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Dożywianie uczniów w powiecie starogardzkim

Bez zwolnień

Spółka Belvedere Dystrybucja
kupiła 70 proc. akcji Fabryki Wó
dek Gdańskich w Starogardzie.
Inwestor zagwarantował 36-miesięczny okres gwarantowanego
zatrudnienia wszystkich pracow
ników.

www.naszemiasto.pl
www.gratka.pl

TALERZ ZUPY
LUB KANAPKA

LUBICHOWO
ZBLEWO
Jutro w sobotę 26 stycznia
dodatek
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a w nim między innymi:
• urodzić bez bólu
• walka z otyłością
- za pomocą skalpela
• zimowe urazy
- złamania, zwichnięcia

INTERWENIUJEMY

Gdzie na łyżwy?

Kolejne
Zima w tym roku jest mroźna,
więc dzieci mają wiele okazji, aby
pojeździć na nartach i sankach.
Niestety najmłodsi nie mogą wy
brać się na łyżwy gdyż w mieście
nie ma lodowiska.

mnEEMi—q

rarafiada

Z inicjatywy proboszcza parafii
św. Jana Nepomucena, ks. Jana
Ostrowskiego, młodzi ludzie jeż
dżą na kolonie i uczestniczą w
Parafiadzie. Wspólnie chodzą po
górach i grają w piłkę.

porady
ojca Grandę

Na zdjęciu kucharki, Mirosława Eggert (z lewej) i Mariola Derdowska, w szkolnej
kuchni w Skórczu.
Fot. Bafal Kosecki

I września ubiegłe11| go roku progra\*J wi mem dożywiania
objętych było 180 dzieci w
gminie Smętowo - mówi Zo
fia Kirszenstein, kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Smętowie. - Ale
w wyniku rządowej zmiany
mówiącej o zwiększeniu licz
by dzieci objętych tym pro
gramem, będzie ich po feriach
400.
Zmiana rządowego progra
mu pn. „Wspieranie gmin w
dożywianiu dzieci" wiąże się
dla samorządów gminnych z
koniecznością wygospodaro

wania dodatkowych pienię
dzy Państwo ponosi 70 proc.
kosztów dożywiania, a gmina
pozostałe 30 procent.
Władze zastanawiają się,
skąd wziąć fundusze na ten
cel. GOPS-y z kolei muszą
zreorganizować akcję doży
wiania, aby objąć nią po fe
riach dodatkową liczbę osób.
- Dzieci w naszej gminie
będą dostawać na pewno ta
lerz zupy albo kanapkę - kon
tynuuje Zofia Kirszenstein. Zanim to się stanie, naszych
pracowników czeka ogrom
pracy przy kwalifikowaniu

uczniów do uczestnictwa w
programie dożywiania.
Liczba dożywianych dzieci
zwiększy się także w pozosta
łych gminach powiatu staro
gardzkiego.
- U nas będzie tych dzieci o
30 procent więcej - mówi An
na Klin, kierownik MOPS w
Skórczu. - Miasto przeznaczy
na dożywianie tyle samo pie
niędzy co w ubiegłym roku,
dlatego będziemy musieli
skromniej gospodarować tymi
środkami. Wszystkie otrzy
mają jednodaniowy obiad.
O
(rako)

Osobowość 2000 r. - Lucyna Więc

PASJE

Za darmo
Na Czytelnika „Dziennika", któ
ry przyjdzie dzisiaj jako pierw
szy z gazetą do naszej redakcji
w Starogardzie, czeka jedno po
dwójne zaproszenie na film pt.
„Psy i koty".

watnej firmy.
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12 miesl^

Promocja!
Rozmowy o 50°/o taniej
przez 18 miesięcy
1

BILET DO KINA

ka ze Skarszew, właścicielka pry
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Nigdy nie odczuwał potrzeby pi
lotowania prawdziwego samolo
tu. Wcale mu to jednak nie
przeszkodziło w sterowaniu la
tającymi wehikułami, które
można wziąć do ręki. Krzysztof
Szykowski modelarstwem pa
sjonuje się od ponad 30 lat.

Szukamy osobowości

^

REKLAMA

Na lotnisku i za ladą

PLEBISCYT

Telefony za 'zł
*

Starogard Gdański,
ul. Rynek 38,
tel. 561-30-88,
GSM (0-601) 20-88-63

SfcfMn*1(138
www.coltex.plusgsm.pl
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W sprzedaży także zestawy Simplus.

imDiiLi**
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Fot. Maciej Jędrzyński/archiwum

zukamy Osobowości Roku - Ho
mo Popularis 2001 powiatu sta
rogardzkiego. Już dzisiaj zapra
szamy Czytelników do wspólnej za
bawy. Plebiscyt organizowany jest w
trzech kategoriach: społecznej, go
spodarczej i kulturalnej. Za pomocą
wyciętych z tygodnika kuponów mo
gą Państwo głosować na podanych
przez redakcję kandydatów.
Można także proponować własnych
bohaterów. Kupony konkursowe bę
dziemy publikować co tydzień, aż do
czasu zakończenia plebiscytu (ostat
ni kupon wydrukujemy 22 lutego).
Liczba kuponów nadesłanych przez
każdego z Czytelników jest dowolna,
każdy kolejny zwiększa szansę na
wygraną. Wśród osób, które prześlą
wypełnione kupony, rozlosujemy
atrakcyjne nagrody.
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opinie@prasabalt.
gda. pl
0 800 1500 39
• Szybka jazda. Kiedy jechałam

autobusem PKS do Gdańska, byfam przerażona. Kierowca jechał
naprawdę bardzo szybko. Nie
mam nic przeciwko szybkiej jeź
dzie, ale pod warunkiem, że jest
ona bezpieczna. Jednak przy ta
kich warunkach, jakie panują
obecnie na drogach, jazda ta na
pewno nie była bezpieczna. Kie
rowca powinien zdawać sobie z
tego sprawę, tym bardziej, że
przecież wiezie tylu pasażerów.
Krystyna Cz. ze Starogardu

•Niebezpiecznie. Ulica lubi-

chowska, zwłaszcza na wysokości
Południowej i w pobliżu wodocią
gów, jest w tragicznym stanie. Nie
chodzi mi tylko o dziury w jezdni.
Tam nie ma chodnika, nawet po
bocza. Piesi, w tym także dzieci,
chodzą tamtędy po jezdni i można
łatwo kogoś potrącić. W dodatku
nie ma na tym odcinku żadnych
lamp. To jest droga powiatowa.
Apeluję do Starostwa Powiatowe
go, aby poprawiono stan ulicy, za
nim dojdzie do tragedii.
Mieszkaniec Starogardu

82

Anioły na konkurs. Rok
temu w Starogardzie od
był się I Konkurs Pla
styczny pt. „Anioł ko
ćiewski" pod patronatem
starosty starogardzkiego
i prezydenta Starogardu.
Impreza zorganizowana
została przez Publiczną
Szkołę Podstawową nr 1
w Starogardzie oraz ko
ściół pw Jan Chrzciciela
w Kleszczewie Kościerskim w gminie Zblewo.
Odsłonięta tablica. 29
stycznia 1990 roku z ini
cjatywy Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kociewskiej odsłonięto na
budynku dawnych ko
szar przy ul. Paderew
skiego w Starogardzie
tablicę upamiętniającą
wkroczenie „Błękitnej
armii" generała Józefa
Hallera.
Nowa szkoła. 9 lat temu
starogardzka Rada Miej
ska powzięła decyzję o
budowie szkoły podsta
wowej w Starogardzie
przy ul. ks. bpa Domini
ka. Obecnie jest to Ze
spół Szkół Publicznych.
Drużyna. 70 lat temu w
Starogardzie powstała
drużyna ZHP która
otrzymała nazwę 90 Po
morskiej Drużyny Har
cerskiej.
(moni.)
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Staty dodatek do „Dziennika Bałtyckiego"
Kierownik: Grzegorz Petka

szkole pruskiej, w latach
1915-1918, a potem, w la
tach 1919-22, w polskiej
szkole powszechnej. Pra
cował przed wojną m.in. w
fabryce obuwia Polar.
Jednocześnie dokształ
cał się w szkole wieczoro
wej. Po wojnie pracował w
adminstracji miejskiej i
prżez 15 lat kierował staro
gardzkim Urzędem Stanu
Cywilnego. Przez lata ak
tywnie uczestniczył w ży
ciu społeczno-kulturalnym
miasta i regionu, działając
na przykład w miejscowym
chórze Lutnia.
Dwa lata temu Bernard
Janowicz otrzymał nagrodę
starosty starogardzkiego,
Andrzeja Grzyba, w dzie
dzinie kultury. O tym, kto
otrzyma „Chwalbę Grzymi-

Bernard Janowicz
Fot. archiwum

sława", będzie wiadomo 31
stycznia. O przyznaniu me
dalu decyduje kapituła, w
której składzie są regional
ni działacze.
(M.J.)

:

Gość „Dziennika".

Rozmowa z podinsp. Kazi

- tyle lat temu
wkroczyła do miasta
„Błękitna Armia" gen,
Józefa Hallera

Koćiewski

otrzymania me
dalu „Chwalba
Grzymisława", za
zasługi dla Kociewia, zosta
ło wytypowanych dziewię
ciu mieszkańców Kociewia.
Jednym z nich jest Bernard
Janowicz ze Starogardu.
Urodzony 93 lata temu starogardzianin, znany jest
m.in. jako autor „Bajek kociewskich".
- Spamiętałem bajki,,
które najbardziej mi się
spodobały - wyjaśnia na
kartach książki Bernard Ja
nowicz. - W moich bajkach
starałem się używać jak
najwięcej wyrazów kociewskich, aby zachować
naszą gwarę od zapomnie
nia.
Pan Bernard uczył się w
Starogardzie - najpierw w

Wśród kalenda
rzy, które ukaza
ły się na przeło
w'
mie roku, najcie
kawszym jest
bodajże wydany
przez Starostwo
Powiatowe w
Starogardzie. Na 2
uwagę zasługuje
chociażby dlate Jedna ze stron kalenadrza.
Repr. Maciej Jędrzyński
go, że jest to je
dyny ścienny ka
lendarz, ukazujący na zdjęciach piękno podstarogardzkich pól, lasów i jezior.
Na pomysł wpadł Wydział Kultury i Promocji
Regionu Starostwa Powiatowego.
- Każdy miesiąc jest ilustrowany dużą kolorową
fotografią Andrzeja Lamparskiego, miejscowego
fotografa - mówi Stefan Galiński z Wydziału
Kultury i Promocji Regionu. - Do wyboru mieli
śmy bardzo dużo zdjęć pana Andrzeja. Nie był
to prosty wybór, gdyż zdjęcia są ciekawe i pro
fesjonalnie wykonane.
Kalendarz został wydrukowany przez drukarnię
Bernardinum w Pelplinie, w nakładzie 1000 eg
zemplarzy Nie można go jednak nigdzie kupić,
ale mamy dla naszych Czytelników kilka eg
zemplarzy. Mogą je otrzymać osoby, które przyj
dą dziś do naszej redakcji przy ul. Basztowej 3.

Nieletnim sprzedają alkohol

Liczba dnia

Dziennik

Koćiewski bajkopisarz

Region w kalendarzu

mierzem Kochanowskim z
Komendy Powiatowej Poli
cji w Starogardzie

- Mieszkańcy Starogardu
sygnalizują nam, że w nie
których sklepach niepełno
letnim sprzedaje się alko
hol.
- Rzeczywiście, ma to
miejsce. W drugiej połowie
2001 roku dwóch właścicie
li sklepów otrzymało decy
zję o cofnięciu pozwolenia
na sprzedaż alkoholu (je
den z marketów oraz stacja
benzynowa - przyp. red.).
Ostatnio zajmowaliśmy się
sprawą sprzedaży pół litra
wódki nieletniemu miesz
kańcowi w jednym ze skle
pów przy alei Jana Pawła w
Starogardzie. Właścicielowi

sklepu także grozi cofnięcie
zezwolenia na sprzedaż al
koholu. Skala tego zjawiska
jest jednak na pewno więk
sza.
- W jaki sposób dowia
dujecie się państwo o tym
procederze?
- Robimy to poprzez ty
powe nasze działania, ma
jące na celu uświadomienie
przepisów ustawy o wycho
waniu w trzeźwości. Jeśli
ktoś przypuszcza, że po
mniejszamy w ten sposób
Sklepom dochody, to jest w
błędzie. Prawo jest jasne i
powinno być przestrzegane
przez sprzedawców.
- Kto decyduje o cofnię
ciu pozwolenia na sprzedaż
alkoholu?
- Związane jest z tym
określone postępowanie

m

JEDNYM ZDANIEM
Ewa Dobrowolska
kierownik świetlicy Spółdzielczego
Domu Kultury Spółdzielni
Mieszkaniowej „Kociewie"

Fot. Rafał Kosecki

administracyjne. Wszczy
nają je władze miasta czy
gminy, na terenie której
doszło do takiego zdarze
nia. W przypadku cofnię
cia koncesji właściciel
sklepu, czy lokalu ma parwo odwołać się do władz
miasta lub gminy
Rozmawiał:
Maciej Jędrzyński

- 28 stycznia rozpoczynamy zajęcia
świetlicowe, zorganizowane z po
wodu ferii. Zajęcia takie są bar
Fot. Monika Miętkiewska
dzo potrzebne. Z roku na rok bie
rze w nich udział coraz większa
liczba dzieci. Rodziców nie stać bowiem na wy
słanie swoich pociech na zimowiska, a u nas
mają one zawsze dobra opiekę. Zapewniamy im
wiele atrakcji i rozrywki.
W tym roku planujemy kuligi, wycieczki, jak też
wiele zabaw i gier świetlicowych. Realizacja za
mierzeń jestoczywiście uzależniona od pogoi^
mamy jednak nadzieję, że aura nie zawiedzid^P
zdołamy przeprowadzić wszystkie zaplanowane
imprezy.
(moni)

ZAFASCYNOWANY INTERNETEM

Zalesianie gruntów

Rolnicy mogą zarobić
| eszcze tylko przez kil| ka dni, do 31 stycznia,
można składać w Sta
rostwie Powiatowym w
Starogardzie wnioski o
przeznaczenie gruntu rol
nego do zalesienia. Rolni
cy, którzy na to się zdecy
dują, będą otrzymywali co
miesiąc pieniądze.
Przy obszarze zalesie
nia od 0,4 ha do 10 ha wy
płacany będzie ekwiwa
lent w wysokości 150 zł. W
zalesienia
przypadku
większych
obszarów,
przyznawane będą dodat
kowe kwoty. Prawo do

ekwiwalentu przysługuje
do czasu nabycia praw do
emerytury lub renty, jed
nak nie dłużej niż przez
20 lat.
Zalesianie gruntów rol
nych stało się możliwe
dzięki stosownej ustawie,
która weszła w życie z
dniem 1 stycznia br. Okre
śla ona warunki jakie mu
szą spełniać osoby zainte
resowanie zalesianiem.
Łączna
powierzchnia
gruntu musi zawierać się
między 0,4 i 30 ha.
W rachubę wchodzi tyl
ko ziemia klasy VI lub V.
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Starogard Gdański, Iii. Basztowa 3,
tel./fax (058) 562-68-33,562-68-55

Mogą to być grunty nale
żące do dwóch lub trzech
gospodarstw rolnych.
Wydział Ochrony Śro
dowiska udziela szczegó
łowych informacji doty
czących składania wnio
sków, w Starostwie Powia
towym, przy ul. Kościusz
ki 17, od poniedziałku do
piątku, w godz. 7.30-15.30.
Wnioski będą rozpatry
wane według kolejności
ich napływu, przez staro
stę starogardzkiego, An
drzeja Grzyba
(M.J.)
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Redaktor naczelny:

Janusz Wikowski, tei. 3003 300

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
tei. (058) 300-32-60, ta 300-32-66,
300-32-10 ta 300-32-13

Imię i nazwisko: Jarosław Pie
chowski
Urodzony: 2 września 1973 r.
Miejsce zamieszkania: Starogard
Gdański
Rodzina: żona Dorota i 3-letnia
córeczka Marysia
Funkcja: specjalista ds. obsługi
urządzeń komputerowych w Sta
rogardzkim Centrum Kultury.
Największe osiągnięcie: promowanie Starogardu
na targach turystycznych w Poznaniu oraz przy
gotowywanie X Finału Wielkiej Orkiestry Świą
tecznej Pomocy
Cechy: dowcipny, pracoholik
Hobby: komputery, muzyka, Internet
Ulubione danie: pizza, spaghetti
Marzenie: ukończenie studiów na Wydziale Me
chanicznym Politechniki Koszalińskiej
Wady: łatwowierny
Zalety: dyspozycyjność, punktualność
(SIK.)

Gdynia, ul. Staromiejska 17/2

Starogard Gdański, ul. Basztowa 3

tei. (058)660-65-00,660-65-01,

tel./fax 562-20-80

(radaktia)

lei. (058) 660-65-20 do 33
Gdynia, ul. Świętojańska 141!
teUax (058) 622-74-79

POLSKAPRESSE sp. z o.o.
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

DnikamiaCPP Oddział Gdańsk,
ul. Potęże 3
tei. 305 90 25, fax 305 90 24

Prezes: Krzysztof Krupa

Proj. graficzny - Krzysztof Ignatowicz, tel. 3003 128

Wydarzenia

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych
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MINĄŁ TYDZIEŃ

Fabryka Wódek Gdańskich w Starogardzie Gd.

Francuzi przejęli kontrolę

•
Trzy lata bez zwolnień
•Zarząd bez zmian
•
W czołówce producentów

S

półka Belvedere
Dystrybucja, nale
żąca do francu
skiego koncernu
spirytusowego Belvedere SA, kupiła 70 proc.
akcji Fabryki Wódek Gdań
skich w Starogardzie. Akcje,
wartości 31,85 min zł, zo
stały kupione od Minister
stwa Skarbu Państwa kilka
dni temu. Pozostałe 9,9
proc. akcji, wartości 4,65
min zł, zostanie wykupio
nych do końca 2003 r.

gfiobre wyniki
Nowy właściciel jest za
dowolony z dotychczasowej
pracy zarządu fabryki. Pre
zesem firmy jest od trzech
lat Jolanta Szydłowska.
- Dotychczasowe wyniki
starogardzkiego przedsię
biorstwa nie świadczą o po-

ZALANE POLA.
Dziewiętnastu rolni
ków z gminy Skórcz
domaga się oczysz
czenia koryta Węgiermucy. Woda z
rzeczki od kilku lat
zalewa gospodarzom
łąki i powoduje duże
straty finansowe. W
Fot. Rafał Kosecki
miarę możliwości fi
nansowych prace konserwacyjne na Węgiermucy
będą kontynuowane - zapewnił w swoim piśmie
do rolników Stefan Warenycia, kierownik Oddzia
łu Terenowego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych Województwa Pomorskiego w Starogar
dzie. Jednym z poszkodowanych jest Tadeusz Kal
barczyk z Wolentala.

NA DRODZE. Auta,
grażają przechod
niom korzystającym
z przejścia dla pie
szych przy Publicz
nej Szkole Podsta
wowej nr 1. Jest to
przejście dwuetapo
we, na którym od
rh.r.mr««*
kilku miesięcy znajduje się wysepka. Wyprzedzając samochody,
wbrew ustawionemu wcześniej znakowi zakazu,
kierowcy wjeżdżają na wysepkę.
Marzena Ćwiklińska (z lewej) i Barbara Bzowska, pracownice Fabryki Wódek Gdań
skich.

trzebie zmian kadry zarzą
dzającej - zapewnia Jerzy
Jurczyński. - Nie należy spo
dziewać się rewolucji w tym
zakresie ze strony inwesto
ra.
Umowa prywatyzacyjna
została zawarta pomiędzy
inwestorem i MSP jeszcze w
sierpniu ub.r. Do zapłaty nie
doszło m.in. dlatego, że Belvedere nie przyjął paździer
nikowego terminu zakoń
czenia transakcji, zapropo
nowanego przez resort. Nie
oficjalnie dowiedzieliśmy
się, że inwestor nie miał na
ten cel pieniędzy.

W międzynarodowej
sieci
Po włączeniu FWG do
grupy spółek francuskiego

Fot. Maciej Jędrzyński

koncernu, Belvedere SA
kontroluje 14 proc. polskie
go rynku wódek. Inwestor
zobowiązał się do kontynu
owania produkcji dotych
czasowych wyrobów Po
lmosu oraz włączenia ich
do swojej międzynarodowej
sieci dystrybucji.

.Fabryka Wódek Gdań
skich jest czwartym produ
centem wódek na rynku
polskim. Wartość sprzedaży
przedsiębiorstwa w pierw
szej połowie 2001 r. wynio
sła 151,2 min zł. Czołowymi
markami produkowanymi
przez zakład są wódki ga
tunkowe.
(M.J.)

Jolanta Szydłowska
larw. rai
• -Ł

| prezes Fabryki Wódek Gdańskich

- Pod względem sprzedaży w ubiegłym
roku osiągnęliśmy więcej niż zakładaliśmy. W porównaniu z 2000 rokiem
[
jj
sprzedaliśmy o milion litrów wódki więT
1111
cej w kraju i o 250 tysięcy litrów więcej
Fot. m. jędrzyński
na eksport. Wkrótce rozpoczniemy pro
dukcję dwóch nowych wyrobów. Jeśli
chodzi o moją osobę, to będę dalej kierowała fabryką, dla
dobra firmy jej i pracowników.

Gmina Osieczna. Brakuje pieniędzy na kanalizację

Woda zalewa piwnice

W

piwnicach miesz
kańców Osówka w
gminie Osieczna od
pół roku pojawia się woda.
Nie inaczej było po ostat
nich roztopach.
- W ubiegłym roku wie
lokrotnie wylewaliśmy wo
dę z naszych piwnic - mó
wią najbardziej poszkodo
wani. - Pomagała nam straż
pożarna. Jednak to wszyst
ko jest za mało. Takie akcje
pomagają tylko na jakiś
czas, do następnych opa
dów deszczu.
Władze gminy twierdzą,
że jedynie skanalizowanie
większej części wsi może
zapobiec dalszym proble
mom. System stawów, jaki
odbierał nadmiar wody, już
się nie sprawdza. Woda z
ulic wpływa wprost na po
sesje.

Rzeka wylewa

Niebezpieczne przejście

Premia
dla pracowników
W pakiecie socjalnym
umowy
prywatyzacyjnej
umieszczony został zapis o
36-miesięcznym
okresie
^fcrarantowanego zatrudnie
nia wszystkich pracowników
(około 250 osób).
W terminie do 30 dni od
daty objęcia akcji (do 17 lu
tego br.), pracownikom zo
stanie wypłacona premia
prywatyzacyjna w wysokości
3 tys. zł brutto.
- Począwszy od stycznia
będzie dokonywane również
urealnienie wynagrodzeń co
najmniej o średnioroczny
wskaźnik wzrostu cen towa
rów i usług - informuje Jerzy
Jurczyński, rzecznik praso
wy spółki Belvedere.
Umowa przewiduje też, że
inwestor do 2004 r. dokona
podwyższenia kapitału za
kładowego spółki o co naj
mniej 4 min zł.

3
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Wróżki lubią strażaków
BAL PRZEBIERAŃ
CÓW. Wróżki, kra
snale oraz czerwo
ne kapturki to tylko
niektóre bajkowe
postacie, które
można było spotkać
na balu przebierańców w Miejskim
Ę |
Przedszkolu nr 4 w "
Starogardzie.
- Lubię się przebierać i malować, a dzisiaj je
stem wróżką - mówiła Martynka Bagińska. Będę też tańczyć z Danielem, który dziś jest
strażakiem.

W karnawałowych rytmach
KONCERT. Muzyka
lekka, łatwa i przyniu uczniów i na-

Jf|r|
•;

'8P*VfiBM
i

u'. '

muzycznej złożyła 1
• ^ |w
się na pierwszy
koncert karnawało- gS
wy.
- Imprezę pod kieFot. Tomasz Rogalski
runkiem nauczy
cielki, Małgorzaty Pielak, przygotowali nasi
uczniowie - powiedział nam Tadeusz Negowski,
dyrektor szkoły. - Sami na przykład zaprojekto
wali, wydrukowali i rozwiesili plakaty. Akcja
promocyjna okazała się skuteczna, bo sala pę
kała w szwach.

Nie będzie redukcji
UL

Fot. Rafał Kosecki

Andrzej Wasieiewski
wójt gminy
Osieczna
Na zalewnie posesji narzekała m.in. Helena Plichta z
Osówka.
Fot. Rafat Kosecki

Radni gminni zastana
wiają się, skąd wziąć na tę
kosztowną inwestycję pie
niądze, ponieważ w kasie
gminnej ich nie ma. Gmina
ma małe dochody. W ubie
głym roku rozpoczęto bu
dowę sali gimnastycznej i
ona pochłania większość

pieniędzy na inwestycje.
Tymczasem konieczna jest
rozbudowa
szkoły
w
Osiecznej na potrzeby gim
nazjum. Jednak bez pomocy
gminy mieszkańcy Osówka
sami nie uporają się z wodą
na swoich posesjach.
(rako)

- Brak kanalizacji powoduje
ciągłe problemy w Osówku.
Będziemy się starali pozy
skać potrzebne pieniądze
na jej budowę. Zdajemy so
bie sprawę, że będzie to
trudne, jednak nie mamy in
nego wyjścia. Kanalizacja
burzowa musi powstać. Wo
da musi być odprowadzana
jak trzeba.

STRAŻ MIEJSKA.
Władze miasta zre
zygnowały z prze
prowadzenia reduk
cji dwunastu etatów
jf- j
w starogardzkim ma- r
gistracie. Głównie
,' Ęu
chodziło o dziewięJf
ciu, spośród siedem
nastu, strażników
miejskich. „Dziennik"
Fot
pisał o tym na po
czątku stycznia. Jako powód Zarząd Miasta podał
wówczas konieczność ograniczenia wydatków bu
dżetowych.
- Po zbadaniu możliwości prawnych i faktycznych
potrzeb odstąpiono od wprowadzenia w życie re
dukcji etatów na zakładanym poziomie - poinfor
mował Stanisław Karbowski, prezydent Starogardu.
Na zdjęciu strażnik Piotr Lusch przy samochodzie
Straży Miejskiej.
(ditt.)

Dziennik
Bałtyckie

czwartek
25 października 2001 r.
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Ferie w domu

NAJWIĘKSZY W TB ÓR
O DTWAI1ZACZ / SAM OCHODOWYCH
Radioodtwarzacz Kasetowy ALPINE TDM 7574R
24 $tacj« FM, DŁ, ŚR, RDS, fuli logie, zdejmowany panel,
1 wyjście na wzmacniacz, sterowanie zmieniaczem płyt CD, 4x40W

Jak zorganizować wypoczynek•
Atrakcyjne oferty

Kufer dachowy długi
ALASKA 325

Olej SHELL
HELIX PLUS 10W40L
4 litry

idealny
do transportu
nart

N

ie wszyscy wyja
dą na ferie w gó
ry lub na zorga
nizowane zimo
wiska. Dla tych,
którzy pozostaną w domach
przygotowaliśmy zestawie
nie najciekawszych propo
zycji na spędzenie wolnego
czasu w rodzinnych miej
scowościach. Przedstawione
oferty mogą zainteresować
przede wszystkim dzieci, ale
także i rodziców, którzy
w czasie ferii wzięli urlop
aby ten okres spędzić ze
swoimi pociechami.

I Władystawowo

Klocki
hamulcowe
LUCAS

.25

%

d
TANIEJ!

Władysławowo zaprasza
swoich najmłodszych do
uczestniczenia w zawodach
i zabawach sportowo-rekreacyjnych. Turnieje dla róż
nych grup wiekowych odby
wać się będą w hali gimna
zjum. Natomiast dzięki po
rozumieniu z Ośrodkiem
Przygotowań Olimpijskich
„Cetniewo" uczniowie będą
mogli uczestniczyć w zaję
ciach w basenie Aąuarius.
- Wspólnie przygotowali
śmy kilka propozycji - mówi
Dariusz Marzejon, współor
ganizator akcji. - Rozpoczy
namy turniejami, które od
bywać się będą prawie co
dziennie w gimnazjum, po
tem nauka i doskonalenie
pływania, które zakończymy
zawodami pływackimi o pu
char dyrektora OPO „Cet
niewo".
Korzystanie z basenu
uzależnione będzie od liczby
wolnych miejsc (dzieci będą
płacić 1,80 zł za godzinę).
Uczniowie z terenu gminy
Puck również będą mogli
odpocząć we władysławowskim basenie. Dowozić ich
będzie gminny gimbus.

Łańcuchy
śniegowe
CO

odfJ l)

99

Opony zimowe

8Ł
Rozmiar

Marka i bieżnik

Zastosowanie

135/80 R12

Dębica Frigo Dir,

126, Tico

155/70 R13

Dębica Frigo Dir.

Fiesta, Suzuki

165/70 R13

Dębica Frigo Dir.

175/70 R13

Dębica Frigo Dir

306, Corsa, Favorst,
Felicia, Punto, Polo
Nexia, Lanos, Escort,
306, Astra, Megane

175/65 R14

Dębica Frigo Dir.

Astra, Megane

185/60 R14

Kormoran
Winter S100

Lanos, Corsa, Civic

195/60 R15

Firestone FW930

Primera, Volvo S70, V70
Astra, Laguna, Focus

185/65 R15

Michelin Alpine

Mercedes, Xantia

Kormoran
firc$ronc

""ĘOEBICA.

•Powiat kartuski

N0RAUT0 4000

BFGoodrich

JmuGESTune h.

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDANSK-KIEŁPINEK
przy Centrum Handlowym AUCHAN
ul. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 00
OTWARTE: PON-SOB: 9.00-20.30, NIEDZ: 10.00-18.00

10138931/C/884

Gminne ośrodki kultury
oraz szkoły na okres zimo
wego wypoczynku przygoto
wały wiele atrakcji dla dzieci
i młodzieży pozostających
w domach. Będą ogniska,
dyskoteki i spotkania te
atralne.
Miłośnicy zimowych sza
leństw, o ile dopisze pogoda,
mogą wybrać się do Wieżycy
by pozjeżdżać na nartach,
czy sankach. Karnety 10.
zjazdowe na wyciągi orczy
kowe od poniedziałku do
piątku kosztują 10 zł, nato
miast w weekendy i święta
15 zł. Wyciąg w Wieżycy
czynny jest od 9 do 20.
Na młodzież oczekują też
organizatorzy kuligów.
Nudzić na pewno nie bę
dą się dzieci w Przodkowie.
Otwarte będą wszystkie
szkoły gdzie podczas pierw
szego tygodnia ferii, pod
opieką nauczycieli będzie
można spędzić czas w gronie
rówieśników, biorąc udział
w różnorodnych zajęciach.
Przewidziano m. in rozgryw
ki naukowe, warcaby, tenis
stołowy, czy różnego rodzaju

Kulig to tylko jeden ze sposobów na spędzenie czasu
podczas ferii

Fot. Artur Socha

Nie ma czasu na nudę
Tym, którzy podczas tegorocznych ferii zimowych pozostają w domu
ośrodki kultury i sportu w Tczewie i okolicach proponują szereg atrak
cji. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

• I tydzień ferii
28.01 (poniedziałek), godz. 11 - zajęcia taneczne dla
dzieci pod hasłem Zimowa Akademia Tańca - sa
la Eden przy ul. Piaskowej, udział bezpłatny.
29.01 (wtorek), godz. 11 - projekcja baśni filmowej pt.
„Bajka o smoku i pięknej królewnie" - sala widowiskowo-kinowa TCK przy ul. Kołłątaja 9, wstęp
wolny
31.01 (czwartek), godz. 11 - projekcja baśni filmowej pt.
„Fałszywy książę" - sala widowiskowo-kinowa
TCK przy ul. Kołłątaja 9, wstęp wolny.

• II tydzień ferii
4.02 (poniedziałek), godz. 11 - projekcja filmu animo
wanego pt. „Wakacje, żegnaj szkoło" - sala wido
wiskowo-kinowa TCK przy ul. Kołłątaja 9, wstęp
wolny.
5.02 (wtorek), godz. 11 - zajęcia taneczne dla dzieci pod
hasłem Zimowa Akademia Tańca - sala Eden
przy ul. Piaskowej, udział bezpłatny.
6.02 (środa), godz. 8.30 - spektakl teatralny pt. „Królo
wa śniegu" - sala widowiskowo-kinowa TCK
przy ul. Kołłątaja 9, bilet wstępu 1 zł.
7.02 (czwartek), godz. 11 - impreza plastyczna dla dzie
ci, sala widowiskowo-kinowa TCK przy ul. Kołłą
taja 9, udział bezpłatny
8.02 (piątek), od godz. 18 do godz. 22 - dyskoteka dla
młodzieży - kawiarnia TCK przy ul. Kołłątaja 9,
cena biletu 2 zł.
gry planszowe. Będą też
konkursy rysunkowe oraz
konkurs na najpiękniejszą
rzeźbę z plasteliny
W czasie drugiego tygo
dnia ferii, dla wszystkich
chętnych udostępnione zo
staną pomieszczenia hali
widowiskowo-sportowej
w Przodkowie. W programie
rozgrywki
przewidziano
sportowe zespołowe w piłkę
nożną, siatkową, czy koszy
kówkę.

•Kościerzyna
W powiecie kościerskim
w wypełnienie wolnego cza
su uczniom podczas ferii zi
mowych włączą się szkoły
i placówki kulturalne. Zaję
cia z reguły są bezpłatne.
W Kościerzynie m. in. bez
płatnie będzie można korzy
stać z gier świetlicowych
i sprzętu sportowego jakim
dysponują organizujące fe
rie placówki. Wydarzeniem
powinien być bezpłatny
spektakl dla dzieci pn. „Cu

downa lampa Alladyna". Od
będzie się on 1 lutego, ale or
ganizator Kościerski Dom
Kultury już teraz prosi
o wcześniejsze rezerwacje
pod numerem tel. 686-2363. Płatne będą tylko wy
cieczki autokarowe. W Li
niewie na przykład wyjazd
do Wieżycy (w programie
kulig, zwiedzanie wieży wi
dokowej) będzie uczestni
ków kosztował 15 złotych od
osoby

•Starogard Gd.
Dzieci, które postanowią
uczestniczyć w zajęciach
w Starogardzkim Centrum
Kultury, rozpoczną ferie ba
lem przebierańców, który
odbędzie się w tej placówce
już 27 stycznia (początek
o godz. 15). Na bal mogą
przyjść wraz z swoimi rodzi
cami (wstęp na bal dla ro
dziców kosztujez 5 zł). Pod
czas zabawy wybrani zosta
ną król i królowa balu.
(AT)

Wybory

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

DZIEWCZYNA MIESIĄCA

pi Paulina Naruć
•lat 20
m 90-63-90
•wzrost 170 cm
•nie uczy się i nie pracuje
•wolny czas wypełnia sportem
i modą, doskonali
umiejętności barmanki

Aleksandra Desecka
z Gdańska, lat 23
wymiary: 84-62-88
wzrost: 162 cm

tydzień w piątkowym „Dzienniku Bałtyckim"
publikujemy fotografie pięknych dziewcząt.
W każdy ostatni piątek miesiąca przypomina
my na łamach wszystkie kandydatki do tytułu Dziew
czyny Miesiąca. Spośród nich Czytelnicy wy
bierają najpiękniejszą. Zwyciężczyni
otrzymuje od nas nagrodę - wycieczkę
zagraniczną. Nagrody czekają także na
Czytelników którzy zagłosują w kon
kursie.
Czekamy na Was i na Wasze foto
grafie. Szansę mają dziewczyny mi
łe, ładne, zgrabne i... inteligentne.
Jeśli nie macie dobrych, profesjo
nalnie wykonanych zdjęć, może je
zrobić nasz fotografik (gratis!).
Kandydatki spoza Trójmiasta
mogą zdjęcia (zbliżenie twa
rzy cała sylwetka w kostiu
mie kąpielowym i innym
dowolnym stroju - format
pocztówkowy) przysyłać,
podając podstawowe dane:
imię, nazwisko, wiek,
wzrost wymiary adres i te
lefon. Informacje o konkursie
można uzyskać pod nr. telefo
nu 3003-461.

Anna Nocoń z Gdańska,
lat 17
wymiary: 87-65-91
wzrost: 178 cm

Beata Demska z Chojnic,
lat 17
wymiary: 90-65-91
wzrost: 170

Bałtyckie

Anna Prusik
•lat 16
•wymiary 91 -65-90
•wzrost 173
•II klasa XIV Liceum Ogólno
kształcącego
•wolny czas wypełnia sportem
i muzyką

Karolina Rudzińska
z Chojnic, lat 17
wymiary: 85-60-88
wzrost: 170 cm

Chciatabym
Gabriela Janzen z Gdyni,

Emilia Klinkosz

lat 18
wymiary: 87-65-93
wzrost: 170 cm

z Żukowa, lat 18
wymiary: 82-65-82
wzrost: 155 cm

Powyżej przypominamy
zdjęcia wszystkich kandyda
tek do tytułu Dziewczyny
Stycznia. Poniżej drukujemy
kupon, na którym można gło
sować na jedną z dziewcząt.
Nagrodą dla laureatki kon
kursu jest dwuosobowa wy
cieczka zagraniczna ufundo
wana przez Biuro Turystycz
ne „01ivia" z Gdańska. Nagro
dy czekają także na Czytelni

piątek
25 stycznia 2002 r.

ków, którzy będą głosować na
Dziewczynę Miesiąca.
Kupony należy przesyłać
do środy, 6 lutego br. pod ad
resem: Biuro Konkursów, Targ
Drzewny 9/11,80-894 Gdańsk
z dopiskiem „Dziewczyna
Miesiąca". Nazwisko zwycięż
czyni konkursu i nagrodzo
nych Czytelników podamy
w piątek, 8 lutego na łamach
dodatku „Będzie się Działo".

DZIEWCZYNA STYCZNIA
Głosuję na kandydatkę nr:

- Co robisz całymi dniami?

ła?

- Nie mogę znaleźć pracy
w zawodzie barmanki, który
chciałabym i umiem wykony
wać, łapię się więc innych za
jęć. Obecnie pilnuję trzylet
niej dziewczynki.

Wolę, gdy chwalą
mój rozum
Jaki drink byś mi poleci

- Sama najbardziej lubię
likier kawowy ale rewelacyj
ny jest także kakaowy likier
z kruszonym lodem i odrobi
ną mleka.

- Opisz mężczyznę ideal
nego.

-Lubisz dzieci?

- Tak. Maluchy są fajne.

- Chciałabyś mieć własne
dzieci?

- Musi mieć ładną pupę...
ha, ha, ha.... i to coś. Wygląd
nie jest dla mnie ważny Naj
ważniejszy jest charakter. Po
winien być uczuciowy ale nie
za bardzo. Mówiąc krótko,
musi mieć charakter.

- Oczywiście. Najlepiej
dwójkę.

- Jesteś barmanką z zawo
du czy z zamiłowania?

- Barmanką zostałam
z przypadku.Baitlzo mi się ta
- Czego d życzyć na naj
profesja podoba. Na razie nie bliższe lata?
- Udanej rodziny i dobrej
mam jednak „papieru" po
twierdzającego moje umie pracy Chciałabym spróbować
jętności. Chciałabym go zdo pracy modelki.
być.
(żk)

- Jak spędzasz wolny
czas?

- Najczęściej wolny czas
spędzam z przyjaciółmi.
Gram też w koszykówkę
w reprezentacji szkoły.

- Co po szkole średniej?

- Jeszcze dokładnie nie
wiem, ale chciałabym stu
diować. Wykształcenie jest
ważne, aby znaleźć jak naj
lepszą pracę. Sądzę jednak,
że ludzie inteligentni, choć
nie posiadają dyplomu, to
i tak mają większe szanse
w życiu, niż pozostali.

- Wolę, kiedy jestem
chwalona za rozum.

-A uroda?

- Uroda na pewno poma
ga kobiecie w życiu. Nigdy
mi się taka historia nie zda
rzyła, ale potwierdzają to
opowieści łudzi.

- Pielęgnujesz swoją uro
dy?

- Na tyle, ile mogę. Nie
robię codziennie makijażu,
ale na przykład używam
kremu dbając o to, aby nie
przesuszyć skóry.

- Jaka chciałabyś być za
- Lubisz przedmioty ści 20 lat?
słe czy humanistyczne?
- Tak daleko w przyszłość
- Najbardziej lubię biolo
gię i chemię.

- Wolisz, kiedy chwalą
twoją urodę czy rozum?

myślami nie wybiegam. Na
pewno chciałabym mieć
własną rodzinę.

(żk)

Ostatni raz w Gemini

były ostatnie wybory

U w Gemini. W pierw

Dane głosującego
imię nazwisko:
adres:
telefon:

WMM

Iwybrzeża

Oliwa

szy piątek stycznia w Cen
trum Rozrywki w Gdyni
poznaliśmy Dziewczynę
Miesiąca. Były to ostatnie
wybory w tej formule, od
tego roku zmieniły się za
sady konkursu. Teraz to
nasi Czytelnicy dokonują
wyboru tej najpiękniej
szej. Dotychczas decydo
wało o tym jury publicz
ność zgromadzona na im

prezie finałowej oraz in
ternauci.
Wygrała
17-letnia
gdańszczanka, Karolina
Kosmalska. To ona została
Dziewczyną Grudnia. Ty
tuł I Dziewczyny Miesiąca
zdobyła Sandra Marcin
kowska. Publiczności do
gustu przypadła Magda
lena Harasimowicz. Ona
także została Dziewczyną
Internetu.
(ma)

Od lewej: Sandra Marcinkowska, Karolina Kosmalska
i Magdalena Harasimowicz.

, ^.Gregor*!----
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Nasze konkursy

Dziennik

Dziennik Kociewski

WYTNIJ, WYPEłNIJ I WYGRAJ

Osobowość Roku 2001
Szukamy Osobowości Roku - Homo Popularis 2001
powiatu starogardzkiego. Już dzisiaj zapraszamy
Czytelników do wspólnej zabawy.
Celem konkursu jest wyłonienie najpopularniej
szych i najbardziej zasłużonych w 2001 roku osób
związanych ze Starogardem Gd. i powiatem. Kon
kurs przeznaczony jest dla wszystkich Czytelników,
bez ograniczeń wiekowych. Można w nim wziąć
udział całymi rodzinami. Szukamy bohaterów ma
łych i wielkich, może to być postać powszechnie
znana w kraju, ale pochodząca z powiatu staro
gardzkiego lub z nim związana, a także np. bur
mistrz, pielęgniarka, przedszkolanka, lekarz lub kto
kolwiek inny, ceniony przez lokalną społeczność.
Najpopularniejszych typujemy w trzech katego
riach: działalność społeczna, gospodarcza oraz kul
turalna.
Plebiscyt rozstrzygnięty zostanie na łamach „Dzien
nika Kociewskiego" pod koniec pierwszego kwartału
tego roku. Czekamy więc na głosy i propozycje doty
czące kandydatów zasługujących na miano Homo
Popularis 2001.
Na łamach „Dziennika Kociewskiego" opublikujemy,
oprócz kandydatur, także opinie i listy Czytelników.
Czytelnicy, za pomocą wyciętych z tygodnika kupo
nów, mogą głosować na podane przez redakcję kan
dydatów lub zaproponować własnych bohaterów
Kupon konkursowy będziemy publikować co ty
dzień, aż do czasu zakończenia plebiscytu (ostatni
kupon wydrukujemy 22 lutego). Liczba kuponów,
które mogą nadsyłać Czytelnicy, jest nieograniczona,
każdy kolejny zwiększa szansę na wygraną.
Wśród osób, które prześlą pod adresem redakcji
wypełnione kupony rozlosujemy wiele atrakcyjnych
nagród.
(gp)

OSOBOWOSC ROKU

Na najpopularniejszą osobę w powiecie starogardzkim propo
nuję:

serwis informacji lokalnych

Dlaczego warto zamówić „Dziennik Bałtycki" do domu

To, czego potrzebujesz
Zdecyduj sam

rt

10 rzeczy, bez których możesz się obejść
2 bilety do kina

1/10 butelki perfum

2 butelki wina

1 kg suchej kiełbasy

5 paczek papierosów

obiad w restauracji

ozdobna świeca

kwiat w doniczce

1,5 kg cukierków

1 rzecz, którą powinieneś mieć

KUPON
HOMO POPULARIS 2001

www.naszemiasto.pl

miesięczna prenumerata
„Dziennika"

•za działalność społeczną

za działalność gospodarczą

za działalność kulturalną

Uzasadnienie (niekoniecznie)

Imię, nazwisko, adres Czytelnika

Źródło: opracowanie własne, styczeń 2002 r.

M

ie sięcz ną
prenuemrata
naszej gazety
kosztuje 27
złotych.
- To dużo - myślą jedni.
- Co to jest 27 złotych - ba
gatelizują inni.
Dziś postanowiliśmy po
móc Państwu ocenić, czy
koszt codziennej dostawy
najświeższych informacji
do domu jest duży czy ma

ły. Niemal każdego dnia ro
bimy zakupy. Kupujemy
rzeczy niezbędne, jak
chleb, wędliny, owoce, le
karstwa, środki czystości
czy bilety. Są na tej liście
również rzeczy zbędne dobrze o tym wiemy, jed
nak z różnych powodów
decydujemy się na ich za
kup.
Obok
prezentujemy
Państwu listę przedmiotów.

(KONS)

bez których możemy się
obejść. Bo przecież można
żyć bez siedemnastego w
kolekcji
krawatu
czy
ozdobnej świecy, którą i tak
spalimy w kilka godzin.
A o ile zdrowsi będzie
my, jeśli nie zjemy kilogra
ma czekoladowych cukier
ków (i o ile szczuplejsi!),
nie wypijemy dwóch litrów
wina czy nie spalimy kil
kudziesięciu papierosów.

Nie musicie Państwo
jednak rezygnować ze
wszystkich swoich drob
nych słabości. Aby mi(^;
codziennie „Dziennik Ba!^*
tycki" w swoim domu już z
samego rana, "wystarczy, że
zrezygnujecie z jednej z
pokazanych na infografice
rzeczy.
Czy to dużo? Każdy z
naszych Czytelników musi
to ocenić sam.

Regulamin konkursu
•
W konkursie może wziąć udział każdy, niezależnie od wieku.
•
Czytelnicy, za pomocą wyciętych z „Dziennika Kociewskiego" ku
ponów, nadesłanych pod adresem redakcji, głosują na podane na
łamach kandydatury osób zasługujących na miano Homo Popularis
2001 lub proponują własne.
•
Plebiscyt organizowany jest w trzech kategoriach: społecznej, go
spodarczej i kulturalnej.
•
Głosy oddawać można na tym samym kuponie tylko na jedną
osobę w danej kategorii. W przypadku, gdy na kuponie znajdzie się
nazwisko tego samego faworyta w dwóch lub trzech kategoriach,
uznany on zostanie za nieważny.
•
Liczba kuponów nadesłanych przez każdego z Czytelników jest
dowolna, wszystkie wezmą udział w losowaniu nagród. Pod warun
kiem jednak, że znajdzie się na nich imię i nazwisko oraz adres Czy
telnika.
•
Podczas losowania nagród dla Czytelników nie będą brane pod
liwagę kserograficzne odbitki kuponów lub inne, niewycięte bezpośrenio z gazety.
•Czytelnicy oddają głosy na osoby pochodzące, mieszkające, dzia
łające lub w jakikolwiek inny sposób związane z terenem powiatu
starogardzkiego.
•
W plebiscycie mogą uczestniczyć także Czytelnicy, którzy nie ze
chcą podać nazwiska. Ich głosy również policzymy, jednak kupony
te nie będą brane pod uwagę w losowaniu nagród.
•
Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która uzyska najwięcej gło
sów w danej kategorii.
•
Ogłoszenie wyników plebiscytu, wraz z listą nagrodzonych Czy
telników, nastąpi na łamach „Dziennika Kociewskiego" w pierw
szym kwartale 2002 roku.
•
Wszystkie.nadesłane kupony, na których znajdzie się imię i na
zwisko oraz adres Czytelnika, wezmą udział w losowaniu nagród.
•
Wyniki podamy na łamach „Dziennika Kociewskiego" w pierw
szym kwartale przyszłego roku.
•
Organizatorem konkursu jest redakcja Dziennika Kociewskiego.

Okazja dla Czytelników
dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzy
dzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Kto jest reżyserem filmu „Harry
Potter i kamień filozoficzny"?

Weekend w Jastrzębiej Górze
9 «fo 4**

Raz w miesiącu na
weekend będzie mógł HOTEL
wyjechać do hotelu La i b
|bijm Ufc i
Siesta nasz Prenume- r•"1
,3•,t .fTy.#..•t
rator z rodziną, jeśli odpowie przynajmniej na jed
no z naszych pytań. Wśród osób, które nadeślą od
powiedzi wybierzemy tę, która z osobą towarzyszą
cą i dzieckiem (do 5 lat) w pensjonacie w Jastrzę
biej Górze skorzysta z dwóch noclegów, wyżywie
nia, siłowni, sauny, sali gimnastycznej oraz z sola
rium.
Należy tylko nadesłać nam odpowiedź na pytanie:
Kto i w którym roku zbudował zamek w Gniewie?
Na odpowiedzi czekamy do 6 lutego 2002 r.

U SIEST1

Szczęśliwe karty
Co tydzień w rubryce
„Szczęśliwe karty" zadajemy
Państwu jedno pytanie. Od
l/totel
powiedzi należy przysyłać
niCDŹUIIADCK
do nas na kartce pocztowej
do 15 dnia następnego mie tel, (058) 686 13 13
siąca. Po czterech pytaniach
miesiąca wśród osób, które nadeślą prawidłowe od
powiedzi, rozlosujemy nagrodę miesiąca - weekend

•Informacje o konkursach można uzyskać pod bez
płatnym nr. tel. 0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział
Sprzedaży Gazet, Biuro Prenumeraty, ul. Połęże
3,80-720 Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśliwe karty" lub
„Jastrzębia".

m
Dziennik

sprawy

www.naszemiasto.pl
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KONKURS UPC I „DZIENNIKA"

Starogard Gd. W mieście nia ma lodowiska

Radiomagnetofon
dla starogardzianina

Gdzie na łyżwy
•Oburzeni rodzice M Niebezpieczne zabawy•
Zawody na ulicy

Z

ima w tym roku jest
mroźna, więc dzieci
mają wiele okazji, aby
pojeździć na nartach i san
kach. Niestety, mimo sprzy
jających warunków, naj
młodsi nie mogą wybrać się
na łyżwy, gdyż w mieście
nie ma lodowiska.
W tej sprawie interwe
niowało wielu Czytelników.
Odebraliśmy sporo telefo
nów od oburzonych rodzi
ców, którzy zastanawiają
się, dlaczego w stolicy Kociewia nie można stworzyć
bezpiecznego lodowiska z
prawdziwego zdarzenia. Dlaczeg, w tak dużym mie
ście, jak nasz Starogard,
dzieci zimą nie mogą pojeź
dzić sobie na łyżwach - za
stanawia się pan Ryszard
(nazwisko do wiadomości
redakcji). - Jest to dla nich
naprawdę wielka frajda,
widzę bowiem, jak jeżdżą
Każdego roku w tym miejscu, na starogardzkim stadionie, tworzone jest lodowi
sobie na osiedlowych uli
Fot. Rafał Kosecki
cach i urządzają wyścigi. sko.
Jest to jednak niebezpiecz ciłam im uwagę, że jest to
Czekamy na mrozy
ne, ponieważ na oblodzo niebezpieczne, tym bar
nych ulicach jadący samo dziej, że nadeszła odwilż Mariusz Pater
chód może nie zdążyć w po mówi mieszkanka Nowej
kierownik zespołu obiektów
rę wyhamować. Taka zaba Wsi Rzecznej. - Kiedy jed
Ośrodka Sportu i Rekreacji
wa może zakończyć się tra nak odjeżdżałam, zauważy
gicznie.
w Starogardzie Gd.
łam, że dzieci wróciły na je
Czytelnicy informują, że zioro i dalej jeździły na łyż
- Jak co roku i tym razem chcemy stwodzieci urządzają sobie lodo wach.
Fot. Rafai Kosecki
rzyć na boisku lodowisko. Aby jednak je
wiska na zamarzniętych je
Starogardzki Ośrodek
utworzyć, muszą zaistnieć odpowiednie
ziorach, m.in. na jeziorze w Sportu i Rekreacji zapowia
warunki. Przez pewien okres temperatura w nocy musi
Starym Lesie.
da, że lodowisko w mieście
przekraczać minus 10 stopni Celsjusza. Niestety, w najbliż
- Kiedy przejeżdżałam powstanie, kiedy tylko po
szym tygodniu zapowiadane jest ocieplenie. Ale mamy na
tamtęd,y zauważyłam kilku jawią się odpowiednie wa
dzieję, że kiedy dzieci rozpoczną ferie zimowe, uda nam się
chłopców bawiących się na runki pogodowe.
takie lodowisko przygotować.
jeziorze, wysiadłam i zwró(moni)

Sprawa dla reportera

REKLAMA

•
Wiesz o czym ciekawym?
•
Coś Cię denerwuje?
•Chcesz podzielić się z nami swoją opinią?

Monika
Miętkiewska

•Nie możesz czegoś załatwić?
Zadzwoń do nas, wyślij e-maila lub przyjdź do
naszej redakcji. Nasz dużurny reporter czeka na
Państwa sygnały.

•Starogard Gd., ul. Basztowa 3, tel./fax 562-68-33 lub 562-68-55,
w godz. 9-17.

REKLAMA

W

A

• JUkML
.

JOLTEX" Jan Jolanta Gołuńscy spółka Jawna

ff

•tarcica iglasta - sucha i mokra
•tarcica liściasta - sucha i mokra
•tarcica budowlana:
- krawędziaki, łaty, belki, deski szalunkowe
•więźby dachowe

&

Tartak Lniano, ul. Kofcielna, telJfax (052) 33-234)67, tel. (052) 562-79-68
Skład drewna - Bydgoszcz, ul. Toruńska 300, tel/fax (052) 362-91-53

Biura Reklamy

Gdańsk, Targ Dizewny 9/11, tel. (058) 300-32-60
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6, tel. (058) 620-65-20
Słupsk, ul. Filmowa 3d, tel. (059) 840-32-42

Fot. Maciej Jędrzyński

Marcin Raczyński ze Starogardu Gd. wylosował
nagrodę w konkursie UPC i „Dziennika Bałtyc
kiego". Nagrodą był markowy radiomagnetofon.
Pan Marcin jest studentem Wyższej Szkoły Mor
skiej i zdobywa wiedzę na kierunku marketing.
- Sporadycznie biorą udział w konkursach i ni
gdy dotąd nic nie wygrałem - przyznaje starogardzianin. - Mam już w domu radiomagnetofon,
ale ten również się przyda. Najbardziej lubię słu
chać stacji radiowych.
Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich kilku tygo
dni wylosowaliśmy w konkursie „Dziennika" i
UPC trzy radiomagnetofon i telewizor.
(M.J.)

Polecamy

Podróż olbrzyma
Kanał: Discovery Channel
Emisja: dziś, 25 stycznia, godz. 19
Każdego roku ogromne rekiny wielorybie wyru
szają w odległą podróż ku chłodnym wodom pół
kuli południowej. W ciągu kilku tygodni przemie
rzają dystans prawie czterech tysięcy kilometrów
Naukowcy, prowadzący obserwacje tych wielkich
zwierząt, nie do końca potrafią wytłumaczyć
przyczyny tej sezonowej migracji. Film, który
prezentuje kanał Animal Planet, trwa tylko go
dzinę, realizowany był jednak przez dziesięć lat.

Prrystanek Alaska
Kanał: Discovery Channel
Emisja: dziś, 25 stycznia, godz. 22
Naukowiec i podróżnik Jeff Corwin wyrusza na
spotkania z egzotycznymi i często groźnymi stwo
rzeniami. Autor organizuje podróże do odległych
zakątków Ziemi, gdzie ludzie docierają stosunko
wo rzadko. Dzikie, ogromne i - co najważniejsze bezludne przestrzenie Alaski stanowią prawdzi
wą enklawę pierwotnej przyrody na półkuli pół
nocnej. Przyrodnik Jeff Corwin wynajmuje heli
kopter, aby dotrzeć do miejsc, do których drogą
lądową musiałby wędrować tygodniami.
Przygotował Bartłomiej Cnota

Konkurs
Bałtyckiej ®|

ogłaszaj się!
zawsze we wtorek

Marcin Raczyński z nagrodą, czyli radiomagnetofonem.

NOWY ŁADUNEK
PROMOCJI!
UWAGA:
ULEGA SZYBKIEMU WYCZERPANIU!

Wygra] radiomagnetofon
Aby stać się właścicielem radiomagnetofonu należy: wyciąc ten
kupon, odpowiedzieć na zadane poniżej pytanie i przestać iub
przynieść do redakcji „Dziennika Bałtyckiego" ul. Basztowa 3,
83-200 Starogard Gd. do piątku 25 stycznia 2002 r.

Podaj nazwę dwóch nowych kanałów, które od 01.01.02
są emitowane w sieci UPC Telewizja Kablowa.

odpowiedź
imię i nazwisko

Jeśli myślisz o solidnym i nowoczesnym samochodzie - nie trać czasu i energii na poszukiwania.
Sprawdź szczegóły promocji w naszym salonie!

PEUGEOT ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

IIUTERyAPO

PEUGEOT

80-781 Gdańsk, ul. Reduta Żbik 5, tel./fax 305 71 66-69

10139343/A/884

adres

tel

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez orga
nizatora konkursu na cele z nim związane. p0(jpjs
Szczegółowy regulamin konkursu cio wglądu w Biurze Konkursów „Dziennika Bałtyckiego"

r
piątek
25 stycznia 2002 r.
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STAROGARD DAWNIEJ I DZIS

W parafii św. Jana Nepomucena w Godziszewie

Podobny do bazyliki
Sodowa

WKieCHA
v> ITAM6MI

Świątynia w trakcie budowy, w latach 30.
Fot. archiwum

Obecny wygląd kościoła św. Wojciecha.
Fot. Madej Jędrzyński

Kościół św. Wojciecha to jedna z najbardziej charak
terystycznych budowli Starogardu. Świątynia zbu
dowana została w latach 1934-39. Ze względu na jej
położenie mówiono o niej wówczas „kościół w polu".
Dziś już chyba nikt nie ma wątpliwości, że znajdują
cy się przy ul. Pomorskiej obiekt sakralny położony
jest w mieście. Z inicjatywą budowy wyszedł w la
tach 30. ubiegłego wieku ks. Henryk Antoni Szuman, wielce zasłużony dla Starogardu kapłan. Nie
stety nie doczekał on końca swego dzieła. W paź
dzierniku 1939 r. został zamordowany przez hitle
rowców. Swoją formą kościół nawiązuje do bazyliki
św. Piotra w Rzymie. Po zniszczeniach wojennych
budowle wyremontowano i świątynia otrzymała jed
nolity wystrój rzeźbiarski.
(M.J.)

Czekamy na zdjęcia

h

Na łamach „Dziennika Kociewskiego" pokazujemy Czytelnikom,
jak na przestrzeni lat zmieniły się otaczające nas budynki i ulice,
którymi codziennie chodzimy. Czekamy na archiwalne zdjęcia, nie
tylko ze Starogardu, ale także z innych miast i gmin powiatu starogadzkiego. Liczymy też, że osoby, które nawiążą z nami kon
takt, opowiedzą ciekawą historię związaną z fotografią. Zdjęcia
zostaną wykorzystane do reprodukcji i zwrócone. Prosimy też o
kontakt telefoniczny, pod nr. tel. 561-32-64 lub 562-68-55.

URATOWALI OD ZAPOMNIENIA

Ewangelickie cmentarze

Parafianie z godziszewskiej parafii od
nowili trzy ewangelic
kie cmentarze, znajdu
jące się w Trzcińsku,
Siwiałce i Godzisze
wie. Na jednym z nich
było składowisko
śmieci. Teren w Go
dziszewie, na którym
znajdował się jeden z
cmentarzy ewangelic
kich, należał do Agen
W Godziszewie dla
cji Własności Rolnej
upamiętnienia
cmenta
Skarbu Państwa. Para
rza ustawiono na nim
fia zdecydowała się
wykupić ten grunt, że kamień.
Fot. Hafat Kosecki
by móc swobodnie od
nowić nekropolię. Nagrobki i pomniki wyczysz
czono. Dodatkowo dla upamiętnienia miejsca po
chówku ustawiono krzyż i okazały kamień.
Umieszczono na nim tablicę czczącą pamięć spo
czywających tam ewangelików.
Po zakończeniu prac porządkowych odbyła się
uroczystość, podczas której ks. biskup Piotr Kru
pa poświęcił tablicę.
Na odnowionych grobach parafianie z Godzisze
wa ustawiają lampiony i kwiaty.
(rako)

Z młodzieżą w góry
inicjatywy
pro
boszcza parafii św.
Jana Nepomucena,
ks. Jana Ostrow
skiego, tamtejsza
młodzież jeździ na kolonie i
uczestniczy w Parafiadzie.
Wspólnie chodzi po górach
i gra w piłkę.
Podczas najbliższych fe
rii zimowych w parafii od
będzie się Parafiada. Dzieci
będą grały w szachy i tenisa
stołowego.
- Zależy nam, aby naj
młodsi nie nudzili się w
wolnym czasie - mówi ks.
Jan Ostrowski. - Parafiada
jest ciekawym wydarze
niem. Dzieci uczą się zdro
wej rywalizacji i mogą
sprawdzić swoje umiejęt
ności.
Od kilku lat młodzież
jeździ na tygodniowe kolo
nie letnie do Wiela. W
ośrodku Caritasu spędzają
Fot. Rafai Kosecki
swoje wakacje. W ubiegłym Młodzież szkolna bardzo angażuje się w życie godziszewskiej parafii.
roku wyjachało tam 320
dzieci. Dla wielu z nich był - mówi ks. Jan Ostrowski. - przeszkoleni w zakresie
W górach wspólnie z za
to jedyny wyjazd podczas Cieszy mnie, że młodzi lu pełnionych funkcji.
przyjaźnionymi dziećmi z
wakacji poza rodzinną dzie przystają na naszą
Kaszub młodzi godziszeŻeby ograniczyć koszty
miejscowość.
propozycję.
Towarzyszą
wianie wędrują po wyzna
- Na kolonie może jechać nam osoby dorosłe jako wo wyjazdów, parafia kupiła czonych szlakach.
(rako)
każde dziecko, które zechce lontariusze. Są to ludzie autobus.

Proboszcz, ks. Jan Ostrowski

Wiara przenika codzienność

- Zangażowanie księdza
wykracza poza sprawy
związane z prowadzeniem
parafii.
- Nie można oddzielić te
go, co się dzieje w parafii od
tego, czym żyją na co dzień
mieszkańcy wsi. Religia po
winna przenikać każdą sfe
rę życia człowieka wierzą
cego. Pragniemy być otwar
ci na potrzeby lokalnej spo
łeczności. Przykładem mo
gą być parkingi przy ko
ściołach, są one parafialne,
jednak służą nie tylko jako
miejsca postoju aut na czas

trwania mszy. Mieszkańcy
korzystają z nich, kiedy
przyjeżdżają do szkoły czy
sklepu.
- Znane są księdza ini
cjatywy, jak chociażby bu
dowa chodnika prowadzoącego na godziszewski
cmentarz.
- Bez udział społeczności
lokalnej nic by nie powsta
ło. Postarałem się o zgodę
kurii biskupiej na wyłącze
nie części gruntów parafial
nych na rzecz tej inwesty
cji. Mnie o wiele bardziej
cieszy udział w tym przed-

Ksiądz Jan Ostrowski

•",V.

Proboszcz parafii św. Jana Nepomucena w
Godziszewie od 7 lat. Od trzech lat jest ka
nonikiem. Inicjator wielu akcji na rzecz para
fian. Co roku organizuje akcję rozdawania
paczek ze słodyczami dla dzieci w okresie
Świąt Bożego Narodzenia.

Fot. Rafał Kosecki

sięwzięciu parafian. Była to
ciężka, społeczna praca
wielu osób. Najważniejsze,
że wszyscy są zadowoleni.
Zamiast chodzić niebez
piecznym poboczem przy

ruchliwej szosie, spacerują
sobie eleganckim chodni
kiem. Nie wyobrażam sobie,
abym nie włączał się w ta
kie inicjatywy.
Rozmawiał Rafał Kosecki

Wierni, ofiarni i zaangażowani

Ufundowali figurę Matki Boskiej Obozińskiej
arafia z Godziszewa
leży na skraju trzech
powiatów i czterech
gmin. W skład parafii
wchodzi dodatkowo kościół
parafialny w Godziszewie
oraz filialny w Obozinie.
Kościół jest bardzo zaanga
żowany w rozwój lokalnego
społeczeństwa.
- W związku z tym głów
ne moje działania jako pro
boszcza nastawione są na
integrację wszystkich wsi
wchodzących w skład para
fii - mówi ks. Jan Ostrowski.
Parafianie godziszewscy
angażują się w wiele inicja
tyw. Mimo trudnej sytuacji

gospodarczej, nie szczędzą
pieniędzy na pomoc finan
sową przy renowacji obiek
tów sakralnych. W 2001 ro
ku ufundował m.in. kopię
figury Matki Boskiej Obo
zińskiej.
Ostatnim dużym przed
sięwzięciem było zbudowa
nie chodnika o powierzchni
600 m, który prowadzi od
wioski do cmentarza para
fialnego, położonego tuż za
wsią, wzdłuż ruchliwej dro
gi wojewódzkiej Starogard Gdańsk. Wiele osób się za
angażowało w tę budowę.
(rako)

W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono gruntowną
renowację wnętrza barkowej świątyni w Godziszewie.
Fot. Rafał Kosecki

T

Pasje

WH Dziennik
1Bałtycki•

9

piętek
25 stycznia 2002 r.

'iHM

Dziennik Kociewski

*/Wtt&fronł

Starogard Gdański. Modelarz od ponad 30 lat

Na lotnisku
w warsztacie i za ladą

Referat

Zaczęto się w podstawówce•Drogie hobby H Zwycięstwa

OLEJ
OPAŁOWY
lekki RGterm

PHU RAF-OL sp. zoo. 80-319 Gdańsk, ul. Żeromskiego 1/2

Zamówienia można składać:

Biuro Handlowe:

Żukowo, ul. Kościerska 11
tel.(058) 685 90 12-14, 681 72 74, fax 685 93 94

Stacje Paliw
- Gdańsk, ul. Narwicka 17, tel. 343 10 95 w.23
- Gdynia, ul. Rdestowa 65/67, tel. 629 90 41
- Gdańsk, ul. Sztutowska 17, fax: 763 12 25

Krzysztof Szykowski podczas pracy przy jednym ze swoich modeli.

N

igdy nie odczuwał
potrzeby piloto
wania prawdzi
wym samolotem.
Wcale mu to jed
nak nie przeszkodziło w ste
rowaniu samolotami, które
można wziąć do ręki. Krzysz
tof Szykowski, bo o nim opo(^ptdamy, modelarstwem pa
sjonuje się od ponad 30 lat.
- Modelarstwo daje mi nie
tylko frajdę z wykonania sa
molotu i jego lotu - mówi starogardzianin. - Dzięki temu
nauczyłem się majsterkować,
posługiwać narzędziami, a
naprawa pralki, czy żelazka
nie stanowi dla mnie proble
mu.

Klej po trzech
godzinach

rowanego myśliwca, czy heli
koptera.
- Pomysł, aby zbudować
sklep podsunął mi ojciec, w
czasie mojego wesela - opo
wiada modelarz. - Zdecydo
wałem się, ale potrzebowa
łem pieniędzy. Wyjechałem
więc do Niemiec, do pracy.
Sklep postawiłem samemu,
ale potem okazało się, że zo
stały mi już tylko grosze na
zakup towaru. Na szczęście
znalazł się ktoś, kto mi go dał
„na kreskę".

Prezent od żony
Od dwóch lat Krzysztof ma
drugi sklep, w Gdańsku.
Klienci dzwonią do niego z
całej Polski. Zamawiają towar
i otrzymują go pocztą. Zda
rzają się nietypowe sytuacje.

bu. Małżonek prawie skakał z
radości. Krawat, czy koszula
nie ucieszyłyby go tak bar
dzo.
Zaawansowane modelar
stwo nie jest tanie. Model, z
silnikiem i aparaturą sterow
niczą, to nieraz wydatek kilku
tysięcy złotych. Nie ma już
jednak problemu z zakupem
w Polsce akcesoriów chociaż
jeszcze od koniec lat 80.
Krzysztof jechał pociągiem
po radio do sterowania mo
delem aż do Berlina. Koszto
wało ono 460 marek. Starogardzianin był wówczas na
uczycielem zp-t w szkole i
odkładał pieniądze na ten za
kup cały rok. Teraz, radio tej
klasy kosztuje okóło 700 zł.
Modelarz ma na swoim
koncie także liczne sukcesy.
Już jako młody chłopak, na
początku lat 70., dwukrotnie
wygrał wojewódzkie zawody
modeli latających na uwięzi.
Potem zajął czwarte miejsce
na mistrzostwach Polski w
akrobacji latających modeli
na uwięzi.

Latające wynalazki
Ostatnio najwięcej satys
fakcji przynosi mu stworzo
ne przez niego i jego kole
gów lotnisko modelarskie,
najpierw w Kokoszkowych,
a potem w Linowcu. Wiosną
i latem w okolicach Staro
gardu pojawia się wielu mo
delarzy.
- Nawet w Gdańsku nie
ma takiego lotniska - pod
kreśla hobbista. - Najcie
kawszą imprezą, jedyną tego
typu w Polsce, są wymyślone
i organizowane przeze mnie
na lotnisku zawody latają
cych wynalazków. Z roku na
rok modelarze przywożą co
raz ciekawsze wynalazki.
Do tej pory w zawodach
latały już m.in. żelazko,
czarownica, antena sateli
tarna, znaki drogowe. Kto
nie wierzy, niech przyje
dzie w czerwcu do Linowca.
Tekst i zdjęcia
Maciej Jędrzyński

- Kiedyś przyszło do mnie
Krzysztof do modelarni
małżeństwo - przypomina
trafił, gdy był w V klasie szko
sobie modelarz. - Żona obej
ły podstawowej, na początku rzała towar i w końcu kupiła
lat 70. Modelarnię w staro mężowi model zdalnie stero
gardzkim Osiedlowym Domu wany za 1,2 tys. zł. Powiedzia
Kultury prowadził wówczas ła, że to z okazji rocznicy ślu
Bogdan Kruszona. Istniały
też modelarnie w Miejskim
Domu Kultury i w Domu Kul
tury Polfy.
- Mieliśmy instruktora,
•n
*
który doradził co i jak zrobić,
były narzędzia, dostawaliśmy
listewki, farby czy klej do wy
konania modelu - wspomina
Krzysztof. - Pamiętam, że klej
musiałem dobrze rozmieszać
z wodą i odstawić na 3 godzi
ny. Dopiero po tym czasie
nadawał się do użycia. Inne
go nie było.
Dziś, niestety, nie ma mo
delarni w Starogardzie, ale
:
:,"r
hobbistów nie brakuje.Staro.
*
>
'
gardzianin zbudował więc
dziesięć lat temu sklep, w
którym sprzedaje modele i
Na lotnisku w Linowcu, Krzysztofa i innych modelarzy można zobaczyć głównie
wszystkie akcesoria potrzeb
ne do wykonania zdalnie ste wiosną i latem.

\

© Rafineria Gdańska
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WYTNIJ I PRZYJDŹ, A OTRZYMASZ

RABAT NA SWÓJ DACH

&

10%

X:

PACH-PBK.

ul. Nowowiejskiego 35 A, 83-000 PRUSZCZ GD.
tel./fax (058) 682-35-59
(058) 683-53-28,0602-220-629
www.tal.com.pl/dach^dek
OFERUJEMY: TRANSPORT, WYKONAWSTWO, KALKULACJE
MATERIAŁOWE, WSPÓŁPRACUJEMY Z BRYGADAMI DEKARSKIMI
21800079/A/1154
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Hurtownia
Elektrotechniczna

83-110 TCZEW
ul. Lecha 7

PRZEWODY I KABLE
OSPRZĘT
OPRAWY
_ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
Zapraszamy
Tczew, ul. Lecha 7, tel. 058/530-28-40/41
czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-16.00
w soboty 7.00-1 2.00
Sklep: Tczew, ul. Armii Krajowej 39a
czynny codziennie
w godz. 10.00-18.00, w soboty 10.00-14.00

101393Ó7/A/6
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Kolekcja Mirosława Kalkowskiego

PROFIL VEKA
OKUCIA WINKHAUS

Kociewie na starych widokówkach

•Kartki z XIX wieku
•
Dokument historyczny•Współczesna sztampa
• szyby niskoemisyjne
k = 1,1 w/m2 K
• rozszczelnianie
• zaczep
antywy ważeńiowy
• blokada obrotu klamki

476,Podane ceny nie zawierają podatku VAT. >

FIRMA:

;

83-260 KALISKA, ul. DŁUGA 3, C
tel./fax (058) 58-89-267 2

BIURA: c
80-292 GDAŃSK, ul. Podkarpacka 21,

705,-

a

wejście od ul. Góralskiej, tel./fax (058) 34-241-68
83-200 STAROGARD GD., ul. Sobieskiego 7,
tel.(058) 56-116-52

PHT "SUPON"S.A.

83-010 STRASZYN, ul. Spacerowa 1
teł7fax (058) 682-02-36
e-mail:biuro &supon.straszyn.pl

OFERUJEMY:

usiugi w zakresie napraw, instalacji
i
budowy
wszelkiego
rodzaju
urządzeń pożarniczych na lądzie
i statkach oraz pełną gamę towarów z
branży BHP i p. poż.

Na jarmarkach

PROMOCJA
WĘŻY
STRAŻACKtC
ODDZIAŁY: • Pruszcz Gd., ul. Krótka la, tel. (058) 682-24-63 (ustugi)
•Elbląg, ul. Komeńskiego 3a, tel. (055) 233-88-57 (handel,"usługi) •Gdynia, ul. Polska 9,
tel. (058) 621-52-24 (handel) • Gdynia, ul. Małopolska 25, tel. (058) 664-70-91 (usługi),
tel. (058) 664-68-13 (handel, ustugi) • Gdańsk, ul. Elbląska, teren Rafinerii Gdańskiej,
tel. (058) 308-77-87, (058) 308-79-07 •Starogard Gd., ul. Prusa 43, tel. (058) 562-20-36
(handel, usługi) •Sierakowice, ul. Mirachowska 75, tel. (058) 684-74-13 (handel, usługi)
21WOT1WH54

OKTAN

GRZEWCZY

Patronackie Stacje Paliw
Rafinerii Gdańskiej SA

z

d o s t a w ą

K

ociewiem intere
suję się od zawsze
- mówi Mirosław
Kalkowski. - Za
cząłem od kolek
cjonowania pocztówek. Były
to kartki przysłane pocztą
oraz kupowane w kioskach.
Zbiory Mirosława Kal
kowskiego to także liczne
dokumenty fotografie oraz
wycinki z regionalnych ga
zet.
- Zbieram wszystko, co
dotyczy naszego regionu kontynuuje Mirosław Kal
kowski. - W moich zbiorach
są zdjęcia rodzinne. Moją
dokumentację uzupełniam
fotografiami wykonanymi
przez siebie.

d o

d o m u

Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw

U S T I

Swoją kolekcję Mirosław
Mirosław Kalkowski od lat kolekcjonuje wycinki z gazet i pocztówki.
Fot. Rafał Kosecki
Kalkowski uzupełnia pod
czas jarmarków i na baza
śleniu wieku kartki oraz sta Szukając korzeni
rach. Jest częstym bywalcem Cenne zapiski
nowią
swoistą informację o
- Pocztówki to dokument
- Czasami moje materia
antykwariatów, sklepów ko
sposobie
życia i sytuacji ły są pomocne ludziom, któ
lekcjonerskich i giełd. Wy dostarczają wielu cennych
rzy szukają swoich korzeni.
mienia z innymi zbieraczami informacji o minionych cza dawnych Kociewiaków.
- W moich zbiorach znaj Budynki, które niegdyś były
duplikaty ze swojej kolekcji. sach - mówi kolekcjoner. Ułatwia mu to Internet i Dlatego wśród moich zbio dują się kartki XIX-wieczne ich domami, są przecież
obecnie zupełnie inne.
znajdujące się w nim strony rów nie ma widokówki, któ - kontynuuje Mirosław Kal
Mirosław Kalkowski ubo
rą cenię sobie najbardziej. W kowski.
kolekcjonerskie. W jego ko
lewa nad tym, że pocztówki
swoim zbieraniu kieruję się
Niektóre
materiały
Kal
lekcji znajdują się widoków
wydawane obecnie, w prze
jednak dewizą, że najcen
ki przedstawiające miasta, niejszą kartką jest ta, którą kowskiego były wystawiane ciwieństwie do tych pożół
miasteczka i wsie Kociewia, się widziało, lecz się jej nie na giełdach międzynarodo kłych, przedstawiają prawie
wych. Ponad 20 pocztówek z zawsze te same widoki czy
głównie Starogard, Skórcz, posiada.
Skarszewy, Pelplin i Tczew
Najcenniejszymi pocz lat 1910-1914, które były wy budynki. Poza tym, zdaniem
Są też rzadko spotykane wi tówkami dla Mirosława Kal słane ze Starogardu do Lio- kolekcjonera, w dzisiejszych
doki ze Szpęgawska, Ko kowskiego są te, na których nu brały udział w Giełdzie czasach wydawanych jest
ścielnej Jani, Zblewa i Lubi coś napisano. Zapiski te "wie Kolekcjonerskiej we Frank znacznie mniej kartek niż
(aw)A
kiedyś.
chowa.
lokrotnie pomagają w okre furcie.

i i :1

78-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k, Słupska
tel, (059) 811 34 57, 811 34 78, fax (0591 811 34 77

Starogardzianin w nietypowym kwartecie

Od Bacha do Lennona

w

84-220 Strzebielino

tel (058) 676 24 84+85
teł. kom, 0601 397 611

83-334 Mtechucino,
k, Sierakowic

tel (058) 684 51 21

Jeśli nie stać A C

bankowy przyjdź do NAS
Szukasz sposobu na realizację •Spłata rat do 10 lat'
swoich marzeń? Nie stać Cię na •Wysokość raty ustala klient
kredyt bankowy? Możemy Ci •Odłożenie spłaty w trudnych
pomóc.

Dzięki

nam

kupisz

sytuacjach życiowych
•Zestawy 10 000 - 100.000 zł
towar. Nie wymagamy żadnych
•Minimum formalności
samochód, mieszkanie czy inny

zaświadczeń
i

sytuacji

niewątpliwie
propozycja

o

zarobkach

finansowej.
najlepsza

To

ratalna

w kraju. Zadzwoń

już dziś i przekonaj się sam.

Przykładowe wysokości rat:
10.000 zł - tylko 106,33 zł/m-c
30.000 zł - tylko 319,00 zł/m-c
50.000 zł - tylko 531,67 zł/m-c

GDYNIA tel.(058)782-03-30 GDAŃSK tel. (0 58) 763-14-65
ELBLĄG tel. (0 55) 2351819

SŁUPSK tel. (0 59) 84245-75

STAROGARD GDAŃSKI tel. (0 58) 775-21-10 2037621/A/1083

czasach, gdy rekor
dy popularności bije
grupa Ich Troje, są
jeszcze zespoły które mają
do zaprezentowania bardziej
wysmakowany repertuar mówią miłośnicy Gdańskie
go Kwartetu Kontrabasowy
Jednym z jego członków jest
starogardzianin, Tomek Wiczyński.
GKK oryginalny zespół.
Kontrabas, największy in
strument smyczkowy koja
rzony jest głównie z orkie
strą, w gdańskim kwartecie
stanowi jedyne instrumenta
rium, przez co jego występy
mają kameralny charakter.
- Już nasz wygląd wzbu
dza zainteresowanie słucha
czy: czterech muzyków na
scenie z wielkimi kontraba
sami - opowiada Tomasz
Wiczyński, inicjator założe
nia (10 lat temu) kwartetu. Sporo słuchaczy jest na
koncertach zaskoczonych,
gdy słyszy, jak wiele
brzmień można wydobyć z
kontrabasu. To wspaniały
instrument, ale gra na nim
wymaga od muzyka sporych
umiejętności.

Tomek Wiczyński ukoń
czył Akademię Muzyczną w
Gdańsku, pracował w Pań
stwowej Operze i Filharmo
nii Bałtyckiej w Gdańsku.
Współpracował też m.in. z
Polską Filharmonią Kame
ralną. Pozostali członkowie
zespołu: Dariusz Gutomski,
Przemysław Pozorski i Da
mian Wdziękoński, także po
chodzą z Wybrzeża i mają
wykształcenie muzyczne.
Płyta, która nagrali, nosi ty
tuł „Four Faces of Basses" i
ukazała się pod koniec ub.r.
Znalazły się tam kompozycje
powstałe od renesansu do
XX stulecia, autorstwa m.in.
Johanna Sebastiana Bacha,
Daryla Runswicka oraz Joh
na Lennona i Paula McCartneya (na przykład słynna
„Michelle"). Część materiału
nagrano w Starogardzie.
- Obecnie jesteśmy w kra
ju jedynym tego typu kon
certującym zespołem, który
ma już w dorobku płytę - do
daje Tomek. - Nie mamy
menedżera, człowieka od
promocji i organizowania
występów. Sami się tym zaj
mujemy.

Gdański kwartet (od lewej): Tomasz Wiczyński, Da
riusz Gutomski, Przemysław Pozorski i Damian Wdzię
koński.

Zespół wystąpił na Festi
walu Barokowym w Thun
(Szwajcaria) oraz w słynnej
Operze Wiedeńskiej w Au
strii, w czasie happeningu
przedstawiającego stroje i
dekoracje operowe. Muzycz
na okrasa całej imprezy na
leżała właśnie do Gdańskie
go Kwartetu Kontrabasowe
go. Zespół koncertował też w
Niemczech, Holandii, Fran-

Fot. Tomasz Babinek

cji, Luksemburgu i oczywi
ście w Polsce.
- Teraz nie pracuję na co
dzień jako muzyk - wyjaśnia
Tomek, który zatrudniony
jest w starogardzkim Staro
stwie Powiatowym, w Wy
dziale Kultury i Promocji
Regionu. - Występy w kwar
tecie są dla mnie odskocz
nią, okazją do kontaktu z ży
wą muzyką.
(M.J.)
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REKLAMA

Nie przegap

JESTES

Psy i koty

W POTRZEBIE

Na ekranie starogardzkiego kina Sokół można od
dzisiaj oglądać pełną humoru komedię pt. „Psy i
koty". Już od początku świata trwa wojna o pano
wanie nad Ziemią, w której biorą udział dwaj waż
ni przeciwnicy, psy i koty. Ta wojna jest tak tajna,
że być może rozgrywa się bez Twojej wiedzy w
Twoim własnym mieszkaniu!
Przez lata walka o dominację nad światem między
psami i kotami była pod kontrolą, dzięki niepew
nemu zawieszeniu broni. Ale ten okres pozornego
pokoju właśnie zmierza ku końcowi. Szalony na
punkcie władzy perski kot, Pan Tinkles, wyłamuje
się z umowy, zakładając masowy koci ruch prze
ciwko najlepszym przyjaciołom człowieka.
(moni)

•CZARNA WODA
APTEKA

Fharmacon, Mickiewicza 10, tel. 58785-00 pon.-pt. 9.30-16
POLICJA-KOMISARIAT, ul. Mickiewicza
10, tel. 587-89-97 PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA, Okrężna
10, tel. 587-86-17
STRAŻ - OSP, Mickiewicza 1, tel. 58789-98
URZĄD MIASTA, Mickiewicza 7, tel.
587-89-50 pon.-pt. 7.30-15
MUZEA - Stała Wystawa Borów Tuchol
skich i Doliny Rzeki Wdy, Starogardzka
5, tel. 587-89-00 wt. - niedz. 9-15
INF. PKP - stacja kolejowa, Dworcowa
14, tel. 587-83-68

•
BOBOWO
- GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU
l REKREACJI, ul. Gdańska 15, tel. 562-17-

16

- URZĄD GMINNY, ul. Gdańska 12, tel.

562-17-66

- SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. Gdańska 81,
tel. 562-17-22

- URZĄD POCZTOWY, ul. Gdańska 24, tel.
562-17-28

-OŚRODEK ZDROWIA, ul. Gdańska 11, tel.
562-17-24

•KALISKA
- APTEKA .POD BOREM*, ul. Nowowiejska
56, tel. 588-92-44

POUGA - komisariat Dworcowa 21,
588-24-07

STRAŻ - OSP, Kościerska 4, tel. 588-23-

98

PRZYCHODNIA REJONOWA, Dworcowa

11,588-25-00

- GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul. Długa

Bilet do kina

•SKARSZEWY

18, tel. 588-92-63

- OŚRODEK ZDROWIA, ul. Nowowiejska 5,

Na Czytelnika „Dziennika", który przyjdzie dzisiaj jako pierwszy z
gazetą w godz. 10-14 do naszej redakcji w Starogardzie przy ulicy
Basztowej 3, czeka jedno podwójne zaproszenie na film pt. „Psy i
koty". Projekcja filmu dzisiaj o godz. 16 w kinie Sokół. Film mogą
oglądać wszyscy bez względu na wiek.

ul. Główna 28, tel. 582-42-99

URZĄD MIASTA, ul. Główna 40, tel.
582-47-54 pon. pt. 8-15.30
URZĄD GMINY w Skórczu, ul. Główna 40,
tel. 582-46-45

APTEKI

Dyżur całodobowy od 25.01 do 31.01.2002
r. pełni apteka „Kociewska" przy al. Wojska
Polskiego, tel. 562-23-73.

POGOTOWIA Pogotowie Ciepłownicze,
ul. Pomorska 26, tel. 562-24-86, Pogoto
wie Energetyczne, ul. Pelplińska 24, tel.
korskiego 20, tel. 997, Pogotowie Ratun
33, Pogotowie Wodociągowo -Kanali•H/jne. ul. Lubichowska 128, tel. 56281-91.

KOMENDA POWIATOWA POUCJI, ul. Si
korskiego 20, tel. 775-44-00

PRZYCHODNIA REJONOWA ul. Hallera
SZPITALE, Szpital św. Jana, ul. Ściegien
nego 13, tel. 562- 30-31, Szpital dla Psy
chicznie i Nerwowo Chorych, ul. Skar
szewska 7, tel. 562-34-21, odwiedziny
codziennie 14-16

URZĘDY, Urząd Miasta, ul. Gdańska 6,
tel. 562-21-35, pon.-pt. 8-16, Urząd Gmi
ny, ul. Sikorskiego 9, tel. 562-50-67,

wa 22, tel. 588-52-02

- OŚRODEK ZDROWIA, Dworcowa 22, tel.
588-52-13

- URZĄD POCZTOWY, ul. Zblewska 32, tel.
588-53-18

- KOMISARIAT POLICJI, ul. Prusa 7, tel.
588-52-80

•OSIECZNA

Gospodarzy reprezentować będzie grupa B-BOYS STARS. Na zdjęciu: Marcin Mielewicz,

- APTEKA. NA ROZDROŻU", ul. Dworco

Łukasz Woźniak i Piotr Grygier.

wa, tel. 588-14-82

-OŚRODEK ZDROWIA, ul. Dworcowa 6, tel.

588-14-66

- URZĄD POCZTOWY, ul. Kościuszki 38, tel.
tel. 588-14-77

- STRAŻ POŻARNA, tel. 588-14-32
- URZĄD GMINY, pl. 1000-Lecia 1, tel. 58814-68

•
OSIEK
- BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Wyzwolenia
9, tel. 582-10-00

Zmieniona została data koncertu Ich Troje. Zespół
zagra w starogardzkiej hali Agro - Kociewie 7 lute
go, a nie jak to było wcześniej zapowiadane - 8 lu
tego. Program koncertu nie został jednak zmienio
ny, zespół wystąpi w Starogardzie z ponad dwugo
dzinnym koncertem. W imprezie udział weźmie
około 1700 osób. Wejściówki będzie można kupić
już w Starogardzkim Kinie Sokół, w Biurze Tury
stycznym Elżbieta oraz w Starogardzkim Centrum
Kultury. Cena biletu wynosi 35 zł.

21, tel. 562-34-16

- GMINNY 0ŚR0DK KULTURY, ul. Dworco

588-14-90

Zmiana daty

POWIATOWA STRAŻ POŻARNA ul. Lubi
chowska 1, tel. 562-30-11

- BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Zblewska, tel.
588-53-45

- POLICJA, KOMISARIAT, pl. Tysiąclecia 1,

W SCK w Galerii A, można oglądać wystawę Henry
ka Spychalskiego pt. „Impresja - Fotografia". Wysta
wę można oglądać do 10 lutego w poniedziałki w
godz. 10-15, we wtorki, środy czwartki i piątki w
godz. 10-18 oraz w niedzielę w godz. 14-18. Wstęp
wolny.

kowe, ul. Ściegiennego 11, tel. 562-20-

pon.-pt. 7.30-16, Powiatowy Urząd Pra

(moni)

cy, ul. Kanałowa 3, tel. 562-21 -46, pon.

- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZ
NEJ, ul. Wyzwolenia 23, tel. 582-12-23
- OŚRODEK ZDROWIA, ul. Wyzwolenia 23,
ciewskich 67, tel. 582-12-18

- POLICJA, KOMISARIAT, ul. Wyzwolenia 2,
tel. 582-12-29

-STRAŻ POŻARNA, tel. 582-32-88
- URZĄD GMINY, ul. Kwiatowa 30, tel. 58212-81

•SMĘTOWO
- APTEKA .ZDROWIE', ul. Sportowa 6, tel.
- BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Kosznickiego

Gdańska 6, tel. 562-20-45, pon. pt. 8-16,

1, tel. 561-91-83

Urząd Skarbowy, ul. Lubichowska 4,

GMINNY OŚRODK KULTURY, SPORTU
ł REKREACJI, ul. Sportowa 7, tel. 561-90-

KINO

97

- PKP STACJA KOLEJOWA, ul. Dworcowa 1,

STAROGARD GD.

ul. Gdańska 6. tel. 562-20-45, pon. - pt.

Sokół

wgodz. 7.30-15.30.

al. Jana Pawła I11
tel.562-21-03

tel.561-90-81

- URZĄD POCZTOWY, ul. Dworcowa 14, tel.

25-31.01.02

trum Kultury, al. Jana Pawła II 3, tel. 56229-45, pon.-pt. 9-20, Spółdzielczy Dom

561-90-50

- POUGA, KOMISARIAT, ul. Dworcowa 10,
Psy i koty
Amelia
Intymność

USA bo
USA 15 lat
franc. 18 lat

16
17.45
20

tel. 561-91-07

- URZĄD GMINY, ul. Dworcowa 10 tel. 561 90-33

Kultury, ul. Reymonta 1, tel. 562-87-32,

INF. PKP 532-37-83 w godz. 8-20

PROMOCJA

•ZBLEWO

dla prenumeratoró
nrw«

- APTEKA .POD LIPAMI", ul. Główna 31,
tel. 588-42-42

-GMINNY OŚRODK KULTURY, ul. Główna
40a, tel. 588-43-77

532-37-82 w godz. 20-8

- OŚRODEK ZDROWIA, ul. Główna 17, tel.

INF. PKS 562-36-63
TELEFON ZAUFANIA 561 -23-45

588-42-25

Pomorskie Centrum Informacji,
usługi, handel, produkcja, targi,
przetargi, służba zdrowia,
turystyka. Telefon: 94-34.

Rabaty dla Ciebie

i wiele korzyści
Zamów prenumeratę O

800 1500 26

W niedzielę o godz. 16 w Publicznej Szkole Podsta
wowej nr 1 przy ulicy Zblewskiej odbędzie się I
Starogardzki Turniej o tytuł Mistrza Kociewia w
Break Dance.
Organizatorzy turnieju, Studio Tańca Alex w Gdań
sku, już od dawna przymierzali się do zorganizo
wania turnieju break dance, który miałby odbyć się
w stolicy Kociewia. Zgłosiło się osiem zespołów, z
Trójmiasta i Kociewia. Gospodarzy reprezentować
będzie grupa B-BOYS STARS.
Przygotowania do imprezy rozpoczęły się już mie
siąc temu, dlatego na pewno każdy, kto przyjdzie
na imprezę, nie będzie się nudził.
(moni)

tel.582-12-15

- URZĄD POCZTOWY, ul. Partyzantów Ko-

561-94-44

pt. 8-15, Starostwo Powiatowe, ul.

Ziemi Kociewskiej, ul. Rynek 1, tel. 562-

TURNIEJ BREAK DANCE

52-21

Wystawa

991,562-23-52, Pogotowie Policji, ul. Si

36-47, pon.-pt. 9-17, sob., niedz. 10-15

g

- URZĄD GMINY, ul. Zblewska 8, tel. 588-

W niedzielę o godz. 15 w Starogardzkim Centrum
Kultury odbędzie się bal przebierańców dla dzieci,
które postanowią uczestniczyć w zajęciach tej pla
cówki podczas ferii. Podczas balu spośród dzieci
wybrani zostaną król i królowa balu. Dodatkową
atrakcją będzie konkurs pt. „Mikrofon dla wszyst
kich".

•STAROGARD GD.

tel. 562- 21-20, pon.-pt. 8-16, Muzeum

ul, Tuwima 17 (Panorama Słupska)
OS©/840-3S-04; 840-38-05; S41-41~11_

- APTEKA .ASPIRYNKA", ul. Mickiewicza 2,

Bal karnawałowy

pon.-pt. 9-19, Ośrodek Sportu i Rekre

Oddział Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 1 pok.507 (zieleniak)
058/ 307-43-19; 307-44-14
Oddział Gdynia
PI. Kaszubski 8 li piętro pok. 210
058/ S61-63-70
Oddział Eibiaa
o
ul. 12-go Lutego 2 pok.4
«
055/ 642-11-1O
|

tel. 588-52-20

Spółdzielczy Dom Kultury Spółdzielni Mieszkanio
wej „Kociewie", przy ulicy Reymonta 1, organizuje
jutro o godz. 10 turniej tenisa stołowego. Warun
kiem uczestnictwa jest wpłata wpisowego w wyso
kości: osoby do lat 18-3 zł, pełnoletni mieszkań
cy spółdzielni - 8, 50 zł, pozostałe osoby - 17 zł.
Zapisy do konkursu w dniu turnieju o godz. 9.30.

PRZYCHODNIA REJONOWA,

acji, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1,

PRZYJDŹ DO NAS
* gwarantujemy stałe raty
już od 108 zł m-nie
* dogodny okres spłaty
nawet do 9 łat
* szybkie i proste procedury
zawarcia urnowy
* możliwość odroczenia spłaty nawet do 6 m-cy
* nie wymagamy zdolności kredytowej

•LUBICHOWO

Tenisowe zmagania

2, tel. 582-42-97
STRAŻ - OSP, ul. Hallera 16, tel. 58243-88

KULTURA I SPORT, Starogardzkie Cen

NA

MIESZKANIE,DOM,
*
SAMOCHÓD, REMONT f

Dyskotekowe szranki

KÓRCZ
ICJA - komisariat ul. Nowy Świat

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.,

- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, ul. No
588-92-04

Planuj weekend

562-27-99, pon.-pt 8-15, sob. 9-14.

588-91-49

- URZĄD GMINY, ul. Nowowiejska 2, tel.

pl. Hallera 18, tel. 588-22-01 pon. pt.
8-15.30
INF. PKP - stacja kolejowa, Dworcowa
10, tel. 588-24-17

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek 1, tel.

tel. 588-92-33

- URZĄD POCZTOWY, ul. Malinowa 2, tel.
wowiejska 2b, tel. 588-92-57

URZĄD MIASTA I GMINY,

562-56-71, pon.-pt 7-17, sob. 8-14,

tel.588-91-32

- PKP STACJA KOLEJOWA, ul. Dworcowa 3,

POTRZEBUJESZ
ŚRODKÓW

- PKP STACJA KOLEJOWA, ul. Dworcowa 1,
tel. 588-42-19

- URZĄD POCZTOWY, ul. Kościerska 40, tel.
588-42-31

- POLICJA, KOMISARIAT, ul.Główna 2, tel.
561-91-07

- URZĄD.GMINY, ul. Główna 40 tel. 58843-81

PROPOZYCJE WIDEOTEKI

Film na weekend
Oto siedem najnowszych
propozycji wypożyczalni
Video-Fan, która znajduje
się w Centrum Handlowym
Kupiec przy alei Niepodle
głości 4, boks 91
•Ewolucja, komedia
Na Ziemię spada meteoryt,
na którym znajdują się ob
ce formy życia. Wkrótce
okazuje się, że organizmy
ewoluują w zastraszającym tempie i stanowią po
ważne zagrożenie dla ludzkości. Na ratunek spie
szy ekipa, w skład której wchodzi biolog Ira Kane,
geolog Harry Błock, epidemiolog Allison Reed oraz
niesforny kandydat na strażaka, Wayne Green.
Fot. archiwum
•Ostatni smok. Nowy Początek, przygodowy
•W sieci pająka, thriller
•Piętnaście minut, thriller
•Adwokat w kąpielówkach, komedia
•Małpiszon, komedia
•Granica ryzyka, sensacyjny
(moni)

Filmy dla Czytelników
Na pierwsze dziesięć osób, które przyjdą z piątkowym „Dzien
nikiem Kociewskim" do wypożyczlni Video Fan, czeka niespo
dzianka. Nasi Czytelnicy będą mogli wybrać sobie film i wypo
życzyć go za darmo.
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piątek
25 stycznia 2002 r.

ggs.
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Rozmaitości

www.naszemiasto.pl
serwis informacji Lokalnych

SERCA DWA

Premiera filmu Johna Moore'a „Za linią wroga"

Razem łatwiej
132-letnia panna, 165 cm, wykształcenie średnie, ceniąca
szczerość, uczciwość i wzajemne zaufanie, pozna kawalera, bez
zobowiązań do lat 35. Panowie z zakładu karnego wykluczeni.
Czekam na szybką odpowiedź ze zdjęciem.
sygn. 291
•
Mam 24 lata, jestem miłym, wrażliwym, samotnym chłopa
kiem. Lubię romantyczne spacery i dobrą muzykę. Cenię szcze
rość i zaufanie. Poznam dziewczynę w wieku 20-24 lata. Jeśli
chcesz poznać mnie bliżej i czujesz się samotna - napisz. Odpo
wiem na każdy poważny list.
sygn. 292
•
Rafał (lat 25), kawaler, bez nałogów, z poczuciem humoru,
ceniący szczerość i uczciwość. Przystojny, miły, szczery, nieszukający przygód, lecz szczerej miłości i przyjaźni, poważnie myślący
0 życiu we dwoje. Obecnie przebywam w ZK. Poznam dziewczy
nę (20-30 lat), wesołą, szczerą, pragnącą stałego związku, dla
której ważna jest przyjaźń, zaufanie i rodzina. Dziecko nie jest
przeszkodą.
sygn. 293
•
Wesoły i romantyczny, z poczuciem humoru, 30 lat średniego
wzrostu pozna miłą i kulturalną kobietę o dobrym sercu, która
jest tolerancyjna i myśli realnie o życiu we dwoje. Jeżeli dokucza
ci samotność, to bierz pióro i pisz, cały czas czekam na tę jedy
ną. Proszę o foto.
sygn. 294
•
33-letni kawaler, 175 cm, pracowity, wierzący, wyrozumiały,
bez nałogów. Lubię muzykę, przyrodę i długie wędrówki po le
sie. Prowadzę gospodarstwo rolne. Pasjonuję się hodowlą koni.
Poznam puszystą, wysoką panią (brunetkę lub szatynkę), w wie
ku 30-37 lat która czuje się samotna, pragnie mieć bliską sercu
osobę oraz dzielić się smutkiem i radościami życia.
sygn. 295
•
Panna pozna kawalera ze średnim wykształceniem, bez zobo
wiązań i nałogów, wierzącego, w wieku 56-60 lat, na dobre
1 złe, który myśli poważnie o założeniu rodziny, ze wzajemnym
zrozumieniem i poszanowaniem, bez fałszywych przygód.
sygn. 2%
•
Przystojny kawaler, lat 39 po szkole zawodowej, bez nało
gów, pozna w celu matrymonialnym pannę lub wdowę, chętnie
panią ze wsi z gospodarstwem rolnym.
sygn. 297
•Wdowa, szczera, kulturalna, uczciwa, szczupła, pragnie zało
żyć szczęśliwą rodzinę. Czekam na list od zadbanego, samotne
go, wolnego, bez nałogów pana w wieku 48-60 lat. Mile widzę
kawalera lub wdowca, dla którego ważną wartością jest praw
dziwa miłość i życzliwa przyjaźń.
sygn. 298
•
Zadbany, kulturalny, wykształcony, po 40., z własnym „M",
samochodem, niezależny finansowo, czuły, opiekuńczy, z poczu
ciem humoru, bez nałogów, 178 cm wzrostu, brunet pozna pa
nią w wieku do lat 35, towarzyską, szczerą, o bogatym wnętrzu,
miłym usposobieniu, dziecko nie stanowi przeszkody. Tylko po
ważne oferty. Odpowiem na każdy list. Zdjęcie mile widziane.
Telefon przyspieszy kontakt.
sygn. 299
•
Niebrzydka, 24-latka, 170 cm, nieszczupła, niepaląca, wykszt.
średnie, wesoła, wrażliwa, towarzyska, lubiąca muzykę, taniec,
spacery we dwoje, ceniąca szczerość i zaufanie, pozna pana za
dbanego, zaradnego, odpowiedzialnego, czułego, choć trochę
romantycznego, który obdarzy mnie prawdziwym uczuciem. Pro
szę o listy ze zdjęciem, choć niekoniecznie. Lwica z Gdańska
sygn. 300
•
Jestem kawalerem, 29 lat, 173 cm, niezależny finansowo, ko
cham dzieci i przyrodę, Moje hobby to sport, turystyka, dobra
książka oraz wieczorne spacery w miłym towarzystwie. Pragnę
poznać dziewczynę od 20 do 32 lat, wyrozumiałą, uczciwą i pra
gnącą prawdziwego związku, który opiera się na szczerości,
wzajemnym zaufaniu. Pani może mieć jedno dziecko. Foto mile
widziane. Wodnik
sygn. 301
•Samotna, bez zobowiązań, 54 lata, 165 cm wzrostu, wy
kształcenie średnie, skromna, pozna pana w odpowiednim wie
ku, niezależnego, z dobrym sercem.
sygn. 302

Jeśli jesteś samotny
•Chcesz poznać przyjaciela lub przyjaciółkę, a w swojej
okolicy nie masz ku temu okazji, skorzystaj z naszej propozycji i
zamieść w tej rubryce swój anons. Oferty Czytelników
przyjmujemy wyłącznie z zamieszczonym niżej kuponem.
Anonse ze zdjęciem publikujemy w pierwszej kolejności (do
zdjęcia prosimy dołączyć pisemną zgodę na jego publikację w
gazecie oraz kserokopię dowodu osobistego - str. 2 i 3).
Jeżeli chcesz nawiązać kontakt z wybraną osobą, napisz do niej
list, oznacz go numerem sygnatury, dołącz czystą kopertę oraz
znaczek i wyślij do nas. Nasz adres: Serca dwa .Dziennik
Bałtycki", Targ Drzewny 9/11,80-894 Gdańsk.

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

KUPON

rca
Uwa

Admirał Hackman

ohn Moore zyskał
uznanie spotem re
klamującym grę wi
deo SEGA. Spot nie
był zwykłą reklamą,
ale małym filmem fabular
nym, w którym podziwiać
można było pogoń z heli
kopterami, motocyklami
i spektakularnymi popisa
mi kaskaderskimi. Produ
cent John Davis stwierdził,
że jeśli ktoś potrafi dostar
czyć tyle atrakcji w trzyminutowym
filmiku,
sprawdzi się na pewno
w projekcie pełnometra
żowym. A że miał w pla
nach realizację spektaku
larnego kina akcji zatrud
nił Moore'a. I tak powstało
„Za linią wroga".
Filmy o pilotach już wi
dzieliśmy („Top Gun"),
scenariusz typu „samotny
przeciw wszystkim" (pa
miętacie „Rambo"?) też
nas nie zaskakuje, ale jed
ną z głównych ról gra Ge
ne Hackman, a to już wy
starcza za rekomendację.
Aktor gra admirała Reigarta stacjonującego na
Bałkanach. To człowiek su
rowy, cierpliwy i uparty. Je
den z jego podwładnych Chris Burnett, pilot amery
kańskiej mary
narki wo
jennej, nie
mo

Fot. materiały promocyjne

że znieść przedłużającej
się bezczynności. Uważa,
że wszyscy tracą tam tylko
czas, że trzeba działać,
a nie tylko obserwować.
Problem w tym, że jego do
wódca nie sądzi, aby Bur
nett był gotów do walki.
Podczas rutynowej misji
rozpoznawczej
samolot
Burnetta zostaje zestrzelo
ny nad terytorium wroga.
Pilot uchodzi z ży
ciem, ale zmuszony
jest walczyć o prze
trwanie - jego śla
dem rusza cała
brygada wrogów.
W tej sytuacji ad
mirał Reigart nie
ma innego wyj
ścia. Lekceważy
więc rozkazy prze
łożonych i organizu
je misję ratunkową,
która rusza z odsie
czą Burnettowi...

Jako nieposłuszny pilot
uwięziony za linią wroga
wystąpił Owen Wilson,
znany dotychczas z ról ko
mediowych. Grał w „Armaggedonie", pojawił się
w „Poznaj mojego tatę",
a teraz możemy go oglądać
w roli modela idioty w ko
medii „Zoolander".
Wilson z radością przy
jął rolę niekonwencjonal
nego bohatera.
- Grałem już astronautę
i kowboja, w końcu przy
szedł więc czas na lotnika
- mówi.
Aktor poradził sobie
świetnie, ale największe
uznanie ekipy zdobył Gene Hackman, który wpra
wił wszystkich w zdumie
nie swoim przygotowa
niem.
Konsultant ekipy, kapi
tan David Kennedy z ame
rykańskiej marynarki wo
jennej, opowiadał:

- Gene zaimponował
nam wszystkim. Jest uro
dzonym dowódcą, przej
muje się bowiem losem
swoich żołnierzy.
O tym, z jaką klasą
Hackman przewodzi ame
rykańskiemu wojsku, mo
żemy przekonać się sami.
„Za linią wroga" od dziś na
ekranach kin.
(ma)

Za linią wroga |-

•Reż.: John Moore
•Prod.: USA, 2001
•Typ: sensacyjny
•Występują: Owen Wilson,
Gene Hackman, Gabriel Macht
•Kino: Multikino, Silver
Screen, Krewetka, Polonia

Przyjdź na pokaz z taperem

Mistrz Eisenstein

yskusyjny Klub Filmowy
Uniwersytetu Gdańskiego
„Miłość Blondynki" oraz
Ośrodek Rosyjskiej Nauki i Kultu
ry w Gdańsku zapraszają na prze
gląd filmów znakomitego reżyse
ra, Siergieja Eisensteina. W ra
mach cyklu „Mistrzowie kina ra
dzieckiego" w sobotę zobaczymy
największe dzieła tego twórcy
z „Pancernikiem Potiomkinem" na
czele. Wszystkie seanse będą się
odbywać w siedzibie Ośrodka Ro
syjskiej Nauki i Kultury na ul.
Długiej 35.
„Pancernik Potiomkin", dzieło
z 1925 roku, to jeden z najlep
szych filmów w historii kina. Naj
bardziej znany jest z powodu
słynnej sceny na schodach odeskich. Właśnie ta sekwencja zo

stała skopiowana lub sparodiowa
na w niezliczonej ilości filmów, od
gangsterskich „Nietykalnych" po
czynając, na komedii z cyklu „Na
ga broń" kończąc.
Tę scenę w oryginale możemy
zobaczyć już jutro. Seanse zaczy
nać się będą kolejno o godz. 16.30,
18 i 19.30. Karnet na cały przegląd
kosztuje 15 zł; na dwa filmy -10 zł.
Wszystkim pokazom towarzyszyć
będzie muzyka na żywo, grana
przez tapera. Możesz przenieść
się do epoki kina niemego!
Dodatkowe informacje uzyskać
można pod numerem telefonu
552-93-00.

Dla naszych Czytelników mamy
trzy podwójne zaproszenia na
przegląd - szczegóły na str. 2.
(ma)

Fot. materiały promocyjne

Kino, tpatr

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych
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Neptun
ul. Długa 57
tel.301-82-56

Hany Potter
i kamień filozoficzny

USA (b.o.)

Helikon
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Włoski dla początkujących
Duża mała Ania
Musimy sobie pomagać
Kandahar

Dania (15)
USA (15)
Czeski (15)
Iran/Fr. (15)

14.50
17
18.50
21.05

12 złn. 10 zł u.

Moulin Rouge
Kandahar
Mulholland Drive

USA (15)
Iran/Fr. (15)
USA (15)

16.15
18.30
20.15

12 złn. 10 zł u.

Shrek
Psy i koty
D'Artagnan
Przekleństwa niewinności
Włoski dla początkujących

USA (b.o.)
USA (b.o.)
USA (15)
USA (15)
Dania (15)

14
15.30
17
18.45
20.30

12 złn. 10 zł u.

USA (b.o.)

15.45

Polska (15)
USA (15)

18.30
20.45

15 złn. 12 złu.
10 zł - zbiorowe
15 złn. 14 zł u.
12 złn. 10 zł u.

Wakacje.Żegnaj szkoło
Ratunku jestem rybką
Wyścig
Cień wampira
Fudang Amal
Samotni
Spragnieni miłości

USA (b.o.)
USA (b.o.)
USA (15)
USA (15)
Szw./Dania (15)
Czechy (15)
USA (15)

11.30
12.50
14.10
16
17.30
19
20.40

101Reykjavik
Wszystko o mojej matce
Zagubiona autostrada

Islandia
Hiszpania
USA

17
18.50
20.45

Kameralne
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

Bajka
ul. Jaśkowa Dolina
14, tel. 341-22-94

Znkz
Harry Potter
ul. Szymanowskiego 1 kamień filozoficzny
12, tel. 341-09-11
Wiedźmin
inni
Zawisza
ul. Słowackiego 3
tel. 348-25-93

2ak
ul. Grunwaldzka
195/197
tel.345-15-90

Warszawa
ul. Świętojańska 35
tel. 620-42-65

Harry Potter
i kamień filozoficzny

USA (b.o.)

9,11.45,14.30 15 złn. 12 złu.
17.15,20
10 zł - zbiorowe

8 zł
10 zł

12 złn. 10 zł u.

9,11.45,14.30 14 złn. 12 zł u.
17.15,20
10 zł-zbiorowe

Amelia

Fr./Niemcy (15)

Człowiek którego
USA (15)
niebyło
D'Artagnan
Francja (15)
Gulczas, a jak myślisz? Polska (15)
Hany Potter
USA (b.o.)
i kamień filozoficzny

11.45,14.05,16.20,18.45 sob., niedz.
11.45 pt
9.30,12.15,14.45,17.15,20 pt -niedz.
22.30 pt, sob.
16.20,18.50,21.30 pt
9.45,15.10,20.15 sob., niedz.
10.45,15.40,20.50 pt
15.30,18.15 sob., niedz.
13.15,18.T5 pt, 1230,17.45 sob., niedz.
16.15,18.30 pt, 21.30 sob., niedz.
Kopia z napisami:
10.30,13.30,16.30,19.30 pt-niedz.
Kopia z dubbingiem:
9,12,15,18,21 pt-niedz.
15.45,18.20,20.45,23.15 pt
13.15,15.45,18.20,20.45 sob., niedz.
23.15 sob.
14.05 pt, 13 sob., niedz.
14,21.15 pt, 9.15,20.50 sob., niedz.
11.25,14.25,17.30,20.30 pt-niedz.
23.30 pt, sob.
9.15 pt, 11 sob., niedz.
10.45 sob.-niedz

14 złn. 12 zł u.
10 zł-zbiorowe

Carmen

18 sob., niedz.

Sopot

Kopenhaga

19.15 pt.-niedz.

Gdynia

Gdynia

Multikino Sp. z o. o. al. Zwycięstwa 14 (10 sal kinowych)
tel. 340-30-99, www.multikino.pl

USA (b.o.)

14.30,17.15
20

Gdańsk

•
ulgowe -12 zł
K studenckie -14 zł
•
grupowe -10 zł
•
ceny nie obejmują filmu „Harry Potter*

Polska (b.o.)

USA (b.o.)

10,12 pt.
12 sob., niedz.

Bi normalny po godz. 17 pon.-czw. 15 zł
•
normalny po godz. 17 pon.-czw. -16 zł
•
normalny weekendowy -17 zł

Potwory i spółka
Tryumf Pana Kleksa
Za linią wroga

Bałtyk
Harry Potter
ul. Bohaterów Mon i kamień filozoficzny
te Cassino 30
tel. 551-18-56

Dzieci z Bullerbyn

Kopia z napisami:
9.30,12.30,15.30,18.30 pt-niedz.
21.30 pt, sob.
Kopia z dubbingiem:
11,14,17,20 pt.-niedz., 23 pt, sob.
USA (15)
Za linia wroga
10.15,12.45,15.15,17.45,20.15 pt -niedz.
Francja (15)
20.15 pt-niedz.
Vatel
Romansidło
USA (15)
13.30,15.45 pt-niedz.
Amores Perros
10.15 pt, 20 pt-niedz.
Meksyk (15)
15.30,18,20.30 pt-niedz.
Amelia
Fr./Niemcy (15)
Wyścig szczurów
10,14.30,19 pt-niedz.
USA (15)
Kod dostępu
12.15,16.45,21.15 pt-niedz.
USA (15)
Wyścig
11.15 pt., 13.15,18 pt-niedz.
USA (15)
Ostatni bastion
14.45 pt-niedz.
USA (15)
Musimy sobie pomagaćNiem./Czechy (15) 17.30 pt-niedz.
Wiedźmin
Polska (15)
12 pt-niedz.
Shrek
USA (b.o.)
10 pt-niedz.
Atlantyda
USA (b.o.)
11.30 sob., niedz.
Ratunku jestem rybką USA (b.o.)
11 sob., niedz.

15-25 zł

10 zł

teatr Malarnia
ul. Teatralna
tel.301-70-21
teatr Miniatura
ul. Grunwaldzka 16
tel.341-94-83
Opera Bałtycka
al. Zwycięstwa 15
tel. 763-49-06

15 zł

Zabić was to mało
Kariera Artura Ui

18 pt.
18 sob., niedz.

14-22 zł

Sen nocy letniej

18 pt., sob.

31-50 zł

Teatr Kameralny
ul. Boh. Monte Cassino
55/57, tel. 551-3936
Teatr Miejski
ul. Bema 26
tel. 621-02-26
Teatr Muzyczny
pl. Grunwaldzki 1
tel. 620-60-24

Legalna blondynka
•Reż. Robert Luketic
• Prod. USA, 2001
•Typ: komedia
•Wyk.: Reese Witherspoon, Lukę Wilson,
Selma Blair
•Kino: Silver Screen, Multikino (wtorek)

i™*

Ile jest blondynką, najpopularniejszą dziewczyną w szkole, piątkową uczennicą, finalistką konkursu piękności i miss
szkolnego kalendarza. Wiedzie rajskie życie dopóki jej chłopak nie
wyjeżdża na studia prawnicze. Zrywa z Ellen, bo słodka blondyn
ka nie pasuje do image'u poważnego prawnika. Dziewczyna po
stanawia udowodnić, że ukochany się myli...

L

Potwory i spó
•Reż. Pete Docter
•Prod. USA, 2001
•Typ animowany
•Kino: Silver Screen, Multikino

F ilm, który miat być konkurencją dla „Shreka". Opowieść o nie
zwykłych przygodach małej dziewczynki, trafiającej do fabry
ki... potworów, które nie są tak straszne, na jakie wyglądają i bar
dziej się jej boją niż ona ich.

•Reż.: Jerzy Gruza
•Prod.: Polska, 100 min, od lat 12
•
Typ: komedia sensacyjna
•Występują: Janusz Rewiński, Radosław
Pazura, Bohdan Smoleń
•Kino: Multikino

Hany Potter
USA (b.o.)
i kamień filozoficzny

Godzina

12 złn. 10 zł u.

Gdańsk

Gulczas, a jak myślisz?
Godzina

Produkcja / wiek

13.45
15.45,20.30
17.45

19 pt.

Produkcja / wiek

Tytuł

USA (15)
USA (15)
USA (15)

Kobieton

Tytuł

USA (15)

Inni

USA (15)

Jay i dchy Bob...
Kod dostępu
Mulholland Drive

USA (15)

Atlantyda
Shrek

USA (b.o.)

USA (15)
USA (15)

USA (b.o.)

•
normalny do godz. 17 -16 zł
B normalny po godz. 17 -19 zł
H normalny po godz. 17 pt.-ndz. -19 zł
•
dziecięcy do lat 15 -10 zł
•
seniorski od lat 60 -10 zł
•
poranki dla dzieci (sob., niedz.) - 8 zł

•
studencki (pt., sob., niedz., bilet +
popcorn) -18 zł
•
grupowe (15 osób + opiekun) -10 zł
•
Ceny nie obejmują filmów .Harry
Potter" i „Kod dostępu"

SILN/ER SCREEN
Centrum Rozrywki Gemini, Gdynia,
ul. Waszyngtona, tel. 628-18-00, www.silverscreen.com.pl
Tytuł

Produkcja/wiek

Godzina

Za linią wroga

USA (15)

16.45,19.15 21.45 pt, niedz.
16.30, 18.45,21,23.10 sob.
11.30 niedz.
Kopia z napisami:
10.30,13.45,17,20.15 pt-niedz.
23.15 sob.
Kopia z dubbingiem:

Potwory i spółka
USA (15)
Harry Potter
USA (b.o.)
i kamień filozoficzny

Enigma
Mulholland Drive

USA (15)

Romansidło
Inni

USA (15)

Nikomu ani słowa

USA (15)

Kod dostępu

USA (15)

Amelia
Atlantyda

Fr./Niemcy (15)
USA (b.o.)

USA (15)

USA (15)

•
do godz. 12 pon.-czw. -14 zł
•
w godz. 12-17 pon.-czw. -16 zł
•
po godz. 17 pon.-czw. -18 zł
•
dogodź. 12 piątek-16 zł
•
po godz. 12 piątek -19 zł
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NA EKRANACH KIN

KREWETKA
Superkino Krewetka, Gdańsk
ul. Karmelicka 1, www.superkino.info

MULTIKINO

Polonia
D'Artagnan
ul. Boh. Monte Cas Za linia wroga
sino 55/57
Mulholland Drive
tel. 551-05-34

Gdańsk

j

,i^
KWSdMO°
Bałtyckli

14 pt-niedz., 17.45,20.10 pt
9.45,15,19,22 pt, sob.
15.45,19,22 niedz.
12.45 pt, sob., 1330 niedz.
18,20.30,22.45 pt, sob.
18.45,21 niedz.
15.20,22.30 pt, 21.10,23.20 sob.
21.30 niedz.
11.45 pt.-niedz., 15.30 pt.,
21.20,23.20 sob., 21.20 niedz.
14,16.30,21.20 pt-niedz.
9,11.15 pt-niedz.
•
sob., niedz. -19 zł
•
ulgowe -12 zł
•
studenckie -14 zł
•
grupowe (inf. u kierownika kina)

Romanssidto
•
Reż.: Peter Chelsom
•
Prod.: USA, od lat 15
•
Typ: komedia obyczajowa
•
Występują: Warren Beatty, Dianę Keaton,
Goldie Hawn, Garry Shandlingn
•
Kino: Silver Screen, Superkino Krewetka
p orter Stoddard, dobrze znany w całym Nowym Jorku architekt,
i wiedzie cudowne i dostatnie życie. Jednak po kilku nieprzemy
ślanych krokach Stoddard zdaje sobie sprawę, że nie jest już po
trzebny ani swojej żonie, ani swoim prawie dorosłym dzieciom.

rC Akcja filmu składa się z trzech wątków. Pierwszy to miłość

ilm z gwiazdami pierwszej edycji programu „Big Brother".

między Karoliną i Grzegorzem, drugi wątek to porachunki między
Gulczasem a „Karkową", trzeci to historia kapryśnej aktorki,
która występuje w filmie zblazowanego reżysera.

Kod dostępu

F

•Reż.: Dominie Sena
•Prod.: USA, 96 min, od lat 15
•Typ: dramat/akcja
•Występują: John Travolta, Halle Berry
•Kino: Multikino, Silver Screen, Superkino
Krewetka

ilm opowiada o niebezpiecznym szpiegu, któremu agencja rzą
dowa zleca zmuszenie hakera komputerowego do kradzieży 6
miliardów dolarów z konta nadwyżek budżetowych. W zamian,
haker, który niedawno opuścił więzienie, odzyska prawo do opieki
nad córką i będzie mógł rozpocząć nowe życie.

Wiedźmin

E

•Reż.: Marek Brodzki
•Prod.: Polska, 130 min, od lat 15
•Typ: fantasy
•Występują: Michał Żebrowski, Zbigniew
Zamachowski, Grażyna Wolszczak
•
Kino: Znicz, Superkino Krewetka

kranizacja książek Andrzeja Sapkowskiego, których bohaterem
jest Geralt łowca potworów oraz krąg jego przyjaciół i wro
gów. Kinowy „Wiedźmin", swobodnie przeplata zdarzenia i po
stacie z kilku opowiadań Sapkowskiego. Film ma kilka udanych
efektów specjalnych, zwłaszcza walkę Geralta z gnomami.

Człowiek, którego nie byfo
•Reż.: Joel Coen
•Prod.: USA, 2001, od lat 15
•Typ: kryminał
•Występują: Billy Bob Thornłon, Frances
McDormand, James Gandolfini
•
Kino: Multikino
i ato 1949 roku. Ed Crane jest fryzjerem żyjącym razem z żoną w małym
miasteczku w Kalifornii. Pewnego dnia w miasteczku zjawia się męż
czyzna, a Ed postanawia wejść z nim w interes. Jedyny problem to skąd
wziąć 10 tysięcy dolarów? Ed postanawia zaszantażować kochanka swojej
żony.

L

D'Artaqnan
•
Reż.: Peter Hyams
•Prod.: USA/Niemcy/Luksemburg, 2001
•Typ: przygodowy
Występują: Catherine Deneuve, Mena
Suvari, Stephen Rea, Tim Roth
Kino: Bajka, Polonia, Multikino
1 / olejna ekranizacja powieści „Trzej muszkieterowie" Aleksan-

r\ dra Dumasa ojca. Perypetie dzielnego kawalera d'Artagnana,
który wraz ze swoimi towarzyszami: Atosem, Portosem i Arami
sem, udaremnia spisek kardynała Richelieu...

Mulholland Drive
•Reż.: David Lynch
•Prod.: Francja/USA, 2001
•Typ: thriller
•Występują: Justin Theroux, Naomi Watts
•Kino: Silver Screen, Multikino, Kameralne,
Polonia
Ą ulholland Drive to słynna droga, która przechodzi przez góry
IVi Santa Monica i łączy Hollywood z morzem. Rozciąga się z niej
przepiękny widok na tę dzielnicę Los Angeles. To tam rozgrywa się
historia dwóch kobiet wplątanych w tajemniczą intrygę kryminalną
i uwikłanych w burzliwy trójkąt miłosny.

Włoski dla początkujących
•Reż. Lone Scherfig
•Prod. Dania, 2001
•Typ komedia obyczajowa
•Wyk.: Anders W. Berthelsen, Ann Eleono
ra Jorgensen, Anette Stovelbaek
•Kino: Helikon, Bajka
f'\ powieść skupia się na losach mieszkających w Kopenhadze sa
motnych trzydziestolatków. Wieczorowy kurs włoskiego staje się
dla nich szansą na spotkanie miłości, uwierzenie we własne siły
i wyzwolenie się spod presji wywieranej przez rodziców. Obraz na
kręcony jest zgodnie z zasadami Dogmy, manifestu duńskich fil
mowców.
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Dziennik
Bałtycki•

piątek
25 stycznia 2002 r.

Aktualności

Dziennik Kociewski

ŻYCZENIA CZYTELNIKÓW

•Wszystkiego naj... naj.
Wszystkiego co najlepsze,
czego byś sobie życzyła, aby
się spełniły Twoje marzenia. Z
okazji 19 urodzin Monice Pałkowskiej życzą
koleżanka Anna i koleżan
ka z klasy Monika.

Pozdrów za darmo
Zapraszamy Czytelników do zamieszczania bezpłatnych ży
czeń. Jeżeli chcecie pozdrowić kogoś bliskiego, złożyć gratula
cje lub życzenia, wystarczy przynieść do naszej redakcji (lub
przysłać pocztą) treść życzeń wraz ze zdjęciem bliskiej sercu
osoby. Prosimy, by fotografie były dobrej jakości.
Nasz adres: Redakcja „Dziennika Bałtyckiego", ul. Basztowa
3, 83-200 Starogard Gd.
Jednocześnie informujemy, że redakcja nie ponosi odpowie
dzialności za treść życzeń i publikowane zdjęcia.

Na rodzinne śpiewanie kolęd
JABŁOWO, gmina Starogard Gd. Rodzinne śpie
wanie kolęd połączone z pokonkursową wystawą
kociewskich szopek bożonarodzeniowych odbę
dzie się w najbliższą w niedzielę w parafii pw Św.
Wawrzyńca w Jabłowie. Spotkanie poprzedzi msza
Św., która rozpocznie się o godz. 14.
- Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w
rodzinnym śpiewaniu - mówi Danuta Farysej,
współorganizatorka imprezy. - Jednocześnie pro
simy aby wszystkie rodziny chętne do udziału w
rodzinnym śpiewaniu zawiadomiły o swym
uczestnictwie przed rozpoczęciem mszy.
Organizatorzy zapewniają darmowy przejazd w
obie strony autokarem, który podstawiony zosta
nie przy stadionie o godz. 13.30 oraz będzie miał
przystanek przy parafii św. Wojciecha.
(moni)

JEST PRACA

•Dla księgowego i informatyka
Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gd. dyspo
nuje ofertami pracy w następujących zawodach:
•główny księgowy (praca na 1/2 etatu, wymagane
doświadczenie w zakresie prowadzenia rachunko
wości)
•kierownik robót (o specjalności wykonywanie ze
wnętrznych instalacji sanitarnych)
•informatyk (wymagane wykształcenie średnie lub
wyższe o profilu informatycznym)
•tapicer (wymagane doświadczenie)
•stolarz meblowy (wymagane doświadczenie)
•szwaczka-krawcowa (wymagane doświadczenie)
•pielęgniarki (wymagane uprawnienia do pracy w
zakładach pracy chronionej)
•ślusarz (wymagane doświadczenie)
•cieśla (wymagane doświadczenie)
•nauczyciel języka angielskiego (licencjat z j. an
gielskiego, mile widziane przygotowanie z oligofrenopedagogiki)

Dla osób niepełnosprawnych

•tokarz
•sprzątaczka (wymagany umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub Ó grupa inwalidzka)
•pracownik gastronomii
Za granicą
•pielęgniarki (specjalność: ogólna, środowiskowa,
geriatryczna; wymagany dyplom ukończenia trzylet
niej szkoły pomaturalnej, szkoły pielęgniarskiej na
podbudowie szkoły średniej lub wykształcenie wyż
sze, a ponadto przebyty cykl nauczania obejmujący
4600 godzin - w tym 50 proc. praktyki zawodowej,
wymagana jest również dobra znajomość j. angiel
skiego lub niemieckiego)
•monterzy izolacji termicznych, blacharze warszta
towi, zbrojarze, inżynierowie i technicy do nadzoru
robót zbrojarskich i obudów termoizolacyjnych
(Niemcy, wymagane wykształcenie i doświadcznie
kierunkowe, w przypadku inżynierów i techników
znajomość j. niemieckiego)
(aw)

Po informacje
Szczegółowe informacje dotyczące zwykłych ofert pracy można
uzyskać w pokojach 1, 2,3, a dotyczące ofert pracy za granicą w
pokoju nr 6 lub pod numerem tel. 562-23-51, wew. 27. Więcej in
formacji na temat ofert pracy dla osób niepełnosprawnych uzyskać
można w pokoju nr 5 lub pod nr telefonu 562-23-51, wew. 26.
Oferty pracy także w serwisie internetowym Gratka.pl/praca

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Starogard Gd. Nagrodziliśmy najbardziej przyjazną szkołę

Wygraną wyklikali
uczniowie i absolwenci
Konkurs „Dziennika"•Skaner i słownik w nagrodę•
12 912 głosów

S

tarogardzki Ze
spół Szkół Za
wodowych wy
nikiem 12 912
głosów zwycię
żył w naszym
plebiscycie, w
którym uczniowie wybie
rali najbardziej przyjazną
szkołę powiatu staro
gardzkiego. W nagrodę
placówka otrzymała od
nas skaner oraz multime
dialny słownik języka an
gielskiego.
W ZSZ znajdują się
dwie pracownie kompute
rowe, wyposażone w no
woczesny sprzęt. Dyrekcja
szkoły podkreśla, że jest to
głównie zasługa rodziców,
którzy angażują się w po
moc szkole, także na tej
płaszczyźnie.
Nagroda
„Dziennika" również bar
dzo przyda się nauczycie
lom i uczniom.
- Prowadzę w szkole
lekcje multimedialne - po
wiedział nauczyciel Wal
demar Pacek. - Nie mając
skanera w sali komputero
wej, w której prowadzę za
jęcia, materiały na lekcje
przygotowywałem w do
mu. Ta nagroda bardzo
ułatwi nam wszystkim
pracę.
Głosy na szkołę odda
wali uczniowie, których
jest w szkole ponad 800,
ale także jej absolwenci i
wszyscy zaprzyjaźnieni ze
szkołą, których zdaniem to
właśnie ona powinna
otrzymać miano najbar
dziej przyjaznej w powie
cie starogardzkim.
- Udział w plebiscycie
jeszcze bardziej zintegro-

Skaner został podłączony w sali kompterowej w obecności nauczciela Waldemara
Packa i uczniów V klasy Technikum Drzewnego w ZSZ.
Fot. Magda Dittmer

wał szkołę - mówi Elżbieta
Kawka, dyrektor Zespołu
Szkół Zawodowych w Sta
rogardzie. - Jesteśmy
dumni z tego wyniku. Po
twierdził on, że w szkole
jest przyjazna atmosfera,
mimo że pedagodzy sta
wiają wychowankom takie
same wymagania, jak w
innych placówkach. Na
ten sukces zapracowali
śmy wszyscy.
(ditt.)

Oficjalnym sponsorem plebiscytu

na najbardziej
przyjazną szkolę średnią

ffgt*
jest
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Starogard Gd. Festiwal Wiolinka

W rytmie harcerskich piosenek

P

ięć zespołów wystąpi
ło podczas II Festiwa
lu Piosenki Harcer
skiej Wiolinka w Starogar
dzie Gd.
Pomysłodawcy imprezy,
19 drużyna harcerska, już
od dawna przymierzali się
do organizacji Przeglądu
Piosenki Harcerskiej, któ
ry ma za zadanie wyłonie
nie najbardziej muzykalną
drużynę.
W marcu tego roku bę
dzie ona reprezentować
Starogard podczas Chorągwianego Festiwalu Pio
senki Harcerskiej w Gdań
sku. Do udziału zgłosiło się
5 grup z Kociewia, należą
cych do starogardzkiego
Hufca Związku Harcer
stwa Polskiego.

Podczas festiwalu mło
dzi Kociewiacy zaprezen
towali po dwie piosenki
harcerskie. Oceniała ich
specjalnie powołana komi
sja sędziowska w składzie:
Hanna Piasecka, Grzegorz
Glaza oraz Marta Kubaczyk. Po prawie dwugo
dzinnych występach przy
świecach pierwsze miejsce
przyznano 23 Drużynie
Harcerskiej z Rywałdu i to
właśnie ona pojedzie do
Gdańska na Chorągwiany
Festiwal Piosenki Harcer
skiej.
- Nie spodziewaliśmy
się, że jury pierwsze miej
sce przyzna właśnie nam mówią Angelika Gałkowska
i Adam Siemieński ze zwy
cięskiej drużyny. - Na festi
walu zaprezentujemy „Bal-

t

II Festiwal Piosenki Harcerskiej Wiolinka w Starogar
dzie Gd.
Fot. Grzegorz Sikora

ladę rajdową" oraz „Plaste
linę". Są to bardzo piękne
piosenki, które na pewno
komisji sędziowskiej w
Gdańsku utkwią w pamięci.

Podczas imprezy zorga
nizowanej w hufcu ZHP
gościnnie wystąpiła grupa
Ałała oraz Kuba Gulgowski z zespołem.
(SIK.)

www.gratka.pl

serwis ogłoszeń drobnych

PRACA

ZATRUDNIĘ
CHAŁUPNIKÓW- kilkanaście ofert
pracy, zarobek do 2900 zt miesięcznie.
Informacje listowne bezpłatne, prosity
znaczki 5 zt luzem, Remus, os. Wybic
kiego 29/38,83-300 Kartuzy.
KONSULTANTKI firmy „Avon°, oferu
jemy dodatkowy zarobek, szkolenia
oraz prezenty dla nowych osób, tel.
683-44-44
KONSULTANTKI Oriflame, «63-95-49
MŁODYCH- reprezentantów, magazy
nierów, administracja, 10 zt/ godz.
058/664-07-97
PANIĄ mtodą, samotną, do prowadze
nia domu, na stale, dam pojój, pensję,
058/694-36-11
PILNIEI Umieścimy reklamę- 2500,(pojazdy, budynki), 0602/395-001
POSZUKUJĘ starszej pani, dochodzą
cej, do opieki na dzieckiem, w Koście
rzynie, tel. 0607/651-303
PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Holan
dii, Austrii, odbierz podatek najtaniej!
Najskuteczniej! 058/301-82-63
PRACOWNIKÓW do hurtowni (20), pil
nie, 10 zt/godz. 058/623-54-59
UMOWA! Domową pracę oferuje wy
dawnictwo 800 brutto- 0609/475-111

OPUKAM PRACY
BUDOWLANIEC, glazura, terakota, ta
petowanie, malowanie, panele, ptyty
kartonowo -gipsowe, (058) 536-41-60

0głos7Pnia drohnp

SZUKAM pracy w sklepie, gastronomii,
przy produkcji, aktualna ks. zdrowia,
683-05-54,683-06-62
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, Staro
gard Gd., 561-22-75

MOTORYZACJA

SPRZEDAM
BMW 316,90 r„ EL, S, stan bdb, 10
600 zt, (0602) 75-97-13
DAEWOO Tico, maj 1998, przebieg 35
tys. km, fiolet metalik, garażowany,
058/56-289-77
FIAT 126p, 89 r„ stan bdb, 1450 zt,
(058) 588-52-98
FIAT Fiorino 1.3 D, 85 r., 4 osoby
500 kg, 2300 zt, (0606) 32-10-94,68371-44
FIAT Marea Weekend, 1,6, X 1998,
79.000 km, homologacja- ciężarowy,
24.500,- netto, faktura VAT, 0502/773858
FIAT Seicento, 99 r., I wtaśc., 42 tys.
km, 15 900 zt, 532-13-86, (0604) 7565-70
FIAT Tipo 1,4, garażowany.1994, no
we tablice, 10.000 zł, 0601/087-737
FORD Escort, 1,8 D, 89 r., 3-drzwiowy,
części tanio, (0602) 21-51-78, (058)
777-27-17
FORD Escort, 1.8 D, 89 r., 3 drzwi,
części, tanio, (0602) 21-51-78,777-2717
FORD Escort kombi, 93 r., 1.8 d, 132
tys. km, WS, airbag, 13 600 zt, (058)
532-02-43
FORD Fiesta, 1,1,1991,058/588-4449,0605/320-780

ELEKTRONERGETYK SEP 1 kV po
dejmie się pracy w zakresie instalatorstwa, 683-79-47

FORD Fiesta, 95 r„ 1.1,80 tys. km, R,
dodatkowy kpi. opon, garażowany,
grafitowa perta, 11 500 zt, (0608) 4650-18

EMERYT mundurowy, 43 lata, wy
kształcenie wyższe, podejmie ciekawą
pracę, 0501/047-099

FORD Fiesta, silnik, części różne, ta
nio, (0602) 21-51-78,777-27-17

GERMANISTA emeryt, nauczyciel nie
mieckiego, poszukuje pracy w hotelu
lub prywatnie, 058/672-49-35
GRAFIK, PC, Macintosh, redakcja
techniczna, tylko Gdańsk, (058) 30321-42
KIEROWCA B, C, E, praktyka, dyspo
zycyjna, ks. zdrowia, elektryk SEP, bu
dowlanka, dozór mienia, grupa NPS,
561-32-54
KIEROWCA B, C, E, praktyka, dyspoks. zdrowia, elektryk SEP, bua, dozór mienia, grupa NPS,
561-32-54

•

KIEROWNIK budowy, inspektor nad
zoru, 058/56-205-08,0600/138-045
KSIĘGOWA, wtasny komputer popro
wadzi w domu KPiR, ZUS, VAT, ryczatt, matych firm, Pruszczu Gd.,
(0603)29-43-35
KSIĘGOWA poprowadzi w domu
KPiR, ZUS, VAT, ryczałt małych firm,
Pruszcz Gd., (0603) 29-43-35
KSIĘGOWA samodzielna poprowadzi
KPiR, ryczałt, VAT, ZUS, PIT, rozlicze
nia roczne, Pszczółki, (058) 682-9057,(058)682-93-62
MALARZ -szpachlarz, 26 lat, z do
świadczeniem, poszukuje pracy od za
raz, (058) 682-63-75
OPIEKUNKA- zaopiekuję się starszą
osobą lub dzieckiem, 0503/911 -760
POSPRZĄTAM mieszkanie raz w ty
godniu, okolice Pruszcz Gd. lub Gdań
ska Głównego, 683-09-39
.ZŁOTA rączka", Pruszcz Gd., 683-0530
MALOWANIE, szpachlowanie, kafelkowanie, kompleksowe remonty, szyb
ko, uczciwie, tanio, (0503) 95-38-90
MŁODY poszukuje pracy od zaraz,
okolice Starogardu Gd., prawo jazdy
A, B, (0604)52-83-95
PODEJMĘ jakąkolwiek pracę, ZSZ,
staż 2 lata w sklepie spożywczym, lat
21,683-79-47
PODEJMĘ pracę w handlu, usługach,
elektronice, 10 latstażu, może być pra
ca zlecona, (0606) 43-06-72
PODEJMĘ pracę w rolnictwie w kra
jach Uni lub w Polsce, 561-05-90
PRZYJMĘ pracę na zlecenie lub cha
łupnictwo, z zakresu elektroniki lub in
ne propozycje, (0606) 43-06-72

FORD Fiesta -silnik, części różne, ta
nio, (0602)21-51-78,(058)777-27-17
FORD Ka, 98 r„ 16 500 zt, fioletowy
metalik, zderzaki w kolorze nazdwozia,
CZ, AA, EW, KT, R, WS, uchylne tylne
szyby,(058) 531-25-96

OPEL Kadett 1.3, 84 r., 4000 zt, silni
i karoseria stan bdb, tłumik sportowy,
ciemne szyby, 126 tys. km, 588-00-37
po 20.00, (0600)75-99-73
OPEL Kadett 1.3 SLS, składak, bordo,
5.000 zt, 058/672-32-33

GOŚCICINO- działka budowlana
(860 m), ładnie położona, zalesiona,
tania, 058/678-00-66

OPEL Vectra 1.8 benz., 89 r., wiśniowy
metalik lub zamiana, 7900 zt, (0602)
.88-97-66

GOŚCICINO- działka budowlana,
870 m, blisko las, woda, prąd,
058/572-14-14

PEUGEOT 309,1,6 wtrysk, 3-drzwiowy, 89 r. - wszystkieczęści, tanio,
(0602)21-51-78,(058)777-27-17

GOWINO-dziatka budowlana (692 m),
uzbrojona, z rozpoczętą budową,
058/678-12-02

PEUGEOT 309, 1.6i, 3-drzwiowy, 89
r., wszystkie części, tanio, (0602) 2151-78,777-27-17

GOWINO- działka budowlana, 692 m,
woda, prąd, rozpoczęta budowa,
058/678-12-02

POLONEZ, 1991, czerwony, oznako
wany tył, hak, alarm, radio, 2.250 zł,
058/672-03-18

JAGATOWO, działka budowlana, przy
dziatce prąd, woda, tel., 20 zł/m kw.,
(058)683-09-28

RENAULT Megane Classic, IV 99 r.,
1.4, 95 KM, z salonu, I wtaśc., 35
500 zł, b. bogate wyposażenie, 77754-02,(0604)05-45-68
SAMOCHODY do przewozu drew
na stosowego, dłużycy, importo
wane z Niemiec oraz inne ciężaro
we, tel. 0604/772-222.

FORD Transit, 2,0 benz., krótki, niski,
oszklony, 89 r„ w całości lub na czę
ści, 3500 zł, (0602) 21-51-78,777-2717
FORD Transit, 91/92 r„ podwyżsozny,
5-osobowy, instalacja gaz., w ciągłej
eksploatacji, 15 000 zt, (0602) 21-5178, (058)777-27-17
FORD Transit, 91/92 r., podwyższany,
instal. gazowa, w ciągłej eksploatacji,
15 000 zł, (0602) 21-51-78,777-27-17
HONDA MB, 80S, stan bardzo dobry,
czarna, cena do uzgdonienia, tel.
0605/512-612
IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r.,
12 000 zł do uzgodnienia, (0502) 6237-38, (058) 324-44-67 po 16.00
IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r„
12 000 zt do uzgodnienia, możliwa za
mian na samochód osobowy np. VW,
(0502) 62-37-38, (058) 324-44-67 po
16.00
IFA L60, silnik MAN-a, 90 r„ 12 000 zł,
plandeka, skrzynia, możliwa zamiana
na VW Golfa D, (058) 324-44-67,
(0501)62-37-38
MERCEDES 207 D, 3,0, dopelkabina,
7 osób, skrzynia, 9800 zt, 058/536-3918,0605/444-536
OPEL Astra, 1,6, 94 r., 3-drzwiowy,
stan bdb, 14 000 zł, możliwa zamiana
na mniejszy, (0602) 21-51-78, (058)
777-27-17
OPEL Astra 1.6, 94 r„ 3-drzwiowy,
stan bdb, 14 000 zł lub zamiana na
mniejszy, (0602) 21-51-78,777-27-17
OPEL Astra kombi, 1,7 D, 93/95 r„ 10
000 zł, dodatki, (0602) 21-51-78, (058)
777-27-17
OPEL Astra kombi, 1.7 D, 93/05 r., do
datki, 10 000 zt, (0602) 21-51-78,77727-17
OPEL Astra kombi, 1.7 D, 93/05 r., do
datki, 10 000 zt, (0602) 21-51-78,77727-17

KĘBŁOWO (k. Wejherowa)- sprzedam
dom, stan surowy- otwarty, 058/67711-81

KĘSOWO pow. Tuchola, zaawanso
wana budowa domu, (058) 682-30-63
KOŚCIERZYNA, dom jednorodzinny,
8-47 .
KOŚCIERZYNA sprzedam garaż przy
Reymonta, 18.000,- 058/686-40-68,
0049/173-456-31-96

SEAT Toledo, 1,9 TD, 1992,
42-14
SEICENTO 900, 1998 r, 35tys. km,
cena 15000 zt, 058/681-06-16 do
godz. 15.00
SKODA Farorit 1.3,80 tys. km, 91 r.,
garażowana, H, R, dodatki, stan bdb,
5500 zt, pilnie, 532-29-72, (06092) 3525-94
VW Passat kombi, 90 r., benz., zawie
szenie, drzwi, inne części, (0602) 2151-78,777-27-17
VW Passat kombi, 90 r., benz. - za
wieszenie, drzwi, inne części, (0602)
21-51-78,(058)777-27-17
VW Scirocco II pilnie sprzedam na
części, tel. 0604/969-792.
VW T4, D, 91 r., WS, R, CZ, grafitowy
metalik, 8 osób, m-c w kraju, 18 900 zl,
(0601)34-14-24
GŁOWICA 16 do VW, rozrusznik, al
ternator do Mercedesa, (058) 563-9031,(0504)51-37-20
MOTOR WSK125, czarny, nowy silnik
i pozostałe części + dodatkowo nowe
części, (058) 562-77-37

KUPIĘ

FORD Mondeo 1.6,96 r., stan idealny,
z salonu, 23 900 zt, (0604) 80-88-79,
562-69-69
FORD Transit, 2,0 benz., krótki, niski,
oszklony, 89 r., w całości lub na czę
ści, 3500 zł, (0602) 21051078, (058)
777-27-17

GNIEWOWO- działka budowlana
1.300 m kw., cena: 30.000 zł, 058/67709-28

KRASZANEK k. Osieka, Bory Tuchol
skie, działka rekreacyjno -budowlana,
cena do uzgodnienia, (058) 582-10-66
KROKOWA- siedlisko 1,1 ha z możli
wością budowy, 5 zł/ m, 058/774-2302
KWIDZYN, lokal użytkowy, 33 m kw.,
umowa najmu gwarantowana, (055)
261-61-51, (055) 645-62-02 po 18.00
LĘBORK okolice, 50 hektarów. Tel.
LIPINKI Szlacheckie, dom 115 m kw.,
nowy, działka 1500 m kw., 220 000 zt,
(058)562-16-44
MAŁY Klincz, zakład wylęgowy, 6 km
od Kościerzyny, tel. 0603/309-436

POMLEWO, dziatki budowlane, db lo
kalizacja, db dojazd, (0600) 69-27-74
POMLEWO, dziatki budowlane, db lo
kalizacja, db dojazd, (0600) 69-27-74

00 auta powypadkowe

00 auta powypadkowe

ROTMANKA, bar gastronomiczny
z wyposażeniem, 21.000,-, 0604-245286

0604-412-810
OO powypadkowe,
rozbite, (058) 55696-25,
0604-846202
A 0604/44-44-22 powypadkowe,
rozbite
AUDI Daewoo, Fiat, Opel lub inny,
058/56-139-14,0602/31-28-73
DAEWOO, Fiat, Opel, Renault lub in
ny, 058/561-39-14,0602/31-28-73
FIAT, Skoda, Ford, Daewoo lub inny,
0606/385-862,058/56-139-14
POLONEZ lub Fiat-kupię! 058/56-11172,0501/675-382
POWYPADKOWE, uszkodzone, za
chodnie, 671-59-62,0601/800-490

FIAT Ducato, 2,0 gaz -odnajmę, 58805-01
IFA L60, silnik MAN-a, 90 r„ 12 000 zt,
plandeka, skrzynia, zamienię na VW
Golfa D, (058) 324-44-67, (0501) 6237-38

CI
I LOKALE

SPRZEDAM
BOLSZEWO- działka budowlana
1.800 m, prąd, telefon, woda- obok,
058/572-07-93
BYTÓW lokal (kamienica), centrum,
część handlowa ok. 180 m kw, slandrad, część mieszkalna 130 m kw, 0601-65-14-57
GNIEWINO - działka budowlana,
• 1100 m, 30.000 zt, 058/677-09-28 po
15.00

RÓŻNYNY, działki budowlane, woda,
prąd, 27 zł/m kw., tel. grzeczn. (058)
691-13-69
RÓŻYNY, 110 m kw., 285 000 zt,
działka 9400 m kw., garaż 64 m kw„
ogrodzone żywopłotem, (058) 683-7783
RUMIA- mieszkanie 2- pokojowe, no
wo wybudowane, 49 m, 98.000 zt,
058/679-36-46
RYWAŁD, działka budowlana
1200 m kw„ cena 7000 zł, sprzedam,
058/56-214-72
SKARSZEWY, dom z zabudowaniami
gosp., działka 1700 m kw., (058) 58827-42
SKÓRCZ, dom w zabudowie szerego
wej. W rozliczeniu może być mieszka
nie 2-, 3-pokojowe, z garażem,
058/775-18-73
SŁAWNO- mieszkanie 2-pokojowe,
stare budownictwo, tanio, (059) 81022-43
SOMONINO k. Kartuz- dwie działki bu
dowlane, uzbrojone, 058/670-60-37
STAROGARD Gd., mieszkanie
49 m kw., 2-pokojowe, nowe, urządzo
ne, duży balkon, II/ lllpiętro, 0606/944074,058/56-17-444
STĘŻYCA, UZBROJONA, centrum
idealna na działalność, z deczyzją
o warunkach zabudowy, 684-34-29,
0608-497-211
SZTUM k/Malborka dom wolno stoją. cy, tadny, zadbany, spokojna okolica,
cena 220 tys zl, tel. 0604\449-346
TCZEW mieszkanie 120 m kw.,
(garaż), 058/532-28-52
WATKOWICE mieszkanie 42 m kw., c.
o., tanio, tel. 055/277-20-15.
WEJHEROWO (centrum)- mieszkanie
44 m, parter, osobne wejście, wszyst
kie media, 058/675-58-87

Dziennik Kociewski

0601/634-666
SŁUPSK- zamienię mieszkanie wła
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snościowe w centrum na Starogard

WEJHEROWO- sprzedam nowy
obiekt nadający się na każdą działal
ność, 0605/463-578
DOM 6 pok., działka 1800 m kw.,
w Sobowidzu, w rozliczeniu może być
mieszkanie w Pruszczu lub Tczewie,
(058)531-41-28, (058)682-82-77

SPOTKANIA z bioenergoterapeutą.
Pensjonat „Pod Jeleniem", Wirty,
058/58-84-933

FIZYKA, matematyka, chemia, korepe

kojowe wynajmę małżeństwu z więk
szym dzieckiem, 058/588-03-17

tycje, dojeżdżam, 0604-818-541

ny, sanki, cisza, jezioro, 50 zł/doba,
1-41-11

domek, wczasy, weekendy, CO,
3 pok., 2 kuchnie, 2 łazienki z natry-.
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skiem, tenis stołowy, do 10 osób, lasy,

SULĘCZYNO, odnajmę samodzielny

ZIEMNIAKI jadalne, Irga i Maryna.
058/684-29-00

SPRZEDAM

motnego pana, 058/531-02-10

058/531-48-16,0601/69-18-50

nauka,

-angielski,

nowe, murarskie, tynkarskie, remonty,
058/56-200-50,0601/68-29-36 .

50-16

JAŁÓWKI cielne, (059)810-86-25

W, sprzedam tanio, 058/572-07-57 po

Neubauer, Kamienica Szlachecka, gm.

OKNA PCV nowe, używane. Bar
dzo tanio! Starogard Gd. 56-27586,0604/575-269

Stężyca.

ZDROWIE

zl,

RÓŻNE

0602/133-500

354-811-rejestracja
GINEKOLOG dyskretnie, profesjonal
nie, 0601/058-955

GINEKOLOG

INTERNISTA cukrzyca, choroby płuc,

RÓŻNE

PEDIATRA

specjalista
medycyny rodzinnej lek. med. An
na Makarowska, przyjmuje w nowootwartej Przychodni filia N. Z.
O. Z. „Familia", Pruszcz Gdański,
Korzeniowskiego 66. Dla ubezpie
czonych leczenie bezpłatne, 68356-78,8.00-20.00

ANTENA! Całodobowo: indywidualne,
zbiorcze, satelitarne, 0501-311-415

PRUSZCZ, pokój odnajmę, 683-01-12

AWARYJNE otwieranie drzwi i sa
mochodów. Montaż zamków, 68337-58,0606-92-10-37

PRUSZCZ Gdański, mieszkanie 3-pokojowe, 64 m, 700 zł + opłaty, odnaj
mę, 682-18-95

Dziennik Lokalny • kupon
« «

„

S DNI

5000 RATA ok. 150
50 000 RATA ok. 300
150 000 RATA ok. 900

GDAŃSK 761 93 28,556 74 64.76193 26, ,
520 X 32.0501 352 529
GDYNIA 699 04 W, 761 «8 33.699 04 «J, ;
0607 339286MAI.BORK (055) 272 39 39.0503 386 853
CAŁODOBOWO MO# 603 454, 0501
352 529,0007 339 286

e-mail: kredytypolska@wp.pl

KREDYTY, 683-55-86

OWCZARKI Kaukaskie, 300 zl,
058/673-46-90

SKÓRY zWydry- kupię 0606/277-

OWCZARKI -Kaukaskie, szczenięta,
6 tygodni, 300 zt, 058/673-46-90

dla osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

paki@t tir 3
eść:

WYPŁATA KREDYTÓW

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia
pustaków i bloczków na Kaszu
bach, plus transport, kruszywo na
turalne. Wtadyslaw Joskowski,
Golica, 83-321 Mściszewice, gm.
Sulęczyno, tel. 058/685-00-30,
058/681-62-16

(058)348-02-32

PRUSZCZ, 27 m, kwaterunkowe, gaz,
łazienka, na podobne lub mniejsze,
może być wieś w pomorskiem. 83-000
Pruszcz Gdański, Słowackiego 84/3

OTÓWKOWE
ŚWIĄTECZNE
MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE
BUDOWLANE
G O S ODARCZE
S A M CHODOWE

MINISZNAUCERY, (058) 623-13-60,
0501-537-043

0601/533-409

USŁUGI RÓŻNE

• od ok. 3,5% rocznie

MASZYNĘ so szycia Łucznik, elek
tryczną, 058/684-04-27

przyczepa, silnik, (058) 531-07-25,

LĘBORK, mieszkanie 3-pokojowe t
garaż odnajmę, (059) 862-58-09

1 0 lat tradycji

• BEŻ PORĘCZYCIELI .

MASZYNA do pisania z polską czcion
ką, cena 100 zł, 058/672-50-16

RÓŻNE

531-27-80

roLSKA

KURTKĘ skórzaną dla szczupłego
mężczyzny, 176 wzrostu, 100 zł,
058/672-50-16

ga Filipiuk, (058) 551-53-01, 0607-

SPRZEDAM jacht kabinowy Bez 2,

H KREPYT i

KRÓLIK nowozelandzki, biały, (058)
682-87-44, (0501) 15-521-47

DERMATOLOG dr med. Jadwi

TURYSTYKA

RÓŻNE

KONSTRUKCJĘ stalową hali o pow.
10.000 m kw oraz ptyty drogowe MONsprzedam, tel. 0606/734-688

<

dąb 70 zl/szt., (052) 334-01-78

ZIEMNIAKI kupię, cena
0,40 zl/kg. 0609-617-682

20

stan dobry, 18 zł/okno, 058/672-50-16

300

kg, tel. 0609/617-682

KOMPUTER z Internetem AMD Duron
750 MHz,1,2'8 RAM, 2500 zt, 563-00-

OKNA z demontażu, różne wymiary,

Zanussi,

ZIEMNIAKI kupię, 0,30 za

KOŁO (Polonez) o wymiarach 135/13,
60 zł, 058/672-50-16

SNOPOWIĄZAŁKĘ kupię, 683-08-01

SCHODY - stopnie, sosna 50 zł/szt.,

1-32-92

KLACZ hodowlana, 12 lat, rodowód
sportowy, 4'000 zt lub zamiana,
0502/306-003

CIĄGNIK C 355, cena 4500 zt. Jna

15.00

Gdańsk

ZIEMNIAKI i ciągnik rolniczy, tel.

KEYBOARD Casio C495 z półtora
roczną gwarancją, 400 zt, 562-05-80

RÓŻNE

ODKURZACZ Samsung- nowy, 1300

KWIDZYN (centrum) lokal
200 m kw., przyległa hala
170 m kw., wolnostojące, na biura,
handel, produkcję. Mam do wyna
jęcia, 055/279-71-92, 0608/203344

PIANINA kupujemy!
341-52-40

ROLNICZE

wy, 132x67x10, cena: 110 zł, 058/672-

KOŚCIERZYNA wydzierżawię lo
kal handlowy 147 m kw., ul. Kartu
ska 7,0605/34-20-30

MASZYNY stolarskie, 0602/459-611

MASZYNY

GRZEJNIK panelowy, dwuptaszczo-

ZMYWARKA

(058) 671-02-07

BETONIARKA 150, kopaczkę jedno
rzędową - na watek, dmuchawę do
siana. Tel. 058/681-53-49
CIĄGNIKI rolnicze Ursus, przed
stawicielstwo producenta, 0-600-

058/572-07-57 po 15.00

KARTUZY lub Wejherowo- poszukuję
pokoju z używalnością kuchni,
058/672-49-35

KUPIĘ

stare pocztówki,

APARAT słuchowy, dobrej marki
z wkładką uszną, 0-605-856-737

WYKONUJĘ roboty budowlane, beto

(058) 342-54-31

no tartaczne. 0502-241-760

16

-niemiecki,

BOAZERIE, deski podłogowe, listwy,

BUK czfereśnia, dąb, OLCHA, drew

APARAT fotograficzny typu „Zorkij- 4",
stan dobry, cena: 180 zł, 058/672-50-

TŁUMACZENIA ustne, pi
semne

KUPIĘ

AKCJE-343 szt., 15 zł/szt., pilnie, 56108-57

korepetycje,

DOMOWY gril elektryczny- nowy,

BOLSZEWO- odnajmę kawalerkę,
umeblowaną, osobne wejście (w domu
jednorodzinnym), 058/672-05-26

tanio, 058/672-46-38

rowy, na chodzie, 70 zl, 058/672-50-16

0603/293-102,56-279-21

KUPIĘ mieszkanie około 50 m kw na
trasie Wejherowo Tczew, (059) 84322-19,0-601-93-56-44

matyczną, lodówkę- pilnie sprzedam,

sielstwo, 058/56-297-29, 0601/320-

ROSYJSKI

SPRZEDAM

KUPIĘ

TELEWIZOR kolorowy, pralkę auto

wińska, czynne od poniedziałku
do piątku 10.00- 18.00, Pruszcz,
Grunwaldzka 93B, (obok Zajadu
Jawof), 683-24-69,682-28-53

OGÓLNOBUDOWLANE remonty, cie

TCZEW pokój dla małżeństwa lub sa

DOM

38

TELEWIZOR czarno- biały Unitra 14",
na chodzie, 50 zł, 058/672-50-16

protetyka, Dorota Czer

453

684-41-11

OKOLICE Starogardu Gd., działka
500 m kw., zaciszne miejsce, 588-54-

TELEWIZOR czarno- biały 14", uszko
dzony, 35 zł, 058/672-50-16

MONTAŻ drzwi-od 450 zl, 588-05-01

jeziora, rowery, 15 zt osobodoba, (058)

OGRÓDKI działkowe Brzeźno, działka
300 m kw., z domkiem całorocznym
80 m kw., do zamieszkania od zaraz,
CO, 2 pok., kuchnia, łazienka, w. c.,
(0503)47-30-05

SIATKA ocynkowana od 2,20 zł/m kw.,
powlekana od 4,30, słupki, bramy.
058/684-88-20,0505-927-554

TELEWIZOR Neptun D505 21", kolo

DZIAŁKA 3000 m kw., z rozpoczętą
budową + materiały budowlane, ener
gia, blisko pole golfowe, (0692) 17-72-

MIESZKANIE własnościowe M4,
49 m kw., 3-pok., 1300 zł/m kw., (058)
562-56-99

PIEC gazowy 20 kV Dom-Gaz, używa
ny, 2-funkcyjny, 550 zł, Nowy Dwór
Gd., (055) 247-33-13

STOMATOLOGIA

MEBLOKONTAKT- przeprowadz
ki, profesjonalnie: mieszkania, fir
my, domy. Kraj, zagranica,
058/678-58-16,0601/627-977

wy całoroczny, ogrzewany, wyposażo

PIEC co, 1 rok używany, tel. 676-85-42

STOMATOLOG, Pruszcz Gdań
ski, Obrońców Poczty Polskiej 3,
tel. 683-54-50, pon- pt 9.00-19.00

HYDRAULICZNE!
Gazowe.
Grzewcze. 672-62-64, 0601/677964

SULĘCZYNO, odnajmę dom letnisko

MIESZKANIE własnościowe, 3 pok,,
49 m kw., 562-56-99

DŁUGI, handel, odzysk, 058/307-42-

STAROGARD Gd., mieszkanie 2-po

mienię na mniejsze, 0504/845-798

MIESZKANIE 57 m kw., chlewik, ga
raż, grunt 454 m kw., 45 000 zt, Staro
gard Gd., 562-20-71

SCHUDNU i nabierz kondycji pro
duktami odżywczymi „Herbalife",
683-23-40

16,058/307-44-17

mieszkanie 2-pokojowe, 53 m kw.- za

PIANINA nowe, używane (gwarancja!)
transport bezpłatny! 0601/20-33-79

CENTRUM Ustug Biuro
wych „AMDG" Korczaka 1,
róg Żwirki, 058/530-06-85

Gdański, 059/847-54-25

STAROGARD Gd., osiedle Piastów,

DOM całoroczny do zamieszkania od
zaraz, CO, 2 pok., kuchnia, łazienka,
w. c., 80 m kw., działka 300 m kw.,
ogródki działkowe Brzeźno, (0503) 9538-90

15

piętek
25 stycznia 2002 r.

&

SŁUPSK- al. W. Polskiego- centrum,
lokal handlowy 70 m kw do wynajęcia,

MKORADZ mieszkanie trzy pokojowe
o pow. 78 m kw., 10 arów ziemi, ogró
dek, pomiszczenie gospodarcze, C. O.
055\272-82-30 po godz. 21.00

PRUSZCZ Gd. os. Wschód, dom wol
no stający, 200/126 m kw., działka
527 m kw., db lokalizacja, ocieplony,
240 000 zt, (058) 682-48-76 po 17.00

0604-228-214

WEJHEROWO (ul. Gdańska)- atrak
cyjny obiekt handlowy, oraz eksklu
zywne ranczo w Borach Tucholskich,
sprzedam, 0600/955-744, 0600/955-

m

I
I

I
I

I
l

I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

l

I

i

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

_J i L J, ] L i J i L_J, I L .'. J i LJ i L i i i LJ

adres lub telefon kontaktowy:

imię i nazwisko

Wyłącznie

do wiadomości
biura ogłoszeń

adres
I

I

II
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

telefon

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

|__J

j

[ |

\

nr dowodu osobistego

[ | j

j

C O Z R O B I Ć żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się Z A D A R M O
ZOSTAW Myposs W LOKALNYM BIURZE
©SŁSSZEitt
Pruszcz Gd. ul. Chopina 2
Starogard Gd., ul. Basztowa 3
Tczew, ul. Mickiewicza 17

WRZUĆ

ICHfMsm TO RllEBi£SKI£l SKRZYNKI PU

Pruszcz Gd. ul. Chopina 2, Starogard Gd., ul. Basztowa 3, Tczew,
ul. Mickiewicza 17, Tczew, Stacja PKP. •

podpis

IABSSOS LUB PRZBŚW PHICS
•Gdańsk

tel. (058) 300-35-20
fax (058) 300-35-08
•Pruszcz Gd.
(058) 683-29-44
•Starogard Gd. (058) 562-20-80
•Tczew
(058) 532-13-89

PUśggŚtJf fWABMSM
Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11.GRATKA*

16
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Sport

fj WMibi Dziennik
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Bałtycki i

Dziennik Kociewski

W SKRÓCIE

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Szachy

0 puchar Jawora

Zgodnie z planem
•
Szwajcarski system
•Zabrakło lidera•
Nie obyto się bez niespodzianek

Z

wycięzcą tur
nieju szacho
wego „Styczeń
2002", roze
granego
w
Spółdzielczym
Domu Kultury
Spółdzielni Mieszkanio
wej „Kociewie", zgodnie z
wcżeśniejszymi przewidy
waniami, został Artur
Zmysłowski.
- Tym razem do sza
chownic zasiadło dzie
więtnastu zawodników, w
tym trzy dziewczyny - po
wiedział nam Grzegorz
Gańcza, sędzia główny im
prezy. - Zabrakło lidera li
sty rankingowej, Stanisła
wa Kłopotka. Nie zawiódł
natomiast aktualny mistrz
SM „Kociewie", Artur
Zmysłowski. Turniej roze
grano systemem szwajcar
skim na przestrzeni 9
rund. Tempo gry wynosiło
po 15 minut na zawodnika
i partię.
Rywalizacja nie obyła
się bez niespodzianek. Za
liczyć do nich można cho
ciażby porażkę doświad
czonego
Bolesława
Ossowskiego z 9-letnim
Krystianem Walczakiem
czy wygraną ojca tego
ostatniego, Ireneusza z
Kazimierzem
Laskow
skim. Cieszy również do
bra postawa seniora klu
bu, Jerzego Grochota oraz

Drugiego lutego w hali Agro rozegrany zosta
nie szósty puchar Jawora.

STAROGARD GD. Zima nie jest martwym sezo
nem dla kociewskich drużyn piłki nożnej. Co ja
kiś czas rozgrywane są bowiem turnieje halowe.
W sobotę za tydzień w hali Agro-Kociewie od
będzie się szósta już edycja zmagań o puchar
Jawora. W imprezie wystartuje dwanaście ze
społów reprezentujących V ligę.
Wyjątkiem będzie IV-ligowa Wierzyca Starogard,
która broni ubiegłorocznego tytułu. Kibiców
bardzo interesuje, jak zaprezentuje się staro
gardzka ekipa po zmianach, jakie zaszły w klu
bie. Nowe władze Wierzycy oraz ekipa trenerów
zasiała duże nadzieje w serca fanów futbolu.
Być może turniej Jawora da pierwsze odpowie
dzi na pytanie, czego możemy spodziewać się
wiosną.
(toro)

Obóz kadry
SKÓRCZ. Od poniedziałku na obozie szkolenio
wym przebywa reprezentacja Polski juniorów w
dyscyplinach rzutowych. Następcy Szymona
Ziółkowskiego i Kamili Skolimowskiej, a wśród
nich Jarosław Zabrocki z Pomorzanki Skórcz,
przygotowują się na obiektach Zespołu Szkół
Agrobiznesu do tegorocznych mistrzostw świata.
Od tego roku trenerem kadry jest Ryszard Ró
życki, znany kociewski szkoleniowiec, za którego
sprawą rozgrywany jest w Skórczu coroczny
memoriał Zieleniewskiego w rzutach lekkoatle
tycznych.
(toro)

Grzegorz Gańcza, sędzia główny zawodów, sam chętnie zasiada przy szachownicy.
Fot. Tomasz Rogalski

sióstr Katarzyny i Olgi
Klawitter. Ta druga była
najmłodszym
uczestni
kiem turnieju.
Zwycięzcą imprezy zo
stał Artur Zmysłowski,
który zdobył 8,5 pkt (na 9
możliwych), tracąc tylko
0,5 pkt w remisowej partii
z K. Laskowskim. Tuż za

nim uplasował się skarszewianin, Jerzy Grochot
(6,5 pkt), a trzeci był To
masz Paluch (6 pkt). Ko
lejnych czterech graczy
uzyskało także po 6 pkt,
ale o gorszej wartościowo
ści, co w systemie szwaj
carskim odgrywa duże
znaczenie. Byli to: Kazi

mierz Laskowski, Józef
Szymanowicz, Mirosław
Szandrach i Bolesław
Ossowski.
Najlepszym szachistom
wręczono nagrody i dyplo
my. Wyróżniono również
zwycięzców poszczegól
nych kategorii wiekowych.
(toro)

Koszykówka

REKLAMA

ogłaszaj się!

(KITKI

zawsze w środę
Biura Reklamy

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
lei. (058) 300-32-60

Gdynia, ul. Starowiejska 17/6

WIECZÓR
wybrzeża

•M

tel. (058) 620-65-20

Starogard Gd., ul. Sikorskiego 11
tel. 775-13-40,0601-992-015
e-mail: info@tuksdacti.com.pl
www.tuksdach.com.pl
WSZYSTKO NA DACHY: DACHÓWKI,
BLACHODACHÓWK1, GONT BITUMICZNY
PAPY ZGRZEWALNE, OBRÓBKI BLACHARSKIE,
ORYNNOWANIE, FOUE DACHOWE, OKNA DACHOWE,
ŁATY, KONTRŁATY, AKCESORIA DACHOWE.

POMIAR DACHU
WYCENA DACHU
TRANSPORT

Stupsk, ul. Filmowa 3d
tel. (059) 840-32-42

Możliwość negocjacji cen. |

Skorzystaj z naszych wyszkolonych eKip dekarskich,

prenumeratorów
Dziennika Bałtyckiego

Informacje sportowe
z Twojego regionu
Zamów prenumeratę

O 800 1500 26

Producent
Blachy trapezowe
Panele ścienne
Płyty warstwowe
Belki zetowe
Hale ZET
Profile zamknięte

f

serii porażek w
wyjazdowych spoI
\J tkaniach
staro
gardzka Polpharma Pakmet
zagra na własnym parkiecie
i będzie miała szanse na
podreperowanie
konta
punktowego. W niedzielę o
godz. 17 podopieczni Tade
usza Hucińskiego zmierzą
się z KKS Poznań. Nikt chy
ba nie wyobraża sobie in
nego rozstrzygnięcia tej
konfrontacji jak tylko na
korzyść gospodarzy.
- Naszym podstawowym
celem jest awans do ligi za
wodowej. Nie zakładam,
abyśmy do play off przystą
pili z pozycji niższej niż
czwarta. Każda z drużyn po
1

f

drodze gubi punkty i sytu
acja cały czas jest otwarta.
Musimy natomiast przeła
mać się i zacząć wygrywać
na "wyjazdach - uważa Jaro
sław Sarzało, sekretarz rady
nadzorczej Polpharmy Pak
met i były zawodnik.
Jak się nieoficjalnie do
wiedzieliśmy, przed decydu
jącymi o awansie do ligi za
wodowej spotkaniami nie
przewiduje się wzmocnień
w starogardzkim zespole.
Mecz z KKS Poznań ro
zegrany zostanie .tradycyj
nie w hali Agro-Kociewie. W
kolejny weekend natomiast
Polpharma podejmować bę
dzie Turów Zgorzelec.
(toro)

BALEXMETAL

Blachodachówki
Kasety ścienne

s

Muszą wygrywać

?

Szymon Szewczyk (z piłką) jest jednym z mocnych za
wodników Polpharmy.

r*. Tomasz RogaMi

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

Balex Metal spółka z o.o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
tel. /0 58/ 778 44 44. fax /O 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl
Oddział Gdańsk
Oddział Słupsk
Oddział Tczew

ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /0 58/ 344 74 90
ul. Dwernickiego 21, tel./fax /O 59/ 842 8 1 3 1
ul. 30 Stycznia 32,
tel./fax /O 58/ 532 29 02

blacha trapezowa 18 11,18 zł

blacha płaska 9,32 zł

cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

2037442/B/949

