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Ciężki kawałek chleba

Rozmawiamy z Jerzym Kortasem, pomorskim kuratorem
oświaty, który mieszka w Rokocinie, gmina Starogard Gd.
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CZARNA WODA

KALISKA

Katarzyna Niezgoda już nigdy nie będzie żyć normalnie

DLACZEGO TAK
SIĘ STAŁO

LUBICHOWO

Super
Zakupy
za darmo
Do wygrania:
pralka, lodówka, zmywarka,
kuchenka, sprzęt RTV
oraz ponad 50 innych nagród
Konkursu szukaj
w „Dzienniku Bałtyckim"

REPORTAŻ

Energia życia

na stronach „Wieczoru Wybrzeża"

Medycyna naturalna zyskuje so
bie coraz większe grono zwo
lenników w powiecie staro
gardzkim. Szczególnie akupunk
tura i homeopatia stają się po
pularne.

PLEBISCYT

NASZE SPRAWY

Szukamy osobowości
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Opóźnione bilingi

Przy szpitalnym łóżku, w którym leży Katarzyna Niezgoda, jej mąż Grzegorz spędza
codziennie kilka godzin.

- Rok temu do rachunku telefo
nicznego zamówiłam biling, żeby
móc kontrolować swoje rozmowy
- mówi nasza Czytelniczka. - Od
jakiegoś czasu nie wiem, za co
płacę. Starogardzcy klienci Tele
komunikacji Polskiej narzekają
na opóźnienia w otrzymywaniu
wykazów rozmów telefonicznych.

BEZPIECZEŃSTWO

•;8

Patka kontra nóż
To jest ryzykowny zawód, ale
trzeba zarabiać. Zresztą nie je
stem taki zupełnie bezbronny mówi jeden ze starogardzkich
taksówkarzy i -wyjmuje spod sie
dzenia grubą, drewnianą pałkę.
REKLAMA

IORMEI

Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 62
tel. 682-30-75
fax 682-35-52

eko BRYKIET
opatowy, kominkowy, grillowy
wysoka kaloryczność
minimalna ilość zanieczyszczeń

J

eszcze kilka mie
sięcy temu Kata
rzyna Niezgoda z
Jabłowa koło Sta
rogardu Gdańskie
go była piękną i
szczęśliwą kobietą.
Spodziewała się narodzin
córeczki. Natalka urodziła
się zdrowa, ale po jej przyj
ściu na świat rodzinne
szczęście zmieniło się w
tragedię. Dziś 31-letnia Ka
tarzyna leży w szpitalu. Jest
na krawędzi życia. Przy jej
łóżku czuwa zrozpaczony
mąż, który wciąż zadaje py
tanie: Dlaczego tak się sta
ło.
Tragedia państwa Niezgodów poruszyła opinią
publiczną. - Podobnie, jak
Katarzyna mam dwoje
dzieci z tą tylko różnicą, że
mogę zajmować się swoimi
pociechami, a pani Kasia
nie - czytamy w jednej z
opinii zamieszczonych na
stronie internetowej, gdzie
znalazł się poniedziałkowy
materiał pt. „Narodziny i
dramat" opublikowany na
łamach „Dziennika" i „Wie
czoru". - Czy lekarze nie

Fot. Andrzej Ciupka

potrafili odróżnić objawów
przeziębienia od zakażenia.
Nigdy nie pogodzimy się z
tym co spotkało naszą kole
żankę, która była okazem
zdrowia. Jak można było
doprowadzić ją do takiego
stanu. Czy naprawdę nie
można było temu zapobiec
- pytają koleżanki pani Ka
tarzyny.
- To wszystko, co przeży
ła od tamtej pory moja żo
na, zmusiło mnie do powia
domienia prokuratora o po
pełnieniu przestępstwa w
starogardzkim Szpitalu św.
Jana - mówi Grzegorz Nie
zgoda. - Od porodu Kasia
była w domu jedynie w no
cy z 13 na 14 września oraz
21 i 22 września, bo przez
cały czas, z tymi przerwami,
leżała w szpitalu. Lekarze
leczyli ją na przeziębienie i
nie zauważyli pewnie, że to
coś poważniejszego. Nie
wykonano niezbędnych ba
dań i kontrolnej morfologii.
Dlaczego tak się stało, my
tylko
chcieliśmy
mieć
dziecko?
Pełnomocnik państwa
Niezgodów złożył do Pro

kuratury Rejonowej w Sta
rogardzie zawiadomienie o
popełnieniu przestępstwa
polegającego na spowodo
waniu ciężkiej,, nieuleczal
nej i trwałej choroby, zagra
żającej życiu Katarzyny
Niezgody.
- Oceniamy, że pacjentka,
Katarzyna Niezgoda, była
leczona prawidłowo, ade
kwatnie do swojego stanu i
skarg, które zgłaszała uważa Mirosław Ciecha
nowski, dyrektor Szpitala
św. Jana w Starogardzie.
Policja kompletuje już
dokumentację medyczną,
m.in. ze Szpitala św. Jana,
która będzie dowodem w
sprawie. O wyjaśnienia za
mierza poprosić dyrektora
Ciechanowskiego
także
Starostwo Powiatowe, które
jest organem założyciel
skim szpitala.
Magda Dittmer

wyraz swoją
opinię
w Internecie

rezentujemy kolejne propozycje
Czytelników wraz z liczbą gło
sów, jaką dotychczas uzyskali
nominowani do tytułu Osobowość
Roku Homo Popularis powiatu staro
gardzkiego 2001.
Nadal zapraszamy Czytelników do
wspólnej zabawy. Można oddawać
głosy w trzech kategoriach: działal
ność społeczna, gospodarcza oraz
kulturalna. Czytelnicy, za pomocą wy
ciętych z tygodnika kuponów, mogą
głosować na podane przez redakcję
kandydatów lub zaproponować wła
snych.
Kupon konkursowy będziemy publi
kowali co tydzień, aż do czasu zakoń
czenia plebiscytu (ostatni kupon -wy
drukujemy 22 marca).
Liczba kuponów, które mogą nadsyłać
Czytelnicy jest nieograniczona, każdy
kolejny zwiększa szansę na wygraną.
Wśród osób, które prześlą wypełnio
ne kupony, rozlosujemy nagrody.

INTERNET

Kto najpopularniejszy

P

lebiscytowi „Homo Popularis
Osobowość Roku 2001" na naj
popularniejszego mieszkańca
powiatu starogardzkiego w minionym
roku towarzyszy plebiscyt „Homo Po
pularis Internautus 2001" (na stro
nach miejskiego serwisu informacyj
nego www.starogardgdanski.naszemiasto.pl). Wybieramy najpopular
niejszą osobowość internetową po
wiatu starogardzkiego.
Na stronie tej internauci znajdą kan
dydatów, którzy zostali nominowani
przez zespół redakcyjny. Przy każdym
z kandydatów znajduje się także krótki
opis tego, czym zasłużył się w 2001 r.
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www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych
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•Zajęcia w centrum. Od trzech
lat uczęszczam na różnego rodzaju
zajęcia, organizowane przez Staro
gardzkie Centrum Kutury. Cieszę się,
że w naszym mieście jest taka moż
liwość i że zajęć tych jest tak wiele.
Podczas ferii odwiedzitam moją ku
zynkę i byłam bardzo rozczarowa
na, gdyż w jej mieście centrum kul
tury praktycznie nie istnieje. Raz na
jakiś czas w placówce tej odbywają
się jakieś zajęcia dla dzieci i w zasa
dzie to wszystko. Dlatego dziękuję
pracownikom naszego centrum kul
tury, że organizują dla młodzieży
tak dużo akcji i imprez.

Milena Skuczyńska, Starogard Gd.
•Brak sygnalizacji. Zastanawiam
się, jak długo czeka się na napra
wę sygnalizacji świetlnej. Na
skrzyżowaniu ulic Lubichowskiej i
Niepodległości trwało to dwa dni.
Jest to bardzo ruchliwe skrzyżo
wanie, dlatego powstały tam kor
ki, a to utrudnia bardzo ruch sa
mochodowy. Mam nadzieję, że
następnym razem sytuacja taka
nie będzie trwała aż tak długo.

Katarzyna D„ Starogard Gd.

Opinie Czytelników
także na str. 7
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ZGłOSZONE WYJAŚNIONE

Gość „Dziennika"

opinie@prasabalt. gda. pl
0 800 1500 39
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- tyle procent poborowych
powołanych przez WKU
Starogard Gd. stara się w
tym roku o odroczenie
stużby wojskowej

KALENDARIUM

Ciężki kawałek chleba
Rozmowa z Jerzym Kortasem, pomorskim kuratorem
oświaty, który mieszka w
Rokocinie, w gminie Staro
gard Gd.

- Czy jest pan zaskoczo
ny, że został wybrany na
stanowisko kuratora?
- Szczerze mówiąc, nie.
Wierzyłem, że konkurs nie
jest ustawiony pod konkret
ną osobę. Miałem pięciu
kontrkandydatów, ale uwa
żam, że jestem najlepiej
przygotowany merytorycz
nie i mam największe do
świadczenie. Przeszedłem
wszystkie szczeble kariery
od nauczyciela aż do kura
tora. Znam bolączki pomor
skiej oświaty i przedstawi
łem gotowy plan działania
na najbliższy okres.
- Co było dla pana naj
większą
niespodzianką
podczas pierwszych dni
urzędowania?
- Tragiczny budżet kura
torium. Miałem przygoto
wane rozwiązania na czas
zaciskania pasa, jednak roz
miary dziury budżetowej są
znacznie większe niż przy
puszczałem. Jeśli uda się
przetrzymać ten rok, kolej
ne lata będą już lepsze. Za
skoczył mnie również
ogrom pracy Pracuję od ra

na aż do momentu, kiedy
oczy same się zamykają. To
ciężki kawałek chleba. Nie
spodzianką na plus jest na
tomiast osoba wojewody.
Jest to człowiek konkretny i
rzeczowy
- Jakie będą priorytety w
pana działalności?
- Stawiam na jakość.
Chcę promować najlepsze
szkoły, które mogą być loko
motywą dla pozostałych
placówek. Mam gotowy pro
gram wspierający wybijają
ce się szkoły szczegółów nie
chciałbym na razie zdra
dzać. Myślę, że dyrektorzy
zrozumieją, iż warto podno
sić poziom nauczania i
funkcjonowania zarządza
nych przez nich placówek.
Wszyscy możemy na tym
zyskać.
- Co chce pan osiągnąć w
najbliższym czasie?
- Liczę, że odzyskam do
bry kontakt ze środowi
skiem nauczycielskim, który
moim zdaniem, za poprzed
niego kuratora został utra
cony Chcę wiedzieć, z jaki
mi problemami borykają się
dyrektorzy szkół i nauczy
ciele. Zaleciłem moim
współpracownikom, aby
przekazywali mi wszystkie
informacje z terenu, bez wy
gładzania i tonowania. Tylko

•Bezdome psy na ulicach
STAROGARD GD. Coraz więcej bezdomnych psów wałęsa się po Sta
rogardzie i okolicach. Mieszkańcy nie wiedzą, co z tą sytuacją zrobić.
- Kiedy codziennie rano wychodzę do sklepu, widzę przy osiedlowych
śmietnikach ciągle te same bezdomne psy - mówi nasza Czytelnicz
ka. - Bardzo żal mi tych zwierząt, ale nie wiem, jak im pomóc. Od
czasu do czasu staram się im dać coś do jedzenia, ale niestety nie
mogę robić tego ciągle. Psy te są wygłodzone i przemarznięte. Wszak
pogoda ostatnio nie rozpieszcza. Wiem, że w naszym mieście jest
schronisko dla zwierząt i często zastanawiam się nad wezwaniem lu
dzi je prowadzących, bo nie mogę już patrzeć, jak te zwierzęta się
męczą. Nie wiem tylko, czy będę musiała pokryć kosztów ich przyjaz
du i przeprowadzenia akcji ich wyłapania.
(moni)

Nie trzeba się obawiać
Katarzyna Kieza
starogardzkie schronisko
dla zwierząt

Jerzy Kortas

- Niestety, nie mamy w schronisku
telefonu stacjonarnego, dlatego każ
de zgłoszenie w sprawie przyjazdu
do bezdomnych psów prosimy kie
Fot. Anna Wysocka
rować do Straży Miejskiej (tel. 56225-32), która wzywa nas później
przez krótkofalówki. Osoby, które nas wzywają, nie po
noszą żadnych kosztów. Inaczej wygląda sytuacja, kiedy
ktoś chce oddać własnego psa. Wówczas musi ponieść
koszty jego utrzymania, które wynoszą 130 zł. Ponadto
możemy przyjeżdżać tylko do wezwań w granicach mia
sta i gminy Starogard, ale z reguły wiele bezdomnych
psów włóczy się po wsiach całego powiatu. Nasze możli
wości są ograniczone, mamy miejsce tylko da 40 bez
domnych psów. Dlatego jeśli ktoś chciały nam pomóc w
rozbudowie naszego schroniska, bardzo prosimy o kon
takt z nami pod numrem tel. 0607-454-550.

Fot. Tomasz Rogalski

praca oparta na wzajemnej
szczerości może przynieść
efekty Zależy mi też na do
brych kontaktach z samo
rządami lokalnymi. Uwa
żam również, że należy zbu
dować nadzór kuratoryjny
wspierający i wspomagają
cy dyrektorów
- Jakie inwestycje oświa
towe w tym roku będą
wspierane z budżetu kura
torium?
- Środki na 2002 r. nie zo
stały jeszcze rozdysponowa
ne. Obecnie gminy składają
wnioski o dofinansowanie,
które będziemy opiniować.
Inwestycje finansowane bę
dą natomiast w ramach
kontraktu wojewódzkiego.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Tomasz Rogalski
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PODPATRZONE

•Zakaz
62 lata temu wyszło niemieckie za
rządzenie, zakazujące używania na
terenie powiatu starogardzkiego ję
zyka polskiego na ulicach i placach,
w sklepach oraz w innych miej
scach publicznych, a nieprzestrze
ganie tego zakazu groziło grzywną
pieniężną lub wydaleniem z okręgu
czy aresztem.

Policja
61 lat temu stan osobowy policji w
Starogardzie wynosił 21 policjan
tów, w tym jeden oficer i 20 podofi
cerów (3 sierżantów, 2 plutono
wych i 15 kaprali)

i Reglamentacja
61 lat temu rozpoczęto wprowa
dzanie reglamentacji większości to
warów i w pierwszej kolejności ob
jęto nią mięso, tłuszcze, sery i jajka,
a na końcu również chleb i mąkę.

Odezwa
60 lat temu namiestnik Forster wy
dał odezwę, w której m.in. stwier
dził, że kto nie złoży wniosku o
wpis na niemiecką listę narodową,
ten będzie traktowany jak najgor
szy wróg narodu niemieckiego. Po
wydaniu tej odezwy władze nie
mieckie bardzo często stosowały
przymus, grożąc opornym np. zwol
nieniem z pracy, wysiedleniem,
skierowaniem na roboty do Rzeszy
czy umieszczeniem w obozie kon
centracyjnym. Po tej odezwie po
nad 90 proc. Polaków w Starogar
dzie złożyło wniosek o wpis na nie
miecką listę narodową.
(moni)

Kociewski
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O tym się mówi w Skarszewach

Będą nowe mieszkania

R

ozpoczęcie budowy
51 mieszkań planuje
Spółdzielnia Miesz
kaniowa „Skarszewianka".
Lokale powstaną dzięki
kredytowi, udzielonemu w
ramach Krajowego Fundu
szu Mieszkaniowego.
- Krajowy Urząd Miesz
kalnictwa ocenił już nasz
wniosek o kredyt na budo
wę, przyznając nam dużo
punktów - mówi Andrzej
Flis, prezes „Skarszewianki". - Podobną oceną zy
skały towarzystwa budow
nictwa społecznego w
Skórczu i Starogardzie.
Nieoficjalnie wiem, że Osiedle Sikorskiego, na którym powstaną nowe
otrzymamy wkrótce środki mieszkania.
Fot. Maciej Jędrzyński
na budowę. Zresztą wy
starczy nam już samo za kalnictwa i w najbliższym mieszkań. Przy tej formie
pewnienie o tym i możemy czasie spółdzielnia oraz budownictwa wystarczy
wpłacić 30 proc. wartości
ruszyć z inwestycją. Wio TBS otrzymają kredyty.
Spółdzielnia gotowa jest mieszkania. Można to
senny termin rozpoczęcia
budowy jest w tej sytuacji rozpocząć budowę w każ uczynić w ratach, do listo
dej chwili. Budowa ma pada br. W zależności od
pewny na 99 procent.
Poseł Grażyna Patural- trwać maksymalnie 10 powierzchni lokali jest to
ska z Platformy Obywatel miesięcy. Powstanie 51 od 18 do 30 tys. zł. Pozosta
skiej informuje, że takie za mieszkań, na Osiedlu Si łe 70 proc. można spłacać
Spółdzielnia nawet przez 30 lat.
pewnienie otrzymała z korskiego.
(M.J.)
Krajowego Urzędu Miesz- podpisała już umowy na 40

REDAKCJA STAROGARD GD.

Staty dodatek do „Dziennika Bałtyckiego'
Red. prowadzący: Grzegorz Petka

Starogard Gdański, ul. Basztowa 3,

lanta Banach.

Fot. Rafat Kosecki

KTO JEST KIM

Zakochany w tańcu
Imię i nazwisko: Edward Kowalke
Urodzony; 1 kwietnia 1940 roku
Miejsce zamieszkania: Gdańsk
Rodzina: żona Helena oraz dwoje dzieci, 31-letnia Ka
mila i 21-letni Paweł
Funkcja: główny specjalista ds. artystycznych w Staro
gardzkim Centrum Kultury
Fot. G.sikora Największe osiągnięcie: założenie klubów tańca to
warzyskiego Zorba w Trójmieście, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy i
Częstochowie oraz wyuczenie młodych ludzi na mistrzów Polski w klasie
A oraz wicemistrzów Polski w tej samej klasie tanecznej
Cechy: skromny, prawdomówny
Hobty: taniec
Ulubione danie: żeberka
Marzenie: podróż do swoich dzieci, które mieszkają w Stanach Zjedno
czonych
Wady: gaduła
Zalety: dokładny w nauce tańca towarzyskiego, uczciwy
(SIK.)
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MINĄŁ TYDZ

Czarna Woda. Nie będzie prywatyzacji zakładów płyt

Restrukturyzacja oznacza zwolnienia
ITrudna sytuacja H Straty firmy w ubiegłym roku 1Jaka przyszłość

Z

akłady Płyt Pilśnio
wych w Czarnej
Wodzie nie będą
prywatyzowane.
Dlatego konieczna
będzie ich restrukturyzacja,
co jednak wiąże się ze zwol
nieniami z pracy ok. stu pra
cowników
ZPP może mówić o du
żym pechu. W zasadzie fir
ma była w przededniu
sprzedaży akcji polskiemu
inwestorowi. Jednak praw
dopodobnie na skutek zmia
ny w polityce prywatyzacyj
nej ministerstwa skarbu
wstrzymano proces prywa
tyzacji zakładów z Czarnej
Wody. Obecny zarząd spółki
stanął przed koniecznością
rozpoczęcia planu restruk
turyzacyjnego przedsiębior
stwa.
Zakłady płyt znajdują się
w trudnej sytuacji finanso
wej. Ubiegły rok przyniósł Około stu pracowników Zakładów Płyt Pilśniowych w Czarne] Wodzie odejdzie z
stratę finansową. Była ona
P Ta Cy.
Fot. Rafał Kosecki
związana z niskim kursem
dolara i obniżeniem przez to ły rok. Dotyczyć będą prak
dochodu z eksportu, a także tycznie każdego działu spół
Redukcja konieczna
spadkiem sprzedaży płyt ki, włącznie z administracją.
Bogdan Pestka
pilśniowych na rynku krajo
- Otrzymałem wypowie
wym, co z kolei wiąże się z dzenie po 12 latach pracy prezes zarządu Zakładów Pfyt
trudną sytuacją gospodarczą mówi Waldemar Olewnik,
Pilśniowych w Czarnej Wodzie
kraju.
pracownik Zakładów Płyt
Zarząd spółki uznał, że
- Zwolnienia są konieczne dla dalszego
Pilśniowych w Czarnej Wo
funkcjonowania firmy. Również musi
musi pozbyć się części ma
my pozbyć się zbędnego majątku, który
jątku, który nie jest potrzeb dzie. - Jestem z Czarnej Wo
nie jest wykorzystywany w procesie
ny do produkcji oraz zmniej dy i obawiam się, że innej
produkcyjnym,
a trzeba ponosić z tego
pracy
nie
dostanę.
Będę
jej
szyć stan zatrudnienia o ok.
tytułu określone koszty. Teraz przygotowujemy się do za
szukał poza moją gminą.
100 osób.
ciągnięcia kredytu, który pozwoli nam zwiększyć produk
Inni pracownicy, którzy
Zwolnienia będą miały
cję. Planujemy także zmniejszyć eksport, a zwiększyć
charakter indywidualny, a nie otrzymali wypowiedzeń,
sprzedaż krajową.
nie grupowy. Odbywać się obawiają się o swoją przy
będą sukcesywnie przez ca- szłość.
(rako)

I

Ponad 60 ton asfaltu

D

renie naszego miasta - mó
wi Andrzej Frąckowiak, in
spektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego w Urzę
dzie Miejskim w Starogar
dzie. Gdybyśmy chcieli na
przykład naprawiać ulicę
Podgórną, musielibyśmy
zamknąć cały odcinek jezd
ni. Uszczerbki, które wystę
pują na tej drodze, nie są
jednak w stanie spowodo
wać jakiegokolwiek uszko
dzenia jeżdżących tamtędy
pojazdów. Dlatego odcinek
ten planujemy naprawić w
maju lub czerwcu.
W tym roku załatano już
384 metrów kwadratowych
dziur w ulicach należących
do miasta. Liczba ta jest o
wiele większa niż w 2001
roku.
- Przyjmuję sygnały tak
że od użytkowników dróg
na terenie powiatu, którymi
administrujemy - powie
dział Kazimierz Wodzikowski, dyrektor Powiatowego
Zarządu Dróg w Starogar
dzie Gdańskim. - Na ile po
zwala nam pogoda i fundu
sze, likwidujemy najwięk
sze ubytki w drogach, takie,
które mogłyby zagrażać

FABRYKA WÓDEK
GDAŃSKICH. Rada nad
zorcza starogardzkiej Fa
bryki Wódek Gdańskich
ma nowy skład. Uchwałą
walnego zgromadzenia ak
cjonariuszy fabryki ustalo
no, że w skład rady spry
watyzowanej firmy będzie
wchodzić sześć osób, czyli
o jedną więcej niż dotych
Fot. Maciej Jędrzyński
czas. W radzie nadzorczej
pozostało dwóch dotychczasowych przedstawicieli
pracowników starogardzkiego zakładu.

Lekcje na jedną zmianę
SZKOŁA O dodatko
wych 6 sal lekcyjnych
oraz czytelnię, sanita
riaty i szatnie rozbudo
wano Zespół Szkół Pu
blicznych w Skarsze
wach. Dzięki tej inwe
stycji uczniowie nie
będą musieli uczyć się
na dwie zmiany tak jak
to było dotychczas.
Fot. Rafał Kosecki
Rozbudowa obiektu
szkolnego trwała bardzo krótko. Początkowo miała
się zakończyć latem tego roku. Jednak władze mia
sta i gminy Skarszewy zdecydowały się na przy
spieszenie robót. - Przede wszystkim chodziło o to,
aby młodzież wcześniej kończyła zajęcia - mówi
Stefan Troka, burmistrz miasta i gminy Skarszewy.

W rytmie walca i samby
TURNIEJ TAŃCA
Okręgowy Turniej Tańca
„Zima 2002" odbył się w
sali widowiskowej Staro
gardzkiego Centrum
Kultury. W imprezie, któ
rej organizatorem był
starogardzki Klub Tańca
Towarzyskiego Impuls,
rywalizowało 80 par ta
Fot. Grzegorz Sikora
necznych z dziewięciu
miejscowości województwa pomorskiego. Gospoda
rzy reprezentowały aż 24 pary. Oprócz walca angiel
skiego i wiedeńskiego młodzi tancerze musieli za
prezentować min. sambę oraz cza-czę.

Wyczerpały się pieniądze

ODŚNIEŻANIE DRÓG. r——
Drogowcy na Kociewiu
obawiają się kolejnego
ataku zimy. Budżet
przeznaczony na od
śnieżanie dróg podczas
tej zimy w powiecie sta
rogardzkim został już
kilkakrotnie przekro
czony. Podobnie jest w
powiecie tczewskim.
Pot Rafał Kosecki
Kilka dni niewielkich
opadów śniegu spowodowało, że na niektórych
drogach ponownie pojawiły się piaskarki.

powiat starogardzki. Łatanie dziur

ziury w drogach na
terenie Starogardu i
powiatu starogardz
kiego łatane są prawie co
dziennie. Tylko w styczniu
wykorzystano na ten cel
ponad 60 ton lanego asfal
tu. Usługi w tym zakresie
wykonuje Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Star
kom w Starogardzie, które
wygrało na nie przetarg.
Mimo że prace wykonywa
ne są na bieżąco, mieszkań
cy, a wśród nich nasi Czy
telnicy, nie mogą doczekać
się, kiedy naprawione zo
staną wszystkie zauważone
przez nich dziury.
- Bardzo często jeżdżę
ulicą Podgórną, proszę w
moim imieniu interwenio
wać w urzędzie, aby jak naj
szybciej podjęto decyzję w
sprawie naprawienia tej
drogi - dzwonił jeden z
Czytelników.
Starogardzki Urząd Mia
sta, który kieruje pracami
remontowymi na miejskich
drogach, apeluje o cierpli
wość.
- Nie jesteśmy w stanie
załatać od razu wszystkich
ubytków w drogach na te

Nowy skład rady

Lista atutów i bolączek
~ISt
.

Większość dziur zostało załatanych m.in. na ulicy Hal
lera w Starogardzie Gd.

bezpieczeństwu użytkow
ników oraz ich pojazdom.
Drogami powiatowymi,
znajdującymi się w grani
cach
administracyjnych
Starogardu, w zakresie ich

Fot

.Madej

utrzymania zarządza gmina
miejska Starogard. Wynika
to z porozumienia pomię
dzy powiatem a gminą, za
wartego w maju ubiegłego
roku.
(SIK, ditt.)

Czekamy na sygnały
Na wszystkie sygnały od Państwa w sprawie dziur w drogach czekamy
codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 pod numerami:
562-68-33 lub 562-68-55.

STRATEGIA POWIA
TU. O atutach i słabych
stronach powiatu sta
rogardzkiego dyskuto
wano wczoraj w Staro
stwie Powiatowym w
Starogardzie. W spo
tkaniu uczestniczyli
m.in. biznesmeni i saiP y
morządowcy. Do atutów
zaliczono to, że w po
wiecie są gotowe tereFot. Rafa! Kosecki
ny pod inwestycje. Do słabych elementów należy
brak odpowiedniej infrastruktury drogowej i ko
lejowej oraz zła struktura przemysłu.

Nie dokonywać podziałów
FORUM W OSIEKU. Samorządowcy, przedstawi
ciele rządu i środowiska osób niepełnosprawnych
z województwa pomorskiego dyskutowali o sytu
acji, w jakiej znajdują się niepełnosprawni. Forum
stało się okazją do zaprezentowania pierwszych
efektów wprowadzenia pilotażowego programu
pod nazwą „Domino".
(ditt)
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Rolnictwo

Dziennik

piętek
1 marca 2002 r.

wybrzeża Bałtycki*
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Zboża jare na Pomorzu

Forum Wiosna 2002

Gdzie Jasna i Bajka

•Nowe odmiany•Jak plonują•Odporne na choroby
rynku po
jawiło się
sporo no
wych odm i a n
zbóż jarych. Rolnicy powinni
zapoznać się z ich wymaga
niami. Tym samym będą mo
gli wybrać najodpowiedniej
szą odmianę dla warunków
klimatyczno-glebowych woj.
pomorskiego.
Zastosowanie odpowied
niej odmiany zboża jest jed
nym z podstawowych czyn
ników
plonotwórczych
w uprawie roślin. W tych sa
mych warunkach siedlisko
wych można uzyskać plon
różniący się nawet o 30 proc.

I\l 3

Forum Rolnicze prowadził Zdzisław Koło
dziejski, dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolni
czego w Strzelinie.

Fot

.apr-sas

SŁUPSK. O tegorocznym skupie zbóż i mleka
oraz działaniach agencji związanych z rolnictwem
dyskutowano podczas Forum Rolniczego Wiosna
2002, zorganizowanym przez Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Strzelinie. Na spotkanie w słupskim
starostwie przybyło 70 osób, głównie rolników
i przedstawicieli instytucji działających na rzecz
rolnictwa. Prelekcje gości dopełniła prezentacja
firm produkujących nawozy i środki ochrony ro
ślin.
Podczas forum rolnicy poznali tegoroczne zamie
rzenia Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Re
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Najnow
sze rozporządzenia prezentowali przedstawiciele
Inspekcji Nasiennej oraz Stacji Chemiczno-Rolni
czej. Szczególne zainteresowanie zbudziły plany
wprowadzenia kwot mlecznych, które będą limi
tować ilość mleka, jaką rolnik będzie mógł wpro
wadzić na rynek.

~|

Doradzą

Informacje o wszystkich odmia
nach zbóż jarych rolnicy uzyskają
w Wojewódzkim Ośrodku Doradz
twa Rolniczego pod numerem te
lefonu 309-04-82 oraz w każdej
terenowej tego typu placówce.
W ośrodkach specjaliści doradzą
również, która z odmian będzie
najodpowiedniejsza do zastoso
wania w konkretnych warunkach
glebowych i pogodowych.

(ALA)

Niektóre odmiany pszeni
cy jarej o wymaganiach gle
bowych przeciętnych
Jasna - bardzo plenna od
miana jakościowa (A). Rośli
ny o przeciętnej wysokości
są mniej odporne na wyleganie, dobrej zdrowotności.
Santa -odmiana jakościo
wa (A/B) o dobrym poziomie
plonowania. Rośliny są niż
sze, jednak o bardzo dużej
odporności na wyleganie i na
rdzę brunatną. Charaktery
zuje się też bardzo dużą od
pornością na porastanie zbo
ża w kłosach.
Torka - odmiana jako
ściowa (A). W skali kraju
plenność poniżej średniej,
jednak w rejonie północnym
plony są dobre. Rośliny śred
nio wysokie skłonne do wy
lęgania. Zdrowotność zali
czana do dobrej, zwłaszcza
odporność na rdzę brunatną
i septoriozę liści.
Niektóre odmiany jęcz
mienia jarego - pastewnego
o wymaganiach glebowych
przeciętnych
Stratus - odmiana ogólnoużytkowa o bardzo dużej
plenności, charakteryzująca

Zbigniew Fryc z Gniewa sprawdza jakość zboża z silosa.

Fot. Andrzej Połomski

się dużą odpornością na wy
leganie.
Orthega - odmiana o do
brej zdrowotności i dużej od
porności na wyleganie. Cha
rakteryzuje się bardzo dobrą
plennością.
Rodion - odmiana o prze
ciętnej zdrowotności i odpor
ności na wyleganie. Plenność
dobra do bardzo dobrej.
Niektóre odmiany owsa
o wymaganiach glebowych
przeciętnych:
Hetman - odmiana żółtoziarnista o przeciętnej zdro
wotności i odporności na wy
leganie. Ziarno o dużym

udziale łuski. Plonuje dobrze
lub bardzo dobrze.
Bajka - odmiana żółtoziarnista o przeciętnej zdro
wotności i dość dużej odpor
ności na wyleganie. Ziarno
o dość małym udziale łuski.
Jawor - odmiana żółtoziarnista o przeciętnej zdro
wotności i dość dużej odpor i
ności na wyleganie.
German - odmiana żółtoziamista o przeciętnej zdro
wotności, dość małej odpor
ności na wyleganie. Ziarno
o średnim udziale łuski.
Plenność dobra.
(kap)

REKLAMA

PHT "SUPOITS.A.

83-010 STRASZYN, u!. Spacerowa 1
tel./fax (058) 682-02-36
e-mail:biuro@supon.8traszyn.pl

OFERUJEMY:

usługi w zakresie napraw, instalacji
i
budowy
wszelkiego
rodzaju
urządzeń pożarniczych na lądzie ę
i statkach oraz petną gamę towarów z
branży BHP i p. poż.
c

„10LTEX" Jan Jolanta Gołuńscy spółka jawna
•tarcica iglasta - sucha i mokra
•tarcica liściasta - sucha i mokra
•tarcica budowlana:
- krawędziaki, łaty, belki, deski szalunkowe
•więźby dachowe

|

Tartak Lniano, ul. Kościelna, teljfax (052) 33-23-067, teł. (052) 562-79-68
Skład drewna - Bydgoszcz, ul. Toruńska 300, tel7fax (052) 362-91-53
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Sprzedaż detaliczna I hurtowa pałiw
ODDZIAŁY: • Pruszcz Gd., ul. Krótka 1a, tel. (058) 682-24-63 (usługi)
•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, usługi) • 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)
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78-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k. Słupska

teł. (059) 811 34 37, 811 34 78, fax (059) 811 34 77
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ogłaszaj się!
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* Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, tel. (058) 321 22 03

Propoiw|eniyop(ymalnyoł(rMe|)tBtynaMmt<lo10latł

50 000 PIN tylko 531,67 riftrK •
75000FIN tylko 797,50 zl/nw :

*1

* Bytów, ul. Pochyła la. tel. (059) 822 22 41
* Choczewo, ul. Wojska Polskiego 4/2, tel. (058) S72 23
* Chojnic*, Ul. Piłsudskiego 20b, tel. (052) 397 28 80
* Czarne, ul. MłyAska 5, tel. (059) 833 21 S8

OfotijMiy bardzo totzyrtna oprocorttow&nta

.

GDYNIA tel. (0 58) 782-03-30 GDAŃSK tel. (0 58) 763-14-85
ELBLĄG tel. (0 55) 235 18 19 SŁUPSK tel. (0 59) 842-45-75
STAROGARD GDAŃSKI tel. (0 58) 775-21-10

KACU
zawsze we wtorek

Dziennik
Baftyckiflu

Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (058) 300-35-06
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6, tel. (058) 620-65-20
Stupsk, ul. Filmowa 3d, tel. (059) 840-32-42

* Gdańsk, ul. Słowackiego 2, tel. (058) 344 06
* Gdynia, ul. Morska 65, tel. (058) 621 61 10

61

* Kępice, ul. Sikorskiego 13, tel. (059) 857 61 80

* Kościerzyna, ul. Drogowców 6, tel. (058) 686 74 58
* Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, tel. (055) 279 59 11
* Lębork, ul. I Armii Wojska Polskiego 32, tel. (059) 862 76 75
* LubldlOWO, ul. Leina 5, tel. (058) 588 52 46

* Malbork, ul. Sienkiewicza 26. tel. (055) 273 13 85

* Miastko,

ul. Górna 4, tel. (059) 857 31 58

* Słupsk, ul. Grodzka 10, tel. (059) 842 29 04

*
*
*
*

Sopot, al. Niepodległości 705, tel. (058) 550 02 07
Starogard Gdański, ul. Gdartłka 12, tel. (058) 563 07 67
Sztum, ul. Sienkiewicza 27, tel. (055) 277 20 12 wew. 24
Wejherowo, ul. I Brygady Pancerne) WP 77a, tel. (058) 672 34

* SUSI, ul. Stare Miasto 6, tel. (055) 278 72 08.
* Brusy, ul. 2 Lutego 3, tel. (052) 278 72 08
152,B/g10
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wybrzeża
Dziennik Kociewski

Przybywa zwolenników niekonwencjonalnej medycyny

Srebre igty a energia życia
M Powrót do natury•Uzupełnienie tradycyjnych metod M Na chorobę, zmęczenie i stres

M

edycyna na
turalna zy
skuje sobie
coraz więk
sze
grono
zwolenników w powiecie
starogardzkim. Popularne
stają się szczególnie aku
punktura i homeopatia.
Nawet niektórzy lekarze
przyznają, że mogą być
one uzupełnieniem trady
cyjnych metod leczenia.

Apteki
i gabinety
Leki
homeopatyczne
można spotkać już w pra
wie każdej aptece. Powstają pierwsze gabinety, gdzie
fc
f dobiera się leki pod kątem
potrzeb pacjentów, rodzaju
schorzeń, na które cierpią.
Można poddać się także
terapii akupunktury.
- Dla mojej córki szuka
łem leków skutecznych na
pewne schorzenie - mówi
Ryszard Różycki ze Skórcza. - Skorzystałem z ho
meopatii i jestem zadowo
lony.
Takich opinii można
spotkać znacznie więcej.
Osoby zajmujące się
medycyną niekonwencjo
nalną twierdzą, że jest kil
ka przyczyn, które składa
ją się na wzrost jej popu
larności w ostatnich cza
sach. Przede wszystkim
k ma na to wpływ niezdrowy
* tryb życia, niewłaściwe od
żywianie się, brak ruchu i
ogromny stres, jaki nam
towarzyszy. To wszystko
powoduje duże osłabienie
organizmu i chroniczne
choroby. Tradycyjne meto
dy leczenia oraz farmako
logia nie zawsze sobie z
tym radzą.

Siła jest w nas
- Homeopatia odwołuje
się do naturalnych sił, ja
kie każdy organizm posia
da - mówi Andrzej Rocławski, prowadzący Bio-Studio w Skórczu, w któ
rym można kupić i dobrać

fL

Tradycyfne sposoby
Karolina Żaczek
uaennica
Starogard Gdański
- Do tej
pory
leki
przepisywane przez lekarzy
za
wsze mi po
magały, dla
tego nie wi
dzę potrzeby, aby stosować
niekonwencjonalny rodzaj
leczenia. Nie wiem nawet,
czy byłoby mnie stać, aby
udać się do takiego lekarza,
tym bardziej, że wszystko
jest coraz droższe. Raczej
nie poddałabym się aku
punkturze.

W ostateczności
Iza Grzelecka
fotograf
Starogard Gdański

- Leczyłam
się dotąd tradycyjnymi
metodami i
zawsze wy
chodziło mi
to na dobre.
Na razie nie
narzekam na problemy
zdrowotne. Jednak gdyby le
karstwa zawiodły, to z pew
nością poddałabym się aku
punkturze. Na początku mo
że miałabym jakieś obawy
jak przed każdą nowością.

Źyde mamy jedno
Karolina Szank
uczennica
Starogard Gdański

Aleksander Biełocerkowski twierdzi, że za pomocą akupunktury można wyleczyć skutecznie wiele przewlekłych
chorób.
Fot. Rafał Kosecld

indywidualnie leki home
opatyczne. - A preparaty
homeopatyczne, poprzez
wzmocnienie naturalnej
zdolności organizmu, pro
wadzą do samoleczenia.
Jednak głównie ich zada
niem
jest
wywołanie
symptomów podobnych do
choroby, która nam dolega,
po to, aby następnie mógł
ją skutecznie organizm
zwalczyć.
Akupunktura także od
wołuje się do naturalnej
energii, jaką posiada ludz
kie ciało. Ta metoda lecze
nia jest praktykowana
przez lekarzy medycyny
13

Jest kompletnym systemem medycznym, którego celem jest utrzyma
nie lub przywrócenie zdrowia poprzez wzmocnienie naturalnej zdol
ności do samouzdrawiania. Rozwinęła się pod koniec XVIII wieku
dzięki niemieckiemu lekarzowi Hahnemanowi. Homeopaci wierzą w
siły witalne organizmu, a choroby są, według nich, zaburzeniami. Po
dobnie jak inne metody medycyny naturalnej homeopatia także leczy
przyczynę choroby.

r

•Medycyna
naturalna

Akupunktura

Jest to metoda leczenia, którą Chińczycy wykorzystują od 4 tys. lat.
Polega ona na nakłuwaniu igłami biologicznie aktywnych punktów,
znajdujących się na ciele człowieka. Oddziaływanie na te punkty wy
wołuje zmiany przepływu energii życia w kanałach energetycznych
w organizmie. Powoduje to reakcje w odpowiednich układach, przy
wracając organizmowi równowagę fizjologiczną. Jest ona skuteczna
m.in. przy leczeniu osłabienia odporności organizmu, alergii, choroby
kręgosłupa, wszelkich zespołów bólowych oraz nerwic.

konwencjonalnej. Do ta
kich należy lek. med. Alek
sander Biełocerkowski,
specjalista neurolog na co
dzień pracujący w Niepu
blicznym Zakładzie Opieki
Medycznej Polmed w Sta
rogardzie Gd. Oprócz tego
prowadzi Ośrodek Medy
cyny Naturalnej i Aku
punktury „Akumed" w Sta
rogardzie Gd.
- Poprzez nakłuwanie
igłami biologicznie aktyw
nych punktów na ciele
ludzkim
przywracamy
przepływ energii życia mówi Aleksander Bieło
cerkowski. - Jednak żeby
leczyć skutecznie, trzeba
być lekarzem. To daje gwa
rancję prawidłowego le
czenia.
Aleksander Biełocer
kowski mówi, iż akupunk
tura, w przeciwieństwie do
tradycyjnej medycyny, le
czy przede wszystkim
przyczyny schorzeń, a nie
skutki, czyli np. bóle czy
zapalenia.

leczenie okazuje się trwa
łe.
Przedstawiciele natu
ralnych metod leczenia
przyznają, że obok lecze
nia równie ważna jest
edukacja.
- Jeśli będziemy zdrowo
się odżywiali, jeśli będzie
my aktywni fizycznie, jeśli
będziemy potrafili się zre
laksować, to zdecydowa
nie będziemy mniej cho
rowali - przekonuje dok-

tor Biełocerkowski. - Naj
ważniejsze, żeby ludzie
wyrobili w sobie te dobre
nawyki. Unikną przez to
wielu kłopotów ze zdro
wiem. Dlatego leczenie za
pomocą medycyny natu
ralnej wymaga bezwzględ
nej współpracy pacjenta z
lekarzem. Ponadto ich za
sadą naczelną jest, że nie
mają one skutków ubocz
nych.

Fot. Grzegorz Sikora

(rako)

Dobre rady

Gdy dopada
grypa

W zdrowym ciele
- Wprowadzając srebr
ne igły do ciała, oddziaływujemy na źródło danej
choroby - dodaje Aleksan
der Biełocerkowski. - Dla
tego jest ona skuteczna, a

- Gdyby
leki przepis y w a n e
przez lekarzy
nie przynio
sły oczeki
wanego re
zultatu, na
pewno poddałabym się
akupunkturze lub innym
badaniom, które by mi po
mogły. Życie mamy tylko
jedno i zrobiłabym wszyst
ko, aby cieszyć się nim tak
samo, jak moi rówieśnicy
Takie badania byłyby dla
mnie nowością, ponieważ
jeszcze nigdy w ten sposób
się nie leczyłam.

Andrzej Rocławski pomaga ludziom dobrać odpowied
nie leki homeopatyczne.

Fot. Rafał Kosecki

Do katalogu dobrych rad
w przypadku przechodzenia
infekcji grypy należy przede
wszystkim:
• nie lekceważyć pierw
szych objawów i położyć się
do łóżka na co najmniej kilka
dni
•spożywać dużą ilość pły
nów, w szczególności soku z
malin, który ma podobne
działanie co polopiryna i
aspiryna
• unikać wysiłku
• ograniczyć diety do
owoców, warzyw bogatych w
witaminy, unikać ciężkostrawnych posiłków
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WYTNIJ, WYPEłNIJ I WYGRAJ

Osobowość Roku 2001
Szukamy Osobowości Roku - Homo Popularis 2001.
Czytelnicy za pomocą wyciętych z tygodnika kupo
nów mogą głosować na podanych przez redakcję
kandydatów lub zaproponować własnych bohate
rów Wśród osób, które prześlą pod adresem redak
cji wypełnione kupony rozlosujemy wiele atrakcyj
(gp)
nych nagród.

Propozycje Czytelników
•Edmund Herold, przedsiębiorca - 41
•Krzysztof Trawicki, wójt gminy Zblewo - 40
•Elżbieta Szymborska, właścicielka biura turystycznego - 39
•Jolanta Szydłowska, prezes Fabryki Wódek Gdańskich - 32
•Beata Szczęsna-Graber, przedsiębiorca - 29
•Lilia Dzienniak, przedsiębiorca - 27
•Kazimierz Kochanowski, rzecznik prasowy starogardzkiej
policji - 27
•Beata Szaęsna-Graber, przesiębiorca - 21
•Krzysztof Trawicki, wójt gminy Zblewo -16
•Edmund Herold, przedsiębiorca -15
•Paweł Mirovsky, prezes Polpharmy -15
•Anna Klaus-Dębińska, przedsiębiorca -13
•Franciszek Kaszubowski, prezes KS Agro Kociewie -12
•ks. Józef Pick, probosz parafii pw. NSPJ -10
•ks. Gerard Jakubiak, dyrektor Caritas -10
•Henryk Spychalski, arytsta fotografik -10
•Henryk Drążek, przedsiębiorca -10
•Józef Olszynka, artysta plastyk - 8
•Danuta Guzinska-Zaremba, dyrektor GOK w Kaliskach - 8
•Maria Orlikowska-Płaczek, kierownik Przychodni Lekarskiej •Michał Ostoja-Lniski, ludowy artysta - 8
•Tadeusz Włodarczyk, przedsiębiorca - 6
•Grzegorz Oller, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej - 6
•Jan Radzewicz, animator kultury - 6
•Andrzej Grzyb, starosta - 5
•Henryk Dunajski, przedsiębiorca - 5
•Barbara Gołębiewska, przedsiębiorca - 5
•Grzegorz Gołębiewski, przedsiębiorca - 5
•Henryk Kinder, przedsiębiorca - 4
•Ryszard Adamowski, przedsiębiorca - 4
•Renata Adamowska, przedsiębiorca - 4
•Edmund Stachowicz, poseł - 4
•Heniyk Chamier-Gliszczyński, przedsiębiorca - 3
•Zygmunt Gibas, przedsiębiorca - 3
•Piotr Prabucki, działacz parafilany - 3
•Grażyna Paturalska, posłanka - 3
•Marek Kubaczyk, społecznik - 3
•Tadeusz Damrat, z-ca burmistrza Czarnej Wody - 2
•Hanna Wnuk-Zaremba, socjolog - 2
•ks. Zdzisław Ossowski, proboszcz parafii w Osieku - 2
•Marian Sakowski, przedsiębiorca - 2
•Ewa Czuba, animator kultury - 2
•Sławomir Huduń, animator kultury - 2
•Kazimierz Dawicki, przedsiębiorca - 2
•Jan Szmeichel, sekretarz gminy Zblewo -1
•Radosław Szubert, właściciel przychodni zdrowia Polmed -1
•Elżbieta Bielińska, dyrektor szkoły w Trzcińsku - 1
•Roman Szweda, animator kultury -1
•Michalina Ziemiańska, społecznik -1
•Tadeusz Negowski, dyrektor szkoły muzycznej -1
•Tadeusz Pawełek, przedsiębiorca -1

KUFOSOBOWOŚĆ ROKU
HOMO POPULARIS 2001
Na najpopularniejszą osobę w powiecie starogardzkim proponuję:
• za działalność społeczną

za działalność gospodarczą

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Kopytkowo. Zajęcia dla niepełnosprawych

Komputer już nie wystarczy

•
Program „Domino" 1 Nowy sprzęt
•Pracownia poligraficzna
środek Adapta
cyjny Tęcza w
Kopytkowie, w
gminie Smęto
wo, rozszerza
swoją działalność. Od nie
dawna młodzież niepełno
sprawna uczęszcza na zaję
cia podstawowej obsługi
komputera.
Jednak plany Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecz
nej w Smętowie sięgają da
lej. Planuje się wykorzystać
dodatkowe pomieszczenia
na prowadzenie zajęć z
młodzieżą o dysfunkcji ru
chowej.
- Na razie terapeuta pro
wadzi zajęcia z obsługi
komputera - mówi Zofia
Kirszenstein, kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Renata Kierps (z lewej) i Agnieszka Szela podczas zajęć komputerowych w ośrodku
Społecznej w Smętowie. Tęcza w Kopytkowie.
Fot. Rafał Kosecki
Młodzież pracuje na sprzę
cie przekazanym przez nas. liczbę komputerów tak aby
- Problem młodzieży z spektywy. Będą oni mieli
Jednak to stanowczo za ma i młodzież niepełnospraw dysfunkcją fizyczną nie był okazję zdobyć nowe umie
ło.
na fizycznie mogła z nich do tej pory rozwiązany w jętności.
GOPS planuje, przy po
Pieniądze z programu
żaden sposób - dodaje Zo
mocy pieniędzy pochodzą skorzystać. Ponadto w pla fia Kirszenstein. - Dlatego „Domino" mają być przy
cych z pilotażowego pro nach jest budowa pracowni chcemy stworzyć dla tych znane jeszcze w tym roku.
(rako)
gramu „Domino", zwiększyć poligraficznej.
młodych ludzi nowe per
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Trzy pytania do przewodniczącego Rady Gminy

Wszystko zależy od pieniędzy

Rozmowa ze Stanisławem
Zającem, przewodniczącym
Rady Gminy Smętowo

- Gmina Smętowo przed 1
września tego roku planuje
oddać obiekt, w którym bę
dzie się mieścić gimnazjum.
Czy uda się dotrzymać tego
terminu?
— Sądzę, że tak. Zrobimy
wszystko, aby tak się stało.
Głównym problemem są
oczywiście pieniądze. Braku
je nam ok. 600 tys. zł na wy
kończenie inwestycji i jej
wyposażenie. Zabiegamy o
pomoc finansową w kurato

rium. Jednak przy obecnej
sytuacji finansowej państwa
trudno oczekiwać na wielkie
dotacje. Dlatego nie jest wy
kluczone, że będziemy mu
sieli zaciągnąć pożyczkę na
ten cel.
- A kiedy rozpocznie się
budowa od dawna zapowia
danej oczyszczalni ścieków?
- Wszystko wskazuje, że
jeszcze w tym roku. Kończy
my opracowywanie doku
mentacji. Oczyszczalnia ma
powstać w Kopytkowie na
bazie już istniejącej, osiedlo
wej. Jednak będzie to prak
tycznie nowy obiekt. Mamy

już część pieniędzy W Woje
wódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska zapewniono nas,
że otrzymamy preferencyjną
pożyczkę. Pieniędzy na pew
no wystarczy na rozpoczęcie
inwestycji.
- Czy władze gminy pla
nują modernizację dróg
gminnych w tym roku?
- Niestety nie. Zamierza
my jedynie je załatać. Nato
miast drogi szutrowe wypro
filujemy wiosną i nawiezie
my na najbardziej zniszczo
ne szlakę.
Rozmawiał Rafał Kosecki

Personalia

Fot. Rafał Kosecki

Stanisław Zając ma 56 lat. Od
1998 roku pełni funkcję prze
wodniczącego Rady Gminy Smę
towo. Wcześniej, w latach 1983
- 1990, był naczelnikiem gminy.
Obecnie pracuje w Zespole Go
spodarki Żywnościowej w Smę
towie jako nauczyciel zawodu.

Zblewo. Niebezpieczne skrzyżowanie

Nie chcą chodnika

za działalność kulturalną

N

Uzasadnienie (niekoniecznie)

Imię, nazwisko, adres Czytelnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora plebiscytu na cele z nim związane
(podpis)

Wybierz najbardziej
popularną osobę
2001 roku
w powiecie
starogardzkim
www.starogardgdanski.naszemiasto.pl

niebezpiecznym
skrzyżowaniu
dróg krajowej nr
22 i wojewódzkiej 214 po
wstaje długo oczekiwana sy
gnalizacja świetlna. Wyko
nawca ma położyć też chod
nik wzdłuż pasa drogi krajo
wej w kierunku wsi. Jednak
niektórzy mieszkańcy, którzy
mają w pobliżu posesje, nie
chcą się na to zgodzić.Twier
dzą, że droga jest zbyt blisko
ich domów i budowa chod
nika spowoduje, że piesi bę
dą poruszać się jeszcze bliżej
ich posesji niż dotychczas.
Przedstawiciele General
nej Dyrekcji Dróg Publicz
nych nie rozumieją tego pro
testu.

- Przecież wybudowanie
chodnika stworzy dobre wa
runki do bezpiecznego obej
ścia skrzyżowania w kierun
ku wsi Zblewo, zwłaszcza, że
do tej pory chodzą do wsi
poboczem bardzo ruchliwej
drogi - mówi Robert Mar
szałek z Generalnej Dyrekcji
Dróg Publicznych oddział w
Gdańsku. - Szkoda, jeżeli
mieszkańcy Zblewa nie
zmienią zdania, to nie będzie
chodnika.
Natomiast sama sygnali
zacja ma być gotowa za kilka
miesięcy. Do tej pory skrzy
żowanie w Zblewie było
oznaczone czarnym punk
tem, gdyż w miejscu tym do
chodziło do śmiertelnych
wypadków.
(rako)

Skrzyżowanie dróg w Zblewie należy do najbardziej
niebezpiecznych w powiecie starogardzkim.

Fot. Rafał Kosecki

Nasze sprawy

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych
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•
Wiesz o czymś ciekawym?
•
Coś Cię denerwuje?
•
Chcesz podzielić się z nami swoją opinią?
•Nie możesz czegoś załatwić?
Zadzwoń do nas, wyślij e-mail lub przyjdź do naszej
redakcji. Nasz dyżurny reporter codziennie czeka na
Państwa sygnały
e-mail: opinie@prasabaltgda.pl
Bezpłatna infolinia: 0 800 1500 39
Dyżurny reporter: Anna Wysocka
•83-200 Starogard Gd., ul. Basztowa 3,
tel./fax (058) 562-68-33, tel. 562-68-55,
e-mail db.starogard@prasabalt.gda.pl

Po terminie płatności
•Druk w Poznaniu•
Trudno kontrolować rozmowy•
Drogi wykaz

R

OPINIE CZYTELNIKÓW

•Duże bezrobocie
Jan Jakusz-Gostomski
referent administracyjny
Starogard Gdański

Fot Grzegorz Sikora

wieie OSOD uzięKi mungom kontroluje swoje
rOZmOWy.

Fot. Magda Dittmer

chcę otrzymywać go w ter
minie - mówi Czytelniczka.
Dodatkowym zmartwie
niem naszych Czytelników
jest ciągły wzrost ceny bi
lingu. Przed dwoma laty
kosztował on 4 zł netto, w
ubiegłym roku podrożał o
złotówkę, a w tym trzeba
zapłacić za niego już 6 zł.
- Kiedy do sześciu zło
tych dodamy 22 procent po-

Waldemar Wielczyk

Barbara Ktuge

rzecznik prasowy Teiekomunikacji Polskiej SA
- Od początku tego roku nasza firma przechodzi restruktury
zację, w wyniku której drukowanie faktur i bilingów z całego
kraju odbywa się w dwóch jednostkach. Jeden z nich obsługuje
część południową Polski, a drugi północną. Okres przekształ
ceń firmy jest wprowadzeniem wielu nowości, dlatego faktycz
nie mogły zdarzyć się opóźnienia w przesłaniu bilingów, za
które oczywiście wszystkich klientów przepraszam. Mogę jed
nak obiecać, że już w marcu sytuacja unormuje się. Ceny bi
lingów ustala Urząd Regulacji Telekomunikacji.Wzrost ceny
jest powiązany z wzrastającymi kosztami.

recepcjonistka
Starogard Gdański

datku VAT, cena bilingu sięga ponad siedmiu złotych mówi Wiesława W., również
nasza Czytelniczka. - W

Fot. Grzegorz Sikora

ciągu roku wydaję na biling
90 złotych. Uważam, że to
bardzo dużo.
(aw)

•Zatrudnienie podczas odbywania kary

Z

- Smuci mnie liczba bezrobotnych
w powiecie starogardzkim, która
cały czas rośnie. Coraz częściej
młodzi ludzie po ukończeniu
szkół ponadpodstawowych mają
wielki problem w znalezieniu ja
kiegokolwiek zatrudnienia. Jeżeli
dalej tak będzie, to z pewnością
zwiększy się liczba rozbojów dok0nanyCh prZeZ młodzież.

•Trzeba pomagać

Porady prawnika

wracam się z prośbą o
wyjaśnienie, czy okres
zatrudnienia podczas
odbywania kary pozbawie
nia wolności jest zaliczany
do stażu pracy.
Głównie chodzi mi o to,
czy praca w różnych
przedsiębiorstwach przy
więziennych może mi być
brana pod uwagę w obli
czaniu stażu pracy do za
siłku dla bezrobotnych,
renty lub emerytury. Przez
bardzo długi czas przeby
wałem w różnych zakła
dach karnych, gdzie byłem
zatrudniany w przedsię
biorstwach przy nich ist
niejących.
W związku z tym, że by
ły to firmy rozsiane po ca
łej Polsce, obecnie trudno
mi nawet w przybliżeniu
określić czas i miejsce za
trudnienia. Ponieważ czas
pracy w okresie pozbawie
nia wolności wynosił kil
kanaście lat, bardzo zależy
mi na tym, aby uzyskać in
formację, czy okres ten
może mi być zaliczony do
stażu pracy i gdzie mogę
poszukiwać pomocy w
uzyskaniu dokumentów do
tego potrzebnych.
Czytelnik

piątek
1 marca 2002 r.
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Starogard Gdański. Opóźnione bilingi

ok temu do ra
chunku
telefo
nicznego zamówi
łam biling, żeby
móc kontrolować
swoje rozmowy - mówi na
sza Czytelniczka. - Począt
kowo byłam z tego bardzo
zadowolona. Niestety, od ja
kiegoś czasu nie wiem, za
co płacę.
Starogardzcy klienci Te
lekomunikacji Polskiej na
rzekają na opóźnienia w
otrzymywaniu wykazu roz
mów telefonicznych.
- Do niedawna biling
moich rozmów otrzymywa
łam dwa łub trzy dni po
przesłaniu mi rachunku te
lefonicznego - kontynuuje
nasza Czytelniczka. - W ten
sposób mogłam dokładnie
przyjrzeć się wykonanym
przeze mnie rozmowom i w
razie nieporozumienie lub
błędu złożyć reklamację.
Od trzech miesięcy biling
przychodzi z opóźnieniem.
Zwykle po terminie płatno
ści rachunku. Nie mogę
skontrolować rozmów, za
nim za nie zapłacę. Kiedy
zadzwoniłam w tej sprawie
do biura obsługi klienta,
poinformowano mnie, że
opóźnienie -wynika z tego, iż
bilingi drukowane są w Po
znaniu, a rachunki gdzie
indziej. Płacę za biling i
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- Coraz częściej na naszych uli
cach możemy spotkać osoby pro
szące o pomoc finansową czy na
wet rzeczową. Moim zdaniem, od
powiednie instytucje powinny za
pewnić tym ludziom wyżywienie
oraz odzież. Uważam, że takim
osobom trzeba pomagać, ponie
waż w takiej sytuacji może znaleźć się każdy z nas.

POMÓŻ JEŚLI MOŻESZ
Wszystkich Czytelników, którzy gotowi są ofiarować
innym meble lub inne użyteczne przedmioty, prosimy
o zgłaszanie się do oddziałów „Dziennika Bałtyckiego"
w Starogardzie Gd. przy ul. Basztowej 3.
REKLAMA

Kwestia
zatrudnienia
więźnia w tzw przedsiębior
stwach i zakładach przywię
ziennych uregulowana zo
stała w przepisach kodeksu
karnego wykonawczego oraz
w ustawie z 28.08.1997 r. o
zatrudnieniu osób pozba
wionych wolności (Dz.U. nr
123, poz. 777). W celu two
rzenia warunków zatrudnie
nia osób pozbawionych wol
ności oraz prowadzenia
działalności gospodarczej
mogą być tworzone przy za
kładach karnych przywię
zienne zakłady pracy Może
on być utworzony i prowa
dzony jako przedsiębiorstwo
państwowe, spółka akcyjna
lub spółka z o.o. oraz jako
gospodarstwo pomocnicze
przy zakładzie karnym. Oso
by pozbawione wolności sta
nowią przynajmniej 20 proc.
ogółu zatrudnionych w przy
więziennym zakładzie pracy.
Prawo do zasiłku dla bez
robotnych przysługuje bez
robotnemu, jeżeli w okresie
18 miesięcy poprzedzają
cych dzień zatrudnienia,
łącznie przez okres przynaj
mniej 365 dni, wykonywał
pracę w okresie tymczaso
wego aresztowania lub od
bywania kary pozbawienia

wolności. Ponadto podstawę
wymiaru składki na ubez
pieczenie społeczne i Fun
dusz Pracy stanowić musiała
kwota co najmniej najniż
szego wynagrodzenia.
Nie ma więc przeszkód po
spełnieniu odpowiednich
warunków, aby osoba taka
nabyła prawo do zasiłku dla
bezrobotnych.
Zgodnie z art. 23 ust. 4
wymienionej ustawy prawo
do zasiłku przysługuje bez
robotnym zwolnionym z za
kładów karnych i aresztów
śledczych, zarejestrowanych
w okresie 30 dni od dnia
zwolnienia, jeżeli suma
okresów o których mowa w
przepisach, przypadających
w okresie 18 miesięcy przed
ostatnim
pozbawieniem
wolności oraz wykonywania
pracy w okresie pozbawie
nia wolności wynosiła co
najmniej 365 dni, jeżeli pod
stawą wymiaru składki na
ubezpieczenie społeczne i
Fundusz Pracy stanowiła
kwota w wysokości co naj
mniej najniższego wynagro
dzenia.
W przypadku pozbawie
nia wolności w okresie po
bierania zasiłku, po zwolnie
niu z zakładu karnego lub

dc prawr ik;

Jeżeli macie Państwo pytania do
naszego prawnika lub chcecie za
sięgnąć informacji dotyczącej
prawa praca, czekamy na telefo
ny dzisiaj w godz. 9-16, pod nr.
tel. 562-68-33 lub 562-68-55. Py
tania można też kierować listow
nie: „Dziennik Bałtycki", 83-200
Starogard Gd., ul. Basztowa 3.

aresztu śledczego przysłu
guje prawo do zasiłku na
okres skrócony o okres po
bierania zasiłku przed po
zbawieniem wolności i w
trakcie przerw w odbywaniu
kary.
Przy zaliczaniu wyżej wy
mienionej pracy do stażu
pracy liczy się tylko okresy
pracy zakończone świadec
twem pracy Po odpowiednie
dokumenty należy zwrócić
się do poszczególnych zakła
dów przywięziennych.
Robert Gorczyca

»Jakość zwycięża. Dlatego wybierajcie Państwo
VEKA-wiodqcy system okienny«
Oferujemy najwyższej jakości okna wykonane z systemów profili VEKA

P.P.U. I/CW-IP UO
83-260 Kaliska, ul. Długa 3, telJfax (0-58) 58-89-267, pon.-pt. 7.00-15.00
Biuro w Gdańsku, ul. Podkarpacka 21 (wejście od Góralskiej), telJfax (058) 342-41-68, pon.-pt. 10.00-17.00
Biuro w Starogardzie Gd., ul. Sobieskiego 7, tel. (058) 56-116-52, pon.-pt. 9.00-16.00
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Radioodtwarzacz kasetowy JVC KS-F550R

FULL LOGIC!

Napady na starogardzkich taksówkarzy

24 stacje FM, DŁ, ŚR, RDS, Fuli Logic, Scan utworów, Loudness,
1 wyjście na wzmacniacz, zdejmowany panel, moc 4x40W

Pałka kontra nóż
•
Akcja w Siwiałce
•
Agresywni klienci•
Kierowcy zabezpieczeni

Radioodtwarzacz kasetowy JVC KS-FX822R

PEŁEN PANEL, FULL LOGIC, DOLBY B!

24 stacje FM, DŁ, ŚR, RDS, Fuli Logic, Scan utworów, Loudness, 1 wyjście
na wzmacniacz, sterowanie zmieniaczem CD, zdejmowany panel, moc 4x45W

^

\sm Wf

ł
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POCZUJ SIĘ PEWNIEJ!
Przegląd samochodowy
GRATIS!

O* Hamulce

Cr* zawieszenie

Cr- oświetlenie Cr* wkład wydechowy

Taksówkarz to ryzykowny zawód - nigdy nie wiadomo, jaki trafi się klient.

Cr łącznie 24 punkty kontrolne

Cr* płyny

Fot. Maciej Jędrzyński

TYLKO DWA TYGODNIE!

M8SJM®

(od 18-02*002 do 3-03-2002)
szczegóły promocji w sklepie

Czas na zmianę opon!
•ii
•*•••• I

r>-

Opony letni
KORMORAN
%

ANIEJ

Przykładowe ceny promocyjne
Rozmiar

Marka i bieżnik

Zastosowanie

135/80 R12

Kormoran Impulser

126, Tico

155/70 R13

Kormoran Impulser

165/70 R13

Kormoran Impulser

175/70 R13

Kormoran Impulser

Cinquecento 900, AX, Matiz,
106, Twingo, Clio
AX, Clio, Fiesta, Ka, Punto, Saxo,
Lancia Y, Mazda 121, Polo
Saxo, ZX, Punto, Tipo, Tempra, Samara,
Corsa, 205, 306, 309, Favorit, Felicia, Swift
Nexia, Lanos, Escort, 306, Ibiza,
Astra. Civic, Renault 19. 21, Megane

185/70 R13

Kormoran Impulser

Polonez, Accord

145/70 R13 Kormoran Impulser B

175/65 R14 Kormoran Impulser B
Kormoran Impulser B

185/60 R14

Kormoran Runpro

185/65 R14

Kormoran Runpro

ZX, Siena, Tipo, Tempra, Almera, Sunny,
Alfa Romeo 146, 306, Corolla, Volvo 480
Espero, Nubira, Mondeo, Marea,
Laguna, Passat, Xantia
Alfa Romeo 146, BX, Escort, Orion,
Civic, Lantra, Mazda 323, Corsa
Espero, Nubira, Mondeo, Marea,
Laguna, Passat, Xantia

Było

j

if
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jest
ryzy
kowny za
wód,
ale
trzeba zara
biać pienią
dze. Zresztą nie jestem taki
zupełnie bezbronny - mówi
jeden ze starogardzkich
taksówkarzy i wyjmuje
spod siedzenia grubą,
drewnianą pałkę. Co praw
da nie musiał jeszcze je
używać, ale wydarzenia z
ostatnich lat w Polsce, w
tym także w Stargardzie,
utwierdzają go w przeko
naniu, że warto mieć przy
sobie coś ciężkiego. Ale na
pastnicy tak łatwo nie dają
się przestraszyć. W minio
ną sobotę dwóch miesz
kańców gminy Starogard,
w wieku 18 i 22 lat, napadło
na taksówkarza, który jest
młodym, dobrze zbudowa
nym i silnym mężczyzną.
Wielu jego kolegów, gdy
dowiedzało się o zdarzeniu,
nie chciało wierzyć, że Dar
ka mogło to spotkać.
- Zadzwonili, żebym
przyjechał do Trzcińska opowiada taksówkarz. - Jak
mnie zobaczyli, to zrzedły
im miny i wyglądali jakby
się
zastanawiali,
czy
wsiąść.
Mimo to wsiedli i w po
bliskiej Siwiałce przyłożyli
do gardła i klatki piersio
wej kierowcy duże, ostre
noże.

Nie wszyscy płacą

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁP1NEK
przy Centrum Handlowym AUCHAN
ul. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 00
OTWARTE: PON-SOB: 9.00-20.30, NIEDZ: 10.00-18.00

10141216/A/884

Zażądali pieniędzy. Kie
rowca dał im portfel, w któ
rym było 300 zł.
Potem napastnicy chcie
li zrobić zakupy. Jeden z
nich usiadł za kierownicą, a
taksówkarza posadzili na
przednim fotelu. Tuż przed
Starogardem zatrzymali się
na stacji benzynowej. Tak
sówkarz wykorzystał ich
nieuwagę i wydostał się z
auta.

- Krzyknąłem do nich:
wysiadać! - mówi pan Da
rek. - Wiedziałem, że nie
odjadą, bo nie potrafili od
blokować automatycznej
skrzyni biegów.
Napastnicy wysiedli i
zaczęli uciekać. Taksów
karz wezwał telefonicznie
policję, która pół godziny
później zatrzymała bandy
tów w pobliskich Kokoszkowych. Sprawcami okaza
li się Jacek R. i Ariel B.
Starogardzcy taksówka
rze chwalą policję za
sprawną akcję. Jak opowia
dają, niektórzy pasażero
wie zachowują się bardzo
agresywnie.
- Często nie chcą płacić
za kurs - opowiada pan
Andrzej. - Gdy zażądałem
kiedyś od takiego klienta
zapłaty, wziął butelkę do
ręki i chciał mnie uderzyć.
Inny klient groził, że znisz
czy mój samochód, jeśli bę-

dą upierał się przy zapła
cie.

Z panem nie jadę
- Ja potrafię rozpoznać
podejrzanie wyglądającego
klienta - dodaje inny tak
sówkarz. - Jak nie pasuje mi
jego wygląd albo gadka, to
mówię wprost: z panem nie
jadę!
Bywa i tak, że dopiero,
gdy klient wysiądzie z tak
sówki, kierowca dowiaduje
się, kto był jego pasażerem.
Jeden ze starogardzkich tak
sówkarzy opowiada, że zna
lazł kiedyś za tylnym siedze- M
niem tak duży nóż, że aż mu
skóra ścierpła. Ale taksów
karze nie ukrywają, że też są
odpowiednio wyposażeni.
Niektórzy mają w samocho
dach drewniane pałki, jakieś
narzędzia, gaz obezwładnia
jący i inne przedmioty, które
mogą im uratować życie. Ta
(M.J.)
ki zawód...

Szyby i miotacze
podinsp. Kazimierz Kochanowski
naczelnik Wydziału Prewencji Komen
dy Powiatowej Policji w Starogardzie

- Dyskusja o bezpieczeństwie taksówkarzy
trwa w Polsce od co najmniej kilku lat. Pa
dają propozycje, aby taksówkarze odgra
dzali się od tylnych siedzeń szybą albo że
Fot. M. Jędrzyński
by ich stałym wyposażeniem byty na przy
kład miotacze gazu. Na razie jednak trwa
tylko w kraju dyskusja na ten temat. Być może są obawy, że
montowanie takich szyb spowoduje, iż klienci będą podchodzili
z rezerwą do taksówek. Oczywiście kierowcy mają prawo bro
nić się w ramach obrony koniecznej. Muszą jednak potem uza
sadnić przed nami, dlaczego i w jakich okolicznościach użyli
siły przeciwko napastnikowi.

W ostatnich latach doszło do kilku napadów na starogardzkich
taksówkarzy. Półtora roku temu 18-latek wsiadt do jednej z taksó
wek i przykładając metalowy kastet do głowy kierowcy, zażądał
100 zł. Gdy kierowca nie uległ, zażądał 50 zł. Taksówkarz w końcu
się zdenerwował i kazał napastnikowi wysiadać. Ten przestraszył
się i uciekł. Wkrótce został zatrzymany przez policję, która stwier
dziła, że jest tzw. wąchaczem rozpuszczalników.
Kilka lat wcześniej, w Owidzu pod Starogardem, napastnik podciął
kierowcy gardł nożem. Na szczęście kierowca przeżył.

Reportaż
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Rodzinę państwa Niezgodów z Jabłowa spotkała tragedia

INTERNAUTÓW
•Nie przesadzajmy
Moja żona już czterokrotnie ro
dziła w Szpitalu św. Jana i za
wsze miała dobre zdanie o opie
ce medycznej i warunkach, w ja
kich rodziła. Taka tragedia rów
nie dobrze mogła wydarzyć się
w każdej innej placówce. Wiele
kobiet nie tylko moja żona, ro
dziły w naszej lecznicy. Ten przy
padek jest jednym na tysiąc.
Jednakże chciałbym złożyć wy
razy współczucia nie tylko pani
Kasi, ale i całej rodzinie.

Marian

• Nie pogodzimy się
Osoba zgłaszająca się do szpita
la oczekuje pomocy, przecież nie
zgłasza się tylko po to, żeby zaj
mować łóżko (tym bardziej, że
w domu czekał jeszcze synek).
Nie mogę pogodzić się z tym, co
spotkało panią Kasię.

Internautka

•Moim zdaniem
Ten przypadek jest kwintesencją
panujących w wielu polskich
szpitalach warunków, ignorowa
nia pacjenta przez lekarza, trak
towania chorego przedmiotowo
i rutynowo. Moim zdaniem, pol
scy lekarze nie będą starali się o
dobro pacjenta dopóty, dopóki
nie będą czuli, iż za nieodpo
wiedzialność i głupotę grożą im
poważne konsekwencje,

NN

• Naczelny
Sąd Lekarski
Niedawno czytałam, iż Naczelny
Sąd Lekarski przyznał, że z roku
na rok wzrasta o 20 proc. liczba
skarg pacjentów na postępowa
nie lekarzy. Chociaż spora część
skarg dotyczyła uszkodzeń ciała
i powikłań, a nawet spowodo
wania śmierci, sąd lekarski w
2001 roku nie pozbawił prawa
wykonywania zawodu żadnego
lekarza. A może to chorzy nie
kiedy przesadzają i wyolbrzy
miają problem?!
Można mieć tylko nadzieję, że
•wzrost liczby skarg wynika z
"większej świadomości chorych,
a nie z rosnącej liczby popełnia
nych błędów. Tylko czy to jest
pocieszenie? Sama niedługo bę
dę rodzić. Wybraliśmy kosztow
ną opiekę - prywatnego lekarza,
specjalistyczny szpital. Postara
my się, by przy porodzie były
„sprawdzone" już przez kogoś,
zaufane osoby. Ale czy to wy
starczy? Pewności nie można
mieć nigdy. Państwu Niezgodom
życzę dużo sił i wytrwałości, bo
na pewno będą ich bardzo po
trzebować.

P

My tylko chcieliśmy mieć dziecko
•
To nie było przeziębienie•
Przeszła śmierć kliniczną•
Czy jest nadzieja?

K

Anna

Wypis ze szpitala
- Żona skarżyła się na drę
twienie palców miała obrzęk
nóg i wysypkę na ciele, bolała
ją głowa - wspomina Grze
gorz Niezgoda. - Jednak pani
doktor w karcie informacyj
nej ze szpitala napisała tylko
o drętwieniu rąk, nie było tam
nic o wysypce i obrzękach.
Dowiedziałem się za to, że le
karze stwierdzili stan zapalny
rany pooperacyjnej i wyciek z
rany Mam wyniki badań Kasi
z 14 września, które według
mnie, już wtedy wskazywały
na zakażenie.
Katarzyna Niezgoda leżała
w szpitalu siedem dni. Zosta
ła jednak wypisana, bo lekarz
stwierdził, że przyczyną złego
stanu zdrowia było wyłącznie
przeziębienie i osłabienie or
ganizmu po porodzie. Kiedy
22 września, dzień po wypi
saniu Katarzyny Niezgody ze
szpitala, jej mąż wrócił do do
mu, kobieta leżała w łóżku
nieprzytomna.
- Reanimowałem ją, zanim
przyjechała karetka - wspo
mina Grzegorz. - Lekarz, któ
ry przyjechał, jeszcze przez
15 minut reanimował moją
żonę, aż w końcu odzyskała
tętno. Przeszła śmierć kli
niczną, później jeszcze wiele
razy była reanimowana.
Stwierdzono u niej mikrozatorowość płucną, niewydol
ność krążeniową i oddecho
wą.

Illlif

skim Liceum Ogólnokształcącym
trwały cały dzień. Wystąpiło 54
recytatorów. Zaprezentowanych
zostało 6 programów poetycko-muzycznych oraz 13 esejów i

TCZEW. Medal „Pro DomoTrsoviensi" w tym roku przyznano
również Mieczysławowi Izydor
kowi za ponad 50-letnią pracą

Półroczna Natalka już nigdy nie będzie przytulana przez
swoją mamę. Na zdjęciu tata, Grzegorz Niezgoda.
Fot. Magda Dittmer

Bierna rehabilitacja
Po 132 dniach leczenia w
Starogardzie Katarzyna Nie
zgoda została przewieziona
na oddział neurologii do
Szpitala Specjalistycznego w
Kościerzynie. - Pacjentkę
przyjęliśmy w celu próby re
habilitacji - mówi Joanna 01chawa, ordynator oddziału. Jest ona w stanie wegetatyw
nym, nie mówi, nie potrafi się
porozumiewać z otoczeniem.
Ma niedowład czterech koń
czyn, przykurcze stóp i dłoni.
Założyliśmy jej przetokę dojelitową celem odżywiania.
Jest rehabilitowana biernie,
prowadzimy
profilaktykę
przeciwodleżynową. Stan
neurologiczny nie wskazuje,
aby nastąpiła poprawa.
Grzegorz Niezgoda co
dziennie jeździ do żony do
Kościerzyny - Nigdy nie po-

pedagogiczną w szkolnictwie
średnim Tczewa, za propagowa
nie folkloru naszego regionu i
gromadzeniu zbiorów oraz opie
kowaniu się szkolną izbą pamię
ci.
- Mieczysław Izydorek jest cho
dzącą skarbnicą wiedzy o szkole
i Tczewie - mówią o kawalerze
medalu „Pro Dorno Trsoviensi"
koledzy nauczyciele.

•Targi Edukacyjne

Tak wyglądała Katarzyna
Niezgoda jeszcze kilka
miesięcy temu.
Fot. archiwum domowe

godzę się z tym, co się stało.
Przecież położnica po poro
dzie wymaga specjalnej opie
ki. Dlaczego w trakcie drugie
go pobytu żony w szpitalu nie
postawiono słusznej diagno
zy? Jak można było złe samo
poczucie żony przypisywać
wyłącznie przeziębieniu?
Magda Dittmer

lek. med. Dorota Całus-Kania

~j

rzecznik prasowy Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Gdańsku

- Na polecenie głównego inspektora sani
tarnego, w województwie pomorskim, po
dobnie jak w całym kraju, zostaną przepro
wadzone przez powiatowych inspektorów
sanitarnych kompleksowe kontrole szpitali pod kątem oceny pra
widłowości procedur sanitarno-higienicznyćh w aspekcie zapo
biegania zakażeniom szpitalnym. Niektóre placówki będą kontro
lowane z udziałem przedstawicieli Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.Wyniki przeprowadzonych
kontroli pozwolą dokonać globalnej oceny problemu zakażeń
szpitalnych w naszym województwie.

Wiesław Lica

TCZEW. Po raz trzeci zorganizo
wano Targi Edukacyjne, których
celem była pomoc gimnazjali
stom w wyborze szkoły średniej.
Prezentowały się szkoły z po
wiatu tczewskiego. Młodzież
chwaliła sobie bezpośrednie roz
mowy z uczniami i nauczyciela
mi prezentowanych placówek.
Spodobały się jej również pre
zentacje niektórych szkół, któ
rych uczniowie przyciągali do
swego stanowiska śpiewem,
wymyślnymi strojami, a nawet
jadłem. Przy każdym stoisku
można było otrzymać ulotki in
formacyjne o szkole i obowiązu
jące wzory podań.

- Poruszymy tę sprawę na zebraniu Ra
dy Społecznej Szpitala św. Jana, której
jestem przewodniczącym. Zamierzam
poprosić dyrektora o szczegółowe jej
wyjaśnienie.

Doktor wie lepiej
Adam Sandauer

Gniew), na drodze krajowej nr
1, wichura przewróciła naczepę
tira. Samochód nie był załado
wany, jego kierowca jechał w
kierunku Łodzi. Wichura, która
przez kilka godzin, z piątku na
sobotę, szalała w powiecie
tczewskim, przewróciła naczepę
w czasie jazdy samochodu.
Przeszkoda zatarasowała dwa
pasy ruchu na drodze krajowej
nr 1, Dzięki akcji OSP w Pelpli
nie oraz Gniewie udało się ją
nr 1 była zablokowana niecałą

Aleksandra Trzaska

godzinę.

rzecznik prasowy Pomorskiej
Regionalne! Kasy Chorych w Gdańsku

- Oddziały położniczy i ginekologiczny w
starogardzkim szpitalu ocenialiśmy dotych
czas bardzo dobrze. Ponieważ sprawą zaj
muje się prokuratura, z podjęciem jakichroi. arcmwum
działań z naszej strony wstrzyma
my się do zakończenia postępowania oraz
do czasu przedstawiania wyników badań bakteriologicznych.

Stowarzyszenie Pacjentów Primum
Non Nocere w Warszawie

- Komentarzem do tej sprawy jest sa
ma sytuacja, w jakiej znalazła się ro
dzina państwa Niezgodów. Oni zapła
cili największą cenę za takie, a nie in
ne podejście lekarzy.
Po raz kolejny do głosu doszła kon
cepcja: pan doktor wie lepiej. Niezależnie od tego, skąd
pochodziły bakterie, które wykryto w organizmie pani Ka
tarzyny Niezgody, lekarze powinni natychmiast podjąć
właściwe działania ratunkowe.

POWIAT TCZEWSKI. Pomiędzy
Lignowami Szlacheckimi (gm.
Pelplin) a Szprudowem (gm.

szybko podnieść. Droga krajowa

wicestarosta starogardzki

Fot. M. Jędrzyński

nie. Na konkurs przyjechali miło
śnicy twórczości ks. Janusza Sta
nisława Pasierba nie tylko z Po
morza.
Zmagania z poezją w pelpliń-

Kot

- Nasze stanowisko w tej sprawie nie
zmieniło się. Nadal uważamy, że pa
cjentka Katarzyna Niezgoda była le
czona prawidłowo, adekwatnie do
Fot. M. Jędrzyński
swojego stanu i skarg, które zgłaszała.
Zwróciliśmy się o konsultacje do spe
cjalistów z Akademii Medycznej w Gdańsku z zakresu mi
krobiologii oraz anestezjologii.
Wynik jednej z nich potwierdza, że pacjentka była leczona
prawidłowo, wyniku drugiej nadal nie znam.

W? -

PELPLIN. Nagrody, wyróżnienia i
dyplomy - to wszystko czekało
na laureatów VII Pomorskiego
Konkursu Recytatorskiego im.
ks. Janusza St. Pasierba w Pelpli

m Tczewski medal

dyrektor Szpitala św. lana
w Starogardzie

Poproszę o wyjaśnienie

•Poezja ks. Pasierba

36 juweniliów poetyckich.

Mirosław Ciechanowski

•Z doświadczenia
W marcu 1998 roku leżałam z
pierwszą ciążą w jednym ze
szpitali. Lekarze od samego
początku wiedzieli, że dziecko
będzie duże (waga urodzeniowa dziecka - 5600 - to nie po
myłka, 5 kg i 600 gr). Ordyna
tor w karcie ciąży zlecił cesar
skie cięcie innemu lekarzowi.
Ten stwierdził, że skoro ktoś
zleca zabieg, to powinien przy
tym być i zadecydował, że po
winnam rodzić siłami natury.
Tego, co przeszło moje dziecko,
nie życzę nawet temu lekarzo
wi. W chwili narodzin mój syn
dostał 1 punkt w skali Apgar
na 10 możliwych, został prze
wieziony w stanie krytycznym
do szpitala na Zaspie, na od
dział intensywnej terapii, gdzie
przebywał 3 tygodnie. Na
szczęscie żyje i rozwija się pra
widłowo.

W
Więcej
na

temat
czytaj
sten
Internecie

Kasię do szpitala. Trafiła na
oddział ginekologiczny

leczona

H

" X

starogardsetaftsłuMOKBhłsis^l

atarzyna i Grze
gorz mieli w tym
roku wprowadzić
się do nowo wybu
dowanego domu,
na który długo oszczędzali
pieniądze. Byli szczęśliwi ro
dzicami 5-letniego Domini
ka. Zdecydowali się na dru
gie dziecko. Okazało się, że to
dziewczynka.
Przez całą ciążę Katarzyna
Niezgoda regularnie odwie
dzała swojego ginekologa w
prywatnym gabinecie. Ukoń
czyła kurs w szkole rodzenia.
Chciała mieć naturalny po
ród. Natalka musiała jednak
przyjść na świat przez cesar
skie cięcie.
- Po kilku dniach mogłem
zabrać żonę i córeczkę do do
mu, mimo że Kasia czuła się
bardzo osłabiona - mówi mąż
31-letniej kobiety - W domu
okazało się, że ma 40 stopni
gorączki. Jeszcze tego same
go ćinia, po południu zadzwo
niliśmy na pogotowie, ale
dyspozytorka, po konsultacji
z ginekologiem ze szpitala,
poinformowała nas, że dole
gliwości nie mają związku z
porodem, ale że jest to objaw
przeziębienia. Na tym roz
mowa skończyła się.
Nazajutrz Grzegorz Nie
zgoda zawiózł żonę do przy
chodni. Lekarz zapisał jej le
ki. Czuła się jednak coraz go
rzej. Jeszcze tego samego
dnia małżeństwo pojechało
do ginekologa, który opieko
wał się nią w czasie ciąży Ten
natychmiast kazał zawieźć
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podinsp. Kazimierz Kochanowski
rzecznik prasowy starogardzkiej
Komendy Powiatowej Policji

Fot. Rafał Kosecki

- Prowadzimy postępowanie przygotowaw
cze. Jego wstępny etap skoncentrowany jest
na kompletowaniu materiału dowodowego,
dokumentacji medycznej z wszystkich ośrod
ków medycznych, w których przebywała po
krzywdzona od porodu do chwili obecnej.

PIASECZNO, gm. Gniew. Do
śmiertelnego wypadku doszło w
na drodze krajowej nr 1. Jadący
od strony Gdańska w kierunku
Łodzi, 55-letni Roman D., kie
rowca forda scorpio, zjechał na
przeciwległy pas ruchu. W efek
cie lewym bokiem uderzył w
prawidłowo jadącego z przeciw
ka volkswagena passata. Ford
odbił się od niego i uderzył w
kolejny samochód, tym razem
ciężarowy renaulta, jadącego
również od strony Łodzi. Na
stępnie Roman D., kierowca for
da, wjechał w środkową część
naczepy samochodu ciężarowe
go. Mężczyzna poniósł śmierć
na miejscu.

(AT)

miasta

wn Dziennik
Bałtycki^!
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serwis informacji lokalnych

Starogard Gd. Skromny tegoroczny budżet

Rozbiórka

STAROGARD GD. Wydział Spraw Techniczno-Inwestycyjnych w Urzędzie Miasta wystąpił do
firm budowlanych ze Starogardu z propozycją
złożenia wstępnych ofert na rozbiórkę obiektów
przy ul. Piłsudskiego. Chodzi o magazyny nale
żące niegdyś do starogardzkiej Fabryki Mebli
Okrętowych Famos.
Wcześniej budynków nie można było rozebrać,
ponieważ część z nich ma wartość historyczną.
Znajduje się tam m.in. ujeżdżalnia koni, należą
ca kiedyś do 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, stacjonujących w naszym mieście w okre
sie II Rzeczypospolitej.
Miasto otrzymało jednak pozytywną opinię kon
serwatora zabytków i może przystąpić do upo
rządkowania terenu.
(WŁA)

Budownictwo mieszkaniowe
Tadeusz Błędzki
naczelnik Wydziału
Techniczno-lnwestycyjnego
w Urzędzie Miasta
w Starogardzie
- Koncepcja zagospodarowania
tego terenu przewiduje prze
znaczenie go głównie pod zabudowę mieszkanio
wą. Firmy zainteresowane rozbiórką zapraszamy
do naszego wydziału, abyśmy mogli zapoznać się
ze szczegółami.
Fot. archiwum

•Dla kogo dotacja
STAROGARD GD. Komisja Sportu i Turystyki
Rady Miasta rozdzieliła pieniądze na prowadze
nie w tym roku zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży na terenie miasta. Starogardzki Klub
Sportowy otrzyma 75 tys. zł, Dora Eko Staro
gard 25 tys. zł, Agro Kociewie 69 tys. zł, UKS
Ósemka 7 tys. zł. Akademia Sztuk Walki 4 tys.
zł, zaś Wierzyca Starogard 74 tys. zł. Pieniądze
mają pomóc klubom w działaniu ich drużyn
młodzieżowych.
(WŁA)

Wspomagamy
Adam Wątka
przewodniczący Komisji
Sportu i Turystyki Rady
Miasta w Starogardzie
- Miasto podpisuje umowy z
klubami i stowarzyszeniami na
organizowanie zajęć dla dzieci i
młodzieży. Naszym zadaniem jest wspomaganie pra
cy z młodzieżą, a nie utrzymywanie całej działalności
klubów. W tym roku po raz pierwszy dofinansujemy
działalność sekcji pływackiej oraz sztuk walki. Do tej
pory sekcje te same szukały pieniędzy na swoją
działalność. Zauważyliśmy jednak, że dobrze wyko
nują swoją pracę i dlatego postanowiliśmy wspoma
gać ich działalność.
Fot. archiwum

Mało nowych inwestycji
Hala prawie gotowa ®f Remonty szkół II Plan wykonany

W

starogardz
kim budżecie
na inwestycje
przeznaczo
no prawie 14
min złotych. Większość pie
niędzy zostanie wydana na
kontynuację zadań rozpo
czętych w ubiegłych latach.
Najwięcej środków planuje
się przeznaczyć na dokoń
czenie budowy hali sporto
wej przy ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1. Ta trzy
letnia inwestycja pochłonie
w sumie ok. 10 min złotych.
W tym roku z budżetu mia
sta przeznaczy się na ten
cel prawie 4 min złotych.
Dodatkowe 500 tys. trafi ze
środków Urzędu Kultury
Fizycznej i Turystyki. Od
biór techniczny hali nastąpi Najwięcej środków planuje się przeznaczyć na dokończenie budowy hali sportowej
w maju tego roku. Dokoń
przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.
Fot. Tomasz Rogalski
czenia wymaga również
Przy udziale mieszkań-(§1
modernizacja budynku Pu remont Publicznej Szkoły sto zarezerwowało na ten
ców ma zostać zbudowany
blicznego Gimnazjum nr 3. Podstawowej nr 3. W tym cel w budżecie 1 min zł.
Za 2,6 min zł wykonane zo roku wydanych zostanie na
Odnowienia doczeka się wodociąg przy ul. Kraziewistaną wszystkie konieczne to 750 tys. zł.
kolejny odcinek murów cza i kanalizacja sanitarna
prace wewnątrz budynku
Za 164 tys. zł wykonane obronnych. Będzie to kosz przy ul. Jagiełły. Rozpoczęta
zostanie budowa pierwsze
szkoły oraz elewacje ze zostaną natomiast projekty
towało 150 tys. zł.
go w Starogardzie budynku
wnętrzne. Uroczyste odda potrzebne do modernizacji
40 tys. zł pochłonie z ko TBS na Os. Piastów. Miasto
nie gimnazjum do użytku Publicznego Gimnazjum nr
lei system monitoringu w dotuje Towarzystwo Bu
nastąpi 1 września.
2.
Społecznego
W maju zamieszkany zo
Kontynuowana będzie mieście, 10 tys. zł wiaty na downictwa
stanie przez pierwszych lo modernizacja systemu cie przystankach Miejskiego kwotą 370 tysięcy złotych.
(WŁA)
katorów budynek komunal płowniczego w mieście. Zakładu Komunikacji.
ny przy ul. Sikorskiego, na Chodzi tutaj głównie o ma
który w tym roku przezna
lusze
gistralę ciepłowniczą Pół
czono 1,7 min zł. W tym ro
noc. Potrzebny na ten cel 1
ku na pewno nie uda się
Eugeniusz Żak
dokończyć modernizacji min zł zostanie pozyskany z
wiceprezydent Starogardu
ulic Południowej i Suchar Gminnego i Narodowego
- W tym roku kończymy wiele inwesty
Funduszu
Ochrony
Środo
skiego, bo przeznaczony na
cji, więc na nowe nie pozostało zbyt
wiele środków. Udało się nam wykonać
ten cel 1 min zł nie wystar wiska.
Wśród inwestycji, któ
to, co zaplanowaliśmy na początku ka
czy na pokrycie wszystkich
dencji. Staraliśmy się pozyskiwać środki
rych realizacja zostanie
związanych z nią kosztów.
pozabudżetowe. Skorzystaliśmy z pie
Zgodnie z przyjętym rozpoczęta w tym roku, naj
niędzy z UKFiT, funduszy ochrony śro
więcej
środków
przezna
przez Radę Miasta progra
dowiska, PFRON. Realizujemy również inwestycje z udzia
mem kapitalnego remontu czonych zostanie na infra
łem mieszkańców. Z własnych środków wydamy w tym roku
kolejnych szkół, po Gimna strukturę przy Specjalnej
prawie 12 min, kolejne 2 min zł pozyskaliśmy z zewnątrz.
zjum nr 3, przyszła kolej na Strefie Ekonomicznej. Mia

W Starogardzie Gdańskim będzie nowy blok

Kolejka po mieszkania zmniejszy się

Z

REKLAMA

Elbląska Uczelnia
Humanistyczno-Ekonomiczna
E UH

www.naszemiasto.pl

ul. Lotnicza 2, 82-300 Elbląg, www.euh-e.edu.pl
tel. (0-prefiks-55) 23-93-802,
fax (0-prefiks-55) 23-93-801

prowadzi nabór na studia dzienne i zaoczne
na wydziałach:

Pedagogika

specjalność - resocjalizacja

Administracja
specjalność - administracja

Nauki Ekonomiczne
specjalność - zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
Centrum Rekrutacji tel. (0-prefiks-55) 23-93-810 lub 955
Niskie czesne, doskonała baza i kadra naukowo-dydaktyczna!
2038275/A/1523

nane są już zasady
zbycia lokali mieszkal
nych w nowo wybudo
wanym budynku komunal
nym przy ul. Sikorskiego w
Starogardzie Gdańskim.
Mieszkania wybudowano z
myślą o tych lokatorach,
którzy oczekują na miesz
kania komunalne na tere
nie miasta.
- Zbywamy te mieszka
nia w drodze przetargu
ograniczonego dla miesz
kańców, którzy są już loka
torami mieszkań komunal
nych, ale chcą poprawić
swoje warunki bytowe. W
drugiej grupie osób, które
mogą zamieszkać przy ul.
Sikorskiego, są ci, którzy
znajdują się na liście zasie
dleń na 2002 rok - dowie
dzieliśmy się w starogardz
kim Urzędzie Miasta. Mieszkania
zwolnione
przez tych pierwszych Za
rząd Budynkami Mieszkal

nymi przekaże osobom z li
sty zasiedleń. Dzięki temu
skróci się kolejka osób
oczekujących na mieszka
nia w mieście.
Budynek przy ul. Sikor
skiego zostanie oddany do
użytku pod koniec maja te
go roku. Inwestycja koszto
wała około 2,6 min złotych.
Jest to drugi budynek ko
munalny
wybudowany
przez miasto. W pierwszym,
przy ul. Przejezdnej, miesz
kania nie cieszyły się du
żym
zainteresowaniem,
głównie z powodu lokaliza
cji obiektu na peryferiach
miasta, w okolicy uznawa
nej przez społeczeństwo za
niebezpieczną.
Osoby zainteresowane
zamieszkaniem przy ul. Si
korskiego będą musiały
wpłacić 30 procent wartości
mieszkania, ustalonej przez
rzeczoznawcę. Okres spłaty

Budynek przy ul. Sikorskiego zostanie oddany do użyt
ku pod koniec maja tego roku.

pozostałej kwoty nie może
przekroczyć 10 lat.
- Ta forma sprzedaży
mieszkań niesie za sobą
wielorakie korzyści - mówi
Eugeniusz Żak, wiceprezy
dent miasta. - Uzyskujemy
częściowy zwrot pieniędzy

Fot. Tomasz Rogalski

zainwestowanych w budo
wę bloków. Ponadto budyn
kiem będą administrowali
sami lokatorzy, a nie miasto,
jak to jest w przypadku in
nych budynków komunal
nych.
(WŁA)
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W POTRZEBIE
•CZARNA WODA
APTEKA
Fharmacon, Mickiewicza 10, tej. 58785-00 pon.-pt. 9.30-16
POLICJA-KOM1SARIAT, 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

•SKARSZEWY
POLIGA - komisariat, Dworcowa 21,
588-24-07
STRAŻ - OSP, Kościerska 4, tel. 588-2398
PRZYCHODNIA REJONOWA, Dworcowa
11,588-25-00
URZĄD MIASTA I GMINY,
pl. Hallera 18, tel. 588-22-01 pon. pt.
8-15.30
INF. PKP - stacja kolejowa, Dworcowa
10, tel. 588-24-17

•SKÓRCZ
POLIGA - komisariat, ul. Nowy Świat
2, tel. 582-42-97
WRAŻ - OSP, ul. Hallera 16, tel. 582-

•53-88

PRZYCHODNIA REJONOWA,
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

•
STAROGARD GD.
APTEKI
Dyżur całodobowy od 01.03 do 07.03.2002
r. pełni apteka „U Dudka" przy ul. Pelplińskiej 2a, tel. 562-36-05.
POGOTOWIA, Pogotowie Ciepłownicze,
ul. Pomorska 26, tel. 562-24-86, Pogoto
wie Energetyczne, ul. Pelplińska 24, tel.
991, 562-23-52, Pogotowie Policji, ul. Si
korskiego 20, tel. 997, Pogotowie Ratun
kowe, ul. Ściegiennego 11, tel. 562-2033, Pogotowie Wodociągowo - Kanali
zacyjne, ul. Lubichowska 128, tel. 56281-91.
toMENDA

POWIATOWA POLIGI, ul. Si-

Wrskiego 20, tel. 775-44-00
POWIATOWA STRAŻ POŻARNA, ul. Lubi
chowska 1, tel. 562-30-11
PRZYCHODNIA REJONOWA ul. Hallera
21, tel. 562-34-16
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,

JESTES
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W POTRZEBIE

Koncert
8 marca w starogardzkiej hali Agro-Kociewie odbę
dzie się długo oczekiwany koncert zespołu Ich Troje.
Organizatorzy przygotowali 1700 miejsc, a w związku
z przełożeniem daty imprezy w kasie starogardzkiego
kina Sokół można jeszcze nabywać bilety (cena 35
zł). Początek o godz. 19. Grupa wystąpi w Starogar
dzie z ponad dwugodzinnym koncertem.

Gdańscy twórcy
Wystawę pt. „Sztuka Gdańska" można oglądać w Ga
lerii A Starogardzkiego Centrum Kultury. Będzie
można obejrzeć malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę
oraz ceramikę, którą wykonało 33 gdańskich plasty
ków. Starogard jest pierwszym miastem, w którym
prezentowana jest ta ekspozycja.
Z inicjatywą jej zorganizowania wyszło Stowarzysze
nie Inicjatyw Lokalnych w Gdyni, której członkinie:
Danuta Joppek, Elżbieta Tęgowska i Krystyna An
drzej ewska-Marek miały już swoje wystawy w Gale
rii A. Ekspozycję można oglądać w poniedziałki w
godz. 10-15, we wtorki, środy, czwartki i piątki w
godz. 10-18 oraz niedzielę w godz. 18. Wstęp wolny.

Wystawa
Polski Związek Łowiecki, Koło Łowieckie Dąbrowa w
Gdańsku wraz z Odziałem Kociewskim Klubu Kolek
cjonera i Kultury Łowieckiej w Starogardzie Gd. zapra
szają na wystawę pt. „Łowiectwo w tradycji i kulturze",
zorganizowanej z okazji 30-lecia koła Dąbrowa. Ekspo
zycję można oglądać codziennie w godz. 8-20 w sali
galeryjnej Zamku Joannitów w Skarszewach. Wstęp
wolny.

Na basen
Miłośnicy kąpieli mogą skorzystać z pływalni przy ul.
Zblewskiej 18 (przy Szkole Podstawowej nr 1). Basen
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 15-21, w
soboty i niedziele w godz. 10.30-19.30. Cena biletu wy
nosi 6 zł za 45 minut kąpieli dla dzieci ze szkół podsta
wowych i 7 zł dla pozostałych osób. W weekendy moż
na kupić bilety rodzinne.

Konkurs
Gminny Ośrodek Kultury w Skarszewach jak co roku za
prasza do udziału w konkursie na najpiękniejszą pal
mę, pisankę, stroik i kartę wielkanocną. W konkursie
uczestniczyć mogą dzieci z przedszkoli, szkół podsta
wowych, gimnazjów, szkół średnich oraz dorośli.
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wieko
wych: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie klas
I-III szkół podstawowych, uczniowie klas IV-VI
szkół podstawowych oraz młodzież klas gimnazjal
nych, szkół średnich, dorośli.
Na konkursie wystawione będą pracę indywidualne
oraz zbiorowe, wykonane pod opieką nauczyciela lub
opiekuna. Technika oraz wymiary prac są dowolne,
jednak wykorzystanie gotowych elementów znacznie
obniży wartość pracy przy ocenie. Do pracy należy
załączyć informację o wykonawcy tj. imię, nazwisko,
wiek, szkołę, klasę. Czas składania prac upływa 18
marca 2002 roku.
(moni)

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

;ffe.przegap.-

cy, ul. Kanałowa 3, tel. 562-21-46, pon.
pt. 8-15, Starostwo Powiatowe, ul.
Gdańska 6, tel. 562-20-45, pon. pt 8-16,
Urząd Skarbowy, ul. Lubichowska 4,
562-56-71, pon.-pt. 7-17, sob. 8-14,
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek 1, tel.
562-27-99, pon.-pt. 8-15, sob. 9-14.
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd.,
ul. Gdańska 6. tel. 562-20-45, pon. - pt.
w godz. 7.30-15.30.
KULTURA I SPORT, Starogardzkie Cen
trum Kultury, al. iana Pawła II 3, tel. 56229-45, pon.-pt. 9-20, Spółdzielczy Dom
Kultury, ul. Reymonta 1, tel. 562-87-32,
pon.-pt. 9-19, Ośrodek Sportu i Rekre
acji, ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1,
tel. 562- 21-20, pon.-pt. 8-16, Muzeum
Ziemi Kociewskifej, ut. Rynek 1, tel. 56236-47, pon.-pt. 9-17, sob., niedz. 10-15
INF. PKP 532-37-83 w godz. 8-20
532-37-82 w godz. 20-8
INF. PKS 562-36-63
TELEFON ZAUFANIA 561-23-45

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

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

16

- URZĄD GMINNY, ul. Gdańska 12, tel.
562-17-66
- SZKOLĄ 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

Harry Potter i kamień filozoficzny
Starogardzkie kino Sokół zaprasza na film pt. „Harry
Potter i kamień filozoficzny", który bije rekordy po
pularności na całym świecie. Harry jest jedyną osobą,
której udaje się przeżyć spotkanie ze złym czarno
księżnikiem - Lordem Voldemortem. W zdarzeniu
jednak giną jego rodzice. Osierocony trafia pod opie
kę ciotki Petunii i wuja Vernona. Podczas swoich 11
urodzin dowiaduje się, że odziedziczył po rodzicach
magiczne zdolności.
Wkrótce trafia do szkoły dla czarodziejów - Hogwart.
Na miejsce zapozna się z tajnikami Quidditch - dość
nietypowego sportu, nauczy się latać na miotle, spo
tka jednorożce i centaury. Przede wszystkim zaś
zmierzy się z siłami zła.
(moni)

Zaproszenie
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 po
dwójne zaproszenie na film pt. „Harry Potter i kamień
filozoficzny". Projekcja filmu dzisiaj o godz. 14.30 w ki
nie Sokół. Obraz mogą oglądać wszyscy, bez względu
na wiek.
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Prenumeratora

•Szczęśliwe karty
•
KALISKA
- APTEKA „POD BOREM*, ul. Nowowiejska
56, tel. 588-92-44
- GMINNY OŚRODEK KULTURY, ul. Dtuga
18, tel. 588-92-63
- OŚRODEK ZDROWIA, ul. Nowowiejska 5,
tel.588-91-32
- PKP STACJA KOLEJOWA, ul. Dworcowa 3,
tel. 588-92-33
- URZĄD POCZTOWY, ul. Malinowa 2, tel.
588-91-49
- OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, ul. No
wowiejska 2b, tel. 588-92-57
- URZĄD GMINY, ul. Nowowiejska 2, tel.
588-92-04

•
LUBICHOWO
- APTEKA „ASPIRYNKA*, ul. Mickiewicza 2,
tel. 588-52-20
- BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Zblewska, tel.
588-53-45
- GMINNY 0ŚR0DK KULTURY, ul. Dworco
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
- URZĄD GMINY, ul. Zblewska 8, tel. 58852-21

•OSIECZNA
- APTEKA. NA ROZDROŻU*, ul. Dworco
wa, tel. 588-14-82
-OŚRODEK ZDROWIA, ul. Dworcowa 6, tel.
588-14-66
-URZĄD POCZTOWY, ul. Kościuszki 38, tel.
588-14-90
- POUCJA, KOMISARIAT, pl. Tysiąclecia 1,
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
- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZ
NEJ, ul. Wyzwolenia 23, tel. 582-12-23
- OŚRODEK ZDROWIA, ul. Wyzwolenia 23,
tel.582-12-15
- URZĄD POCZTOWY, ul. Partyzantów Kociewskicb 67, tel. 582-12-18
- POLICJA, KOMISARIAT, ul. Wyzwolenia 2,
tel. 582-12-29
-STRAŻ POŻARNA tel. 582-12-88
- URZĄD GMINY, ul. Kwiatowa 30, tel. 58212-81

•
SMĘTOWO

pon.-pt. 7.30-16, Powiatowy Urząd Pra

KONKURSY DLA WAS

- APTEKA .ZDROWIE*, ul. Sportowa 6, tel.
561-94-44
- BIBLIOTEKA PUBUCZNA, ul. Kosznickiego
1, tel. 561-91-83
- GMINNY OŚRODK KULTURY, SPORTU
IREKREAGI, ul. Sportowa 7 , tel. 561-9097
- PKP STACJA KOLBOWA, ul. Dworcowa 1,
tel. 561-90-81
- URZĄD POCZTOWY, ul. Dworcowa 14, tel.
561-90-50
- POLICJA, KOMISARIAT, ul. Dworcowa 10,
tel.561-91-07
- URZĄD GMINY, ul. Dworcowa 10 tel. 56190-33

•ZBLEWO
- APTEKA „POD LIPAMI", ul. Gtówna 31,
tel. 588-42-42
-GMINNY OŚRODK KULTURY, ul. Gtówna
40a, tel. 588-43-77
- OŚRODEK ZDROWIA, ul. Główna 17, tel.
588-42-25
- PKP STACJA KOLEJOWA, ul. Dworcowa 1,
tel.588-42-19
- URZĄD POCZTOWY, ul. Kościerska 40, tel.
588-42-31
- POLIGA KOMISARIAT, ul.Główna 2, tel.
561-91-07
- URZĄD GMINY, ul. Gtówna 40 tel. 58843-81

Co tydzień w rubryce „Szczęśliwe
karty" zadajemy Państwu jedno py
•,v«4
tanie. Odpowiedzi należy przysyłać
do nas na kartce pocztowej do 8
IIICDŹUlIflDCK
dnia następnego miesiąca. Po pięciu
te
13 13
pytaniach miesiąca wśród osób, któ"*
re nadeślą prawidłowe odpowiedzi, rozlosujemy nagrodę miesiąca
- weekend dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach
Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Kto jest reżyserem filmu .Władca pierścieni"?

Hotel

•Weekend w Jastrzębiej Górze
Raz w miesiącu na weekend bę
dzie mógł wyjechać do hotelu La
Siesta nasz Prenumerator z rodzis__ _
__ ,
ną, jeśli odpowie na pięć pytań za- •"
Wi
danych przez nas w tym miesiącu. Wśród osób, które nadeślą od
powiedzi, wybierzemy tę, która z osobą towarzyszącą i dzieckiem
(do 5 lat) w pensjonacie w Jastrzębiej Górze skorzysta z dwóch
noclegów, wyżywienia, siłowni, sauny, sali gimnastycznej oraz z so
larium.
nasze dzisiejsze pytanie: Na terenie jakiego parku narodowego w
Polsce leżą ruchome wydmy? Na odpowiedzi czekamy do 8 kwiet
nia 2002 r.
•Informacje o konkursach można uzyskać pod bezpłatnym nr. tel.
0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział Sprzedaży Gazet, Biuro Prenu
meraty, ul. Połęże 3,80-720 Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśliwe kar
ty" lub „Jastrzębia".

•Czekamy na zdjęcia z pomysłem
Przypominamy Państwu o naszym konkursie fotograficznym. Chce
my, abyście nadsyłali nam zdjęcia z zającem. Ale nie chodzi nam
jedynie o fotografie zajęcy na łące. Zależy nam na pomysłowym
zinterpretowaniu hasła konkursu. Czekamy zatem na Wasze karna
wałowe zdjęcia w przebraniach zajęcy, na zdjęcia z zajączkami
puszczanymi na ścianie lusterkiem czy na „zajączki" - czyli wiel
kanocne prezenty.
Wybierzemy dwóch laureatów, którzy razem z rodziną, będą mogli
pojechać na całe święta wielkanocne do ekskluzywnego hotelu Mi
raż w Chłapowie koło Władysławowa.
Na Państwa fotografie z podpisami komentującymi przedstawione
sytuacje czekamy do 11 marca. Prosimy o podawanie numeru
ważnej karty Klubu Prenumeratora oraz nr. tel. Nagrody czekają.

•Coś dla dzieci
W związku ze zbliża
jącymi się świętami
wielkanocnymi, pro
ponujemy też na
szym najmłodszym
Czytelnikom zabawę
świąteczną. Przed
stawiamy dziś niedo
kończony rysunek.
Chcielibyśmy, aby
dzieci dokończyły go,
albo wkomponowały
w większą całość,
pokolorowały i przy
słały do nas. Na lau
reatów czekać będą
słodycze i zabawki.
Na wykonanie zada
nia dajemy wam
dwa tygodnie. Prace należy więc przesłać do 15 marca - koniecz
nie z imieniem i nazwiskiem dziecka, wiekiem, adresem, nr. tel.
oraz nr karty Klubu Prenumeratora rodziców. 22 marca opublikuje
my listę zwycięzców. Czekamy.
•
Prace należy przesyłać pod adresem: Biuro Konkursów
Targ Drzewny 9/11 wejście od ul. Garncarskiej, 80-894 Gdańsk
z dopiskiem „Zdjęcie z zającem" lub „Konkurs dla dzieci".

PROMOCJA

dla prenumeratora
Rabaty dia Ciefcie

i wiele korzyści

Zamów prenumeratę

O 800 1500 26

Bałtyckie mmim
Dziennik

piętek
1 marca 2002 r.

NA EKRANACH KIN
• - --

h
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•Reż. Peter Jackson
•
Prod. USA, 2001
•
Typ.: fantasy
•Występują: Elijah Wood, Sean Astin,
lan McKellen, Viggo Mortensen, Sean
Bean

www.naszemiasto.pl
se»wis in^ownac:.' k^ainy-ih

Muzyka Chopina gra pierwsze skrzypce

Pragnienie miłości
D

r kranizacja trylogii J. R. R.Tolkiena. Dzielny hobbit Frodo roz-

! paczliwie próbuje stawić czoto sitom nadciągającego zła. Za
wszelką cenę stara się ochraniać magiczny Pierścień, by nie do
stał się w ręce Pana Ciemności. Jego wysiłki wspomagają przyja
ciele. Wspólnymi siłami starają się zniszczyć Pierścień w wulka
nicznym ogniu Góry Przeznaczenia.

1

,•Reż. Dennis Dugan
•
Prod. USA, 2001
•
Typ: komedia
•
Występują: Steve Zahn, Jason Biggs,
Jack Black, Amanda Peet

D

arren Silverman, Wayne Le Fessier i J. D. McNugent są najlep
szymi przyjaciółmi. Od piątej klasy szkoły podstawowej, po
przez liceum ta trójka zawsze trzymała się razem. Do czasu, gdy
pojawiła się Judith, śliczna, lecz wyrachowana pani psychiatra,
w której polakierowane szpony wpadł niewinny Darren. Judith
przerwała wspaniałą przyjaźń trójki facetów...

Wtorek
•
Reż. Witold Adamek
•
Prod. Polska, 2001
•Typ: komedia obyczajowa
•Występują: Paweł Kukiz, Bolec, Kinga
Preis, Małgorzata Kożuchowska

W

ziś na ekrany
polskich
kin
wchodzi film Je
rzego Antczaka
„Chopin - pra
gnienie miłości". Podstawo
wym atutem nowego pol
skiego superprzeboju kino
wego jest muzyka, zasługa
w tym oczywiście... Fryde
ryka Chopina i wykonaw
ców m.in. Janusza Olejni
czaka - laureata warszaw
skiego Międzynarodowego
Konkursu Chopinowskiego
z roku 1970. Druga rzecz,
przed którą należy skłonić
czoło to, aktorstwo i doboro
wa obsada: Piotr Adamczyk
i Danuta Stenka w rolach
głównych, a prócz tego takie
gwiazdy, jak: Jerzy Zelnik,
Janusz Gajos czy Marian
Opania w mistrzowskich
epizodach.
W toku akcji wchodzimy
bezpośrednio w splot uczuć
nie tylko między Chopinem,
a Sand, ale także między tą
parą, a dziećmi Geogre
Sand: Maurycym - Adam
Woronowicz i dorosłą Solange - Bożena Stachura.

Albert Grzymała - Andrzej Zieliński i George Sand - Danuta Stenka na paryskich
salonach w filmie „Chopin - pragnienie mitości".

Widzimy więc Sand nie tyl
ko w roli namiętnej kochan
ki, ale także w roli matki,
pragnącej za wszelką cenę
zbudować zdrowe relacje
między kochanymi przez
siebie osobami.

Piotr Adamczyk

„Poniedziałku" Maniek (Grzegorz Borek) i Dawid (Paweł Ku
kiz) weszli w posiadanie brudnych pieniędzy, pochodzących
z egzekucji długów. We „Wtorku" postanowili zainwestować je
w klub go-go. Zwraca to oczywiście uwagę mafii, mediów, budzi
też święte oburzenie miejscowych dewotek. Pojawiają się także
dawni wierzyciele...

- Chopin był geniuszem
i przede wszystkim, kochał
muzykę, a George Sand to
ponad wszelką wątpliwość
miłość i fascynacja,
która z czasem
przerodziła
się
w potrzebę. Cho
pin potrzebo
wał
kobiety,
matki,
opie
kunki, kogoś,
kto będzie za
niego podejmo
wał decyzje. Na
pierwszym miej
scu w jego życiu
była jednak twór
czość, bo czuł
na karku
o d -

TlęklTy uniffi
•
Reż. Ron Howard
•Prod. USA, 2001
•
Typ: dramat
•Występują: Russell Crowe, Ed
Harris, Jennifer Connelly, Paul Bettany

ohn Forbes Nash Jr. jest geniuszem matematycznym. Nauka by
ła jego życiem, nadawała wszystkiemu sens i porządek. Para
doks polegał na tym, że jego życie długo nie miało nic wspólnego
z porządkiem. Nash cierpi na schizofrenię. Spada na samo dno,
nie może pogodzić się z diagnozą, walczy najpierw z lekarzami,
dopiero potem z chorobą.

dech śmierci, klepsydra od
mierzała nieubłaganie czas,
więc nie mógł się rozdrab
niać. Kiedy byłem ucharakteryzowany na chorego
Chopina, sam czułem
się chory. Rzeczy
wiście to film bar
dziej o Sand niż
o Chopinie, bo
taki jawił się już
scenariusz.
Od
początku wiedzia
łem, że głównej roli
w tym filmie nie za
gram, ale tytułową
na pewno.

Jest jednak pewna sła
bość filmu „Chopin", a jest
nią niewątpliwie scena
riusz, który w pogoni za
hollywoodzkim efektem,
chyba zbyt daleko posunął
się w interpretacji związ-

Fot. materiały promocyjne

ków Chopina z Solnage. Tak
czy owak „Chopina" zoba
czyć trzeba.
(marcel)
Wywiad
z
Pioterm
Adamczykiem
czytaj
w Magazynie .Wieczoru
Wybrzeża"

Danuta Stenka
- Po raz pierwszy zagrałam
w filmie postać historyczną.
Nie przywiązywałam zbyt
dużej wagi to faktów, które
wyznaczały szkielet
postaci. Dla mnie
najważniejsze
były
uczucia
i moje wyobra
żenia o tych
postaciach.
Autentyczna
historia była
tylko pretek
stem do roz
wy o tym, cc
istotne

wszystkich bez względu na
epokę, szerokość geograficz
ną i wiek. Przeczytawszy listy
i dzieje życia George Sand,
odkryłam w niej człowieka
szukającego
miłości.
I wówczas jej decyzje,
których jako kobieta
nie przyjmuję do
wiadomości, na przy
kład rzucanie się bez
opamiętania z ra
mion jednego męż
czyzny w ramiona
drugiego, udało mi się
zrozumieć.
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GCDAINA

GDAŃSK
Neptun

Władca Pierścieni

USA (12)

9.30,13
16.20,19.45

15 zł n. 12 zł u.
10 zł-zbiorowe

13.40
15.25,17.50
20.15

12 zł n. 10 zł u.
14 zł n. 12 zł u.

Spragnieni miłości
Hongkong (15) 16.40
Chopin - pragnienie miłości Polska(15)
14.20,18.30
Wojownik
Anglia/Indie
20.50

12 zł n. 10 zł u.
14 zł n. 12 zł u.

Potwory i spółka
Człowiek którego nie było
Moulin Rouge
Chopin - pragnienie miłości

12 zł n. 10 zł u.

ul. Długa 57
tel.301-82-56

Kameralne
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Helikon
ul. Długa 57
tel.301-53-31

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

Potwory i spółka
USA (b.o.)
Chopin - pragnienie miłości Polska(15)

Harry Potter
ul. Szymanowskiego i kamień filozoficzny
12, tel.341-09-11
Mulholland Drive
Władca Pierścieni
Kandahar
Znicz

Zawisza
ul. Słowackiego 3
tel. 348-25-93

Żak
ul. Grunwaldzka
195/197
tel. 345-15-90

Warszawa

USA (b.o.)
USA (15)
USA (15)
Polska(15)

13.30,15.15
17
19.15
21.30

USA (b.o.)

12.30

12 zł

USA (15)
15.15
USA (12)
17.45
Iran-Francja (15)20.45

12 złn. 10 zł u.
15 zł n. 12 zł u.
12 złn. 10 zł u.

Atlantyda
Angelus
Amores Perros
Samotni

USA (b.o.)
Polska (15)
Meksyk (15)
Czechy (18)

Festen
Traffic
I raz, i dwa

Dania
USA
Chiny

Władca Pierścieni

USA (12)

ul. Świętojańska 35
tel. 620-42-65

i Polonia

Władca Pierścieni

USA (12)

ul. Boh. Monte Cas
sino 55/57
tel. 551-05-34

Bałtyk

Chopin - pragnienie miłości Polska(15)

ul. Bohaterów Monte Cassino 30
tel. 551-18-56

14.15

16

14 zł n. 12 zł u.

8 zł
10 zł

Produkcja / wiek

Godzina

Chopin
- pragnienie miłości
Piękny umysł
Władca Pierśdeni

Polska(15)

12, 15,17.45,20.30 pŁ-niedz.

USA (15)
USA (12)

9.15,12,14.45,17.30, 20.15 pŁ-niedz.
9.30,11.30,13,15,16.30,18.30
20 pt-niedz., 22 pt, sob.
18,20 pt-niedz., 22 pt., sob.
11.30,16 pt-niedz.
11.30 pt, 14,16.15,20.30 pt-niedz.
Kopia z dubbingiem:
10.30,13.30,16.30 pt-niedz.
12,14,16 pt-niedz., 10 sob., niedz.
14,18.30 pt-niedz.
19.30 pŁ-niedz.
18,20.30 pt-niedz.
11 sob., niedz.

Klątwa skorpiona
Twarda laska
Płytki facet
Harry Potter
i kamień filozoficzny
Potwory i spółka
Legalna blondynka
Vidocq
Amelia
Atlantyda

ul. Dąbrowskiego
tel.531-30-32

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

5; ulgowe -10 zł
W studenckie -14 zł
•grupowe -10 zł
8 ceny nie obejmują filmu „Harry
Potter"

MULTIKINO
12 złn. 10 zł u.

17.55
20.30

9.45,13
16.15,19.30

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

H normalny
do godz. 17 pon.-czw -15 zł
do godz. 17 sob.-niedz. -16 zł
XI: normalny
po godz. 17 pon.-czw. -16 zł
po godz. 17 pt.-niedz.-17 zł

18
20.30

16

14 złn. 12 zł u.
10 zł-zbiorowe

13,16.15
19.30

14 złn. 12 zł u.
10 zł-zbiorowe

15.15,17.45
20.15

14 złn. 12 zł u.

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

Produkcja / wiek

Godzina

Chopin
- pragnienie miłości
Piękny umysł

Polska(15)

Spotkanie z Jezusem
Harry Potter
i kamień filozoficzny
Inni
Legalna blondynka
Władca Pierścieni

Anglia (b.o.)
USA (b.o.)

Wtorek
Yamakasi
Potwory i spółka

Polska(15)
Francja (15)
USA (b.o.)

9.15,12, 14.45,17.30, 20.15 pŁ-niedz.
23.15 pt, sob.
9.30,12.15,15.15,18,20.45 pt-niedz.
23.30 pt, sob.
10.15 sob., niedz.
Kopia z dubbingiem:
9.45,12.45,15.45,18.45 sob., niedz.
16.10,18.30,21.40 sob., niedz.
13.15 sob., niedz.
9,10,12.30,13.30, 16, 17,19.30
20.30 pt.-niedz., 23 pt., sob.
10.45,13.05,21 sob., niedz.
19.45,21.50 sob., niedz.
10.30,13,15.20,17.35 sob.-niedz.

USA (15)

USA (15)
USA (15)
USA (12)

normalny do godz. 17 -16 zł
# normalny po godz. 17 -19 zł
normalny po godz. 17 pt.-ndz. -19 zł
dziecięcy do lat 15-10 zł
M seniorskiod lat 60 -10 zł
poranki dla dzieci (sob., niedz.) - 8 zł

ul. Jana Pawła II
tel. 562-21 -03

SILVER SCREEN
Harry Potter
i kamień filozoficzny
Chopin - pragnienie miłości

USA (b.o.)

14.45

12 złn. 10 zł u.

Polska(15)

17.30,20

14 zł n. 12 zł u.

Hany Potter
i kamień filozoficzny
Legalna blondynka

USA (b.o.)

14.30,17.15

USA (15)

20

12 złn. 10 zł u.

r™

Tytuł

Produkcja / wiek

Godzina

Piękny umysł

USA (15)

Chopin
- pragnienie miłości
Centrum świata
Władca Pierścieni

Polska(15)

10.10,13.45, 16.30,19.30, 22.15 pt
10.15,14.20,17.15, 20,22.45 sob.
11,13.45,16.30, 19.30, 22.15 niedz.
10.15,13.15,16.15,19.15,22 pt-niedz.

Klątwa skorpiona

USA (12)

Płytki facet

USA (12)

Yamakasi

Francja (15)

Legalna blondynka

USA (15)

Amelia

FrTNiemcy (15)

Potwory i spółka

USA (b.o.)

Harry Potter
i kamień filozoficzny

USA (b.o.)

USA (15)
USA (12)

CHOJNICE

^^inoteatr
ul. Swarożyca 1

Harry Potter
i kamień filozoficzny

USA (b.o.)

15,18 pt.
12 złn. 10 zł u.
11,16 sob.
11,15,18 niedz.

KOŚCIERZYNA
Rusałka
ul. 8 Marca 49

Mewa

Gulczas, a jak myślisz
Wiedźmin

Potwory i spółka
Władca Pierścieni
Twarda laska

Polska (15)
Polska (15)

USA (b.o.)
Anglia (b.o.)
USA (15)

17
19

10,15.30
17.45
20.45

10 zł n . 8 zł u.

10 zł
12 zł
10 zł

NOWY DWÓR GDAŃSKI
Żuławy
ul. Sikorskiego 21
tel. 55-247-27

Klubowe
ul. Sikorskiego 33
tel.272-69-33

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

Centrum Rozrywki Gemini, Gdynia,
ul. Waszyngtona, tel. 628-18-00, www.silverscreen.com.pl

STAROGARD GD.
Sokół

Razem łatwiej

Tytuł

KINO
Wisła

SERCA DWA

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

Psy i koty
Gulczas, a jak myślisz
Spragnieni miłości
Władca Pierśdeni

USA (15)
Polska (15)
Hongkong (15)
Anglia (b.o.)

15.45
17.30
19.15
21 sob.
10 niedz.

8 zł
10 zł

Harry Potter
i kamień filozoficzny
Chopin - pragnienie miłości

USA (b.o.)

15 pt., niedz.

12 zł

Polska(15)

17.30 19.45

12 zł

14 złn. 12 zł u.

Płytki facet'
Reż. Peter Farrelly, Bobby Farrelly
Prod. USA, 2001
Typ: komedia
Występują: Gwyneth Paltrow, Jack Black, Jason
Alexander

al jest płytkim facetem, który ocenia innych po pozorach, a w kobietach
widzi jedynie czysto fizyczne piękno. Pewnego dnia zostaje zahipnotyzo
wany i odtąd zaczyna dostrzegać wewnętrzne piękno nawet w najbardziej
nieatrakcyjnych kobietach. Wkrótce spotyka na swej drodze otytą i zaniedba
ną Rosemary, w której jako jedyny widzi uosobienie piękna i wdzięku.

do godz. 12 pon.-czw. -14 zł
w godz. 12-17 pon.-czw. -16 zł
> po godz. 17 pon.-czw. -18 zł
do godz. 12 piątek -16 zł
po godz. 12 piątek -19 zł

20.40 pt-niedz.
8.30,10,12, 13.30,15.30,17,19
20.30,22.30 pt-niedz.
17.50, 20.15, 22.40 pt.
13,20.35, 22.50 sob.
10.30,19.45 niedz.
18.15,20.45,23 pt
10.10,20.15, 22.40 sob.
18.15,22.40 niedz.
12.15,14.15,18.30,22.45 pt
12.45,14.45,18.10 sob.
12.45, 21.55 niedz.
13,16.20 pt, 12.15,22.35 sob.
10.45,21.45 niedz.
15.30,18 pt., 15.15,18 sob.
13,19.20 niedz.
9, 11.15,13.30 pt, niedz., 15.45 pt
8.30,10.30,12.40,14.50 sob.
Kopia z dubbingiem:
8.45,11.50,15 pt-niedz.
sob., niedz. -19 zł
ulgowe -12 zł
v studenckie -14 zł
•grupowe (inf. u kierownika kina)

•
Bardzo samotna po 60; 165 cm, szczupła, wykszt. średnie, wła
sne M, finansowo niezależna o wszechstronnych zainteresowa
niach, lubiąca przyrodę, długie spacery i nie tylko. Poznam pana
kulturalnego, którego obdarzę szacunkiem, miłością, zaufaniem,
wiek 65-70 lat, wzrost 175 cm. Optymistka z,Gdyni.
sygn. 538
•
30-letni kawaler, 185 cm, o zielonych oczach, brunet, kulinaria
to moje hobby, z zawodu jestem kucharzem-kelnerem, wszech
stronne zainteresowania, lubię dzieci. Poznam panią do 45 lat,
w celu ułożenia sobie życia. Odpowiem na każdy list (zdjęcie mile
widziane). Przebywam w AŚ. Andrzej z Pomorskiego.
sygn. 539
•
Dziewczyno, jeśli masz 20-25 lat, napisz do samotnego 24-latka, który pragnie prawdziwej miłości i stałego związku. Jestem
szczerym chłopakiem, dlatego od razu napiszę, że obecnie jestem
w zakładzie karnym. Proszę nie przerażaj się tym, każdy przecież
zasługuje na drugą szansę, daj mi ją, a zobaczysz, że potrafię Cię
uszczęśliwić. Mile widziane zdjęcie i telefon.
sygn. 540
•
Mam 20 lat i dosyć samotności, wychowuję 2-letnią córkę, je
stem opiekuńcza, odpowiedzialna, inteligentna, lubię słuchać mu
zyki, gotować. Szukam przyjaciela na dobre i złe, który mnie wy
słucha i zaopiekuje się mną. Jeżeli masz do 32 lat i jesteś choć
troszkę podobny do mnie, masz poczucie humoru, weź długopis
i napisz, może to właśnie na Ciebie czekam!
sygn. 541
•
Czy jest gdzieś ładna, uśmiechnięta dziewczyna o jasnych wło
sach i zielonych oczach? Jeśli interesuje Cię któraś z dziedzin sztu
ki, ińformatyki, szybkie motocykle lub coś ciekawszego, napisz,
proszę, do 20-latka, który chce zostać twoim księciem.
sygn. 542
•
Atrakcyjna blondynka o miłej aparycji, 50 lat, wykszt. średnie,
niezależna finansowo, z własnym M, bez zobowiązań, ceniąca
uczucie, dom, pozna pana w zbliżonym wieku, bez nałogów, ener
gicznego o pogodnym usposobieniu, mieszkającego z dala od
zgiełku Gdańska, lubiącego prace oparte na kontakcie z przyrodą.
Jeśli chcesz samotność zmienić na harmonijny i szczęśliwy związek
we dwoje - napisz.
sygn. 543
•
Rozwiedziona, lat 38,170 cm. Uczciwa, wrażliwa, z poczuciem
humoru. Pragnę poznać mężczyznę - wysokiego, odpowiedzialne
go, który tak jak ja ma dosyć samotności. Zdjęcie mile widziane.
Panowie z ZK wykluczeni.
sygn. 544
•
Atrakcyjna szatynka, wyższe wykszt., niezależna finansowo
i mieszkaniowo, pozna kawalera z poczuciem humoru, do 35 lat,
z minimum średnim wykszt. i bez zobowiązań.
sygn. 545
•
Czy ktoś napisze do samotnej dziewczyny? Mam blond włosy
i niebieskie oczy. Mój znak zodiaku to Ryby. Czekam na listy od
panów w wieku 26-32 lat.
sygn. 546
•
Kawaler, lat 25, katolik, bez nałogów, niekarany, prawdomówny,
szczery, uczciwy, prowadzący nieduże gospodarstwo rolne w okoli
cy Brus, poszukuje pani w wieku 20-26 lat, najchętniej z Brus,
Czerska lub okolic, lubiącą zwierzęta, przyrodę, dobrą muzykę,
film, z którą chciałbym założyć stały związek oparty na miłości,
zgodzie i zaufaniu. Nr telefonu i foto przyspieszy kontakt. Adam.
sygn. 547
•
Długowłosa, szczupła, zgrabna szatynka 164/58, panna, po 40,
0 dobrym sercu. Wysyłam sygnał, aby moją samotność i Twoją za
mienić na troskę we dwoje. Masz około 55 lat, niepalący i swój
kącik „dla nas". Jesteś uczciwy, nie szukasz przygód, spod znaku
Ryby, Wagi, Wodnika. Tylko z Trójmiasta. Tylko poważne oferty. Rak
z Gdańska.
sygn. 548
•
Rozwiedziona, 46 lat wykszt. wyższe, podobno atrakcyjna, nie
zależna finansowo, wrażliwa, lubiąca spacery, turystykę górską
1 narciarstwo, dobrą muzykę, taniec, pozna pana w wieku 40-55
lat, inteligentnego, zadbanego, niezależnego finansowo i mieszka
niowo, o dużej kulturze osobistej, najchętniej z wyższym wykszt.
i o podobnych zainteresowaniach. Panowie szukający przygód
i z ZK wykluczeni.
sygn. 549

jeśli jesteś samotny

TEATR
Gdańsk

365 obiadów
albo rewia stołowa

19 pt.-niedz.

18-30 zł

teatr Wybrzeże
Targ Węglowy
tel. 301-70-21

Gdańsk

Sztuka

19 pt., niedz.
18, 20 sob.

18-30 zł

teatr Malarnia
ul. Teatralna
tel.301-70-21

Sopot

Dwa

19.15

18-30 zł

teatr Kameralny
Boh. Monte Cassino
tel. 551-39-36

Gdańsk

Koncert
Orkiestry Symfonicznej
Straszny dwór

18 pt.

Gdynia

Tango

11 pt. sob.
18 niedz.

14-22 zł

Teatr Miejski
ul. Bema 26
tel.621-02-26

Gdynia

Jesus Christ Superstar

11 pt.

36-45 zł

Teatr Muzyczny
pl. Grunwaldzki 1
tel. 620-60-24

Opera Bałtycka
al. Zwycięstwa 15
tel. 763-49-06

18 sob.

18 sob.

•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
dwa

14?

Dziennik

piątek
marca 2002 r.

www.naszemiasto.pl

Bałtycki*
NTW

serwis informacji lokalnych

Dziennik Kociewski

ŻYCZENIA CZYTELNIKÓW

Wszystkiego riaj... naj...

Wszystko, co tylko miłe na świecie, wszystko, co
tylko pomyślność wróży,
niech się Tobie w jedno ogniwo splecie i będzie
szczęściem w życiu podróży
W dniu 18 urodzin Patrycji Dembek
życzy babcia Irka

Pozdrów za darmo
Zapraszamy Czytelników do zamieszczania bezpłatnych ży
czeń. Jeżeli chcecie pozdrowić kogoś bliskiego, złożyć gratu
lacje 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.

WARTO WIEDZIEĆ

Gazeta do domu

Już od lutego możecie Państwo otrzymać codzien
nie „Dziennik Bałtycki" bezpośrednio do domu. W
Starogardzie Gd. prenumeratę można zamówić pod
nr. tel. 562-20-80 lub 0800 1500 26 oraz w redakcji
przy ul. Basztowej 3. Skontaktuje się z Państwem
nasz przedstawiciel, który załatwi formalności
związane z uruchomieniem dostawy gazet. Na tere
nie powiatu prenumeratę zamówić można u listo
noszy. Opłatę należy uiścić na poczcie lub u listono
sza do 15 dnia każdego miesiąca poprzedzającego
miesiąc prenumeraty Zapewniamy naszym prenu
meratorom kupony na bezpłatne ogłoszenia drob
ne, rabaty przy ogłoszeniach ramkowych, specjalne
konkursy i gadżety Stając się prenumeratorem
„Dziennika", można otrzymać bezpłatną skrzynkę
na prasę, a Karta prenumeratora uprawnia pań
stwa do zniżek u naszych partnerów (m.in. w re
stauracji i punktach usługowych).

Dołącz do młodych sprzedawców
Jeżeli chcesz dorobić do swojego kieszonkowego,
zbierasz na komputer, rower, magnetofon czy inne
rzeczy, skorzystaj z naszej oferty Dołącz do grupy
osób, które sprzedają „Dziennik Bałtycki". Więcej in
formacji uzyskać można pod numerem tel. 562-2080 lub w Biurze Ogłoszeń „Dziennika" przy ul. Basz
towej 3.

Zostań przedstawicielem
Poszukujemy przedstawiciela handlowego z terenu
Starogardu Gd. oraz powiatu. Chętnie nawiążemy
współpracę ze studentami lub osobami, którym nie
straszny jest nienormowany czas pracy. Kontakt tel.
0606-888-106 łub w Biurze Ogłoszeń „Dziennika
Bałtyckiego" w Starogardzie Gd., ul. Basztowa 3.

Starogard Gdański. Dni kultury

Francuska kuchnia i piosenka

iCztery dni imprez 1 Regionalne smakołyki SE Międzynarodowy festiwal
rwają przygoto
wania do IX Dni
Kultury Francu
skiej w Starogar
dzie Gdańskim.
Jak co roku, starogardzianie będą mieli okazję po
znać francuską kulturę,
historię i tradycje. Przyja
dą też mieszkańcy Francji,
którzy przez ostanie lata
zdążyli już się zaprzyjaź
nić się z Kociewiakami. W
dniach 20-23 marca Sta
rogard zamieni się w sto
licę przyjaźni polsko-francuskiej. Ustalony jest
już program imprez.
Pierwszego dnia w Bi
bliotece Miejskiej przy ul.
Sobieskiego
zostanie
przedstawiona sylwetka i
twórczość literacka Victora Huga. Sylwetkę autora
„Nędzników" zaprezentu
je Ryszard Szwoch, staro
gardzki polonista. Począ
tek o godz. 18.
Na 21 marca zaplano
wano prezentacje kuchni
francuskiej z regionu
Languedoc. Specjały przy
gotowane zostaną pod
okiem Róży Rozmus, na
uczycielki klasy gastrono
micznej Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Staro
gardzie. Degustacja odbę
dzie się w restauracji Galedo, przy ul. Pelplińskiej,
o godz. 18.
Z kolei 22 marca, rów
nież o godz. 18, w Galerii
A Starogardzkiego Cen
trum Kultury, przy al. Jana
Pawła, będzie można po
dziwiać porcelanę z regio
nu Limoges.

Zwyciężczyni XIII Festiwalu Piosenki Francuskiej, Emilia Tobolska ze Starogardu, z
gratulującą jej sukcesu Danielle Andre z Berry.
Fot. Maciej Jędrzyński/archiwum

Głównym organizato
rem dni jest starogardzkie
Stowarzyszenie Miłośni
ków Kultury Francuskiej.
- Ostatniego dnia odbę
dzie się piętnasty już fe
stiwal piosenki - zapowia
da Elżbieta Waśkowska,
prezes stowarzyszenia. W tym roku w festiwalu
weźmie udział 15 młodych
wykonawców ze szkół
średnich. Podobnie jak w
ubiegłym roku będą to
uczniowie szkół z północ
nych regionów Polski i
państw bałtyckich. Wszy-

Elźbieta Waśkowska
Jest pierwszą mieszkanką Starogardu odznaczoną francuskim Or
derem Palm Akademickich. Order ustanowił w 1808 r. Napoleon
Bonaparte. Odznaczani nim byli za zasługi żołnierze służący w Legii
Cudzoziemskiej. Od 1886 r. odznaczenie najwyższych władz francu
skich jest nadawane również za wybitne zasługi ludziom kultury,
oświaty i nauki.
Elżbieta Waśkowska otrzymała order trzy lata temu z rąk Patricka
Vaillant, konsula generalnego Francji, z upoważnienia ambasadora
Francji.
Wyróżniono w ten sposób kilkudziesięcioletnią pracę mieszkanki,
która propaguje kulturę i język francuski, a przede wszystkim przy
jaźń polsko -francuską.

scy zostali wyłonieni w
drodze eliminacji.
Festiwal rozpocznie się
23 marca, o godz. 10, w ki

nie Sokół, przy al. Jana
Pawła II. Wstęp na4P
wszystkie imprezy jest
wolny.
(M.J.)

Jest praca
Dla inżynierów i lekarza
Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gd. dyspo
nuje ofertami pracy w następujących zawodach:
•inżynier rolnictwa (wymagane wykształcenie
wyższe, staż pracy min. 2 lata)
•inżynier zootechniki (wymagane wykształcenie
wyższe, staż pracy min. 2 lata)
•przedstawiciel handlowy (wymagane wykształce
nie średnie lub wyższe rolnicze, prawo jazdy kat. B,
dobra znajomość obsługi komputera, tel. 538 81 81)
•lakiernik wyrobów drzewnych (wymagane do
świadczenie)
•referent prawny (2/5 etatu, wymagane wykształ
cenie wyższe prawnicze, tel. 56 250 01 do 03)
•przedstawiciel handlowy (wymagane prawo jazdy
kat. B, praca na terenie całego kraju, tel. 562 25 24)
•agent ochrony (wymagana licencja I lub II stop
nia, tel. 550 74 68/69)
•cieśla (wymagane doświadczenie)
•elektryk-elektronik maszynowy (wymagana zna
jomość maszyn stolarskich, w tym skomputeryzowa
nych)
•lekarz medycyny (na stanowisko: asystent ds.
chorób zawodowych)
•zbrojarz (praca na terenie Trójmiasta, tel. 67198
21)

.

'•]

•fiyzjer damsko-męski (wymagany staż pracy min.
2 lata)
•tokarz-frezer (wymagane doświadczenie) (moni)

Po informacje
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokojach 1, 2, 3
Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Kanałowa 3 lub pod nume
rem telefonu 562-23-51.
Więcej informacji: www.gratka.pl/praca

Starogard dawniej i dziś

Z dawnego zamku w Osieku
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Budynek koszar. Reprodukcja kartki pocztowej sprzed
około 100 lat.
Reprod. Maciej Jędrzyński

P

rzy ul. Paderewskiego
w Starogardzie Gd.
znajduje się XVIII-wieczny budynek kosza
rów, w którym znajduje się
obecnie Zespół Szkół za
wodowych im. mjr. Henry
ka Dobrzańskiego-Hubala.

Wojskowy obiekt powstał z
woli króla pruskiego Fry
deryka II, w związku z roz
lokowaniem w Starogar
dzie jednostki piechoty
pruskiej. Do budowy użyto
materiału z rozbiórki zam
ku starościńskiego w Osie

Obecny wygląd budynku, w którym mieści się Zespół
SzkÓł ZaWOdOWydl.

ku. W okresie II Rzeczypo
spolitej stacjonował w bu
dynkach 65 pułk piechoty,
2 Batalion Strzelców, 2
pułk Szwoleżerów Rokitniańskich oraz jednostki
żandarmerii wojskowej. Po
II wojnie światowej kosza

Fot. Maciej Jędrzyński

ry wciąż były zajmowane
przez wojsko, m.in. Bata
lion Obrony Ludowej. Po
cząwszy od lat 70. w obiek
cie mieści się wspomniany
Zespół Szkół Zawodo
wych.
CM.J.)

www.gratka.pl

serwis ogłoszeń drobnych

ZATRUDNIĘ
CHAŁUPNIKÓW! Zatrudnimy. 024/355-7262
DORADCTÓW kosmetycznych Oriflame,
683-95-49
HANDLOWCÓW, obsługa biura, magazy
nu- 1800,- miesięcznie. 058/623-54-59
KONSULTANTKĘ Oriflame, wyoskie prowi
zje, 0503/687-377
KONSULTANTKI Avon. Oferujemy dodat
kowy zarobek, szkolenia oraz prezenty,
683-44-44
PORTIERA- konserwatora z umiejętnościa
mi wykonywania prac konserwatorskich,
budowlanych, hydraulicznych i elektrycz
nych zatrudnimy, tel. 77-31-500
SPRZEDAWCÓW pasz poszuku
jemy, 058\681 -53-40

CHAŁUPNICZO- montaż sztucznej biżuteri.
0501/072-100
PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Holandii,
Austrii, odbierz podatek najtaniej! Najsku
teczniej! 058/301-82-63
PRACOWNIKÓW do hurtowni: 20 osób1200,- miesięcznie; 10 osób- 1500,-;
8 osób- 1800,-; 5 osób- 2500,- Pilnie.
058/664-07-97
UWAGAI Domową pracę oferuje wydawnic
two 800 brutto, 0609/475-111

SZUKAM PRACY
DOZORCA, stróż, konserwator, również
noce i święta. Starogard i okolice, (0692)
52-73-73
DOZORCA konserwator, elektryka, kierow
ca A, B, Starogard i okolice, (0692) 52-7373
ELEKTHYK, 43 lata SEP 1 kV, kierowca A,
^arogard iokolice, (0692) 52-73-73
^ehMANISTA emeryt, nauczyciel niemiec
kiego, poszukuje pracy w hotelu, na zimo
wisku lub prywatnie, 058/672-49-35
KIEROWCA, samochód Passat TD kombi,
oczekuje propozycji pracy, dyspozycyjny,
683-25-84
KIEROWCA- handlowiec, B, C, D, E, do
świadczony, przedsiębiorczy, szuka pracy,
(058)536-96-31,(0504)38-08-73
KSIĘGOWA główna, doświadczenie, księgi
handlowe, KPiR, VAT, ZUS, bilans, place,
683-79-49
KSIĘGOWA główna, doświadczenie han
dlowe, place, KPiR, VAT, ZUS, bilans, ze
znania roczne, 683-79-49
KSIĘGOWA samodzielna poprowadzi
KPiR, ryczałt, VAT, ZUS, komputerowo,
Pszczółki. (058) 682-90-57, (058) 682-92-
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MALARZ, malowanie, szpachlowanie, ka
felki, hydraulika, podłogi szwedzkie, remon
ty, solidny. (0503) 95-38-90
MURARZ- brukarz podejmie pracę stalą lub
wykona zlecenie, (0601) 84-79-70
OPIEKUNKA- zaopiekuję się dorywczo
starszym dzieckiem, tanio. Kontakt: Wejhe
rowo, Kochanowskiego 17/53

ł

ltejmę pracę na 1/2 etatu
na stałym zasiłku), wy
kształcenia średnie, tal.
052/397-19-64

SPAWACZ z praktyką podejmie pracę,
uprawnienia PRS, (0601) 84-79-70
TECHNIK budownictwa- lekkie konstrukcje
stalowe, wykończenia, wszelkie propozy
cje, 058/672-53-84
TECHNIK technologii żywienia- każda pra
ca związana z branżą, otwarty umysł,
058/672-53-84
26- letni,

wykształcenie techniczne, prawo
jazdy, uregulowane wojsko, Wejherowo,
0504/471-861
29-letni, wykształcenie średnie, spokojny,
uczciwy, bez nałogów, 0605/271-924

46-ŁETNI, ZSZ, poszukuje pracy na yterenie Gdańska lub Pruszcza w branży elek
trycznej, handlowej lub usługowej, (0606)
43-06-72
PODEJMĘ pracę chałupniczą, wykszt.
średnie, zdolności plastyczne, samochód,
691-00-52
PODEJMĘ pracę w branży handlowej,
usługowej lub elektronicznej, na terenie
Gdańska lub Pruszcza, (0606) 43=06-72
PRZYJMĘ pracę w zakresie elektroniki,
handlu lub usług, od zaraz, na terenie
Gdańska lub Pruszcza, (0606) 43-06-72
SZUKAM pracy biurowej lub fizycznej,
Pruszcz Gd., (0609) 74-83-50

WYKONAM remonty kompleksowe, elek
tryka, hydraulika, (058) 344-76-43 po 17.00

Ogło<;7Pnia rlrohnp

FIAT 126 p, 1986 r., pilnie sprzedam. Tel.
058\684-93-39

VW Passat, 1,9 TD, 94 r„ CZ, AA, ABS,
WS, S, R, 2 x airbag, 23 900 zł, (0503)45-

KROKOWA (okolice), działka 1,1 ha- jako
siedlisko, 5 zł/m, 058/774-23-02

FIAT 126p, 1990 r., 56.000 km, garażowa
ny, przeb. 56.000 km, tel. 052/397-13-82

VW Passat, 1.9TDI, 1999, niebieski, 0-603-

KWIDZYN mieszkanie 42 m kw., sprzedam
lub zamienię na Gdańsk z dopłatą, tel.
0692/579-411,055/279-35-45

FIAT 126p, 1990 r., czerwony, cena
1.500 zł, tel. 052/397-40-81
FIAT 126 p, 82/88 r., hak, 5 - biegów, stan
dobry, cena 500 zl, tel. 052/398-73-20
FIATA 126 p, 1989 r„ cena 1700 zl,
058/685-50-44,0692-561-514
FIAT Uno, 1,4,1996,1 właściciel, garażo
wany, przebieg 68.000 km, stan bardzo do
bry, 0605/409-833
FIAT Uno 45 S, 1993, czerwony, 5- biego
wy, 5- drzwiowy, 058/672-53-51
FORD Escort, poj. 1,3,1985 r„ 2 noweopo
ny, szyberdach, nowe tablice, stan dobry,
cena 3.300 zl, do uzgodnienia, tel.
0604/644-189
FORD Escort, poj. 1.4,1987 r., granatowy
metalik, spojler, szyberdach, nowy akumu
lator na gwarancji, stan dobry, tel. 052/55427-63 lub 0600/875-416
FORD Escort kombi 1,6 benzyna,(105 km),
welury, WK, R, bezwypadkowy, garażowa
ny, bagażnik dachowy, cena 10900 zl, 059/86-23-164,0-E
FORD Eskort, poj. 1.4,1987 r., granatowy
metalik, szyberdach, spojler, stan dobry,
cena 4,500 zł, tel. 052/554-27-63 lub
0600/875-416
FORD Fiesta, 95 r., 1.1,80 tys. km, R, I,
kpi. opon, garażowany, granatowa perta,
11 500 zl, (0608) 46-50-18
HONDA Concerto, poj. 1,516V, 1991 r.,
czerwona, el. wtrysk, wspomaganie, cen
tralny zamek, SZ, radio, KT, welur, garażo
wany, cena 9.700 zl, do poprawek lakier,
tel. 052/397-06-27 lub 0600/748-012
IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r„ 12
000 zł do uzgodnienia, możliwa zamian na
samochód osobowy np. VW, (0502) 62-3738, (058) 324-44-67 po 16.00

AUDI A4.95 r.. 13200 mkw., (0604) 90-27-
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C355 zamienię na C330, Niestkowo 30
DAEWOO Matiz lub Lanos, (058) 531-4128

LĘBORK- mieszkanie spółdzielcze, wła
snościowe, 40,6 m, 058/678-28-31,
058/678-24-90

VW Passat combi, 1989 rok, 1.8 benzyna+instalacja gazowa, czerwony, stan bar
dzo dobry, cena 10.500 zl 0607/306-976.

LĘBORK własnościowe dwupozionowe,
130 m kw, nowe z garażem, 0-602-287-056

VW Passat kombi, 89 r., 1.8 benz. + instal.
gazowa, czerwony, stan bdb, 10 500 zł,
(0607)30-69-76

ŁAPALICE, 4 km od Kartuz, 900 m kw.,
działkę budowlana sprzedam, 058\681-0819

WFM 125, 1963 r„ cena 400 zl, tel.
052/397-08-75
WSK125, nowy silnik, 562-77-37

POMLEWO, działki budowlane, ładna loka
lizacja db dojazd, k. Przywidza, (0600) 6927-74

ALUFELGI -komplet, 15 cali, 195/50, opo
ny Pirelli i Uniro Yal, stan bardzo dobry, do
Forda, I

POMLEWO k. Przywidza, dziatki budowla
ne, tadna lokalizacja db dojazd, (0600) 6927-74

SILNIK do WSK 125, nowy, (058) 562-7737

PRUSZCZ Gdański, sprzedam lub odnajmę
pawilon 40 m, na targowisku, 0601/65-1749
ROTMANKA, działka 451 m kw., pod zabu
dowę bliźniaczą, 10 000 USD, (058) 77336-23

00

auta

powypadkowe

0604-228-214
00

auta

powypadkowe

0604-412-810
00 powypadkowe,
rozbite,

(058) 556-96-25,
0604-846-202

FIAT Punto, Uno lub Skoda Felicia, 058/56111-72,0501/675-382
POWYPADKOWE, uszkodzone, zachod
nie. 671-59-62, 0601/800-490

ROTMANKA działka 451 m pod bliźniaka,
10 tys. USD, 608/077-032
SOMONINO, mieszkanie 34 m kw.
1 57 m kw. sprzedam - tanio. 058/681-1589
SOMONINO k. Kartuz, dwie dziatki budow
lane, uzbrojone, 058/670-60-37, 0606/9835-39
STAROGARD Gd., mieszkanie 3-pokojowe, I piętro, 0604/87-21-54 po 15.00
STAROGARD Gd.- okolice, dziatki budow
lano- rekreacyjne, sprzedam, 058/561 -4400
STAROGARD Gd.- okolice, teren pod za
siedlenie, 1,5 ha, z lasem i miejscem na
staw, 058/56-144-20

bry, tel. 052/398-46-74

ZIEMIA 7,7 ha, Zapędowo (k/Rytla), tel.
052/398-55-67

OKNA drewniane, nowe oraz drzwi balko
nowe, tel. 052/397-40-56 po godz. 16

MF255 XI, 1987 r., z kabiną, I właścicoel,
2200 Mg, komplet dokumentów, tel.
052/397-94-19

PÓŁKOTAPCZAN w bardzo dobrym stnie
oraz stolik okrągły, szkalny, ceny do uzgod
nienia, CZersk, tel. 052/398-90-80

PŁUG dwuskibowy, obracany niemiecki,
cena 700 zt, tel. 052/398-54-24

INNE

STAROGARD Gd.- kupię kawalerkę,
0502/082-654,058/56-092-17 wieczorem

BAR Małej Gastronomii w Chojnicach, wy
posażony, wynajmę, tel. 052/398-81-34 lub
0608/126-329

NADZORY

BOLSZEWO- odnajmę parter domu z ume
blowaniem, 058/676-63-90
BOLSZEWO- odnajmę pokój (preferowane
bezdzietne małżeństwo), 058/676-63-90

TURYSTYKA

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

ANTYNIKOTYNOWA
Terapie: nerwice, nerwobóle, tarczy
ce, kręgosłupy. 058/520-12-90
DERMATOLOG dr med. Jadwiga Filipiuk
Sopot Kazimierza Wielkiego 4/6 lokal 21,
(058)551-53-01,0607-354-811

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

SUCHY Dąb, dziatki 2 po 0,4 ha, prąd, wo
da, tel., 10 zt/m kw., (058) 682-86-66

ROTWANKA, 2x 480 m kw. (parter i piętro),
utwardzony plac, pomieszczenia socjalne,
683-42-40

DŁUGI, handel, odzysk. 058/307-42-16,
058/307-44-17

MERCEDES 406, na części, silnik 94 r.,
wtrysk, ze skrzynią, automat, 5-biegowy,
Gdańsk (0504) 72-75-64

TCZEW dom szeregowy z garażem w cen
trum miasta pilnie sprzedam 058/531-0014.

ROTMANKA, hala- parter i piętro po
480 m kw„ utwardzony plac, pomieszcze
nia socjalne, 683-42-40

FIZYKA, matematyka, chemia, korepetycje,
dojeżdżam, 0604-818-541

MOTOROWER Honda CB 50,i
dobry, silnik 4 suwowy, tel. 052/395-10-30,
Chojnice ul. Jana Pawła II20/34

STAROGARD Gd.- centrum, lokal użytko
wy- kawiarnia- odnajmę! 56-235-11

MONTAŻ paneli ściennych i podłogowych,
iet, 562-02-12

SPRZEDAM

MZ TS 150,1985 r., kolor niebieski, owiew
ka, pełna dokumentacja, stan bardzo do
bry, cena 280 zl, tel. 0606/594-201

TCZEW dom wielorodzinny, stare budow
nictwo, 6 mieszkań, jedno wolne, gaz ziem
ny, działka 500 m kw. bardzo tanio sprze
dam, tel. 058\681-11-36

STAROGARD Gd. centrum, poszukuję do
wynajęcia lokalu, (0606) 88-81-06

BOLSZEWO- działka budowlana, 1.800 m,
prąd, telefon, woda- obok, 058/572-07-93

TCZEW mieszkanie 120 m kw (garaż) 53228-52.

NISSAN Micra, 1999 r., czarny metalik, poj.
1,5 diesel, bogate wyposażenie, tel.
0602/802-460

CHOJNICE - mieszkanie własnościowe,
centrum -Rynek, 51,5 m kw, opomiarowane, IVpiętro, tel. 0604/210-417

TCZEW stare budownictwo, 65 m kw, I pię
tro 055/27-113-64.

SULĘCZYNO, odnajmę dom letniskowy ca
łoroczny, ogrzewany, wyposażony, sanki,
cisza, jezioro, 50 zt/doba, (058) 684-41 -11

OGÓLNOBUDOWLANE, kondygnacja4500 zl. Tynkowanie i posadzki- 9 zl. Kafelkowanie- 24 zł. Hydraulika. 588-49-71

OPEL Astra, 1,7D, 1993, kombi, sprowa
dzony, oclony, 058/563-76-41, 0601/159488

CHOJNICE - mieszkanie własnościowe,
centrum rynek, 48,7 m kw, IV piętro, opomiarowane, tel. 0604/219-417

OPEL Astra, XI11992 r., poj. 1,6 disel, gra
natowy metalik, wspomaganie kierownicy,
przeb. 118.000 km, cena 12.00 zł, tel.
0606/950416

CHOJNICE - mieszkanie własnościowe
48,4 m kw, ul. Jana Pawła I11, tel. 052/39791-18 lub 0604/388-854

ISUZ Midi 240,1987 r., napęd 4x4, hak,
przeszklony, silnik Merc 942, Liniewo, tel.
0602/677-661
IVECO Magirus, kryty, z windą, 1978, 56180-12

OPEL Astra Combi, poj. 1.6 i, 1994 r., ABS,
CZ, niebieski metalik, cena 13.200, tel.
052/398-81-33
OPEL Astra GSi 2.0,1992 r., czerwony,
ABS, komputer pokł., cena 12.100 zl, tel.
052/398-81-33

AUTOWYNAJEMI Zastępcze- Refundacja
z X 058/552-75-22,0601/651-672

CHOJNICE - sprzedam mieszkanie wła
snościowe, 48,4 m kw, ul. Jana Pawia I11,
tel, 052/397-91-18 lub 0604/388-854
CHWASZCZYNO, działkę 750 m kw., z roz
poczęta budową domu - piwnice, cena do
'681-10-71,

OPEL Cors, 1990 r., poj. 1.4 i, KT, S, cena
4.000 zl do uzgodnienia, tel. 0609/447-482
Sąpolno Człuchowskie

DĄBROWA gm. Kaliska, przy trasie Staro
gard Gd.- Chojnice, działka przemysłowa
o pow. 1,10 ha. Prąd i woda uzgodnione.
058/560-92-15 lub 17,0502/082-654

OPEL Kadet, 87 r., kombi lub zamiana na
mniejszy, 682-83-73

DUŻE Swornegacie, dziatki budowlane,
uzbrojone, tel. 052/395-11-14

OPEL Kadett 1.3,84 r., 4000 zl, silnik i ka
roseria stan db, tłumik sportowy, 126 tys.
km, szyby i tłumik- atest, (058) 588-00-87
po 20.00, (0600) 75-99-73

FRANK gm. Kaliska, sprzedam 2 domki
z garażami, typ Bungalow, na działkach
o pow. 800 m kw. Termin zakończenia bu
dowy IV kwartał 2002 r. 1200,-/ 1 m kw.włiczona działka, 0502/082-654, 058/56092-17 wieczorem

PEUGEOT 605 SDT, poj. 2,1 diesel, pełna
opcja wyposarzenia, 1992r., nowy akumu
lator, cena 15.900 zł, tel. 052/397-71-14 lub
0606/899-635
PRZYCZEPA kempingowa, 7 m długości,
WC, 2 sypialnie, 8.000 zł, 0607/978-499
PRZYCZEPA wywrotka 3,51, niska, tel.
052/397-94-19
SEAT Ibiza, poj. 1.9, diesel, 1996 r., czer
wony, 5 - drzwi, bogate wyposażenie, stan
idealny, tel. 0602/802-460
SEAT Ibiza, poj. 1.9 SDi, 1996 r„czerwony,
5 -drzwi, bogate wyposażenie, stan ideal
ny, tel. 0602/802-460
SILNIK od VW Audi, poj. 1,6, stan bardzo
dobry, brak numerów, cena 200 zl, sprze
dam lub zamenię na video, tel. 0606/594201
STAR 200, kryty, z silnikiem Leyland, 1978,
56-180-12
TOYOTA Corolla XLI, 1992 r„ 1.300 cm 3,
164.000 km, 5 - drzwi, grafitowy metalik,
wtrysk, katalizator, cena 8.500 zl, tel.
052/398-80-57 lub 0607/058-555

VW Garbus, poj. 1,3,1968 r., 50% OC, stan
dobry, cena 2.700 zł, lub zamienię, tel.
0504/623-255
VW Goli, 1,6 D, 90 r., I właściciel, wiśniowy,
S, odcięcie zapłonu, R, zadbany, stan ide
alny, 10 650 zł, (058) 588-02-09, (0502) 5513-90
VW Golf, 1981 r„ stan bardzo dobry, fa
bryczny lakier nie zkorodowany, alufelgi,
szyberdach, -Tanio, tel. 0607/171-198

FIAT 126 ELX, 1997 r„ 5000 zł, 650, czer
wony, AA, możliwa zamiana, (058) 304-8051, (0504) 81-36-43

VW LT 28,2.4 D, biały, blaszak, izoterma,
94 r„ (0606) 40-54-25

FIAT 126 FL, 92 r., najbogatsza wersja,
3100 zł, (0605) 28-21-85

VW Passat, 1,9 TD, 94 r„ CZ, AA, ABS,
WS, S, R, 2 X airbag, (0503) 45-58-84

GDAŃSK Chełm, mieszknaie 3-pok„
63 mkw., lip., (058) 305-74-38
GDAŃSK Wrzeszcz, mieszkanie 80 m kw.,
parter, wysoki standard, cena do uzgodnie
nia, (058)341-54-17
GDYNIA- budynki produkcyjne, magazyno
we, biurowe- działka 4500 metrów; 490.000
złotych; 0601/203-379
GNIEWINO- działka budowlana, 800 m,
uzbrojona, ogrodzona, zagospodarowana,
058/676-79-58
GNIEWOWO- działka budowlana, 1.300 m,
058/677-09-28 lub 0504/815-801
GNIEWOWO- działka budowlana, 1.300 m,
058/677-09-28
GOŚCICINO- dom szeregowy, 250 m, dół
może być na działalność, 058/672-11 -77
GOŚCICINO- działka budowlana, 875 m,
media- obok, drzewa owocowe, 058/57214-14
GOŚCICINO k. Wejherowa- działka bu
dowlana, tanio, 0608/854-718

STRASZYN, własnościowe, 2-pokojowe,
52 m, odnowione, balkon, telefon, sprze
dam lub zamienię na podobne w Gdańsk,
tel. 0502/52-24-66

WDA- Bory Tucholskie, 2 ha, 5 zt/m kw.,
(0604)64-83-23
WDA- Bory Tucholskie, 2 ha, 5 zt/m kw.,
(0604)64-83-23
WDA- Bory Tucholskie, 2 ha, 5 zt/m kw.,
(0604)64-83-23
WEJHEROWO- mieszkanie 3- pokojowe,
53 m, 2 piwnice, 88.000 zł, 058/672-39-03
WŁADYSŁAWOWO (centrum miasta)atrakcyjna działka budowlana, 864 m, ogro
dzona, 058/673-27-58
WŁADYSŁAWOWO- mieszkanie 2- pokojo
we, 59 m, widok na morze, 058/673-41-21
ZBLEWO, piętro domu, garaż pod domem
2 piwnice oddzielnie, CO, dziatka
408 mkw., 588-44-22, (0692) 52-19-04
DOM 6 pok., dziatka 1800 m kw. w Sobowidzu w rozliczeniu chetnie mieszkanie
w Pruszczu lub Tczewie, (058) 531-41-28,
682-82-77

DOM wolnostojący, nowy w Chojnicach, tel.
052/397-77-44
DZIAŁKA bud. 6000 m kw„ blisko jeziora,
las, Radziejewo, 588-30-06
DZIAŁKA budowlana w Męcikale, atrakcyj
ne usytuowanie, 100 m od rzeki, pod la
sem, pow. 2.200 m kw, z możliwością pro
wadzenia działalności gospodarczej, tel.
052/397-42-88 lub 0604^66-746
DZIAŁKA o pow. 2681 m kw, w Chojnicach,
ul. Czluchowska, Topole cena 18 zt/m kw
do uzgodnienia, sprzedam lub zamienię,
tel. 0608/297-247
Dziatka pod działalność gospodar
czą, 1000 m kw, z budynkiem, przy
ul. Towarowej, tel. 0604/783-932

GRABOWIEC działka 8300 m kw„ sprze
dam lub zamienię na samochód osobowy
lub ciężarowy, 058/56-271-63,0601/24-4617

DZIAŁKA w Chojnicach „Metalowiec", tel.
052/397-11-79

JAGATOWO, działka budowlana, przy
działce prąd, woda, tel., 20 zł/m kw., (058)

DZIAŁKI budowlane na os. Kokoszkowy
Starogard Gd., uzbrojona, 500 i 600 m kw.,
1,562-81-60

JAGATOWO k. Pruszca Gd., działka bu
dowlana, przy działce woda, prąd, tel.,
(058) 683-09-28

GARAŻ murowany, z kanałem, siła, Staro
gard ul. Sobieskiego, (058) 562-09-08

JASZCZERZBory
Tucholskie,
1800 mkw., 10 zł/m kw., (0604) 64-83-23
KALISKA, działka budowlana, tel. 058/68629-85
KARTUZY M-4, 50 m kw., trzecie piętro,
balkon, kafelki, boazeria, pcv, zadbane,
słoneczne, 058/681-03-07

DZIAŁKI budowlane, woda, prąd na miej
scu, Różyny ul. Polna 5

KAWALERKA 33,6 m kw„ Cedry Małe,
okna PCV, terakota, kafelki, własnościowe,
działka, 42 000 zt, (0503) 62-27-19
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) 4730-05

KOMPUTER 70 Mhz, 32 Ram, Monitor 14",
Cd- Rom 48 *, HDD 400 MB, głośniki, kar
ta sieciowa, muzyczna, graficzna, tel.
0504/414-372

KUPIĘ stare
pocztówki, (058)
671-02-07

KRÓLIKI nowozelandzkie, białe, tanio, 68371-11

MASZYNY stolarskie, 0602/459-611

KSEROKOPIARKA „Canon", 1000 odbitek
na 1 godz., powiększ, pomniejsza, tel.
052/397-64-21

PIANINA używane (Gwarancja!) Nowe.
Transport bezpłatny! 0601/203-379

URZĄDZENIE do masażu perełkowego
z terapią ozonową, tel. 052/398-81-34 lub
0608/126-329

PENSJONAT

VITACOR
badanie serca

058/341-93-34;
Gdynia

Rabat

koni.

:
.
RAZEM ŁATWIEJ

PILNIE sprzedam komputer Celeron 333
MHz 64 MB RAM HDD 3.2 GB, monitor
Optiviev 15" CD - Rom 32x, płyta gl. FIC
KA - 6.100, karta graficzna Trident 4MB,
tel. 052/397-19-37

KAWALER, lat 38, katolik, wykształcenie
średnie, pozna panią w wieku do 38 lat
z Kościerzyny lub okolic, foto mile widziane.
Oferty przesyłać: BO Kościerzyna, Długa
31, nr oferty 12029503

ROWER górski NAMEobsesion, kolor czar
ny, szerokie felgi, stan bardzo dobry, cena
250 zl, tel. 0605/512-612 po godz. 17

PAN lat 48, wzrost 166,84 kg, wykształce
nie średnie techniczne, z mieszkaniem, po
zna panią w odpowiednim wieku. Oferty na
desłać: Biuro Ogłoszeń Dziennika Bałtyc
kiego, ul. Długa 31, Kościerzyna, 12049728

KOMBAJN Z-056, prasa Z-224, siewnik Po
znaniak, kos, brony, pług, rozrzutnik oborni
ka, kopaczka, 676-83-10

Dziennik Lokalny • kupon
„g

TOWARZYSKIE

SCHODY, stopnie, sosna 50 zt/szt., dąb
70 zt/szt, (052) 334-01-78

APARAT fotograficzny Zenith, Smiena, in
ne do naprawy lub na części, (058) 531-1195

KOMBAJN bizon Z-056, prasa Z-224/1, cią
gnik ursus C-355, kopaczkę. 058\676-8310

LODÓWKO - zamrażalka, stan dobry,
Czersk, tel. 052/398-89-25

ZARÓB 1.200,- miesięcznie umieszczając
reklamę na samochodzie, domu, działce.
Gwarantujemy umowy- Przedsiębiorstwo
.Orion", Słoneczna 4,40-163 Katowice 28,
box 27. Załącz znaczki- list polecony.

SADZONKI topoli i brzozy, (059) 858-2226,0-607-624-658

AGREGAT prądotwórczy, nowy, 2,2 KW,
benzyna, 2.200 zl, tel. 052/39844-16

KABINA do ciągnika C 360, polska, w bar
dzo dobrym stanie, tel. 052/398-11-07

BOAZERIE, deski podłogowe, listwy, (058)
342-54-31

LICEUM 1 rok, potem matura,

dla dorosłych. Tczew 531-55-16, Starogard
Gdański 56-250-81

SADZONKI bukszpanu- duże krzewy 500
sztuk, (059) 858-22-26,0-607-624-658

CIĄGNIK C-360, MF Ferguson - sprze
dam. 058\684-32-92

SPRZEDAM

DETEKTYWISTYCZNE, sprawdzanie wia
rygodności oraz kondycji finansowej,
0601/33-77-43,058/684-98-96

ROWER wodny, tel. 059/821-81-15

AGREGAT uprawowy, opryskiwacz 12 m,
siewnik 3 m, brona talerzowa ciężka, ko
siarka rotacyjna 5- bębnowa, pług obraca
ny. 052/398-43-93,0607/937-547

DOM

AEROBIKI Zostań instruktorem, masaży
stą, 0602/32-48-48

PIEC co dolno-górno spalający, 10 m. Tel.
058/676-85-42

Gdańsk

RÓŻNE

ZAMIENIĘ mieszkanie M4,65 m kw., duży
balkon, opomiarowane, w. c. osobno, liczni
ki na cO i wodę, na dom w okolicach Staro
gardu, (058) 562-09-08

RÓŻNE

www.paardrijvakantie.pestar.com.pl

058/620-69-29

WYDZIERŻAWIĘ pomieszczenie na cichą
porodukcję lub inny cel, (0504) 43-36-04

dla

skupuję,

ODKUPIĘ pozostałości materiałów budow
lanych po rozsądnej cenie, (0502) 78-80-15

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia pu
staków i bloczków na Kaszubach, plus
transport, kruszywo naturalne. Wladystwa Joskowski, Golica, 83-321 Mściszewice, gm. Sulęczyno, tel. 058\68500-30,058\681-62-16

682-29-74, 0603-433382, protetyka

MASZYNY
ROLNICZE

ZBOŻA paszowe
058\681-53-40

MIESZANKA zbóż: peluszka, groch, jęcz
mień, pszenica, tel. 052/398-76-08

Bezinwazyjne

WNAJMĘ 1 1/2 pokoju umeblowanego
w domu jednorodzinnym, 500 zł/m-c, Rotmanka, 683-47-70

ROŻEN gastronomiczny, rożen gazowy
i inne wyposażenie gastronomii, tel.
0602/735-519

MASZYNA przemysłowa Łucznik LZ3,
(058) 682-58-93

ców Wybrzeża 10/4, 15.00- 20.00,

ZŁOMOWANIE samochodów, skup,
sprzedaż złomu. Licencjonowana fir
ma Profil-Stal. Radunica k/Pruszcza
baza PGR, 0602/671-056

PIANINA kupujemy! (058) 341-52-40

ŁÓŻECZKO sosnowe, Vox, z materacem,
stan bdb, 100 zt, Sobowidz (0609) 95-89-53

STOMATOLOG Maria
Jurkiewicz, Pruszcz, Obroń

USŁUGI remontowo budowlane,
sprzedaż stolarki pcv, konkurencyjne
ceny. Tel. 058/684-04-20, 0502-898-

WEJHEROWO- odnajmę pokój emerytowi,
spokojnemu. Kontakt: Wejherowo, Kocha
nowskiego 17/53

SCHODY- stopnie sosna 50 zt/szt., dąb
70 zt/szt., (052) 334-01-78

KOCIAKI 348-07-26

APARAT słuchowy, dobra marka, cena 300
zl, do negocjacji, tel. 0605/856-737

SCHODY stopnie, sosna 50 zt/szt., dąb
70 zt/szt., (052) 334-01-78

ROXANA 305-17-50

APARAT słuchowy, dobrej marki, cena
300 zl, tel. 0605/856-737

SCHODY stopnie: sosna 50 zt/szt., dąb
70 zł/szt„ (052) 334-01-78

BERNARDYNY- szczenięta, 450 zt,
0601/67-44-13,058/672-43-62

SHAR- Pei, 058/676-02-58,0601/167-665

MIX 0 607 67 67 67
WIBROPOKAZY 340-93-86
WYJAZDY 0601-628-966
346-00-68

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

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

paiciet nr 3
treść:

BUK czereśnia, dąb, OLCHA, drewno tar
taczne. 0502-241-760

LAMPY jarzeniowe, kompletne, różne, 1530 zt, (0692) 52-73-73

wińska, czynne od poniedziałku do
piątku 10.00- 18.00, Pruszcz, Grun
waldzka 93B, (obok Zajadu Jawor"),
683-24-69,682-28-53

OKNA PCV, nowe, używane. Tanio.
Wyprzedaż! Starogard Gd. 56-27-586,
0604/575-269

TCZEW odnajmę pokój z kuchnią dla mał
żeństwa bezdzietnego 531-02-10.

„ ,

KXIĘTA rasy angora i syjamskie, białe,
100 zt, kotki biato czarny, krótka sierść,
20 zl, (0600) 14-27-76

LADA chłodnicza, 1,5 m, energoszczędna,
samoodmrażająca, tel. 0604/315-393 lub
052/397-24-51

STOMATOLOGIA
protetyka, Dorota Czer

TCZEW, odnajmę mieszkanie 2-pok.,
54 m kw., blok, 531-10-51

s

zabiegi

0601/533-409

ELEKTRYCZNE 56-300-21

SULĘCZYNO, odnajmę samodzielny do
mek, wczasy, weekendy, CO, 3 pok.,
2 kuchnie, 2 łazienki z natryskiem, tenis
stołowy, do 10 osób, lasy, jeziora, rowery,
15 zł osobodoba, (058) 684-41-11

DOM całoroczny do zamieszkania od za
raz, CO, 2 pok., kuchnia, łazienka, w. c.,
80 m kw., dziatka 300 m kw., ogródki dział
kowe Brzeźno, (0503) 95-38-90
DOMKI całoroczne, rekreacyjne, o wymia
rach zewnętrznych 6x 8 m- typ chata. Kom
pletnie wykończone z zewnątrz. W cenie od
24.000 zł netto! Promocja. 058/56-092-15,
0502/082-654

GINEKOLOG

KUPIĘ

KURKI - nioski, koguty, odchowane
(szczepione) zamawiać: Gniew, Subkowy 535-38-92, 0602-77-50-47, Wylęgarnia
Pruszcz Gdański-683-32-61.

GINEKOLOG dyskretnie, profesjonalnie,
0601/058-955

PRUSZCZ Gdański, lokal handlowy lub je
go część, w dobrym punkcie handlowym,
zdecydowanie wezmę w najem, tel. 53271-54,0602/360-386

AUTO- Gaz: montaż instalacji- wszystkie
typy. Nowoczesne rozwiązania, 536-93-16,
0504/618-091

JĘCZMIEŃ, tel. 052/398-77-07
KLACZ- 13 miesięczna, sprzedam, 060885-44-38

TERAPIA

ANTENAI Całodobowo: indywidualne,
zbiorcze, satelitarne. 0501-311-415

1SUZ Midi, 2.40,1987 r., napęd 4x4, hak,
przeszklony, CO, silnik Merc 94r„ Liniewo,
tel. 0602/677-661

STRASZYN, działka 949 m kw. lub
530 m kw. i 419 m kw., 62 zł/m kw., (058)
682-28-70

ZEGAREK męski, kieszonkowy, srebrny
Omega + złoty męski Postawa, (058) 53111-95

JAMNICZKI gtadkowtose, miniatury- 200 zt,
058/672-23-84

ALERGIE testy, odczulania

LĘBORK teren utwardzony 5000 m kw, biu
ra, warsztaty, garaże, magazyny, na każdą
działalność (byty WSTW) do wynajęcia, 0602-287-056

WYŻŁY niemieckie, krótkowłose, po raso
wych polujących rodzicach, 380 zt, (058)
536-96-31,(0504)38-08-73

JAŁÓWKI cielne, tel. 052/398-10-24

TERAPIA

USŁUGI RÓŻNE

WÓZEK dziecięcy wielofunkcyjny, stan
bdb, tanio, 058/672-03-26

FAJKA DR MAX, maska indiańska, makie
ta z bogiem słońca,(058) 531-11-95

ALERGE testy, odczulania

ROWER górski Alton ZX City, turystyczny,
błotniki blaszane, bagażnik, ciemnozielony
metalik, z elektronicznym licznikiem, do
drobnego remontu, we wt., śr i czw. tel do
15 i od 20, tel. 0503/963-193

SZPARAGI sprzedaż karpy (sadzonki), tel.
0505/743-741 lub 0049/179934836

ENCYKLOPEDIA 2-tomowa, dr med. Hen
ryk Rodowski, wyd. przedwojenne, (058)
531-11-95

Terapie: nerwice, nerwobóle, tarczy
ce, kręgosłupy. 058/520-12-90

LĘBORK, garaż odnajmę, od zaraz, (059)

SZCZENIAKI owczarka niemieckiego po
szczepieniu, (058) 563-91-15

DREWNO kominkowe - sprzedam, 0607154-072

ANTYNIKOTYNOWA

JANTAR campig 6 osób, 120 zt/doba, zgło
szenia lato, (0604) 64-83-23

SUSZARKA fryzjerska, nowa, stojąca, sktadanam (058) 531-11-95

CHOW chow szczenięta bez rodowodu,
500 zt, 582-10-72

RÓŻNE

DZIAŁKA do wynajęcia o pow. 300 m kw,
z budynkiem gospodarczym, w centrum
Chojnic, przy Fosie Miejskiej, tel. 0608/297247

SUKNIA ślubna, I wtaśc., welon, 550 zł, łó
żeczko sosnowe Vox z materacem, 100 zt,
(0609)95-89-53

CHOW-CHOW szczeniaki po wybitnych ro
dzicach, 0-59/842-37-41, 0-59/84-21-480,
0-606-376-667

•m

kierowanie bu

dową, projekty budowlane, ekspertyzy,
inwentaryzacje, orzeczenia technicz
ne, tel. 682-01-53,0502-119-680

SIATKA ogrodzeniowa, ocynkowana,
powlekana PCV, słupki, bramy. Przy
widz, teli fax 058/682-51-38

CEGŁA czerwona z rozbiórki, tel. 052/39795-23

SPRZEDAM srutownik rozdrabniacz uni
wersalny H 151, moc silnika 11 kW,
1100 zt, (058) 682-81-04

MALOWANIE, renciści zniżka, 682-1378

INNE

BURAKI pastewne, tel. 052/398-79-01
CEGŁA biała, 6000 sztuk, cena 025/szt.
058/681-54-15,0606-516-713

SIECZKARNIA do rżnięcia sieczki dla koni,
tel, 052/398-79-01

BLACHARSKO- dekarskie, dachówka, blachodachówka, papa termozgrzewalna,
gwarancja, 683-18-82,0606-186-315

SIATKA ocynkowana od 2,20 Alm kw., po
wlekana od 4,30, słupki, bramy. 058/684-

BETONIARKA samorobna, cena 250 zl, tel.
052/398-54-24

ROZRZUTNIK obornika, siewnik Pozna
niak, brony trzypolowe, kos, pług, zgrabiarka 7- sprzedam, 058/676-83-10

KUPIĘ
KĘBŁOWO i okolice- kupię ziemię rolną,
058/678-02-45

piętek
1 marca 2002 r.

Dziennik Kociewski
KOMBAJN zbożowy Z-020, 1986 r., stan
dobry, 0607/804-253

MEBLE dębowe (komplet), stan bardzo do

LOKAL do wynajęctam pod każdą działal
ność o pow. 20 m kw, lub 118 m kw, cen
trum Chojnic, tel. 0608/297-247

VW Garbus, 1,3,1968 r., 50%CIC, stan do
bry, cena 2.700 zl, lub zamiana, tel.
0504/623-255

SPRZEDAM

VW Passat 1.9 TD, 94 r„ CZ, AA, ABS,
WS, S, 2x airbag, (0503) 45-58-84

OGRÓDKI działkowe Gdańsk Brzeźno,
dziatka ogrodnicza 300 m kw., z domkiem
całorocznym 80 m kw., 2 pok., kuchnia, ła
zienka, w. c., możliwość 3 pok., (0503) 9538-90

Dziennik
iałtf€kimg
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ZADZWOŃ LUB PKZEŚLU FAKS

OGŁOSZEŃ

• Gdańsk

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

• Pruszcz Gd.

WRZUĆ KUPOIU OO NIEBIESKIEJ SKRZYNKI OS
Pruszcz Gd. ul. Chopina 2, Starogard Gd., ul. Basztowa 3, Tczew,
ul. Mickiewicza 17, Tczew, Stacja PKP.

tel. (058) 300-35-20
fax (058) 300-35-08
(058) 683-29-44

• Starogard Gd. (058) 562-20-80
• Tczew

(058) 532-13-89

pmmśLu POG mmmm
Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11.GRATKA'

R-11918/B/5
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Dziennik Kociewski

W SKRÓCIE

Łzy dziewcząt

Trenuj zapasy

imo trudności
finansowych,
udało się zor
ganizować w
Starogardzie
XI Turniej Piłki Ręcznej
Dziewcząt o Puchar Ziemi
Kociewskiej.
W zawodach uczestni
czyło 16 zespołów które
rywalizowały w dwóch ka
tegoriach
wiekowych:
rocznik 1988 i gimnazjada.
Imprezę rozgrywano na
trzech halach: Agro Kocie
wie, PSP 1 i sali w Jabłowie. W turnieju było
wszystko: radość zwycięz
ców, łzy przegranych, na
grody dla najlepszych. Ry
walizacja mogła się odbyć
dzięki ciężkiej pracy dzia
łaczy Dory Eko i pracow
ników Publicznego Gim
nazjum nr 3, rodziców
oraz bezcennej wprost po
mocy sponsorów.
Torty i pączki dla zwy
cięskich zespołów ufundo
wała cukiernia Jedyna.
Przygrywał zespół mu
zyczny PIK. W ten sposób
tworzy się dobrą atmosfe
rę, dzięki której zespoły z
całej Polski chętnie przy
jeżdżają do Starogardu.
Były też sukcesy sportowe. Zwycięskie dziewczyny Dory Eko rocznika 1988.
W roczniku 1988 pierwsze
miejsce zajęły zawodnicz Tczew. Jednak w klasyfi
ki Dory Eko, najlepszym kacjach indywidualnych
starogar
strzelcem została Karmen dominowały
dzianki. Za najlepszą za
Bunikowska.
W roczniku starszym, wodniczkę uznano Annę
gimnazjadzie, PG 3 Staro Knitter, najwięcej celnych
gard zajęło drugie miejsce, trafień odnotowała Mag
pierwszy był Sambor dalena Ksobiak.
(WŁA)

Dawid w kadrze
JEŹDZIECTWO. Dawid Skiba-Wędrowski, za
wodnik KJ Stado Starogard Gdański otrzymał
oficjalne powołanie do kadry Polski juniorów,
przygotowującej się do Mistrzostw Europy ju
niorów, które odbędą się pod koniec sierpnia w
niemieckim Hagen. Jest to drugi zawodnik KJ
Stado, który ma szansę startować na ME. Pierw
szy to Przemysław Sarnowski, który startował w
Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowe
go. Teraz Dawida czeka wyczerpujący okres
przygotowań.
Obliczono, że do mistrzostw spędzi 100 dni na
zgrupowaniach i różnej rangi zawodach. Pierw
sze czekają go już za tydzień. W Zbrosławicach
koło Katowic odbędą się kolejne zawody z cyklu
Pucharu Polski. Kibice mają nadzieję, że na
uczyciele będą wyrozumiali dla młodego obiecu
jącego jeźdźca, bo z powodu startów często bę
dzie opuszczał zajęcia lekcyjne.
(WŁA)

W kraju i za granicą
Dawid Skiba-Wędrowski

- Będę startował w ośmiu za
wodach rangi CSI. Trzy będą
rozgrywane w Polsce, we Wro
cławiu, Poznaniu i Sopocie. Ko
lejne odbędą się w Niemczech,
Belgii, Holandii, Czechach i Au
Fot. T. Rogalski
strii. Do zawodów przygotowu
ję się pod okiem doświadczonego trenera Marka
Orłosia oraz trenera kadry Rudolfa Mrugały. Star
tować będę głównie na swym najlepszym koniu,
ogierze Midasie.

REKLAMA

ogłaszaj się!

e-mail: info@tuksdacli.com.pl
www.tuksdach.com.pl

WSZYSTKO NA DACHY: DACHÓWKI,
BLACHODACHÓWKI, GONT BITUMICZNY
PAPY ZGRZEWALNE, OBRÓBKI BLACHARSKIE,
ORYNNOWANIE, FOLIE DACHOWE, OKNA DACHOWE,
kATY, KONTRŁATY, AKCESORIA DACHOWE.

POMIAR DACHU
WYCENA DACHU
TRANSPORT

zawsze w czwartek
Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
tel. (058) 300-32-60
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6
tel. (058) 620-65-20
Stupsk, ul. Filmowa 3d
tel.(059)840-32-42

GRATIS

Możliwość negocjacji cen.

Skorzystaj z naszych wyszkolonych ekip dekarskich, s

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY

BI
EL

83-250 SKARSZEWY
KOŚCIUSZKI II

588-2216
501-059-793

REPRODUKCJE
< ZDJĘCIE ZF. ZDJĘCIA)

WYWOŁUJEMY ZDJĘCIA
W JEDEN DZIEŃ
ws*>srkit nljęcia naświetlane na nowoc/csnej
mas/ynii cyfrawtj

SESJE ZDJĘCIOWE

{j«t\/porto« t.d> ptomow c>! inne) ^
i. tvm kuponem
RABAT

Belki zetowe
Hale ZET
Profile zamknięte

3 /©

°

O

tel. (058) 620-65-20
Stupsk, ul. Filmowa 3d

im. Św. Jana z Kęt

Fot. Tomasz Rogalski

1 m-c
ft°'
3 m-ce 11
I,W
6 m-cy II, j /o
9 m-cy 11,0 %
12 m-cy 11,0%

Lokaty terminowe:

tym oprocentowaniu)

sta

Przy wpłacie
powyżej 40 000 zl
możliwa negocjacja
wyższego oprocentowania

RACHUNKI BIEŻĄCE dla podmiotów gospodarczych - BEZ OPŁAT

UBEZPIECZENIA (bezpośrednio u Ciebie w domu)
Pruszcz Gdański, Chopina 3, tel. 682-26-44

tel. (059) 840-3242

BALEXMETAL

Blachy trapezowe

Płyty warstwowe

CO/

Gdynia, ul. Starowiejska 17/6

gimnazjady.

UWAGA! PROMOCJA LOKAT!

Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
tel.. (058) 300-35-06

Magdalena Ksobiak (z piłką) została królem strzelców

9 5%

zawsze we wtorek

ZDJĘCIA DOWODOWE
W 10 min.

Producent

Panele ścienne

Rocznik 1988
Agata Jurdzińska (Giżycko II), Paulina Sobocińska (Elbląg), Magda
lena Jankowska (Toruń), Magdalena Kaszuba (Czersk), Małgorzata
Kaczmarek (Starogard), Beata Siermińska (Sierpc), Justyna Zagrodz
ka (Gdynia)
Gimnazjada
Agnieszka Milewska (Starogard), Milena Szczepkowska (Elbląg),
Karolina Kasprzak (Tczew), Agnieszka Piewcewicz (Gdynia), Justyna
Melnyk (Giżycko II), Magdalena Ksobiak (Starogard), Anna Tarase
wicz (Giżycko I)

PRACA

< TECHNOLOG! \CYFROWA )

Fot. Tomasz Rogalski

Drużyny gwiazd turnieju

ogłaszaj się!
WIDEOFILMOWANIE

Blachodachówki
Kasety ścienne

Pomoc sponsorów•
Starogardzianki najlepsze

M

STAROGARD GD. W klubie Agro Kociewie ak
tywnie działa sekcja zapasów. Trener Mieczysław
Szarmach dochował się już paru dobrych zawod
ników Zapaśnicy tacy jak Grzegorz Woźniak czy
Leszek Warmbier znani są na Pomorzu, a nawet w
Polsce. I ty możesz pójść w ich ślady. Treningi
sekcji odbywają się od poniedziałku do piątku w
godz. 15-17.30, a w soboty od godz. 14 do 16.30.

tal. 775-13-40,0601-992-015

serwis informacji lokalnych

To był udany turniej

STAROGARD GD. 3 marca od 8.30, w hali Agro
Kociewie, odbędzie się piłkarski turniej gimnazja
listów. W założeniu startować mają reprezentacje
wszystkich gmin powiatu starogardzkiego.
Starogard reprezentować będą piłkarze OSiR
Wierzyca Starogard rocznika 1987, których trenu
je Marek Jankowski.

Starogard Gd., ul. Sikorskiego 11

www.naszemiasto.pi

Piłka ręczna

Będzie turniej

r-f

Sport

mDiiennik

piątek
1 marca 2002 r.

2037565/C/1006

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

Balex Metal spółka z o.o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
tel. /O 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 /O 58/ 344 74 90
ul. Dwernickiego 21, tel./fax /O 59/ 842 81 31
ul. 30 Stycznia 32,
tel./fax /O 58/ 532 29 02

blacha trapezowa 18 11,18 zł

blacho płasko 9,32 zł

cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

2037442/B/949

