Dziennik

Dziennik
Bałtycki
WIECZÓR

Kociewski

wybrzeża

www.naszemiasto.pl
www.gratka.pl

piątek 13 września 2002 r.

WYDARZENIA

12

Tłoczno na lekcjach

STAROGARD GDAŃSKI BOBOWO CZARNA WODA KALISKA LUBICHOWO
SIECZNA OSIEK ' SKARSZEWY
SKÓRCZ SMETOWO ZBLEWO
I
•:

O

Starogard Gd. Złodzieje aut złapani

NASZ PLEBISCYT

DZIUPLA ROZBITA

Czytelnicy rozliczają

^

Wypełnione po brzegi uczniami
klasy oraz wędrówki z sali do sa
li - tak wygląda organizacja za
jęć w Zespole Szkół Publicznych
w Smętowie. Nauczyciele oraz
rodzice są coraz bardziej poiry
towani tą sytuacją.

WYBORY

O fotel burmistrza

13

W Skarszewach, w odróżnieniu
od innych miast i gmin powiatu
starogardzkiego, ujawniają się
pierwsi kandydaci w zbliżają
cych się wyborach samorządo
wych. Wiadomo już na pewno, że
o fotel burmistrza zabiegać tam
będą Stefan Troka ze Stowarzy
szenia Kociewskiego i Dariusz
Skalski z SLD.

SZKOŁA DOOKOŁA

Na dorobku

Gimnazjum w Pączewie jest naj
młodszą szkołą w powiecie sta
rogardzkim. Jest chlubą całej
gminy. Niedawno rozpoczęto
drugi rok nauki w tym obiekcie.
Uczy się w nim 185 gimnazjali
stów z gminy Skórcz. Obecni
uczniowie i nauczyciele są
pierwszymi, którzy wpisują się w
jej historię.
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Poznaliśmy mistrzów

116

'Ą

BB8IK

8

/V

W rękach policji znalazła się między innymi skoda felicia. Na zdjęciu podinsp. Kazimierz
Kochanowski ogląda, czy auto ma przebite numery.

ilkuosobową szajkę
złodziei samocho
dów zatrzymali funk
cjonariusze z sekcji
kryminalnej staro
gardzkiej policji. Do tej pory
udało się odzyskać dwa z sze
ściu skradzionych aut średniej
klasy Jednak wiele wskazuje
na to, że to nie wszystkie „do
konania" zatrzymanych. Po
szlaki wskazują, że kradziono
na czyjeś zlecenie. Część aut
miała przebite numery, czyli
były już przygotowane do
sprzedaży klientowi.
- Sprawcami tych kradzieży
są mieszkańcy powiatu staro-

gardzkiego - mówi podinsp.
Kazimierz
Kochanowski,
rzecznik prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Starogar
dzie Gd. - Auta ginęły z ulic,
posesji oraz garaży Ustaliliśmy
również, że osoby te próbowa
ły ukraść mercedesa sprintera
z Lipinek Szlacheckich, na
szczęście nie udało się.
Sprawcy kradzieży to młode
osoby. Działali na terenie
trzech powiatów: starogardz
kiego, tczewskiego i malborskiego. Wcześniej robili rozpo
znanie, jaki pojazd nadaje się
do kradzieży Poruszali się
wówczas fiatem 126p. Swoje

Fot. Rafał Kosecki

„zdobycze" przechowywali w
„dziupli" w Tczewie. Jedno z aut
zostało ukradzione razem z ko
siarką do trawy Był tam także
rower.
- Zatrzymane osoby będą
jeszcze przesłuchiwane - do
daje Kazimierz Kochanowski. Liczymy, że uzyskamy nowe in
formacje w prowadzonym do
chodzeniu.
W najbliższym czasie zło
dziejom zostaną postawione
konkretne zarzuty. Za udowod
nienie kradzieży aut sprawcom
grozi kara pozbawienia wolno
ści od 3 do 5 lat.
(rako)
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Dobiegły końca mistrzostwa Sta
rogardu w tenisie ziemnym. Jak
już wcześniej pisaliśmy, mi
strzem w grze pojedynczej został
Wojciech Król. Teraz czas na gry
podwójne. W deblu obyło się w
zasadzie bez niespodzianek.

rwa nasz ple
biscyt „Radni
RADNI
i do tablicy".
Zachęcamy Czy
DO
telników do rozli
czenia radnych TABLICY
mijającej kadencji
samorządu gmin
nego. Na łamach
tygodnika prezen
tujemy rady miast
i gmin z naszego powiatu. Piszemy, co
się udało zrobić, a czego nie. Informuje
my o największych sukcesach i wpad
kach. W ten sposób chcemy ułatwić
Czytelnikom ocenę pracy samorządow
ców i zachęcić do udziału w głosowaniu
na Najlepszego Radnego Powiatu. Mia
nem tym chcemy wyróżnić osobę, która
poprzez swoją pracę w samorządzie,
aktywność i kreatywność znacząco
wpłynęła na wizerunek danego miasta
lub gminy. Chodzi o radnego kompe
tentnego i prawego, który swój mandat
traktował jak misję. Swoją opinię bę
dzie można wyrazić na specjalnych ku
ponach i poprzez SMS-y. Po zakończe
niu plebiscytu opublikujemy dwu
dziestkę radnych z całego powiatu, któ
rzy Państwa zdaniem, spisali się najle
piej i można im ten mandat powierzyć
kolejny raz. Będzie to swego rodzaju
absolutorium dla kończących 4-letnią
kadencję radnych.
(gp)
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KOCIEWIE

Będzie herb

J

uż wkrótce
dowiemy się,
jak będzie wy
glądał herb Kociewia. Józef Olszynka, starogardzki ar
tysta plastyk, kończy
prace nad projektem. Zaprezentowany
zostanie on na I Zjeździe Kociewiaków
w Szpęgawsku, jaki odbędzie się 20
września. Ustanowienie herbu Kociewia będzie wielkim sukcesem „Dzien
nika" i naszych Czytelników. Przez kil
ka miesięcy zachęcaliśmy Was do
przysyłania propozycji na kociewskie
godło. Napłynęło kilkadziesiąt prac.
Posłużyły one do stworzenia obecnego
(gp)
projektu.
REKLAMA

^
Szczegóły oferty w Regulaminie Promocji.
Opłata aktywacyjna doliczana Jest do pierwszego rachunku.

Rady prezentujemy w porządku alfabetycz
nym, Dzisiaj - Rada Gminy Osieczna, Osiek i
Skarszewy, za tydzień - Rada Gminy Skórcz,
Rada Miasta Skórcz i Rada Gminy Smętowo,
27,09 - Rada Gminy Starogard, Rada Miasta
Starogard oraz Rada Gminy Zblewo.
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Ścieki do jezior? Zastanawiam się,
ile ośrodków nad kociewskimi je
ziorami przestrzega zasad wywozu
ścieków, a ile posiada lokalną
oczyszczalnią ścieków z prawdzi
wego zdarzenia? Wydaje mi się, że
niektórzy zawartość tzw. szamba
przepompowują do jezior. Zauwa
żyłam to nad jednym z jezior. Moje
spostrzeżenia potwierdzali też płe
twonurkowie rozczarowani
pogorszeniem widoczności w wo
dzie. Przez mój cały 15-dniowy po
byt na wakacjach, przy pełnym ob
ciążeniu ośrodka ani razu nie nie
było opróżniane szambo. Stan sa
nitariatów też pozostawia wiele do
życzenia.
Serce mi się kraje, gdy widzę jak z
roku na rok pogarsza się stan czy
stości wody w tym pięknym jezio
rze.
Gdańszczanka

rl Liczba dnia

200
- tyle lat temu powstał
kościół św. Katarzyny w
Starogardzie Gd.

Zabawną historię wspomina
Stefan Galiński z Wydziału Kul
tury i Promocji Regionu Staro
stwa Powiatowego w Starogar
dzie Gd.
- Kilka lat temu, nim zacząłem
pracę w starostwie, organizowa
łem na starogardzkim rynku
koncert w kolejną rocznicę
śmierci Johna Lennona. Impreza
polegała na tym, że tak jak w
przeszłości The Beatles, na da
chu jednego z domów grali lo
kalni muzycy. Umówiliśmy się z
policją, że przyjedzie i „zgarnie"
Stefan Galiński
chłopaków z dachu. Kiedy poli
Fot. Maciej Jędrzyński
cjanci przyjechali, jeden z muzy
ków postanowił, tak dla zabawy,
stawiać duży opór, co zaskoczyło funkcjonariuszy. Po imprezie
pewien policjant przyznał mi, że chłopak tak go wkurzył, że
jeszcze moment, a wyjąłby pałkę i naprawdę porządnie by go
sprał. Rozbawiły mnie też wypowiedzi niektórych mieszkanek,
że młodzież gra sobie tak ładnie na dachu i policjanci powinni
raczej zająć się prawdziwymi chuliganami, a nie gitarzystami.

mmi
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(M.J.)

PODPATRZONE

Dzieci uczęszczające do smętowskiej szkoły muszą zno
sić wiele niedogodności.

Smętowie. - Jednak nie ukry
wam, że mamy trudności z
organizacją niektórych zajęć,
ponieważ brakuje sal.
Padają zarzuty o nieudol
ne prowadzenie budowy. Ro
dzice obwiniają o to władze
gminy. Samorządowcy twier
dzą, że już wszystko zostało

Fot. Rafał Kosecki

naprawione i budowa jest
prowadzona dobrze.
- Obiecano nam, że prace
zakończą się w październiku
- mówi Teodor Kalinowski,
wójt gminy Smętowo. - Taka
sytuacja nie miałaby miejsca,
kiedy otrzymalibyśmy z bu
dżetu państwa pomoc finan
sową.
(rako)
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Czekają
na dary

X!.NASZYM PRZEDSIĘBIORSTW

STAROGARD GD. W staro
gardzkiej redakcji „Dziennika
Bałtyckiego" czekają ubrania
dla dzieci oraz dorosłych. Są
one używane, ale w dobrym
stanie. Prosimy osoby, którym
potrzebne są te sprzęty oraz
odzież, o zgłaszanie się do
starogardzkiej redakcji.
Zgłosiła się do nas Janina Ro
na, która znalazła się w bar
dzo trudnej sytuacji material
nej. Mieszkanka Starogardu,
której rodzina liczy jedenaście
osób, przyjmie wszystko, co
nasi Czytelnicy postanowią
ofiarować. Jednak najbardziej
brakuje jej telewizora, poście
li i kołdry. Wszyscy, którzy
chcieliby pomóc rodzinie pani
Janiny, proszeni są o kontakt
pod nr. tel. 561-15-41.
Telewizor chętnie przyjąłby
się również jeden z naszych
Czytelników. Mężczyzny nie
stać na kupno nowego od
biornika, a niemal całe dnie
spędza w czterech ścianach.
Telewizor umiliłby mu czas.
Potrzebne jest również piętro
we łóżko dla dzieci. Na pew
no trafi ono do ubogiej rodzi
ny, gdyż o apel w tej sprawie
zwróciło się do nas Powiato
we Centrum Pomocy Rodzi
nie.
Dwie inne Czytelniczki proszą
o ubrania dla swoich dzieci,
które zaczęły uczęszczać do
szkoły. Nie stać ich na kupno
nowych ubrań.

Chętnych do niesie
nia pomocy prosimy o
kontakt z naszą redak
cją w Starogardzie Gd.,
ul. Basztowa 3, tel. 56268-33.

(gp)
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Kociewski

Policjant się wkurzy!

Uczniowie
gnieżdżą się w salach
Wypełnione po brzegi
uczniami klasy oraz wędrów
ki z sali do sali - tak wygląda
organizacja zajęć w Zespole
Szkół Publicznych w Smęto
wie. Nauczyciele oraz rodzice
są coraz bardziej poirytowa
ni tą sytuacją. Od początku
września, zamiast przepro
wadzić klasy gimnazjalne do
nowych pomieszczeń i rozła
dować panujący tłok, naukę
w szkole rozpoczęli kolejni
uczniowie. Powodem tej sy
tuacji jest nieskończenie w
terminie rozbudowy istnieją
cej szkoły podstawowej o
część gimnazjalną. Budowa
miała być zakończona już w
sierpniu. Tymczasem roboty
trwają w najlepsze i nie wia
domo, kiedy się skończą.
Niektórzy mówią, że naj
szybciej w listopadzie lub
nawet w grudniu nastąpi
otwarcie nowej części szkoły.
- Robimy, co możemy, aby
wszystko odbywało się zgod
nie z planem - zapewnia Da
nuta Otta-Iwan, dyrektor Ze
społu Szkół Publicznych w

n
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W szkole jak w rodzinie
I owym
dyrektorem
Starogardzkiego Autonomicznego Liceum
Ogólnokształcącego została
Hanna Szubarczyk ze Sta
rogardu Gd. Ma ona dosko
nały kontakt z uczniami.
Przez kilka lat była nauczy
cielką w Szkole Podstawo
wej w Goręczynie. Następne
cztery lata uczyła w jednym
z kartuskich Liceów Ogól
nokształcących. Z kolei
przez ostatnie siedem lat
swoją wiedzę przekazywała
uczniom w Zespole Szkół
Skórzanych i Ogólnokształ
cącym w Starogardzie Gd.
- Doskonale zdaję sobie
sprawę, że najtrudniejsze
dni są dopiero przede mną mówi. - Jednak mam już
pewne plany związane z tą
placówką.
Chciałabym
stworzyć zajęcia pozalek-

Personalia
Urodziła się Starogardzie Gd. Skończyła
studia na Uniwersytecie Gdańskim kierunek filologia polska. Dyrektorka
SALO ma na swoim koncie wiele suk
cesów. Do jednych z ważniejszych zali
cza zdobycie pierwszego miejsca w
Ogólnopolskim Konkursie Żywego Sło
wa w 1989 roku. Z kolei trzy lata temu
była nominowana do Wierzyczanek,
nagrody prezydenta miasta w dziedzi
nie kulturalnej.
Mąż Piotr, czworo dzieci: Elżbieta, Ste
fan, Kazia oraz Tadeusz. W wolnych
chwilach czyta książki i uczestniczy w
wystawach oraz imprezach kultural
nych.

cyjne dla młodzieży. Będą to
różnego typu kółka, po
cząwszy od dziennikarskie
go i wokalnego, a skończyw
szy na teatralno-recytatorskim. Chcę, aby powstała
także gazetka szkolna oraz

Ta stara reklama znajduje się w Skarszewach,
na rogu ulic Wybickiego i Kościerskiej. Czy
stość i schludność zapewniało tamtejsze byłe
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej. Jeżeli już w budżecie Skar
szew nie ma pieniędzy na remonty, to przy
najmniej powinno się zamalować ten napi|^
Fot. Maciej

Hanna Szubarczyk
Fot. Grzegorz Sikora

biblioteka z czytelnią. Je
stem przekonana, że kiedy
wszyscy stworzymy jedną
wielką rodzinę, w której
każdy będzie mógł liczyć na
pomoc.

(SIK.)

Jabtowo. Do elewatorów ze zbożem

W siedmiokilometrowej kolejce

iedmiokilometrowa ko
lejka rolników z całego
Kociewia ustawiła się do
elewatorów zboża w Jabłowie. Kończy się ona tuż przy
granicach Starogardu Gd.
Rolnicy są zniecierpliwieni,
obawiają się zaprzestania
skupu.
Od kilku dni trwa kolejna
akcja skupowania pszenicy
REDAKCJA STAROGARD GD.
"D
Starogard Gdański, ul. Basztowa 3,

Redagujezespótoddzialu

tel./fax (058) 562-68-33,562-68-55

w Jabłowie. Nikt jednak nie
wie, jak długo ona potrwa i
czy wszyscy zdążą sprzedać
swoje zboże.
Wielu rolników jest już
bardzo zmęczonych. - Tego
roczne plony się udały, jed
nak cena jest niższa od ubie
głorocznej - mówi Kazimierz
Musiał z Małej Słońcy.

Zyski są też mniejsze, gdyż
rolnicy najczęściej nie posia
dają wielu ciągników, więc
muszą wynajmować pojazdy
od sąsiadów. - Proszę sobie
policzyć, ile nas tak napraw
dę kosztuje to stanie w kolej
kach - dodają inni rolnicy. Przecież każdy dzień wypo
życzenia transportu trzeba
opłacić.

Madej Siembieda, tel. 3003 300

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

Na letnią stolicę Kociewia
Regina Zawodzińska ze Skórcza
odebrała już swoją nagrodę, ja
ka jej przypadła w plebiscycie
„Dziennika" na letnią stolicę Ko
ciewia. Choć Czytelnicy zadecy
dowali, że tytuł ten przypadł
Osiekowi, pani Regina uważa, że
na miano letniej stolicy naszego
regionu zasługuje Gniew. - To
przepiękne miasteczko z bogatą
historią - uważa. - Spędzam w
nim swój wolny czas. Zwłaszcza
latem wiele się tam dzieje. To
miasto, dzięki zamkowi, tętni ży
ciem.
Regina Zawodziń
Gadżety „Dziennika Bałtyckie
ska ze Skórcza.
go" otrzymują również Wiktoria
Fot. Grzegorz Petka
Sidorowicz z Gniewa oraz Jacek
Gołuński z Borzechowa. Prosimy
o odbiór nagród. Można je odbierać w redakcji „Dziennika Bał
tyckiego" w Starogardzie Gd., ul. Basztowa 3 lub w tczewskim
oddziale „Dziennika" przy ul. Mickiewicza 17 od najbliższego
poniedziałku w godz. 9-16.

(QP)
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NAGRODZENI W PLEBISCYCIE

Gdynia, ul. Starowiejska 17/2
(redakqa)
tel. (058) 660-65-00,660-65-01,
(reklama)
tel. (058) 61.
Gdynia, ul. Świętojańska 141E
teWax (058) 622-74-79

Starogard Gdański, ul. Basztowa 3
tel./fax 562-20-80

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

Drukarnia CPP Oddział Gdańsk,
ul. Potęże 3
tel. 305 90 25, fax 305 90 24

Prezes: Krzysztof Krupa

Proj. graficzny - Krzysztof Ignatowicz, tel. 3003 128
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Skarszewy. Kto na fotel burmistrza?

MINĄŁ TYDZIEŃ

Pierwsi ochotnicy
już są znani
W

Piaskownica na drogach
SKARSZEWY.
Mieszkańcy osiedla
Kleszczewskiego mają
już dosyć fatalnego
stanu dróg. Nie ma
tam ani jednego metra
ubitej dobrze drogi,
nie mówiąc już o
nawierzchni z płyt,
betonu czy asfalcie.
Brakuje też
chodników. A co jest?
- Jedna wielka
Fot.Madejjetoństó
piaskownica stwierdza pan Marek, mieszkaniec jednego z domków na
osiedlu. - Mieszkam tu prawie 20 lat i nigdy nic zrobiono, żeby
nam ulżyć. Grzęźniemy w piachu.
Skarszewian z osiedla Kleszczewskiego nie interesują ciągłe
argumenty władz miasta, że brakuje pieniędzy na wykonanie
nawierzchni.

Skarszewach,
w odróżnieniu
od
innych
miast i gmin
powiatu staro
gardzkiego, ujawniają się
pierwsi kandydaci w zbliża
jących się wyborach samo
rządowych. Wiadomo już na
pewno, że o fotel burmistrza
zabiegać tam będą Stefan
Troka ze Stowarzyszenia Kociewskiego i Dariusz Skalski
zSLD.

Mleko z czosnkiem
SKÓRCZ. Z
wymalowanymi
twarzami i obsypani
mąką musieli pokonać
tor przeszkód oraz
wypić mleko z
czosnkiem. Tak
wyglądały tradycyjne
chrzciny uczniów klas
pierwszych Zespołu
Szkół Agrobiznesu w
Skórczu. - Trochę się

Różnica charakterów
Kandydatów ma być po
dobno 5-6, ale w Skarsze
wach aż huczy, że jeśli doj
dzie do drugiej rundy, to
prawdopodobnie
nastąpi
wielki pojedynek właśnie
tych dwóch samorządowców.
Sp^pujący obecnie funkcję
burmistrza Stefan Troka
uważa, że chętnie zmierzy
się z Dariuszem Skalskim.
- Czemu nie?! To dobry
sposób, aby zweryfikować,
jakim cieszę się poparciem
wśród mieszkańców - uważa
burmistrz. - Z pewnością
można powiedzieć, że obaj
różnimy się w sposobie roz
wiązywania problemów.
A na czym te różnice pole
gają? Jak twierdzi burmistrz,
Dariusz Skalski ma twardszy
charakter.
- Ja jestem bardziej wyro
zumiały, może mniej wyma
gający - podkreśla Stefan
Troka. - Ale na pewno lepiej
utożsamiam się z ludźmi, ich
sprawami, a Darkowi przychr '• - ' to trudniej.

Nie pozwoli się
oczerniać
Burmistrz zapewnia, że je
go kampania wyborcza bę
dzie w duchu fair play. Ale
Dariusz Skalski, choć twier
dzi, że nikomu nie zalazł pod
skórę, bierze pod uwagę
możliwość, że przyjdzie mu
się zmierzyć z negatywną
kampanią konkurentów.
- Ja nastawiam się na po
zytywną kampanię, ale jeśli
ktoś spróbuje mnie oczer-

Obawialiśmy, CO

Wpadka bimbrownika

Czy Dariusz Skalski, jeśli zostanie burmistrzem, udźwignie, podobnie jak ten monitor,
ciężar problemów Skarszew?
Fot. Maciej Jędrzyński

niać, to nie pozostawię tego
bez odzewu - zapowiada Da
riusz Skalski. - W każdym ra
zie Stefana traktuję jak kole
gę i myślę, że po wyborach,
bez względu na ich wynik,
dalej tak będzie.
Skalski znany jest m.in.
jako prezes WOPR w woje
wództwie pomorskim oraz
radny powiatu starogardz
kiego. Jakie więc koło ratow
nicze dla Skarszew ma szef
WOPR?

O reszcie cicho
- Kampanię wyborczą roz
pocznę oficjalnie za około 2

tygodnie i wtedy przedstawię
szczegółowo mieszkańcom
swoje plany - zapowiada Da
riusz Skalski
O innych kandydatach na
burmistrza Skarszew jest na
razie cicho. Z pewnością jed
nak w najbliższych tygo
dniach poznamy kilka no-

wych nazwisk. Sporo mówi
się w tym kontekście o An
drzeju Flisie, przewodniczą
cym Rady Miasta i Gminy
Skarszewy. Ten jednak nie
potwierdza, że jest tym zain
teresowany.

(M.J.)
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Wybory odbędą się 27 października. Prezydentów, burmistrzów, wójtów
wybierać będziemy bezpośrednio, oddając głos na swojego faworyta. Je
żeli żaden z kandydatów nie uzyska przewagi głosów (50 proc. głosów i
jeden głos), dojdzie do drugiej rundy. Zmierzą się w niej dwaj kandydaci,
którzy otrzymali w pierwszej rundzie największe poparcie.

Akcja „Dziennika" zakończy się sukcesem

Kociewie będzie miato herb
I Zjeździe Kociewiaków w Szpęgawsku, 20 wrze
śnia, zostanie ogłoszony pro
jekt herbu Kociewia. Inspi
racją do opracowywanego
przez Józefa Olszynkę ze
Starogardu Gd. godła są pra
ce wykonane przez miesz
kańców naszego regionu.
Nadsyłane były one na tego
roczny konkurs „Dziennika
Bałtyckiego".

Fot. Rafał Kosecki

wymyślą nasi koledzy mówi Małgorzata Kołosińska z kl. I. - Jednak doskonale się
bawiliśmy. Cieszymy się, że mamy już ten etap za sobą. Najważniejsze, że tradycji stało się zadość - dodaje Stanisław
Kostka, dyrektor ZSA. - Od teraz wszyscy mogą się skupić
wyłącznie na nauce.

- Herb ma być zatwierdzo
ny przez uczestników zjazdu,
co umożliwi podjęcie dal
szych kroków do uprawo
mocnienia wizerunku tego
herbu - mówi Tomasz Wiczyński z Wydziału Kultury i
Promocji Regionu Starostwa
Powiatowego w Starogardzie
Gd.
Nad projektem pracuje
Józef Olszynka, starogardzki
artysta plastyk z Galerii A.
Inspiracją dla artysty są na

grodzone projekty w kon
kursie „Dziennika". - Aby
herb został zatwierdzony
przez związek heraldyczny,
muszą być ściśle zachowane
pewne zasady, dlatego trzeba
było dokonać modyfikacji powiedział nam T. Wiczyński.
- Opracowałem kilka szki
ców - dodaje J. Olszynka. - Z
przedstawicielami
staro
gardzkiego starostwa oraz
regionalistami zastanawia
my się teraz, jakie prace wy

brać. Niektóre przedstawiają
wiele elementów, są więc
bardzo zagęszczone, a inne
przedstawiają proste symbo
le.
Herb ma zawierać dwa
elementy: nawiązywać do
tradycji pomorskich, a zara
zem pokazać odrębność tra
dycji kociewskich.
Wyniki prac artysty oraz
regionalistów zaprezentuje
my już wkrótce.

(9P)

OSIECZNA. Jeden z
mieszkańców Osiecznej
jest podejrzewany o
nielegalną produkcję
bimbru. Policjanci
znaleźli na jego posesji
m.in. dwie beczki o
pojemności 80 litrów
każda, w większości
wypełnione zacierem
owocowym, z którego
Fot. Grzegorz Sikora
wytwarza się alkohol.
Z tego półproduktu można zrobić około 60-70 litrów alkoholu.
Znajdowały się tam też sprzęt służący m.in. do destylacji oraz
półlitrowa butelka z gotowym do spożycia alkoholem. Właściciel
posesji przyznał się, że rzeczy te należą do niego.

Zaraza dziesiątkowała plony
KOCIEWIE. Plantatorzy r
ziemniaków, którzy
j
'
> *;
dobrze chronili swoje
uprawy ziemniaków
: J
'
' ' I'' - V;^ r.(
;
zbierają bardzo dobre
! jBL
plony. Inni narzekają
na zbiory, a ich
ziemniaki są słabej
jakości. Mocno we
znaki rolnikom dały się j
HH1
choroby ziemniaczane, ! IMHl
IHHI
takie jak zaraza. W
Fot. Grzegorz Sikora
niektórych
przypadkach wręcz dziesiątkowały plantacje. - W zasadzie tylko
nieliczne plantacje wyszły bez uszczerbku na walce z chorobami
- mówi Jerzy Kałbukowski, doradca ds. uprawy ziemniaków z
Kalisk.

STAROGARD GD. W
Komendzie Powiatowej
Policji tworzony jest tzw.
niebieski pokój, w
którym przesłuchiwane
są już pierwsze osoby,
głównie
niepełnoletnie. Kolor
niebieski ma mieć
większy wpływ na
- - -^*-""^"1
psychikę
^
1
przesłuchiwanych. Fot Grzegorz Sikora
Efekty są zaskakujące mówi kom. Sławomir
Janicki z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii w KPP w Starogardzie
Gd. - Przesłuchiwane osoby, na ogół ofiary przestępstwa, są
bardziej otwarte, przez co decydują się na współpracę z nami.

(9P)
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wybrzeża

Bałtyckie LGekawostki
Ciężki jest żywot dryblasa

NAJWYŻSI

Życie z gtową
M
I

•Za najwyższego człowieka wszechczasów uważa się nieżyjącego już Roberta Wadlowa z USA, który w piątym roku życia mierzył już 163 cm. W wieku 22 lat miał już 272
cm.
•Najwyższy żyjący mężczyzna to Aleksander Sizonenke z Rosji, mierzy 242 cm.
•Najwyższa kobieta świata to nieżyjąca już Chinka Zeng Jinlian, mierzyła 247 cm
wzrostu.
•Biblijnym olbrzymem był Goliat, według zapisów miał ponad sześć łokci wzrostu,
czyli około trzech metrów.
•Obecnie za najwyższego Polaka uważa się 23-letniego Cezarego Trybańskiego, który
mierzy 216 cm i w tym sezonie rozpoczął grę w amerykańskiej koszykarskiej lidze
NBA.
•Za najwyższą Polkę uwaZapiSZ Się dO klubll
1 1
11
żana jest 27-letnia Małgo*
Międzynarodowy Klub Wysokich
rzata Dydek, mierzy 213 cm
przy Towarzystwie Miłośników Wrocławia
i waży około 100 kg. Grała
ul. Odrzańska 39/40
zawodowo w koszykówkę w
50 - 125 Wrocław
lidze NBA w Stanach Zjed
Kontakt: Tel. 071 78 74 229 lub 0606 687 588
noczonych.

eble robią na za
mówienie, ubra
nia kupują w
sklepach tylko
dla siebie, wy
jątkowy problem mają ze zna
lezieniem partnera. Od
trzech lat, najwyżsi
Polacy spotykają
się na Balu Wyso
kich w Dąbkach
Tutaj pomagają
sobie nawza
jem, bo trudno
żyć, kiedy za
małe
są
mieszkania,
buty, wanny,
drzwi i dom o w
sprzęty.

OKAZJA !

Za krótkie spodnie

- Trudno być wysokim przyznaje Tadeusz Dworok,
najwyższy uczestnik balu. Zamawiam wszystkie domo
we sprzęty. Spodnie szyję u
krawca, mam problemy z
kupnem butów. Nie wcho
dziłem nigdy do sklepów z
ubraniami, bo nie
miałem czego tam
przymierzać. W tej
chwili nie mam
już z tym wiel
kich problemów,
bo wyzbyłem się
kompleksów.
Krysia Rędzia,
nauczycielka, zdąży
ła się już przyzwy
czaić do swojego
ponadprzeciętne
go wzrostu.
- Lata do
świadczenia
zrobiły swo
je i w tej
c h
i
wzrost WKiie
problem.
Z

Tylko do końca września obowiązują wyjątkowo
korzystne oferty zakupu nowego FIATA

SEICENTO

p o c z ą t k u

tańsze o

PUNTO
-od 2 9

wstydziłam
się, że jestem
taka wielka,
ale
proszę
spojrzeć na
topmodelki,
one też są
wysokie.
- Miałem

z!
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trudności
ze znale
zieniem dla
siebie odpo
wiedniej ko
biety - te

PUH AUTO MOBIL Sp. z o.o.
Wejherowo, ul, Gdańska 17, tel. 672-14-72
Gdynia, ul. Węglowa 22. tel. 681-50-95
Kościerzyna, ul. Kościerska Huta 6F, tel. 688-77-31
Żukowo, ui. Armii Krajowej 12, tei, 684-93-95
Kartuzy, ul. Sambora 6, tel. 681-09-63

Małgosia Świgoń, córka prezesa klubu mierzyła uczestników balu.
Na zdjęciu Dorota Kowalczyk z Siedlec.
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blachodachówka
teraz juz za.

PMtronfipkln
Ra(in«rlł

jriwMMjfc'

Paliw
8A

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY

Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw

ono1 609

szwedzka precyzja
fachowe doradztwo
gwarancja 15 lat
atesty i aprobaty
transport

Wiesz co masz na dachu!
blachodachówki
blachy trapezowe
blacha płaska
okna i wyłazy dachowe
orynnowanie Borga
orynnowanie pcv
opierzenia
uszczelki
wkręty

Gdynia
Gdańsk
Elbląg
Kartuzy
Kościerzyna
Leiniewo

Lębork
Malbork
Pruszcz Gd.
Reda
Starogard Gd.
Sztutowo
Tczew
Władysławowo
hukowo

-.-r- i n f o l i n i a —
7B-341 Starsi OąhftłW'. Nowa Oi||)ixswa k. Słupska
teL iÓSSS 011 34 57. 811 34 7B, łux (059} 811 34 77

781 66 77
301 67 12
236 15 41
685 32 99
686 72 44
675 59 75
863 22 77
647 16 85
692 09 99
678 71 11
563 90 95
247 93 35
531 97 84
774 58 55
681 82 56

!

'

EKONOMICZNE, EKOLOGICZNE
KOTŁY GRZEWCZE „HAJNÓWKA"
spalające odpady, drewno,
trociny, słomę, węgiel

KOTŁY NA MIAŁ WĘG
Palenie raz na dobę
Sprawność 82-86%, Certyfikat ekologiczny

10150873/A/890

3

Smc

zawsze w czwartek w Dzienniku
84 280 StrzeWetino

tel I058J 676 24 84 85
tel. kom. 0601 997 611

10143390/E/30

P
R
0
Pruszcz Gd., ul. Obrońców Westerplatte 1a,
teiyfax (0-58) 683-22-70, tel. 692-09-99
Tczew, ul. Jagiellońska 55, tel. 531-97-84
Żukowo, ul. Kościerska 9, tel/fax (0-58) 681-82-56
Reda, ul. Gdańska 16, tel./fax (0-58) 67-87-111
Sztutowo, ul. Gdańska 43A, telVfax (0-55) 247-93-35

www.makro4MJd.com.pl

Skład Art. Met. Bud. i Narzędzi
83-400 Kościerzyna, ul. 8 Marca 3-4

Ogłaszaj się

ul. Rdestowa 41
ul. Mostowa 14
ul. Warszawska 66
ul. Gdańska 28
ul. Wojska Polskiego 8
ul. Pucka 31
ul. Słupska 18
al. Wojska Polskiego 91
ul. Obr. Westerplatte 1A
ul. Gdańska 16
os. Konstytucji 3 Maja 5A
ul. Gdańska 43 A
ul. Jagiellońska 55
ul. Łąkowa 4
ul. Kościerska 9

Ogłaszaj się

zawsze
we wtorek
w Dzienniku

Fot. M. Pietrasz

21800348/A/1154

SZWEDZKA JAK0SC NA POLSKĄ Kf

NELSKAMP

3RAAS
C BKLIX
J
A

k. Sierakowic

B i u r a

tul (OS8ł 684 51 21

Reklamy:

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (0-58) 30-03-233
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2, tel. (0-58) 66-06-527
Słupsk, ul. Filmowa 3e, tel. (0-59) 848-17-30

NOWA OFERTA!!!

M Ł
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83-334 Mtechucino,

BLACHODACHÓWKI I TRAPEZY

od 17,89 zł/m2

DACHÓWKA CERAMICZNA

od 27,99 zł/m*

DACHÓWKA CEMENTOWA

od 22,50 zł/m*

BOLIX SYSTEMY OCIEPLEŃ

od 23,40 zł/m2

STOLARKA OKIENNA
PCV Iz DREWNA
PŁYTY GIPSOWE

W PROMOCYJNYCH

CENACH

ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI, OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE
ZAPEWNIAMY komplet materiałów na dach, transport i bezpłatne doradztwo techniczne

Za kompletny dach, docieplenie budynku lub okna otrzymasz dwuosobow

vczat
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REKLAMA

Oferta ważna do 19 września 2002 r.

w chmurach
czasy Tadeusz wspomina z
uśmiechem. - Ale zawsze
było tak, że podobały mi się
wysokie panny. Tak się
dziwnie składało, że i ja im
się podobałem.
Kiedy świat

jest za maty
Przy wysokim wzroście
problemem staje się jazda
maluchem, nocleg w hote
lu, bo łóżka i kołdry są dla
nich za krótkie. Mężczyźni
zwykle są bardziej odporni
na tego typu stres.
- Ponadprzeciętny wzrost
to problem, ale nie dylemat
- Sebastian Piekarski poka
zuje swoje spodnie. - Choć
spodnie od garnituru, jaki
mam na sobie, musiałem
wydłużyć, bo były za krót
kie. Nie mam też wielkiego
problemu w znalezieniu ży
ciowego partnera...
Wysocy mają ograniczo'W wybór, zmuszeni są do
"Przystania z nielicznych
sklepów wyspecjalizowa
nych w odzieży o ponad
przeciętnej numeracji, bądź
szyć je u krawca.

Długim trudno być
Stefan Świgoń, organiza
tor Balu w Dąb
kach gromadzi
koresponden
cję od załama
„dłu
nych
gich". Pro
szą
o
|l
umożliwienie
kontaktu
z mający
mi podob-

SSm
Stefan Świgoń
:

Fot. Joanna Lichacy

D

Stefan Świgoń, prezes wrocławskiego Klu
bu Wysokich mierzy jedynie 175 cm. Sam
twierdzi, że to wtaśnie kompleks niższości
spowodował, że zżył się ze środowiskiem
dryblasów. Zwołując pierwsze spotkanie
wysokich w klubie Piwnica Świdnicka w
1974 roku nie wierzył, że impreza nabierze
takich rozmiarów. Sądził raczej, że będzie
to spotkanie jednorazowe. Tymczasem...
klub funkcjonuje już ponad 30 lat i przewi
nęło się przez niego kilka tysięcy osób. Co
więcej, na jego wzór działają podobne
zrzeszenia w Niemczech, Holandii, Szwaj
carii, Francji, USA i innych państwach. Wro
cławski Klub Wysokich obchodzi w tym ro
ku 31 rocznicę istnienia. Bal w Dąbkach or
ganizowany był po raz trzeci.

ne kłopoty, ze znalezieniem
wielgachnych butów, zmiesz
czeniem się w maluchu.
- Często zanim trafili do
klubu, kurczyli się pod wzro
kiem „normalnych" zadziera
jących ku nim głowy z nie
zdrową ciekawością, to im
właśnie potrzebne jest naj
większe wsparcie - mówi Świ
goń.

t

ó
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RADIA

ODTWARZACZE
KASETOWEJ

ODTWARZACZE
PŁYT CD
J-J
od

Polskie normy dotyczące
wzrostu nie są tak wyśrubo
wane jak europejskie. Tutaj
aby móc powiedzieć „jestem
wysoki" mężczyzna musi mieć
185 cm wzrostu, kobieta dzie
sięć centymetrów mniej.
Wszystkich dryblasów wią
żą serdeczne więzy, wręcz
przyjaźni. Delegacja polska
uczestniczy w corocznych
spotkaniach europejskich. Co
dwa lata jest wybierany pre
zydent wysokich.
Aby dostać się do klu
bu wysokich przede
wszystkim trzeba się
nim czuć!? Niektórzy
mają
niesamowite
kompleksy na
punkcie swo
jego wzro
stu.
Niek

r
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GŁOŚNIKI
6x9 X-Power

AMBI PUR

KAPTURKI
KOLOROWE
NA ŻARÓWKI

2 99
#

WYMIANA OLEJU s/

e

dziewczęta
dopiero w
Klubie Wy
sokich,
wśród ta
kich samych
dryblasów jak
one wyzbyły
się komplek
sów, znalazły
nawet życio
wych part
nerów.
Joanna
Lichacy

ęCastrot

"Ł"

MrtKil
Mobil
0 Shell

/

WYMIANA FILTRA OLEJU s/ i
PRZEGLĄD SEZONOWY \/
* szczegóły promocji w sklepie

REGENERATORY
KOLORÓW

AMORTYZATORY

Montaż

do lakieru
akrylowego

gratisi
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Montaż
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przy zakupie opon
w Norauto
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firntont
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największy wybór
Sebastian Piekarski ze Słupska w Międzynarodowym Balu Wysokich w Dąbkach
uczestniczy po raz drugi. Przyjechał z kolegą Pawłem Wiśnikiem, również słupszczaninem.

w najniższej cenie

AutO CentriMI
mmmm norauto odańsk-kiełpinek
prasy fitewtruw Hmśkmym AU€MAft, ul. imięiłfwa 9, t#f, 769 4f OS
mwmm mwet* §M4»M, mm,mm-mm

Radni do tablicy

wmm
wybrzeza

Osiek. Metryczka samorządu

BEZPIECZNE POMORZE

Policjanci radzą
Dokonywane napady, szczególnie ataki na tle seksualnym, mogą
zrujnować resztę życia ofiary. Wiele poważnych przestępstw te
go rodzaju pozostaje ciągle niezgtoszonych, a napastnik pozo
staje na wolności i działa dalej na szkodę innych. - Niniejsze
wskazówki mogą uchronić Cię przed strachem, bólem, a nawet
uratować twoje życie - zapewniają policjanci.

Bezpieczeństwo w §©mti
•Zawsze zamykaj drzwi na wszystkie zamki, zwłaszcza gdy po
zostajesz sam w mieszkaniu bądź domu. Nie wpuszczaj obcych
ci osób do domu. To powinna być .twoja normalna procedura.
Dzięki temu poczujesz się bezpieczniej.
•Zainstaluj dobre zamki do drzwi i okien oraz wizjer.
•Zainstaluj alarm przeciwwłamaniowy za pośrednictwem re
nomowanej firmy.
•Spowoduj, aby światło na klatce schodowej oświetlało stoją
cą pod twoimi drzwiami osobę.
•Zawsze po zmroku zaciągaj żaluzję lub zasłony tak, aby wnę
trze twojego mieszkania było niewidoczne z zewnątrz.
•
Nie udzielaj informacji telefonicznych, gdy nie znasz rozmów
cy•
Nie rozgłaszaj tego, że mieszkasz sam.
•
Pies trzymany w domu też może ci pomóc.

Na forum nie dyskutowano
r"*! ada Gminy w Osieku, w
K ciągu minionych 4. lat,
zbierała się na 30 po
siedzeniach. W tym czasie
radni podjęli 186 uchwał. W
składzie rady i zarządu nie
dokonywano żadnych zmian.
Samorząd mocno angażował
się w pozyskiwanie pienię
dzy z funduszy krajowych i
wojewódzkich na inwestycje
gminne. W sumie, w wyniku
zdobycia dwóch nagród w
konkursach ekologicznych,
udało się zdobyć 450 tys. zł.
Zostały one wykorzystane na
inwestycje proekologiczne.

Do tej pory samorząd nie
zaciągnął żadnej pożyczki i
kredytu. Jednak, wraz z roz
poczęciem budowy oczysz
czalni, gmina Osiek będzie
mogła skorzystać z pożyczki
preferencyjnej z Wojewódz
kiego Funduszu Ochrony
Środowiska w Gdańsku w
wysokości 1 min zł oraz z 600
tysięcy zł dotacji.
Szkoła w Osieku znalazła
sponsora, który sfinansował
wymianę części okien i mo
dernizację ogrodzenia szkol
nego.
Sesje Rady Gminy w Osie
ku należały do nielicznych,

na których nie miały miejsca
gorące i emocjonalne dysku
sje. Wszelkie spory rozwiązy
wano na forum komisji. Na
posiedzeniach rady zazwy
czaj tylko głosowano.
(rako)

Liczba

450
- tyle tys. zł władze
Osieka pozyskały na in
westycje proekologicz
ne z funduszy krajo
wych

Plusy

Więcej światła, czystsze plaże

PfgffP!

Wygraj komputei
W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze możecie
Państwo wygrać komputer. Wystarczy jedynie wziąć udział w
naszym konkursie. „Dziennik Bałtycki" oraz PZU Życie SA
wybierają co miesiąc najlepszego dzielnicowego w województwie
pomorskim. W gazecie zamieszczane są kupony, na których należy
wpisać imię i nazwisko najlepszego, Państwa zdaniem,
dzielnicowego. Nagrodą dla policjanta jest rower, a dla
komisariatu, w którym pracuje - zestaw komputerowy. Dla naszych
Czytelników mamy nagrody w postaci losowanego raz w miesiącu
komputera. Plebiscyt potrwa do 30 stycznia 2003 r.
Kupon różni się od tego z pierwszej edycji. Znalazło się tam miejsce
oznaczone: „Największym problemem mojej okolicy jest:".
Wypełniając je, należy wskazać największy problem, z którym
borykacie się Państwo w swojej dzielnicy. Interesuje nasz wszystko,
co owiązane jest z bezpieczeństwem. Do kuponu można dołączyć
dodatkowo dokładnie opisany problemem. Wszystkie sygnały
postaramy się wyjaśnić w porozumieniu z policją. Kupony prosimy
przysyłać do Biura Konkursów „Dziennika Bałtyckiego" w
Gdańsku, Targ Drzewny 9/11. Pamiętajmy, że im więcej kuponów,
tym większa szansa, że najlepszym dzielnicowym miesiąca zostanie
właśnie Państwa kandydat.
(wit)
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PZU ZYCIE SA

Bezpieczne Pomorze'' §
Głosuję na najlepszego dzielnicowego:

Imię i nazwisko:
Adres komisariatu:
Największym problemem mojej okolicy jest:

Moje dane:

Imię i nazwisko:
Adres i telefon:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora konkursu na cele z nim związane.

PZU ŻYCIE SA

•Wprowadzono segrega
cję odpadów komunalnych i
ustawiono w całej gminie po
jemniki do selektywnej
zbiórki surowców wtórnych.
•Uporządkowano gmin
ne składowisko odpadów ko
munalnych.
•Zmodernizowano obiekt
po
dawnym
Gminnym

Fot. Rafał Kosecki

Ośrodku Kultury w Osieku.
Obecnie mieści się tam sie
dziba Centrum Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
•Wykupiono teren pod
budowę oczyszczalni ście
ków oraz rozpoczęto uzbra
janie działki w wodociąg i
energię.
(rako)

Szkół nie rozbudowano

Kupon konkursowy

M

W centrum Osieka utwardzono główny plac.

Minusy

Dziennik

la

Partner akcji:

ada Gminy Osiek, podczas kończącej się ka
dencji, nie podjęła żad
nych spektakularnych decy
zji. Jednak przyszło się jej
zmierzyć z wieloma bieżący
mi problemami. Udało się
zrealizować kilka istotnych
inwestycji.
•Dokonano modernizacji
oświetlenia na terenie całej
gminy. Stare lampy zastąpio
no nowymi, energooszczęd
nymi.
•Wybudowano wodociąg
w miejscowości Lisówko.
Wcześniej otrzymano na ten
cel dotację w wysokości 67
tys. zł.
•Utwardzono kostką polbrukową plac handlowo-usługowy wraz z parkin
giem w centrum wsi Osiek
•Częściowo oczyszczono
jezioro Kałębie. Zmodernizo
wano pomosty nad jeziorami
Kałębie i Głuche. Utworzono
w Radogoszczy i Osieku pla
że.
•Wykonano chodnik przy
ul. Wyzwolenia.
jhf

podpis
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Organizatorzy:

WSI'-.)

ie udało się obecnej
radzie zrealizować kil1 1 ku inwestycji ważnych
dla przyszłości gminy. Na
ocenę pracy samorządu rzu
tują również nie najlepsze
stosunki z parafią w Osieku.
Brak dobrej współpracy
szkodził wizerunkowi gminy.
•Mimo chęci i zapowie
dzi nie udało się gruntownie
zmodernizować obiektów
szkolnych. Plany rozbudowy
szkoły o nowy segment speł
zły na niczym. Udało się
opracować jedynie doku
mentację. Zabrakło realiza
cji.
•Zbyt długo trwało opra
cowywanie dokumentacji
technicznej oczyszczalni i
kanalizacji ściekowej. Dopie
ro pod koniec kadencji udało
się rozpocząć roboty związa
ne z powstaniem oczyszczal
ni.
•Mimo zabiegów samo
rządu nie udało się nakłonić
Telekomunikacji Polskiej SA
do telefonizacji Skórzenna i
Skrzyni. W jednej z tych wsi
nawet zdemontowano jedyny

©

Nie udało się rozbudować szkół o dodatkowe sale lek
cyjne.
Fot. Rafał Kosecki

aparat na karty magnetyczne.
•Stan dróg gminnych po
zostawia dużo do życzenia.
Nawożenie szlaki i wykona
ne równania dają tylko poło
wiczny efekt.

•Poza jednym festynem
w ciągu lata nie odbywają się
inne imprezy dla wczasowi
czów. Organizatorem Mię
dzynarodowego Festiwalu
Muzyki Gospel jest miejsco
wa parafia.
(rako)

SŁOWKO
0 RADNYCH

Jacy oni są'

RADNI
DO
TABLICY
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•JAN BRRANDT - intereso
wały go przede wszystkim
sprawy związane z rolnic
twem.
•JAN CEJROWSKI - zabie
gał o poprawę ochrony po
żarowej. Interesował się
także kwestiami związany
mi z wsią Kasparus, w któ
rej mieszka.
• WOJCIECH CHEREK - dą
żył do poprawy sytuacji w
gminnej oświacie. Nie były
mu obojętne sprawy stanu
dróg gminnych. Z racji za
siadania w zarządzie zabie
rał głos we wszystkich istot
nych sprawach dla gminy.
• DONATA DUKIELSKĄ z
racji wykonywania za^Pi
nauczyciela zainteresowana
była głównie sytuacją w
oświacie i efektami wdraża
nia reformy edukacji.
• TERESA EGGERT - prze
wodnicząca Rady Gminy.
Starała się prowadzić obra
dy w sposób bezstronny.
Utrzymywała częsty kontakt
z Zarządem Gminy, aby być
na bieżąco w najważniej
szych sprawach dla samo
rządu.
•BARBARA ERDANOWSKA
- zabiegała przez cztery lata
o ciągłe poprawianie stanu
dróg we wsi Wycinki.
•JÓZEF KOMOROWSKI zabiegał na forum komisji i
rady o obniżenie stawek po
datków. Dbał o preferencje
dla przedsiębiorców lokal
nych.
•TERESA OWCZARZ
jedna z aktywniejszy^ffadnych. W sposób szczególny
dbała o swoją wieś Lisów
ko.
•JANUSZ PATER - zabiegał
o poprawę stanu dróg w
Wycinkach. Interesował się
sprawami rolniczymi.
•MARTA POPŁAWSKA-MUSZYŃSKA - interesowa
ła się oświatą i ekologią.
Walczyła o poprawę dostę
pu do jezior dla mieszkań
ców gminy i wczasowiczów
w sytuacji, kiedy wiele dzia
łek położonych nad akwe
nami jest ogrodzona.
•KAZIMIERZ PUCHAŁA interesował się stanem dróg
gminnych na terenie gmin
ny Osiek.
•ELŻBIETA REGOSZ - inte
resowała się kwestiami
związanami z utrzymaniem
porządku i ładu w gminie.
•TERESA ŚLIWIŃSKA - naj
częściej wypowiadała się w
sprawach finansowych sa
morządu. Stanowiła autory
tet dla wielu radnych w
kwestiach konstruowania
budżetu.
•MAREK SZREDER - zabie
gał o poprawę stanu dróg i
sprawy związane z bezpie
czeństwem w gminie.
•LESZEK TORBICKI - zabie
gał o telefonizację wsi
Skrzynia. Zabierał głos w
kwestii poprawy estetyki
gminy i utrzymania dróg.

Radni do tablicy
SŁOWKO
O RADNYCH

i Jacy oni są?
•STANISŁAW CHĘĆ - wice
burmistrz Skarszew, inteligent
ny, ale słyszy się opinię, że sta
nowisko wiceburmistrza jest w
Skarszewach zbędne.
•ZENON CZARNOWSKI - lubi
zajmować się poprawą życia
na wsi, szczególnie zaangażo
wany w rozbudowę wodocią
gu we wsi Bączek.
•IRENA DROŻDŻEWSKA dziata np. na rzecz poprawy
warunków w służbie zdrowia,
z jej inicjatywy powstał plac
zabaw na Os. Kleszczewskim.
•JÓZEF EBERTOWSKI - były
burmistrz Skarszew, interesuje
się m.in. sportem i oświatą,
inicjator rozbudowy infrastruk
tury wsi Szczodrowo i Przerębska Huta.
•ANDRZEJ FLIS - przewodni
czący Rady Miasta i Gminy
Skarszewy, pracowity, ale - jak
sam przyznaje - za mało sta
nowczy.
•JÓZEF GDANIEC - kieruje
komisją rolnictwa, przemysłu,
handlu i ochrony środowiska,
interesuje go m.in. poprawa
estetyki wsi.
•REGINA GRZYWACZ - wice
przewodnicząca komisji spraw
socjalnych, wnosi zmiany do
projektów uchwał, zaangażo
wana w sprawy pomocy spo
łecznej.
, , •MARIAN JANECZEK - kieru
je komisją rewizyjną, interesu
ją go np. kwestie związane z
oświatą i opieką społeczną.
•KRZYSZTOF JANICKI - wice
przewodniczący komisji prze
strzegania prawa, zaangażo
wany m.in. w likwidację zjawi
ska spożywania alkoholu w
miejscach publicznych.
•STANISŁAW KOSZNIK - kie
ruje komisją przestrzegania
prawa i porządku publicznego,
aktywny m.in. w zakresie re
montów dróg wiejskich.
•WIESŁAW KOSZNIK - kieru
je komisją spraw socjalnych i
mieszkaniowych, interesuje się
m.in. rozbudową wodociągów
wiejskich.
•HENRYK MALINOWSKI kieruje komisją rozwoju go
spodarczego i budżetu, nie ob
ce są mu sprawy oświaty, służ
by zdrowia, opieki społecznej.
•RAFAŁ MŁYŃSKI - w komisji
! cr rolnictwa, zainteresowany
głównie poprawą infrastruktu
ry technicznej wsi Więckowy i
okolic.
•HUBERT THRUN-w komisji
przestrzegania prawa i po
rządku publicznego, lubi zabie
rać głos w sprawach oznako
wania i naprawy dróg.
•PIOTR TURZYŃSKf - wice
przewodniczący komisji roz
woju gospodarczego, zajmo
wał się m.in. sprawami Pogódek, np. rozbudową tamtejsze
go gimnazjum.
•TOMASZ SOSNOWSKI - były
naczelnik Skarszew, jeden z
inicjatorów budowy sieci wo
dociągowej przy ul. Gdańskiej.
•BOGUSŁAW SULEWSKI - in
teresuje go np. naprawa przy
stanków autobusowych, wła
snymi środkami wspomagał
realizację wniosków komisji
rolnictwa.
. • HENRYK SZCZODROWSKI wiceprzewodniczący komisji
rolnictwa, inspirator konkursu
estetyzacji wsi, interesują go
m.in. sprawy hodowli bydła.
•JAROSŁAW SZWAJKOWSKI
- wiceprzewodniczący komisji
oświaty, wspiera życie sporto
we na terenie miasta i gminy.
•TERESA ŚWIECA - kieruje
komisją oświaty zdrowia, kul
tury sportu i edukacji, intere
suje się m.in. poprawą warun
ków służby zdrowia.
•ANDRZEJ WICENBACH - w
komisji rewizyjnej, ale porusza
też m.in. problemy związane
ze złym stanem budynków w
Godziszewie.

Metryczka Rady Miasta i Gminy Skarszewy

0 finansach i oświacie
^iKst

karszewcy radni ob
radowali w czasie tej
kadencji 48 razy co
daje średnio 12 po
siedzeń rocznie. Se
sje odbywały się tradycyjnie
w sali Urzędu Miasta i Gmi
ny ale także w remizie OSP i
raz w sali kina w Skarsze
wach.
Rada liczyła pierwotnie 22
osoby ale pod koniec kaden
cji zmarł radny Henryk Kapitkowski, który kierował ko
misją rewizyjną. Po jego
śmierci składu rady nie uzu
pełniono.
Łącznie podjęto w tej ka
dencji 343 uchwały (do dnia
10 września br.). Najwięcej
razy (64) uchwalano zmiany
dotyczące poszczególnych
budżetów, zaciągania kredy

tów na inwestycje i spraw
bankowych. 39 uchwał doty
czyło spraw organizacyj
nych, na przykład wyboru
przewodniczącego rady bur
mistrza, powołania komisji
problemowych.
Ponadto 30 uchwal doty
czyło zmian w różnych statu
tach, regulaminach, progra
mach i w składach komisji
konkursowych.
Sporo
uchwał (28) dotyczyło przy
jęcia wysokości stawek po
datków lokalnych oraz ich
zmiany. Tyle samo uchwał
dotyczyło też spraw oświaty.
W kadencji odbywały się
też spotkania z mieszkańca
mi. Poruszano na nich na
przykład takie sprawy jak
modernizacja i naprawa ulic
w Skarszewach, oczyszcza

nie miasta i gminy mieszka
nia socjalne w budynku po
komisariacie policji, ograni
czenie bezrobocia, oczysz
czanie studzienek burzo
wych.

(M.J.)

Liczba
- tyle min zł wyniesie
przewidywane na ko
niec br. zadłużenie
Skarszew; największy
kredyt bankowy (1,1
min zł) został wzięty
przez samorząd na roz
budowę gimnazjum w
Skarszewach

Plusy
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SKUP ZŁOMU I METALI
KOLOROWYCH
STAROGARD GD., UL. ZIELONA 30
(baza G.S.)
Zapraszamy Pn.-Pt. 8.00-15.00
Sobota 8.00-14.00
teł. 56-226-37, kom. 0501550875
SUPERCENY!

DOMO s.j.

SKŁAD FABRYCZNY f-my KRONOPOL
80-85cm

płyty
meblowe
70 kolorów
lustra
5 rodzajów

profile aluminiowe

tanie
drzwi
przesuwane

459zł

tel: 682 88 63, 682 88 64
STRASZYN - rondo
www:domo.gda.pl

21800297/C/181

FIRMA HANDLOWA
MARIAN LANDOWSKI
83-421 WYSIN
g
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OFERUJE
DO SPRZEDAŻY:

Szpecące otoczenie elementy kładki w tej kadencji
wreszcie zniknęły.

nad rzeką Wietcisa. Ciężkie,
metalowe części leżały przez
kilka lat na osiedlu Sikor
skiego w Skarszewach i po
przednia rada jakoś nie mo
gła sobie z tym poradzić.
Dziwne, bo stanowiły zagro
żenie dla bawiących się tam
dzieci i szpeciły otoczenie.
• Szereg ważnych dla
mieszkańców inwestycji. Są
to m.in. modernizacja ujęcia
wody w Pogódkach; budowa

Fot. Maciej Jędrzyński

wodociągów Wolny Dwór Skarszewy Pogódki-Bączek,
Bolesławowo-Skarszewy;
budowa drogi asfaltowej
Przerębska Huta - Bożepole
Królewskie; modernizacja
oświetlenia na energoosz
czędne w całej gminie; re
mont dachu na Zamku Joannitów i remonty w Szkole
Podstawowej w Skarsze
wach.

(M.J.)

Minusy

•Skarszewy są ładnie po
łożone (lasy, jeziora), ale wie
le pozostawia do życzenia
czystość ulic, stan terenów
zielonych, chodników, ulic,
domów. Za mało jest ławek
dla spacerowiczów. Przyda
łaby się też porządna pu
bliczna toaleta, żeby nie za
łatwiać potrzeb w krzakach.
Duża fontanna i trawnik na
pl. Hallera to jeszcze nie
wszystko.
•Nie sprowadzono żad
nego inwestora, który dałby
zatrudnienie mieszkańcom.
Nie można tylko zasłaniać
się ogólną sytuacją gospo

- nawozy
- pasze
- węgiel
- środki ochrony roślin
- części do ciągników i maszyn rolniczych

Ceny promocyjne
- saletra
- saletrzak
- pasza tucznik
- węgiel groszek
- węgiel orzech
- węgiel miał

480 zł/t
430 zł/t
660 zł/t
340 zł/t
380 zł/t
215 zł/t

tel./fax 687-88-07
kom. 0602-527-944
czynne 7 dni w tygodniu

10150683/A/905

SKORA I DĄB

Mieszkania na papierze

•Poważną wpadką było
utworzenie Pomorskiego To
warzystwa
Budownictwa
Społecznego w Skarszewach,
z udziałem kapitału prywat
nego. W połowie kadencji sa
morząd na mocy umowy
udostępnił PTBS teren pod
budowę mieszkań i narobił
apetytu mieszkańcom na
cztery ściany za niewielkie
pieniądze.
Tymczasem
mieszkań nie ma, ziemia leży
odłogiem, a władze Skarszew
miały nawet przez jakiś czas
problem ze znalezieniem ad
resu prezesa PTBS.

niERUCHomości

kompletne
drzwi
przesuwane:

Rozbudowa gimnazjum
i nowe wodociągi

•Z powodzeniem doko
nano samodzielnych i ko
rzystnych zmian w podsta
wowych dziedzinach życia.
Przykładem jest powołanie
spółki Gminna Energetyka
Cieplna, w której 100 proc.
udziałów ma gmina. Dzięki
temu władze mają wpływ na
wysokość stawek za energię i
sposób wydawania pieniędzy
z tego tytułu. Z kolei Gminny
Ośrodek Zdrowia w Skarsze
wach zyskał fachowego kie
rownika i specjalistę z zakre
su medycyny doktora Jacka
Bielana. Dofinansowano też
zakup USG dla ośrodka, po
prawiła się jakość usług pla
cówki.
•Rozbudowa gimnazjum
w Zespole Szkół Publicznych
w Skarszewach. Placówka
zyskała obiekt z 6 salami dy
daktycznymi. Oprócz tego
udało się przeprowadzić mo
dernizację sali gimnastycz
nej. Wymieniono parkiet
oraz grzejniki w tym po
mieszczeniu.
•Usunięcie elementów
kładki, która miała powstać

Ogłaszaj się

Ogłaszaj się

darczą. Inne polskie miasta i
gminy są w podobnej sytu
acji, a jednak niektórym uda
je się zmniejszyć bezrobocie.
Szanowni włodarze! Trzeba
być na tym polu bardziej ak
tywnym.
•Stan nawierzchni nie
których ulic, a zawłaszcza na
osiedlach Kleszczewskim i
Tczewskim. Gruntowe drogi,
w dodatku często w fatalnym
stanie, nikogo już dzisiaj nie
zadowalają. Zdecydowanie
jest to jedno z najważniej
szych zadań dla radnych no
wej kadencji.

(M.J.)

STYLOWE MEBLE HOLENDERSKIE NOWE
I UŻYWANE
MEBLE
Tczew

HOLENDERSKIE

Pszczółki

Pszczółki,
ul. Kościelna 14
Pruszcz Gd.
(przy dworcu PKP)
pn.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
Tel. (058) 682-90-88, 0602-25-65-08

'
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1. W plebiscycie na Najlepszego Radnego moż
na głosować za pomocą kuponów oraz SMSów.
Głosy będą sumowane.
2. Kupony drukowane będą w „Dzienniku Bał
tyckim" w każdy piątek od 30 sierpnia do 27
września 2002 r. Wypełnione, wyłącznie oryginalne - wycięte z gazety - kupony należy do
starczyć (przesłać lub przynieść) do lokalnego
oddziału „DB" lub do Biura Konkursów „DB",
Targ Drzewny, 9/11, 80-894 Gdańsk, nie później
niż do 1 października 2002 r.
3. SMSy należy wysyłać pod numer 7101, za po
średnictwem telefonu komórkowego w sieci
Idea, Plus GSM oraz Era od 30 sierpnia do
1 października 2002. Koszt wysłania SMSa wy
nosi 1 zł netto.
4. W każdy piątek, począwszy od 6 września, pu
blikować będziemy listę zgłoszonych do plebi
scytu kandydatów na Najlepszego Radnego zaj
mujących 20 pierwszych miejsc z danego powia
tu. Wyniki plebiscytu podamy 4 października.
5. Spośród dostarczonych prawidłowo wypełnio
nych kuponów plebiscytu Komisja Konkursowa
wyłoni co tydzień 3 Czytelników z każdego po
wiatu, którzy w najciekawszy sposób uzasadnili
swój wybór. Otrzymają oni gadżety „Dziennika".
Listę laureatów będziemy publikować w każdy
piątek.
6. Szczegółowy regulamin znajduje się w Biurze
Konkursów „DB" w Gdańsku. Wszelkich infor
macji na temat plebiscytu udziela Krystyna Ku
jawa, tel. (0-58) 30-03-175.

RANKING
1. Aneta Jasielska (gm. Starogard)

1*

* Liczba głosów z dnia 10.09.2002 r.

RADNI
DO
TABLICY

SŁOWKO
O RADNYCH

Metryczka samorządu gminy Osieczna

ZASADY PLEBISCYTU

Wybierz Qfj
Najlepszego i
Radnego
j

kupon lub SMS'
Wyślij kupon konkursowy
- co tydzień §
dla głosujących
Głosuję na Najlepszego Radnego:
imię i nazwisko radnego:
gmina:
uzasadnienie:

Dotacje i kredyty

W

trakcie minio
nych czterech
lat Rada Gmi
na Osieczna
odbyła 25 sesji.
W tym czasie radni podjęli
172 uchwały. W składzie rady
żadne zmiany nie zaszły. Za
to zmieniali się członkowie
zarządu. Józefa Glinieckiego
już na początku kadencji za
stąpił Roman Tomczak. Z ko
lei pod koniec kadencji z
pracy w zarządzie zrezygno
wała Liliana Barszcz. Na jej
miejsce nie powołano niko
go.

Rada Gminy musiała się w
swojej pracy posiłkować po
życzkami i kredytami banko
wymi. Były one wykorzysty
wane zarówno na działal
ność bieżącą, jak i na inwe
stycje. Na dziś gmina ma
dług w wysokości ok. 400 tys.
zł. Władze gminy starały się
także pozyskiwać pieniądze
na inwestycje w postaci do
tacji. Mogą pochwalić się po
zyskaniem dotacji w wysoko
ści 300 tys. zł z Urzędu Kul
tury Fizycznej i Sportu w
Warszawie na budowę sali
gimnastycznej w Osiecznej.

Jacy oni są?
•LILIANA BARSZCZ - jedna z
najaktywniejszych radnych.
Często zabierała głos w wielu
istatonych sprawach. Zaanga
żowana na rzecz rozwoju
oświaty i służby zdrowia.
Sprzeciwiała się likwidacji li
nii kolejowej Laskowice Czersk.
•ERYKA BELICKA - intereso
wała się głównie oświatą
oraz rozwojem wsi Szlachta,
•HENRYK CZARNOWSKI zabiegał o systematyczną po
prawę dróg gminnych na te
renie całej gminy Osieczna.
•PIOTR DAWIDOWSKI - za
biegał, z dobrym skutkiem, o
powstanie boiska do piłki
nożnej w jego rodzinnej wsi
Osówek. Aktywny w komisji
przeciwdziałania alkoholizmo
wi.
•JÓZEF GLINIECKI - jako
przewodniczący komisji bu
dżetu dbał o całokształt
spraw finansowych samorzą
du.
•STANISŁAW GORNOWICZ interesował się przede
wszystkim sprawami związa
nymi z rolnictwem.
•MIECZYSŁAW KOŁODZIEJ
SKI - zabierał głos w kwe
stiach związanych z rolnic
twem.
•ZBIGNIEW LOREK-dzia^ i
na rzecz ochrony środowiska."
•KAZIMIERZ POZORSKI - za
interesowany rozwojem
Szlachty. Wyposażył w ławki
boisko w Osówku.
•GRZEGORZ SŁAWNY - je
den z dwóch współtwórców
rajdu samochodów terernowych, promującego walory
tursytczne gminy, który zresz
tą wywołał wiele kontrower
sji.
•ADAM SUCHOMSKI - prze
wodniczący Rady Gminy. Dbał
o to, aby podczas sesji
wszystko odbywało się zgod
nie z planem. Zaangażowany
na rzecz rozwoju oświaty
oraz interesował się melioracajami.
•IRENA SZMAGLIŃSKA- za
interesowana oświatą. Dążyła
do powstania świetlicy w
Zimnych Zdrojach.
ROMAN TOMCZAK i
ddwspółtwórca rajdu samocho
dowego. Zaangażowany na
rzecz wyposażenia świetlicy
w Zimnych Zdrojach. Zabierał
głos w kwestiach oświato
wych.
•ZYGMUNT TRAMOWSKI zabiegał o utwardzenie drogi
Osieczna - Byłyczek.
•WIESŁAWZIELIŃSKI-przy
służył się do rozpoczęcia bu
dowy remizy w Klaninach,

Ponadto przy pomocy sta
rostw tucholskiego i staro
gardzkiego oraz marszałka
Sejmu pozyskano pieniądze
na utwardzenie drogi ze
Szlachty w kierunku Czer
ska.
(rako)

400
- na tyle tys. zł władze
Osiecznej musiały się w
te] kadencji zadłużyć

Budowali mosty, organizowali rajdy
Rada Gminy Osieczna, mimo że nie zanotowała
spektakularnych osiągnięć, to starała się działać na
rzecz poprawy życia mieszkańców gminy.
•Przystąpiono do budowy pierwszej w gminie sali
gimnastycznej.
•W zakresie drogownictwa gmina Osieczna,
wspólnie ze starogardzkim Starostwem Powiato
wym, udało się doprowadzić do rozpoczęcia budo
wy drogi z Osiecznej na Byłyczek. Ponadto utwar
dzono część ul. Mickiewicza w Osiecznej.
•Zmodernizowano oświetlenie uliczne w gminie.
•Zbudowano wodociąg w Długiem.
•Wygospodarowano pieniądze na budowę wodo
ciągu w Dużych Krównach.
•Zmeliorowano połowę rowów na terenie gminy.
•Razem z gminą Kaliska zbudowano nowy most
w Czubku oraz wymieniono most pomiędzy Dłu
gim i Cisinami.
•Opracowano dokumentację pod budowę gimna
zjum w Osiecznej.
•W celu promowania walorów turystycznych gmi
ny od kilku lat organizuje się dwie duże imprezy;
Mistrzostwa Świata na Kociewiu w Kapele oraz
Rajd Samochodów Terenowych.

Przystąpiono do budowy sali gimnastycz
nej w Osiecznej.
Fot. Rafał Kosecki/archiwum

Wciąż nie ma gimnazjum
Pierwszy rok swojej działalności Rada Gminy Osieczna straciła na sporach i dyskusjach, w jakiej miejscowości ma
stanąć gminne gimnazjum. Sprawę musiało rozstrzygnąć referendum. Jednak co najważniejsze, nie myślano wów
czas, skąd wziąć pieniądze na jego budowę. Minęły od tego czasu 3 lata i gimnazjum nie powstało. Pozostała
część kadencji upłynęła w bardziej twórczej atmosferze.
•Władze gminy Osiecznej do dzisiaj tak naprawdę nie uporządkowały sprawy zagospodarowania nieczystości.
Samorząd nie zdobył się na budowę oczyszczalni,
•Część dróg gminnych wymaga zdecydowanej naprawy.
•Nie udało się rozpocząć rozbudowy szkoły w Osiecznej.
•Brak kanalizacji burzowej w Osówku był przyczyną zalania wielu posesji w tej wsi. Dopóki sprawa ta nie zosta
nie uregulowana, mieszkańcy Osówka cały czas są narażeni na dalsze podtopienia.
•W gminie istnieje słaba baza turystyczna, tymczasem aby się rozwijać, potrzebne są pieniądze turystów.
(rako)
REKLAMA

imię i nazwisko głosującego:.

Szanowny Kliencie

adres i telefon:

Prosimy wypełniać czytelnie, drukowanymi literamil

Wypełniony kupon dostarcz (wyślij lub przynieś) do Biura Konkursów „Dziennika
Bałtyckiego", 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11 lub do swojego regionalnego oddziału
„Dziennika" do 1 października.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora konkursu na cele z nim związane.

podpis.

7101

1. Wpisz SMS z imieniem i nazwiskiem radnego
oraz nazwą gminy (bez polskich znaków)
2. Treść wiadomości poprzedź wyrażeniem DB RADA
3. Postępuj według klucza:

DB RADA JAN KOWALSKI KOŚCIERZYNA

4. SMS wyślij pod numer 7101

Uwaga: głosy oddane za pomocą kuponów
konkursowych oraz SMS sumują się. Ranking
20 radnych drukujemy w każdy piątek
w Dzienniku Bałtyckim do 4 października
usługi! dostarcza

'

KREDYTY HIPOTECZNE
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KREDYTY GOTÓWKOWE
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A**to~0rania
Roko-cłu <40

w 3 dni, od 1000 do 15 000 zł, 8000 zł
bez poręczyciela

ROLNICY, RENCIŚCI, MARYNARZE
Starogard Gd., ul. Sikorskiego 11
Biuro - Sklep Meblowy obok Urzędu Gminy
Pon.-pt. od 10.00 do 17.00
Tel. 775-42-69, kom. 0609-048-690

Serdecznie zapraszamy

USŁUGI KSERO
A-4 - 30 gr, A-3

V# JL

w
STAROGARDZIE

w 7 dni, w walucie USD, euro, franki szwajcarskie

Wyślij SMS na numer

•••.iifinai.fi

Potrzebne Ci pieniądze na budowę, remont,
zakup mieszkania albo inny cel, przyjdź do nas.
Nie pobieramy żadnych opłat, zapewniamy miłą i szybką obsługę.

10149208/A/1471

rm
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Starogard Gd., ul. Sikorskiego 11
tel. 775-13-40,0601-992-015
e-mall: lnfo@tuksdach.com.pl
www.tuksdach.com.pl
WSZYSTKO NA DACHY: DACHÓWKI,
BLACHODACHÓWK1, GONT BITUMICZNY
PAPY ZGRZEWAINE, OBRÓBKI BLACHARSKIE,
RYNNOWANIE, FOLIE DACHOWE, OKNA DACHOWE,
ŁATY, KONTRŁATY, AKCESORIA DACHOWE.

POMIAR DACHU
WYCENA DACHU
•TRANSPORT!
Możliwość

zawsze
we wtorek
w Dzienniku

Q

Gałązki niczym pajęczyna

P

rzypadek sprawił, że
w jego szkole podstawowej, z braku
nauczyciela od hi
storii, uczyło się hi
storii sztuki. To właśnie na
uczycielka tego przedmiotu
rozbudziła w nim artystyczne
zainteresowania. Z metalem
zaś zetknął się w zakładzie
ślusarskim swojego ojca.
Obecnie Leszek Rosławski
prowadzi Pracownię Rzemio
sła Artystycznego - Kowal
stwo i Metaloplastyka oraz
studiuje konserwatorstwo na
Uniwersytecie im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
A zaczęło się od Gaudiego.
Ten barceloński architekt
okresu secesji i jego prze
dziwne, niepokojące wiqe ar
chitektoniczne jakby trochę
nie z tej planety, fascynowały

- W galeriićH"
W 2000 roku odbyt się wernisaż
prac Leszka Rosławskiego w Kaliskach. Jego wyroby można
spotkać w galeriach w Gdyni,
Sopocie, Kościerzynie, a także w
sklepach i kwaterach agrotury
stycznych. Niebawem prace jego
trafią również do sklepów w
Starogardzie Gd.

Leszka, trafiały do jego chło
pięcej wyobraźni.

Finezyjne ozdoby
- W podstawówce nie mia
łem możliwości podróżowania
i zwiedzania, to też książki by
ły moimi przewodnikami po
galeriach i muzeach Europy wspomina Leszek Rosławski.
Od kilku lat sam projektuje
swoje wyroby, od najbardziej
finezyjnych ozdób, jak kute
różyczki, drzewka o gałązkach
jak pajęczynka, po sztukę
użytkową - świeczniki, różne
go rodzaju lampki, kute me
ble, balustrady bramy, kraty.
- Moje wyroby są jedyne,
niepowtarzalne, można je roz
poznać, bo są wykonane ręcz
nie, zakończone charaktery
styczną skręconą szyszką wyjaśnia artysta-rzemieślnik.
W jego twórczości przeja
wiają się wpływy minionych
epok. Odwołuje się zarówno
do prostych form klasycz
nych, jak i tych nieco bardziej
zmanierowanych. Surowe
proporcje ożywia jakby przy
padkową linię geometryczną,
wyrafinowaną
krzywizną,
asymetrią, niespokojnym ryt
mem. Miękkość, płynność
oraz fantazyjność formy wy

wołują niezwykłe, zaskakują
ce wrażenia wizualne.
- Brama, balustrada czy
meble ogrodowe muszą być
tak wykonane, by harmonizo
wały z otoczeniem - uważa
Leszek.

Z odrobiną fantazji
Przy obecnym dążeniu ku
prostocie budynki zazwyczaj
charakteryzuje linia prosta,
aby całość tworzyła zgraną
kompozycję otoczenia, np.
wykonuje balustradę z pro
stych elementów, z odrobiną
fantazji w stylu np. lekkiego,
zwiewnego rokoka.
Leszek dąży do tworzenia
nowych własnych form, które
przez swoją wartość przeciw
stawiałyby się jałowości twór
czej.
- Dużo spaceruję po sta
rych miastach i przyglądam
się dawnemu rzemiosłu, cza
sami odwzorowuję np. XIX-wieczną bramę, by w nawią
zaniu do oryginału stworzyć
własną pracę - opowiada. Stare rzemiosło fascynuje
mnie, dawni twórcy byli ge
niuszami, chciałbym im kie
dyś dorównać.
Szczególnie lubi secesję, w
jego pracowni nawet kamień
ulega kaprysom tego stylu.

- Fascynuje mnie natura wyznaje. - Stąd nawiązuję do
secesji, elementy dekoracyjne
moich prac wywodzą się bez
pośrednio z przyrody Metal
po rozgrzaniu do tysiąca stop
ni Celsjusza poddaję obróbce,
powstają wspaniałe, stylizo
wane kształty które potem łą
czę ze szkłem i kamieniem.

Chwile radości
i gniewu
Jak każdy artysta, Leszek
lubi swobodę, przestrzeń i
niezależność. Zdarzają się mu
chwile radości i gniewu. Swo
im emocjom daje upust w
pracowni. Jak mówi, może po
zwolić sobie na chwile wyra
żenia siebie.
- Nie lubię normowanego
czasu pracy zazwyczaj pracu
ję 9 godzin, a kiedy mam na
tchnienie nawet 16 - mówi. Czasami, gdy podejmuję wol
ny temat, wychodzi niezamie
rzony efekt, w trakcie pracy
stwierdzam, że nie odpowiada
mi to i robię coś innego. Kiedy
chcę rozładować nerwy, wy
konuję przedmioty z grubych
prętów gdzie potrzeba dużej
siły fizycznej, a kiedy przepeł
nia mnie radość, wykuwam
kwiatki, listki, kształty deko-

Leszek Rosławski oraz Jolanta Bielawska w pracowni
rzemiosła artystycznego.

Fot. archiwum

racyjne i nie interesuje mnie
np. dokończenie bramy.
Leszek nie narzeka na brak
zainteresowania jego wyroba
mi, wręcz przeciwnie. - Zamó
wień mam bardzo dużo. Za
czyna się duże zapotrzebowa
nie na lampy, kwietniki,meble
do ogrodów a także oprzyrzą
dowanie do kominków wypo
sażenie kościołów w przed
mioty użytkowe i liturgiczne,
zabezpieczenia w postaci krat
itd.
W warsztacie Leszkowi po
magają rodzice, brat oraz je-

Jeden z niezwykłych wy
robów.
Fot. archiwum

den pracownik. Po studiach
zamierza rozbudować zakład i
zatrudnić więcej osób.
Ewa Landowska

REKLAMA

DOMAR - BYDGOSZCZ
SPÓŁKA AKCYJNA

POLSKIE SKLEPY RTV • AGD • MEBLE
!

eh'

„odne P'"aki
płyty CD
zegary

W DOMARZE

tamIE«J

KAŻDY ZAKUP POWYŻEJ 10 ZŁ

,fzapeczkj

PREMIOWANY PREZENTEM

f,rmovve

CAŁA OFERTA SPRZĘTU RTV i AGD NA wpłata: 0, odsetki: 0, prowizja: 0
RATY DOMAMI* 3x01 „a. 10 rat 15 rat 20 rat
SUPERCENY DOMARU
TELEWIZOR 21"
KUCHENKA MIKROFALOWA
TELEWIZOR 14"

•płaski kineskop
•stereo NICAM

•pojemność 20 I.
•moc 700 W
•5 poziomów mocy
Ilość produktów ograniczona

Starogard Gdański, ui. Hallera 19 (Biedronka), tei. 562-27-12

Szkoła dookoła

piątek
13 września 2002 r.
Dziennik Kociewski

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Publiczne Gimnazjum w Pączewie

DYREKCJA

•Początki byty
trudne
Rozmowa z Grażyną

Stole, dyrektorem Publicz
nego Gimnazjum w Pączewie

Jeszcze na dorobku

- Czy w pierw
szym roku
funkcjonowania
placówki udało
się zorganizo
wać typowe ży
cie szkolne?

v

- Sądzę, że tak. Grażyna
Chociaż nie
Stole
twierdzę, że było Fot. Rafai Kosecki
łatwo. Tak na
prawdę przez pierwszy okres
wszyscy uczyliśmy się wielu
rzeczy. Dla dzieci i młodzieży
największą nowością było to, iż
odbywają lekcje w przestron
nych salach lekcyjnych, a prze
rwy spędzają na dużych kory
tarzach i placu przed szkolą.
Nauczyciele wraz z uczniami
zaczęli powoli wyposażać sale
lekcyjne w nowe elementy de
koracyjne. W zasadzie w drodze
pewnej ewlolucji i zdobywania
nowych doświadczeń stawali
śmy się z miesiąca na miesiąc
prawdziwą szkołą.
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- Jak wyglądał powrót uczniów
do szkolnych ław po długich
wakacjach?
- Widać było, że niektórzy
uczniowie już stęsknili się za
sobą. Jest to dobitny dowód, że
uczniowie dobrze czują się w
szkole. Byli również tacy, któ
rzy przez dużą część wakacji
korzystali z boiska do koszy
kówki i piłki nożnej na terenie
szkoły. Z nimi spotykaliśmy się
także w trakcie letneigo wypo
czynku.

.
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- Jakie potrzeby ma szkoła?

- Jest ich dużo, ale w szczegól
ności brakuje nam sali gimna
stycznej z prawdziwego zda
rzenia.

Rozmawiał Rafał Kosecki

ORŁY

Lubi biegać
SPORTO
WIEC. Jed
nym z wybi
jających się
uczniów
gimnazjum
w Pączewie
jest Ireneusz Ireneusz
Garsta. Na Garsta
leży do naj
Fot. Rafai Kosecki
lepszych
biegaczy średnio- i długody
stansowych w powiecie wśród
gimnazjalistów. W opinii na
uczyciela wychowania fizycz
nego, Roberta Ciesielskiego,
ma realne szanse zostać w tym
roku mistrzem powiatu w bie
gu na 1000 i 3000 m.
- Trenuję pod kierunkiem Jerze
go Mykowskiego - mówi Irek
Garsta. - Bieganie sprawia mi
przyjemność. Dlatego liczę, że
w tym roku, podobnie jak w
ubiegłym, uzyskam dobre re
zultaty.
Irek jest sympatycznym i pra
cowitym uczniem. Po zajęciach
pomaga często swoim rodzi
com w gospodarstwie domo
wym. Mimo to stara się konty
nuować treningi biegowe. Po
chłaniają one dużo czasu. Jed
nak nie zaniedbuje nauki.
- W tym roku muszę równie
dużą wagę przywiązać do na
uki - dodaje. - Czekają mnie
egzaminy.

(rako)

W kolejnym „Dzienniku Kociewskim" zaprezentujemy Starogardz
kie Autonomiczne Liceum Ogólno
kształcące.

Uczniowie gimnazjum wraz ze swoimi nauczycielami zostali uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu.

imnazjum w Pą
czewie jest naj
młodszą szkołą w
powiecie staro
gardzkim.
Jest
chlubą całej gminy. Niedaw
no rozpoczęto drugi rok na
uki w tym obiekcie. Uczy się
w niej 185 gimnazjalistów z
gminy Skórcz. Samorządow
cy dołożyli wielu starań, aby
był to obiekt na miarę na
szych czasów. Jednak szkoła

nie posiada tradycji. Obecni
uczniowie i nauczyciele są
pierwszymi, którzy wpisują
się w jej historię. Robią to z
coraz większym zapałem.
Działa tutaj kilka kółek po
zalekcyjnych, warsztaty pla
styczne Ogniska Pracy Po
zaszkolnej. Dużą wagę przy
wiązuje się tutaj do sportu.
- Obecnie powstaje boisko
trawiaste do piłki nożnej mówi Robert Ciesielski, na

uczyciel wychowania fizycz
nego. - W naszej szkole dzie
ci i młodzieży interesują się
sportem, dlatego staramy się
to z pożytkiem dla nich wy
korzystać.
Cały czas wokół szkoły
powstaje infrastruktura. La
tem zbudowano alejkę pro
wadzącą z centrum wsi do
placówki, aby dzieci mogły
bezpiecznie dotrzeć na lek
cje.

Fot. Rafał Kosecki'

Szkoła staje się z miesiąca
na miesiąc coraz prężniej
działającym ośrodkiem kul
turotwórczym w Pączewie i
gminie Skórcz.
- Organizujemy imprezy
integracyjne młodzieży z ich
rówieśnikami z gimnazjów
innych gmin - mówi Graży
na Stole, dyrektorka gimna
zjum w Pączewie. - Chcemy
ten element życia szkolnego
dalej rozwijać.

Pączewską szkołę, mimo
krótkiej działalności, od
wiedziło kilka znamienitych^
gości, wśród nich bisku'£^
diecezjalny Jan Bernard
Szlaga oraz posłowie RP.
Natomiast przed rokiem
szkołę otworzyli ówcześni:
minister edukacji, Edmund
Wittbrodt i marszałek Sej
mu, Maciej Płażyński.
(rako)

Najlepsza klasa w „budzie"

Mnóstwo planów i pomysłów

czniowie z III a, zdo| bywając puchar dla
najlepszej klasy w
trwającym przez cały rok
konkursie, potwierdzili do
bre opinię, jakie wypowiada
li o nich nauczyciele.
To oni dbają o gazetkę
szkolną, są inicjatorami cie
kawych przedsięwzięć. Dba
ją o czystość i szanują mają
tek szkoły. Uczniowie z tej
klasy, w trakcie zbliżających
się wyborów do samorządu
uczniowskiego, będą ubiegać
się o najważniejsze funkcje.
- Cieszymy się, że to wła
śnie my jesteśmy wymienia
ni jako najlepsi w szkole przyznaje Izabela Milewska

z kl. III a. - Postaramy się w
obecnym roku nie stracić tej
zaszczytnej pozycji.
Przed wyborami do samo
rządu uczniowie kl. III a nie
chcą zdradzać swoich pla
nów i pomysłów. Jednak
przyznają, że mają zamiar
kontynuować wraz z innymi
proekologiczną akcję zbiera
nia puszek aluminiowych pt.
„Złota puszka" oraz posze
rzyć ją o takie przedmioty,
jak baterie.
- Mamy nadzieję, że uda
nam się nawiązać współpra
cę z innymi szkołami - doda
je Dorota Kitta. - Do tej pory
spotykaliśmy się z uczniami
gimnazjum w Skórczu.

Jednym z punktów działa
nia uczniów klasy III a w
najbliższym roku jest szer
sza edukacja w zakresie po
znawania państw Unii Euro
pejskiej. Ma być ona połą
czona z dobrą zabawą. W ten
sposób zdobyta wiedza ma
procentować w pokonywa
niu kolejnych szczebli edu
kacji.
- Liczymy, że uda nam się
spędzić w tej szkole jeszcze
wiele wspaniałych chwil mówią uczniowie III a. - Dla
tego chcemy wyjechać na
wycieczki lub biwaki inte
gracyjne.
(rako)

Marta Pielak wychowawczyni kl.
ze swoimi uczniami.

a (z prawej) wraz
Fot. Rafał Kosecki
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Dziennik Kociewski

Klub

W wolnym czasie
•CZARNA WODA

Krzyżacy na wystawie
•BOBOWO

POL1CJA-KOMISAR1AT, ul. Mickiewicza
10, tel. 587-89-97 PRZYCHODNIA REJONOWO-SPEGALISTYCZNA, Okrężna
10, tel. 587-86-17
STRAŻ - OSP, Mickiewicza 1, tel. 58789-98
URZĄD MIASTA, Mickiewicza 7, tel.
587-89-50 oon.-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

- GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU
I REKREACJI, ul. Gdańska 15, tel. 562-1716

- URZĄD GMINNY, ul. Gdańska 12, tel.
562-17-66
- SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. Gdańska 81,
tel. 562-17-22
- URZĄD POCZTOWY, ul. Gdańska 24, tel.
562-17-28
- OŚRODEK ZDROWIA, ul. Gdańska 11, tel.
562-17-24

•KALISKA
•SKARSZEWY
POLICJA - 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

Wernisaż wystawy pt. „Odgłosy czasu" odbędzie
się dzisiaj w SCK.
Fot. Maciej Jędrzyński

Wernisaż wystawy pt. „Odgłosy czasu" odbędzie się dzi
siaj o godz. 18 w Starogardzkim Centrum Kultury, w Ga
lerii A. Na ekspozycji można będzie oglądać zdjęcia sta
nowiące dorobek Zakładu Fotograficznego Haliny Bor
kowskiej. Znajdzie się tam m.in. 90 historycznych foto
grafii z 1959 roku z planu zdjęciowego filmu „Krzyżacy"
w reżyserii Aleksandra Forda oraz zdjęcia studyjne z lat
1930-1980.

- 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

Filmy i konkursy
•SKÓRCZ

POLIGA - komisariat, ul. Nowy Świat
2, tel. 582-42-97
STRAŻ - OSP, ul. Hallera 16, tel. 58243-88
PRZYCHODNIA REJONOWA,
ul. Główna 28, tel. 582-42-99
URZĄD MIASTA, ul. Główną 40, tel.
582-47-54 pon.pt. 8-15.30
URZĄD GMINY w Skórczu, ul. Główna 40,
tel. 582-4645

•STAROGARD GD.
APTEKI

Dyżur całodobowy od 13.09 do
19.09.2002 r. pełni apteka „Staroaardzka", ul. Wybickiego 9, tel.
562-58-74.
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. Walewskiego 1, tel. 562-20-33,
Pogotowie Wodociągowo -Kanalizacyj
ne, ul. Lubichowska 128, tel. 562-81-91.
KOMENDA POWIATOWA POLO, ul. Si
korskiego 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.
Balewskiego 1, tel. 562- 30-31, Szpital
dla Psychicznie i Nerwowo Chorych, ul.
Skarszewska 7, tel. 562-34-21, odwiedzi
ny codziennie 14-16
URZĘDY, Urząd Miasta, ul. Gdańska 6,
tel. 562-21-35, pon.-pt. 8-16, Urząd Gmi
ny, ul. Sikorskiego 9, tel. 562-50-67,
pon.-pt. 7.30-16, Powiatowy Urząd Pra
cy, ul. Kanałowa 3, tel. 562-21-46, pon.
pt. 8-15, Starostwo Powiatowe, ul.
Kościuszki 17, tel. 562-20-45, pon. pt. 816, 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. Jana 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 Kociewskiej, ul. Rynek 1, tel. 56236-47, pon.-pt. 9-17, sob., niedz. 10-15

Miejski Ośrodek Kultury w Skórczu zaprasza dzieci i mło
dzież na seans filmowy który rozpocznie się dzisiaj o
godz. 14 i potrwa do godz. 19. W przerwie projekcji odbędą
się konkursy i ąuizy związane z oglądanymi obrazami.

Dożynki i smaczna kuchnia
Powiatowo-Gminne Dożynki odbędą się w niedzielę w
miejscowości Sumin koło Starogardu. Uroczystości roz
poczną się o godz. 14 mszą świętą w kościele parafial
nym w Suminie. Około godz. 15.15 na boisku Publicznej
Szkoły Podstawowej planowany jest festyn dożynkowy
W programie są tradycyjne uroczystości dożynkowe, pre
zentacje dorobku kulturalnego gmin powiatu oraz wy
stępy zespołów muzycznych.
Na uczestników dożynek czekają m.in. zawody sportowo-rekreacyjne z nagrodami. Nie zabraknie także typo
wych potraw kociewskich przygotowanych przez Koło
Gospodyń Wiejskich.

Basen znowu otwarty
Miłośnicy kąpieli mogą korzystać z pływalni przy ul.
Zblewskiej 18 (przy Publicznej Szkole Podstawowej nr
1). Basen czynny jest w dni powszednie od godz. 15 do
21, w soboty i niedziele w godz. 10.30-19.30. Cena biletu
wynosi 6 zł za 45 minut kąpieli dla dzieci ze szkół pod
stawowych i 7 zł dla pozostałych osób.

Na angielski i gitarę
Starogardzkie Centrum Kultury zaprasza dzieci w wieku
szkolnym i przedszkolnym do zapisywania się na kurs
języka angielskiego. Ponadto SCK organizuje kursy gry
na instrumentach: będzie to gitara akustyczna, elektrycz
na, basowa, instrumenty klawiszowe, pianino oraz in
strumenty perkusyjne. Od września wznawiają również
działalność koła, kluby i zespoły zainteresowań, do któ
rych chętni również mogą się zgłaszać. Dodatkowych in
formacji można uzyskać w SCK pod numerem telefonu
561-29-45.

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

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

- 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
- POLICJA, 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 Ko
ciewskich 67, tel. 582-12-18
- POLIGA, KOMISARIAT, ul. Wyzwolenia 2,
tel. 582-12-29
-STRAŻ POŻARNA tel. 582-12-88
- URZĄD GMINY, ul. Kwiatowa 30, tel. 58212-81

Co z bezrobociem

•SMĘTOWO

Ograniczenie bezrobocia w Starogardzie Gd., poprawa na
wierzchni dróg i chodników oraz rozwoj infrastruktury tematy te zostaną poruszone w poniedziałek na otwartym
spotkaniu z mieszkańcami miasta. Zaprasza na nie Stowa
rzyszenie „Porozumienie dla Starogardu". Początek o godz.
18 w sali Cechu Rzemiosł Różnych.
(moni)

- APTEKA „ZDROWIE", ul. Sportowa 6, tel.
561-94-44
- BIBLIOTEKA PUBLICZNA, ul. Kosznickiego
1, tel, 561-91-83
- GMINNY OŚRODK KULTURY, SPORTU
IREKREAGI, ul. Sportowa 7, tel. 561-9097
- PKP STACJA KOLEJOWA, 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. 561 90-33

Nie przegap

Scooby-Doo
Starogardzkie kino Sokół zaprasza do obejrzenia fil
mu animowanego pt. „Scooby-Doo". Scooby-Doo i
jego przyjaciele, Fred, Daphne, Shaggy i Velma, zo
stają wezwani na Wyspę Strachów gdzie mają zba
dać serię paranormalnych wydarzeń, jakie ostatnio
miały miejsce w tym niezwykle modnym miejscu
studenckiego wypoczynku.

INF. PKP 532-37-83 w godz. 8-20
532-37-82 w godz. 20-8

•LUBICHOWO

Zaproszenie
Na Czytelnika „Dziennika", który przyjdzie dzisiaj jako pierw
szy z gazetą w godz. 10-14 do naszej redakcji w Starogardzie
Gd. przy ul. Basztowej 3, czeka jedno podwójne zaproszenie
na film pt. „Scooby-Doo". Projekcja filmu dzisiaj o godż.
14.15 w kinie Sokó

Prenumeratora
bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

TYLKO DLA PRENUMERATORÓW

Szczęśliwe karty
Chcesz wyjechać na
weekend do Wdzydz
Kiszewskich? Odpo
wiedz na cztery pytania
i prześlij nam odpowie
dzi na kartce pocztowej
do 8 dnia następnego
miesiąca. Co tydzień publikujemy jedno pytanie, a
co miesiąc losujemy nagrodę miesiąca - weekend
dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzy
dzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Kiedy kończy się kalendarzo
we lato?

-lotel

Weekend
w Jastrzębiej Górze
Raz w miesiącu na weekend będzie mógł wyje
chać do ho
telu La Siesta nasz
|«
•m
w
Prenumera-1
I MM >>'
tor z rodzi
ną, jeśli odpowie na cztery zadane przez nas w
tym miesiącu pytania. Wśród osób, które nadeślą
odpowiedzi, wybierzemy tę, która z osobą towa
rzyszącą i dzieckiem (do 5 lat) w pensjonacie w
Jastrzębiej Górze skorzysta z dwóch noclegów,
wyżywienia, siłowni, sauny, sali gimnastycznej
oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: Na jaki cel przeznaczoane są pieniądze z koncertów organizowanych
przez Kubę Stępniak? Na odpowiedzi czekamy do
7 października 2002 r.
•Informacje o konkursach można uzyskać pod
bezpłatnym nr. tel. 0 800 15 00 26. Nasz adres:
Dział Sprzedaży Gazet, Biuro Prenumeraty, ul. Połęże 3,80-720 Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśliwe
karty" lub Jastrzębia".

Warto zaprenumerować gazety
•masz bezpłatnie dostarczoną prasę do domu
•gwarantujemy stałą cenę - niższą niż w kiosku
•możesz otrzymać bezpłatną skrzynkę na prasę na czas
prenumeraty
•masz 50 procent zniżki na ogłoszenia drobne
•otrzymujesz Kartę Klubu Prenumeratora, która upraw
nia Cię do zniżek u naszych partnerów (w restauracjach,
punktach usługowych)
•możesz brać udział w atrakcyjnych konkursach, które
zarezerwowane są tylko dla naszych Prenumeratorów

Nasz partner
Studio Tattoo jest naszym partnerem. W każdy
pierwszy i trzeci piątek miesiąca jeden z Prenu
meratorów „Dziennika" będzie mógł bezpłatnie
ostrzyc się i uczesać. Wystarczy zadzwonić do na
szej redakcji w Starogardzie Gd. pod nr 562 68 33
dziś o godz. 10.

KODAK EXPRESS

Starogard Gd.
al. Jana Pawła II 1d
{el. 775 07 01

Rabatu na zakup kliszy
4|AQ/ Rabatu na wywołanie fllmuŁ
•W /O + odbitki, na zdjęcia studyjne

• ZBLEWO
- APTEKA „POD LIPAMI", ul. Główna 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. Główna 40 tel. 58843-81

STUDIO
TATTOO

10%

Starogard Gd.,
ul. Rynek 34 i
tel. (0) 504 271 721
Rabatu na tatuaż, mt
solarium, stylizację oraz Ll
koiczykowanie

prenumeratorów
Dziennika Bałtyckiego

•IB

Rabaty dla Ciebie
i witsir nvrcy9t.i
Zamów prenumeratę

O 8001500 26
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SERCA DWA
•
Jestem 22-letnim, sympatycznym chłopakiem. Studiuję.
Interesuję się wieloma rzeczami, lubię m.in. słuchać muzyki,
uprawiać sport. Wobec dziewczyn jestem opiekuńczy i czuły.
Chętnie poznałbym miłą, szczupłą, niepalącą i długowłosą 1722-letnią dziewczynę (najlepiej z Gdańska). Nr tel. i ewentualne
foto przyspieszą kontakt. Krzysiek.
sygn. 1830
•
Jestem panną, katoliczką wierzącą i praktykującą. Mam 24
lata, wyższe studia i stałą, dobrą pracę. Urodziłam się i
wychowałam w Gdańsku. To moje ukochane miasto. Szatynka,
zgrabna, 177 cm, ładna. Szukam partnera - kawalera, katolika,
wysokiego, nieszukającego przygód, bez nałogów. Panowie z ZK
wykluczeni.
sygn. 1831
•Mam 19 lat, jestem brunetką o niebieskich oczach, zgrabnej
figurze, bez nałogów, sympatyczną, o pogodnym charakterze.
Uczę się w technikum. Poznam pana do lat 25, bez nałogów,
, wrażliwego, uczciwego, z poczuciem humoru.
< sygn. 1832
•
Panna, 33 lata, długowłosa blondynka (162/52), pracująca i
studiująca zaocznie (4 rok), wychowująca 6-letnią córeczkę,
pozna kulturalnego kawalera, pracującego, szukającego stałego
związku, bez nałogu alkoholowego. Panowie z ZK wykluczeni.
Romantyczka z okolic Gdańska.
sygn. 1833
•
Mam 22 lata, 168 cm, szukam partnera, z którym mogłabym
odkrywać nowe miejsca na ziemi, oglądać romantyczne filmy,
liczyć gwiazdy na niebie, dobrze bawić się na koncertach
rockowych, jeździć rowerem. Jeśli masz długie włosy, 21-26 lat,
jesteś szczery, tolerancyjny i masz dość samotności, to odezwij
się. Aga z Gdańska.
sygn. 1834
•„Żeby móc milczeć tak i wszystko powiedzieć, żeby każdy
zrozumiał mnie...", a może zamiast wszystkich będziesz ty? 21letnia blondynka, zdecydowanie o romantycznym zapatrywaniu
na świat, czeka na swoją połówkę owocu. Może to właśnie ty
jesteś tą osobą, która wypełni pustkę w moim monotonnym
życiu?
sygn. 1835
•Wdowa po 60,165 cm, szczupła, wykszt. średnie, własne M,
finansowo niezależna, zainteresowania wszechstronne. Lubię
piękno przyrody, długie spacery. Poznam pana o takich samych
walorach, wiek 65-70 lat, wzrost powyżej 175 cm. Optymistka z
Gdyni.
sygn. 1836
•
Jestem indywidualistką, realistką z pewną dozą romantyzmu
i fantazji, naturalną, skromną, pogodną i bezkonfliktową. Lubię
książki, przyrodę, sztukę. Cenię dobroć, życzliwość, takt,
sumienność i prawdę. Honor stawiam przed korzyściami
materialnymi. Nie lubię egoizmu i pedanterii. Poznam pana w
wieku 63-78 lat, oczekuję kultury duchowej, nękające choroby
nie eliminują kandydata.
sygn. 1837
•
Kawaler, 39/175/75, przystojny brunet, pozna pannę o
atrakcyjnym wyglądzie i figurze, do 40 lat, wykszt. wyższe.
Proszę o fotografię. Cel matrymonialny.
sygn. 1838
•
Wdowiec, 75/176/85, bez nałogów, finansowo niezależny.
Mieszkam na wsi, mam własny, duży dom, mieszkam sam.
Poznam panią do lat 70, bez nałogów, która pragnie zamieszkać
na wsi. Cel matrymonialny.
sygn. 1839
•Szczupła, o łagodnym usposobieniu, wykszt. wyższe,
finansowo i mieszkaniowo niezależna, pozna dobrego
człowieka, niematerialistę. Mniej ważny twój wygląd i status
materialny, bardziej - skala wartości, osobowość i to, czy
potrafilibyśmy się zrozumieć i zaprzyjaźnić.
sygn. 1840
•Jeśli miłość dla ciebie to nie tytko seks, nie gonisz na siłę za
pieniędzmi, masz czas na refleksje, potrafisz cieszyć się
drobiazgami - to może potrafilibyśmy się zaprzyjaźnić.
Delikatna, szczupła, chyba ładna, na pewno miła, tolerancyjna,
wyrozumiała i absolutnie niekonfliktowa, wykszt. wyższe,
finansowo i mieszkaniowo niezależna czterdziestokilkulatka.
sygn. 1841

•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

Kino

Będzie się
działo

\ KINO

Tytut

Prod./Wiek

Godzina

www.naszemiasto.pl
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I

Neptun
ul. Długa 57
tel.301-82-56

Pianista

Kameralne
ul. Długa 57
tel.301-53-31

USA (15)
Piękny umysł
Haker
Polska (15)
Ziemia niczyja
Boś./Herc. (15)
Retrospektywa filmów Toma Tykwera

Helikon
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Pianista
Dzieci niebios
Ziemia niczyja
Haker

Francja/Pol. (15) 13.15
Iran (15)
15.45
Boś./Herc. (15) 17.20,19.10
Polska (15)
20.55

12 zł n. 10 zł u.

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

Lilo i Stich
Scooby Doo
E=mc2
Śmiertelna wyliaanka
Bad Company

USA (b.o.)
USA (12)
Polska (15)
USA (15)
USA (15)

13.30
15
16.45
18.30
20.30

12 zł n. 10 zł u

Francja/Pol. (15) 8.45
20.15
USA (b.o.)
11.20,13,16.30
Polska (15)
14.40,18.15

Stuart Malutki
Haker

14.20
16.45
18.30
20.30

10 zl
12 zt n. 10 złu.

12 zł n. 10 złu.

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

Kola
Powrót idioty
Samolni
Pokaz DKF filmu Petera Brooka

17
18.50
20.40
22.30 pt.

12 zł n. 10 zł u

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

Stuart Malutki
Pianista
Haker
Austi Powers
i złoty członek

13.25,15.05
16.45
19.30
21.15 '

12 zł n. 10 zł u

Polonia
ul. Boh. Monte
Cassino 55/57
tel.551-05-34

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

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

Stuart Malutki
Haker
Austin Powers
i złoty członek
Szyfry wojny

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

15
16.30
18.30

USA (15)

20.15

Pianista
Haker

Francja/Pol. (15)
Polska (15)

15.30,18.15
21

12 zł n. 10 zł u

12 zł n. 10 zł u

Sokół
al. Jana Pawia I11
tel.562-21-03

Scooby Doo

USA (12)

Faceci w aemi
40 dni i 40 nocy

USA (15)
USA (15)

14.15,17.30 pt. 12 zł n. 10 zł u
17.30 sob.
14.15,17.30 niedz.
15.45,20.35
19

19
21

Produkcja / wiek

Godzina

Raport mniejszości
Niebo
Afera naszyjnikowa
Austin Powers
i złoty człowiek
Pianista
Stuart Malutki 2
Czarny rycerz
Mr Bones
Śmiertelna wyliczanka
Bad Company
Ręka Boga
E=mc2
Ostrożnie
z dziewczynami
Scooby Doo
śnieżne psy
Faceawczemi2
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Epoka lodowcowa
Dzień świra

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

19 sob., niedz.
12.45,17.30,20
12.30,15,19.30
12,14,18,20

Francja/Pol. (15)
USA (b.o.)
USA (15)
RPA (12)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
Polska (15)
USA (15)

10,13,16,19,22 pt„ sob., 11,14,17,20 niedz.
10,12,14,16,18
14,18,22
12.45
19.15,21.45
15,19.30,21.45 pt., 14.45,22 sob., niedz.
22
13.30,15.30,17.30,19.45,22
17,20,22

USA (12)
USA (b.o.) dubbing

10,12

16

USA (12)
16
Francja (b.o.) dubbing 11.15,14.45,17
USA (b.o.)
Polska (15)

11
22

po godz. 17 pt.-niedz.-17 zt
•ulgowe -10 zt
•studenckie -14 zł
•grupowe -10 zt
•wtorki -10 zł

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

18
20.30

USA (15)
USA (15)

Tytuł

MULTIKINO

USA (15)
Polska (15)

Impostor
Niewierna

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

1normalny
do godz. 17pon.-czw. -15 zł
do godz. 17 sob.-niedz.-16 zt
1normalny
po godz. 17 pon.-czw. -16 zł

Wisła
Byliśmy żołnierzami
ul. Dąbrowskiego 11 E=mc*

Kosmos
ul. Młyńska 2

SUPERKIN0 KREWETKA

Cena

12 zł n. 10 zł u

10 zt

Tytuł

Produkcja/wiek

Godzina

Austin Powers
i złoty członek
Haker

USA (15)
Polska (15)

Niebo

Włochy (15)

Thewash
Hiphopowa myjnia

USA (15)

11.09.01

USA (15)
Francja (b.o,)

13.05,15.10,17.15,19.20,21.30 pt.-niedz.
23.45 pt., sob.
12.30,1430,16.30,18.35,20.35 pt.-niedz.
23.15 pt., sob.
11.15,15.55,18.05,20.15 pt.
13.30,15.55,18.05,20.15 sob., niedz.
14, 16.15,18.20,21.05 pt„ 23.30 pt., sob.
11.45,16,15, 18.20,21,05 sob., niedz.
13,17.45,20.45 pt., 17.45,20.45 sob., niedz.
10,14.15,18.50

Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Bad Company
E=mc2
Faceci w aemi 2
Gwiezdne wojny
- Atak klonów
Mr. Bones
Ostrożnie
z dziewczynami

USA (15)

19,21.45

Polska (15)
USA (12)
USA (12)
dubbing
RPA (12)
USA (15)

10.45,15.20,20 pt., 17,22 sob., niedz.
12.15,16.45
10.45 sob., niedz.

Pianista
Scooby Doo
Śmiertelna wyliaanka
Ziemia niczyja

Francja/Pol. (15)
USA (12)
USA (15)
Boś./Herc. (15)

Epoka lodowcowa
Lilo i Stich
Potwory i spółka
Stuart Malutki 2
Śnieżne psy

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

9,12,15,18,21
11,15.40 pt„ 11,13,15.40 sob., niedz.
12.50,17.30 pt., 13.45,19.05 sob., niedz.
12.45,17.40,21.20 pt.
12,45,19.55,22 sob., niedz.
9.15,11,45 pt„ 9.15,14 sob., niedz.
9.45
10.15
9.30,11.30,13.20,15.15,17.05
10.30

Hanie wtorki -10 zł
•normalny 14 zł
1bilety week. do godz. 17 -14 zł
ibilety week. po godz. 17 -17 zt
idziecięcy -10 zł

13.30 pt., 11.15 sob., niedz.
15.30,19.55,22 pt.
15.30,17.40,22.05 sob., niedz.

•szkolny pon.-czw. -12 zt
1poranki sob., niedz. - 8 zł
istudencki pn.-czw. -12 zt
1grupowe -10-14 zt

SILVER SCREEN
PccinB w"czasi zXustffieiFWvvv'
:

Austin Powers to najlepszy agent brytyjskiego wywiadu.
Wprawdzie przez większość czasu zachowuje się jak idio
ta, ale to tylko pozory. Jest sprytny, niezawodny, nie zna
strachu i potrafi omotać każdą kobietę. Ma imponująco
owłosioną klatkę piersiową, zgryz godny chomika i świń
skie poczucie humoru. Jest jak połączenie pomysłowego
Dobromira i Hansa Klossa. Jak można go nie kochać?
Austin (Mike Myers) powraca po raz trzeci.
iym razem w otoczeniu gwiazd. W „Austin Po
wers i Złoty Członek" u jego boku pojawi się
i
Beyonce Knowles, wokalistka zespołu
1
Destinys Child. Objawi się nam
ojciec Powersa o uroczej apa-|P _
ryCji Michaela Caine'a. Poja||||r
- ||Plf
wi się znany z „Cudownych
lat" Fred Savage. A w epi
zodach przez ekran
przewijać się będą tłu
my najznakomitszych
postaci ze świata roz
rywki. Kto - to ma być
niespodzianka. Ale
mówiło się już o Tomie
Cruisie, Britney Spears, Gwyneth Paltrow
i Kevinie Spaceyn.
Fot. materiaiy promocyjne
Brzmi kusząco... (ma)

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

Produkcja/wiek

Godzina

Niebo
Austin Powers
i złoty członek
Haker
Pianista
Bad Company
Śmiertelna wyliaanka
Ziemia niczyja
E=mc2
Ostrożnie
z dziewczynami
Mr Bones
Suma
wszystkich strachów
Włamanie na śniadanie
Niewierna
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Stuart Malutki 2
Scooby Doo
Lilo i Stich
Epoka lodowcowa

USA (15)
USA (15)

17.30,19.45,21.50
15,17.15,19.30,22.50

Polska (15)
Fr./Pol. (15)
USA (15)
USA (15)
Boś./Herc. (15)
Polska (15)
USA (15)

10,14.30,19,21
9.30,12.30,15.30,18.30,21.30
12,16.30,20
14.15,19.15,21.40
15.40,20.30
15.45,18,20.15,22.15
13.30,22.40

RPA (12)
USA (15)

11,17,45
12.15,21.45

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

14.45,22.30
17.20
9,20,11.45,17

USA (b.o.)
USA (b.o.) napisy
USA (b.o.)
USA (b.o.)

9.45,11.30,13.15,15.15
10.30 pt., 9.40,11.40,13.40 sob., niedz.
10.15
10.45,12.45

I do godz. 12 pon.-czw. -14 zł
i w godz. 12-17 pon.-czw. -16 zł
i po godz. 17 pon.-czw.-18 zł
Ido godz. 12 piątek -16 zt
1 po godz. 12 piątek-19 zł

B sob., niedz. -19 zł
* ulgowe -12 zt
•studenckie -14 zt
•Tanie wtorki -10 zt
•grupowe (inf. u kierownika kina)

Sport

www.naszemiasto.pl
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B klasa

Centrum piłki w Pelplinie

rugą kolejkę roze
grali piłkarze w B
klasie. Większość
spotkań zakoń
czyła się zgodnie z
przewidywaniami.

Iskra Rajkowy - Del
ta Matżewko 3:0
(2:0)
W piątej minucie obrońca
Delty zagrał piłkę ręką w po
lu karnym i za to przewinie
nie sędzia ukarał winowajcę
czerwoną kartką oraz podyk
tował rzut karny Bramkarz
Iskry pewnie interweniował.
Nie minęło pięć minut, a sę
dzia podyktował karnego dla
Delty Bramka nie padła, po
nieważ zawodnik gości prze
strzelił. Z biegiem czasu go
spodarze mieli coraz większą
przewagę, a udokumentowa
li ją trzema golami.
Bramki dla zwycięzców:
Tomasz Lewandowski - 2,
Piotr Szucki.

^Świt Radostowo Szpak Skórcz 5:0
(1:0)
W pierwszej połowie obie
drużyny stworzyły bardzo
ciekawe widowisko piłkar
skie. Były składne i przemy
ślane akcje oraz sytuacje
podbramkowe. Od drugiej
połowy gospodarze zaczęli
częściej szturmować bramkę
rywali, co w efekcie skończy
ło się zdobyciem czterech
goli. Warto zaznaczyć, że
wszystkie bramki padły po
strzałach Witolda Brzeskiego
(w ubiegłym roku strzelił już
w jednym meczu pięć goli).
Nic więc dziwnego że o

vi&U

Witold Brzeski zdobyt dla Świtu pięć goli.

bramkostrzelnego zawodni
ka Świtu stara się pelplińska
Wierzyca. Do transferu doj
dzie najprawdopodobiej po
rundzie jesiennej.

KPN Lignowy - Cen
trum Pelplin 1:2 (0:2)
Właśnie pomiędzy tymi
zespołami prawdopodobnie
toczyć się będzie walka o
awans. Nic więc dziwnego, że
mecz był bardzo zacięty i wy
równany Wąskie oraz bardzo
nierówne boisko zdecydowa
nie wpływało na jakość gry
Zaczęło się od prowadzenia
Centrum 2:0. Gospodarze
honorowego gola zdobyli w
ostatnich minutach meczu.

Bramki dla zwycięzców:
Tomasz Zaborowski i Leszek
Waśniewski.

Wisła Walichnowy Jaguar Malenin 6:0
(3:0)
Było to jednostronne ale
ciekawe widowisko. Wiślacy
okazali się przeszkodą nie
do pokonania dla Jaguara.
Goście mogli zmniejszyć
rozmiary porażki w końców
ce meczu, kiedy to przy sta
nie 6:0, nie wykorzystali
dwóch stuprocentowych sy
tuacji.
Bramki dla zwycięzców:
Marcin Gotowalski - 3, Arka
diusz Chraca, Wiesław Krzyżyński, Wojciech Gdaniec.

Fot. Andrzej Sarnowski

Sparta Gogolewo Strzał Jabłowo 2:0

(1:0)

Bramki dla zwycięzców:
Artur Karaś i Dawid Gajew
ski.
(jovi)

I

Tabela

\

1. Centrum
6 8:5
4 7:1
2. Wista
3. Iskra
4 5:2
4. Sparta
4 4:2
5. Świt
3 9:6
6. Lignowy
3 3:3
1 2:5
7. Delta
1 1:3
8. Strzał
9. Szpak
1 2:7
10. Jaguar
0 1:8
W następnej kolejce zagrają: Strzał - Iskra,
Jaguar - Sparta, Centrum - Wista, Szpak KPN Lignowy, Delta - Świt.

fcA klasa, grupa III

Remis w derbach Kociewia

ociewskie zespoły
startujące w roz
grywkach A klasy
grupy III nie zali
czą tej kolejki spo
tkań do udanych. Trzy zespo
ły zdobyły po jednym punk
cie, Pomorzanka po dwóch
efektownych zwycięstwach,
musiała poczuć gorycz po
rażki.

Wda - Victoria 1:1
(1:1)
Wynik odzwierciedla to, co
działo się na boisku. Był to
mecz walki, bardzo zacięty.
Sędzia pokazał bardzo dużo
żółtych kartek. Prowadzenie
objęła Victoria. Gospodarze
starali się złapać Wojciecha
Ostanówkę na spalonym. Nie
udało się, Ostanówka popę
dził pod bramkę rywali i cel
nym strzałem pokonał bram
karza Wdy. Gospodarze do
przerwy zdołali wyrównać.
Marcin Warsiński wykony
wał rzut wolny. Goście spo
dziewali się dośrodkowania
na pole karne, jednak za
wodnik Wdy wycofał piłkę
do Sławomira Malinowskie
go, a ten precyzyjnym strza

łem umieścił piłkę w bramce.
W II połowie inicjatywę
przejęli gospodarze. Stwo
rzyli cztery czyste sytuacje
bramkowe, jednak strzelali
niecelnie i mecz zakończył
się remisem.
Wda: Rybacki - Trusz
czyński, Ossowski, Bartosze
wicz, Kowalewski, Wera,
Szramka, Warsiński, Kurszewski, Śledź, Kaszubowski.
Victoria: Uszacki, Osta
nówka, Kulas, Ubowski, Ł.
Grzywacz, A, Grzywacz, Liczywek, Jasiński, Miszewski
(Gliniecki), Lipski, Szwedowski.

Tęcza Brusy - Sokół
Zblewo 1:1 (1:0)
Zespół ze Zblewa ma
przejściowe trudności ze ze
braniem składu. W meczu z
Tęczą Brusy nie wystąpili
Krzysztof Ryński, Tomasz
Pastwa, Robert Graban i Łu
kasz Kłopocki. Przy tak po
ważnym osłabieniu remis
jest chyba sukcesem. Po
utracie bramki w pierwszej
części meczu Zblewiacy ata
kowali przez całą drugą po
łowę. Efektem tego była

bramka zdobyta w 63 min
spotkania. Zdobył ją nieza
wodny Witold Tomana. Sokół
atakował do końca meczu,
jednak wicelider tabeli nie
dał wydrzeć sobie choćby
jednego punktu.
Sokół: Czerwiński - Reszczyński, Kruczek, Kreft, Andrysiak, Cherek, Tomana,
Niesiołowski,
Lipnicki,
Lempkowski
(Wierzba),
Szlagowski.

Pomorzanka Skórcz Agra Ostrowite 0:2
(0:2)
Do 11 min Pomorzanka
stworzyła sobie trzy sytu
acje bramkowe. Już w 2 min
meczu Piotr Bojar nie trafił
do pustej bramki. Zemściło
się to po kwadransie gry, po
szybkiej kontrze goście cie
szyli się z prowadzenia. W
24 min z niegroźnej sytuacji

goście zdobywają drugą
bramkę. Pomorzanka wście
kle atakowała. W 41 min sy
tuacji sam na sam z bramka
rzem gości nie wykorzystał
Rafał Kajut. W II połowie
meczu Pomorzanka grała w
„dziesiątkę", ponieważ Ire
neusz Klapka został usunię
ty z boiska, za uderzenie
przeciwnika. Gospodarze
atakowali, jednak bramki
nie zdobyli. Mamy nadzieję,
że piłkarze Pomorzanki wy
ciągną wnioski z przegranej
i w kolejnych meczach po
wrócą do stylu gry jakim im
ponowali w poprzednich
meczach.
Pomorzanka: Gwizdalski,
I. Moczyński, Tobiański, Raszeja, Derda, Laskowski,
Klapka, A. Moczyński (Mali
nowski), Z. Moczyński, Ka
jut (Różycki), Bojar (Ba
nach)

Jurand poległ w Subkowach
Subkowia Subkowy pewnie i łatwo zwyciężyła Juranda Lasowice
3:0 w III kolejce piłkarskiej A klasy. Natomiast swoje mecze
przegrały zespoły Mewy i Tęczy.
W pierwszej połowie mecz był bardzo wyrównany. Jako pierwsi
bliżsi umieszczenia piłki w siatce byli goście. Jednak za każdym
razem ich akcje były przerywane gwizdkiem sędziego, który sy
gnalizował spalonego. W 36. min Dawid Kotowski po ograniu
pięciu rywali, płaskim strzałem zza pola karnego pokonał bram
karza z Lasowic.
Druga część meczu miała zupełnie inny przebieg. Subkowia nie
mal bez przerwy atakowała, jednak czyniła to bardzo niesku
tecznie.
W 71. min Łukasz Czerwiński został sfaulowany w polu karnym
rywali. Sędzia bez namysłu podyktował karnego, którego na
bramkę zamienił Patryk Musiał. Cztery minuty później padła
trzecia i jak się później okazało ostatnia bramka w tym meczu.
Tym razem na listę strzelców wpisał się Tomasz Seroka, który
wykorzystał dokładne dośrodkowanie Leszka Szeli.
Subkowia: Żygowski - Daniel Skalski (70 Dariusz Skalski), M.
Czerwiński, Lisewski (46 Tobolski), Pelpliński, Szela, Krupa (60
Szulik), Kotowski, Krukar (46 Seroka), Ł Czerwiński, Musiał.
Mewa Gniew - Wisła Korzeniewo 0:2 (0:1)
Mecz był wyrównany ze wskazaniem na gości. Wisła pierwszą
bramkę zdobyła już w 14. min. Gniewianie mieli kilka dogod
nych sytuacji, jednak skuteczność, tak jak w poprzednim sezo
nie, pozostawia wiele do życzenia. W 68. min było już 2:0 dla
gości. Wynik mógł być jeszcze wyższy, jednak bardzo pewnie
bronił bramkarz Mewy, Mirosław Brzęk. .
Mewa: M. Brzęk - Ostrowski, G. Danowski,! Danowski, Laskow
ski (80 Górecki), Gładykowski, Konieczny, Kończyk, Górski, Stolski, Rus (70 Witkowski).
Tęcza Siwiałka - LKS Waplewo 1:3 (1:1)
Niespodziewanej porażki na własnym boisku doznali piłkarze
Tęczy Siwiałka. Pierwszy gol dla Waplewa padł po niezbyt uda
nym wybiciu piłki bramkarza Tęczy. Nadzieje na korzystny wynik
ożyły, kiedy to w końcówce pierwszej połowy do wyrównania
doprowadził Krzysztof Jeżewski. Po zmianie stron, goście zdobyli
jeszcze dwa gole i było już po meczu. Warto zaznaczyć, że go
ście wywieźli komplet punktów z Siwiałki, głównie dzięki dobrej
grze swojego bramkarza. Pokaz swoich umiejętności dawał
m.in. po bardzo ładnych strzałach Rafała Młyńskiego.
Tęcza: Rudzik - Lendas, Wiecki, Cześnik, K. Jeżewski, Brandt, Z.
Jeżewski, Jarosz, Młyński, Linda, Werochowski.

(jovi)

B klasa grupa I
PIŁKA NOŻNA. Po dwóch kolejkach w niepełnym składzie, po
nieważ w ostatniej chwili wycofał się Sławek Borzechowo, na
czele tabeli znajdują się Nowi Nowa Cerkiew i Zieloni Łąg. Jed
nak prawdziwą siłę poszczególnych zespołów poznamy po ko
lejnych meczach, zwłaszcza gry wyrówna się liczba rozegranych
spotkań.
Zieloni Łąg - Jantar Pawłowo 2:1, Orzeł Radziejewo - Brda Rytel
0:0, Koliber Lubichowo - Meteor Pinczyn 11:0, Orkan Huta - No
wi Nowa Cerkiew 1:3. Grom Leśno i Nygut Bolesławowo pauzo
wały.
(WŁA)

Tabela po II kolejce
(ilość rozegranych spotkań, ilość punktów, bramki)
1. Nowi Nowa Cerkiew
2
2. Zieloni Łąg
2
3. Koliber Lubichowo
2
4. Jantar Pawtowo
2
5, Meteor Pinczyn
2
6. Orzet Radziejewo
1
7. Brda Rytel
2
9. Grom Leśno
1
10. Orkan Huta
1
11. Nygut Bolestawowo
i

6
6
3
3
3
1
1
0
0
0

5:2
4:2
12:2
9:3
t:t1
0:0
1:2
0:1
1:3
1:8

W następnej kolejce zagrają

Meteor Pinczyn - Orkan Huta, Brda Rytel - Grom Leśno, Jantar i»
Pawłowo - Orzeł Radziejewo, Nygut Bolesławowo - Zieloni Łąg.
Pauzują Nowi Nowa Cerkiew i Koliber Lubichowo.

\okak

(WŁA)

W następnej kolejce zagrają
Victoria Kaliska - Atlas Goręczyno, Agra Ostrowite - Gwiazda Karsin, Słu
pia Sulęczyno - Pomorzanka Skórcz, Sokół Zblewo - Kasztelania Garczyn,
Santana Wielki Klincz - Tęcza Brusy, Wda Czarna Woda - Chojniczanka II
Chojnice.

Wszystko o piłkarskiej
A i B - klasie na Kociewiu
Wyniki, tabele i relacje z meczów!
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Dziennik Kociewski

WWW

REKLAMA

Do 32% taniej

AGENCJA FINANSOWA

od:
od:

Śniadanie

166,67 PLN
416,67 PLN

termin przyznania pożyczek
od 10 000 do 250 000 PLN
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GWARANTOWANY

Sandacz w sosie grzybowym
Kucharze ze starogardzkiej restauracji Szyk
polecają tym razem potrawę z ryb. Nigdy ich
za wiele w naszej kuchni. Są one
lekkostrawne i zawierają wiele potrzebnych
organizmowi składników. To wykwintne danie j
nie wymaga wiele pracy, a na pewno
wzbogaci nasz stół i urozmaici potrawy.
Gdyby jednak danie nam nie wyszło,
zapraszamy do restauracji Szyk.

w prenumeracie

POZYCZKI DLA FIRM
BEZ ZAŚWIADCZEŃ ZUS I US

10 OOO PLN
25 OOO PLN

Gotuj z ,tDziennikiem"

d d

odsetek

30 września 2002 r.

-o

^

E

Oferta tylko dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego

Starogard Gd., ul. Hallera 9
tel. 56-133-34

m

Dziennik
najlepsze wyniki
Bałtycki^ najświeższe informacje

10151594/A/182

Zarząd Powiatu Starogardzkiego

Przygotować na Jedną porcję Tomasz
•0,6 kg sandacza•0,2 kg ziemniaków
Chartuniewicz
•0,20 kg pieczarków•4 łyżki masła, sól,
Fot. Maciej Jędrzyński
pieprz•do sosu trochę suszonych grzybów i
0,2 litra śmietany kremówki
Umyte filety posypać solą i pieprzem, odstawić na 15 min. Na
maśle obsmażyć rybę z obu stron. Przełożyć filety do naczynia
żaroodpornego. Pieczarki-oczyścić, opłukać i cienko pokroić.
Ziemniaki obrać, opłukać i pokroić w plastry. Razem z pieczarkami
ułożyć na filetach. Stopić trochę masła i pędzlem posmarować
potrawę. Rybę piec 10 minut w piekarniku. Suszone, odmoczone
już grzyby podgotować. Wywar z grzybów przecedzić, połączyć ze
śmietaną i stale mieszając gotować aż sos zgęstnieje. Filety
podawać z sosem.
(gp)

Oddamy w dzierżawę:

SPRZEDAMY:

- dom towarowy w centrum Tczewa

• Tczew, ul. Obr. Westerplatte 14 - budynek mieszkalny
składający się z 5 mieszkań (3 wolne)
oraz budynek magazynowy
Tczewskie Łąki - działka 300 nr zabudowana sklepem
- Bałdowo - działka 400 nr zabudowana sklepem.

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
w Skarszewach.

(parter, 1 piętro powierzchnia handlowa,
2 piętro pow. biurowa).

GS „SCH" Tczew, telefon 531-12-59.

Kandydat ubiegający się o wyżej wymienione stanowisko powinien posiadać:

- wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje (oligofrenopedagogika) wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela szkśt specjalnych wcho
dzących w sktad Zespotu Szkól Specjalnych w Skarszewach,
- ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs z zakresu zarządzania oświa
tą, jeżeli kurs nadaje kwalifikacje w sposób określony w przepisach w sprawie placówek dosko
nalenia nauczycieli,
- co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż
pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
- co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole, w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem
stanowiska lub pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej,
- potwierdzone aktualnym świadectwem lekarskim warunki zdrowotne niezbędne do zajmowania
stanowiska nauczyciela w szkotach specjalnych.

GS „SCH" Tczew, telefon 531-12-59.

29800399/A/6

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

GRATIS
UPUSTY CENOWE
PROMOCJA TRWA
DO 31.10.2002 R.

Kandydat składa pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu oraz:

- koncepcję kierowania Zespołem Szkół Specjalnych w Skarszewach, dostarczoną w zamkniętej
kopercie (jej otwarcie nastąpi w dniu konkursu, w drugim jego etapie),
- poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego,
- opinię za okres ostatnich trzech lat,
- ocenę pracy - zgodnie z § 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 15.02.1999 r. (Dz. U. nr 14
z 1999 r., poz. 126 z późn. zm.),
- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające staż pracy pedagogicznej na dzień składania dokumentów,
- uwierzytelnione kserokopie dokumentów stwierdzających wykształcenie,
- aktualne świadectwo lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku
kierowniczym - wydane przez lekarza medycyny pracy.

PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 30 OOO EURO
Tczewskie Centrum Sportu i Turystyki, 83-110 Tczew, Wojska
Polskiego 28A, tel./fax 058/531-46-26,
ogłasza przetarg nieograniczony do kwoty 30 OOO EURO na

MITSUBISHI

wykonanie i montaż w budynku pływalni w Tczewie

CRRISMR

witryn i drzwi w profitach aluminiowych
w terminie do 9.11.2002 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymać można w se
kretariacie TCSiT. Tam należy składać oferty w terminie do 4.10.2002 r.
do godziny 9.00.
Wadium - 2500 zł.
Otwarcie ofert nastąpi 4.10.2002 r. o godzinie 10.00 (sekretariat).
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%.
Uprawnieni do kontaktów z oferentami: dyrektor - Grzegorz Żemajtis i kierownik ds. technicznych - Antoni Kowalski.
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji kra
jowych.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Zgłoszenia wraz z dokumentami będą przyjmowane w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowe
go w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17.

Autoryzowany Dealer AAARGO sp. z o.o.

W przetargu mogę wziąć udział oferenci spełniający wymogi określo
ne w art. 22 ust. 2 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz w SIWZ
i mogący udokumentować wykonanie robót budowlanych w latach
1999-2001 na kwotę minimum 1 000 000 zł.

Gdańsk, ul. Nad jarem 28, tel. 303-34-44

Termin składania dokumentów uptywa 23.09.2002 r.

ul. Abrahama 1, tel. 552-38-33

O terminie, miejscu i godzinie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie

MITSUBISHI
MOTORS

Gdynia, ul. Morska 244, tel. 663-33-33

10151538/A/182

29800403/A/6

-PRACA
PRACE chałupnicze zleci produ

KONSERWATOR stróż, podej

UCZCIWY- 29- letni, średnie, so

MUSCEL, silnik 2,3 V6m stan do

CZĘŚCI, tanio, Ford Scorpio, 2,9

cent. „Akcept" 90-261 Łódź, Jara

lidny, bez nałogów- poszukuje

bry, sprzedam lub zamienię, 2 ko
ta R13 165/70 do Poloneza, tel.

benz., automat, wersja GlilA,

633-54-97

mie pracę z zakwaterowaniem
lub inne propozycje 0607/559394

PRACOWAŁEŚ w Niemczech,

MALARZ- cekoluje, tapetuje, inne

Holandii, Austrii, odbierz podatek

ogólnobudowlane, 0691-798-643

cza 17 (042) 633-56-92, (042)

najtaniej!

KELNERA, kelnerkę, tel. 67491-58
KONSULTANTKI Oriflame,
starter 9 zł (torba + komórka
gratis) 683-95-49

058/301-82-63

PRACOWNIKA do obsługi

„kawiarni
internetowej"
w Pruszczu, 682-12-26,
0608-221-072

LEKTORÓW jez. angielskiego,
0501/156-900

MURARZY (brygadę)- zatrudnię,
tel. 676-00-68, 0607-081-395,
0505-135-262
NAUCZYCIELA języka angiel
skiego zatrudni Zespól Szkół
Agrotechnicznych i Ogólnokształ
cących w Swarożynie, 536-93-93

REPREZENTANTÓW

handlo
wych, pracowników biurowych,
magazynowych, 1500- 2500 mie
sięcznie, 664-07-97

Najskuteczniej!

pracy, 0604/282-305

OLTCIT, poj. 1100,1992 r„ I wła
ściciel, przebieg 39.000 km, cena
1.500 zł, tel. 052/398-51-42 lub
•0608/899-660

charki, 15 lat praktyki, (058)67394-77 po 18.00

OPEL Kadett, 130 HC, 5 - drzwi,
SPRZEDAM

1983 r., cena 2.500 zł, Chojnice,

OPIEKUNKA, zaopiekuję się

KOREPETYCJE- polski, angiel
ski dla podstawówki, maturzyst
ka, (058)683-18-31

PRACOWNIKA do sprzedaży ja

tel. 0504/623-255
zł, do uzgodnienia, tel. 052/398-

OPEL Kadett, 1500, diesel, 5 -

63-86 lub 0503/518-225

drzwi, AF, S, cena 8.200 zł, pil
nie, tel. 052/398-63-29

FIAT 126p, 300 zł,. 83 r„ w cało

jek, handel obwoźny, 0605/285-

ści lub na części, 588-34-87

384

gielskiego dla podstawówki, ma
turzystka, 683-18-31

FIAT Cinquecento 900, 87 r., bia

0691/678-633

w gastronomii na sezon zimowy,
minimum sanitarne, mile widzia
na praca za granicą, tel.
0601/678-633 lub 0601/566-411

GERMANISTA emeryt, nauczy

PANI wiek i wykształcenie śred

BARMAN, kucharz, kelner, tel.

opon zimowych, (0604)94-17-04

FIAT Cinquecento 900, biały, 87

OPEL Vectra, poj. 1.8, benz.,
1992 r., cena 13.000 zł, zadbany,
pętana dokumentacja, wyposażo
ny,tel. 052/397-80-76

r., I, airbag, zielona szyba + kpi.

PEUGEOT 405, Combi, 1991 r„

opon zimowych, (0604)94-17-04

WS, CZ, ES, S, KT, relingi, cena
12.000 zł, tel. 052/397-57-17 lub

FORD Fiesta, poj. 1,8 D, 1991 r.,

052/398-10-32

nie (renta) OW, Pensjonat, opie
kunka, 0608/382-041 po 18.00

150.000 km, grafitowy, 3 - drzwi,
radiomagnetofon,

POLONEZ, 1.6, 1993 r., czerwo

POMOGĘ w budowie domów,

pełna dokumentacja , cena 7.800

ny, stan bardzo dobry, sprzedam

tynki, dachy, wykończenia, słup
ki, ogrodzenia, tel. 0503/650-220
po godz. 18

zł,

0503/727-541

PRACĘ chałupniczą na umowę

1,8 16 V, czarny, na obcych nu
merach, 2000 Euro, (0602)21-51-

kwalifikacji,

OSOBĘ do handlu karmą dla

(058)677-09-26

zlecenie, bezpośrednio z procudentem, bez pobrań, podejmę
0607/559-394

psów i kotów z regonem i trans
portem zatrudnię. Teren Staro
gard Gd., Tczew, Kościerzyna,
tel. 0609/06-10-27

KIEROWCA kat. BC, 43- letni,

RENCISTA, 28- letni, pilnie, szu
kam pracy chałupniczej lub jako

świadectwo kwalifikacji, wózki wi

pomocnik stolarza, 0503-953-368

SZWACZKI, prasowaczki, za
trudnię, Pruszcz Gd., 682-3651 do 15.00

MŁODYCH, bezrobotnych, cieka
we, wysokopłatne stanowiska
w promocji, reklamie- oferujemy
szkolenia, możliwości szybkiego
awansu, 623-54-59

ciel niemieckiego, poszukuje pra
cy w hotelu lub prywatnie,
058/672-49-35

HYDRAULIK, konserwator, renci
sta- różne uprawnienia, uczciwy,
(058)672-72-48

tel.

052/398-64-13

lub

FORD Mondeo, 5 drzwi, 1994 r.,

KIEROWCA- doświadczony, han
dlowiec, dyspozycyjny, 42- letni,
świadectwo

szyberdach,

turystyczna

sprzedam

tel.

052/398-80-88

SIEDZENIA, zawieszenie, wat,
(0602)21-51-78

SKRZYNIA biegów V, 1,8 benz.,
309, (0602)21-51-78

78

FORD Transit - sprzedam lub zaminię na osobowy, 1984 r., tel.

inne tanio, Opel Kadett, 1990 r.,
(0602)21-51-78

VW Polo, 1989 r., 1,3i, granato

DAEWOO, Renault, Fiat, Skoda,

cje już od 1400

Peugeot lub inny (gotówka),

LANCIA Prisma, 1985 r., poj. 1,6

ALUFELGI, 1,3 z oponami i alu-

świadectwo kwalifikacji, wózki wi

dy, podejmie pracę jako dozorca,
parkingowy, inne, (058)672-93-

cm 3, gaz, bardzo tanio sprze
dam, cena 3.500 zł, tel. 052/397-

felfami 1,5,2 szt., cena do uzgod
nienia, tel. 0602/657-927 lub

dłowe, uczciwy, 0603-277-765

19

35-65

0606/594-201

Uwaga!

0504/618-091

zt 536-93-16,

BRZUŚĆCE, dziatka 1800 m kw.,
budynek do remontu, 23 000 zt,
(052)562-25-75 po 20.00

FIAT Punto, Brava, Sienna, tel.

MB 310 wywrotkę, Iweco 35-10,
Ford Tranzyt 190, 0600-127-414

OPEL Astra, Corsa, Vectra, tel.
058/56-139-78, 0501/675-382

lub inny (gotówka), 058/56-13914, 0602/31-28-73

AUTOWYNAJEM ZastępczeRefundacja z OC, 058/55275-22, 0601/651-672

CHOJNICE - 60 m kw, 3 pokoje,
III piętro, własnościowe, cena do
uzgodnienia, tel. 0608/434-916

FORD Sierra 1987 r., zamienię
na BMW, Audi 100 lub inny -

CHOJNICE - 60 m kw, ll/IV, 3 po

4500 zt, 058/681-37-04

koje, opomiarowane, deski na
podłogach, duży balkon, słonecz

GŁOŚNIKI

samochodowe,

4

bry, cena 300 zl, tel. 052/554-13-

CHOJNICE - M-4, własnościowe,

55

60,7 m kw, tel. 052/397-55-39

CHOJNICE - pół domu, mieszka

NIERUCHOMOŚCI

rozbite,

0604-228-214

CZERSK, mieszkanie M-4, 47

0691/76-10-72, 058/56-111-72

AUTA powypadkowe kupię, tel.

m kw., 0504/50-89-84

BOBOWO, dziatki budowlane,
778 m kw i 1170 m kw., sprze
dam, 0504/006-910, 0504/370-

HAK holowniczy używany do Po
loneza, (058)682-92-50

366

zachodnie. 671-59-62, 0601/800490

1.800 m, (058)572-07-93

mienię na dom może być do re

GNIEWINO- dziatka budowlana
1147 m, uzbrojona w wodę, prąd,
0600/466-798, 058/670-68-54 po

ska, dziatki budowlane, 670-

19.

1120 m, 0501-692-873

GOŚCICINO- dziatka budowlana
o pow. 150 m kw, budynek wielo-

IOO auta
(094)-341-68-53

w bloku o pow. 78 m kw, lub za

BORKOWO tostowickie k/Gdań

BRZEZIE k/ Człuchowa, dom

powypadkowe

CZERSK - sprzedam mieszkanie

montu, tel. 052/398-93-80

BOLSZEWO- dziatka budowlana,

POWYPADKOWE, uszkodzone,
1000- powypadkowe, rozbi
te, (058)556-96-25, 0604846-202

raż z tarasem 24 m kw, ogzrewalub 0603/278-479

0604/597-980

auta

nie 96 m kw, ogród 600 m kw, ga
nie gazowe, tel. 052/397-54-04

058/56-139-14

VW Passat, Polo, Vento, tel.

I000-

ne, ładne, tel. 0503/367-701

drożne, 450 V, stan-bardzo do

gratis. Gotówka. 0602/31-28-73,

0604-235-892

działka budowlana przy Berlince,

66

chód powypadkowy, caty. Dojazd

KUPtf

BYTONIA, powiat: Starogard Gd.,
szkoła, PKS, PKP, 058/588-45-

058/56-139-14, 0602/31-28-73

wy, 123 tys. km, (058)563-34-31

RENCISTA 48- letni, prawo jaz

cji, wszystkie typy.

RENAULT i każdy inny samo

przebieg 42 tys. km, cena 3.140
zł, Tczew, ul. Bałdowska 37 po
15:00

0604-412-810

OPEL Corsa, Astra, Toyota Yaris

ZDERZAKI, wszystkie drzwi, oraz

lub 052/398-83-54

POLONEZ Caro, 1.6 benzynagaz, AA, H, S, RM, kolor morski,

AUTOGAZ. Montaż instala

058/56-111-72, 0691/76-10-79

lub zamienię, tel. 052/397-15-33

po 16.00

KIEROWCA kat. BC, 43- letni,

PRZYCZEPKA samochodowa -

100- auta powypadkowe

052/397-46-75 Chojnice

dłowe, uczciwy, 0603-277-765

r„ tel. 0609/559-747

1200, (058)778-11-06

ły, I, airbag, zielona szyba + kpi.

MŁODE małżeństwo szuka pracy

CZĘŚCI do Seata Ibizy 1990 - 93

oraz inne części tanio, Peugeot

OPEL Kadett, 1980,3.500 zł, poj.

PRZETARG

Promocyjny wtrysk gazu. Instala

tylny most, inne, Ford Transit,

FIAT 126p, 1993 r., cena 2.300

KOREPETYCJE z polskiego i an

SZUKAM PRACY

(0602)21-51-78

0606/594-201

OPERATOR tadowarki kl. II i spy

dzieckiem, (058)778-11-06

29800400/A/6

(865 m), prąd, woda blisko, tania,
058/678-00-66

funcyjny 300 m kw, budynek go

AUTOGAZ-

montaż,

0501/202-303, 683-79-53

spodarczy 50 m kw, garaż i sto

GOŚCICINO- dziatka budowlana,

doła, na działce 4.000 m kw, + 2

865 m, pięknie położona, media-

ha ziemii, tel. 052/397-98-21

obok, (058)572-14-14

www.naszemiasto.pl

Dziennik
Kociewski

serwis informacji lokalnych

GOŚCICINO k. Wejherowadziatka budowlana, tanio, 0691796-397

TCZEW wynajmę lub sprzedam
pomieszczenie 19 mkw 777-03-.
04

GOWINO, dziatki budowlane
1170 m, blisko pola golfowego,
16 zt/ m, (058)572-18-13

TURZE dom jednorodzinny, cało
roczny, blisko las, jezioro, 346-

089/533-75-00

61-12

KWIDZYN (centrum) dom okoto

JAGATOWO k. Pruszcza Gd.,
dziatki bud. różne wielkości, przy
działce prąd, woda, telefon, do
godny dojazd, cisza, 058/683-0928
JAGATOWO przy drodze „staro
gardzkiej", koto lasu, dziatki bu
dowlane, 11-18 arów, z dopusz
czeniem ustug nieuciążliwych,
(058)691-01-82
JUSZKOWO dziatka budowlana,
częściowo . uzbrojona, 1040
mkw.,oczko wodne, czereśnie,
0606/345-400, 058/533-77-46
KARTUZY mieszkanie w nowym
budynku, 3 pokoje, 72 m kw., wy
soki standard wykończenia, cena
164 000 zt, pilne, tel. 058/685-3373
KĄPINO k. Wejherowa- dziatka
budowlana 961 m, 28.000,00 zt,
058/672-19-44, 0606/570-972
KOPALINO (nad morzem), dziat
ki rekreacyjne z prawem budowy
domu, (058)678-40-50, 0501573-344
KULICE k.Pelplina mieszkanie
własnościowe bez obciążeń kre
dytowych, 63 m kw, 058/536-2195, 0605/039-245
LĘBORK - okolice, trasa Lębork Stupsk, 4,60 ha, tadne położenie,
10 tys. zt/ha, pilnie sprzedam,
058/685-33-73
LUBKOWO- (j. Żarnowieckie),
febiatka budowlana 1923 m,
^brojona- prąd, 0600/216-103,
058/676-75-16 po 19.00
LUZINO- dziatka budowlana, 722
m, 30 zt/ m, media- obok, 0600713-514, 0692-736-606
MISZEWKO - 6 hektarów ziemi
rolniczej, 0603-475-562
MORZESZCZYN, dom w stanie
surowym- sprzedam! 536-28-60
NOWY Dwór Wejherowski- dziat
ka budowlana, 1100 m, uzbrojo
na, (058)672-84-01
OWIDZ- Wspólnota Mieszka
niowa sprzeda lokale 133
m kw i 56 m kw„ na cele
mieszkalne, 0608/436-431,
8.00- 20.00

PRUSZCZ Gdański, nowa kawa
lerka, 0501-62-80-10, 682-37-77

PSZCZÓŁKI - dziatka budowlana
- przemysł 1393 m kw., prąd, wo
da, gaz, telefon, kanalizacja, przy
bdb
lokalizacja,
drodze,
(0607)43-26-37
RÓŻYNY, działka budowlana,
uzbrojona, 850 m kw., bdb lokali
zacja, 21 000 zt, (058)683-91-40
RÓŻYNY 110 m kw, 285.000 zt,
dziatka 9.400 mkw, garaż 64
mkw, 058/683-77-83
RUMIA- dziatka budowlana, 642
m, 30 USD/ m, (058)672-82-13

najem, dzierżawa lub aport do
wspólnej inwestycji- LOK, tel.

WEJHEROWO- mieszkanie 3pokojowe, 53 m, II p., zadbane,
0605-463-578
WEJHEROWO- mieszkanie 3pokojowe, 64,5 m, po remoncie,
0600-220-886, (058)677-16-93
po 17
WRÓBLEWO- tanio ziemię 3,50
ha, rolnikowi który posiada conajmniej 11,50 ha, a nie przekra
cza 15 ha, 692-73-07
ŻELISTRZEWO- dziatka 800 m,
z rozpoczętą budową, zagospo
darowana, 70.000 zt, (058)67839-07
BORY Tucholskie, dziatki budow
lane od 1100 do 2500 m kw., 6,00
zt/m kw., w pobliżu las, jezioro,
PKP, 052/336-10-10
DOMEK letniskowy nad J. Żarno
wieckim, drewniany, 20 m, 10
m tarasu, 0604-279-587
DOM komfortowy całoroczny 200
m kw + garaż na 3 samochody
z wyposażeniem, w samym cen
trum Charzykowa, do jeziora 100
m, cena 389.000 zt, tel.
0602/187-883
DZIAŁKA ogrodniczo-rekreacyjna
w Juszkowie, 683-28-10 .
DZIAŁKA w Chojnicach - Topole,
ul. Cztuchowska, o pow. 2.681
m kw, cena 18 zł/ mkw do uzgod
nienia, tel. 0608/297-247

300 m kw. mam do wynajęcia tel.
0607/691-801

GARAŻ blaszaki

Najta

niejI Transport, montaż- gratis,
058/775-04-61,0505/036-609

M-4 własnościowe, 70,77 m kw,
980 zt/1 m kw, blok murowany, 6
- letnie, piwnica z oknem, opomiarowane, tel. 0691/661-366
Magazyn 4 kondygnacyjny
z czerwonej cegty w ścisłym cen
trum Chojnic z możliwością roz
budowy, cena 79.000 zt, tel.
0602/187-883

KWIDZYN (centrum) lokal
100 m kw. do wynajęcia tel.
0602/658-250

KWIDZYN (centrum) lokale na
0607/691-801
NADOLE (J. Żarnowieckie)- do
mek z kominkiem, dla 6- osóbodnajmę, (058)678-40-50
STAROGARD Gd., ul. Traugutta

SŁUPSK kawalerkę. 0-605-621435
SMOLNO k. Pucka, dziatka zago
spodarowana, 2300 m, ogrodzo
na, uzbrojona, z domem gospo
darczym, (058)678-41-58
STAROGARD Gd., dom jednoro
dzinny, piętrowy, 058/56-129-21,
058/56-235-88,18.00-21.00
SUCHY Dąb, dziatki rzemieślniczo- budowlane, obok woda,
prąd, telefon, 682-86-45
TCZEW wynajmę lub sprzedam
pomieszczenie 10 mkw i 6 mkw,
777-15-95

SIATKA ogrodzeniowa,
powlekana PCV, ocynko
wana, słupki, bramy,
Przywidz, tel. 058/682-5138
SPRZEDAM 5 stotów i 20 krze

18, lokal 78 m kw., parking- od

seł, ciemny brąz, cena do uzgod

dam w najem, 562-47-88

nienia, tel. 0608/297-247

STAROGARD Gd.- nowe lokale:

TABLICA rozdzielcza wraz z licz

140 m kw., 4 pomieszczenia-105

nikiem na sitę, tel. 052/397-62-57

m kw. Odnajmę na działalność.
Parking, 058/561-18-55

ZAMRAŻARKA

STAROGARD Gd. centrum, lo

wys. 1.6 m, niemiecka, 120 zl,
(0600)21-04-49

kal- działalność handlowa- odnaj
mę, 0601/423-160

5-szufladowa,

ŻALUZJE używane do okien
w blokach, tel. 0600/681-521

większe, 0608/370-015
WEJHEROWO- odnajmę kawa
lerkę 20 m, TV kablowa, telefon,
0501-828-062
WEJHEROWO- odnajmę miesz

GARAŻE ocynkowane, 3
x 5 wiaty, raty, transport
i montaż, (0580778-14-22,
0600-22-12-13

kanie 2- pokojowe, w bloku, par
ter, stan dobry, (058)572-10-54

za opiekę, 0600-576-773
WROCŁAW w centrum pokój stu

GDAŃSK Przymorze, bliąko uni
werku i SKM, odnajmę pokój stu
dentowi (tylko mężczyżnie), nie
palącemu, z używalnością kuchni
i łazienki, 350 zł/m-c do uzg., tel.
(058)552-09-46

dentce I roku wynajmę 059 814-

GŁADZIE, malowanie,

MIESZKANIE 2-pokojowe, 43

682-13-78

m kw. w Pruszczu Gdańskim, od
najmę, 500 zt + liczniki, (058)68335-09
MIESZKANIE 2-pokojowe, za
mienię na większe 3-pokojowe
z doptatą, lub spłata zadłużenia,
tylko spółdzielcze w Pruszczu
Gd., (058)683-04-90
PRZYJMĘ na pokój najlepiej
uczennicę (blisko dworca) Chojni

KUM*

TCZEW Górki kupię dom,
532-16-27

KOMANDOR drzwi przesu
wane zabudowy wnęk, garde
roby. Tanio! Pomiar i projekt
Gratis! 0505/811-345

NADZORY

wanie budową, projekty bu
dowlane, adaptacje projek
tów, inwentaryzacje, eksper
tyzy, orzeczenia techniczne,
tel. 682-01-53, 0502-119-680

Gd., Grunwaldzka 262

SPRZEDAM
ANTENA

i

narożnik,

0604/695-294
BOAZERIE, deski podłogowe,
sztachety, (058)342-54-31
CEGŁĘ rozbiurkową sprzedam
tel. 055/275-15-78

OGÓLNOBUDOWLANE

stany

surowe, wykończeniowe, remon
ty i elewacje, 0601/84-70-97
TYNKI agregatem,
0503-87-97-09

tanio,

CHOJNICE - oddam w najem
mieszkanie 36 m kw, 2 pokoje, ła
zienka, kuchnia, przy ul. Leśnej,
IV piętro, tel. 052/397-16-30 po
godz. 20

GAZOWE piece,
czyszczenie
naprawa, montaż.

wy tel. 052/398-71-72
OWCZARKI Niemieckie po rodo
wodowych rodzicach, rodzice do
wglądu, dtugo i krótkowłose, ce

682-92-13

KOMBAJN „Bolko" Z - 643, 1991

RÓŻNE

63
MASZYNY stolarskie, skup,
sprzedaż, zamiana, 0602-459611

SZCZENIACZEK mieszaniec,
suczka, w bdb ręce, sprzedam,
3-14-31

APARAT
słuchowy,
nowy
„Bosch", sprzedam bardzo tanio,
532-28-71

OPRYSKIWACZ zawieszany- 18
m, Rototielv- 4 m, siewnik zbożo
wy- 3 m, kopaczka do ziemnia

SZCZENIĘ rasy Beagle - piesek
4 - miesięczny, tricolor, o mocnej

GABINET
Masażu -leczniczy,

kości, tel. 0603/408-603
TERIERKI walijskie, po rasowych

Poradnia
Schorzeń
Kręgosłupa

polujących rodzicach, sprzedam,
058/586-02-64, 0504-380-873

Rwy, dyskopatie, bóle ko
rzonkowe, bóle migrenowe.

skiej, ukończony zaktad treningo
wy, dobry charakter, doskonały
ruch, 058/684-37-31, 0602-296045

Revimed

Det TD M-100- spycharka, Bramy

Gdynia Morska 263 (róg

16-14 sztuk + wózek, 531 -16-85,

Chylońskiej) 623-36-32

PRZEDWOJENNE zbiory monet,
banknotów- kupię. Infolinia bez
płatna:
0800/33-99-40
lub
0602/777-422. Rówież kolekcjo
nerów lwowskich

bardzo wydajna- wysoka, kom
pletna, z silnikiem i wężem,
(058)672-19-69

ABSOLWENCI! Poli
cealna Szkota Pracowników

TEKSTY reklamowe do.
folderów,
zdjęcia,
0691/190-267

ROZRZUTNIK obornika jedno
osiowy, kopaczka dwurzędówka,
kultywator, tel. 687-33-29

cach, sprzedam, 058/586-02-64,
0504-380-873

INNE

OGÓLNOBUDOWLANE, remon
ty, ciesielstwo, 058/56-297-29,
0601/320-453

POMPA do szamba- gnojowicy,

WYŻŁY niemieckie krótkowłose
po rasowych polujących rodzi

GABINET prywatny Marta
Gronkiewicz, internista, spe
cjalista chorób ptuc, Pruszcz,
Grunwaldzka 25 (stary ośro
dek, II piętro). Poniedziałek
17.00- 1800, środa 14.0015.00, piątek 14.00- 15.00.
Testy alergiczne, spirometria,
0606-632-616

(058)671-02-07

0692/419-731

WAŁACH 6-letni, rasy trakeń-

Grunwaldzka 25,

KUPIĘ stare
pocztówki,

132 (przy Jesionowej)
341-35-31,

ków dwurzędowa Petkus 713,

relaksacyjny, antycellulitis,

m

KAMERY
Video Wieże
Radiomagnetofony
Walkmany
Naprawa
Mikos
Gdańsk Grunwaldzka

r., cena 7.500 zt, tel. 052/389-90ROTTWEILERY szczeniaki 200
zt tel. 055/275-96-00

WÓZEK dziecięcy, gtęboki +
część spacerowa nie używana,
włoski, bardzo dobra jakość,
atrakcyjny wygląd, tel. 0504/237336 •

Kotły miałowe

DMUCHAWA do stomy i do sia
na, tel. 052/398-14-51

na 400 zł, tel. 052/398-82-67
w godz. 19-22

WÓZEK, głęboki, sportówka
z wyposażeniem, śpiwór, nosideł
ko, nadmuchiwane koto, firmy
Kamoa - holenderski, nie używa
ny, nowy, tel. 052/397-42-88 lub
0604/966-746

DOCIEPLANIE ścian, poddaszy
styropianem sypkim, 058/681 -9176, 0605-893-196

Ochrony

ZDJĘCIA weselne, inne
uroczystości, 0691/190267

SILNIK elektryczny, 7,5 KW,
1.430 obrotów, na rozruch, cena
450 zt, tel. 052/398-93-80

komplet- na oryginalnym wózkusprzedam, (058)572-14-14
SKANER „Primax One Touch

LICEUM 1 rok po
tem matura kurs kompu

SPRZEDAM

5300", stan bdb, pilnie- sprze

terowy gratis! Tczew 058/531-55-

dam, 400 zt, (058)677-46-31

zabiegi, 0601/533-409

SPRĘŻARKA używana - kupię,

SADZONIKI truskawek Senga
Sengana, Honeoye i Elkat, tel.
058/684-08-96, 0691-172-797

33-79

tel. 0606/855-690 lub 058/687-

STOMATOLOG
Maria Jurkiewicz,
Pruszcz, Obrońców Wy
brzeża 10/4, 15.00- 20.00,

682-29-74, prote
tyka

(bez poręczyciela do 60 000,-)

POŻYCZKA HIPOTECZNA

MODEL Titanica do sklejania, cz.
1,2,5,6,7,8,9, (058)778-02-18

- na dowolny cel
- do 60% wart. nieruch.
-15 lat oprocent. od 5,85%

KREDYTY

MORO, nowe, z podpinką na zi
mę, na 176 cm, 150 zt, (058)67250-16

(do 25 lat oprocent. od 4,85%)
HIPOTECZNE - 0% wkl. własnego
BUDOWLANE - (budowa, remont)
KREDYTY DLA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH (obrotowe, inwestycyjne,
zakup lokali użvti-0wych)

MUMIJO 10 opakowań po 10 zło
tych, 761-88-04

RÓŻNE

KREDYT
10 lattradycii

• BEŻ PORĘCZYCIELI
»od

RÓŻNE

GOTOWKOWE
MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE
BUDOWLANE
WYPh
DYTOW

KLACZE źrebne zimnokrwiste od
9 do 2 lat 0692/137-794 .

BĄK do mielenia zboża z silni
kiem 7,5 KW, tel. 052/588-00-22
po godz. 20,

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

C

761« Sta74
761 93 26.0501 352 529

DOM PRASY, III piętro, pokój 311
ul. Targ Drzewny
80-866 Gdańsk

317

tel. 346-26-87
tel./fax 346-26-83

l4

g

2

I
1

POLICEALNE Studium Obstugi
Celnej i Spedycyjnej, Rotex,
Gdańsk 058/30-74-400, Kwidzyn
055/279-39-35, Stupsk 059/84248-94, Tczew 058/532-41-79,
Starogard Gd. 058/562-96-09,
Wejherowo 058/672-16-46

SUKNIA ślubna, dtuga, biata
z trenem, wszystkie dodatki, 38,
nowa, (058)676-18-81, 676-1981

=

621 80 46, 761 ttX 33.
0607 339 286

MUP<>RK,w.)j-

RAPORTÓWKA skórzana, czar
na, 70 zt, (058)672-50-16

SUKNIA ślubna, dtuga, biata,
wszystkie dodatki + buty, 38, no
wa, (058)676-18-81,676-19-81

cpyjsiA,JJŁ a«j>H!OTjj/2

CIĄGNIK C 360 1987 r. z kabiną
stan dobry cena do uzgodnienia
0692/137-794

Specjalna Oferta dla: Marynarzy i Rolników.
Realizacja 7 dni, prowizja płatna po
uruchomieniu, wycena nieruch., dopełnienie
formalności sądowych i bankowych.

STÓŁ bilardowy Snooker, angiel
ski, używany, ok. 6000 zt- do
uzgodnienia, (0501)44-13-37

GDAŃSK Główny. Trag PraemiY }IJ
30S-47-M, 30M7-6S

BETONIARKA 250 I, po kapital
nym
remonciesprzedam,
(058)672-82-38

SPŁATA INNYCH KREDYTÓW

PIEC do pizzy i gyrosa, tel.
0600/432-294

SANKI parokonne w dobrym sta
nie, tel. 052/398-71-72

ok, 3.5°o rocznie

KLACZ 18 - miesięczna oraz ko
za i koziołek, tel. 0604/731-19-35

KROWA mtoda, dojna, kupię, Pogódki, (058)588-11-72

IHiHWlYH

KREDYT GOTOWKOWY

MLEKO kozie, 3 zt/litr, 691-14-30

(058)683-28-10

ŻYTO pszenżyto skup, Go
rzelnia
Gościszewo,
055/277-11-77.

KOZA dojna, koziołek i kózka, tel.
0603/356-375

i CENTRUM r-\

LUIDOR

LEAKATOR 10 stan bdb,
(058)561-74-18 19.00-20.00

TAŚMOCIĄG 10 MB na kotach,
podnoszony,
sprzedam,

SADZONKI truskawek, kwali
fikowane, różne odmiany, ce
na 25 gr/szt, z gruntui doniczkowane. Dzierżążno, tel.
058/681-34-88, 692-906-919

16, Starogard Gd. 058/562-50-81

KURTKA skórzana, męska, czar
na, mato używana, na 176 cm, 50
zt, (058)672-50-16

PSZENŻYTO, mieszanka zbozowa, tel. 052/398-18-58

rocz

ALKOHOLOODTRUCIA 0606/500-'
500

SILNIK elektryczny 5 kW/ 380 W,

GINEKOLOG

„Tur'

na- uprawnienia publiczne.
Rekrutacja: 2002/ 2003,
Gdańsk, Pilotów 7, tel. 76179-76 www.tur.artnet.com.pl
(11.00- 17.00) Atrakcyjny za
wód!

l'

SUKNIA ślubna Cybeline, 36/38,
ecru, dtuga, krótki rękaw, 800 zt,
058/672-76-67 po 16.00

(055) 272 39 39,0503 386853
( Ał ODOBOWO 0608 603 454
O50I 352 529,0607 339 286
c-nuiil: kredWypoMta@wp.pl

RÓŻNE

cy do 100 KM, kupię, (0501)4413-37

CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki- Karcher, 0504/844-497

SZLAFROKI satynowe, koszulki,
piżamki, komplety- poleca produ
cent. 042/650-25-01, 0504/184652

NAUCZYCIELKA o szlachetnym

CIĄGNIK Ursus
0600/641-270

DETEKTYWISTYCZNE! 058/3074-311

TELEFON Nokia 3410, nowa,
działa w Plusie, tel. 0609/559-747

12236020

CIĄGNIK rolniczy używany o mo

902,

tel.

sercu pozna pana na dobre i na
zte. Chętnie na wsi. Oferty BO
Pruszcz Gd. ul. Chopina 2, nr

KOMPUTER, wiek dziecka 2- 5

KOMPUTER Duron 800, tel.

KONTENERY
magazynowe,
chtodnicze-

„Balticon".

Dziennik Lokalny - kupon

RÓŻNE

56-285-86, Starogard Gd.

koje, opomiarowane, deski na
podłogach, duży balkon, słonecz
ne, tadne, zaminę na 2 - 3 poko
jowe w Trójmieście,tel. 0503/367701

CHOJNICE - mieszkanie własno
ściowe, 3 pokoje, 48 m kw, zamnienię na mniejsze własnościo
we lub domek na Pomorzu, tel.
052/397-31-30 lub 059/842-12-03

i motor do tej maszyny, ropniak ,
wydajność 7 kwintat/h, cena
10.000 zt, oraz motor S, Lichno

OGIEREK 1,5 roku, rasy trakeńskiej, doskonale pochodzenie, vice-czempion, doskonały ruch,
058/684-37-31,0602-296-045

51-99

CHOJNICE - 60 m kw, ll/IV, 3 po

tel. 0600/681-521

OWCZARKI Niemieckie, szcze
nięta, tel. 0505/594-995

KRÓLIKI, tel.0692/811-156

KOMPLET wypoczynkowy, 3 + 2

0601/481-425

CHOJNICE - garaż muroawny do
wynajęcia przy ul. Karsińskiego,

STÓŁ bilardowy Snooker, angiel
ski, używany, ok. 6000 zt- do
uzgodnienia,
sprzedam,
(0501)44-13-37

KOŃ 1 rok, ogier, gniady, cena
2.100 zt, tel. 052/334-25-49

tel.

DŁUGI, handel, odzysk, 058/30742-16, 30-74-311

CZYSZCZARKA do młocki na 4

BOKSERY, szczenięta rodowo
dowe. cena 1.500 zt, tel.
0505/679-067

lat, pochłaniacz pary- sprzedam,
TCZEW i okolice kupię dział
kę budowlaną lub rolną
058/777-13-77,0693/354-161

kotach gumowych - sprzedam

kiero

+ 1, stan bdb, 800 zt, (058)672TCZEW i okolice kupię dom
do remontu 058/777-13-77,
0693/354-161

OWCZAREK niemiecki- suka, ro
dowodowa, 14- tygodniowasprzedam, (058)572-09-69

kanie 2 pokojowe zamienię na

dy, 683-70-87

21-22

ROWEREK dziecięcy z odkręca
nymi, bocznymi kotkami, niedro
go sprzeda, (058)683-04-90

682-33-10

TCZEW oś. Suchostrzygi, miesz

CZERSK - sprzedam maszynę
szewską stary typ Singer, cena
450 zt, tel. 052/398-93-80

zt/m kw., powlekana od 4,30,
słupki, bramy. Skrzeszewo koto
Żukowa, 058/681-88-20

ZIEMIA- pierwsze 10 arów gratis
za przeprowadzenie prądu i wo

STAROGARD Gd., kupię miesz
kanie 3-pokojowe, najchętniej
I piętro, 0600/311-135, 058/775-

OWCE mięsno- hodowlane, 4
szt.- sprzedam, (058)572-14-14

SIATKA ocynkowana od 2,20

ce - tel. 397-78-50 lub 397-46-13

MIŁOBĄDZ kupię działkę lub
dom
058/777-13-77,
0693/354-161

ROWEREK dla dziecka do 3 latsprzedam, 70 zt, (058)778-09-70

gabinety biura mam do wynajęcia

SKARSZEWY mieszkanie 3 po
kojowe, 64 mkw, I piętro,
0602/84-75-86
SKÓRCZ, dom z ogrodem, atrak
cyjne sprzedam, 0506/960-343,
0692/693-649

SCHODY zabiegowe na wymiar,
od 2.500 zt, tel. 0691/840-820

92-93, 0-692-083-557
M-4 nowe budownictwo, blok mu
rowany, parter z balkonem + piw
nica z oknem 12 m kw w Czersku,
tel. 0691/661-366

PIECE c.o. opalane drew
nem- gaz drzewny, ogrzewa
nie domu za 80 zt miesięcz
nie, ekologiczne, od 18 kW,
tel. (058)673-09-81, 0-606133-034

sosna, buk, jesion, dąb i mahoń

WEJHEROWO- wynajmę pokój

I, dom ok. 300 m kw.,
a, garaż, staw rybny,
^!^ria
,1a z wtasnego
wtas
ujęcia, 683-93%W, (0504)76
(0504)76-46-52
PSZCZÓŁKI, dziatka 3400 m kw.
z przeznaczeniem pod budowę
lub
rzemiosło,
683-93-80,
(0504)76-46-52

GDAŃSK, Żnin, Szczytno, atrak
cyjnie położona nieruchomość-
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ATS Koln,
najtaniej,
wynajem
mikrobusów,
671-49-59,
0605/665-838

rei. (058)663-00-79,
kom. 0605-051-328

MEBLE gdańskie, bogato rzeź
bione, kredens wysoki, krzesta
i stót, tel. 0504/237-787
OKNA balkonowe z odzysku, so
fa 4 - osobowa i dwa duże fotele,
lodówka, odkurzacz Wodnik no

ŁODZIE wędkarsko - turystyczne,

pakiet nr 1
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Wyłącznie
do wiadomości
biura

tel. 0607/565-131
ŁÓDŹ motorowa Hilter Royll, 6,20
m, silnik V6 stacjonarny 170KM,
napęd uktad „Z" Volvo Penta 280,
cena 25.000 zt, sprzedam, tel.
0602/187-883
ŁÓDŹ motorowa Roksana, dt.
4,40 m, napęd na turbinę, cena

wy, tel. 052/588-00-22 po godz.

3.900

20

0602/187-883

OKNA dwu skrzydłowe, roczne,

POMLEWO k. Przywidza, dziatki

w bardzo dobrym stanie, wys.

budowlane, tadna lokalizacja, do

120/120 szt. 2, cena jednego

bry dojazd, Pomlewo, (0600)69-

okna 180 zl, tel. 0608/772-627

27-74

zt,

sprzedam,

tel.

dla osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów
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- biuro ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zredagowania, sklasyfikowania ogłoszenia lub jego niezamieszczenia - ogłoszenia zawierające w treści
nazwisko i adres należy nadać osobiście w biurze ogłoszeń.
lOSTAW KUPO® W ŁOKALiWM MURZE
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OCŁOSIEŚ

• Gdańsk

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

tel. (058) 300-35-20
fax (058) 300-35-08
•Pruszcz Gd.
(058) 683-29-44
•Starogard Gd. (058) 562-20-80
•Tczew
(058) 532-13-89
pftieśiu po© fijiitiśsefw
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Tenis ziemny
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Gra w kule
BOULE. 15 września, podczas dożynek powiatowych w Suminie
rozegrany zostanie I powiatowy turniej w boule. Ta pochodząca
z Francji gra powoli zdobywa popularność również w Polsce. Uj
muje niesamowitą prostotą, grać można praktycznie wszędzie,
potrzebny jest tylko komplet kul. Szczegółowy system rozgrywek
zostanie ustalony przed turniejem po poznaniu liczby chętnych
do gry.
(WŁA)

Reguły gry
Drużyna: może składać się z jednego, dwóch lub
trzech graczy.
Każdy gracz ma do dyspozycji dwie lub trzy kule.
Rzut monetą rozstrzyga, który gracz rozpoczyna grę.
Zwycięzca decyduje o polu gry i rzuca kulę (zwaną
Jack), w którą będzie się później celować.
Pole do gry może być wybrane dowolnie. Zatoczyć ko
to, z którego będą wykonywane rzuty. Następnie rzucić
Jacka na odległość mniej więcej od 8 do 100 metrów.
Pierwsza drużyna wysyła na pole rzutu jednego gra
cza, który usiłuje rzucić swoją pierwszą kulę możliwie
jak najbliżej Jacka. Drużyna przeciwnika usiłuje rzucić
kule jeszcze bliżej Jacka jak pierwszy miotacz.
Gracze rzucają tak długo, jak długo udaje im się rzucić
jeszcze bliżej lub skończą się im kule.
Gdy jedna z drużyn przejmie prowadzenie to drużyna
przeciwnika musi rzucać tak długo, aż zdobędzie pro
wadzenie lub skończą się jej kule.
Rzuty na zmianę są sprzeczne z regułami gry.
Po wyrzuceniu kul ustala się stan punktów. Drużyna,
która podeszła najbliżej Jacka zdobywa jeden
punkt.Dodatkowe punkty przyznawane są za każdą
następną kulę, którą drużyna zwycięzców umieściła
bliżej Jacka niż drużyna przeciwnika.
Zwycięzca zatacza teraz koło wokół Jacka i zaczyna
grę od nowa.
Gra się do osiągnięcia przez jedną z drużyn 13 punk
tów.
Mecz składa się z trzech rozgrywek.

Lekkoatleci na start
STAROGARD GD. 21 września (sobota) o godz. 9 na stadionie
im. Kazimierza Deyny odbędzie się sobota lekkoatletyczna. Ośro
dek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gd. zaprasza wszystkich,
dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w tej imprezie. Każdy z
zawodników będzie mógł się sprawdzić w konkurencjach: 60 m,
600m (kobiety), 1000 m (mężczyźni), skok w dal, rzut piłeczką
palantową lub piłką lekarską.

(WŁA)

Zaczęli amatorzy
PIŁKA NOŻNA. Rozpoczęły się rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki
Nożnej organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staro
gardzie Gdańskim. Mecze odbywają się na boisku bocznym sta
dionu im. Kazimierza Deyny. Uczestniczące w rozgrywkach ze
społy, w zależności od miejsca zajętego w ubiegłym sezonie, zo
stały przydzielone do I lub II ligi. W pierwszych meczach odnoto
wano następujące wyniki: I lig: Eskulap - Mustangi 1:6, Świetliki
- Pakmet 1:3, Torpedo - Romir 0:2, ROPS - Lemar. II liga: FC Dandi - Nordenia 1:3, Pentra - Debiutant 8:2, Perwersi - Zduny 3:6,
Polpharma - Sprint Owidz 0:3 v.o.

(WŁA)

Trenuj w Agro Kociewiu
ZAPASY. Po przerwie wakacyjnej zmieniły się godziny treningów
sekcji zapaśniczej Agro Kociewia. Treningi odbywają się na małej
salce od poniedziałku do piątku od godz. 15 do 17.30, nato
miast w soboty od godz. 14 do 16.30. Trener Mieczysław Szar
mach zaprasza wszystkich chętnych.

(WŁA)
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Poznaliśmy
mistrzów
D

obiegły końca mi
strzostwa Staro
gardu w tenisie
ziemnym. Jak już
wcześniej pisali
śmy mistrzem w grze poje
dynczej został Wojciech Król.
Teraz czas na gry podwójne.
W deblu obyło się w zasadzie
bez niespodzianek. Pierwsze
miejsce przypadło Wojcie
chowi Królowi i Władysławo
wi Pleszkunowi. Srebrny
medal wywalczyli Marek Gutjar i Jarosław Błaszczyk, a
brąz Bogdan Kruszona i Ja
nusz Urmanin.
Bardzo ciekawie zapowia
dała się rywalizacja w mik
stach.
- Do Starogardu przyje
chały dwie bardzo mocne
pary mieszane z sąsiedniego
Tczewa, Natalia Prinz i Kry
stian Zwirbulis oraz Joanna
Zwirbulis i Dariusz Gajewski
- powiedziała nam Anna Piotrzkowska z Ośrodka Sportu
i Rekreacji, który zorganizo
wał mistrzostwa. - Obie
dziewczyny klasyfikują się w
czołowych trzydziestkach list
rankingowych w Polsce w
swoich kategoriach wieko
wych, a Dariusz Gajewski w
ubiegłym sezonie zdomino
wał cykl turniejów OSiR
Open Starogard. W tym roku
występuje z sukcesami na
kortach Trójmiasta.
W półfinale turnieju do
szło do bratobójczych poje
dynków par z tych samych
miast. Ostatecznie Tczew w
walce o złoto reprezentowali
Natalia Prinz i Krystian
Zwirbulis, a Starogard Woj
ciech Król i Patrycja Sulewska. Ci ostatni pokonali po
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Patrycja Sulewska (wraz z Wojciechem Królem) zdobyła wicemistrzostwo Starogardu
w mikście.
Fot. Tomasz Rogalski

bardzo zaciętym, emocjonu
jącym i trzysetowym poje
dynku Anna Szefler i Jaro
sława Błaszczyka.
Finał był widowiskiem
jednostronnym. Bardziej do
świadczeni i ograni tczewianie nie dali większych szans
Sulewskiej i Królowi. Prze
ważali praktycznie w każ
dym elemencie tenisowego
rzemiosła. Jednak już za rok
będzie okazja do rewanżu.
- Przez całe mistrzostwa
towarzyszyła nam wspania-

Mistrzostwa powiatu
Impreza rozegrana zostanie w sobotę i niedzielę, 21-22 września na
kortach starogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Staro
gardzkich Olimpijczyków 1. Formuła mistrzostw jest otwarta, a więc
wystartować może każdy, kto umie grać w tenisa. Zapisywać można
się w pierwszym dniu imprezy o godz. 9 na kortach. Obowiązuje wpi
sowe w wysokości 10 zł.

ła pogoda. Rozegrano kilka
naprawdę interesujących
pojedynków, a przy tym do
skonale się bawiono. Przed
nami jeszcze jedna teniso
wa impreza, Otwarte Mi

strzostwa Powiatu fh |
gardzkiego. Wszystkic^f^
decznie zapraszamy
udziału - dodała A. Piotrzkowska.
(toro)

Ju-Jistu i combat kalaki

Trenuj sztuki walki
P

rzerwa wakacyjna się
skończyła, więc przy
szedł czas na wznowie
nie treningów. Akademia
Sztuk Walki „Fighter" zapra
sza wszystkich chętnych do
udziału w treningach samo
obrony w stylach ju jitsu oraz
combat-kalaki. Akademia
zapewnia regularne treningi,
staże, seminaria oraz obozy
sportowe. Organizuje rów
nież egzaminy na stopnie

uczniowskie oraz mistrzow
skie. Sztuka Ju-Jitsu polega
na unieruchomieniu prze
ciwnika poprzez stosowanie
różnego rodzaju dźwignie na
stawy duszenia oraz ataki na
punkty witalne. Sztuka ta
jest bezpieczna dla trenują
cych. Combat Kalaki to uni
wersalna sztuka walki po
chodząca z Filipin polegająca
na nauce samoobrony gdzie
uzupełnieniem jest walka ki-

Tremngi

Ih

•Starogard Gd: hala Agro Kociewie przy ul. Hallera we wtorki i czwart
ki w godz. 19.30 - 21.00
•Skórcz: sala sportowa Zespołu Szkół Publicznych we wtorki i czwartki
w godz. 17.30 -19.00

jami. W sekcji Akademii
Sztuk Walki „Fighter" wystę
puje również w formie spor
towej. Na treningi zaprasza
instruktor Krzysztof Kamysz

(III dan), wszelkie informa
cje można uzyskać pod nu
merem telefonu 56- 277
87oraz 606 823 427.

(WŁA)
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<5^ BALEXMETAL
BalexMefal spółka z o.o. Bolszewo, ul. Wejherowska.l 2 C
tel. /0 58/ 778 44 44. fax /0 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl
Oddział Gdańsk
Oddział Słupsk
Oddział Tczew

ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /0 58/ 344 74 90
ul. Dwernickiego 21, tel./fax /0 59/ 842 81 31
ul. 30 Stycznia 32,
tel./fax /0 58/ 532 29 02
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Macha trapezowa 18 12,58 zł/m2 blachn plaska 10,50 zł/m2
cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%
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