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Drodzy czytelnicy!  dokonczenie ze Sir. 1

przeznaczon'l na rozwoj prze
myslowy, cry terenem, na kto
rym prywatni przedsi~biorcy
mogLiby na przyklad rozpocz'lc
budow~ centrum z malowni
czym rynkiem, otoczonym
zgrabnymi budynkami, w kto
rych miescilyby si~ lokale uzyt
kowe. Bez realizacji takich in
westycji zamienimy si~ w ci'lgu
kilku nast~pnych lat w typow'l
"sypialni~" polozon'l na obrze
zach wieIkiej aglomeracji - bez
wtasnej tozsamosci i normainie
funkcjonuj'lcej infrastruktury.

Bez wyznaczenia sobie ambit
nych celow nigdy nie osiC)gnie
my po st~p u w przeksztalcaniu
najblilszego otoczenia w przy
jawy, gwarantuj'lcy dobre wa
runki zycia obszar. W nadcho
dZ'lcym roku bcrdziemy mogli
wybrac swoich przedstawicieli
do wtadz gminy. Nie marnujmy
swoich glosow dla osob, ktore
dia rozwoju naszej miejscowo
sci nic nie zrobi'l, 0 ktorych
wiemy, ze nie potrafi'l walczyc
o interesy swych wyborcow.
!renellsz Tybel

Ucz esmicy feslynu rodzinnego w kr61kim czasie i z ogromnym smakiem zjedli ciasla
i lony przygorowone przez panie biorqce lI dzial IV konk((rsie na najlepsze wypieki.

•

ci~tvch.

w doniczkach oraz sztucznych
• oswietlenie i ozdoby choinkowe

Sk lep O grod niczy w Stra·z ni
u 1. Poprzeczna 1

-Z0kazji E1iviqt C/3oiego 0:larodzenia

oraz ,-Sl6 wego 2002 .r~oku
WSZY. lkim woim Klientol11 i Przyjaciotom
'~\i'lteczne zyczenia sktada rodlina Fr'!ckiewiczo\
wraz z pcrsonelem
z kiosku i klepu ogrodniczeg
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Zapraszamy do nowo otwartego
sklepu z odziei'l uiywan'l w Straszynie
przy uJ. Poprzecznej I
(nad sklepem ogrodniczym)

Sidep czynny:

Wigilia Z ))Jag6dkami"
Spotkanie wigiIijne rodzicow
dzieci tancz'lcych i spiewajC)
cych w zespole "Jagodki" dzia
taj'lcym przy szkole w Straszy
nie zgromadzilo 14 grudnia
dwukrotnie wi~ksz'l nil w ze
szlym roku liczb~ uczestnikow.
Ta rozpocz~ta rok temu trady
cja stanowi okazj~ dia wszyst
kich przyjaciot zespotu , aby
przy div,'i~ku koI~d , w milej at
mosferze, podzielic si~ opla t
kiem, a takie zakosztowac wigi
lijnych potraw przygotowanych
przez uczestnik6w spotkania.

Przypomniec nalezy, ze nasze
dzieci wspaniale reprezentuj'l
Straszyn i gmin~ Pruszcz Gdan
ski w czasie wyst~pow w kraju
i poza jego granicami. Zespol
odbyt juz podr6Ze artystyczne
na Litw~ i do Francji - w oby
dwu krajach byt entuzjastycz
nie przyjmowany. Latem przy
sztego roku dzi~ki hojnosci
sponsor6w, dzieci ze Straszyna
maj'l jechac do Hiszpanii,
gdzie na pewno wspaniale za
prezentujC) folklor naszego re
red.
gionu i kraju.

od poniedziafku do pi'ltku od 9.00 do 16.00 i
w sobot~ od 9.00 do 14.00
W ml~ zamleresowal'lI<1 przeWlduJemy ZOrg-dfllzowanie punktl.l przyJmowa

nrc> do czyszat!nia . prania chemicznego.

BIURO OBROTU WIERZYTELNOSCIAMI "TRANSFER"
• windykacja na{eZllosci
• IWlldel wier::.yrelllosciami
• dorad ZIW() IV zakresie obro /Ll
wierzyteino.kiall1 i
• lVywiadowflia gospodarcw
• inkom /!(llef- nosd
• p orady pra ll'n e

Gdansk, ul. Czarny Dwor 12
tel./fax 553 17 07 wew. 208, 0 607 521 731,
o 602 603 624. 0 503 407 160,
o608 898 643, fax 0 602 140 132

Zdro wych, spokojnych i wesolych
'swiqt Boiego Narodzenia
otaz szcz~liwego i dostatniego Nowego 2002 Roku,
zyczy wszystkim mieszkancom Straszyna
soltys Andrzej Baumgart wraz z calq Radtj Soleckq
Zdjrcie zespolu "Jag6dki" pochodzi z koncerru charylarylVnego zorganizolVanego
przez slolVarz),szenie "Dolina Radllll;" 24 czerwca lego roku.

