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Dziennil,
BaHycki

Nasze rozmowy
Kościerzyna

Jest

w czołówce kraju
pod względem
oszczędności wody
O wodzie, jej ce
nach i zużyciu roz
mawiamy z Ewą

Kościerzyna.

Kościerzyna

ie

Jankowską-Bor

Wszystkie banki, które funkcjonują
w Kościerzynie, uporały się z mźle
nijnym niebezpieczeństwem. Do tej
pory nie wystąpiły żadne zakłócenia.
Klienci mogą być spokojni o swoje
konta.

Kościerzyna
W Środowiskowym

Domu Samopomocy szansę na poczucie bycia potrzebnym ma dorosła młodzież z terenu gminy i miasta

Zdaniem dyrektorów tych instytucji problem okazał się nie taki straszny, jak się
wydawało.

Kościerzvna.

Skorzewo
W hali sportoweJ przez trzy dm
turniej piłki ręcznej. W me
czach wystartowało kilkanaście
drużyn województwa pomorskiego.
trwał

str.12
Uhonorowany zaszczytnym tytułem ks. Hilary Jastak w asyście kościerskich
władz.

KREDYTY GOTÓWKOWE
e;&_·le

od 1000 do 10 OOO zł
osoba stanu wolnego do 2500 zł
'TlałżE:ństwa do 4500 zł

**

niewielkie formalności
niskie oprocentowanie

**

* bez poręczycieli

:ploto w okresie do 48 miesięcy
szybka i mila obsługa

83-400 KOŚCIERZYNA, ul. KOŚCIELNA 11 /12,' tal. 10581686-81 ·68

- Wbrew wszystkim obawom nie wystą
najmniejsze zakłócenia w naszej pracy
- powiedziała nam Krystyna Uszko, zastęp
ca dyrektora banku PKO BP oddział w Kościerzynie. - Do tej pory nikt z naszych
klientów nie skarżył się na jakiekolwiek
zakłócenia. Cieszymy się, że wszystko dobrze się skończyło.
Podobnego zdania jest kierownik kościerskiej filii VI oddziału Pekao SA Dariusz Basendowski. W tej placówce również uporano się z milenijną pluskwą.
Wszystkie urządzenia działają tak jak powinny.
- Wszyscy nasi klienci mogą być spokojni o pieniądze, które mają w naszym banku
- mówi kierownik.
Mieszkańcy powiatu kościerskiego są
również zadowoleni z pracy bankomatów.
- Prawdę mówiąc, po tych wszystkich
publikacjach obawiałem się o swoje pieniądze - mówi Tomasz Nadolny, mieszkaniec Wielkiego Klincza. - Na szczęście mój
niepokój okazał się przedwczesny. Nie
mam żadnych problemów z pobraniem gotówki z bankomatu

piły

st. 9

"west" dla
! ,,,,,1

było

zakłóceń

kowską.

REKlAM\

Banki

To wielki człowiek, który pomagał
ludziom w czasach komunistycznej
dyktatury, pomimo szykan ze strony
ówczesnych władz. Takie zdania padały najczęściej podczas uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Kościerzyny ks. prałatowi dr.
Hilaremu Jastakowi.
Ten niestrudzony duchowny urodził się
w 1914 roku w Kościerzynie. Tutaj też rozpoczął naukę w szkole powszechnej. Jego
ojciec Jakub pełnił różne funkcje w Radzie
Miejskiej, był również członkiem Komitetu
Honorowego Budowy Kościoła Farnego
w okresie od 1914 do 1917 roku.
Na uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Kościerzyny do sali Szopińskiego przybyli przedstawiciele władz
miasta, powiatu, województwa pomorskiego oraz wielu innych organizacji i instytucji. Radny Piotr Słomiński podczas swojego
wystąpienia powiedział, że Kościerzyna

jest dumna z tego, że wydała tak zacnego
człowieka, który jest chlubą nie tylko całych Kaszub, ale całego narodu. Zgromadzeni goście zaśpiewali uhonorowanemu
duchownemu „Sto lat" Śpiew rozpoczął
brat ks. Hilarego, ks. Edmund Jastak. Wyróżniony kapłan me kryl swego zadowolenia z przyznanego tytułu.

Fot. An<lrzeJ Cmpka

- Chciałbym podziękować wszystkim
radnym oraz władzom za to, że uhonorowano mnie tym zaszczytnym tytułem - powiedział ks. Hilary Jastak. - Teraz mogę beza pelacyjnie stwierdzić, że od kiedy jestem
honorowym obywatelem Kościerzyny, to
jest ona stolicą Kaszub - dodał z uśmie
chem i poczuciem humoru ksiądz prałat.
Zgromadzeni mogli też wysłuchać kilku
opowieści o działalności księdza w czasie
wydarzeń grudniowych w latach 70. na Wybrzeżu oraz w czasie stanu wojennego. Ten
czas wspominali również goście, którzy
przybyli na uroczystość.
- Nigdy nie zapomnę tego wielkiego
wsparcia, które otrzymałem ja i moja rodzina w czasie stanu wojennego. Myślę, że jest
wielu takich, którzy otrzymali z rąk księdza
zarówno pomoc materialną jak i niematerialną - mówił Szymon Pawlicki z biura Lecha Wałęsy Przekazał on również od byłe 
go prezydenta życzenia wraz z podzięko 
waniami za dotychczasową działalność.
Gratulacje oraz życzenia zdrowia napły
nęły również od marszałka Senatu, Alicji
Grześkowiak, ks. bp. Jana Bernarda Szlagi
oraz od kościerzaka, ks. Henryka Muszyń 
skiego, obecnego metropolity gnieźnień 
skiego, który ró,vnież jest honorowym obywatelem Kościerzyny
Maciej Wajer
O honorowym obywatelu Kościerzyny,
ks. Hilarym Jastaku, czytaj również w Nordzie

(wm)

W obu bankomatach funkcjonujących
w Kościerzynie klienci nie mieli żad
nych kłopotów z podjęciem gotówki
w Nowy Rok.

wprenumeracie „Gryf K~ścierski" taniej i z darmową dostawą do domu!
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Modernizacja drogi

Urząd Gminy zakupił
700 ton kruszywa z przeznaczeniem na
modernizację ul. Ks. płk. Wryczy. Materiał
na naprawę drogi (1100 m) będzie zwożo
ny przez okres zimy i składowany w pobliżu ulicy. Mieszkańcy Wiela na remont .
drogi czekają już od kilku lat.

IJ Zabrali butle gazowe

WIELE, gm. Karsin.

- Wiosną przyszłego roku zaczynamy pra ce - mówi sekretarz gminy Karsin, Jan Orlikowski. - Wykonane zostaną roboty polegające na wyprofilowaniu odcinka i pokryciu go warstwą tłucznia. Jest to prowizoryczny remont. Na razie nie będzie
w tym miejscu asfaltu, gdyż planujemy
właśnie na ul. ks. płk Wryczy budowę instalacji sanitarnej.

n Udane jasełka
WIELE. Pokaz jasełek pod tytułem „Podnieś rękę Boże Dziecię" w Domu Kultury
w Wielu stał się prawdziwym wydarzeniem. Takiej inscenizacji jeszcze tam nie
było. Jasełka zostaną jeszcze dwukrotnie
powtórzone. Występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wielu i miejscowego przedszkola podziwiało około 130 osób. Jaśelka
zostaną powtórzone dzisiaj o godz. 9 oraz
9 stycznia o godz. 16 w sali Domu Kultury

Więcej

za wodę

KOŚCIERZYNA. Od stycznia 2000 roku
mieszkańcy miasta więcej płacą za zuży
cie wody i odprowadzane ścieki. Za każdy
metr sześć. pobranej wody z ujęcia miejskiego trzeba zapłacić 1,53 zł. Natomiast
za metr sześc. ścieków wprowadzanych do
miejskich urządzeń kanalizacyjnych od
gospodarstw domowych, szkól, placówek
wychowawczych i opiekuńczych oplata
wyniesie 2,23 zł. Pozostali zapłacą 2, 73 zł.
W tych kwotach uwzględniono podatek

VAT.

Nagrodzono szopki
LlNIEWO. Gminny Ośrodek Kultury ogło
sił

wyniki konkursu na

najładniejszą

szopkę bożonarodzeniową. W tym roku
w konkursie udział wzięło 70 uczestników
ze szkół podstawowych. Poziom prac był
bardzo wysoki. W liniewskim GOK dowiedzieliśmy się, że na nagrody zasłużyli
wszyscy. Uhonorowano upominkami jedynie najbardziej efektowne szopki.

Z grona uczniów Szkoły Podstawowej
w Garczynie nagrody otrzymali: Michalina
i Kamil Kloneccy; Paulina Kosiecka i Piotr
Runowski. Wyróżniono także prace: Beaty
Bucholc (SP Wysin), Łukasza i Błażeja
Słomińskich, Mateusza Gintera, Pauliny
Jurczak (wszyscy SP Liniewo), Krzysztofa
Stormowskiego, Mariusza Lonna, Szymona Derrę, Jolanty Willer, Agaty Lewandowskiej i Sylwii Socha (wszyscy SP Gło
dowo).
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Opłatek

sportowców

LIPUSZ. Po raz pierwszy w tej miejscowości odbył się opłatek

dla sportowców
z terenu całej gminy. W sali miejscowego
Gminnego Ośrodka Kultury; Sportu i Rekreacji opłatkiem łamało się kilkanaście
osób. Przybyli sportowcy młodzi i starsi
wiekiem, wspominali swoje osiągnięcia
w minionym roku i snuli nowe plany.
Uczestników spotkania swoją obecnością
zaszczycił także duchowny z parafii pod
wezwaniem Michała Archanioła w Lipuszu, ksiądz wikary Jarosław Rusnak.
(jard)

686 45 68
■

■

■ To numer telefonu
w oddziale .Dziennika
Bałtyckiego" w Kościerzy

nie, pod który można
we wszystkich nurtujących sprawach. Jeśli
masz problem, zadzwoń, od poniedziałku do piątku
w godz. 8-16, w niedzielę w godz. 11-14. Zapraszamy
też do kontaktu osobistego lub listownego - Redakcja
.Dziennika Bałtyckiego·, Kościerzyna, ul. Długa 31
dzwonić

Rozmowa z dyrektorem

spółki

KOŚCIERZYNA. W nocy przy ulicy Lipowej nieznani sprawcy włamali się do
specjalnej klatki, w której znajdowały się
butle gazowe. Dostali się do niej po zerwaniu kłódek, które zabezpieczały wejście. Ich łupem padło 9 butli 11 kilogramowych, Właściciel Rafał C., mieszkaniec
Kościerzyny straty wycenił na kwotę 955

Wodo-

ciągi Kościerskie, Ewą Jankowską
-Borkowską.

zł.

z początkiem styczpodwyżka cen wody i odprościeków nie wpłynie ujemnie na

- Czy wprowadzona

Złapali złodzieja

nia tego roku

wadzenia
rodzinne budżety?

- Nie da się ukryć, każda podwyżka powoduje większe wydatki. Opłaty w dużym
stopniu zależą także od zużywania wody.
W 1999 roku średnie jej zużycie przez jedną
osobę w miesiącu wynosiło około 2,4
m sześc. W Kościerzynie panuje ogólnie
tendencja do oszczędności, mieszkańcy po
prostu nie marnotrawią wody. Patrząc na
różnego typu porównania Kościerzyna jest
w czołówce pod względem oszczędności
w kraju.
- Czy zdarza się, że mieszkańcy nie płacą

za zużywaną wodę? Jak tak, to co
dzieje?

się

wtedy

- Zdarzają się takie sytuacje i firmom
i odbiorcom indywidualnym. Zgodnie
z ustalonymi zasadami czekamy trzy miesiące na uiszczenie opłat. Jednocześnie informujemy, że w razie niedokonania wpłaty
możemy odciąć_ dopływ wody. W ciągu
dwóch ostatnich lat zdarzyły się tylko dwa
tego typu przypadki. Woda jak inne rzeczy
jest towarem i trzeba za nią płacić.

- Jak wiadomo radni nie podjęli uchwały
nad wprowadzeniem opłaty stałej za wodę,
co to oznacza?

- Według naszej oceny oplata stała wodno-kanalizacyjna wraz z węzłem wodomierzowym powinna być przypisana danemu
przyłączu, a nie zapisana nam. sześć. zuży
tej wody i odprowadzonych ścieków. Rozwiązanie to nie znalazło jednak poparcia
wśród radnych. Tak więc od 1 stycznia m.
sześć wody wraz z odprowadzeniem ście-

KARSIN. Zygmunt G. zawiadomił komisariat policji w Karsinie, że nieznany
sprawca ukradł pompę olejową z kombajnu należącego do niego. W toku podjętych
czynności funkcjonariuszom z KP w Karsinie udało się zatrzymać sprawcę kradzieży u którego znaleziono skradziony
sprzęt. Okazał się nim mieszkaniec powiatu kościerskiego.

Fałszywe

il
Dyrektor spółki Wodociągi Kościerskie,
Ewa Jankowska-Borkowska
Fot Andrzej Ciupka

ków kosztuje 3,76 zł dla gospodarstw domowych. Gdyby opłata stała została zatwierdzona cena była niższa. Nie wykluczamy; że
ponownie wystąpimy z podobną propozycją. Uważamy, że właśnie takie rozwiązanie
jest najbardziej sprawiedliwe dla mieszkań
ców.

- Jaką mamy wodę w Kościerzynie?

- Jest to woda głębińowa. Nie występują
w niej żadne bakteriologiczne zanieczyszczenia. Występuje jedynie wtórne zanieczyszczenie sieci wodociągowej wytrącają
cym się żelazem. Objawia się to w postaci
sporadycznych zażółceń wody Kościerską
wodę można pić bezpośrednio z kranu. Dużo pracy ma jednak oczyszczalnia. Poprzez
oszczędne zużycie wody mamy zdecydowa nie gorszą jakość ścieków. Trudniej je oczyścić i oczywiście koszt tych procesów jest
wyższy.

. Rozmawia( Marcin Modrzejewski

talony

KOŚCIERZYNA. Nieznana osoba
na terenie Kościerzyny 9 fał
szywych talonów świątecznych, które
można było zrealizować w sklepie PSS
Społem. Straty poniesione z tego tytułu
•
określono na sumę 300 zł.

wprowadziła

1-,:

Włamanie

11

do sklepu i...
KOŚCIERZYNA. W nocy nieznany
sprawca włamał się do sklepu przy ulicy
Rzemieślniczej. Wszedł tam po wybiciu
szyby wystawowej. Jego łupem padły róż
nego rodzaju lampy oraz zlewozmywak.
Właściciel sklepu Jan R., zamieszkały
w Kościerzynie straty poniesione w wyniku włamania wycenił na kwotę 1250 zł.
W wyniku podjętych czynności część
skradzionych rzeczy udało się odzyskać.

... do domku w budowie
KONARZYNY, gm. Stara Kiszewa.
nieznani sprawcy pod osłoną
nocy włamali się do domku jednorodzinnego będącego w trakcie budowy. Przestępcy po wyrwaniu zamka patentowego
w drzwiach weszli do środka i zabrali
wkład kominkowy; piecyk, kabinę natryskową z brodzikiem, baterie umywalkowe,
elektryczny podgrzewacz wody; drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne oraz 22 sztuki
kontaktów. Właściciel Jacek K. z Gdyni
straty wycenił na 11 tys. zł.
Również

Koście rzyna.

Wielka orkiestra
■

Ostatnie przygoto an1a
W Kościerzynie czynione są ostatnie przygotowania do VIII finału
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. 9
stycznia w zbiórce pie-

t

KOŚCIERZYNA. Nieznani sprawcy wynoc skradli konwektor satelitarny, który należał do Gabrieli C., mieszkanki Kościerzyny. Jego wartość właści
cielka wyceniła na 280 zł.

korzystując

niędzy udział weźmie

160 wolontariuszy
z Kościerzyny i okolic.
Tradycją

stało

się,

Po radiomagnetofon

że

w Kościerzynie akcja zbierania pieniędzy ma wyjąt
kową oprawę. Od szefa kościerskiego sztabu WOŚP,
Henryka Baszanowskiego,
dowiedzieliśmy

się,

się

nudzić.

Dziesięciogo

dzinny program poprawa Knopik.
Krystyna
dzi
W czasie jego trwania odbędzie się aukcja i loteria
fantowa. Czynne będą
sklepiki, w których będzie
można nabyć różnorodne

gadżety związane z WOŚP.
Do kupienia jest między
innymi książka autorstwa
Dobroczyń
Bartłomieja
skiego pod tytułem „Orkie-

stra

Klubu

DZIEMIANY. Nieustaleni sprawcy wła
się do jednego z mieszkań.
wnątrz weszli po wybiciu szyby;

Pomocnych

Do wea następ
nie zabrali radiomagnetofon SONY o wartości 400 zł. Kradzieży dokonano na szkodę Janiny S. zamieszkałej w Kościerzynie.
Dalsze czynności prowadzi Komisariat
Policji w Dziemianach.
mali

__,_,,j

że

w trakcie lokalnej transmisji widzowie nie powinni

Zabrali konwektor

W akcji zbiórki pieniędzy będą uczestniczyć między innymi, od lewej, Ewelina Sarach, Faustyna Frydrychowicz i Agnieszka Domagalewska.
Fot. Marcin Modrzejewski

Serc czyli monolog-wodospad Jerzego Owsiaka" oraz
20 kalendarzy z autografem Jurka Owsiaka.
Pieniądze będą

zbierane
także w sali widowiskowej
im. Lubomira Szopińskie
go, gdzie o godz. 15 odbę
dzie się spektakl sztuki
Aleksandra Fredry pod ty-

~: . Włamanie do domków

Tegoroczne spotkanie
z tak zwanym „Światełkiem
do nieba", odbędzie się
o godz. 20 w ogródku jordanowskim, a nie jak do tej
pory przy ul. Rynek.

DEBRZYNO, gm. Kościerzyna.
Nieustaleni sprawcy włamali się do dom ków letniskowych. Weszli tam po uprzednim wyważeniu drzwi. Ich łupem padły
między innymi 2 rowery; kosiarka do trawy; strug elektryczny oraz pila elektryczna. Poszkodowani właściciele letnich posesji, którzy są mieszkańcami Trójmiasta
straty oszacowali na około 2200 zł.

(jard)

(wm)

tulem ,,$luby panieńskie",
a o godz. 18 - koncert kolęd.
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Kościerzyna.

Dziemiany. W 2000 roku

mian

Wójt Dziemian, Jerzy Hiller, nie będzie otrzymywał
większego wynagrodzenia . Nie brał w udziału
w glosowaniu o wysokości swoich zarobków.
Decyzję przekazał radnym, którzy uznali, że powi-

nien otrzymywać pobory takie same, jak w 1999 roku,
będzie więc zarabiał 4176 zł
brutto. W skład tej kwoty
wchodzi wynagrodzenie za sadnicze (1700 zł), dodatek
funkcyjny (697,50 zł), dodatek służbowy (1438,50 zł)
i dodatek za wysługę lat
(340 zł).

Potrzeba pieniędzy na remonty

■

Zarobki be

za udział w posiedzeniach sesji nie otrzymają
także radni i sołtysi. Dieta
za udział w obradach sesji
wynosi nadal 50 zł. Również
członkowie Zarządu Gminy
i radni za pracę w komisjach rady otrzymają tyle
samo co w 1999 roku, to jest
40 zł za każde posiedzenie
komisji.
Więcej

■

I

a

■

I

a
■ Joanna ungowska
■ uczennica Liceum Handlowego
■ Kościerzyna
~ W Kości.erzyme Jednym
ludziom powodzi się lepieJ,

(jard)

a innym gorzej .. W

Kościerzyna

pr ychodni

Mieszkańcy Kościerzy

rY

i okolic korzystają~ y z usług Przychodni
'Rejonowej mają od kilku dni ułatwiony dostęp do lekarstw..
W budynku po byłym
pogotowiu ratunkowym
mieści się bowiem nowa apteka.
Rozwiązanie takie jest
szczególnie ważne dla osób
starszych. Wychodząc po
wizycie u lekarza mają
właściwie „pod ręką" aptekę i od razu mogą w niej
realizować swoje recepty
- Bardzo cieszę się, że
właściwie do wszystkiego
jest teraz blisko - powiedziała po wizycie w aptece,
emerytka Janina Princ. -

Wcześniej musiałam dość

·poro chodzić, a w moim
wieku jest to już trudne.
Podobnie jak inne osoby
przechodzę grypę i tu

mieście

na pewno widoczny jest po

Apteka
pr

3
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Domy przy ul. Wodnej nie

zestaw
potrzebnych mi leków.
- Rzeczywiście najwięk
szym powodzeniem cieszą
się obecnie leki przeciwgrypowe - mówi kierownik
apteki, Ewa Nowak. Oprócz tego antybiotyki,
witaminy i różnego typu
syropy. Zawsze na życzenie
klienta udzielamy informacji o lekach. Jeżeli zdarzy
się, że jakiegoś leku akurat
nie posiadamy; w ciągu
dnia możemy go sprowadzić. Klientom oferujemy
też import docelowy leków.
Nowa apteka przy przychodni jest już ósmą tego
typu placówką w mieście.
Każda z nich znajduje się
w miejscu dużych skupisk
i osiedli. Dzięki temu w aptekach, w momentach nasileń chorób przeziębie
niowych, nie ma zbyt dużych kolejek.
otrzymałam pełen

(mar)

należą

do reprezentacyjnych.

W samej Kościerzynie jest wiele miejsc, które można
nazywać strefą biedy. Chociaż kościerski Rynek to
centrum miasta, jednak wygląd części starych kamienic pozostawia wiele do życzenia. 'fylko niektóre
z nich są odrestaurowane.
Odnowione obiekty należą do firm bądź prywatnych
właścicieli. Także osiedle T.

Rogali jest uznawane za
dzielnicę mało estetyczną.
Dominują tam stare poniemieckie bloki. Mieszkańcy

tego rejonu, na jednym ze
spotkań z władzami miasta
i dyrekcją ZGM skarżyli się,
że zbyt długo czekają na remonty okien czy też zadaszenia. Krzysztof Knut, dyrektor
ZGM twierdzi, iż wyższy
czynsz wpłynie na skrócenie
czasu oczekiwania na remonty takie jak wymiana
stolarki okiennej, drzwi czy
też pionów energetycznych.
W tym roku ZGM planuje
wymienić około 200 okien.

Bez remontu
Do tej kategorii z pewnolokale
przy ulicy Dworcowej 4 i 16,
Wodnej 2 i Młyńskiej 6. Kilka
razy temat tych obiektów
stawał na wokandzie miejskich sęsji. Do tej pory nie
uporano się z tym probleścią można zaliczyć

mem. Pomimo, że stawka
czynszu w roku 2000 wzrosła, to ponownie nie znaleziono środków na dokonanie
kapitalnego remontu tych
mieszkań. Ich modernizacja
nie jest możliwa, gdyż wymagałaby wykwaterowania
lokatorów. Niestety miasto
nie posiada tzw. mieszkań
rotacyjnych, w których mogłyby zamieszkać rodziny
z tych domów.

Środki na dodatki
mieszkańców
Wielu
mieszkają
że
twierdzi,
w opłakanych warunkach.
Na taką sytuację skarżą się
głównie ludzie ze wspomnia nej ulicy T. Rogali, Wodnej,
ale również z 1000-lecia
i Kartuskiej. Część tych rodzin jeszcze przed podwyż
kami korzystało z dodatków
mieszkaniowych. Jest to około 30 proc. najemców tych lokali. Władze miasta właśnie
na ten cel przeznaczają spore środki finansowe. Jak powiedział burmistrz Zdzisław

Fot Andrzej Ciupka

Czucha, jest to kwota 1 700
OOO zł. Gdyby miasto nie musiało przeznaczać jej na ten
cel, to pozwoliłaby ona na
wybudowanie 30 mieszkań
socjalnych dla 4-osobowych
rodzin.

dział na takie dzielnice,
w których mieszkają osoby
bogate i biedne. Na ulicy Le"
gionów Polskich znajdują
się piękne domki jednorodzinne, a na przykład na uli
cy Kartuskiej jest zupelnieinaczej. Są miejsca ·gdzie

stoją

niezadbane domy;

w których

mieszkają

ludzie.

niemający pieniędzy

Przybywa domków
jednorodzinnych
tych szarych ulic
eleganckie domy jednorodzinne. Każde
miasto ma swoje reprezentacyjne ulice. Nie brakuje ich
również w Kościerzynie. Tuż
za osiedlem T. Rogali wyra stają jak przysłowiowe grzyby po deszczu nowe domki
jednorodzinne. Także w centrum miasta pojawiają się już
duże, jak na: Kościerzynę, domy handlowe. Aby wykupić
tam działki trzeba również
słono zapłacić. Na to mogą
sobie pozwolić jedynie najbogatsi. Najbardziej luksusowymi ulicami są M, Konopnickiej, Staffa, Tuwima,
Spośród

wyłaniają się

Wańkowicza, Żeromskiego

i Gałczyńskiego. Mieszka
tam tzw. elita miasta, lekarze,
prezesi firm, przedstawiciele
władz miasta adwokaci oraz

■ RomanEdel
■ murarz
■ Kościerzyna
:- W całym kraJu panujt
bieda. Jest duże bezrobocie
Ludzie nie żyją w luksusach.

W mieście znajduje się dużo ·

budynków; które potraebują
,kapitalnego remontu. Nie~~
·stety; brakuje na to pienię~ ·
dzy. Częściowo uważam, że
·są. ·za to odpowiedzialne
władze miasta.. Tneba do~
'prowadzić do dobrego stan ·
mieszkania, którym groz
·ruina. W Kościerzynie żyje
się spokojniej niż w dużych'

miastach. Dlatego na pewno
wolę mieszkać

tutaj

przedsiębiorcy.

Maciej Wajer

REKLA/v\A

RATY NA SAMOCHO DY OD 152

OFERT
~

REKLA/v\A

DRZWI „PORTA" - ceny producenta
2
PODŁOGI LAMINOWANE 30,90 zł/m
PANELE ŚCIENNE - 12,90 zt/m 2
LISTWY PRZYPODŁOGOWE

SUPON S.A. Kościerzyna,
ul„ Mała Dworcowa 6 B, tel. 686-68-99
R-13801/C/890

OWOR OCZNA !!!

4 dni tj. 7-10 STYCZNIA przygotowaliśmy dla Państwa specjalną
na samochody DAEWOO.
Osoby, które zdecydują się na zakup auta w tych dniach, dostaną prezent
noworoczny w postaci OPROCENTO WANIA 0%.
Na

Kierownik apteki przy przychodni Ewa Nowak w trakFot AndrzeJ Ciupka
cie obsługiwania klientów.

zł

najbliższe

noworoczną obniżkę

temu raty na samochody zmniejszają się o połowę, a państwo zaoszczę
dzą nawet 12 OOO zł.
Aby ułatwić Państwa skorzystanie z oferty w tych dniach pomijamy skomplikowaną procedurę bankową, a do zawarcia umowy wystarczy dowód osobisty.
Dzięki

UWAGA! Ta wyjątkowa oferta jest ściśle ograniczona ilościowo, dlatego skorzystanie z niej zagwarantują sobie Państwo szybką wizytę w Firmowym Punkcie
Sprzedaży Ratalnej w CHOJNICACH w OT „A. Libera" przy ul. St. Rynek 9/1 O.
Dla osób zainteresowanych naszym noworocznym prezentem uruchomiliśmy
specjalną linię telefoniczną (052) 39-734-18 pod którą można rezerwować umowy.
A-15376/A/1062

■

Zofia Kinowska

■
■

sprzedawca
Liniewo
~

W Kościerzynie widocz~

ny jest podział na różnego
rodzaju dzielnice. Może nie
tyle biedne i bogate, ale na
takie, które są zadbane i zaniedbane. Mogłoby to ulec

1

zmianie.

Mieszkańcom

by~

loby łatwiej gdyby więcej
zarabiali Trudno znaleźć

dobrze płatną pracę. To jest
chyba podstawowy problem, z którym boryl:a się
wiele osób
(G.S)
Tot Sl!~n Gu

ńsld

piątek
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~ ~
..

■

■

I

Proszę
Pani,
proszę

Glosuj na tych, których szanujesz i cenisz.
Przypominamj,o wciąż trwającym naszym konkursie, który pozwoli nam za pomocą głosów
Czytelników wybrać nieprzeciętnych ludzina, szego powiatu. Wystarczy tylko wypełnić poniż
szy kupon i przesłać go pod adresem redakcji
, w Kościerzynie.
,,
W ten sposób mozna
nagro~
dę i wyrazić swe zdanie na
temat kompetencji polityków
przedstawicieli
zdobyć atrakcyjną

władz

samorządowych,

którzy 1\voim zdaniem robią najwięcej dla powiatu,
miasta czy grumy
Możesz też wyrazić swe
zdanie na temat lekarzy,
których cenisz za pomoc
w chwilach słabości i cho~
roby, na, temat najlepiej
obsługujących Cię ekspe-:
dientek w sieci handlowej
w powiecie kościerskim,
i wszystkich innych w naszym regionie, których
chciałbyś wyróżnić - biznesmenów, duchownych
przewodników; •. sportowców; wszystkich. wspaniałych 1\voim zdaniem ludzi

Niedawno. Czytelnicy
licznie
uczestniczyli
· w konkursie na najlepszą
pielęgniarkę

minionego

roku. Tym razem p~opo-

nujemy zauważyć wokół
siebie i inne osoby, które
wyróżniają się poprzez
swoją pracę i działalność
w środowisku. Wśród na"
desłanych do redakcji kuponów jest kilka nazwisk
osób, które Państwo cenicie najbardziej. Do tego
grona należą m.in. Jan
Dittrich, Stanisław Ebertowski i Helena Wegner.

Pana

trwa promocia

u Nissana
Rok 2000 Nissan rozpoczyna
z aż dw1
iową promocją
na wybrane rr
• ,woich samochodów.
Sprawdź, ce )wen czeka na Ciebie w salonach Nissana.

*

olej

:

Ilość samochodów ograniczona.
::,zczegóły promocji u autoryzowanych dealerów.

lekki RGterm

K.M.J.

PHU RAF~OLSp.zo.o. 80-3:19 Gdaósk, ul. Żeromskiego 1/2
Biuro Handlowe: Zukowo, ul. Kościerska 11
tel.fax:(058) 685-90-12 do 14, 681-84-74, 308-TT-48

@. Rafineria

",:

Obniżka cen nawet do 7%. :

Gdańska

R14Z3ll/AJ11$7

SC

80-314 Gdańsk, al. Grunwaldzka 303
Salon: (0-58) 552-19-92, 552-17-28
Serwis: tel./fax (0-58) 552-21-36, 552-13-17

.

c!->©

TELEWIZORY KOLOROWE

Wysyłając do naszej redakcji kupon, pomożesz
w promocji osób zasługu- .
jących na tytuł Homo Po
pularis, a sam możesz wy-

w

~

NOWYM

-

TYSIĄCLECIU

STYCZEŃ

1
:;,2000

PROMOCJA ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNA

grać nagrodę.

TV 2S" DTL 2S G7K
1699,-

TV 28" DTL 28 G7K
1899,- Stereo NICAM
-Moc 2x10W
- Pilot
- Wyłącznik czasowy
- Telegazeta 8 stron

r - - -KUPON PLEBISCYTOWYl

HOMO POPULARIS

ŻYCZY

DAEWOO

1999 - 2000

Nie bądź ostatni. Plebiscyt jeszcze trwa, a my zapraszamy do udziału we
wspólnej zabawie .. Kupon
publikoujemy w kolejnych ·
wydaniach „Gryfa Kościerskiego"
(G.S)

DUŻO
SZCZĘŚCIA

-

100 programów
Tuner TV kablowej
Polskie MENU na ekranie
Gniazda 2x EURO i S-VHS
Głośniki po bokach

Najpopularniejszy w powiecie kościerskim

·;.

Polityk, członek władz samorządowych
imię

TV 20" Q4TXT

TV 21" Q4TXT

729,-

779,-

i nazwisko .................................................................... .

- System SECAM + PAL

- Pilot

Ekspedientka
imię

- Wyłącznik czasowy
- Telegazeta 8 stron

OFERTA SPECJALNA!!!

- 70 programów
- Tuner TV kablowej
- Menu na ekranie
- gniazdo EURO

MAGNETOWID Q210

599 ,-

i nazwisko.................................................................... .

adres sklepu ........................................................................ .
Lekarz
imię

i nazwisko .................................................................... .

1niejsce pracy ....................................................................... .
Inni
imię

i nazwisko .................................................................... .

miejsce pracy ....................................................................... .

TV 14" Q1
629,-

1

TV 14" Q1TXT
,19,-

D4E\YOO

TAKŻE OFERUJE
Wit'Żt>

- 70 programów
- Tuner 1V kablowej
- Wyłącznik czasowy

.1ud10

od 599,-

od 299,-

- Pilot
- Gniazdo EURO
,1

Magnetowidy

od 599,-

Głosujący
imię

i nazwisko .............................. , ......................... ..

. adres ....................................................................... .

Dziennik
BaHycki

f~ Kościerski -'ł
J
- - - - - - - - - - - - - - -~

SPRZĘT TEN JEST W OFERCIE WSZYSTKICH SKLEPÓW RTV
lub telefonicznie poinformujemy, kt61y sklep w Waszej miejscowości ma sprzc;t DAEWOO

DYSTRYBUCJA : PP ZAREX , dealer autoryzowany DAEWOO
80-557 Gdańsk, ul.Marynarki Polskiej 71 , tel. (0-58) 342 13 30 do 32 oraz 343 09 37
Filie ZAREX : Kartuzy , ul. Gdańska 8 , tel. (0-58) 681 05 87
Słupsk, ul. rmowskicgo 1O, tel. (0-59) 845 50 60
R-14843W918

Ciż

je ezie

100 lat fabryki

Dziennik

Bałtycki„

Pismiono Kaszi!bsczi Zemi
-

1/243

7 stecznika 2000 t

'Iytul dla ks. Hilarego Jastaka

GOŚCIClliO. W bibliotece
miejscowej szkoły podstawowej, 6 stycznia odbędzie się
spotkanie poświęcone setnej
rocznicy istnienia Gościciń
skiej Fabryki Mebli w Gości
cinie k. Wejherowa. Przed
kilku laty fabryka przyjęła
nazwę niemieckiej spółki
Klose. Na spotkaniu nie za braknie wspomnień o fabryce oraz recytacji prozy i poezji. Początek o g(?dz. 16.

PasterkOwe
kllstrzenie
- Co to za jiwer, jó nie wiem nijak
Ne jak mie w płoszczu stroji - ne jak?
- Skuńcz ju z tim kustrzenim twojim
Ksądz nie mdze czekac ! - to ce powiem.
- Me też chceme, kole meme,
Na msza biegac, lampka dwiegac.
- Zdrze! Ni mamowe, je buten zemno.
Smiote są wióldże i je cemno.
- To je prówda, leno tero
Czas je na wasąg sadac zaró.
- Jedzme zgodą w Bożi dodóm
W łówczi sadac, raczczi składac.

Spotkania
opłatkowe

RUMIA. Prawie wszystkie
(ponad 70) oddziały Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
organizują spotkania połą
czone z dzieleniem się opłat
kiem. W niektórych partach
spotkania odbyły się pod koniec grudnia, m.in. w Kartuzach i Łebie. Najwięcej jednak będzie ich w styczniu.
Dzisiaj o godz. 18 przełamią
się opłatkiem członkowie od-,
działu w Rumi. W tym samym czasie także w Stężycy
rozpocznie się msza z liturgią
po kaszubsku, a o godz. 19
spotkanie opłatkowe w sali
obrad Urzędu Gminy Wystą
pi m.in. gwiazdka z gimnazjum w Stężycy

1

- Jó zaró jida, le jesz perzinka
Musza SO lepe cómąc szminką.
- To ju nie je do strzimanió
Tacze kuńsztowne czitrowanie.
- Konie żdają, sle ju mają,
Są zaprzegłe, ród do biegu.
- Judo jachanió jem na poszeku.
J ank z Zoszką są na wasąg wskokłi !
- Reszta pócórk zmówic chiżko
I chutuszko sa legac w łóżko.
- Dzótczi z łkanim Iną do spanió,
Starszi jadą jak z paradą.

Rodzinny
zjazd Szroederów
KŁĄCZNO. Przygotowywany jest rodzinny zjazd
Szroederów. Ma trwać od 2 .
do 3 czerwca br. Poświęcony
będzie zmarłemu przed pię
ciu laty księdzu Antoniemu

I

I

_ _ _ _J

Peplińskiemu, pochodzące

Ks. prałat Hilary Jastak znany jest z fantastycznego
humoru. Mimo sędziwego wieku tryskał nim podczas

·,JrO(ZyStOŚ(i.

Fot. AndrzeJ Ciupka

Piękną uroczystość

zorganizowano pod koniec roku w Kościerzynie. Na mocy ustawy uchwały Rady
Miasta nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyny ks. prałatowi doktorowi Hilaremu
Jastakowi, zwanemu Królem Kaszub.
W uchwale

podkreślono

wieloletnią ofiarną posługę
duszpasterską,

wspaniałą

postawę człowieka

pomagającego biednym i przeoraz stałe
śladowanym
podkreślanie dumy ze swoich kaszubskich i kościer
skich korzeni. Tytuł wrę
czono na uroczystej sesji
29 grudnia 1999 r.
Na mszy w kościele pw.
św. Trójcy koncelebrowanej pod przewodnictwem
jubilata oraz na sesji licznie zgromadzili się przyjaciele prałata, przedstawiciele władz kościelnych
oraz państwowych i samorządowych. Byli m.in. wikariusz generalny diecezji
pelplińskiej ks. prałat Jerzy
Zięba i rektor seminarium
ks. dr Wiesław Mering,
prezes Zrzeszenia Kaszubprof.
sko-Pomorskiego,
Brunon Synak, starosta
kościerski Zbigniew Stencel, burmistrz Zdzisław
Czucha oraz przedstawiciele wojewody pomorskiego, władz Gdyni i Gdańska.
Przybył także starszy brat

jubilata, ks. kanonik Edmund Jastak. Biskupa pelplińskiego reprezentował

ks.

prałat

piński,

Marian Szczekustosz sanktuKrólowej Rodzin

arium
w Kościerzynie.
Jubilat znany jest z fantastycznego humoru. Mimo
sędziwego wieku tryskał
nim podczas uroczystości.
Nawiązując do znanego
wiersza Maryli Wolskiej
żartował, że skoro gospodarze Kościerzyny nadali
honorowe obywatelstwo
Królowi Kaszub, tym samym podkreślili stołecz
ność miasta. Przypisany
mu przez społeczność Kaszub symboliczny tytuł
królewski często powtarzano przy składaniu gratulacji. N a zawsze przylgnął
już do ks. prałata, jako osoby, która ma olbrzymi autorytet i zasługi dla kaszubskiej ziemi. Czy znajdzie się następca? Z pewnością tak, ale czy tej miary?
Eugeniusz Pryczkowski

Ks. prałat Hilary Jastak urodził się 3 kwiet- .
nia 1914 roku w Koście- ;
rzynie. Jego ojciec, Jakub„
Jastak, osiedlił się tam ·,
dwa lata wcześniej ,
mieszkał :
Przedtem
w Gostyczynie.

Matką

mu z Kłączna. Matka księdza
i poety kaszubskiego była
z domu Szroeder. Podczas
zjazdu czynne będą dwie wystawy; pierwsza poświęcona
twórczości i życiu ks. Antoniego, druga zawierać będzie
drzewo genealogiczne oraz
pamiątki rodzinne Szroederów. Do tego czasu zostanie
publikacja
przygotowana
o rodzinie. Informacje, pamiątki, listy, artykuły można
wysyłać do Stanisława Szroedera z Kłączna, 77-143 Studzienice. Planowane jest także odsłonięcie ' pamiątkowej
tablicy poświęconej zasłużo
nemu kapłanowi.
(ep)

Hilarego była Maria •
z Siewertów. Do pelpliń - "

Pamiętają

seminarium.
wstąpił w 1934 r. Prze- ·
rwała je 'wojna Dzięki

szenie Cassubia powstało
w Parchowie. Organizacja ta
ma zrzeszać młodzież i zara zem zachęcać do poznania
obyczajów i kultury Kaszub.
Stowarzyszenie otrzymało na
swoją działalność z Fundacji
Batorego 10 tys. zł. Na pierwsze spotkanie z młodzieżą została zaproszona Felicja Baska-Borzyszkowska, nauczycielka w liceum kaszubskim
w Brusach. W najbliższym
czasie młodzież wraz z opiekunami wyruszy w teren
w poszukiwaniu starych, kaszubskich opowieści.

skiego

wstawiennictwu Sługi
Konstantyna :
Bożego
otrzymał
Dominika
święcenia z rąk arcybi ,
skupa Warszawy Stanisława Galla. Po wojnie.
na Pomorze ~
wrócił
Krótko pracował w Po ;
gódkach i Toruniu, a od
1946 r. w Gdyni. Dzięki
postawie·
heroicznej
w walce z komunizmem 1
wielkiej pracowitości"

i wspaniałemu talentoWJ
stworzył trwałe podwaliny gdyńskiego duszpa
sterstwa i solidarności

.

o tradycji

PARCHOWO. Stowarzy-

(źsz)

Wigilia w pomorańskiej checzy

Da no takiej
nieb o
Rokrocznie studenci
z klubu Pomorania organizują wieczór wigilijny w swojej checzy
w Łączyńskiej Hucie.
Zapraszają nań i zrzeszeńców

i przyjaciół,

którzy od dawien dawna
darzą pomorańców
sympatią.

Jak na życzenie· 17 grudnia spadło mnóstwo śniegu.
Z wygodzkiego przystank1;1
szlo się przez pola po kolana w białym puchu. Asfaltowe i polne drogi przysypane
były śniegiem, niejednemu
zdarzyło się pchać swoje
auto.
Pogoda nie odstraszyła
tych, którzy byli nastawieni
na spędzenie wieczoru wigilijnego w miłej atmosferze. Pojawili się także klerycy z Klubu Studentów Kaszubów z Pelplina i gimnazjaliści z Wejherowa. Nie
zabrakło też uczniów z Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach
wraz z opiekunką Felicją

Bas ką- Borzyszkowską oraz
mlodziczków z Wierzchucina, którym przewodziła Jadwiga Kirkowska. Od tych
ostatnich pomorańcy otrzymali w prezencie obrazki
malowane na szkle i bombkę z ręcznie namalowanym
wierzchucińskim

kościół

kiem.
Wigilijne stoły uginały
się od świątecznych potraw.
Poza tym goście, w solidarnym geście przywoził} coś
,.od siebie".
Dzielenie się opłatkiem,
śpiewanie kolęd - kaszubskich i polskich - stworzyło

wigilijną atmosferę. Śpie

wano: ,.Świat przed Tobą
kląkł", .Jezu, ostaw szopę",
.,Gloria", .,Szemi morze·,
.,Kolęda", .,Hej, kolęda" i inne. Na akordeonie akompaniował Zbigniew Sobisz,
prezes Klubu Studenckiego
Pomorania. Uroczo wyglą
dali stojący wokół checzowej izby; trzymający się za
ręce ludzie - młodsi i starsi.
A obok nich choinka, wysoka ... Dawno takiej nie było
w pomorańskiej siedzibie.
Iwona]oć
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To bel
baro wóżny rok
- Minął rok 1999. Co
nowożnieszego wedarzeło

sa w tim czasu w naszi
organizacji?
- To bel baro wóżny rok.
pierszim w kadencji,
czej jó jem przednika i pierszim w nowech strukturach
Beł

samorządowech. Powstało

województwo pomorscze
Zrzeszenie
powiate.
i
nalezc
sa
muszało
w nowech warenkach. To
me sobie postawile jako
nówóżniesze zadanie, żebe
raza z nowima strukturama
wojewódzczima i powiatowima dzejac na rzecz naszi
k aszeb sk o-pomorsc zi
tatczezne. Musza rzec, że
dobrze nama sa ukłódó ta
wespółpróca. W zeszłim
roku udało sa zrealizowac
40 projektów finansowónech bez urząd marpowiate
szałkowsczi,
też wspierałe 'wiele inicjatiw naszi organizacji. Ten
cel mojim zdania ostół osygniati.
A taczim nówóżnieszim
wszetczich
wedarzenim
mieszkańców Pomorzego
w tim K~szebów bela wizySwiatego
Ojca
ta
w Sapotach, gdze Zrzeszenie Kaszebsko - Pomorscze
i Kaszebi miele baro
udzel. Chocbe
wióldżi
rzezbiarzi,
wspomnąc
1OOO-osobowi chur, pielgrzimka rebóków. Jak
wiedno prze taczi leżnosce
można belo pewno wicy
nas
dló
ale
zrobic,
nówóżniesze belo to, co Ójc
Swiati powiedzół, żebe me
nie zabóczele naszego
jazeka, tradicji i wórtnotów,
chtemym bez teli lat jesme
wiemy.

- Cze możeme rzec, że to
przesłanie Ojca Swiatego
w Zrzeszenim i żecym
Kaszebów je realizowóne,
osoblewie jeżle chodzi o
umocniwanie jazelra?

- Musza rzec, że ledze,
chtemy do tego czasu nie
bele zaangażowóny w dzejanie dló kaszebizne, zmienile swoje zdanie i stosenk
do tego, co me robime. Me
wiedno tim wórtnotóm bele
wiemy, a rozmajice to je
ledzama, jeżle
midze
chodzy o jazek kaszebsczi.
Jesz wiele je czasa wste~u.
Meszla, że to co rzekł Ojc
Swiati, je jesz wiksze achtniace dló naszi kulture. Dló

Brunon Synak
wióldże
zobowiązanie, żebe me ro-

nas je to jesz

bile wicy i lepi.
- W przeszłim roku
powsWwało bam wiele rozmajitech ksążków osobie-

wie noukowech. Jacze to
mo znaczenie dlo obrazu
Kaszebów w regionie i kraju?
Jo, to bel rok,
w chtemym nówicy ukózywało sa rozmajitech proc,
ksążków, materiałów z edukacji regionalny. Nóleżi tu
mocno podsztrichnąc, że
przez zespół do spraw
oswiate me sa stele i tak
jesme odbieróny w Polsce,
os trzódka,
głównym
chteren specjalizeje sa
w edukacji regionalny. We
wszetczich zeńdzeniach, seminariach bierzeme baro
aktiwny udzel i czasto
dló
przikłada
jesme
jinszech. To je po prówdze
wióldżi krok do przódku
w tim roku.
Jó meszla, że zdarzeło sa
też wiele dobrego w naszich
partach. Na poczatku moji
kadencji zaplanowół jem so
bee choc róz w kożdim
z nich. W tim roku beł jem
w 25 partach. Je to jedna
trzecó, a wie móm nódzeja,
że to zadanie udó mie sa bez
te trze lata zrealizowac.
Też jinszi nóleżnice Prezydium i Zarządu Głównego
mają bezpostrzedny kontakt
z partama. Chodzy o to,
nasza organizacja
żebe
sprawna dzeja i informacja
bela dobrze przekózywónó.
Me wznowile też po wiele
latach biuletin „Stegna"
i wedele folder o ZKP
w szterzech jazekach.
Też coróz wicy dobrego je
o nas w mediach.

Co nowożnieszego
czeko Zrzeszenie w 2000
roku?

Fot Eugeniusz Pryczkowski

- Na godnik 2000 roku je
zjazd
, zaplanowóny
Bądze
nadzweczajny.
on poswiacony zmianóm
w statuce. Wkół nas
wszetko sa zmieniwó i bez
to nasz statut też brekuje
dostosowanió do nowi
strukture administracyjny
kraju, województwa. Statut
nie przewideje żódnech
struktur powiatowech. Me
besme chcele dac możnosc
łączenió sa też partów
w powiatach. Chodzy nama
też o jinsze zópise, chteme
dówałebe wikszą autonomia partóm. Dali me be
chcele, żebe to nasze dzejanie belo widoczne na niwie
edukacji, w gospodarce, turistice, a wie bara szerok.
Chceme brac udzel w rozproblemów
wiązywanim
naszego regionu.
Móme też nódzeja, że
tóbleca, z kaszebsczim
nasz"
„Ojcze
nop1sa
w koscele Pater Noster
w Zemi Swiati ostónie
umieszczono. Je zgoda
arcebiskupa na pielgrzimka
w sewniku, ale żdajeme jesz
na decyzja z Pariża.

- Czego noleżi żeczec
Zrzeszeniu i Kaszebóm na
ten rok?
- Jó bem chcół, żebe to
beł dló Kaszebów i nieKaszebów rok dobri. Jedny
gódają, że bądze to rok
przełomowi. Jó meszla, że
bądze to rok normalny, jak
wszetcze jinsze. A jaczi
on bądze zanólegó od tego,
czego me dokonóme. Jó
bem chcół, żebe belo wicy
dobroce, zgode i robote.
Zebe w checzach belo wiele
miłote, a przindnota roku
2000 beła przindnotą brzadną i szczestlewą.

Rozmówiól Eugeniusz
Preczkowsczi

rocznica

NQRDA

Zanika czy

Poeta
i etnograf
grudnia 1969, na
krótko przed uzyskaniem doktoratu, zmarł
w Toruniu Jan Rompski,
jeden z najznakomitszych
poetów kaszubskich. Był
także dziennikarzem, etnodramaturgiem
grafem,
i działaczem społecznym.
Urodził się w Kartuzach
w 1913 r. Wcześnie zaangażował się w międzywo
jenny ruch kaszubski.
Uznawany był obok Aleksandra Labudy za główne
go ideologa Zrzeszińców.
charakteru
„Człowiek
i zasad, wierny swojej idei,
którą były Kaszuby: ich
szczepowa,
świadomość
ich odrodzenie kulturalne,
ich miejsce w życiu współ
czesnym" - piszą o nim autorki „Bedekera kaszubskiego" Róża Ostrowska
i Izabella Trojanowska.
Napisał około 250 wierszy. W roku 1970 ukazał
się zbiór „Pomión zwonów". Wydano też dramat
swiat". Wiele
„Jó chcę
swych materiałów publiko„Zrzeszeniu
w
wał
Kaszebsczi", z którą był
stale związany, jako jeden
ze Zrzeszińców. Spoczywa
na cmentarzu w Kartuzach.

się

odradza?

Gwiózdka
·z Łączyna

na

(ep)

Mieszkańcy niechętnie przyjmują

dach.

gwiózdków pod swój
Fot. Jan Antonowicz

Zwyczajem kaszubskim w okresie świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku są pochody przebierańców, tak zwanych gwiózdków. Zwyczaj ten, jak
mówi Jerzy Walkusz z Hopowa, który przez 55 lat
wędrował w gronie ptzebierańców, powoli zanika.
; dzie

mocyjne

ks1ąz 1

„ a to

, przóde biwało„ autor..
stwa Stefana Fikusa

z Lęborka. Promocja rozpocznie się o godz. 16.30
ntrum
y
w
tkaniu
N
K
reszczi
hó
w
kaszubskinń kolędami.
.
Będą takź

z

NORBAJ.
Pismiono Kaszebsczi Zemi
Dodatek kaszubski do ,J):nenn1ka Bałtyckiego", 80-886 Gdańsk, ul.
Targ Drzewny 9/ll. tel. 301-20-27.
Redaktor prowadzący: Eugeniusz
Pryczkowski.
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Mieszkańcy niechętnie
przyjmują gwiózdków pod
swój dach. Obawiają się
mieszkań,
zabrudzenia

szczególnie dywanów. Inną przyczyną jest ubożenie
rolników. Wiadomo, że
zwyczaj najbardziej był
i jest zakorzeniony na wsi.
Tak więc w sposób ewidentny gospodarka rolna
(właściwie antyrolna) pań
stwa wpływa na rugowanie
kaszubskiej obrzędowości.
Są jednak wsie, w'· których młodzi starają się
podtrzymać piękne tradycje. Tak jest na przykład
w Łączynie, gdzie od niepamiętnych czasów w wigilię

świąt

wędrują

gwiózdczi.
Kilkadziesiąt lat temu
etnograf i założyciel MuKaszubskiego
zeum
w Kartuzach namówił Łą
czyńską gwiazdkę do przekazania strojów do muzeum. Można je tam podziwiać. Ich zdjęcia znajdują
się w opracowaniach naukowych, m.in. w książce
Longina Malickiego „Rok
na Kaszuobrzędowy
bach". Łączynianie zadbali
jednak, by szybko wykonać nowe atrybuty, w które
każdego roku ubierają się
młodzi z tej wsi.
Od kilku lat łączyńska
gwiazdka występuje na corocznym spotkaniu wigilijnym twórców ludowych
w Kaszubskim Uniwersy-

tecie Ludowym w Wieży
cy. Bywa także na spotkaniu seniorów w Żukowie.
- Najchętniej jeździm'
na zamówienia. Wted
wszystko jest z góry ustalone, wiadomo co należy
robić. Oczywiście, chodzimy po wsi także, ale jest to
wyłącznie forma podtrzymywania zwyczaju, ponieważ większość mieszkań

ców rezygnuje z naszych
występów wewnątrz domu
- mówi Zbigniew Reiter,
jeden z organizatorów łągwiazdki.
czyńskiej
W tym roku mieliśmy udany występ w Stężycy, także na zamówienie. Myślę,
że to jest dobra forma
utrzymania tego obrzędu,
bo w przeciwnym razie bę
dzie wygasał - dodaje.
Zarówno twórcy ludowi,
seniorzy oraz uczestnicy
stężyckiego spotkania są
zadowoleni
bardzo
z gwiazdki. Występy są
powodem wielu refleksji
i wzruszeń związanych
z dawnymi wigiliami każ
dego starszego mieszka11ca. Należy zadbać o to, by
nie doszło do zaniku tego
pięknego obrzędu. Warto
już powoli myśleć, gdzie
zorganizować gwiazdkowy występ gwiazdce z Łą
czyna i każdej innej odwiedzającej kaszubskie wsie
i miasta.

Jan Antonowicz
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Bezpieczne drogi

Nasze drogi

1e e 1e
,

e

Na terenie Kościerzyny
przepisy ruchu drogowego dotyczące postoju
i zatrzymania najbardziej łamane są
w części starego miasta. Parkowanie
odbywać się powinno
zgodnie z oznakowaniem pionowym i
poziomym.

I) oza terenem zabudował" nym zarówno rowerzyści,

jak i piesi

stanowią

podla in nych uczestników ruchu
drogowego. :?o zmiechrzu
rowerzyści po prostu bardzo
często nie włączają oświe
tlenia. Często zdarza się, że
w ogóle go nie mają. Na naszych drogach można zaobserwować rowerzystów jadących z latarką, której
ważne zagrożenie

Tymczasem pojazdy są
zaparkowane w dowolnych
miejscach. Jeżeli kierowcy
nie zaczną stosować się do
obowiązującego
oznakowania policja podejmie
niezbędne kroki. Każdy kto
nieprawidłowo zaparkuje
swój pojazd może spodziewać się na kołach blokady.
Niewykluczone jest też odhnlowywanie aut na parTrzeba się więc liczyć z kosztami.
- Zatrzymywanie się na
ulicy, która nie jest jednokierunkowa powinno odbywać się w odległości 10

•

■

■

■

I

światło trudno dostrzec.
W takiej sytuacji łatwo
o tragiczne wypadki. Podobny problem jest z pieszymi. Przypomnijmy; że ich
obowiązkiem (poza terenem
zabudowanym) jest ustąpie
nie przejazdu kierowcom,
a nawet zejście na pobocze.
Nie wszyscy się jednak do
tego stosują i chodzą czasami nawet w trójkę po jezdni.

(mar)

Zbigniew Cybula radzi

-~i

Parkowanie powinno

odbywać się

Przygoto anie
auta na mró

tylko w dozwolonych miejscach.
Fot AndrzeJ Ciupka

\~

m przed i za przejściem dla
pieszych - mówi sierż. szt.
Adam Osman. - Taka sama
odległość dotyczy również
skrzyżowań. Przepisy dopuszczają zatrzymanie tył-

ko na ulicach z wyznaczonymi dwoma pasami ruchu
w jednym kierunku. Na
kościerskim rynku, obok
sklepu nr 1 i biblioteki,
parkowanie dozwolone jest

wyłącznie wzdłuż

i jak najbliżej krawędzi jezdni, we-

Aby uniknąć nieprzywyrysowanego o zna - jemnych sytuacji zwią
czenia. Inne sytuacje są zanych z funkcjonowaniedopuszczalne.
niem samochodu
(mar)
w okresie niskich temREKI.A/v\A - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - peratur, należy zwrócić
uwagę na układ zasilania pojazdu oraz na
stosowane paliwo.
dług

- Jeżeli chodzi o silniki
diesla (zapłon samoczynny)
- mówi Zbigniew Cybula należy przede wszystkim
wymienić
filtry paliwa,
a także oczyścić osadniki,
jeżeli takowe są. Oprócz tego z odpowiednim wyprzedzeniem należy zacząć stosować dodatki uszlachetniające oraz zapobiegające wytrącaniu się parafiny z oleju
napędowego. Przy temperaturach ujemnych pamiętać
trzeba o stosowaniu paliwa
zimowego. Wymiana filtrów
paliwa jest też konieczna
w samochodach zasilanych
benzyną (zapłon iskrowy).
Średni okres eksploatacji
filtra waha się między 10

Salon Sprzedaży i Serwis - Kazimierz Buszman
Kościerska Huta 6 F
Tel./fax 686-77-31
TANIEJ JEŹDZISZ NA GAZIE
DORAonwo, MONTAŻ, SERWIS INSTALACJI
·-·--•-..~,

Zapraszam
Pn,~Pt-od
Sob.-- od 8.

Stacje Paliw
z dostawą do domu
po konkurencyjnej cenie

83-334 Miechucino
tel. (058) 684-51-21

STA

84-220 Strzebielino
tel. (058) 676 24 84
(058) 676 24 85

76-241

NowaDąbrowa

tel. (059) 811-34-78
tel. (059) 811-34-57

Zbigniew Cybula
Fot AndrzeJ Cmpka

a 30 tys. przejechanych km,
w zależności od rodzaju i typu tej części. W przypadku
wystąpienia

z układem zasilania w niskich temperaturach najlepszą naprawą jest
po prostu wstawienie auta
na kilka godzin do ciepłego
pomieszczenia.
Potem
wskazane jei dolanie do
zbiornika niewielkiej ilości
·denaturatu (Fiat 126p około
100 g na pełen zbiornik).
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Samochody osobowe

DOBRY WYBÓR

Samochodydostawcze

MAT/
LANO

~

--

~

leasin 00/o

POLMOKART

83-300 Kartuzy, ul. Zamkowa 2, tel./fax 681-25-82
83-400 Kościerzyna, ul. Wejhera 16, tel. 686-71-22, 686-70-23
R-6457/F/918

niedomagań

związanych

(mar)

li 997 p~iicja
li 998 strai pożarna
li 999 p~goto\ide
■ O800 1500 39 bezpłat1y

piątek

I
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tel~fon nDzirmnikau
Kościerzyna

ul. Mickiewicza a
tel. 686-30-21, Nowa, ul. Świętojan
ska 18 tel. 686-23-82,
Pod Niedźwiedziem, ul. Rynek 19
tel. 686-20-07, Punkt apteczny, "'
ul. Dworcowa 18 tel. 686-35-00
wew. 369, ul. Różana 9,
tel. 686-32-SO, ul. 8 Marca 34,
tef. 686-26-78, Jan Kalinowski,
ul. Staszica 2, tel. 686-33-03.
Stara Kiszewa Kaszubska,
ul. Kościerska 48 tel. 687-6110,
Nowa Karczma Herba,
tel. 687-71-21,
Łubiana Fenned tel. 686-37-84,
Dziemiany Fermed ul. Wyzwolenia
13 a, tel. 688-01-69

NIE:PRZEGAP
■ Jasełka

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Zagrają

diali

Urząd Miasta tel. 686--31'42,
Dziemiany tel. 688-00·02,
Nowa Karczma tel. 687·71-27,
Lipusz tel. 687'45-15,
Uniewo tel. 6S7-80·32,
Stara Kiszewa tel. 687-63-50,
gm. K.ościen:yna tel. 686-S9-80,
l(arsin tel. 687·31-20,

9.00 Dom Kultury w Wielu zaprasza uczniów szkół podstawowych na pokaz jasełek pod tytułem wPodnieś rękę Boże Dzi.ecięn. Wstęp wolny.

dla
anych dzieci

■

Fantazy Club
18.00 W każdy piątek można zgłosić swój

udział w sekcji
Fantazy Club. Zgłoszenia przyjmowane są w kawiarni
(piwnica) Kościerskiego Domu Kultury przy ul. Długiej 31.
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

PRZYCHODNIE
REJONOWE

(jard)

PLANUJ WEEKEND
Kościerzyna uL Skłodowska 7
tel. 686-44·01, 686-48-76,

Sobota
Kościerzyna ul. Piechowskiego
Centrala teL 686-00-00
Oddział wewnętrzny: ordynator
tel, 686-04-11, odzialowa
tel. 686-04-12, punkt pielęgniarski
tel. 686-04-00.
Oddział położniczy: ordyOJtor
tel. 686-03-81, oddziatowa 686-0382, punkt pielęgniarski
teL 686-03-90
Oddział glnekologiany: ordynator
tel. 686-04-51, oddziałowa
tel. 686-04-52, punkt pielęgniarski
tel. 686-04-50
Oddział noworodków: ordynator
tel. 686-03-71, oddziałowa
tel. 686-03-72. punkt pielęgniarski
tel. 686-03-70.
Oddział dziecięcy: ordynator
tel. 686-03-61, oddziałowa
tel. 686-03-62, punkt pielęgniarski
tel. 686-03-60.
Oddział neurologii: ordynator tel.
686-04-81, oddziałowa
tel. 686-04-82, punkt pielęgniarski
tel. 686-04-80.
Oddział chirurgii: ordynator
tel 686-04-41, oddziilowa
tel. 686-04-42, punkt pielęgniarski
tel. 686-04-40.
Oddział lntens~ej Opieki Mecfyanej: ordynator tel. 686-00-71,
oddziałowa tel. 686-00 72, dyżurka
tel. 686-00-77
Blok operacyjny: kierownik
tel. 686-00-91, dyspozytor
tel. 686-00-09, dyżurka pielęgniarek
tel. 686-00-94, dyżurka anestezjologów tel. 686-00-74, 686-00-75.
llba przyjęć: kierownik
tel. 686-02-11. oddziałowa
686-02-22, rejestracja
tel. 686-02-00
Punkt klwiodawstwa: k1er0Wflik
tel. 686-02-31, rejestracja
tel. 686-02-30

POMOC
TECHNlaNA
Energetyane 991
Gazowe993
Ciepłownicze 994
Wod-kan 995
Kościerzyna · Energetyane
ul. Dworcowa 23 tef. 686--36-42,
Wodne, ul. Mała Dworcowa 2a,
tel. 686--69·46,
Ciepłownicze, ul. Skłodowskiej 5
tel. 686-30-14

Karsin ul. Długa :n tel. 687-32-09,
u. Księży Zm.irtwychwstańców 2 tel. 686-49-26,
Liniewo ut. Wiśniowa 2,
tel. 686-77-47 wew. 97,
Lipusz ul. Majkowskiego 9,
tel. 687-45-22,
Nowa Karczma tel. 687-71-95,
Stara KisleYla ul. Wyzwolenia 11
tel. 687-63-97

W Kościerzynie akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy zawsze wspierają przedsiębiorcy i samorzą
dowcy. Od lewej: właściciel hurtowni paliw, Kazimierz
Maszk i radny Sejmiku Województwa Pomorskiego,
Jan Dittrich podczas akcji Orkiestry.
Fot. AndrzeJ Ciupka

li.li powiecie ,kościerskim

V Lf po raz osmy zagra

Wielka Orkiestra Świątecz
nej Pomocy
W tym roku głównym celem ogólnopolskiej akcji
Jurka Owsiaka jest pomoc
dializowanym.
dzieciom
Przede wszystkim chodzi
o tak zwaną dializę
ostrzewnową, którą można

prowadzić

w domu chorego.
temu około 150 d~ieci w naszym kraju w oczekiwaniu na przeszczep nerki
może być spokojnie leczonych. Stosowne urządzenie
pracuje przez całą noc, a już
rano dziecko może normalnie funkcjonować.
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
zamierza stworzyć bank,
który będzie rozdzielał
dializy
do
urządzenia
ostrzewnowej. Poprzez peł
ną rotację będzie można leczyć wiele dzieci. Oprócz
tego fundacja chce kupić
urządzenia do hemodializy.
Urządzenie to działa nieustannie nawet, kiedy nagle
ustępuje praca nerek.
Dzięki

MiejS<owa - 913

Zamiejscowa- 912

go sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy liczą na to, że po raz ósmy
pokażą, że są w stanie zagrać pięknie i radośnie.
- Można śmiało powiedzieć, że wszyscy wspólnie
ratujemy polską służbę
zdrowia i każdy z nas ma
w tym udział - mówią kościerscy organizatorzy
Wszystkie szkoły z Kościerzyny i z terenu gmin
wiejskich od kilku tygodni
przygotowywały się do finału Wielkiej Orkiestry Świą
tecznej Pomocy Od wielu
lat koordynatorem wszystkich działań jest Henryk
Baszanowski, któremu zawsze udaje się zachęcić do
zbiórki pieniędzy ogromną
rzeszę dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Jak co roku. kościerski
sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy będzie
mieścił się w Zespole Szkół
Publicznych nr 1, skąd telewizja Vectra będzie przeprowadzała

transmisję

z prowadzonej zbiórki pieniędzy.

(jard)

POGOTOWIA

uL Piechowski~-- '
Kośc1erz;,na
tel. 686-06-66

WETERYNARYJNI:
Dziemiany ul. Syngera
tel. 686-23-00,

Jasełka

16.00 W Domu Kultury w Wielu odbędzie się kolejny
pokaz jasełek pod tytułem „Podnieś rękę Boże Dziecię". Tym
razem przedstawienie adresowane jest nie tylko do dzieci,
ale do wszystkich mieszkańców gminy W stęp wolny

STRAŻE

(jard)
.

.PROGRAM TELEWIZJI LOKALNEJ
10.00 Transmisja na

żywo

ścierzynie przy ul.

Straż Pożarna

z VIII finału Wielkiej Orkiestry

w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w KoMarii Curie-Skłodowskiej Transmisja po-

trwa do godz. 20.
Program telewizji lokalnej Vectra jest powtarzany w każdy
poniedziałek o godz. 17. Realizacja Henryk Baszanowski.
(jard)

Wiele
Interesujące

wystawy

Domu Kultury w_ Wielu
są trzy mteresuj ące wystawy Podziwiać
piożna hafty, postaci zwierząt
wykonanych w mydle i prace
plastyczne.
Duże walory poznawcze
ma zwłaszcza wystawa haftów autorstwa Leonarda
Brzezińskiego, twórcy oryginalnej szkoły haftu wielewskiego. Jest to największa
hafciarskich
prezentacja
dzieł jednego autora. Na eks-

W czynne

Cena

Godzina

Miejska
tel. 686-59-99
998

Karsin uI. Strażacka 1.
tel. 687-32-98,

Świątecznej Pomocy Program nadawany jest ze studia
mieszczącego się

Straż

Kościerzyna

Niedziela, 9.01.1999 r.

Skala ocen: **** zobacz koniecznie *** wartop6jśt ** można obejrzeć * na własną
Produkcja I wiek

Wielki Klina ul. Oerdowsk1ego 3
tel. 686-14-24

Niedziela

Członkowie kościerskie

Kino I miejscowośt Tytuł

pozycji zgromadzono około
pól tysiąca haftowanych obrusów, bieżników, a nawet
damskich torebek W wielewskim Domu Kultury
czynna jest także wystawa
zwierząt wykonanych w mydle, które tworzyli uczestnicy
konkursu pod nazwą „Moje
ulubione zwierzf. Ponadto
otwarta jest jeszcze ekspozycja prac plastycznych, będą
cych plonem konkursu o tematyce zimowej.

Kościerzyna Państwowa Straż

Po-

żarna

ul. Traugutta 6,
tel. 686-33·86,

Lipusz ul. Młyńska
tel. 687-687-45-98,
Nowa Karama tel. 687-71-07,
Stare Polaszki tel. 687-61-71,
Wielki Klina ul. Wybickiego
tel. 686· 16-00

MUZEA
Muzeum-Kasrubskl Park Etnograficzny we Wdzydzach
Kiszewskich, tel. 686-21-88.

Muzeum Hymnu Narodowego
w Będominie, tel. 687-71-34.
Parowozownia PKP-Skansen
Kolejowy w Kościerzynie,
ul. Towarowa, tel. 686·35-00.

Muzeum Ziemi Zaborskiej
w Wielu. ul. Dąbrowska,
tel. 687-34-70

(jard)

odpowiedzialnośt

. Kina zastrzegają sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.

Tydzień
■

z życia

mężczyzny***

ooyaajowy
wyk.: Jerzy

■ reż.i

Stuhr

Pol (15 lat)

17, 19

10 zł

Pan Tadeusz****

Pol (12 lat)

17, 19.30

10 zł

Swiat to za mało • premiera
Diamentowa afera**
Prawo ojca - pokaz przedprem.

USA (15 lat)
USA (15 lat}

Rusałka

Tydzień

ul. 8 Marca 34/35
tel. 686-25-73

z życia mężczyzny***

Neptun

INFORMACJA
TELEFONICZNA

Stara Kiszewa ul. Wyzw0tenia 7,
·
tel. 686-63-33,

odbędzie się

III turniej z cyklu Grnad Prix Powiatu
szachach. Udział w zawodach jest bezpłatny
Wizyta w skansenie
10.00 Również zimą warto wybrać się do MuzeumKaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich.
Skansen czynny jest przez cały rok, oprócz poniedziałków, w
godz. 9-16. Bilety wstępu wynoszą 5 zł (normalny), 3,50 zł
(ulgowy), 3 zł (wycieczkowy). Oplata za przewodnika grupy
powyżej 10 osób wynosi 1 zł od każdej osoby
Lipuszu

Kościerskiego w

KINA
Kośclenyna

Lipusz ul. Rogali 1 tel. 687-45-13,
Nowa Karama tel. 687-71-24,

Szachy
10.00 W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w

ul.

Długa

57

Kameralne
ul. Długa Sł
tel. 301-53-31

Pol (15 lat}

10, 12.30, 17.30
15.30
20

12

12

muz.: Wojciech
Kilar
■ Polska
■ 89 min

zł

12zł

zł

Buena Vista Socjal Club * *
Swiat to za mało - premiera

USA (15 lat)

14.15
16.10

12 zł, 10 ulgowy
12 zł, 1Oulgowy

Prost.a historia - premiera

USA (15 lat)

18.25, 20.30

12 zł, 10 ulgowy

Niem. (15 lat}

■

Film obyczajowy. Bohaterem jest prokurator cieszący się nieposzlakowaną opinią
w pracy i w rodzinie. Wkrótce okazuje się, że prowadzi on podwójne życie - od wielu
miesięcy spotyka się z kochanką.

piątek

7 stycznia 2000 r.
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f;J·KÓścierski :t
Łubiana.

Kościerzyna

Liniewo

Uś iadamiać

Uczniowskie
szopki

od

minny Ośrodek Kultury
w Liniewie ogłosił wyni ki konkursu na najładniejszą
szopkę bożonarodzeniową.

Beata
skim.

Spiczak-Brzezińska

podczas

ćwiczeń

logopedycznych z Grzegorzem KunowFot. Anctr,eJ Ciupka

posiada

Istnieje wiele osób z upośledzeniem umysłowym,
~~ rzy rodziny z Łubiany
. ły u d zia
. l w potycz- które większość swojego życia spędzają wyłącznie
''~
lf!1. wz1ę
kach rodzinnych, które zor- w otoczeniu rodziny. Jeżeli damy im szansę na
ganizowano w tej miejscowo- przebywanie z innymi i możliwość zrobienia czegoś samodzielnie, to takie osoby zaczną wierzyć
ści. Ich zmaganiom przyglą dała się niemal cała wieś.
w siebie i czuć się potrzebne.

państwo

Żywiccy.

Każdy

z uczestników potyczek rodzinnych otrzymał nagrody,
których fundatorem był
Urząd Gminy Kościerzyna.
(wm)

Środowiskowy Dom Sa mopomocy „Jesteśmy dla
Ciebie" działa w Kościerzy
nie od 1 września 1998 r.
Jest własnością Gdańskiej
Fundacji Dobroczynności,
której prezesuje Bożena
Rybicka -Grzywaczewska.
- Na samym początku
mieliśmy ·6 podopiecznych,
teraz
opiekujemy
się
osiemnastoma
osobami
z upośledzeniem umysło
wym - mówi Joanna Frenkiel, kierowniczka kościer
skiego
Środowiskowego
Domu Samopomocy - Jest
to dorosła młodzież z terenu gminy i miasta Koście-

rzyna. Naszym przesłaniem
te osoby
z alienacji społecznej. Dać
im szansę na to, aby czuli
się potrzebni.
Do opieki nad niepełno
sprawną młodzieżą zatrudnionych zostało dwóch instruktorów terapii, pracownicy administraC,i i obsługi,
psycholog, a także osoby
dochodzące na terapię za jęciową.
Program podopiecznych
uzależniony
jest od ich możliwości
i umiejętności. Każdy z nich
ma indywidualne zajęcia
rehabilitacyjne. Środowi
skowy Dom Samopomocy
było wyciągnąć

świetlicę

terapeutyczną, różnego typu pra cownie, salkę rehabilitacyjną, stołówkę oraz salę pobytu dziennego. Pensjonariusze pod opieką instruktorów haftują, wykonują
kwietniki, malują i uczestniczą w zajęciach stolarskich. W okresie wiosennym i letnim prowadzą
szklarnię, w której uprawiają warzywa. Dla nich też
organizowane są różnego
typu wycieczki i imprezy.
- Nasi podopieczni dzięki
temu, że mają określone
zajęcia i zadania, zaczynają
wierzyć w siebie - mówi Joanna Frenkiel. - Na począt
ku wszystko zaczęło się od
przygotowań i nauki, ale
wspólna praca przyniosła
efekty. Rodzice naszych
pensjonariuszy nie byli
w stanie uwierzyć, że ich
dzieci potrafią być samodzielne.
(G.S)

REKlAMA _ _ _ __

MIESZKANIA W KOŚCIERZVNIE
Kościerskie

Towarzystwo Budownictwa

Społecznego

zaprasza do składania wniosków
78 mieszkań w budynkach mieszkalnych
nr 2 i 4
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo
w siedzibie TBS w Kościerzynie
przy ul. Przemysłowej 3, tel. 686-38-20
w godz. 9.00-14.00
o

przydział

lat

stając

W biana

W dwunastu konkuren cjach rywalizowały ze sobą
familie Narlochów; Herma nów oraz Żywickich. W czasie zmagań musieli wykazać
się nie tylko ogromną sprawnością fizyczną, ale również
wiedzą na różne tematy. Zna lazły się nawet takie pytania,
dotyczyły
wiedzy
1
_ fawie antyalkoholowej.
Decyzją jury, które składało
się także z mieszkańców Łu
biany, najlepiej z wszystkimi
zadaniami poradzili sobie

najmłodszych

Uczniowie Szkoty Podstawowej w Łubianie korzyze środków funduszu antyalkoholowego mogli wziąć udział w wielu imprezach, które odbyty
się w ciągu minionego roku.

W tym roku w konkursie
udział wzięło 70 uczestników
ze szkół podstawowych. Poziom prac był bardzo wysoki.
Organizatory twierdzą, że na
nagrody zasłużyli wszyscy.
Jednak upominkami uhonorowano jedynie najbardziej
efektowne szopki.
Z grona uczniów Szkoły .
Podstawowej w Garczynie
nagrody otrzymali: Michalina
i Kamil Kloneccy, Paulina
Kosiecka i Piotr Runowski.
Wyróżniono także prace: Beaty Bucholc (SP Wysin), Łu
kasza i Błażeja Słomińskich,
Mateusza Gintera, Pauliny
Jurczak (wszyscy SP Liniewo), Krzysztofa Stormowskiego, Mariusza Lonna, Szymona Derrę, Jolanty Willer,
Agaty Lewandowskiej i Sylwii Socha (wszyscy SP Gło
dowo).
ljard)

Zmagania
rodzin

Wycieczki i konkursy

ENERG()OSZCZ~l>,NE
El<OLOGICZNE
.
KOTŁY GRZEWCZE
TYP MODERATOR - HAJNÓWl<A
Spalają:

Jedną z największych
atrakcji był wyjazd do Gdyni, gdzie uczniowie zwiedzili Muzeum Marynarki Wojennej. W trakcie tej wycieczki skorzystali również
z pływalni. Dzięki środkom
z tego funduszu w szkole
zorganizowano spotkanie
dla seniorów pod hasłem
„Seniorzy długo żyją, gdyż
alkoholu nie piją" .
~ Wiele dzieci wzięło bardzo chętnie udział w konkursie plastycznym o tematyce uzależnień - powiedziała nam dyrektor SP
w Łubianie Ewa Niklas. Muszę przyznać, że powstały bardzo ciekawe prace
i bardzo trudno było wska zać zwycięzcę. Wszystkie
dzieła oceniali rodzice.
Warto zaznaczyć, że
ostatni Przegląd Zespołów
Artystycznych Szkól gminy
Kościerzyna

odbywał się

również

hasłem

pod

„Jak

walczymy w swoich środo
wiskach z uzależnieniami"
Ważnym
elementem
działalności przeciw uzależ
nieniom było również przeprowadzenie programu antyalkoholowego „ Elementarz dwa czyli siedem kroków" Dzięki niemu uczniowie mogli dowiedzieć się
między innymi o szkodliwości używek i wpływie ich na
organizm.
Dyrektor szkoły Ewa Niklas twierdzi, że wszystkie
przedsięwzięcia oraz nagrody w poszczególnych konkursach mobilizują społe
czeństwo do udziału we
wspólnych
spotkaniach
i jednocześnie do profilaktyki
antyalkoholowej.
Uświadamiają też młodym

ludziom jak zgubne jest
działanie wysokoprocentowych trunków oraz narkotyków
(wm)

Kościerzyna

Pono nie
prze· yć igilię
złonkowie

Polskiego
Niewidomych
spotkali się wspólnie aby
ponownie przeżyć narodziny Jezusa i podzielić się
swoimi radościami i problemami.
W Szkole Podstawowej nr
1 odbyło się spotkanie
opłatkowe dla członków
Polskiego Związku Niewidomych Koła Powiatowego
w Kościerzynie, którego
przewodniczącą jest Anna
Grulkowska. Spotkanie poprzedziła
msza święta.
Wśród zaproszonych gości
obecni byli zastępca komendanta powiatowego policji, Mariusz Błock, dyrektor biura okręgu PZN
w
Gdańsku
Wojciech
Owczarczyk, przewodniczą
cy Komisji Rewizyjnej okręZwiązku

gu PZN Jan Gajowiec, Boże
na Szymańska z Powiatowego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zaś całe spotkanie
wspaniale prowadził gawę
dziarz kaszubski, Edmund
Lewańczyk.
Wszyscy
wspólnie dzielili się opłat
kiem śpiewali kolędy i od mówili modlitwę.
- Zebraliśmy się tutaj
wszyscy razem, aby ponownie przeżyć cud Bożego Na rodzenia - powiedział Edmund Lewańczyk - Jesteście
naszymi
najserdeczniejszymi gośćmi i mam nadzieję, że wspólnie wspaniale
zapamiętamy ten dzień.
Człotikom PZN umilał też
spotkanie szkolny zespół
wokalny prowadzony przez
Adama Mokwę.
(G.S)

trociny, drewno odpadowe, słomę, chrust,
węgiel kawałkowy

MOCE 17-600 KW
GWARANCJA

36 miesięcy

·

Atest energetyczny oraz patent
na Państwa Unii Europejskiej

Skład Artykułów

Metalowych,
Budowlanych
i Narzędzi
83-400 KOŚCIERZYNA,
ul. 8 Marca 3/4
TEL. 686-72-90

Na pierwszym planie, z prawej, Henryk Śmierski jeden
z licznych uczestników spotkania.
Fot. Andrzej Ciupka
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LUDZKIE SP

Kościerzyna. Niosą

(~;~

]l."\!-t.Y .!?

ff.i Kościerski~

Za wysoki czynsz

Kościerzyna.

pomoc

udna alkanałogiem
Poradnia odwykowa mieści się w budynkach dawnej
przychodni i istnieje w Kościerzynie od 1995 roku.
Klub abstynenta został oficjalnie zarejestrowany 4
października 1999 roku. Istnieje także grupa AA.
Klub powstał z inicjatywy
Kopczyńskiej
Katarzyny
i Bogdana Butowskiego, któremu udało się poradzić
z nałogiem i który współpra
cuje teraz z porad- nią. ,,Mistrzostwo Świata" tak nazwali swoje stowarzyszenie sami
jego członkowie; gdyż walka
z nałogiem jest dla nich niezwykle trudna.

Chcą się leczyć
- Poradnia jest czynna
przez cały tydzień. Niędaw
no powstała również grupa
,,AA" - mówi Katarzyna Kopczyńska. psycholog, jedyny
etatowy pracownik poradni.
- Może do niej przystąpić
każdy, kto czuje taką potrzebę. Spotkania odbywają się
we wtorki o godzinie 19.00.
Generalnie nasza działał ność jest możliwa dzięki
ogromnej pomocy Urzędu
Miasta. Mimo to nie jesteśmy
wolni od problemów finansowych. Klub abstynenta
skupia osoby leczące się
z nałogu.

Jest ich niewielu
- W skład personelu poradni odwykowej wchodzę ja
- mówi dalej Katarzyna Kopczyńska - oraz pielęgniarka,
Hanna Węsiora, psychiatra,
Adam Malecki i Bogdan Butowski. Prowadzimy tu mię
dzy innymi tak zwane grupy

wsparciowo-edukac yjne
i udzielamy pomocy psychiatrycznej. Ja i Bogdan Butowski ukończyliśmy kurs terapii uzależnień i chcemy; aby
w tym roku powstały dwie
grupy terapeutyczne. Czę
ściowo wprowadzamy już ten
pomysł w życie. Klub „AA'
jest stowarzyszeniem i kieruje nim Bogdan Butowski ze
Zbigniewem Ittrychem, Zbigniewem Pobłockim i Danutą Pawelczyk.
Są

sukcesy, ale ..

- Alkoholizmu nie można
wyeliminować do końca ze
swego życia - mówi Bogdan
Butowski. - Wiele osób wraca
do nałogu i my staramy się
im pomóc. Mamy już jedną
osobę trzeźwą ponad trzy lata. Osoba ta doszła do bardzo
dobrej sytuacji materialnej
i nie słyszymy już o żadnych
jej związkach z alkoholem.
Dwie osoby są trzeźwe ponad dwa lata, osiemnaście
ponad rok, trzydzieści dziewięć ponad sześć miesięcy.
W tej fazie odwyku jest to
bardzo dużo. To najbardziej
krytyczny moment. Wielu
ludzi właśnie wtedy się
poddaje. Wszyscy nasi podopieczni starają się pomagać sobie nawzajem, również w sprawach pracy; którą starają się podjąć.

(A.B.)

REKLNM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Zakład

Gospodarki Mieszkaniowej
w Kościerzynie

~

_ul. 8 Marca 41, tel. 686-32-13
ogłasza

Budynek, w którym miebank jest ponad 100letni. Mieszka tam również •
sześć rodzin. Administratorem tego obiektu jest Bank
Spółdzielczy w Kościerzynie.
Najemcy lokali uważają, że
płacą zbyt wysoki czynsz,
który naliczył mu Bank Spół
przykład
Na
dzielczy.
w przypadku mieszkania
niewiele ponad 70 m kw
czynsz za najem wynosi 374,
10 zł. Do tej kwoty dochodzą
opłaty za zużycie wody i kanalizację oraz wywóz śmieci.

W tym budyn~u znajduje się pięknie odnowiona siedziba Banku Spółdzielczego; . _•·
katorzy zajmują mieszkania na piętrach.

Rekordowa stawka

Zburzyli komórki

ści się

ustaliła

- Rada Miasta
czynszu regulowanego na 3,74Atowy - mówi jeden z lokatorów. - Biorąc pod
uwagę taką stawkę, powinienem zapłacić czynsz w wysokości 263,74 zł. Z obliczeń
administratora budynku wychodzi na to, że stawka bazowa wynosi 5,05 zł. To chyba
najwyższy czynsz w całym
województwie. Odwołaliśmy
się do zarządu banku, lecz
otrzymaliśmy negatywną odstawkę

powiedź.
zarządu

przetargi nieograniczone

,n,. ro · ·-• =·końsEr·.,,,...~.,.. ·ne„vroud' ·•· 'kśch'administrowa 'f
1

ny
···1~2.
3.
'41nsta1a
·-· ,.,..,,,,,,,, -· ·-·-~

Lokatorzy mieszkań,
które są własnością
Banku Spółdzielczego
skarżą się na to, że pła
cą zbyt wysoki czynsz.
Ponadto ich zdaniem,
warunki w całym budynku nie kwalifikują go do
oceny dobrej, a wykonane remonty nie usunęły
zgłaszanych usterek.

Banku
Prezes
Spółdzielczego, Halina Kowalska powiedziała nam iż
lokatorzy tego budynku pła
cą czynsz zgodnie ze stawką

Kościerzyna.

Oferenci muszą spełniać wymogi ustawy z dnia
10.06.1994 r. ,,o zamówieniach publicznych" i nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ww. ustawy.
Postępowanie przetargowe prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.
Formularz zawierający szczegółowe warunki zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego,
ul. 8 Marca 41, tel. 686-32-13, za opłatą 20 zł.
Oferty w zamkniętych, oznaczonych kopertach, należy
składać w siedzibie zamawiającego do dnia
17.01.2000 r. do godz. 13.00.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zastrzega sobie
prawo odstąpienia od przetargu w całości lub części
bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście
w siedzibie Zakładu lub telefonicznie pod
nr. tel. 686-32-13.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.01.2000 r.
w godz. 14.00-14.30.

R-32/A/905

PRZETARG _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____,

e
nowym rokiem 62-letni
Stefan Szopiński stał się
„niczyj". Z ostatnim dniem
grudnia zakończył się termin
zameldowania tymczasowego. Na okres zimy pod swój
dach przyjęła go ciotka
mieszkająca niedaleko Skorzewa.
Jednak przez cały rok tułał
się to tu, to tam. Najczęściej
miejscem jego noclegu był
dworzec kolejowy, las lub
klatki schodowe. Wszystko
zależało od pogody.
- Mam nadzieję, że do
końca zimy jakoś przebiduję
u ciotki - mówi Stefan Szopiński. - Jednak nie wiem,
czy tak długo ze sobą wytrzymamy. Ja starszy; ona jeszcze
starsza, każde z nas okrop-

Z

przez Radę Miasta. Jak mówi prezes, na całą

uchwaloną

sumę

mają

wpływ

różne

czynniki i każdy z lokatorów
może zapłacić inną sumę.

Lokatorzy do niedawna
mogli korzystać z tzw. komórek na podwórzu, gdzie mogli składować opał lub przeznaczyć ją na garaż. Jednak
za tę „przyjemność" musieli
by uiszczać opłatę w kwocie
100 zł. Dla porównania za
garaż przy ulicy M.C. Skło
dowskiej pobierana jest
opłata w wysokości około 30
zł. W takiej sytuacji część
użytkowników zrezygnowała

z tych usług, a komórki rozebrano. Bank Spółdzielczy
dokonał wymiany okien, za
które każda rodzina musiała
zapłacić 2,5 tys. zł. Mieszkańcy mają żal, że do dzisiaj

mówią mieszkań

z tej inwestycji nie rozliczono się.

grzyb. Jak

Niedokończony

wypompowywali tę wodę.
Teraz tego zaniechano. Lokatorów tych mieszkań pozbawiono również możliwo
ści korzystania z suszarni.
W tym miejscu zrobiono nowe mieszkanie. Niektórych
lokatorów trapi to, że jedno
z mieszkań od pewnego czasu stoi ciągle puste. Jak mówią miał tam mieszkać
ochroniarz banku, jednak
został zwolniony z pracy. Teraz ma tam być najprawdopodobniej magazyn. Taką
wersję potwierdziła prezes
Halina Kowalska.
- Zga~a się, że w lyil~
miejscu :1 będzie magazyn wyjaśnia prezes. - Jesteśmy
właścicielami tego obiektu
i my decydujemy o tym, co
będzie się tam znajdować.

cy, kiedyś pracownicy banku

remont
Lokatorzy uwazaJą rówwykonany remont
dodał tylko splendoru bankowi, natomiast na klatce
schodowej można zauważyć
zwisające kable elektryczne
i nie zakryte puszki elektryczne. Drzwi wejściowe ńie
dają się do końca zamknąć,
co powoduje, że jest tam cią
gle chłodno.
- Nie ma też dozorcy; który zająłby się porządkiem na
klatce lub zadbał o obejście
zimą - mówi jeden z lokatorów. - Każdy z nas co jakiś
czas składa się na drobną
formę podziękowania osobie, która sprząta.
W piwnicach jest woda,
a do mieszkań dostaje się
nież, że

(wm)

Jestem niczyj...

-

Termin realizacji zamówień
31.01.2000 do 31.01.2001 r.

Fot. Jarosław Deja

■

a d 1e op d 1e
■

nie nerwowe. Często krzyczymy na siebie. Ostatnio
ciotka zażądała opłaty za pokoik w przybudówce, który
mi udostępniła. Ja nie mam
z czego jej płacić. Mam rentę,
ale to tylko 317 zł. Dużo wydaję na leki, bo ciągle mam
rwania i duszności. Zjeść też
muszę. Żeby mieć ciepło kupiłem za 70 zł trocin, ale to
wcale nie chce się palić.
Pan Stefan jest zupełnie
sam, nigdy nie założył rodziny: Ojca jak mówi, nie zna
wcale, mama już nie żyje.
Nie żyje też jeden z dwóch
jego braci, z którym jak
twierdzi, umiał się dogadać.
Z drugim bratem nie utrzymuje kontaktu.
- Kiedyś to i mieszałem
w Grabowskiej Hucie, na oj-

coW1zme - wspomina pan
Stefan. - Nawet jeździłem do
pracy Ale wie pani jak to
jest, człowiek młody popeł
nia wiele błędów. jest głupi.
Dzisiaj to ja wiem .... Teraz
nikt mnie nie chce zameldować, w żadnej gminie. Nie
wierzę już w niczyje dobre
serce, z tymi pracującymi
w opiece społecznej też nie
mogę się dogadać. Chciał

bym kupić sobie parę desek
i trochę papy; wtedy zbiłbym
sobie sam jakiś szał erek i już
bym miał mieszkanie. No, ale
na to też trzeba mieć pienią
dze. Pracować ciężko nie
mogę ze względu na stan
zdrowia. Mógłbym być stróżem, ale nikt mnie nie
chce....
(za)

Stefan Szopiński jest zała
many swoją sytuacją.
Fot Marcin Modrzejewski

piątek

HANDLOWCÓW, akwizytorów- atrakcyjna, samodzielna praca dla kobiet, mężczyzn. Wiek
pow. 30 lat, samochód,
telefon 0501/267-890
HANDLOWCÓWsprzedaż kosmetyków
Oriflame, 302-47-07
KIEROWCÓW! Zlecimy
towarów.
przewóz
Gdańsk-

Wrzeszcz
,,Ikar" 058/341-35-60.
,,Atlas"
Gdynia:
058/521-77-62, ,,Eureka" 058/624-12-15

KIEROWNIKA tapicerni (wdrożeniowca
zatrudni
nowości)
PHP „Fat" Gdynia,
zakład w Werblini,
tel. 673-87-82, 67387-95, 0602/284-361
B~NIKA do pro1ikatów, 685-8450, \)\) 1/644-376

I

STOLARZA z okolic
Kartuz, tel. 0606/6375-93
CHAŁUPNIKÓW! Skła

danie „żabek", długopi
sów- zatrudnimy. Caty
kraj. Informacje bezpłat
ne, koperta zwrotna.
,,Menager'' 99-300 Kutno, box 107 024/355-

830

POLONEZ 1500, 1985
r, cena 3.000 zł, silnik
po remoncie w 1996 r,

WSZYSTKIE powypadzniszczone,
kowe,
058/531-28-56,
0602/65-32-88

(0604)08-93-25

0602/31-28-73

daż, montaż.

WARTBURG 353 S,
części różne, nowe
i używane, kpi. naprawczy, skrzynia biegów,
drzwi, patosie, oraz inne, tel. 688-03-32

-

,_

__

Bytów

01-80;

059/822-32-60, Grudziądz

056/463-84-

14-99;

Cinquecento,

1995 r, 900, 681-93-39
Samara 1,3, tel.

(0606) 19-39-98

MULTICAR- części
ne, tel. 684-21-81

róż

OPEL Astra 1.6, 1995,
bogate wyposażenie,
058/582-47-74,
0601/684-603

,

pię

551

Kościerzyna

686-58-06, 686-26-42;

4

KREDYT 50 OOO z/· RATA 467 z/

~1M [tlłl U•m•1~H
minimalny wkład własny 10%
max. okres kredytowania 7 lat

REALHEOPROCOOOWANE 001%ROCZNIE
KREDYT 10 OOO z/· RATA 202 z/

!

TURYSTYKA

GDYNIA

Ul. 3

I

~ KUPI~

Ul.

KARTUZY. Pomieszczenie trzykondygnacyjne, z rampą za- i wyła
o pow. 482

dunkową,

Gdańska

m kw, ul.

1,

681-26-66 (7.00- 15.00)

Górna,

dom, działka 700 mkw.,

czone

tel. 684-52-59

AAAUTOS

powypadkowe
0-602/726-296

058/56-139-14,

pół

ściowe,

domu,

WYQECZKI szkolne (krajowe, za.
graniczne), wyoa~m au1okarów
Top Tourist, Słupsk (059)84·25·

831, (~59)84·20·991

GRZYBNO,

położona

przy ulicy, 1.800 m kw,
Cena 20

uzbrojona.

zł/

na sklep, tel.

..

USlUGIR02NE
~

I

•

tele-

prze-

wizorów,

DŁUGI,

handel, odzysk,

Kręczkowski,

Chmielno, 684-23-30

KREDYTY
SAMOCHODOWE
PIŁA

mieszkalny,
673-16-26

.

-

-

sqvarny,

książka,

profe-

tel. 688-03-32
ROTTWEILERY, fokskrótkowłose,

teriery

-

.

-

sypkim,

Stegna.
Karnawał, ferie,
wesela, szkolenia
055/247-72-37, 247-7257, 247-82-47

058/56-214-94
SIATKA ogrodzeniowa,
ocynkowana, od 2,90 zł/
m kw, powlekana 4,70

ul. Grunwald1ka 99/101

Tel. 681-88-20

KREDYTY
HIPOTECZNE '

zł/mkw.

OFERTA
SPECJALNA

0603/099-070
SIBERIAN

husky,

PCV

z formami do pojemni-

Chojnice, 0602/177-822

ków do zniczy, 059/83-

KREDYTY
DLA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH

.

KREDYTY
GOTÓWKOWE
KONSUMPCYJNE
KREDYTY
SAMOCHODOWE

zabiegi, 0603/266917

okna, 627-12-17

kredyt hipoteczny na 30 lat
oprocentowanie 10 %
w skali roku.

41-863

GINEKOLOG

żaluzje,

na zakup/zamianę
domu, mieszkania,
na zakup działki

husky,

murarskie.

ROLETY,

Gdańsk,

Skrzeszewa k. Żukowa

0603/099-070

-

S.A.

BIURO BROKERSKIE
tel. 346 12 81

SIBERIAN

SPRZEDAM plug 3-skibowy, prasa Z-224, cyklop, ciągnik T-25, kultywator, tel. 676-83-10

BAŁTYK-

mROWIE

PRACE

wdmuchiwanym w izola-

DOM

po20.-00
557.{)842

I

ków mieszkalnych styropianem

CAŁOOQ80WO

cy gwarancji, serwis Hu-

WYTŁACZARKA

zamienię

na mieszkanie, grunt,

spalinowa

0.501·86.SH~

MASZVNY
ROLMCZE

I

po 15.00

DOCIEPLANIE budyn-

·bb

W111heroWQ 67HS-40 v, 5
0-004-44·09--80

Malbork (O·SS) l7i•l9-3

NAPRAWA

.

....

307-42-16, 307-44-17
produkcyjno-

Reda 678• 7

Szybko! Tanio! Solidnie!
R-15362/A/553

I

POWYPADKOWE,
uszkodzone, zachodnie,

JASTARNIA- działka,

671-59-62, 0-604/088-

16-26

cję,

tel. 681-91-76
.-

STUDIO fotograficz-

nowe

APARAT fotograficzny -

mieszkanie 2-pokojowe,

Praktica Bx20s, obiek-

58 mkw., z garażem lub

tyw - Prakticar 28-200,

bez, pilnie, tel. 684-01 -

lampę błyskową

58

tica

BD

- Prak-

LCD,

-

~

ROlNE

SPRZmAM

projekt budowlany, 673-

KARTU2Y,

O 604-39--64, ;19

WŁADYSŁAWOWO

m kw, tel.

0606/61-81-06

ceny,

--

0606/249-

Kontakt

do remon-

686-16-56

obiekt

31/1

.

instalacji

sław

odnajmę

Gdynia $S&1H8

PALETY llŻYWANE, skup, sprzeda!, oraz ł11J)18W8, (059)84,38-791,
o-606-288-497

SPRZEDAM ciągnik Ursus 912, 86 r., tel. 68401-26

MONTAż

wodno- kanalizacyjnych i elektrycznych.
ceny.
Atrakcyjne

WIELKI Klincz- I piętro,

77-320

Człuchowska

częściowo

kupię,

~6-39·21,%Hll-61 w. 20S

296

06-06

stojący

lub 1O

RATA

zł
20 SS6·74-64
ok.ssa-21-n.

Gdańsk

Bizon
SPRZEDAM
2056 z kabiną, 84 r., 23
OOO z!, Ursus 1002, turbo, 84 r., 14 500 zł, Cyklop, 5000 zł, tandem
rozrzutu, 4500 zt, przyczepa 04 7, wywrotka,
1800 zł, tel. (0606)1575-46

gart, codziennie, 677-

tu, 0602/60-11-09

Dąbrowa

Przechlewo,

Kościerzynie,

2 DNI

PALETY llŻYWAHE, skup, il".cdai, oraz naprawa, (059)114-38•791,
0-606-288-497

ROZNE

strajanie radioodbiorników- UKF. Jaro-

4 pokoje, kuch-

łazienka.

dom wolno

km od,

własno

0602/31-28-73

POWYPADKOWE

w

DĄBROWA Człuchow

ska,
nia,

AUTA powypadkowe,
zniszczone, 0601 /784002. Gotówka

mę

GOT WKA

sjonalna, niezawodna,

tel.

kw.,

m

150

Starzyńeklego

ze stali nierdzew-

nej, tel. 686-29-66

szwedzka, nowa, 12 m-

KOLN- Hamburg- Stutt-

pomieszczenie, najlepiej w centrum, 100-

KOŚCIERZYNA- wynaj-

BRODNICA

84R - 87 -7-

at.UP9K

(0603)86-37-94

A 0602/72-27-90.
Powypadkowe, znisz-

621 - 82 - 61

27/31 m. 41

lih~~~tma2~;i.!5 2i

KOŚCIERZYNA, wynaj-

NIERUCHOM08CI
I LOKALE

M;Ja

kocioł

iDi'Wi#;\lij}g

Słupsk

059/842-50-29

.

1eszkanie
Dział a, om,
Rynek Pierwotny i Wtómy
minimalny wkład własny 30%
max. okres kredytowania 15 lat
REAJ.NE O,DROCENTOWANf %ROCZ/jlE

OKNA PCV, Trokal,
Com! ort, bezpłatny
(059)84montaż,
220-47 w.19.

niacz, kosze lisie, Lajter

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia pustaków i bloczków na
plus
Kaszubach
transport. Władysław
Jaskowski, Golica:
83-321 Mściszewice,
gm. Sulęczyno, tel.
058/685-00-30,
058/681-62-16

Max. Okres kredytowania 4lata

REALNE O!'ROCEnTOWANIE 00 9,5% ROCZNIE I
!KREDYT
3000 z/- RATA 92 z/

MAŁE

Swornegacie, kudziałkę, 0602/303-

.

Bez poręczyciela·

budowlana
3500 m kw., nad j.
Klasztornym na obrzeżu
Kartuz, tel. 684-06-93

MIESZALNIK- rozdrab-

TRANSPORT samochodowy, 090/66-55-55,
090/66-77- 77. Wykonujemy każde zlecenie
,,Transnet"

I
• ••• ,.. ~

t

KARNAWAŁ dla grup
organizuje Pensjonat
Kowalówka, Borkowo, tel. 685-84-08

ne, 9- 17.00, Kartuzy,

GLAZURNICTWO,
szpachlowanie, malowanie. Zakład remontowo- budowlany, Kościerzyna te!.
686-72-10

ul. 3 Maja, tel. 68136-85
TAPETY natryskowe,
tanio. 0602/177-822

tel.

SPRZEDAM

..J

INKUBATOR do wylęgu
drobiu, wraz z instrukcją
obsługi, tel. (0604)0893-25

ZIEMNIAKI jadalne, 4045 gr, 684-32-92 po
16.00

(0604 )08-74-39

Potrzebujesz sa

Tygodnik Lokalny ■ kupon dla osoby fizycznej
uprawniający

Pakiet nr 2

8 to .......

treść:

do jednego

bezpłatnego ogłoszenia

drobnego do 20 słów

PROSZ~ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODST~P,Y Ml~DZY WYRAZAMI
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FIAT 125, 1985 r, 1.000
zł, tel. 058/681-74-97

ŁADA

(058)342-54-31

DZIAŁKA

SPRZEDAM

FIAT

listwy,

łogowe,

mę

PRZYCZEPA wywrotka
P-52, 6 t, tel. 684-01-26

~
~
:.KREDYT'YI
@•) ow, ,u1~1, 0

532-

272-82-99;

OPONY 1400x200, tel.
684-21-81

0-602/267-534

MOTORVZACJA
. _
. ___ ... ___

BOAZERIE, deski pod-

055-

Malbork

Starogard-Gd. 775-

najwyższe

57-45

kraj 94-49, Tczew

17

964

KUCHARZ mtody z fantazją kulinarną poszukuje pracy (przyjęcia, wesela, bankiety), tel. 685-

cały

97;

nie),

0604/493-457

Tel.

IZOTERMA do Żuka, po
remoncie, tel. 681-57-

MONTAŻ długopisów,

domu w godzinach popilnie!
południowych,

POWYPADKOWY, 681 •73-70

AUTOGLAS sprze-

AUTO kupię powypadkowe (kupione w salo-

PANIĄ

spalone, 0-602/282-

k. Kościerzy
ny, działka budowlana,
870, 100 m kw., jezioro,
las, możliwość podłą
czenia prądu, wody, gatel.
telefonu,
zu,
(0603)24-06-81

ŁUBIANA

SKODA Felicia, 1996,
okazja, 058/56-139-14,

10-38

0604/52-95-68

POWYPADKOWE

OPEL Kadett, 89 r., 12
OOO zł, 1,6i, 5-drzwiowy,
silnik po kapitalnym remoncie, lub zamiana na
Fiata Cinquecento, tel.
868-19-36

11

DROBNE, REI(

ŁOSZENIA

7 stycznia 2000 r.

W każdą środę
z „Dziennikiem Bałtyckim"

1 __ L_L_L_

adres lub telefon kontaktowy:
imię

Wyłącznie
do

wiadomości
ogłoszeń

biura

i nazwisko

adres

l___ j___l ___ L__ J___ L__L__ I •• L.L.L __ 1___ 1••• L.LL_L_LI

I

I

I __ I

_I___ L.L .. I

I ___ I -- I___ I ___ I -- I -- I___ I __ _I -- I___ I ___ I -- I -- I___ I ___I -- I___ I---' -- I -- I___ I -- I

1-- I -- I--- I ___I -- I___ I ___ I -- I___ I--- I ___I -- '--- I ---I -- I -- I--- I ___I -- I___ I---' -- I___ I--- I -- I

I -- I -- I--- I ___, -- I___ I ___ I -- I___ I ---I
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CO ZROBIĆ żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA DARMO
ZOSTAW KUPON

WRZUĆ KUPON 00 NIEBłESKiEJ

W LOKALNYM
BIURZE OGŁOSZEŃ

SKRlYNKIDB

PIZEŚLU KUPON POC? ą
• pod adresem lokalnego biura ogłoszen
• pod adresem gdańskiego biura ogłoszeń

PRZEŚUJ FAKSEM
• do lokalnego biura ogłoszeń

80-894 Gdańsk, Targ Dnewny 9111

• do gdańskiego biura ogłoszeń

fax {058) 300-35.0S
f'l-1268 I

•

Skorzewo, gmina

Kościerzyna

Wielki

Podleś

Sportowo

i wesoło
Jeszcze w starym roku
uczniowie klas I-III
szkól gminy Kościerzy
na spotkali się podczas
drugiego gminnego
wieloboju sprawnościo
wego.

piątek
7 stycznia 2000 r.

Karsin. Tenis

stołowy

■

ę
11:-Jl

enis

stołowy

staje

się

najpopularniejszą

formą sportowych rozgrywek
w gminie Karsin.
Udaną imprezą organizowaną przez trzy działające
w, gminie domy kultury,
w Karsinie, w Wielu i w Osowie jest gminna liga tenisa
stołowego. Z roku na rok
.....
w pmgpongowych zmaganiach uczestniczy coraz więcej osób.
·
W minionym roku repre .,_
zentacja gminy Karsin po raz
i,,,,

,

-----bierz

pierwszy

brała

udział

w okręgowej lidze tenisa stołowego,

w której uczestniczyz terenu całego
województwa.
Skład karsińskiej reprezentacji stanm.vią: Przemysław i Robert Wesołowscy;
Michał Knitter, Piotr Ciepliński (wszyscy z Osowa)
oraz Krzysztof Knitter, Karol
Szczepański, Tomasz Szulc,
Tomasz Borzyszkowski, Ka rol Szczepański i Piotr Westfal (wszyscy z Karsina) ·(jard)
ły zespoły

dzień

Drugi

imprezy. Mecz rozgrywa

drużyna

UKS Nowa Karczma.
Fot. Marcin Modrzeiewski

W okresie między
świętami a Nowym Rokiem hala sportowa
w Skorzewie gościła
kilkanaście drużyn na
trzech
turniejach piłki
sujących, ale i wyrazić swój
ręcznej.
Organizatorem
szacunek kibica dla ciężkiej
był Pomorski
zawodów
pracy naszych ulubionych
Wojewódzki Związek
zawodników.

Drużyny zawzięcie walczyły

sportowe~ roku
"lebiscyt „Gryfa Kościerł,.., skiego" na· najlepszego
sportowca roku 1999 daje
każdemu z nas szansę glosowania.
Przez uczestnictwo w nim
możemy nie tylko zdobyć
cenne nagrody; które rozlosowane będą pomiędzy gło-

Wypełnione

kupony naleadresem;
ul. Długa
31, 83-400 Kościerzyna - do
dnia 05.01.2000.,,.....,,.,,,,,,,._,
ży przesłać pod
„Gryf Kościerski",

o każdy punkt. Ostatecznie
po ich podsumowaniu zaszczytny puchar przypadł
drużynie z Wielkiego Podlesia, drugie miejsce zajęła re prezentacja Wielkiego Klincza, a trzecie zawodnicy
z Łubiany Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali
słodki poczęstunek, a każdy
z zespołów za uczestnictwo
w wieloboju otrzymał piłkę.

Piłki Ręcznej w Gdań

sku.

W pierwszych zawodach
trzy drużyny
juniorek młodszych, AKS
Gdynia, MKS Słupia Słupsk
1 (oba te zespoły mają swoje
! reprezentantki w kadrze
na najpopularniejszego sportowca
I wojewódzkiej) i Start Mei
powiatu kościerskiego 1999 roku.
ł ring Kościerzyna. Turniej
I
I ten rozegrano systemem
I 1......................................................................... (4 pkt) I „każdy z każdym", mecz
I i rewanż. Wszystkie pojeI
(imię i nazwisko , dyscyplina sportowa)
I
I dynki były bardzo zacięte,
nie brakowało woli walki.
iI 2...................................................................... (3 pkt) I Jednak drużyną bezkonkui
I rencyjną był zespól MKS

Organizatorem spotkania
byli nauczyciele SP w Wielkim Podlesiu z jej dyrektor
Barbarą Czarnotą na czele.
Zawodnicy walczyli o Puchar Przewodniczącego Ra dy Gminy Kościerzyna
i wiele innych cennych na gród Sportowym zmaganiom przyglądali się włoda
rze gminy z wójtem Waldemarem Tkaczykiem i wice przewodniczącym rady; Klemensem Mańskim. Nie zabrakło również wicestarosty
Wiesława Baryły i przewodniczącego Rady Powiatu
Włodzimierza Graffa. Wszyscy goście wraz z młodą publicznością gorąco dopingowali zawodników podczas
bardzo wymyślnych kmk11,..
rencji. Był między i'
.1
wyścig w workach, Z (
~a kankami i na jednej nodze.

udział wzięły

(wm)

Kupon konkursu - plebiscytu

: 3 ...................................................................... (2 pkt)

I.
I
: 4 ...................................................................... (1 pkt)
i

I
I
I Moje dane osobowe ............................................... .. I
I
I
I ................................................................................... . I
I
I
I Adres ...................................................................... . I
I
I
I ..... ... ........ ....... .... .... ............... .... ........... .... .... ........... .... I
1
Dziennik I
I
Bałtycki- I

I
I

Słupia.

AKS Gdynia - KS Mering
12:10 (5:5), 10:20 (4:8)
AKS Gdynia - MKS Słupia
9:17 (2:9), 6:16 (3:10)
MKS Słupia - KS Mering
14:7 (7:3), 15:13 (8:8)

Ostateczna tabela
wyników

1. MKS Słupia
2. KS Mering
3. AKS Gdynict

8:0
2:6
2:6

62:35 i
50:51 .

37:6~ _;

Naj skuteczniejszymi zawodniczkami okazały się,
Klaudia Tereszkiewicz AKS
23, Marta Drogosz MKS 16,

Zawodniczki Startu Mering podczas przerwy między
meczami.
Fot. Marcin Modrzeiewski
Karolina Dziewa MKS 12
oraz Dorota Jażdżewska Mering i Patrycja Woźniak MKS
po 11.
W drugim dniu imprezy
odbył się Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej Młodzi
czek. Wystartowało w nim
pięć zaspołów; UKS SP 42
Gdynia, UKS Nowa Karczma, AKS Dora-Eko Starogard Gd., SKS Czarna Woda
i MKS Sambor Tczew.

Ostateczna tabela turnieju
1. AKS Dora-Eko Starogard Gd
8:0

2. UKS SP 42 Gdyma
3. MKS Sambor Tczew
4. UKS Nowa Karczma
5. SKS Czarna Woda

. 6:2

40:17

'2:6

34:20
26:26
21 :25

0:8

7:40

4:4

Zawodniczka UKS Nowa
Karczma, Karolina Wencel
rzuciła łącznie 9 bramek i za-

jęła

5 miejsce na liście najlepszych strzelców.
W trzecim dniu tej sportowej imprezy odbył się Wojewódzki Turniej Piłki Ręcznej
Młodzików.

1. GKS Wybrzeże Gdańsk
2. MKS Sambor I Tczew
3. SP Lipusz
4. GKS Cartusia Kartuzy
5. MKS Sambor II Tczew
Najskuteczniejszym za wodnikiem okazał się Łu
kasz Woźniak z SP Lipusz
rzucając łącznie 21 bramek.
Wszystkie zespoły startujące w turnieju otrzymały
puchary, natomiast wyróż
niające się zawodniczki zostały obdarowane pamiąt
kowymi statuetkami.

L~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~J
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* Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

1

Jerzy E. Lniski

* Policealne Studium Prawa i Administracji
„

- informacie i zapisy
Żukowo, ul. Gdyńska 5
Tel. 681-85-1 2 w godz. 9.00-14.00

R-15187/A/918

G
Y RYI
, .
~ Kosc1ersk1 -

ff' • _ 83-300 Kartuzy
~ ul. Gdańska 8
tel./fax 681-35-12
tel. 681-12-11

84-300

Kościerzyna

ul. Gdańska 5
tel. 686-21-74

Nowy Klincz

Ciekawe
dkąd

wybudowano salę
w Nowym Klinczu zniknął problem z wypełnieniem wolnego czasu, który mają
mieszkańcy tej miejscowości. Obiekt ten jest otwarty
dla wszystkich tych, którzy
gimnastyczną

chociaż trochę interesują się

sportem. Jak się okazuje
w każdy piątek sala jest zajęta, dlatego też wyznaczono
harmonogram korzystania
z tego obiektu. I tak w piątek
o godzinie 16.30 rozpoczynają się ciekawe zajęcia dla
(mar)
grupy żeńskiej, natomiast
panowie mogą przyjść już
-----od godziny 18. Wszystkie

1

ćwiczenia wykonywane są
pod bacznym okiem nauczyciela wychowania fizycznego Grzegorza Tuszkowskiego. Zajęcia te są bardzo
urozmaicone i nikt nie może
narzekać na nudę. Spotkania te służą również doskonalszemu poznawaniu się
przez mieszkańców Nowego
(wm)
Klincz a

Tygodniowy dodakk lokalny - ukazuje ,1ę z piątkowym wydaniem ,_,Dzicn_nik_a Bałtyck1c~o''. WyCUtwca: ,,Polskapress.., .. Sp(,łka z o.o. Oddział Prasa Bałtycka 80 • 886 GJan,k, Targ Drzewny 9/11. Redaguje zespół „Dziennika Balt}ckicgo" w
Kościerzynie, ul. Długa 3 I tel./fax 6K6-45-68. Kierownik oddziału Marcin ldzmsh Reklamy I ogłoszenia• tel. 686 76 61
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