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Powstanie osiedle

PRZYTARNIA

Odsłonili tablicę

CIESZĄ

SIĘ STRAŻACY
konkurs
Dziennika

Na budynku miejscowej szkoły
odsłonięto i poświęcono tablicę
pamiątkową ku czci ks. patrona
Bolesława Domańskiego. Uro
czystość zbiegła się z 80. roczni
cą powstania Związku Polaków
w Niemczech, którego ks. Bole
sław Domański był prezesem.

Pieniądze do wzięcia

LINIEWO

Powiat kościerski. Nowy sprzęt

Z Waldemarem Tkaczykiem, wój
tem gminy Kościerzyna, rozmawia
my m.in. o powstającym osiedlu
mieszkaniowym w Małym Klinczu.

ROLNICTWO

www.naszemiasto.pl
www.gratka.pl

cl

Gdańsk
Pierwszy kupon
już dziś w „Dzienniku
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W tym roku pomorscy rolnicy mogą
otrzymać łącznie 12 min zł z progra
mu SAPARD. Oznacza to, że prze
ciętnie ok. 200 rolników - dwóch na
gminę - może liczyć na pomoc
w sfinansowaniu prowadzonych
przez siebie inwestycji rolniczych.

OŚWIATA

Bez kolejek

Sprzęt, który jest na wyposażeniu wozu, wypróbowywali samorządowcy, m.in. wójt
gminy Kościerzyna Waldemar Tkaczyk.
Fot. Maciej Wajer

K

omenda Państwo
wej Straży Pożar
nej w Kościerzy
nie wzbogaciła się
o nowoczesny wóz
ratowniczo-gaśniczy. Kosz
tował 245 tys. zł, a w jego
zakupie strażakom pomogli
samorządowcy i przedsię
biorcy.

Wóz nowej
generacji

Bez jakichkolwiek problemów
przebiegała tegoroczna rekruta
cja do szkół ponadgimnazjalnych.
Przyczyniło się do tego zastoso
wanie pomysłu, polegającego na
składaniu przez młodzież doku
mentów drogą elektroniczną.

Brawo młodzicy
Młodzicy starsi Kaszubii Kościerzy
na, występujący w lidze wojewódz
twa pomorskiego, wygrali swoją
grupę, czyli Junior D 1 grupa III
(rocznik 1989).

- Jestem bardzo wdzięcz
ny za okazaną pomoc fi
nansową - powiedział st.
bryg. Jerzy Rożek, komen
dant PSP w Kościerzynie. Bez tego wsparcia zakup
nie byłby możliwy.
Pieniądze na wóz nowej
generacji,
wyposażony
w sprzęt gaśniczy i ratow
nictwa drogowego, przeka
zały straży wszystkie samo
rządy gminne i powiatowy
oraz różne instytucje. Gmi
na Kościerzyna i Karsin da
ły po 10 tys. zł, a w zamian
Komenda Powiatowa PSP
przekazała im wozy gaśni
cze i ratownictwa drogowe
go. Pierwszy z nich zasili
jednostkę OSP w Wielkim

Wyróżnienia"
Medale 10-lecia Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie otrzy
mali:
Zdzisław Czucha, burmistrz Kościerzyny, Jacek Kmieciak, wójt gminy
Liniewo, Waldemar Tkaczyk, wójt gminy Kościerzyna, Stanisław Ka
miński, prezes Przedsiębiorstwa Usług Drogowo-Mostowych w Ko
ścierzynie, Włodzimierz Graff, sekretarz Urzędu Gminy Kościerzyna,
Marian Paluszyński, szef Prokuratury Rejonowej w Kościerzynie
i Wiesław Baryła, wicestarosta kościerski.

Klinczu, drugi - OSP
w Karsinie.
- Jesteśmy gminą mocno
oddaloną od Kościerzyny
i taki wóz był nam niezbęd
ny - powiedział wójt gminy
Karsin, Roman Brunke. Na pewno przyczyni się do
poprawy bezpieczeństwa
na naszym terenie.

Hojni fundatorzy
- Pomimo, że ten wóz ga
śniczy zmieni swoje miej
sce postoju, to i tak będzie
nadal współpracował z PSP
w Kościerzynie, w ramach
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego - stwier
dził Waldemar Tkaczyk,
wójt gminy Kościerzyna.
Warto dodać, że fundato
rzy tego auta byli tak hojni,

że udało się zebrać więcej
pieniędzy aniżeli wcześniej
zakładali. Jeżeli tę sumę za
silą jeszcze środki z Ko
mendy Wojewódzkiej PSP,
zaistnieje możliwość kupna
kolejnego wozu.

Większe szanse
uratowania
- Każdy nowy sprzęt
zwiększa szanse na urato
wanie życia - powiedział
komendant
woj ewódzki
straży, st. bryg. Piotr
Świeczkowski. - Myślę, że
tak będzie w przypadku tu
tejszej komendy. Jeśli cho
dzi o zakup drugiego auta,
to cóż mi wypada powie
dzieć. tylko tyle, że dołożę
brakujące pieniądze.

(wm)

Są w nim
wszystkie gminy

P

budzanie i wspieranie
f | przedsiębiorczości, walka
z bezrobociem, rozwój edu
kacji oraz pomoc rolnikom to tylko
niektóre z celów programowych Ko
mitetu Wyborczego Wspólnota Ziemi
Kościerskiej. Cele te mają być realizo
wane na podstawie strategii rozwoju
ziemi kościerskiej oraz dzięki utwo
rzeniu Pomorskiego Centrum Rehabi
litacji, którego bazę stanowiłby Szpi
tal Specjalistyczny.
Komitet Wyborczy Wspólnoty Ziemi
Kościerskiej utworzyli przedstawiciele
miasta oraz wszystkich gmin powiatu,
którzy postanowili wspólnie ubiegać
się o mandat radnego w nadchodzą
cych wyborach do Rady Powiatu. Ini
cjatorzy powołania wspólnego komi
tetu wyłonili reprezentację, która mo
głaby w przyszłości realnie wpływać
na właściwy rozwój powiatu.
Jak podkreślają w oficjalnym komuni
kacie, decyzja ta nie jest wymierzona
przeciwko innym komitetom i urgrupowaniom politycznym, a jest jedynie
bezpartyjną inicjatywą wychodząca
naprzeciw oczekiwaniom mieszkań
ców. Osoby znajdujące się na przed
stawionej do wyborów liście mają już
doświadczenie w pracy samorządowej
oraz reprezentują różne środowiska
społeczne i zawodowe, są zdecydowa
ni na wspólną działalność, która za
gwarantuje realizację zaplanowanych
celów.

(wm)
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Gryf Kościerski

CO StYCHAC
db.koscierzyna@prasabait.gda.pl

0 800 1500 39
686-45-68

Mmmm-

po polsku
Dawno nie przebywałem w
Kościerzynie. Ostatni raz bytem w
tym mieście na początku lat 90.
ubiegłego wieku. 1tego okresu
pamiętam jak na fali przemian
gospodarczych na witrynach wielu
sklepów pojawiały się dziwaczne
nazwy. Na przykład zamiast apteki
było „aptex", a zamiast sklepu
„market". Cieszę się/że obecnie
wracamy do nazw w języku
polskim.

Mikołaj Radziewski
z Warszawy

Wypadki
drogowe
W ostatnim czasie nie ma
weekendu w powiecie
kościerskim, żeby nie dochodziło
do wypadków drogowych. 2
reguły do tych zdarzeń dochodzi
przeważnie w tych samych
miejscach. W ostatnią sobotę w
trzech wypadkach aź 12 osób, w
tym troje dzieci, zostało rannych.
Bądźmy bardziej ostrożni na
drogach.

Mieczysław R. z
Kościerzyny

m Hotel
w Strzelnicy
Bardzo dobrze, że przystąpiono do
remontu budynku Strzelnicy w
Kościerzynie. Moim zdaniem, w tej
dawnej siedzibie Bractwa
Kurkowego mógłby powstać jakiś
hotelik lub pensjonat, gdyż baza
noclegowa w mieście jest
wyjątkowo skromna.

Mateusz z Kościerzyny

J Liczba dnia l

1200
— tylu uczniów ostat
nich klas gimnazjów
rozpocznie naukę
w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kościerskiego.
O rekrutacji do tych
szkół czytaj na str. 8

KALENDARIUM
•Dekada
samorządności
Dwa lata temu samorządowcy
wszystkich gmin powiatu
kościerskiego na czele ze
Zbigniewem Stenclem, starostą
kościerskim, spotkali się w Karsinie,
żeby podsumować 10 lat
samorządów. Honory gospodarza
pełnił Roman Brunke, wójt gminy
Karsin. Rozmawiano o trudnej
sytuacji oświaty i rolnictwa. Po
dwóch latach w tych dziedzinach
sytuacja nie zmieniła się na lepsze.

(jard)

Gryf
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Na wsi budują

Rozmowa z Waldemarem Tkaczykiem, wójtem gminy Kościerzyna
kosztów związanych z budo
wą własnego mieszkania.
- Dla społeczeństwa, któ
re żyje w XXI wieku, równie
ważny jak własny kąt jest
dostęp do różnego rodzaju
usług. Jak chcecie stworzyć
ku temu warunki przy osie
dlu w Małym Klinczu?
- Mamy nadzieję, że bę
dzie to osiedle przyszłości.
Układy komunikacyjne będą
tworzyć dziesięciometrowe
drogi. Trzeba powiedzieć, że
zainteresowanie tymi obszarąmi jest bardzo duże. Prze
widzieliśmy również możli
wość budowy obiektów han
dlowych oraz rzemieślni
czych. Teren, na którym po
wstanie osiedle, położony
jest w pobliżu Wielkiego
Klincza. Tam znajduje się
niezbędna infrastruktura,
szkoła, ośrodek zdrowia, ko
ściół, straż pożarna, hydro
fornia oraz oczyszczalnia.
Przewidziano
nieopodal
również bazę rekreacyjno-sportową.
- Stwarzanie dogodnych
warunków do osiedlania się
to nie jedyna piorytetowa
sprawa, którą zajmują się
obecnie wadze gminy. Jakie
inwestycje są obecnie reali
zowane?
- Trwa nieprzerwanie bu
dowa kanalizacji w Łubianie.

serwis informacji lokalnych

SPRAWA DLA REPORTERA

GOSC TYGODNIA

- Jak gmina Kościerzyna
próbuje rozwiązać problem
deficytu mieszkaniowego?
- Zdecydowaliśmy, że nie
daleko Kościerzyny, w miej
scowości Mały Klincz, po
wstanie nowe osiedle miesz
kaniowe. Z myślą o miesz
kańcach naszej gminy prze
znaczyliśmy pod zabudowę
mieszkaniową 36 hektarów.
Taki obszar pozwolił na wy
dzielenie aż 242 działek. Ta
ka liczba stworzy możliwość
zamieszkania aż 380 rodzi
nom. Uważam, że jest to nie
bagatelna liczba jak na nasz
region.
- Jest to dość niecodzien
ne rozwiązanie. Z jakim za
interesowaniem się ono spo
tkało?
- Zgłosili się do nas już
pierwsi chętni na nabycie
wyznaczonych przez nas
działek. W pierwszym rzucie
sprzedaliśmy ich 25. Warto
nadmienić, że mieszkańcy
naszej gminy mogli je kupić
z 25-procentową bonifikatą
ceny wywoławczej. Są to
bardzo atrakcyjne działki,
ponieważ na koszt samorzą
du doprowadzono do nich
wodę i kanalizację. Wystar
czy jedynie podłączyć się do
sieci. Takie rozwiązanie
z pewnością pozwoli zaosz
czędzić wielu rodzinom

www.naszemiasto.pl

•
Masz ciekawą informację?
•Goś cię denerwuje, a może cieszy?
•Chcesz podzielić się z Czytelnikami swoją opinią?
Zadzwoń do redakcji „Dziennika Bałtyckiego" w Kościerzynie,
przyjdź, bądź wyślij e-mail. Dyżurny reporter czeka na sygnały
Czytelników w godz. 9-16.
Bezpłatna infolinia 0800 1500 39
•
Kościerzyna, ul. Długa 31,1 piętro,
tel.686-45-68.
Dziś na sygnały Czytelników czeka
Maciej Wajer

WARTO WIEDZIEĆ

Naucz się pływać

Personalia
Waldemar Tkaczyk urodził się
w 1951 roku w Kościerzynie. Ab
solwent Politechniki Gdańskiej.
Żonaty, trójka dzieci. Wójt gminy
Kościerzyna od początku jej ist
nienia. Nigdy nie należał do żad
nej partii.

Podłączono już około 1000
rodzin i z tygodnia na ty
dzień będzie ich coraz wię
cej. W sumie sieć kanaliza
cyjna będzie mierzyła 23 ki
lometry. Drugą ważną inwe
stycją jest budowa szkoły
w Kaliskach. Trzeba dodać,
że realizowana jest ona wy
łącznie ze środków gminy
i jest to już ósma inwestycja
oświatowa w ostatni dziesię
ciu latach.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Maciej Wajer

KOŚCIERZYNA. W okresie od 8 lipca do 16
sierpnia br., od poniedziałku do soboty, w godzinach
9-11 nad Jeziorem Gałęźnym instruktorzy z
gdańskiej Wzorcowej Drużyny WOPR będą
prowadzić bezpłatną naukę bezpiecznego i
długodystansowego pływania 22 stylami.
Zapisy są prowadzone w godz.15-17 u ratowników
na kąpielisku. Miłe widziane są nie tylko dzieci i
młodzież, ale także dorośli. Organizatorem nauki
pływania jest Urząd Miasta w Kościerzynie.
(sura)

WYPOCZYNEK

i Zielona szkoła zaprasza

TRZY PYTANIA

CO DENERWUJE, CO CIESZY

Świętowanie nad jeziorem
Rozmowa z Romanem
Knitterem, dyrektorem
Kościerskiego Domu Kultury
w Kościerzynie

- Już w przyszłym tygo
dniu mieszkańcy miasta
i nie tylko bawić się będą na
Dniach Kościerzyny. Co cie
kawego tym razem przygo
towano na tę okazję?
- W tym roku odbiegli
śmy nieco od tradycyjnej
formuły tej imprezy, a mia
nowicie zmieniliśmy miej
sce jej organizowania. Tego
roczna edycja odbędzie się
nad malowniczym Jeziorem
Gałęźnym. Serdecznie za
praszamy na nią całe rodzi
ny ponieważ każdy znajdzie
coś dla siebie i będzie mógł
mile i zdrowo wypocząć.
Przygotowaliśmy
wiele
atrakcji sportowo-rekre
acyjnych. Nie zabraknie
również licznych konkur
sów.
- Czy może pan przybli
żyć kilka z nich?
-Wiele z nich to niespo
dzianka, gdyż ich autorami
są różne instytucje, takie jak
straż pożarna, policja,
WOPR oraz samorząd miej
ski. Dla dzieci zaplanowali
śmy rywalizację w kategorii
rysunku dotyczącego nasze

go miasta, a także lepienia
z plasteliny herbu miasta.
Myślę, że wszystkie przy
padną do gustu uczestni
kom naszej zabawy Wybie
rzemy również Małą Miss
Lata.
- Czy nie zabraknie do
brej muzyki?
— Nie zapomnieliśmy
i o tym. W pierwszym dniu
publiczności zaprezentuje
się kościerski zespół Four
Boys. W tym samym dniu
w godzinach wieczornych
można będzie posłuchać
koncertu Bybyloon, który
wykona złote przeboje Boney M. W drugim dniu, po
zaprezentowaniu repertu
aru folklorystycznego przez

Praca na czarno
Mirosław Wica
student z Kościerzyny
- Denerwują mnie osoby; które za
trudniają ludzi nielegalnie, na czarno.
Wiem, że tzw. czarna strefa jest
w Polsce bardzo rozbudowana. Tym
Fot.J. Surażyńska
czasem ludzie pracujący na czarno
są często oszukiwani, pracują a po
tem nie dostają za to ani grosza. Trudno jest im odzyskać
pieniądze, które zarobili.

Przyjemne miejsce
Rodzinna Kapelę Derrów,
wystąpi na naszej scenie
gwiazda wieczoru zespół
VOX.
- Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Maciej Wajer

Dni Kościerzyny

Kościerzyna, ul. Długa 31
tel./fax (058) 686-76-61

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

Nieżyczliwość kierowców
Krzysztof Grzyb
student z Kościerzyny

— Denerwuje mnie nieżyczliwość in
nych ludzi. Widać to szczególnie po
tym, jak zachowują się na drodze.
Wielu kierowców szaleje na dro
Fot.J. Surażyńska
gach i nie przestrzega przepisów
ruchu drogowego. Utrudniają oni
tym samym spokojną jazdę innym użytkownikom drogi.

• Niedziela 14.07.2002
•11 - turniej ^kata o puchar burmistrza
•16.10 - wybory Małej Miss Lata
•17.15 - teatrzyk dla dzieci „Pan Twardowski" w wykonaniu
aktorów z Krakowa
•18.15 - występ kaszubskiej kapeli Rodzina Derrów
•20 - gwiazda wieczoru - występ zespołu VOX

Maciej Siembieda,
teł. 3003-300

- Cieszy mnie, że w Kościerzynie
wreszcie powstał pub z prawdziwego
zdarzenia. Na miejscu dawnego Sorisso utworzonoViktorię. Można tam
Fot.J. Surażyńska
nie tylko dobrze i tanio zjeść, ale też
potańczyć do białego rana. Dużym
plusem jest miła obsługa i ciekawe promocje cenowe. Wi
dać, że w naszym mieście zaczyna coś się dziać.
WM

•Sobota 13.07.2002
•16 - rozpoczęcie imprezy
•16.15-18 - konkursy dla publiczności
•18.10-18.30 - koncert zespołu Four Boys
•20 - koncert zespołu Babyloon
•21-2 - zabawa z zespołem Four Boys

Redaktor naczelny:

Milena Gosz
kucharka z Kościerzyny

Fot. Maciej Wajer

REKLAMA W TRÓJMIEŚCIE
Redaguje zespół oddziału „Dziennika Bałtyckiego"
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Zielona Szkoła w Schodnie, gm. Dziemiany,
dysponuje wolnymi miejscami na obóz wakacyjny.
Oferta adresowana jest do dzieci i młodzieży z
powiatu kościerskiego.
Można wypoczywać w okresie od 22 lipca do 3
sierpnia. Koszt tego dwutygodniowego turnusu
wynosi 360 zl od osoby. Zgłoszenia należy
kierować pod adresem: Zielona Szkoła w
Schodnie, 83-425, telefon kontaktowy: 686-12-68.
Zielona Szkoła w Schodnie jest jedną z dwóch
tego typu placówek w województwie pomorskim.
Zajęcia prowadzą tam leśnicy i pracownicy
naukowi trójmiejskich uczelni.
(jard)

Gdynia, ul. Starowiejska 17/2
tel. (058) 66065-20 do 33
Gdynia, ul. Świętojańska 141B
telifax (058) 622-74-79

WYDAWCA
tel./fax 686-45-68.
Kośrierzyna.ul. Długa 31,

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

Drukarnia CPP Oddział Gdańsk,

Prezes: Krzysztof Krupa

Proj. graficzny - Krzysztof Ignatowicz, tel. 3003128

ul. Połęże 3
teł. 305 90 25, fax 305 90 24

Wydarzenia

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

KRONIKA POLICYJNA

Przytarnia. Ku czci ks. Bolesława Domańskiego

Tablica na pamiątkę

W

Przytarni na
b u d y n k u

miejscowej
szkoły odsło
nięto i po
święcono tablicę pamiątkową
ku czci ks. patrona Bolesława
Domańskiego. Uroczystość
zbiegła się z 80. rocznicą po
wstania Związku Polaków
w Niemczech, którego ks. Bo
lesław Domański był preze
sem. Przed odsłonięciem ta
blicy odprawiona została
msza św. koncelebrowana
przez księży uczestników
pod przewodnictwem ks. Eu
geniusza Filipskiego, pro
boszcza parafii w Wielu. Sło
wo o ks. Bolesławie Domań
skim wygłosił prof. Józef Borzyszkowski.
^ -Tablica ufundowana była
^inicjatywy oddziału Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w Buczku na Krajniemówi Roman Brunke, wójt
gminy Karsin. - Zawisła ona
na budynku szkoły w której
urodził się ks. Domański.
Specjalny program arty
styczny przygotowały też ze
społy folklorystyczne. Pod
czas uroczystości wystąpiły
zespoły regionalne.
(mar)

Włamanie do „Rolnika"
KOŚCIERZYNA. 40 garniturów, zegarki,
biżuteria złota i srebrna, aparaty fotograficzne i
sprzęt rtv to łupy złodziei, którzy włamali się do
Rolniczego Domu Handlowego w Kościerzynie.
Weszli tam po wybiciu szyby w jednym z okien.
Wartość skradzionych rzeczy poszkodowani
właściciele oszacowali na ponad 32 tys. zł.

Pijany kierowca
LUBIESZYN, gm. Liniewo. Pijanego kierowcę
zatrzymali policjanci z rewiru dzielnicowych w
Liniewie. Okazał się nim Jerzy J., który prowadził
volkswagena golfa. Po przebadaniu alkotestem
okazało się, że miał on 1,1 promila alkoholu..

(wm)

REKLAMA
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ZPU „UMEX"
• SIATKA OGRODZENIOWA
- OCYNK, PCV
• SŁUPKI - OCYNK, PCV
• AKCESORIA
|

W Przytarni odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci ks. patrona Bolesława Domań
skiego, prezesa Związku Polaków w Niemczech.
Fot. Marcin Modrzejewski

PRZYWIDZ

ń

Bezoperacyjne kruszenie kamieni
W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie
nastąpiło oficjalne otwarcie
pracowni litotrypsji, czyli
kruszenia kamieni. Do
użytku został oddany naj
nowocześniejszy sprzęt do
bezoperacyjnego kruszenia
kamieni, zarówno w ner
kach, jak i w moczowodzie.
- Metoda leczenia kami
cy wprowadzona została
w 1980 roku - mówi dr
Krzysztof Szkarłat, ordyna
tor oddziału urologii. - Po
zwala ona na ich leczenie
w nerkach, w moczowodzie
oraz w wybranych przypad-

kach również w pęcherzu
moczowym. Kamień podda
ny działaniu fali wstrząso
wej rozpada się na mniej
sze fragmenty, natomiast
wydalanie następuje z mo
czem.
Zabiegi
wykonywane
tym sprzętem refundowane
są przez Pomorską Regio
nalną Kasę Chorych (dla
pacjentów z całego woje
wództwa
pomorskiego).
Skierowanie na zabieg na
stępuje po konsultacji uro
logicznej i wykonaniu ba
dań zleconych przez urolo
ga.
(mar)

Zakład Kamieniarski

WIESZAŁKA

83-400 Kościerzyna
ul. Michałowskiego 15a (Os. Plebanka)
i
tel. 686-20-28
ul. Kapliczna 12a
tel. 686-71-11

PARAPETY...
wew. i zew.

od 40 zł/mb

SCHODY, BLATY, K OMINKI, STOŁY

NAGROBKI
RATY

Gotowe i na zamówienie
(100 nagrobków na placu)

LITERNICTWO, RZEŹBA
montaż i transport gratis

Dr Krzysztof Szkarłat przy urządzeniu do bezoperacyj
nego kruszenia kamieni.
Fot. Marcin Modrzejewski

Zakład przyjmie uczniów na praktyczną naukę zawodu w roku 2002/2003

najniższe

ceny

n a

Pomorzu
10141676/A/890

REKLAMA

N0RD-SAN

Kościerzyna, Dworcowa 7
tel. 686-60-50

GRZEJNIKI
HYDROFORY POMPY

8.00-17.00 USŁUGI HYDRAULICZNE

10144197/A/890

BOGATA OFERTA PODŁÓG
LAMINOWANYCH (OD 13,80 m')
^ \<
„NOTABENE" Kościerzyna, ul. Mała Dworcowa 6 B
tel./fax 686-68-99, czynne 8.00-18.00

Montaż okien gratis!!!

GOWKwmMffl ammu*

& ART. BIUROWO-SZKOLNE
^
f

SIATKI, OPAKOWANIA
TUSZE: DYSKIETKI, CD-R

O j OKNO 1,5 x 1,5

o

650,00 rf

NETTO

+ MONTAŻ GRATIS!!!!

Kościerzyna, Miodowa 13
tel./fax 680'80"22
10147461/A/905

I

tel./fax 68-25-138

W kościerskim Szpitalu Specjalistycznym

•

Okradli turystów

GRZYBOWO, gm. Kościerzyna. Złodzieje
włamali się do chevroleta należącego do Elżbiety
L., mieszkanki Gdyni. Z jej auta zabrali radio
sony oraz elektronarzędzia, mienie wartości
4270 zł. Tej samej nocy/najprawdopodobniej ci
sami sprawcy, włamali się także do forda fiesty
należącego do Jerzego J. z Gdańska. Pozbawili go
radia oraz innych przedmiotów, które wycenił na
1550 zł.

Handlowiec tel. 0692 853-758\

FIRMA HANDLOWA
MARIAN LANDOWSKI
83-421 WYSIN

/

OFERUJE
DO SPRZEDAŻY:
- nawozy
- pasze
- węgiel
- środki ochrony roślin
- części do ciągników i maszyif j
Ceny promocyjne
- pasza tucznik
675 zł/t
- węgiel groszek 340 zł/t
- węgiel orzech
380 zł/t
- węgiel kostka
440 zł/t

teiyfax 687-88-07
kom. 0602-527-944
czynne 7 dni w tygodniu

10147353/A/9O5

! Dziennik
I Bałtycki*

piątek
5 lipca 2002 r.

www.naszemiasto.pi
serwis informacji lokalnych

Pomorze. Producenci mleka w świetle unijnych wymogów

Ekstrakrowy poniżej średniej
województwie
pomorskim 41
procent do
stawców pro
dukuje mleko
w klasie ekstra. Średnia kra
jowa wynosi 45 procent. Tak
-wynika z danych Głównego
Inspektoratu Weterynarii za
2001 r.

Wysokie ryzyko
Tylko mleko w klasie eks
tra spełnia normy unijne.
Gdy Polska wejdzie do Unii
Europejskiej, produkt w kla
sach I i II nie będzie mógł
znajdować się w obrocie. Rol
nicy muszą dostosować się
do wysokich wymagań, na to
jednak potrzeba pieniędzy
- Produkcja mleka w kla
sie ekstra opłaca się, gdy po
siada się nowoczesne urzą
dzenia schładzające i udojo
we. Inwestycje są kosztowne.

Ryzyko jest zatem wysokie,
ponieważ cena mleka jest
zbyt niska. Za litr otrzymuje
my 70 groszy. Minimalna ce
na powinna latem wynosić
90 groszy - mówią Joanna i
Andrzej Grzegorzowie, rolni
cy z Mątów Małych w gm.
Miłoradz.

Rezygnują
Tadeusz Korzeniowski,
rolnik z Dąbrowy w gm.
Lichnowy potwierdza, że ce
na mleka maleje, a drożeją
środki produkcji.
- To nie może zachęcać
rolników do inwestowania.
W mojej wsi było 18 produ
centów. Teraz tylko ja odsta
wiam mleko. Podobnie jest w
okolicznych
miejscowo
ściach - wyjaśnia T. Korze
niowski.
- Produkcja mleka w kla
sie ekstra była opłacalna do

ij^Wyższa Szkoła
^Dziennikarska

im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie

zeszłego roku, kiedy to kraj
zalała rzeka mleka z importu
i na rynku zrobił się mleczny
zator - mówi Henryk Chandzel z Bzowa, jeden z czoło
wych producentów mleka w
powiecie słupskim. - Wypro
dukowanie mleka z maksy
malną zawartością białka i
tłuszczu wymaga stosowania
bardzo drogich pasz. Koszty
produkcji stają się wówczas
ogromne. Obecne zyski star
czają zaledwie na bieżące
wydatki. Nie ma mowy o in
westowaniu w rozwój gospo
darstwa. Jeśli państwo nie
spełni obietnicy dopłat do
mleka klasy ekstra, będę
zmuszony zlikwidować stado.

Za wysokie progi
Coraz mniej rolników zaj
mujących się produkcją mle
ka jest w powiecie kartu
skim. Jednak połowa z nich
oddaje mleko w klasie eks
tra.
- Produkcją mleka zajmu
ję się już od ponad 20 lat tłumaczy Stanisław Jereczek,
rolnik z gminy Sulęczyno. Pomimo, że posiadam chłod
nie do przechowywania mle
ka, dbam o urządzenia do do
ju krów to moje mleko nigdy
nie otrzymało klasy ekstra.
Uważam że normy oferowa

ne przez unię są za wysokie i
z pewnością przyczynią się
do upadłości wielu gospo
darstw
- W ubiegłym miesiącu
mieliśmy 135 dostawców, z
tego 95 proc. dostawców mle
ka klasy extra. Około 100 z
nich pochodzi z powiatu
tczewskiego - mówi Regina
Michalkowska z tczewskiej
mleczarni. - Jest to niewiele.
Przyczyniła się do tego niska
cena za litr. Niegdyś mieli
śmy 800 dostawców.
Rolnicy z powiatu tczew
skiego dostarczają też mleko
w klasie extra do mleczarni
Maćkowy. - Cena jest stała.
Rolnik, który miesięcznie od
stawia ponad 6 tys. litrów
mleka klasy extra, otrzymuje
72-73 grosze za litr - mówi
Gabriel Murawski z Gogolewa, gm. Gniew. - Nie jest to
dużo. Zaleta jednak jest w
tym, że mleko mamy odebra
ne i pieniądze są wypłacane
w terminie.

Zależy od zysków
Z rolnikami zgadzają się
autorytety naukowe. Dr hab.
Dariusz Minakowski z Uni
wersytetu Warmińsko-Ma
zurskiego w Olsztynie uwa
ża, że poprawienie jakości
mleka i modyfikacji jego

Muszą zainwestować
Wanda Barańska

specjalista ds. produkcji zwierzęcej
w Regionalnym Centrum
Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i
Obszarów Wiejskich
w Starym Polu
- Ilość mleka klasy ekstra nie jest zadowalająca. Trzeba pa
miętać jednak o tym, że 5 lat temu stanowiło ono zaledwie 7
procent całej produkcji w województwie pomorskim. W za
kresie jakości technologicznej rolnicy zrobili dużo i to w
krótkim czasie. 3214 właścicieli gospodarstw, produkujących
mleko w klasach I i II, musi jednak uzupełnić wiedzę i po
siąść nowe umiejętności. Muszą także zainwestować w od
powiednie urządzenia, które mogłyby zagwarantować naj
wyższą jakość produkowanego mleka.

Kwoty mleczne
Trwa rok referencyjny, podczas którego rolnicy zabiegają o przyznanie
praw do sprzedaży określonej ilości mleka, czyli kwot mlecznych. Za
kończy się on 31 marca 2003 r. Do 31 października 2003 r. należy zło
żyć wniosek o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej do dyrektora
Agencji Rynku Rolnego (dla gospodarstw z Pomorza: w Oddziale Te
renowym w Szczecinie). Od 1 kwietnia 2004 r. w obrocie będzie tylko
mleko objęte prawem sprzedaży, czyli klasy ekstra.

składu zależy od uwarunko
wań ekonomicznych, zwłasz
cza od możliwych do uzyska
nia zysków z produkcji. - Wy
sokie standardy mogą być
uzyskane w wyniku unowo

cześnienia żywienia, popra
wy warunków utrzymania
krów i genetycznego dosko
nalenia pogłowia bydła - wy
jaśnia D. Minakowski.
(G.W.,ALA,as,dal)

PROMOCJA !!!
STUDIA LICENCJACKIE

• dziennikarstwo i komunikowanie masowe
• stosunki międzynarodowe
- obsługa ruchu granicznego
• administracja publiczna i gospodarcza

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY

STUDIA PODYPLOMOWE
• dziennikarstwo
• informatyka (dla nauczycieli)
• zarządzanie oświata
• wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
• wiedza o kulturze i edukacja medialna

Patronackie Stacje PaHw

Rafinerii OdańskJef BA

z

d o s t a w ą

d o

d o m u

Spratedaż defcafścama i hurtowa paliw
j n fo I in i a
78-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k, Słupska
tei. 1059! 811 34 57, 311 34 78, fax IOBB) 811 34 77

GDYNIA, ul. Żeromskiego 31
Wydział Zamiejscowy w organizacji
łel. (0-58) 661 88 71, fax 661 89 55, www.wsd.com.pl

Wiesz co masz na dachu!
w ciągłej ofercie:
biachodachówki
blachy trapezowe
blacha płaska
okna i wyłazy dachowe
orynnowanie borga
orynnowanie pcv
opierzenia
uszczelki
wkręty

szwedzka precyzja
fachowe doradztwo
gwarancja 15 iat
atesty i aprobaty
transport

Pytaj w autoryzowanych biurach sprzedaży:
Gdynia
781 66 77 ul. Rdestowa 41
Gdańsk
301 67 12 ul. Mostowa 14
Kartuzy
685 32 99 ul. Gdańska 28
Kościerzyna
686 72 44 ul. Wojska Polskiego 8
Leśniewo
675 59 75 ul. Pucka 31
Lębork
863 22 77 ul. Słupska 18
Malbork
647 16 85 al. Wojska Polskiego 91
Pruszcz Gd.
773 36 51 ul. Obr. Westerplatte 1A
Reda
678 71 11 ul. Gdańska 16.
os. Konstytucji 3 Maja 5a
Starogard Gd. 563 90 95
247 93 35 ul. Gdańska 43 A
Sztutowo
Tczew
777 18 80 ul. Jagiellońska 55
Władysławowo 774 68 56 ul. Łąkowa 4
681 82 56 ul Kościerska 9
Żukowo

10143390/B/30
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PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE

POMORZU

KOMFORT

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA NA WYJAZD
DO CHORWACI W DNIACH 19-30 LIPCA 2002 r.

zleci następujące roboty wykończeniowe w
wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Trójmieście:

SAM WYBIERASZ CENE!
ZADZWOŃ TERAZ!

84-220 Strzebieiino

tef (058J 676 24 84+85
teł. kom* 0601 997 611

052/397-11-09 lub 052/397-45-12

22800243/A/1416

83*334 Miechucina,

> układanie glazury

k. Sierakowic
fcel (058} 684 51 21

układanie wykładzin
dywanowych

Lato na dachu

BORGA
S2WE0ZKA JAKOŚĆ NA POLSKĄ KIESZEŃ

Pruszcz Gd., ul. Obrońców Westerplatte 1a,
tel/fax (0-58) 77-33-551, 683-22-70
Tczew, ul. Jagiellońska 55, tel7fax (0-58) 777-18-80
Żukowo, ul. Kościerska 9, tel7fax (0-58) 681-82-56
Reda, ul. Gdańska 16, tel7fax (0-58) 67-87-111
Sztutowo, ul. Gdańska 43A, tel7fax (0-55) 247-93-35

www.makro-bud.com.pl

M

BRAAS

BLACHODACHÓWKII TRAPEZY

od 15,49 zł/m2

DACHÓWKA CERAMICZNA

od 27,99 zł/m2

DACHÓWKA CEMENTOWA

od 23,89
zł/m2
uu
«,o3 «mi

s

5

B0LIX SYSTEMY OCIEPLEŃ

ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI, OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE1
bslixzaiPEWNIAMY komplet
materiałów na dach, transport i bezpłatne doradztwo techniczne §

P

Przedsiębiorstwo developerskie
należące do grupy KOMFORT

R

O

M

O

C

J

A

"

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Przygotowania Produkcji, tel. 620-88-00 w.26
lnvest Komfort SA
81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 15/3
_____

2039987/A/577

Poradnik

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

WIECZÓR

Na pytania rolników związane z funduszem
SAPARD odpowiadają specjaliści
z Pomorskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa,

Pieniądze do wzięcia

18 procent funduszu SAPARD będzie przeznaczonych
dla rolników - na inwestycje w gospodarstwach.
Fot. Artur Socha

Warunki
otrzymania
przez rolników pomocy z
SAPARD są dość trudne:
konieczne jest przedsta
wienie szczegółowego biznesplanu, przedłożenie po
zwoleń, licencji, dokumen
tów i załączników. Mimo
wszystko warto jednak
sprawdzić się w korzysta
niu z unijnych pieniędzy
otrzymanych za darmo,
oczywiście pod warunkiem,
że rolnicy zastosują się do
unijnych wymogów. War'
się spieszyć. W przypadku,
gdy zostanie złożonych
więcej wniosków na dofi
nansowanie projektów niż
jest funduszy do rozdyspo
nowania, jednym z kryte
riów branych pod uwagę,
będzie termin złożenia
wniosku. Rozpoczęcie pro
gramu na dniach, choć już
teraz można się do niego
przygotować.
(DŁ)

KTO MOZĘ LICZYC NA DOFINANSOWANIE
Program SAPARD skierowany jest do różnych kategorii podmiotów, w za
leżności od projektu, jaki jest finansowany i tak:
•na dostosowanie do unijnych standardów i wymogów marketingu zakła
dów przetwórstwa rolno-spożywczego i przemysłu rybnego przeznaczone
będzie 38 proc. środków - z tej części skorzystają przede wszystkim produ
cenci rolni,
•na infrastrukturę wiejską jest przeznaczonych 28 proc. funduszy - z

tego fragmentu programu skorzystają przede wszystkim gminy i po
wiaty,
•na inwestycje w gospodarstwach rolnych skierowane będzie 18 proc.
funduszy z SAPARD - z tej części skorzystają rolnicy,
•a na różnicowanie działalności rolników, zapewniające alternatywne źró
dła dochodów przeznaczone będzie 12 proc. pomocy - ta także przeznaczo
na jest w pierwszej kolejności dla rolników.

REKLAMA
Oferta ważna do 10 lipca 2002 r.

Markowy

olej z beczki

Shell Helix Super

Zastosowanie

GDB454

Opel: Corsa, Kadett,
Vectra, Omega
Renault: 19, 21, megane.
Peugeot: 106, 205, 405
VW: Golf 1, II, III,
Jetta, Passat, Vento

GDB1040

OPEL: Astra, Corsa

GDB1099

Fiat: Cinguecento,
Seicento

GDB327

15W40

Było

Marcin Sywula

Oponyi óoS0't^
Rozmiar

Cena

59
82
A 99
A 109
A112
a 119
C 147
A 154

135/80 R12S A
145/70 R13 T A
155/70 R13T
155/65 R13T
165/70 R13T
175/70 R13T
175/65 R14T
185/65 R14T

175/70 R13 T
185/65 R14T
185/60 R14H
185/65 R15T
195/65 R15H

f—.

139
B 185
B 189
E 199
e 249
B

\NOV* 5>

Rozmiar

Cena

189
239
D 279
D 369
f 382
F 389

175/70 R13 D
175/65 R14 0
185/60 R14
185/65 R15
195/60 R15
195/65 R15

ćf.' Pompowanie
opon azotem

rWUMWI urGoodrksfi

14k^CL. i

l M 7 |

największy wybór
w najniższej cenie

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, ul. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 00
OTWARTE: PON-SOB: 9.00-20.30, NIEOZ. 18.00

dyrektor Pomorskiego
Oddziału Regionalne
go ARiMR

10146942/D/884

Pomorski Oddział
Regionalny ARiMR
80-890 Gdańsk,
ul. Heweliusza 11
tel. (58) 321 71 50,
infolinia 0-800 38 00 84,
www.arimr.gov.pl

•Co można zrobić z pieniędzmi z SAPARD?
- Nie można ich wydać dobrowolnie - na zakup samochodu,
czy telewizora. Cele dotacji są ściśle wymienione w warun
kach otrzymania pomocy i nie można ich zmieniać. Najważ
niejszym celem Sapardu dla rolników jest pomoc w dostoso
waniu gospodarstw do wymogów panujących w UE, przede
wszystkim w zakresie dobrostanu zwierząt, ochrony środowi
ska i higieny produkcji. Pierwszorzędne znaczenie mają te
ostatnie dwa cele, co oznacza, że zanim zaczniemy inwesto
wać w nowe maszyny, konieczne jest dostosowanie gospodar
stwa do wymogów ochrony środowiska. Największe szanse
mają ci, którzy zechcą zainwestować w zagospodarowanie
ścieków zwierzęcych.
Zakresem pomocy objęte są inwestycje w dziedzinie produkcji
mleka, mięsa (trzody chlewnej, bydła rzeźnego i drobiu) oraz
zwiększenia różnorodności produkcji (np. wszystkich niekon
wencjonalnych przedsięwzięć, jak choćby hodowla strusi).

•Jakie koszty poniesie rolnik?

- Zakładamy, że znajdzie
się na Pomorzu co naj
mniej 200 chętnych, któ
rzy mają szansę na
otrzymanie pieniędzy. Na
początku z pewnością
rolnicy będą się obser
wować, sprawdzać. Z
czasem przystosują się
do formalności, brzmie
nia wniosków, które będą
coraz lepiej wypełniane.
Warto wziąć udział w
Sapardzie, sprawdzić się
i skorzystać z pieniędzy,
których nie trzeba będzie
oddawać, o ile będzie się
wypełniać zasady.

KONTAKT

, r ^
Goodrich

Kormoran

T&ĘBICA'

Cena

Rozmiar

165/70 R13T B 139

- Wnioskodawca pomocy z SAPARD musi spełnić kilka warunków:
•
musi być rolnikiem,
•
posiadać gospodarstwo rolne,
•
być ubezpieczony w KRUS,
•
mieć do 50 lat
•legitymować się określonym stażem w gospodarstwie
(od 3 do 10 lat).
•
Poza tym, w zależności od celu, w jakim otrzymuje pienią
dze - jego gospodarstwo musi odpowiadać określonym wa
runkom (m.in. ilości określonej produkcji).

- Trudność uzyskania funduszy z programu jest nieco wyższa
niż ta, z którą rolnicy spotkają się w banku. Podobnie jak w
banku, złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania pomocy
finansowej. Rozpatrzenie pozytywne pozwala na dokonywanie
inwestycji. Tu podobieństwa się kończą. W przypadku kredytu
w banku - otrzymalibyśmy pieniądze na nasze inwestycje
awansem i stąd moglibyśmy sfinansować ich koszty. Gdy ko
rzystamy z SAPARD - musimy sami znaleźć fundusze, z któ
rych zrealizujemy inwestycję (możemy je znaleźć na własną
rękę, choćby w „skarpecie", albo w banku, ale uwaga! nie
może być to preferencyjny, dofinansowywany przez państwo
kredyt). Po ich zakończeniu możemy oczekiwać na zwrot czę
ści poniesionych kosztów.

Jest

41,99
49,49
55,49
74,99
46,49

•Czy każdy rolnik może ubiegać się o pomoc z SAPARD, czy
też trzeba spełnić jakieś warunki?

•Czy będzie łatwo otrzymać fundusze z SAPARD? Czy są ja
kieś podobieństwa z kredytem bankowym?

Nie trzeba
oddawać

25 TANIEJ!

Rodzaj

- W tym roku pomorscy rolnicy mogą otrzymać łącznie 12 min
zł z programu SAPARD. Oznacza to, że przeciętnie ok. 200 rol
ników - dwóch na gminę - może liczyć na pomoc w sfinanso
waniu prowadzonych przez siebie inwestycji rolniczych. Z po
mocy mogą skorzystać nie tylko rolnicy, ale również gminy i
powiaty.

- Inwestycja w dziedzinie gospodarstw rolnych musi być za
kończona i rozliczona do 10 sierpnia 2003 r.

^h^cowe
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•Jestem jednym z kilkunastu tysięcy rolników, ilu z nich mo
że liczyć na wsparcie z SAPARD?

•Jak dużo czasu mam, by zakończyć inwestycje, za które za
płaci SAPARD?

Woc

do

piątek

5 lipca 2002 r.

CO WARTO WIEDZIEĆ

SAPARD pomoże okoto 200 pomorskim rolnikom

APARD to skrót
angielskiej na
zwy Specjalne
go Akcesyjnego
Programu na
Rzecz Rolnic
twa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W je
go ramach rolnicy, gminy
powiaty i miasta do 7 tyś.
mieszkańców mogą korzy
stać z dofinansowania in
westycji w zakresie popra
wy warunków przetwór
stwa artykułów rolnych i ja
kości żywności, tworzenia
miejsc pracy poza rolnic
twem oraz rozbudowy i mo
dernizacji infrastruktury w
gminach i miastach. Co
rocznie - do chwili wstąpie
nia do UE - będziemy
otrzymywać 170 min euro.
Po wejściu w skład Unii,
SAPARD zostanie zastąpio
ny przez fundusze struktu
ralne o wyższej wartości.

Dziennik

wybrzeża Bałtyckie

-i

- Koszty inwestycji muszą zostać zebrane przez rolnika przed
jej rozpoczęciem, SAPARD zrefunduje te wydatki do kwoty 50
proc. Podstawą zwrotu jest przedłożenie rachunków i faktur
za zakupione towary i usługi. Zwrot zostanie dokonany prze
lewem na konto rolnika. Podatek VAT i inne opłaty nie wejdą
w zakres refundacji.
- Wiem, że podstawowym dokumentem warunkującym pomoc
z SAPARD jest wniosek o finansowanie i biznesplan. Jak po
winny one wyglądać, bym miał gwarancję, że otrzymam po
moc?
- Takiej gwarancji nie ma, jednak zasada jest prosta - należy
go napisać podobnie jak wniosek o kredyt bankowy. Napisz
my go tak, jakby osoby, które będą decydować o przyznaniu
pomocy, w ogóle nas nie znały. Integralnymi elementami
wniosku są załączniki, dokumentujące wszystko to, co podali
śmy we wniosku. Jeśli podajemy nasz staż rolniczy - musimy
dołączyć zaświadczenie, podajmy wszystko, o co zostaniemy
we wniosku poproszeni, choćby wydawało się nam to dziwne,
czy niezrozumiałe. Jednym z załączników jest biznesplan, któ
ry może sprawić rolnikowi kłopoty - nie wahajmy się w takiej
sytuacji korzystać z pomocy doradców rolniczych i pracowni
ków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formu
larze wniosków są dostępne w gminach, starostwach powia
towych i ośrodkach doradztwa rolniczego.
•Gdzie i kiedy składać wnioski o dofinansowanie z
SAPARD?
- Wnioski będą przyjmowane najwcześniej od połowy lipca,
miejscem ich składania będą oddziały regionalne Agencji Re
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pamiętajmy jednak, że
składać je należy do tego oddziału, który jest właściwy ze
względu na położenie naszego gospodarstwa, Jeśli np. miesz
kamy na Pomorzu, jednak nasze gospodarstwo jest położone
koło Sławna - nasz wniosek będziemy musieli złożyć w od
dziale ARiMR w Szczecinie. Od chwili złożenia wniosku ARiMR
ma ponad tydzień na sprawdzenie wniosku i wyjazd do rolni
ka. Następnie badaniu przez doradców rolniczych podlegają
biznesplany. Rozpoczęcie inwestycji może nastąpić po podpi
saniu umowy.
(DŁ)
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Wióldżi Kaszebi
Urodził się 10 grudnia 1945 r. w
Żukowie. Uczył się w Liceum
Ogólnokształcącym w Gdyni,
gdzie w 1962 r. zdał egzamin doj
rzałości. Studia odbywał w Wyż
szym Seminarium Duchownym
w Pelplinie oraz na Wydziale Fi
lozoficznym Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego, gdzie w 1969 r. uzyskał magi
sterium. Kontynuował studia w Pelplinie kończąc
je święceniami kapłańskimi w 1972 r. Otrzymał je
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Gdyni, gdzie proboszczem był ks. prałat Hilary Jastak - Krół Kaszubów. Ks. Mering był i nadal jest
pod wielkim wpływem jego osobowości. Doktorat
uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej. Jako sty
pendysta rządu francuskiego przebywał na stu
diach w Strasburgu. Po powrocie do kraju posługi
wał w Toruniu i Gdyni, był proboszczem w Lignowach i diecezjalnym duszpasterzem rodzin.
W roku akademickim 1980/81 został wykładowcą
Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Wykłada metafizykę, ogólną metodologię nauk, hi
storię filozofii i antropologię filozoficzną. Jest lek
torem języka francuskiego. W 1992 r. został rekto
rem pelpłińskiego seminarium. Jest także wykła
dowcą seminariów w Koszalinie i Elblągu. Odzna
czony został godnością kapelana honorowego i
prałata domowego Jego Świątobliwości.
Ks. W. Mering zawsze podkreśla swoje kaszubskie
niach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
sie jego pracy na stanowisku rektora, w
rium wprowadzono naukę języka kaszul
Wykładowcą jest Bożena Szymańska. O:
też klub kleryków Kaszubów Między
pelplińskim radiu Głos klerycy odma1
twy i różaniec w języku kaszubskim.:
łalność Wyższe Seminarum Duchowne
nie, prowadzone przez Kaszubę. ks. W.
otrzymało medal - Srebrną Tabakierę

_

Ceż je czec

•Zjazd Gołąbków
WEJHEROWO. W Harcerskiej
(iron* w Wejherowie 6 lipca br
rodzin Gołombek i Gołąbek. Msza święta w intencji
członków rodziny zostanie odprawiona o godz. 14 w
kolegiacie pw. św,IWjcy. Po
kwiaty na grobach najbliższy
wejhetowskim cmentarzu. wWHIHHHii
no rodzinne wspomnienia i zabawę przy ognisku.

•Spływ „Śladami Remusa"
LIPUSZ. Tegoroczny Spływ Kajakowy „Śladami Re
musa" rozpocznie się 12 lipca o godz 16 w Lipuszu,
przy budynku szkolnym. Uczestnicy płynąć będą
Wdą aż na Kociewie, odwiedzając po drodze Ka
szubski Park Etnograficzny, Kamienne Kręgi w Od
rach, a także m.in. Wdzydze Tucholskie, Miedźno i
Czarną Wodę. W programie przewidziano również
czytanie powieści Aleksandra Majkowskiego „Żece
i przigóde Remusa", występy zespołów kaszub
skich z Karsina, spotkanie z redakcją „Pomeranii",
wybory najsympatyczniejszej dziewczyny spływu
oraz zabawy przy ognisku. Spływ zakończy się 21
lipca w Wodeckim Młynie na Kociewiu.

Jubileusz muzeum
KARTUZY. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach ob
chodzi jubileusz 55-lecia istnienia. Uroczystości
rocznicowe rozpoczną się 7 lipca br. o godz. 14 na
terenie muzeum. Referat pt. „55 lat działalności Mu
zeum Kaszubskiego w Kartuzach" wygłosi dyrektor
Norbert Maczulis. W programie przewidziano rów
nież zwiedzanie okolicznościową wystawy oraz wy
stępy chóru Cecylia i dziecięcego zespołu folklory
stycznego Garecznica ze Szkoły Podstawowej im.
Franciszka Tredera w Borzestowie. F Treder był za
łożycielem muzeum, jest także jego patronem. Pod
jego pomnikiem, który znajduje się przed siedzibą
muzeum, złożone zostaną kwiaty.
(Ela)
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IV Zjazd Kaszubów w Kartuzach

Ks. dr Wiesław Mering

••

NORDA
Pismiono Kaszebsczi Zemi

Dodatek kaszubski do „Dziennika Bałtyc
kiego", 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny
9/11, teł. 301-20-27. Redaktor prowadzący:
Eugeniusz Pryczkowski.

Manifestacja jedności
jazd Kaszubów wielka
impreza
plenerowa regionu
kaszubskiego od
będzie się w naj
bliższą sobotę, 6 lipca na
Rynku w Kartuzach. W od
różnieniu do poprzednich,
jego uczestnicy nie przyjadą
pociągiem, do którego przy
lgnęła nazwa Transcassubia.
Tym razem będzie to zjazd
gwiaździsty, a więc różnymi
środkami lokomocji Kaszubi
zjadą do centrum regionu,
czyli do Kartuz.
Pierwszy zjazd odbył się
19 czerwca 1999 r. w Chojni
cach. Było to symboliczne
połączenie regionu, gdyż do
końca 1988 r. Chojnice, zwa
ne Bramą Kaszub, należały
do województwa bydgoskie
go.
- Ustalenie granic admi
nistracyjnych bywa czasami
sztuczne, jeszcze nie świad
czy o istnieniu regionu. Za
świadczają to dopiero ludzie,
ich wzajemne kontakty,
wspólna tożsamość kulturo
wa - mówił wówczas mar
szałek Sejmu, Maciej Płażyński, który należał do orę
downików połączenia Ka
szub w jednym wojewódz
twie.
Wówczas Kaszubi z Nordy zawieźli półniowim swojińcom pamiątkową tablicę.
Zainstalowano ją na histo
rycznym rynku miasta.
Chojniczanie i mieszkańcy
powiatu rychło zrewanżo
wali się rodakom z północy,
zawożąc im podobną tablicę
na II Zjazd Kaszubów do
Helu i potwierdzając kaszubskość
półniowech
stron.
W 2001 roku odbyły się
dwa wielkie spotkania Ka
szubów Jedno było 23
czerwca, przy okazji odsło
nięcia i poświęcenia pomni-

******

i

W ubiegłorocznym zjeździe uczestniczyli także członkowie klubu Pomorania.
Fot. Jan Antonowicz

ka Antoniego Abrahama i to
właśnie grudniowy zjazd
delegatów Zrzeszenia Ka
szubsko-Pomorskiego
uznał za III Zjazd Kaszu
bów. Drugie zaś, o podob
nym charakterze do wcze
śniej organizowanych, czyli
z przejazdem pociągiem,
odbyło się 7 lipca w Wejhe
rowie. Tam zaproponowano,
by kolejny zjazd odbył się w
Kartuzach.
W odróżnieniu od po
przednich, zjazd rozpocznie
się uroczystą mszą świętą w
XIV-wiecznej kolegiacie o
godz. 10 z liturgią słowa w
języku kaszubskim. Po jej
zakończeniu uczestnicy fe
ty przy rytmach orkiestry
przejdą na Rynek. Tam do
późnego wieczora na estra
dzie prezentować się będą
najlepsze zespoły folklory
styczne Kaszub. Po raz
pierwszy gośćmi zjazdu bę
dą przedstawiciele Związku
Podhalan oraz góralskie ze
społy. Spotkanie Kaszubów
z różnych części regionu
oraz górali ma być wielką

Oda do redote
Ó redoto, j iskro bogów,
kwiece Elizejsczich Pól
swiato, na twim swiatim progu
stówo naj kaszebsczi chur.
Widnosc twoja wszetkó zaćmi,
złączi, co kawel nóm wzął.
mdą familią wszetce ledze
tam, gdze twój mdze mądri głos.
Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,
ona w schwóce ledzczich rak,
z ni nólechszi robók bierze,
w ni nólepszi nieba krąg.
Wstańta, ledze, wstańta wszadze,
nowina niesa dzysó wóm:
na gwiózdownym nieba skłonie
ta redota łiskó nóm.
(Hymn Unii Europejskiej po kaszubsku wykonają połączo
ne zespoły folklorystyczne Kaszub na rozpoczęcie zjazdu)

manifestacją jedności i pro
mocją dorobku kulturowe
go regionu, także z myślą o
przynależności do Unii Eu
ropejskiej. Jej hymn, w wer
sji kaszubskiej, zostanie od
śpiewany przez połączone
zespoły Kaszub. Tłuma
czem hymnu jest Zbigniew
Jankowski. To on, wraz z
Aleksandrą Maciborską,

i

poprowadzi wielki zjazdo
wy festyn, którego gwiazdą
będzie góralski zespół Brathanki.
Dodatkowymi
atrakcjami zjazdu mają być
stoiska handlowe, gastro
nomiczne i twórców ludo
wych oraz kuchnia kaszub
ska, konkursy sportowo-re
kreacyjne, lunapark dla
dzieci.
Jan Antonowicz

10 urodziny czeczewskiego Remusa

Poznawanie swojej ziemi

dy
przygodę ki, J. Stachurski). Remus
przeżyć chcemy, posiada dokumentację fo
II
to z Remusem w tograficzną i prasową swo
świat idziemy" - takie ha jej działalności.
sło-zawołanie, napisane
W ramach koła przygo
przez uczennicę II klasy towywane są też przedstaGimnazjum, Kingę Groth, . wienia teatralne. W tym ro
ma kółko regionalno-tury- ku jego członkowie z powo
styczne Remus. Powstało dzeniem wystąpili na Po
ono w 1992 roku w Szkole wiatowym Przeglądzie Ze
Podstawowej w Czeczewie. społów Teatralnych w Sie
Jego założycielem i opieku rakowicach, zdobywając
nem był Maciej Stefanow- trzecie miejsce. Warunkiem
ski, nauczyciel wychowania uczestnictwa w przeglądzie
fizycznego.
jest wykonanie spektaklu w
Kółko było gospodarzem języku kaszubskim.
spotkań z ludźmi zasłużo
- W swojej działalności
nymi dla Kaszub. Współ koło skupiało się głównie
pracowali z nim rodzice na turystyce po ziemi Ka
uczniów oraz nauczyciele szubskiej i po Podhalu Monika
Wenta,
(H. Grablowski, R. Zabroc mówi

uczennica II kl. Gimna
zjum.
Na urodzinach kółka,
które odbyły się w Zespole
Szkół w Czeczewie, wyko
nano nowy hymn ze słowa
mi Justyny Okrój, uczennicy
kl. III Gimnazjum i muzyką
Jerzego Stachurskiego.
Wojciech Kreft

ł{emus

(

Projekt logo Remusa. Au
tor: Zyta Kandziora

"Byii i widzieli
W ciągu 10 lat członkowie koła Remus pokonali 21 500 km pociągami,
autobusami i busami, rowerami, kolejkami i wyciągami górskimi, fur
mankami, tratwami i saniami, spędzili 452 godzin na górskich szla
kach, przeszli 1430 km, zdobylil 8 szczytów w Tatrach i Pieninach (naj
wyższy zdobyty szczyt to 2305 m n.p.m.), skorzystali z 127 noclegów w
schroniskach i pensjonatach, zwiedzili 2 kopalnie, 5 jaskiń, 4 parki na
rodowe, 17 rezerwatów przyrody.

Norrla

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

mm,

i8ttyę||?I

Ocalić od zapomnienia

Gburscze muzeum

Pomysł

Niektóre, jak wialnia,
sieczkarnia czy maszyna do
kopania ziemniaków, są
całkiem sporych rozmia
rów.

5 lepińca

2002 r.
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TRZEBIATKOWA II Zjazd Trzebiatowskich od
był się 28 i 30 czerwca w rodowej miejscowości
Trzebiatkowa w gm. Tuchomie, pow. Bytów Głów
ną ideą zjazdu było bliższe poznanie się poszcze
gólnych gałęzi rodu, a także poznanie złożonej hi
storii Trzebiatkowej, dawnej miejscowości przy
granicznej, w której przez wiele wieków żyły w
zgodzie ludność kaszubska i niemiecka, ewange
licka i katolicka. Aby bliżej poznać obecnych
mieszkańców rodowej miejscowości, po mszy od
pustowej zorganizowano wspólny festyn kaszub
ski. Prof. Zygmunt Szultka wygłosił referat pt.
„Trzebiatkowa - historia miejscowości i jej miesz
kańców ze szczególnym uwzględnieniem proble
matyki związanej ze ścieraniem się kultur - ka
szubskiej, polskiej i niemieckiej". Odsłonięto rów
nież kamień upamiętniający poległych w I wojnie
światowej mieszkańców Trzebiatkowej. Podczas
festynu publiczność zabawiał zespół folklory
styczny „Gzube", odbyła się aukcja prac wykona
nych w pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka
Kultury, a także kiermasz sztuki ludowej i wydaw
nictw kaszubskich. Trwałym owocem pierwszego
zjazdu Trzebiatowskich była minimonografia ro
du zatytułowana „Trzebiatowscy 1515-2000", zaś
w tym roku doszło do bliższego poznania rodziny
z mieszkańcami Trzebiatkowej.

W

kilkaset
eksponatów

J
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•Festyn ze zjazdem

Lipuszu po
wstało Mu
zeum Gospo-'
d a r s t w a
Wiejskiego,
skupiające narzędzia i ma
szyny rolnicze używane
jeszcze kilkanaście lat temu
w gospodarstwach rolnych.
Większość eksponatów po
chodzi z okresu międzywo
jennego, a niektóre - jak na
przykład sikawka strażacka
- z początku XX wieku. "
założenia muzeum po
wstał podczas obchodów
600-lecia wsi, które odbyły
się przed kilkoma laty
Wówczas zorganizowano
wielką wystawę jubileuszową. Urządzono ją w koście
le poewangelickim, który
• od II wojny światowej stał
bezużyteczny Muzeum sta
ło się szansą na zagospoda
rowanie zabytkowej bu
dowli, a właściwie na urato
wanie jej przed zniszcze
niem. Przedsięwzięcie się
udało dzięki dobrze opra
cowanemu programowi o
nazwie „Ocalić od zapo
mnienia", który u.ożliwił
uzyskanie
niezbędnych
funduszy z organizacji
wspierających tego rodzaju
działania kulturalne.
W tej chwili, w wyre
montowanym kościele, jest
już

Dziennik

•Przegląd zespołów
Lipuskie muzeum mieści się w kościele poewangelickim.

- Właściwie pierwsze
eksponaty zebrały dzieci ze
Szkoły Podstawowej, które
wspólnie z nauczycielami
tworzyły Izbę Pamięci Na
rodowej - mówi emeryto
wany nauczyciel, Marian
Lemańczyk, który jest też
autorem książki „Lipusz.
Przeszłość wsi w pamięci
jej mieszkańców".

W tworzenie
muzeum
przede wszystkim zaan
gażowali się członkowie
miejscowego partu Zrze
szenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy
Lipusz.

- Dawne urządzenia
niszczały, niektóre były wyprzedawane różnym han
dlarzom i bezpowrotnie
opuszczały nasz region. Po
stanowiliśmy ocalić je dla
przyszłych pokoleń. Prze
cież niedawno były jeszcze
używane. Dziś młode poko
lenie nawet nie zna ich
nazw - mówi prezes partu
ZKP w Lipuszu, Kazimierz
Bekisz.
Żeby utrwalić te nazwy,
będą one wypisane

w dwu językach
po kaszubsku i po pol
sku. Ma to być także ele
ment edukacji regionalnej,
która rozwijana jest w

Fot. Eugeniusz Pryczkowski

Szkole Podstawowej. Kulty
wowanie języka i literatury
kaszubskiej jest ważną czę
ścią działalności organiza
torów muzeum, co zostało
ujęte w programie „Ocalić
od zapomnienia".
Lipuska placówka jest
właściwie pierwszą na Ka
szubach o takim charakte
rze. Zbliżony profil ma je
dynie muzeum w Krokowej,
usytuowane
nieopodal
zamku, które częściowo sta
ło się wzorcem dla lipuszan. Ponadto istnieje kilka
prywatnych skansenów. Ze
względu na brak funduszy
ich żywot jest jednak bar
dzo niepewny.
Eugeniusz Pryczkowski

WIERZCHUCINO. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Wierzchucinie i Urząd Gminy w Krokowej
organizują IV Przegląd Zespołów Regionalnych,
Wierzchucino '2002. Msza święta w intencji Ka
szubów rozpocznie się w miejscowym kościele
parafialnym o godz. 11.30. Po niej uczestnicy
przejdą na plac Kaszubski, gdzie rozpoczną się
występy dwunastu zespołów folklorystycznych z
powiatów puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i
kościerskiego. Rozdanie nagród nastąpi o godz.
19. Przeglądowi towarzyszyć będą kiermasze
twórców ludowych oraz bogato zaopatrzona kuch
nia kaszubska.

(Ela)

•Sztuka Kaszub
CHOJNICE. 7 lipca w auli Szkoły Podstawowej nr
1 im. J. Rydzkowskiego odbędzie się uroczyste
rozstrzygnięcie XVII Konkursu Plastycznego
„Współczesna sztuka ludowa Kaszub", organizo
wanego przez Muzeum Histoiyczno-Etnograficzne. Początek finału o godz. 11. Wystawę pokon
kursową będzie można zwiedzać w baszcie Kurza
Stopa, natomiast koło Bramy Cziuchowskiej, w
tak zwanej fosie, od godz. 14 do 18 odbywać się
będzie Jarmark Kaszubski.

(ep)

Czetanie z Knedżi
200 lat Koloni

Tworzyli tożsamość wsi

wieście lat w życiu
osady to niewiele.
Jednak dosyć dużo,
by odkrywając jej prze
szłość, natrafić na spore
trudności.
Wieś Kolonia koło Kar
tuz założyli koloniści (stąd
nazwa) niemieccy. Dzięki
zachowanym
kronikom
szkolnym udało się stwier
dzić, że pierwsi osadnicy
przybyli tam w 1802 roku.
Sprowadzono ich z Badenii
i Wirtembergii. Było to za
panowania Fryderyka Wil
helma III, dlatego Niemcy
nazwali osadę na jego
cześć Wilhelmschuld. W
1820 roku osada liczyła 141
mieszkańców, a w 1865 już
361. Każdy osadnik otrzy
mał grunty o średniej po
wierzchni 7,6 hektara.
W 1852 założyli oni
dwuklasową szkołę, w któ
rej odbywały się także na
bożeństwa ewangelickie.

Chcieli budować we wsi
kościół. W tym celu założy
li cmentarz, przez miejsco
wych zwany cerpisk§. Cho
wano na nim zmarłych do
1945 roku. W tej chwili jest
pod pieczą harcerzy. Ko
ściół jednak nie powstał,
ponieważ właściciel pobli
skiego Mirachowa ufundo
wał ziemię i wsparł budo
wę kościoła w Mirachowie.
W ciągu lat Niemcy ka
szubili się, przede wszyst
kim poprzez zawieranie
mieszanych
małżeństw
Były też przypadki wyku
pywania ziemi przez oko
licznych Kaszubów Już na
początku XX w Kaszubi
stanowili większość. Ostat
ni Niemcy wyjechali po II
wojnie światowej. Nieliczni
pozostali przechodząc na
katolicyzm. Są pochowani
w Sianowie.
Uroczystość 200-lecia,
która odbyła się niedawno,

To mówi Pón: „Cesze sa baro, Córo Syjonu,
wółój z redoscą, Córo Jeruzalemu! Wejle twój
Król jidze do ce, sprawiedlewi i dobetny.
Pokorny jedze na ósełku, na óslątku, zgrzebiecu
óslece. Ón zniszczi wojarscze wóze w Efrąjimie
i konie w Jeruzalemie, wójarsczi łak pdłómie na
szteczczi. a óglosy ledóm mir. Jego panowanie
mdze sygało od morza do morza, od brzegów
Rzeczi jaż pó kunce zemi".
To je słowo Boże.

Obelisk upamiętniający 200 lat Koloni.

była formą hołdu dla
wszystkich, którzy miesz
kali we wsi i tworzyli jej
tożsamość.
Najstarsi
mieszkańcy otrzymali pa
miątkowe dyplomy, dyrek
tor szkoły otrzymała od
znakę od harcerzy, a inicja

Fot. Jan Antonowicz

tor przedsięwzięcia, Bene
dykt Karczewski z Koście
rzyny, rodowity „kólończik", dyplom uznania. Na
pamiątkę wydarzenia od
słonięto pamiątkowy obe
lisk i dwie tablice.
Jan Antonowicz

Ponadto drugie czytanie
jest „z Lestu swiatego
Pawła do Rzimianów",
Rz 8,9. 11-13, a ewan
gelia „wedle swiatego
Mateusza", 11,25-30.
Natomiast psalmu re
fren nr 145 (1-2. 8-9.
10-11. 13cd-14) brzmi:
„Bąda Was wielbił,
Boże mój i Królu".

Słówka
Wejle - oto
dobetny - zwycięski
zgrzebia - źrebię
łlk - łuk
mir - pokój

KASZUBSKIE MSZE
7 lipca msze częściowo w języku kaszubskim od
będą się w:
- Gdyni Cisowej, ul. Kcyńska 2, kościół Przemie
nienia Pańskiego, godz.14
- Gniewinie, kościół św. Józefa Robotnika, godz.
7.30
- Wygodzie, kościół św Józefa, godz. 11

a

jmm Dziennik
wyarzeza Bałtyckimi
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Płocie na spławik

Wyniki
WIELKI PODLEŚ,
gm. Kościerzyna.
I miejsce - Wojciech Domian
Dużo emocji
II - Tadeusz Olszewski
III-Wiesław Machut
towarzyszyło
IV - Andrzej Wojciechowski
zawodom
wędkarskim
zorganizowanym
przez członków Koła nr 60, które odbyły się 30
czerwca nad jeziorem Zagnanie w Podlesiu.
Były to drugie zawody w walce o tytuł Mistrza Koła.
Pierwsze miały miejsce 2 czerwca, trzecie i zarazem
ostatnie odbędą się 18 sierpnia br. W zawodach
wzięło udział 13 wędkarzy, w tym jeden należący do
juniorów. Rywalizacja trwała trzy godziny i
zakończyła się tradycyjnym grilłowaniem.
Wszyscy uczestnicy łowili metodą spławikową. O
zwycięstwie zadecydowała waga żywych ryb, które
następnie wpuszczano ponownie do wody.
Najczęściej łowiono płocie, okonie i leszcze.
Laureatowi pierwszego miejsca udało się złowić
1880 g ryb. W łącznej klasyfikacji, z wynikiem 4210
g, prowadzi Tadeusz Sadowski.
W zawodach sędziował Edward Jażdżewski, który
przypomniał na wstępie o zasadach rywalizacji,
wymiarach ochronnych ryb i zakazie połowu troci.
- W zawodach każdy miał równe szanse, gdyż
łowiliśmy bez stosowania zanęt, czyli zwabiaczy ryb
- mówi Andrzej Wojciechowski, jeden z
zawodników
Samodzielne koło, działające przy ZPS Lubiana,
powstało w 1976 r. Pierwszym prezesem był Witold
Kończak. Od ponad 20 lat hinkcję tę pełni Edward
Jażdżewski.
(sura)

1Dawna pralnia dla Prymusa
KOŚCIERZYNA. Starostwo kościerskie
zdecydowało się sprzedać nieruchomość, która jest
jego własnością. Jest to budynek pralni
funkcjonującej przy dawnym Szpitalu Rejonowym.
Nabywcą jest Prywatne Gimnazjum Prymus w
Kościerzynie.
Jak się dowiedzieliśmy, samorząd powiatowy
otrzyma za budynek 75 tys. zł. Działka, na której się
znajduje, ma pond 700 metrów kwadratowych, zaś
sam obiekt około 300 metrów kwadratowych
powierzchni użytkowej. Warto wspomnieć, że
Prymus w najbliższym czasie planuje
uruchomienie prywatnej szkoły ponadgimnazjalnej.
- Na naszą decyzję wpłynęła sprawa utworzenia
przez dyrekcję Prywatnego Gimnazjum Prymus
placówki ponadgimnazjalnej - informuje Wiesław
Baryła, wicestarosta kościerski. - Na trenie naszego
powiatu tego rodzaju szkoły jeszcze nie ma, a
Prymus może wypełnić tę lukę. Dlatego też
zdecydowaliśmy się stworzyć potrzebne warunki do
utworzenia tej placówki poprzez sprzedanie tego
obiektu.
Przez kilka lat budynek pralni nie był
wykorzystywany. Dlatego też stan techniczny
obiektu nie jest najlepszy Jego remont i adaptacja
pochłonie około 100 tys. zł,
(wm)

1Wystawiają sztuki Fredry
WIELE, gm. Karsin. Kolejne przedstawienia sztuki
Aleksandra Frediy pt. „Nikt mnie nie zna" wystawią
. aktorzy amatorzy z Wiela, działający przy
miejscowym Domu Kultury. W planach są występy
w Domu Kultury w Wielu (12 lipca br., godz. 19) i w
Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w
Lipuszu (14 lipca br., godz. 18).
Obsadę sztuki stanowią: Stefan Lewiński, Jerzy
Zgoda, Anna Glaza, Wiesław Lorek, Krystyna
Ostrowska, Mariusz Czapiewski, Zbigniew
Czapiewski, Małgorzata Stobba, Roman Ostrowski i
Tadeusz Lipski.
(jard)

Powiat kościerski. W szkołach ponadgimnazjalnych

Rekrutacja
bez kolejek

ez jakichkolwiek
problemów prze
biegała tegorocz
na rekrutacja do
szkół ponadgim
nazjalnych. Jest to niewąt
pliwa zasługa zastosowania
nowatorskiego pomysłu,
polegającego na składaniu
niezbędnych dokumentów
przez młodzież drogą elek
troniczną.

Większość w liceach
Jak udało się nam ustalić,
od nowego roku szkolnego
naukę w placówkach po
nadgimnazjalnych naszego
powiatu rozpocznie około
1200 uczniów. Większość
z nich będzie się edukować
w liceach.
- Udało mi się dostać do
liceum, do którego chcia
łam pójść -cieszy się Moni
ka B., mieszkanka gminy
Nowa Karczma. - Wybra
łam profil zarządzania in
formacją i swoją dalszą
przyszłość wiążę waśnie
z tym kierunkiem.
Warto nadmienić, że
uczniowie, którzy ukończyli
w tym roku III klasę gimna
zjum, jako pierwsi będą po
bierać naukę w zreformo
wanych szkołach ponad
gimnazjalnych.

Wykorzystanie
pracowni
Składanie dokumentów
do szkół miało zupełnie in
ny przebieg, aniżeli w przy
padku placówek położo
nych w innych rejonach
Polski. Różnica polegała na
tym, że w przypadku nasze
go terenu problem długich
kolejek praktycznie nie ist
niał. Jest to zasługa wyko
rzystania pracowni inter
netowych funkcjonujących
w gimnazjach. Dzięki nim
młodzież mogła dostarczać

Nową metodę rekrutacji sprawdzał wicekurator pomorski, Krzysztof Weyna (siedzi
przy komputerze).
Fot. Maciej Wajer

wszystkie dokumenty drogą
elektroniczną do Powiato
wego Centrum Rekrutacji,
które mieściło się w Zespo
le Szkół zawodowych nr
1 w Kościerzynie. W tym
miejscu uruchomione były
również
sekretariaty
wszystkich placówek po
nadgimnazjalnych z powia
tu.
- Niezbędną dokumenta
cję uczniowie przekazywali
do macierzystych placówek
- wyjaśnia Cecylia Kosiń
ska, naczelnik Wydziału
Oświaty w starostwie kościerskim. Stamtąd
wszystkie dane trafiały do
PCR. Kiedy młodzież ode
brała oryginały świadectw,
przedstawiciel danego gim
nazjum zawoził je również
w to samo miejsce.

Nie musieli jeździć
Dzięki wdrożeniu w ży
cie tego nowatorskiego roz
wiązania, młodzież oprócz
oszczędności czasowych,
zyskała także wiele innych
korzyści, w głównej mierze
finansowych.
- Ta metoda pozwoliła
oszczędzić młodzieży kosz
ty związane z dojazdem do
wybranych przez siebie
szkół - stwierdza Zbigniew
Stencel, starosta kościerski.
- Nie wspomnę o ograni
czeniu galimatiasu, który
jest nieodzownym elemen
tem każdej rekrutacji. Trze
ba również dodać, że niko
mu nie narzuciliśmy meto
dy składania dokumentów.
Kto chciał, mógł je składać
osobiście. Nie było ku temu
żadnych przeciwwskazań.
Kiedy ważyły się losy
przyjęcia
absolwentów

gimnazjów do wymarzo
nych placówek, o każdej
zmianie byli oni informo
wani na bieżąco.
- Listy z kandydatami na
uczniów szkół ponadgim
nazjalnych zmieniały się
kilkakrotnie - dodaje Cecy
lia Kosińska. - Te zmiany
były przekazywane do macierzystych
gimnazjówj^P
a one drukowały i wywie
szały najnowsze dane na
tablicach.
Zastosowana przez ko
ścierskie starostwo metoda
dowodzi, że nowatorskie
pomysły nie zawsze muszą
być problematyczne. Stwo
rzenie nowej formuły re
krutacji udowodniło, że ko
rzyść odnoszą
przede
wszystkim główni bohate
rowie tego wydarzenia, czy
li młodzież.
Maciej Wajer

Do Polski z różnych krajów Europy

Letni uniwersytet na Kaszubach

; \ rzedstawiciele AEGEE,
| f jednego z najwięk!
szych
stowarzyszeń
studenckich w Europie, będą
przebywać na kościerskiej
ziemi. Jest ono organizato
rem letnich uniwersytetów,
które odgrywają ogromne
znaczenie i rolę w działalno
ści stowarzyszenia.
Letni Uniwersytet polega
na organizacji dwutygodnio
wych pobytów w jednym
z ośrodków AEGEE w Euro
pie. Tym razem spotkanie
studentów ze starego konty
nentu odbywa się również
w Trójmieście, w dniach od

1 do 14 lipca. Natomiast od
8 do 9 lipca jego uczestnicy
będą się uczyć i bawić na
Kaszubach. Na przykład nad
Jeziorem Raduńskim czeka
ich spływ kajakowy Zwiedzą
również kręgi kamienne
w Węsiorach, odwiedzą tak
że zamek w Bytowie, gdzie
będą mieli okazję podziwiać
walki rycerskie.
Ostatnim etapem ich po
bytu na Kaszubach będzie
wizyta we wdzydzkim skan
senie etnograficznym. Zwie
dzą także Kościerzynę.
(wm)

Anna Windorpska
studentka Uniwersytetu Gdańskiego,
mieszkanka starego Bukowca
w gm. Stara Kiszewa
— Uczestnictwo w w letnich uniwersytetach nie kosztuje zbyt dużo, a dodatkowo
zyskuje się głęboką wiedzę o danym kra
ju. Studenci z całej Europy przyjeżdżają, aby się uczyć języka
lub poznać kulturę danego kraju. My nastawiamy się głównie
na tę drugą możliwość, ponieważ język polski jest trudny
i w tak krótkim czasie nie bylibyśmy w stanie nauczyć go na
szych kolegów z innych krajów. Mimo to nasi goście będą mieli
okazję uczestniczyć w zajęciach z naszego rodzimego języka na
poziomie podstawowym. Mam nadzieję, że to wszystko skłoni
ich do pogłębienia swojej wiedzy na temat Polski.

Fot. Madej wajer
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Seniorzy razem

Bezpieczne
gospodarstwa

GARCZYN, gm. Kościerzyna. 130 osób, członków
kół seniorów przy oddziale Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Kościerzynie oraz z koła
w Karsinie, spotkało się przy ognisku w garczyńskim Powiatowym Ośrodku Szkoleniowo-Wypo
czynkowym. Spotkanie urozmaiciły konkursy wie
dzy o Kościerzynie, powiecie kościerskim, a także
sanktuariach maryjnych oraz Unii Europejskiej.

Józef Blok z Gostomia,
gm. Kościerzyna, Marcin
Lemańczyk z Dębiny
i Michał Daszkowski
z Radunia (obaj gm.
Dziemiany) zostali laure
atami konkursu Kasy
Rolniczego Ubezpiecze
nia Społecznego pn.
„Bezpieczne gospodar
stwo" na szczeblu powia
towym. Wymieniona trój
ka będzie reprezentować
powiat kościerski w eli
minacjach wojewódzkich
(jard)
konkursu.

(jard)

Koscierskie kluby
Przy oddziale Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Koście
rzynie działa pięć klubów seniora. Na ich czele stoją: Melania
Kobiela, Agnieszka Wojciechowska, Janina Murglin, Rozalia
Wróbel i Anna Mańska.

REKLAMA

WROŃSKI sp.j.

Mowo otwarta hurtownia materiałów budowlanych w Ktobuczynie!
Sprzedaż detaliczna i hurtowa
materiałów budowlanych

V
OFERUJEMY
- ATRAKCYJNE RABATY
- SPRZEDAŻ RATALNA
- TRANSPORT i ROZŁADUNEK U KLIENTA - GRATIS!
? - MATERIAŁY PRODUKCJI WŁASNEJ

H

t3-315 Ktobuczyno 1
koto Kościerzyny)
teL 686-23-93, 0691-407-235
Zapraszamy codziennie
pn.-piątek 6.00-18.00
sobota 6.00-14.00

• bloczki betonowe • pustaki betonowe
• płyty „YUMBO"

SPRZEDAJEMY MATERIAŁY FIRM:
VELUX

POLSKA Sp. z o.o.

- TERRANOVA - SEWACO

i

Powiat kościerski. Nominacje

Nominacje na stopnie oficerskie
i rzęch kombatan
tów otrzymało no
minacje na pierw
szy stopień oficer
ski podporuczni
ka, a jeden - na stopień ka
pitana. Uroczystość odbyła
się w Starostwie Powiato
•V •
wym w Kościerzynie.
Wśród wyróżnionych są:
Jan Jedziński, Dominik Synak i Sylwester Chmielew
ski (otrzymali stopień pod
porucznika) oraz Benedykt
Karczewski (stopień kapi
tana). Wszyscy trzej są
mieszkańcami powiatu kościerskiego.
- Jesteście wzorem do
naśladowania dla każdego
z nas - powiedział starosta
Zbigniew Stencel. - Pod Zbigniew Stencel, starosta kościerski, wręcza awans
czas zawieruchy wojennej, na stopień kpt. Benedyktowi Karczewskiemu. Na
walcząc z bronią w ręku,
pierwszym planie Jan Jedziński.
Fot. Maciej Wajer
nie zawiedliście.

(wm)

REKLAMA

B

RGER

. PREPABET - OSŁAWA

ZAPRASZA
PACJENTÓW Z BRANŻOWEJ I POMORSKIEJ
KASY CHORYCH

DĄBROWA S.A.

- DABLEX

CENY NIEKTÓRYCH MATERIAŁÓW
POROTERM 25 P+W /klasa 150
cena 3,99 brutto
PRĘTY ŻEBROWANE od 06 do o25
cena 1,2Q/kg brutto
CEMENT
brutto cena 300 zł/1 tona
CEffiA PEŁN A/klasa 150
Mfioj

RESZTĘ SAM SPRAWDŹ!

PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W KOŚCIERZYNIE

U nas zakupisz
wszelkie
materiały
potrzebne
do wybudowania |
Twojego domu §
- po cenach S
producenta 5

Oferta ważna do 10 lipca 2002 r.

Autoradia (SUp®^5?^-

(Przy nowym wyborze lekarza, wyrejestrowanie z poprzed
niego Zakładu Opieki Zdrowotnej następuje automatycznie
i nie wymaga osobistego wyrejestrowania się przez pacjenta)

Wszystko
czego potrzebujesz
do budowy domu.

RUPP-CERAMIKA
WIEKOR
IBF

Odtwarzacz kasetowy
Pioneer KEH-P 1013R/1010R

•

CREATON

18 stacji FM, DŁ, ŚR, RDS,
1 wyjście na wzmacniacz, autorevers,
zdejmowany panel czołowy,
sterowanie CD, equaliser, 4x45W

Dokonujemy
pomiarów dachu we
własnym zakresie

BRAAS
BALEXMETAL

n\iko m
* odzież damska,

męska,

młodzieżowa
i dziecięca
* bielizna

POKRYCIA DACHOWE

RÓBEN

tal. (059) 845 58 96
fax. (059)84548 32

HURTOWNIA
ODZIEZY

Zapewniamy bezpłatny dostęp do specjalistów
i nowoczesnego sprzętu diagnostycznego Szpitala
Specjalistycznego

10147784/A/905

Słupsk ul.Zaborowskiej 29

I pońeiosznictwo

* podkoszulki

RGBEH

Dysponujemy
własną ekipą
montażową

Odtwarzacz CD
ALPINE CDM 7856 R/RM
24 stacje FM, DŁ, ŚR, RDS,
1 wyjście na wzmacniacz,
zdejmowany panel czołowy,
procesor „Bass Engine", 4x45W

I?

Tuba basowa
MacKiller firmy MAC AUDIO

£

520/260W

Chłodziarka
elektryczna
20

dachowe

3 ROZŁADUNEK MECHANICZNY

2~Vgora

12 ^ Bagażniki
rowerowe
K u f r y

|
WŁASNY TRANSPORT

ul. Zakładowa 4
89-600 CHOJNICE
tel. 052/39-71-448
kom. 602 358 319

* dzlowlarstwo

Zapraszamy!

Przed siębiorstwo Produkcyjno-HandIowe
Tadeusz Moryń

iRStte cowomr flSSEte aoo
SIEBENIA TlTAN SlLBER
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83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 28

I
OKNA I DRZWI
i n c miD.
e-m ail:okna@agora.web.pl

tel/fax 684-03-82
http ://www.agora.web.pl

-10 lat gwarancji na profile
-profesjonalny montaż
-bezpłatny transport, pomiar -zapewniamy fachową
-korzystne raty
pomoc I doradztwo
Energooszczędne I estetyczne, łatwe w pielęgnacji
Długi okresjjżytkowan ia, odporne na warunki atmosferyczne
Twarde PVC, ekologiczne.

największy wybór
w najniższej cenie

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, ul. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 00
OTWARTE: PON-SOB: 9.00-20.30, NIEDZ. 18.00

10146943/D/884

Punkty handlowe:
Okno 1600x1600 ju* za 699zi JM
"Promocja do wyczerpania zapasów

Sklep Firmowy - Żukowo, ul. Aleksandra Fredry I ,tel/fax 685-97-08
"GGDA" - Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 15/1 ,teUfax 686-24-37,0609-801-100
25800451/A/918

OJ

TUMM Diiennik
wybrzeża laftfckl^

piątek
lipca 2002 r.

www.naszemiasto.pl
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Gryf Kościerski

Klub

W sezonie na drogach i wodzie

Prenumeratora

Pilnują turystów

bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

KONKURSY DLA PRENUMERATORÓW

•Jeszcze zdążysz wygrać
Zasypaliście nas kuponami
wakacyjnego konkursu.
W tym tygodniu zagraniczną
wycieczkę dla dwóch osób
wygrał Eugeniusz Olejniczak
z Gdańska. Weekend na Ka
szubach spędzi Arkadiusz
Prabucki z Tczewa. Nato
miast dwa rowery otrzyma
od nas Janina Wietek
z Gdańska. Laureatom gra
tulujemy i prosimy o kontakt Andrzej Olszewski (z prawej)
z naszym Biurem Konkur
z Grabowskiej Huty prenu
sów, od poniedziałku pod nr.
meruje „Dziennik" od trzech
te!. (058) 30-03-175. W każ
dy wtorek i piątek w „Dzien lat. W poniedziałek wyjechał
niku" drukujemy kupon.
z naszej redakcji z dwoma
W dzisiejszej gazecie rów
rowerami.
Fot. Wojciech Lendzion
nież go znajdziecie. Aby wy
grać którąś ze wspaniałych nagród, musicie przysłać nam dwa kupony.
W przyszłym tygodniu będzie można wygrać aż dwie wycieczki zagra
niczne -w tym jedną do Eurodisneylandu. Aby skorzystać z tych niezwy
kłych nagród, musicie posiadać prenumeratę gazety -przynajmniej 3miesięczną. Wszelkie informacje na temat możliwości zaprenumerowa
nia „Dziennika" uzyskacie pod naszym bezpłatnym numerem infolinii
0 800 1500 26.

Szczęśliwe karty

f/totel

Chcesz wyjechać na weekend do Wdzydz Ki
MCDŹUJMDCK
szewskich? Odpowiedz na cztery pytania i prze
ślij nam odpowiedzi 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 Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Jakie drzewa kwitną w lipcu (z ich nazwą skojarzysz
nazwę miesiąca)?

•Weekend w Jastrzębiej Górze
Raz w miesiącu na weekend będzie mógł
wyjechać do hotelu La Siesta nasz Prenu
merator z rodziną, jeśli odpowie na czte
ry zadane przez nas w tym miesiącu pytania. Wśród osób, które nadeślą
odpowiedzi, wybierzemy tę, która z osobą towarzyszącą i dzieckiem (do
5 lat) w pensjonacie w Jastrzębiej Górze skorzysta z dwóch noclegów,
wyżywienia, siłowni, sauny, sali gimnastycznej oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: W jakim miesiącu w Polsce jest najwyższa
średnia temperatura powietrza? Na odpowiedzi czekamy do 7 sierpnia
2002 r.
• Informacje o konkursach można uzyskać pod bezpłatnym nr. teł.
0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział Sprzedaży Gazet, Biuro Prenumeraty,
ul. Połęże 3,80-720 Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśliwe karty" lub .Ja
strzębia".

Od

początku
lipca rozpoczęło
p r a c ę
Ogniwo
Wodne Policji we Wdzy
dzach Kiszewskich. Funk
cjonariusze pilnują bezpie
czeństwa zarówno na jezio
rach, jak i okolicach do
nich
przylegających.
Wspólnie z policją czuwa
Kościerskie Wodne Ochot
nicze Pogotowie Ratunko
we. Wszystkie drużyny są
już w pełnej gotowości.
- Funkcjonariusze ogni
wa wodnego rozpoczęli
działania
od
kontroli
ośrodków
wypoczynko
wych - mówi asp. sztab.
Krzysztof Lipski. - Spraw
dzono zabezpieczenie ką
pielisk i przystani. Kierow
nicy ośrodków zostali zo
bowiązani do natychmia
stowego usunięcia usterek
mogących mieć wpływ na

bezpieczeństwo wypoczy
waj ących.
Doświadczenia z lat
ubiegłych uczą, że szcze
gólną uwagę należy zwró
cić także na bezpieczeń
stwo zmotoryzowanych tu
rystów, którym na pewno
spieszyć się będzie do
miejsca wypoczynku. Jak
wynika ze statystyk poli
cyjnych, nadmierna pręd
kość, alkohol i brawura,
w szczególności młodych
kierowców, są najczęstszy
mi przyczynami wypadków
i kolizji. Często nie bez wi Od początku lipca funkcjonuje Ogniwo Wodne Policji
ny pozostają także piesi we Wdzydzach Kiszewskich.
Fot. Marcin Modrzejewski
i dzieci pozostawione bez
opieki.
kość oraz stan techniczny wadzić działania prewen
- Przez cały sezon letni pojazdów. Szczególnej kon cyjne, zwłaszszcza wśród
planujemy wzmożone dzia troli mogą spodziewać się dzieci przebywających na
łania - informuje mł. asp. kierowcy autobusów prze koloniach czy obozach.
Mirosław Smorawski, kie wożących dzieci na waka
(ma^ I
rownik Ogniwa Ruchu Dro cje. Zamierzamy także pro
gowego kościerskiej policji.
- Uwagę będziemy zwraca
li przede wszystkim na
trzeźwość kierowców, pręd-

wmmMimmrrmrTmŁ
•Wygraj komputer
W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze możecie Państwo
wygrać komputer. Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie. „Dziennik
Bałtycki" oraz PZU Życie SA wybierają co miesiąc najlepszego
dzielnicowego w województwie pomorskim.
W gazecie zamieszczamy 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 nas wszystko, co związane jest
z bezpieczeństwem. Do kuponu można dołączyć dodatkowo dokładnie
opisany problem. Wszystkie sygnały postaramy się wyjaśnić w
porozumieniu z policją. Kupony prosimy przysyłać do lokalnych
oddziałów „Dziennika" lub do Biura Konkursów „Dziennika
Bałtyckiego" w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11.

PZU ZYCIE SA

Dziennik

Kupon konkursowy

Bezpieczne Pomorze
Głosuję na najlepszego dzielnicowego:
Imię inazwisko:

..

Adres komisariatu:

Największym problemem mojej okolicy jest:,

Nasz partner
Kino Rusałka zaprasza naszych Prenumeratorów na bezpłatny seans.
Dwa dwuosobowe zaproszenie czekają na osoby, które zatelefonują do
Biura Ogłoszeń „Dziennika" dziś o godz. 10 pod nr 686 76 61.

Starogard Gdański, ul. II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 4
Rekrutocja; teł 56-300-90
www.pwspsig.edu. pt
Prowadzi nabór na 3-letnie studia zawodowe w specjalności:

Nasi Partnerzy

Rabat honorowany na podstawie ważnej Karty
Klubu Prenumeratora
SKLEP
MUZYCZNY

10% rabatu
na zakupy

ul 8 marca 49

f«i€ BOK Kościerzyna

teL (058)686-25-73

KINO
RUSAŁKA

POMORSKA WYZSZA SZKOŁA MEN nr 52
POLITYKI SPOŁEC ZNE I GOSPODARCZEJ

-

2 osobowe

wejściówki do
kina tygodniowo

Polityka socjalno - samorządowa
Zarządzanie finansami i rachunkowość
Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem

wibroprasowane elementy betonowe

KOSTKA BRUKOWA
PUSTAKI ALFA - BLOCZKI BETONOWE - NADPR0ŻA
PŁYTY YUMB0 - AŻURY

I
Stężyca, tel. 684-34-34
ul. Rzemieślnicza

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

\ .A ł\ lh4 <0li3987/B890

PRODUKCJA
SPRZEDAŻ
MONTAŻ

Psptitfik

W

SUPERPROMOCJA
1,5 X 1,5 (UR) 1,5 x 1,5 (R + UR) -

a

DRZWI
PARAPETY

470 zł bruttO (cena z VAT)
580 zi

ZAKŁAD PRODUKCYJNY i SALON SPRZEDAZY
k. Chwaszczyna, tel. 684-89-01
SALON FIRMOWY: GDYNIA, ul. CHYLOŃSKA 91, 623-02-61
GDYNIA, PL. GÓRNOŚLĄSKI 17, 664, 77-05

MISZEWKO 18 B

r naszemiasto.pl

PZU ŻYCIE SA

OPTIMUS • SYSTEM
OKNA PCV

W STANDARDZIE:
PROFIL ALUPLAST (NIEMCY)
OKUCIA - WINKHAUS (NIEMCY)
SZYBY
THERMO K-l.l
NAROŻNIKI ANTYWŁAMANIOWE

podpis

Organizatorzy:

SI ialtyclcl^

Integracja europejska - obszary wiejskie
Nowoczesna szkoła - metody aktywizujące

ul. 8 marca 49
' Kościerzyna

Porotherm,
Gazobeton
PONIŻEJ CEN
, PRODUCENTA

Imię i nazwisko:,

oraz studia podyplomowe dwusemestralne:

REKLAMA

Zdrojewscy

Moje dane:

bruttO (cena z VAT)

KUPON
RABATOWY

5%

§

www.naszemiasto.pl

piątek
5 lipca 2002 r.

serwis informacji lokalnych

Gryf kościerski

PLANUJ DZIEW

JESTES
W POTRZEBIE

PLANUJ WEEKEND

•Apteki
Kościerzyna ul. Mickiewicza 4,
tei. 686-30-21, Nowa, ul. Święto
jańska 18 tei. 686-23-82,
Pod Niedźwiedziem, ul Rynek 19
tei. 686-20-07, Punkt apteczny,
ul. Dworcowa 18 tel. 686-35-00
wew. 369, ul. Różana 9,
tel. 686-32-50, ul. 8 Marca 34,
tel. 686-26-78, Jan Kalinowski,
ul. Staszica 2, tel. 686-33-03.
Stara Kiszewa Kaszubska,
ul. Kościerska 48 tel. 687-61-10,
Nowa Karczma Herba,
tel. 687-71-21,
Lubiana Fermed tel. 686-37-84,
Dziemiany Fermed ul. Wyzwolenia
13 a, tel. 688-01-69

hi
Kościerzyna ul. Piechowskiego
Centrala tel. 686-00-00
Oddział wewnętrzny: ordynator
tel. 686-04-11, odziatowa
tel. 686-04-12, punkt pielęgniarski
tel. 686-04-00.
Oddział położniczy: ordynator
86-03-81, oddziałowa 6862, punkt pielęgniarski
'tel.686-03-90
Oddział ginekologiczny: ordynator
tel. 686-04-51, oddziałowa
tel. 686-04-52, punkt pielęgniarski
teł. 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
teł. 686-04-82, punkt pielęgniarski
tel.686-04-80.
Oddział chirurgii: ordynator
teł. 686-04-41, oddziałowa
teł, 686-04-42, punkt pielęgniarski

•Historia i przyroda w ratuszu

Parowozy każdego dnia

•Przychodnie
rejonowe

Na ekspozycję historyczną składają się m. in. ekspo
naty prehistoryczne. Na zdjęciu kolekcja popielnic
znalezionych w rejonie Starych Polaszek. Fot Emmaciupka

8.00 Dwie stałe wystawy tematyczne można zwiedzać
w kościerskim Ratuszu Miejskim. Placówka zapra
sza do zwiedzania z ekspozycji pn. „Dzieje Koście
rzyny i ziemi kościerskiej" oraz przyrodniczej.
Na wystawę historyczną składają się eksponaty
gromadzone przez wiele lat przez dr. Jerzego Knybę z Kościerzyny, historyka i etnografa z zamiłowa
nia, a muzealnika z wykształcenia. Natomiast na
ekspozycji przyrodniczej prezentowane są okazy
zwierząt żyjące w tych stronach. Jest tam ok. 130
okazów spreparowanych ssaków, gadów, płazów
i ryb.
Ratusz Miejski w Kościerzynie mieści się przy ul.
Rynek 9. Czynny jest od poniedziałku do piątku,
w godz. 8-16. Bilety wstępu kosztują 3 zł (normal
ny) i 1,50 zł (ulgowy). Telefon kontaktowy:
686-28-80.

(jard)

Skansen w lipcu
10.00 Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im.
Teodory i Izydora Gulgowskich wydłuża w lipcu
godziny otwarcia. W tym miesiącu placówka zapra
sza zwiedzających od wtorku do niedzieli w godz.
10-18. Zwiedzać można wystawy stałe: zabudowę
wsi kaszubskiej i kociewskiej od XVII do poł. XX
w., wiejskie zagrody, szlacheckie dworki, szkołę, ko
ściół, dwa wiatraki, trak i kuźnię. Wszystkie z tych
ok. 40 obiektów są wyposażone w tradycyjne sprzę
ty i urządzenia gospodarcze.
Bilety wstępu kosztują: 7 zł (normalny), 5 zł (ulgo
wy) i 4,50 (dla grup wycieczkowych).
(jard)

f

DNI POLA

r[

Pokazy i aukcja jałówek

Zabytkowy parowóz z kościerskiego skansenu.
Fot. Emilia Ciupka

10.00 Każdego dnia, bez względu na pogodę, można
odwiedzić Skansen Kolejowy-Parowozownię PKP
Kościerzyna. Zwiedzać można parowozy, lokomotywy,
wagony. Ekspozycja jest wzbogacona urządzeniami
torowymi na wolnym powietrzu. Ponadto w salach
wystawowych można przyjrzeć się niespotykanym
już narzędziom, maszynom, elementom starych
mechanizmów, dokumentom, pamiątkom i modelom.
Skansen mieści się przy ul. Towarowej 7, tel. 686-3500, wew. 331, tel. kom. 0-602-809-237. Placówka
czynna jest codziennie, w godz. 10-18. Bilety kosztują
3 (normalny) i 2 zł (ulgowy). Dzieci do lat 4 mają
wstęp wolny.
(jard)

•Turniej zakładów pracy
16.00 Na stadionie sportowym w Lipuszu odbędzie
się V Lipuski Turniej Zakładów Pracy. Uczestnicy
turnieju będą rywalizować w siedmiu
konkurencjach. Na godz. 21 zaplanowano zabawę
taneczną, do której będzie przygrywał zespół
muzyczny Akord.

Niedziela, 7.07.2002 r.

•Piłka nożna
15.00 Na stadionie sportowym w Lipuszu odbędzie
się turniej piłki nożnej. Będą w nim rywalizowały
drużyny juniorów wieku do 20 lat), seniorów (20-30
lat) i oldboyów (powyżej 30 lat).
(jard)

IMPREZY
Lato z Borem
Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Kociewsko-Borowiackich Bór z siedzibą w Starej Kiszewie opracowało
program imprez na sezon letni. Będą się one odbywać
w stowarzyszonych gminach. Reprezentantem powia
tu kościerskiego w TSGKB Bór jest gmina Stara Ki
szewa, która jest położona na pograniczu Kaszub
i Kociewia.
(jard)

Lipiec 2002
•Łęg, 8-15.07 Przegląd Muzyki Organowej w miejscowym kościele pa
rafialnym, organizatorem jest Ośrodek Kultury w Łęgu
•Konarzyny, 13.07 festyn rodzinny, organizator Rada Sołecka
•Ostrowite, 13.07, biegi do okoła jeziora Ostrowite
•Lubichowo, 14.07, impreza pn. „W Lubichowie je fejn zabawa", festyn
na stadionie, organizator Gminny Ośrodek Kultury
•Kaliska, 19.07, rodzinny rajd rowerowy, organizator Gminny Ośrodek
Kultury
•Nowe Polaszki, 20.07, festyn sportowo-rekreacyjny, organizatorzy Ra
da Sołecka i Urząd Gminy
•Osiek, 20-21.07, festyn pn. „Zaścianek 2002", Urząd Gminy
•Szteldin, 20.07, letni festyn wakacyjny, skwer przy OSP w Szteklinie
•Kaliska, 27.07, festyn rekreacyjno-sportowy, miejscowy stadion
sportowy

Energetyczne 991
Gazowe 993
Ciepłownicze 994
Wod-kan 995
Kościerzyna - Energetyczne
ul. Dworcowa 23 tel. 686-36-42,
Wodne, ul. Mała Dworcowa 2a,
tel. 686-69-46.
Ciepłownicze, ul. Skłodowskiej 5
tel. 686-30-14

W Lubaniu odbędzie się m.in. aukcja jałówek.

prenumeratorami

Fot. Marcin Modrzejewski

Policja

Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Gdańsku zaprasza dziś, 5 lipca, od godz. 10, do
Lubania na VII Wojewódzkie Dni Pola. W programie
prezentacja maszyn rolniczych podczas pracy oraz
odmian roślin na poletkach doświadczalnych.
Wydarzeniu będzie towarzyszyła aukcja jałówek.

(jard)

Dziennika Bałtyckiego

W

Bilety do kina Rusałka
dla Ciebie gratis
Zadzwoń w piątek pod numer tel. (058) 686-76-61
o godz. 10.00
Zamów prenumeratę

Karsin ul. Świerkowa 1
tel.687-31-15,
Kościerzyna ul. Skłodowska 7,
tel. 686-44-01,686-48-76,
Lipusz ul. Rogali 1 tel. 687-45-13,
Nowa Karczma teł. 687-71-24,
Stara Kiszewa uł. Wyzwolenia 7,
teł. 686-63-33,
Wielki Kłincz uł. Derdowskiego 3
teł. 686-14-24

•Pogotowia
Kościerzyna ul. Piechowskiego
tel. 686-06-66

•Weterynaryjne
Dziemiany ul. Syngera 3,
tel. 686-23-00,

•Straże
Straż Miejska
Kościerzyna, teł. 686-59-99,
0-501-098-064
Straż Pożarna 998
Karsin uł. Strażacka 1,
teł. 687-32-98,
Kościerzyna Państwowa Straż Po
żarna uł. Traugutta 6,
teł. 686-33-86,
Lipusz uł. Młyńska
teł. 687-687-45-98,
Nowa Karczma teł. 687-71-07,
Stare Polaszki teł. 687-61-71,
Wielki Klina uł. Wybickiego
teł. 686-16-00

Muzeum-Kaszubski Park Etnogra
ficzny we Wdzydzach
Kiszewskich, tel. 686-12-88.
Muzeum Hymnu Narodowego
w Będominie, tel. 687-71-83.
Parowozownia PKP-Skansen Kole
jowy w Kościerzynie,
ul. Towarowa, teł. 686-35-00.
Muzeum Ziemi Zaborskiej w Wiełu,
uł. Dąbrowska,
teł. 687-34-70.

Restauracje

Program

.

Karsin ul. Długa 33 teł. 687-32-09,
Kościerzyna u. Księży Zmartwych
wstańców 2 tel. 686-49-26,
Liniewo ul. Wiśniowa 2,
tel. 687-80-97 wew. 97,
Dziemiany ul. 3 Maja,
tel. 688-00-97

•Urzędy
Urząd Miasta tel. 686-31-42,
Dziemiany tel. 688-00-02,
Nowa Karczma tel. 687-71-27,
Lipusz tel.687-45-15,
Liniewo tel. 687-80-32,
Stara Kiszewa tel. 687-63-50,
gm. Kościerzyna tel. 686-59-80,
Karsin tel. 687-31-20,

K

86-04-40.
iał Intensywnej Opieki Melej: ordynator teł. 686-00-71,
oddziałowa tel. 686-00-72, dyżur
ka tel. 686-00-77.
Blok operacyjny: kierownik
tel. 686-00-91, dyspozytor
tel. 686-00-09, dyżurka pielęgnia
rek tel. 686-00-94, dyżurka aneste
zjologów tel. 686-00-74, 686-0075.
Izba przyjęć: kierownik
tel. 686-02-11, oddziałowa
686-02-22, rejestracja
tel. 686-02-00
Punkt krwiodawstwa: kierownik
teł. 686-02-31, rejestracja
teł. 686-02-30

JESTES
W POTRZEBIE

Sobota, 6.07.2002 r.

Piątek, 5.06.2002 r.

1

O 800 1500 26

Gryf. Kościerzyna, ul. Ogrodowa 1,
tel.686-31-55
Mammarosa. Kościerzyna, ul.
Rynek 13, teł. 686-55-30
Ratuszowa. Kościerzyna, uł. Rynek
9, tel. 686-83-10
Rzemyk. Kościerzyna, uł. Źródlana,
teL 686-27-42
U Hansa. Wiele, uł, Kościerska, tel.
687-687-34-25
Borowik. Lipusz, ul. Wybickiego 11,
tel. 687-45-68
U Hansa. Wiele, ul. Główna 12, tel.
687-34-25
Niedźwiadek. Wdzydze Kiszewskie.
Tel. 686-13-13
Pod Kominkiem. Karsin, ul. Dłuda
184, tel. 687-33-13
Na Rozdrożu. Nowa Karczma, tel.
687-71-26

•Telefony
informacyjne
Miejscowa - 913
Zamiejscowa - 912

12

Kinn i tpatr

Dziennik
8al%ctóit®s

piątek
5 lipca 2002 r.

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

SERCA DWA

SUPERKINO KREWETKA
Superkino Krewetka, Gdańsk
ul. Karmelicka 1, www.superkino.info
Neptun
ul. Długa 57
tel.301-82-56

Byliśmy żołnierzami
Wehikuł czasu
LiłoiStich
Był sobie chłopiec

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

23 pt., sob.
12 zł
10.30,17.30
12 zł n. 10 zł u
12.20,14
15.40,19.20,21.15

Helikon
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Piękny umysł
Monsunowe wesele
Plotka
Fanatyk

USA (15)
Indie/Ang. (15)
Francja (15)
USA (15)

15
17.15
19.20
21

12 zł n. 10 zł u.

Kameralne
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Spider-Man
Był sobie chłopiec
Samotne
Wehikuł czasu

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

15
17.10
19
20.50

12 zł
12 zł n. 10 zł u.

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

Dr Dolittle 2
Cześć Tereska
Spider-Man
40 dni i 40 nocy
Piękny umysł

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

14
15.45
17.15
19.15
21

12 zł n. 10 zł u.

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

101 Reykjavik
Gusta i guściki
Happy Together

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

17.30
19.05
22.15

12 zł
12 zł n. 10 zł u.
12 zł n. 10 zł u.

Był sobie chłopiec

USA (15)

Wehikuł czasu

USA (15)

14.45,16.35
18.30,20.25
22.25 pt., sob.

12 zł n. 10 zł u.

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

14.45
17,21.30
19

12 zł
12 zł n. 10 zł u

Polonia
Lilo i Stich
ul. Boh. Monte Cas Wehikuł aasu
sino 55/57
tel. 551-05-34

USA (b.o.)
USA (15)

16,17.45
19.30,21.30

12 zł n. 10 zł u

Rusałka
ul. 8 Marca 49

Kosmos
ul. Młyńska 2

Produkcja / wiek

Godzina

Asterix i Obelix
Był sobie chłopiec
Wehikuł aasu
Lilo i Stich
Belfegor - upiór Luwru
Szkoła uczuć
Spider-Man
Epoka lodowcowa
40 dni i 40 nocy
Azyl
E.T.
Gwiezdne wojny
Atak klonów
Dzień Świra

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

12.30, 20, 22.15 sob., niedz.
11,13.15,15.30,17.45,20,22.15
11,13,17,19,21 pt., 10.30,17,19,21 sob., niedz.
11.30,13.30,15.30,17.30,19.30
10.15,19 pt., 10.15,17.30 sob, niedz.
12.30,17.15,21.30
10,12.30,15,17.30,20, 22.30
9.45,11.45,13.45,15.50,17.45
13,15 pt.-niedz„ 17,21.15 pt.
14.45, 22
10.30
14,19

Polska (18)

10.30,12.30,14.30,16.30,18.30,20.30,22.30

•Samotny, wolny emeryt, po 70 [176/78), bez nałogów, opie
kuńczy, z dobrą emeryturą. Poznam panią samotną, bez nało
gów, wiek 70-75 lat, z mieszkaniem. Tylko poważne oferty z
Trójmiasta. Byk.
sygn. 1344
•
Atrakcyjna, z poczuciem humoru wdowa, 63 lata, 163 cm, z
mieszkaniem, pozna pana, wdowca do lat siedemdziesięciu,
ustabilizowanego życiowo i materialnie, bez zobowiązań i nało
gów, kulturalnego, zadbanego, z samochodem. Nie szukam
przygód, lecz stałego związku. Nr tel. przyspieszy kontakt.
sygn. 1345
•
Na imię mam Czarek, lat 23, jestem brunetem o niebieskich
oczach, 177 cm, spod znaku Wodnika. Lubię szczerość i prawdę,
nie toleruję kłamstwa i obłudy. Tego samego oczekuję od przy
szłej partnerki. Szukam pani w wieku 25-30 lat.
sygn. 1346

8 ulgowe -10 zł
S studenckie -14 zł
•
grupowe -10 zł

•
normalny
do godz. 17 pon.-czw. -15 zł
do godz. 17 sob.-niedz. -16 zł
^ normalny
po godz. 17 pon.-czw. -16 zł
po godz. 17pt.-niedz.-17 zł

•Jestem kawalerem, 52/174/92, rencistą, bez zobowiązań, z
mieszkaniem na wsi. Mam dobre, uczciwe serce. Pragnę poznać
uczciwą, miłą, kobiecą panią. Domatorkę - tak jak ja i bardzo
samotną. Chętnie mieszkającą na wsi, w osadzie, wybudowaniu.
Proszę o poważne oferty.
sygn. 1347

MULTIKINO

Bałtyk
Spider-Man
ul. Bohaterów Mon Dzień świra
te Cassino 30
Piękny umysł
teł. 551-18-56

Kino letnie
ul. Turystyczna 20

Razem

Tytuł

Wyścig szczurów
Godziny szczytu
Memento

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

USA (15)
Showtime
Yyyreek. Kosmiczna nominacja Polska (15)

Kariera Nlkosia Dyzmy

Polska (15)

22 pt.
22 sob.
22 niedz.

17
19

19

12 zł n. 10 zł u.

10 zł

Multikino sp. z o.o. al. Zwycięstwa 14 (10 sal kinowych)
tel. 340-30-99, www.multikino.pl
Tytuł
Produkcja / wiek Godzina
Asterix i 0belix
Byliśmy żołnierzami
Byt sobie chłopiec

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

Lito i Stich

USA (b.o.)

Trzynaście duchów

USA (15)

Wehikuł czasu

USA (15)

40 dni i 40 nocy

USA (15)

Dzień świra

Polska (15)

Epoka lodowcowa
GosfbrdPark
Gwiezdne wojny
Atak klonów
Przepowiednia

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

Spider-Man

USA (12)

Szkoła uczuć
Tylko jeden
EX
Harry Potter
i kamień filozoficzny
Potwory i spółka

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

•Jestem 30-letnim ciemnym blondynem o niebieskich oczach,
170 cm. Aktualnie przebywam w ZK. Jestem niezależny finanso
wo, mam własne M-3. Bez nałogu, wykszt. średnie. Poszukuję
kobiety, wiek bez znaczenia, z poczuciem humoru rwyrazumiałej. Sławek z Gdańska.
^
sygn. 1348

10.15,15,17.15,19.45 sob, niedz.
20.15 sob, 21.05 niedz.
10.30,13,15.45,18.20,20.30 pt„ 23.15 pt., sob.
13.30,16,18.15,20.30 sob., niedz.
10.45,13.15,18.05 pt.
11.30,13.40,18.10 sob., niedz.
12,16.35,21.30 pt., 10.45,15.45,21 sob., niedz.
24 pt., sob.
14.30,18.45,21pt
14.45,19.15,21,35 sob., niedz.
11.30,17,19.30 pt., 15.50 sob., niedz.
20.15 niedz.
12.45,15,17.15,19.45pt., 23 pt, sob.
12.15, 14.20,18.45,21.05 sob., niedz.
11.15,13.20,15.15,17.20,19.20,21.15
15,20,20.15 pt., 13,18.05,23.05 sob., niedz.
14,21.40 pt., 11.45,14.50 sob., niedz.

•
Wdowa, 52/164/65, bez nałogów i zobowiązań rodzinnych,
niezależna finansowo, niebrzydka, pełna wdzięku, pogodna,
opiekuńcza, o dobrym sercu i łagodnym usposobieniu, pozna
wdowca łub kawalera do lat 60, o podobnych walorach, czułego
i szczerego.
sygn. 1349
•
Poznam pana do 63 lat powyżej 170 cm, uczciwego, kultu
ralnego, bez zobowiązań i nałogów. Nie toleruję kłamstwa. Pro
szę o nr telefonu.
sygn. 1350

14.45,17.30,20,22.30 pt
17.45,20.20,22.45 sob., niedz.
10,11,12.50,13.45,15.30,16.30,18,19,20.45
21.45 pt.
11,12.50,13.45,15.30,16.30,18,19,20.45
21.45 sob., niedz., 23.30 pt., sob.
14.15,19.15 pt., 12.45,17 sob., niedz.
16.45 pt.-niedz., 16.35 sob., niedz.
10.15 pt, 12 sob., niedz.
Kopia z dubbingiem:
11.45 pt., 10.30 sob., niedz.
12.15 pt., 10 sob., niedz.

USA (b.o,)

ffi normalny do godz. 17 -14 zł
0 normalny po godz. 17 -14 zł
% bilety week. do godz. 17 -14 zł
m bilety week. po godz. 17 -17 zł
M dziecięcy -10 zł

•Mam 45 lat (168/64). Jestem rozwiedziona i samotna. Po
znam pana do 58 lat, przystojnego, wysokiego, eleganckiego,
bez nałogów, który będzie ze mną na dobre i złe, nieszukającego przygód, lecz prawdziwej miłości. Skorpion.
sygn. 1351
•
Kawaler, 24 lata, 190 cm, wykszt. średnie, bez nałogów,
szczery, miły, z poczuciem humoru. Poznam panią w wieku 1826 lat, miłą, uczciwą, z poczuciem humoru. Odpiszę na każdy
list. Foto mile widziane.
sygn. 1352

m szkolny pon.-czw. -12 zł

81 poranki sob., niedz. - 8 zł

m studencki pn.-czw. -12 zł
»grupowe -10-14 zł

•
Panna, 47 lat, średniego wzrostu, szczupła, niezależna, kato-^
liczka. Ceniąca szczerość, uczciwość i wzajemne zaufanie. Pozn^H
przystojnego, niezależnego z mieszkaniem, kawalera lub wdow^^
ca o dobrym sercu, w wieku od 46 lat, ze Starogardu lub okolic.
Nie szukam przygód, lecz szczerej przyjaźni. Foto miłe widziane.
Nałóg alkoholowy i ZK wykluczone.
sygn. 1353

10 zł

SILN/ER SCREEN
Klubowe
tel.261-17-55

Spider-Man

USA (12)

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

USA (15)
Epoka lodowcowa
Yyyreek. Kosmiczna nominacja Polska (15)
USA (15)
Wojna Harta

Żeglarz
tel.675-21-48

Wielki powrót

USA (b.o.)

Gwiezdne wojny
Spaider-Man

USA (12)
USA (12)

Vanilla Sky

USA (15)

Król Skorpion
Blade-Wieczny Łowca 2

USA (15)
USA (15)

18,20.30

15,18.15
16.30
20

10 zł

10 zł

14 pt., niedz. 12 zł
10.15 sob.
15.30 pt.-niedz.
18, 20.15 pt, niedz.
13.30,20.15 sob.
22.15 niedz.
22.45 pt.
18 sob., 22.15 niedz.
11.30 sob.
22.30 sob.
24.15 niedz.

Belfegor - upiór Luwru
•Reż.: Jean-Paul Salome
•Prod.: Francja, 2000
•Typ: thriller/horror
• Wyst: Sophie Marceau, Michel Serrault,
Frederic Diefenthal, Julie Christie, Lionel
Abelanski
U progu nowego milenium obdarzona niezwykłą mocą mumia daje po
czątek upiorowi o imieniu Belfegor, który w nocy nawiedza muzeum w
Luwrze. Wybuchają gabloty, szaleją kamery bezpieczeństwa, nie działają
systemy alarmowe, znikają cenne dzieła sztuki egipskiej. Belfegor budzi
grozę, a niekiedy fascynuje, zdaje się bowiem nabierać cech niemal ludz
kich. Wkrótce okazuje się, że jest nieustraszony i niezniszczalny...

Centrum Rozrywki Gemini, Gdynia,
ul. Waszyngtona, tel 628-18-00, www.silverscreen.com.pl
Produkqa/wiek Godzina
Tytuł
Był sobie chłopiec
Wehikuł aasu
Trzynaście duchów
LiłoiStich
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Belfegor - upiór Luwru
Spider-Man
Dzień świra
Szkoła uauć
Przepowiednia
40 dni i 40 nocy
Iris
Azyl
Blade-Wieczny Łowca
Gwiezdne wojny
- Atak klonów
Epoka lodowcowa
E.T.

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

11,13.15,15.30,17.50,20, 22.10
12.45,19.30,2135
16.30,19.45,21.45
10,12,14,16,18
14,19

USA (15)
USA (12)
Polska (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (12) napisy

12.15,18.45,22.45
9.50,12.30,15,17.30,20,22 30
15.15,17.15,20.15,22.15
10.10,14.15
19.15,21.50
9.30,16.40,21.15
20.45
10.15,17.10
14.45
9.15,12.20

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

9.45,11.45,13.45, 15.50,17.45
11.30

Mńo godz. 12 pon.-aw. -14 zł
& w godz. 12-17 pon.-czw. -16 zł
ipo godz. 17 pon.-aw. -18 zł
& do godz. 12 piątek -16 zł
Mpo godz. 12 piątek-19 zł

Gdzie

19 pt.-niedz.

15-30 zł

Teatr Malamia
teł. 301-13-28

Tragedia o bogaczu
i Łazarzu

20 pt.

15-30 zł

Kościół św. Jana
tel. 301-13-28

Hapy End

22 sob.-niedz.

15-30 zł

Stocznia Gdańska
tel.301-13-28

Sopot

Monologi waginy

20.15 sob.-niedz.

15-30 zł

Teatr Kameralny
ul. Boh. Monte Cassino
tel.551-39-36

Gdynia

Niespodziewany
koniec lata

Ty,ut

Gdańsk

Wyznania łgarza

Gdańsk
Gdańsk

illl

•

•

•

•
Sympatyczny kawaler z duszą romantyka, spod znaku Byka,
26 lat i 179 cm, pozna pannę w wieku 20-27 lat, która ceni ta
kie wartości jak szczerość, zaufanie, przyjaźń miłość, wierność.
Jestem szczupły, bez nałogów i zobowiązań. Dokucza mi samot
ność. Brakuje tej jedynej osoby, z którą można się śmiać, płakać
i dzielić dniem codziennym. Trójmiasto i okolice.
sygn. 1355
•Pragnę poznać szczerego, uczuciowego chłopaka o pięknej
duszy, który jak ja poszukuje... Mam 25 lat, jestem blondynką
średniego wzrostu. Jeśli chcesz mnie poznać, napisz. Czekam na
list (chętnie z foto i nr. telefonu).
sygn. 1356

M sob., niedz. -19 zł
& ulgowe -12 zł
& studenckie -14 zł
•
grupowe (inf. u kierownika kina)

Cena

TEATR

•Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć, siebie
zachwycić i wszystkich w krąg... Filigranowa brunetka po 30,
wierzy, że istnieje ktoś, kto ceni wnętrze i jest wysokim, normal
nym mężczyzną. Panowie z ZK wykluczeni. Telefon przyspieszy
kontakt.
sygn. 1354

20 pt.-niedz.

Scena Letnia
przy molo
w Orłowie

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

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

i

KUPON

rca
iiwa

Pitka nożna

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

B KLASA

A KLASA

B klasa. Nórda Karwia - Korona Żelistrzewo 1:1 (0: 0)

•Kartuzy
W tym sezonie drużyny
z powiatów kartuskiego i koŚcierskiego zagrały w od
dzielnych ligach. W Kartu
zach B klasa liczyła osiem
zespołów. Każdy więc mecz
był niezwykle ważny, straty
poniesione na początku se
zonu mogły zaważyć o koń
cowych wynikach. Od po
czątku w lidze o prymat ry
walizowały Orzeł Gołubie,
Pogoń Egiertowo i Radbór
Somonino, Mistrzem jesieni
została Pogoń i wiosną, mi
mo ostrych ataków rywali,
piłkarze z Egiertowa nie
stracili pozycji lidera. Zostali
mistrzami kartuskiej B klasy
i w barażach o awans zmie
rzyli się z mistrzem kościerskiej B klasy, Santaną Wielki
Klincz. Pogoń przegrała sro
motnie.
- Nie byliśmy przygoto
wani do gry w A klasie mówi Mirosław Plichta z Po
goni. - Nie ma sensu awan
sować tylko po to, aby za rok
A|ść. Musimy odmłodzić
Wpół i wówczas możemy
realnie myśleć o awansie.

•Kościerzyna
Nietypowo wyglądały roz
grywki w kościerskiej B kla
sie. Do zawodów zgłosiło się
siedem drużyn, które pod
czas każdej z rund grały
mecz i rewanż. Zdaniem
większości piłkarzy tych
meczów było za dużo. Najle
piej radziła sobie w lidze
Santana Wielki Klincz. Jesie
nią klinczowianie zanotowali
tylko trzy remisy. Wywalczo
nej przewagi już nie oddali.
W barażach o A klasę wy
grali wysoko z Pogonią
Egiertowo.
- Nie mogę powiedzieć, że
^^si rywale byli słabi. Grali
Bbrze, lecz nam ten sezon
udał się wyjątkowo. Jesteśmy
kolektywem, mamy w swych
szeregach snajpera, Andrze
ja Ziegerta i optymistycznie
patrzymy na przyszły sezon
- mówi Arkadiusz Maliszew
ski z Santany. - Podział na
dwie grupy, kościerską i kar
tuską ma swoje plusy i mi
nusy. Z jednej strony rozgiywki są tańsze, z drugiej
kisimy się we własnym so
sie.
(Mroz)

I Wejherowo
W wejherowskiej B klasie
walka o awans toczyła się do
ostatniej kolejki, Ostatecznie
z batalii zwycięsko wyszli
piłkarze Dragona Bojano.
-W naszej grupie było
kilka drużyn, które walczyły
o wejście do klasy A - mówi
Jacek Nawrocki, prezes klu
bu. - Do ostatniego meczu
nie było pewności kto awan
suje. Na pewno podziękowa
nia należą się naszemu tre
nerowi, Krzysztofowi Wła
snemu. Teraz działacze my
ślą o wzmocnieniach.
- Potrzebny będzie na
pastnik - mówią, - bo z na
szą skutecznością bywało
różnie.
W najbliższym czasie
w Bojanie powstanie pełno
wymiarowe boisko. Będzie
służyć drużynie Dragona,
jak też chłopcom z Uczniow
skiego Klubu Sportowego.
(jan)

•Zweryfikowali
tabele

Wywalczony awans

W

ostatnim me
czu na szczy
cie w puckiej
klasie B lider,
Korona Żeli
strzewo, jedynie zremisował
z trzecią drużyną tabeli,
Nórdą Karwia 1:1. Na uspra
wiedliwienie piłkarzy z Zelistrzewa trzeba wspomnieć,
że w związku z przyznanym
walkowerem za mecz z re
zerwami Kaszub Połchowo
karty w tabeli zostały już roz
dane wcześniej. Przed ostat
nim meczem wiadomo już
było, że awans zapewnili so
bie młodzi piłkarze z Korony.
Grano więc na luzie.
- Od początku uzyskali
śmy lekką przewagę - mówi
Józef Selke, trener Nórdy. Wypracowaliśmy
chyba
z cztery sytuacje bramkowe,
których jednak nie zdołali
śmy wykorzystać.
W drugiej połowie sytu
Fot. Roman Kościelniak
acja na boisku już się wyrów Drużyna Korony Żelistrzewo wywalczyła awans do klasy A •
nała. Mimo to, pierwsi bram
kę zdobyli gospodarze. W 55
min po szybkiej akcji prawą
Wyniki ostatniej kolejki
- Mecz stał na bardzo
stroną boiska, piłkę na
przyzwoitym poziomie Kotwica Kuźnica - Bałtyk Gnieżdżewo/Swarzewo 3: 0. Bramki:
10 m otrzymał Karol Witt
uważa trener Selke. - Trze
Budzisz Ł 3;
brodt. W pełnym biegu
ba dodać, że sędzia pokazał
Zryw Sławoszyno - Wicher Wierzchucino 9: 0. Bramki: Schulc 3,
i z pierwszej piłki strzelił pod
w całym meczu tylko jedną
Jamruz 3, Falwer, Rohda 2;
poprzeczkę. Wyrównuj ąca
żółtą kartkę.
Nórda Karwia - Korona Żelistrzewo 1:1. Bramki: Wittbrodt K. bramka wpadła 5 min przed (jan)
Rażyński;
końcem meczu.

Nórda - Korona 1; 1
1:0 Karol Wittbrodt (55), 1:1 Aleksander Rażyński (85)
•Nórda: Kluś - Staniszewski, S. Wittbrodt, G. Felkner (83 T. Felkner), D.
Felkner -Wobrak (75 Proma), Okoń, Gosz, Wróblewski (80 M. Felkner) Miłosz, K. Wittbrodt (70 A. Lessnau).
• Korona: Grabowski - P. Lessnau (55 Darga), Rzepka, Barbachowski
- Rathnau, Pluta, Rażyński, Dettlaff (46 Roeske) - Kreft (46 Lesner), Pałuba, Chrobak.

Klif Chłapowo - Jastrząb Domatowo 2: 0. Bramki: Kneba, Januchta;
Sokół Strzelno - Jastrzębia Góra 4: 3. Bramki: Adrian R., Plastkiewicz, Stromski P., Szweda R. -Zalewski 2, Woźniak;
Kaszuby II Połochowo - Start II Mrzezino 1: 0. Bramka: Darga R.;
MKS II Władysławowo - Wicher Łeba 2: 3. Bramki: Pawlina,
Szczepankowski - Karsznia, Kwidziński M., Pelowski.

Komorski Związek
Piłki Nożnej
zweryfikował tabele
końcowe rozgrywek A
klasy. Do ligi
okręgowej awansowały
Start Mrzezino,
Huragan Przodkowo i
GKS Sierakowice.
Wbrew poprzednim
zapowiedziom, w
przyszłym sezonie nie
zmieni się ilość
zespołów
występujących w A
klasie. Nadal będzie
ich po 12. W związku z
tym z rozgrywkami na
tym szczeblu
pożegnały się
najsłabsze drużyny:
Kaszubia Starzyno,
Fosfory Wiślinka oraz
KS Skorzewo.

•Grupa 1
Zweryfikowane wyniki:

KS Jastarnia - Oto Gdynia

Kaszubia Starano - Iskra Szemud
- obustronny walkower.

1. Start Mrzezino
44 m
2. Olimpia Osowa
43 56:22
3. Orkan II Gdynia
38 4736
4. Relaks M echowo 37 43:25
5. Iskra Szemud
Mi 4139
6. KS Jastarnia
32
37:31
7. MKS Władysławowo 28 5458
31:59
8. Sokół Kosakowo
20
19 3652
10. Orlęta II Reda
13
31:68
11.KaszabiaStaizyno
&Ni

•Grupa 2
1. Huragan Przodkowo 52

45-10

3./to

42

2. Sikkens Gdańsk

43

-M

4. Cartusia Bis

Przyznany został walkower w meczu Korony z Kaszubami II 3: 0,
najprawdopodobniej przyznane zostaną także za mecze: Wicher
Wierzchucino - Nórda Karwia 0: 3 i Jastrząb Jastrzębia Góra Kotwica Kuźnica 3: 0 (na boisku 0:1).

39

36

6. PCKiS Przywidz

31

7. KS Żukowo II

8. Wisła Steblewo

9. C?KS KfiWtjie

27
25

Grali dla przyjemności

Wałka o awans w puckiej grupie klasy B prowadzona była praktycznie
tylko przez dwie drużyny - Korona Żelistrzewo i Zryw Sławoszyno. Do
przedostatniej kolejki nie było stuprocentowej pewności, która z nich
tak właściwie zwycięży. Próbę pogoni za liderami podjęła Nórda Kar
wia. Trzeba przyznać, że nieźle jej to wyszło, gdyż karwianie w rundzie
wiosennej zremisowali tylko dwa mecze, resztę spotkań wygrywając.
Wyrównany od lat poziom prezentują piłkarze Jastrzębia Jastrzębia
Góra, Klifu Chłapowo i Sokoła Strzelno. Drużyny te zawsze plasują się
na wysokich miejscach w środku tabeli. Działacze Kaszub Połchowo
na początku rundy jesiennej zgłaszali aspiracje swoich rezerw do
awansu. Początkowo wydawać się mogło, że ta sztuka może się połchowianom udać. Niestety, później uzyskiwane wyniki były już znacz
nie gorsze. Natomiast czarne chmury zawisły nad wierzchucińskim Wi
chrem. Kolejny już raz doszło do awantury na tamtejszym boisku, pod
czas której sędzia musiał uciekać pod eskortą. Działacze klubu nie po
trafią opanować sytuacji i dlatego pojawił się pomysł zamknięcia na
rok tamtejszego boiska. O drużynie z Kuźnicy niektórzy działacze pił
karscy mówią, że gra strefą - dodajmy, że „szarą". Ostatnio na wyzna
czoną przez delegaturę PZPN konfrontację nie przybył rzekomy zawod
nik Kotwicy. Za to drużyna kuźnicka została ukarana walkowerem.

Drużyny z powiatu chojnickiego znalazły się w B klasie razem z ekipami z
okolic Starogardu. Stało się tak dlatego, gdyż władzom gminy Chojnice
taniej było stworzyć własną ligę, niż dofinansować zespołom start w
rozgrywkach PZPN. Z terenu gminy Chojnice w B klasie zagrał tylko Jantar
Pawłowo i ta właśnie drużyna wydawała się najsilniejszą z całego
powiatu. Szybko okazało się, że w tym sezonie pawłowianie są jednak
nieobliczalni - potrafili wygrać z najlepszymi i przegrać ze słabszymi od
siebie. Nieoczekiwanie na czoło chojnickich drużyn wysunęli się Zieloni
Łąg. Praca z młodzieżą dała efekty. Zieloni, obok faworyta rozgrywek,
Wdy Czarna Woda i Kolibra Lubichowo stali się najpoważniejszymi
kandydatami do awansu.
- Nie spodziewaliśmy się takich wyników, znacznie lepszych od
ubiegłorocznych. Dobrze, że młodzież się sprawdziła - mówi Edward
Mania z Zielonych. - Jest bardzo dobra atmosfera w drużynie, chłopcy
trzymają się razem również poza boiskiem. Gramy dla przyjemności, a
jeśli przy tym są niezłe wyniki, to tylko cieszy.
Szanse Zielonych na awans pogrzebał remis ze Sławkiem Borzechowo. Z
mistrzostwa mogła cieszyć się Wda.
Niespodzianką wiosennych rozgrywek był Orkan Huta. Drużyna, która
jesienią wywalczyła 1 punkt, wiosną zebrała ich 16. In minus zaskoczył
Grom Leśno, który wiosną zdobył trzy punkty, w dodatku walkowerem.
- Myślę, że w przyszłym sezonie będzie lepiej - mówi Ludwik Szymlek z
Gromu. - Zagramy na własnym, wyremontowanym boisku.
(Mroz)

69
67
57
42
41
40
39
38
36
28
21
18
17
12

90:25
94:33
71:29
61:55
60:63
64:65
68:52
57:52
46:47
71:83
46:79
52:85
44:92
37:101

46-30

3830 i
39-43

37-51
45-56
34-66

31-58
27-41

Agra Ostrowite - Skorzewo 3:0
Atlas Goręczyno - Skorzewo 3:0

Dziemiany - So^ ZWewo 0:3

Agra Ostrowite - Kasztelania Garczyn 3:0

Kasztelania - Oziejn&ny

0:3

1.GKS Sierakowice
2. Sokół Zblewo
3. Chójniczanka H
4. Słupia Sulęczyno
5.Tęoaftisy
6. Agra Ostrowite
7. Kasztelania Garczyn
8. Atlas Goręczyno

54
44
37
37
33
32
32
27

62-27
52-26
73-51
49-39
46-41
4041
4245
3343

10. Gwiazda Karsin
11. KS Dziemiany
12. KS Skorzewo

24
23
10

4149
40-59
20^9

(Mroz)

CZYTAJ RÓWNIEŻ
1. Wda Czarna Woda
2. Koliber Lubichowo
4. Jantar Pawłowo
6. Orzeł Radziejewo

EZZZT™

47
44

58-14

26

36-42

44

' '
21 a—
19

54-14

28-31

8. Orkan Huta

38-63

10. Meteor Pinczyn

24-55

j|

Zweryfikowane wyniki:

Korona i Zryw

1. Korona Żelistrzewo
2. Zryw Sławoszyno
3. Nófda Karwia
4. Jastrzębia Góra
5. Klif Chłapowo
6. Sokół Strzelno
7. Kaszuby II Połchowo
8. Wicher Wierzchucino
9. Kotwica Kuźnica
10. Jastrząb Domatowo
11. MKSII Władysławowo
12. Start II Mrzezino
13. Wicher Łeba
14. Gnieżdżewo/Swarzewo

55-23

•Grupa 3

POWIAT CHOJNICKI

(jan)

56-43

. 22-... 41-43

10. Champion Gdańsk 22
U.Sportfogllteźno 21
12. Fosfory Wiślinka
15

POWIAT PUCKI

3:0

Orlęta II Reda - Start Mrzezino 0:3

i

O sporcie piszemy również na
stronie 16. Aktualne tabele III,
IV ligi oraz okręgówki
prezentujemy w
poniedziałkowym wydaniu
„Dziennika Bałtyckiego".

Na wppkpnd

mm bliennik

piątek
5 lipca 2002 r.

Gryf Kościerski

W SKRÓCIE

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Piszemy o Tobie

Mamy bilety na Ich Troje

Stomatolog
z poetyckiem zacięciem
yszard Biedunkiewicz z zawodu jest
lekarzem stomato
Medyk
logiem.
z Kościerzyny od
7 lat pisze wiersze. Wkrótce
wyda swój pierwszy tomik,
gdy tylko jego córka ukończy
stronę graficzną, którą przy
gotowuje na komputerze.
- Dawniej komponowa
łem utwory muzyczne, gram
na fortepianie, akordeonie,
skończyłem też szkołę mu
zyczną - mówi Ryszard Biedunkiewicz. - W związku
z tym któregoś dnia zaistnia
ła we mnie potrzeba ułoże
nia słów do tych utworów. To
był impuls.
Nie od zawsze odczuwał
potrzebę pisania, poezja po
jawiła się w jego życiu jakoś
tak nagle. Nigdy nie żałował
jednak wyboru zawodu. Ni
gdy też o innym zawodzie
nie myślał. Niemal od za
wsze odczuwał potrzebę słu
żenia innym ludziom. Chciał
być pomocny, przynosić ulgę
w cierpieniu.
Na początku pisał do szu
flady. Poezja była i jest dla
niego odskocznią od szarości

Zespół Ich Troje wystąpi na stadionie sporto
wym w Kartuzach.
Fot. Krzysztof Mystkowski

W biurze ogłoszeń „Dziennika Bałtyckiego"
w Kościerzynie mamy do nabycia bilety na kon
cert zespołu Ich Troje, który odbędzie się w Kar
tuzach, 19 lipca.
Podczas koncertu będą sprzedawane kartki
pocztowe z wizerunkiem zespołu. Dochód z ich
sprzedaży zostanie przeznaczony na Dom
Dziecka w Kartuzach i Fundację Dobroczynno
ści w Kościerzynie.
Koncert odbędzie się w godz. 21-24. Cena biletu,
który kupimy w biurze ogłoszeń „Dziennika Bał
tyckiego" w Kościerzynie, wynosi 28 zł. Nato
miast w dniu koncertu bilety będą kosztowały
już 35 zł. Nasz adres: ul Długa 31,1 piętro, tel.
686-76-61.
Organizatorem koncertu są Kaszubska Izba Go
spodarcza oraz Urząd Gminy w Kartuzach. Pa
tronat medialny objął „Dziennik Bałtycki".
(jard)
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Poeci uznawani są za dziwaków, ale ja jeszcze się za takiego nie uważam - mówi
Ryszard Biedunkiewicz.
Fot. Joanna Surażyńska

dnia. Jego wzorami są klasy
cy: Norwid, Słowacki, Mic
kiewicz.
Pisze spontanicznie, tylko
wtedy, gdy odczuwa ducho
wą potrzebę. Są też okresy
gdy w ogóle nie tworzy.

W swoich wierszach pragnie
przekazać pozytywną ener
gię, wzajemną miłość i wzo
ry postępowania. Częstymi
tematami są sprawy trakto
wania innych narodów, np.
Żydów, wiersze okoliczno-

ściowe, poświęcone bliskim,
także Bogu.
Żona i dzieci fraktują jego
zainteresowanie z umiarko
wanym uznaniem - jak
twierdzi lekarz.
(sura)

Wdzydze Kiszewskie. Zawody jeździeckie

Skoki przez przeszkody
najbliższą niedzie
lę, 7 lipca, o godz.
9, na parkingu nie
opodal Muzeum-Kaszubskiego Parku Etnograficz
nego im. Teodory i Izydora
Gulgowskich we Wdzy
dzach Kiszewskich, odbę
dą się Regionalne Zawody
Jeździeckie.
Zawody we Wdzydzach
będą już drugimi podczas
tegorocznej edycji Pomor
skiej Ligi Jeździeckiej

f*0€ED«Y MM WStĘI
- BEZ PORĘCZYCIELI
- BEZ ZAŚWIADCZEŃ O ZAROBKACH
- DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH
(EMERYCI, RENCIŚCI, ROLNICY)

efektywnie od 3f9% rocznie
10 000-rata 124,16
20 000 - rata 248,33
40 000 - rata 296,66
70 000 - rata 869,16
100 000- rata 1241,66

PRZYJDŹ 1 SPRAWDŹ NAS:
80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11, XI p., pok. 1110, tel. 058/321-72-75
81-386 Gdynia, ul. 10 Lutego 7, I p„ tel. 058/621-94-47
82-300 Elbląg, ul. 12 Lutego 25 (II piętro)
Pawilon Handlowy ŚWIAT DZIECKA, tel. 055/648-69-99
2040076/A/949
|

imm

KOSMETYCZKĘ

i

fryzjerkę,

tel.

poszukuje

pracy

z mieszkaniem. Doświadczenie w pracy

KIEROWCA- mechanik- diagnosta, kat.

Darga, 84-200 Wejherowo, ul. Sobie

B, obywatelstwo polsko- niemieckie,

skiego 223/3

(058)678-00-14
MĘŻCZYZNA, wykształcenie średnie,
HYDRAUUKÓW i instalatorów z do

MŁODYCH, pełne etaty, również sezon,

świadczeniem do pracy w Niemczech,

1200- 2500,- miesięcznie. 623-54-59

tel. 058/686-33-50, 0504/020-942

BAGAŻNIK samochodowy, zmaykany,

FORD Transit, model 1995 r., krótki, ni

tanio, tel. 052/397-15-38

ski, 2,5 D, 93.000 km, bordo, poduszka,
wspomaganie, 21.800 zł, 058/686-56-

na fermie drobiu i gospodarstwie, w pra
cach remontowych. Wiadomość: W.

SPRZEDAWCÓW pasz poszuku
jemy, 0-58/681-53-40

KUCHARZ- kelner, 27- letni, poszukuje

prawo jazdy, odpowiedzialny- poszukuje

stałej pracy, nie tylko w zawodzie,

pracy, 0604/282-305

DAEWOO, Audi, Golf, Passat, Skoda,
(0501)80-07-75,340-95-32

DAEWOO Lanos 1.5, 00 r., 51 tys. km,
niebieski metalik, 18 800 zł, dodatki, sa
lon, 685-58-22 po 16.00

(058)572-11-89

KIEROWCĘ cukiernika, deseranta i pie

PRACA w Holandii, wymagany niemecki paszport, dobre warunki, (067)263-

dzenie, tel. 0-58/681-18-96

03-22, (0606)66-98-03

MALARZ- cekolowanie, malowanie, ta

mów, mycie okien - solidnie, niedrogo,

FIAT 125 p, stan bardzo dobry, 1985 r„

petowanie, rencista solidny, pracowity,

0603-186-315

cena 1000 zł, 058/684-50-81

duże doświadczenie, (058)532-65-52
17.00-21.00

mo. Super oferta na lato firmy Avon - tyl

PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Holandii,

ko do 20 lipca. Wykorzystaj swoją życio

Austrii, odbierz podatek najtaniej! Naj

wą szansę i poznaj nieograniczone moż

skuteczniej! 058/301-82-63

liwości zarobku. Tel. 058/681-49-70

STUDENTA zaopiekuje się dzieckiem

MURARZ podejmie pracę- tynki, regipsy, wszelkie prace remontowe, szybko,

WYKONAM kosztorysy budowlane lub

solidnie, 687-92-06

przyjmę pracę chałupniczą, 058/681-0190

MURARZ poszukuje pracy, budowa do

wew. 41, 0691-335-195
PRACOWNICĘ do prac pomocniczych
KONSULTANTKI- Oriflame, atrakcyjne
prezenty, możliwość dorabiania. 058/58-

w cukierni, do 25 lat, z okolic Kartuz, Bo
rowa, Żukowa, 058/681-18-96

IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r.,

(058)324-44-67 po 19.00

PRACOWNIKA w gospodarstwie rol

dla 16 - 18-latktów, tel. 0502/284-966

nym, kategoria „T", 0605/349-407

KONSULTANTKI Oriflame,
058/681-77-03,0501-166-712

MURARZ poszukuje pracy, murarskiej,

OPEL Monterey, 1995 r„ terenowy, bo
gato wyposażony, cena 49 500 zł, 0602702-960

JELCZ wywrotka 1991 r., cena 8 000 zł,

800 zł, (0604)86-16-00, (0609)75-59-60

0691-518-045

FIAT 126p, elegant, 1995, AA, czerwo

JELCZ wywrotka 317 + przyczepa 10 to

ny, oznakowany, odcięcie zapłonu, no

nowa z podwójnymi burtami, cena do

we oponz, akumulator, (052)554-13-55

uzgodnienia, tel. 052/397-65-86

FIAT 126p, tanio, 200 zł, (058)778-11-

MERCEDES „beczka", benz./gaz., 80 r.,

06

5000 zł, ciemnozielony, stan db, (0503)

KONSULTANTK poszukuje Avon, 6
upominków od firmy, tel. 687-32-13,
0503/547-010

km, cena do uzgodnienia, 058/681-12-

MURARZ poszukuje pracy, murarskiej,

81,0606-128-880

elewacje, tynki, ciesielstwo, 058/684-17ALUFELGI BMW 4 szpilki, pasuje VW,
Opel, 6 J, 14" z oponami 195x65x14", 5
NAUCZYCIELKA

dochody, 664-07-97

(058)778-29-94,0501-983-335

j.

rosyjskiego,

ŻUK skrzyniowy, benzyna, gaz, 1986 r„
1000 zł, tel. 058/684-24-05, 0603-126-

TOYOTA Rav IV terenowy, rok prod.
46.000 żł, tel. 0607-99-41-48

269

ŻUK skrzyniowy, benzyna, gaz, 1987 r„
1300 zł, tel. 058/684-24-05, 0603-126-

0602/649-147
VECTRA poj. 1,8 Kat, 1992 r.,h;

FELGI stalowe, Mercedes Sprinter,

wyposażony, cena 13.000 zf, tel.

LT35,5,5/15 H2ET83,4 szt„ oryginalne,

PEUGEOT 305 combi, 1,9 disel, plus
drugi na części cena 2000 zł, tel. 0609570-408, 0609-570-409

052/397-80-76

380 zł, Kościerzyna (0691)50-78-98

POLONEZ 1,5 LE, 85 r„ stan db, sie
dzenia lotnicze, H, R, 5-biegowy, 20 tys.
km, silnik po kapitalnym remoncie, 900
zł lub zamiana na Fiata 126p, (0609)7559-60, (0502)54-95-99

6.000 zł, tel. 069/156-09-28

ISUZU Midi bus lub zamiana na osobo

cze, R, błotnikido naprawy, 20 tys. km,

ZESTAW naprawczy do silnika Skody
120 L, 200 zł, nowy, (058)672-07-52

TIC019971 właściciel, AA, R, bagażnik,
komplet opon 055/645-28-88

1997, zakupiony w Chwaszczynie, cena
OPEL Kadett, 1,8,1988 r„ 6500 zł, stan
bdb, biały, (058)684-01-73

wy kombi, (0603)56-8843

FIAT 126p, 600, 83 r., siedzenia lotni

FORD Escord 1991 r„ 1,4 poj, 120 tys.

PRACOWNIKÓW do 35 lat, oferujemy

SKODA 130 L, 800 zł, (058)687-81-59

VW Golf, 1985 r., poj. 1,6 D, żółty, bez
wypadkowy, LKW, trzydrzwiowy, cena

VW Golf, 1989 r„ 1,6 benzyna, 2 drzwi,
czarny, 160 tys. km, cena 6800 zf, Tel.
0603-098-434

FELGI stalowe Audi 80 100 6J 15H2,
ET237,4 otwory, 210 zf, VW 5x14 ,100
zł/para, (0608)58-24-06

OPONY 185/60/14", Pirelli, 2 szt.,
195/65/14", Goodyer, 2 szt., 5 mm, 140
zł/para, Kościerzyna (0691)50-78-98

95,0604-552-094

szkolenie, rozwój zawodowy, wysokie

OPEL Kadet, 5 drzwi, 1,7 disel, 2 tygo
dnie w kraju, 1989 r., cena 6800 zł,
0603-098-434

ISUZU Midi bus, ew. zamiana na osobo

mu, remonty, wykończenia, 058/694-20-

48 po 19

tel.

OPEL Kadet, 1987 r. 3 drzwi, 1.6 disel,
5500 zł, 2 tygodnie w kraju, 0601-540366

UAZ 469B, stan bardzo dobry, tel.

mmm, 600 zł, Kościerzyna 0691-507-

FORD Escort, 1.4,1991, grafitowy me
talik, 5- drzwiowy, 11.200 zł, 0505-771-

016

POLONEZ 1500, 1990 r„ stan dobry,
1100 zł, (058)687-68-13

95-38-90

ciesielstwo, 0501-549-968
KONSULTANTKI Oriflame, promocja

Tegoroczna inauguracja ligi jeździeckiej odbyła :
w Dziemianach.
Fot.m,

6000 zł do uzgodnienia, możliwa zamia
na na samochód osobowy np. VW,

wy kombi, (0603)56-88-43
na czas wakacj, tel. 052/397-55-45

KONSULTANTKĄ można zostać za dar

06, 0601/68-48-15

Opel, inny, może być lekko uszkodzony,

PRZYJMĘ sprzątanie mieszkań, do

karza - zatrudnię. Atrakcyjne wynagro

(mar)

REKLAMA
MAŁŻEŃSTWO

058/684-09-46 do 16,0602-453-964

w naszym powiecie. W ma
ju jeźdźcy z województwa
pomorskiego rywalizowali
w Dziemianach.
Do Wdzydz Kiszewskich
zapraszają miejscowa Ra
da Sołecka, Stowarzysze
nie Przyjaciół Wdzydz
i Stajnia Paluch w Koście
rzynie.
Dla widzów wstęp na
zawody jest bezpłatny.

MERCEDES 412 D, sprinter, 1997 r.,

PRZYCZEPA campingowa, 052/398-6455

chłodnia do 15 stopni, ładowność 2 to
ny, cena 63 000 zł, 0602-702-960
MOTOCYKL Mińsk 7802 km, granato

185/65/15*,

Pneumant,

ra, Kościerzyna (0691)50-78-98

na 7.900 zł, WS, CZ, AF, S, R, skórzana
tapicerka, komplet opon, zadbany, stan
dobry, 0606/343-135, 0604/964-332,

drobnej naprawy, kpi. kół zimowych, 900

058/532-13-89.

Zł, (0502)54-95-99
SEAT Ibiza, 900, 4600 zł, (058)688-14-

OPONY

195/60/15", Michelin, 6,5mm, 160 zł/pa
VW Passat kombi, 1.6 D, 1987 rok, ce

RENAULT 5, 81 r., poj. 900, blachy do

wy, bez zarysowań, 850 zł, 058/694-1705 Ostrzyce

VW Passat, 1,9 D, 1992,058/58-84-449,
0608/320-780

VW Polo, 1,1, bezwypadkowy, 1000 zł,
przegląd do IX.2002 r., (0609)76-82-92

37

OPONY 185/75/14C, Dunlop, 7,5 mm, 2
szt., 160 zł, 175/80/14", Goodyear, 5
mm, 2 szt., 140 zł, Kościerzyna
(0691)50-78-98

OPONY 195/65/15", Continental, 7 mm,

DZIEWCZYNA młoda zaopiekuje się

AUDI, Daewoo, Golf, Passat, Skoda,

FORD Escort 1,4 1991 r., benzyna, CZ,

OPEL Corsa, 1993 r„ salon, garażowa

dzieckiem na czas wakacji, 058/681 -43-

Opel, inny, może być lekko uszkodzony,

KT, EW, R, IS,garażowany, bezwypad

ny, I właściciel, tel. 052/397-08-99 po

SILNIK 380 V, 7,5 KW, obr. 1450, trójkąt
gwiazda, cena 450 zł, tel. 052/398-93-

WÓZEK widłowy „Bułgar", udźwig- 2,51,
silnik Perkinsa, stan idealny, mało eks

160 zł/para, 205/60/15", Michelin, 5-6

RZETELNYM, dodatkową domową pra
cę, 900 miesięcznie, 0602/39-49-31

30 po 18

(0501)80-07-75,340-95-32

kowy, 058/681-20-05,0692-941-340

godz. 19

80

ploatowany, 14.500 zł, (058)778-27-18

78-98

mm, 150 zł/para, Kościerzyna (0691)50-

www.gratka.pl i wp.pl
ogłoszenia w interpecie

*000001*- skup aut powypadko
wych, 0603-767-991

Ogłoszeni
PUCK, dom szeregowy 157 m kw., ele

LUBOWIDZ Okazja! Liga Obrony Kraju

SYPIALNIA, tóżko 160 x 200, dwa stoli

działce prąd, woda, telefon, 20 zł/m kw.,

gancko wykończony, ekologiczny, cen

wydzierżawi na atrakcyjnych warunkach

ki, komoda, toaletka, puf, zadbane - 800

(058)683-09-28

trum, (0503)14-86-73

ośrodek wodny, tel. 089/533-75-00

zł, 0691-257-836

JAGATOWO k. Pruszcza Gd., dziatki
budowlane, przy działce prąd, woda, te

PUCK- hipoteczne, 800-1200 m kw., 25
zł/ m kw., 058/673-83-17,0601/628-102

PRZYJMĘ na pokój (kawalerka), tel.
052/397-59-78 do 8 i po 20

TECHNICS wzm. SUA700 Mk2 700 zt,

RESKOWO, sprzedam ziemię 2 ha, po
siadam księgę wieczystą, 0607-781-809

REDA,

lefon, różne wielkości, 20 zł/m kw.,

samochody

rozbite,

0602-506-359

*000001* skup samocho

dów

powypadkowych,

0601-624-184

DAEWOO, Renault, Fiat, Skoda, Peuge
ot lub inny (gotówka), 058/56-139-14,
0602/31-28-73
MOTORYNKA w dobrym stanie, tel.
0602/334-705
OPEL Corsa, Astra, Toyota, Yaris lub in
ny (gotówka), 058/56-139-14, 0602/3128-73
POWYPADKOWE, uszkodzone, za
chodnie. 671-59-62, 0601/800-490

KALISZ Kaszubski, działka bud. 490
m kw., prąd przy działce, blisko dworzec
kolejowy, 12 zł/m kw., 688-08-80
KARTUZY, działkę ogrodniczą 650

SIWIAtKA- dziatka nad jeziorem Godziszewskim, 0608/362-864
SKORZEWO, dziatki bud. uzbrojone-

ifa L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r„ za
mienię na samochód osobowy, np. VW
lub sprzedam, 6000 zł do uzgodnienia,
pilnie, (058)324-44-67 po 19.00

REDA, mieszkanie 2-pok., komfor
towe 500,- +liczniki +kaucja 2000,-

KARTUZY, kawalerkę na os. Wybickie
go 058/684-02-76

SOMONINO k. Kartuz- dziatka budowla

odnajmę, 673-84-71,0602/705-002

na 1100 m, uzbrojona, 20,00/ m,

piętro, atrakcyjne położenie, 110 000
PLN, 058/681-01-90
KARTUZY, mieszkanie M-3, 50 m kw.,
własnościowe, parter - sprzedam, tel.
058/681-00-06
KARTUZY, pilnie sprzedam M-4 na os.
Wybickiego, tel. 058/685-42-20

REDA,
SÓJKI dziatka budowlana uzbrojona
0.40 ha tel. 055/248-98-44

STAROGARD Gd.- okolice, dom w sta
nie surowym, 058/56-37-109
TCZEW centrum, mieszkanie 90
m kw, komfortowe, niski czynsz,
058/532-45-45, 0608/213-865.

(os.

I piętro, 3 pokoje, z garażem blaszakiem, 058/685-42-20 po 16

kuchnia łazienka - odnajmę - tel.0-58\
681-64-19
SOMONINO zamienię mieszkanie 2 po
kojowe na kawalerkę w Kartuzach,
058/684-77-46 w godz. 19-21

Kaszubskie)-

TCZEW- Centrum Handlowe, ul.

mieszkanie 2- pokojowe, 44,7 m, I pię

Solidarności, ostatnie wolne po
wierzchnie do wynajęcia (po
wierzchnia wynajęta 80 %) Zapra
szamy firmy do współpracy. 041/3631-738, 0606/420-425, 0608/318-

(możliwość prowadzenia działalności),
150 m, 350.000 zł, 0505-45-37-85,
058/672-74-34

205

058/685-59-33

WEJHEROWO- dom wolnostojący, do
zamieszkania, 220 m, dziatka- 447 m,
ocieplony, (058)674-73-49
WYGONIN, dziatki letniskowe, blisko je
ziora, sprzedam, 0602/59-49-07

KONARZYNY, dziatka bud - 1300
m kw., 8 zł/m kw., ładna okolica, blisko
prąd, 687-97-90

BOLSZEWO- działka budowlana, 1.800
m, prąd, telefon, woda- obok, (058)57207-93

blisko prąd, 687-97-90

BOLSZEWO- działka budowlana, 500

KONARZYNY, dziatka bud. 1300 m kw.,

m, 18.000 zł, 0606-570-972, (058)67219-44

ładna okolica, lasy, jeziora, 687-97-90

KONARZYNY, dziatka bud. 1300 m kw„

ŻUKOWO, 1001 m kw., dziatka budow
lana, pozwolenie, zalane piwnice, prąd,
cena 40 tys. zł, 058/681-01-93

BORY Tucholskie, piętrowy 70 m kw,
działka 900 m kw, własność hipoteczna,
60.000 zł, tel. 340-94-38, 621-77-23,

USTKA, promenada, pawilon gastronomiczno0602/459-103

m kw., blisko j. Gatęźne, 686-22-70
KOŚCIERZYNA, działka budowlany 776
m kw., na obrzeżach miasta w kierunku
Chojnic, (0606)43-12-33
KOŚCIERZYNA, działki bud, z pozwole
niem na budowę, częściowo uzbrojone,
686-24-14 wieczorem
KOŚCIERZYNA, Plebanka, dziatki bu

BYTÓW mieszkanie, 73 m kw., I piętro,
wygody, nowsze budownictwo, plus ga
raż, działka ogrodowa (altanka, szklar
nia, prąd, woda), Tel. 0505-658-798
CHARZYKOWY, dom mieszkalny, po
wierzchnia użytkowa 45 m kw., działka
400 m kw., tel. 058/687-34-46

^MIELNO działka o pow. 5490 m kw.,
Ktodno, obok plaży,

^^84-22-:
"1-22-32,0607-377-920

57 po 16.00
KOŚCIERZYNA, ul. Mała Kolejowa,
dziatka budowlana, tel. 0607-99-41-48
KOŚCIERZYNA, wybudowanie pod
Skorzewo, 1,07 ha ziemi rolniczej, miej
sce pod zabudowę, 6 zt/m kw., 686-5347
KOŚCIERZYNA -centrum, parter kamie
nicy 110 m kw., z kioskiem handlowym,
posesja z garażem i działką 2,5 a na ro
gu dwóch ulic, dwa niezależne wejścia,
tel. 0604-545-941

handlowy,

mieszczenie komfortowo wykończone,
o pow. 230 m kw, 25 zt m kw., + parking,
tel. 0602/577-551

25 tys. zt, 058/685-91-34,0603-625-205
ŻUKOWO, dom wolnostojący z cegły,
ocieplony, do wykończenia, dziatka 833
m kw., 058/685-91-68

KASZUBY, dom nowo wybudowa
ny, całkowicie wyposażony, wygo
dy, na wybudowaniu- kilometr od
szosy. Od stycznia 2003 do za
mieszkania, 10 miesięcy w roku za
damo! Koszty utrzymania domu po
krywa
właściciel.
Informacja:0603/612-036

KASZUBY, dom nowo wybudo
wany, całkowicie wyposażony,
wygody, na wybudowaniu- kilo
metr od szosy. Od stycznia 2003
do zamieszkania, 10 miesięcy
w roku- za darmo! Koszty utrzy
mania domu pokrywa właściciel.

DOM- 111 m kw., 4 pok., zabudowa
kuchni, garaż, piwnice, taras, balkon, 2
łazienki, dziatka 608 m kw„ (052)39880-70

Informacja: 0603/612-036

pokoje,

tel.059/821-82-54 lub 0606/519-529

ZDROWIE I URODA

gwarancji,

DĘBOGÓRY, działka budowlana 2000

zabiegi, 0601/533-409

GARAŻE blaszane.
Tanio! 058/775-04-61,8.00-13.00,

zt, Kościerzyna (0691)50-78-98

DYWANY szt. 2, wełniane, pastelowe

sprzedam,

POSZUKUJĘ pomieszczeń na podda
szu do adaptacji na mieszkanie (wyna

cja, projekt, woda, 8000 zł, (0603)56-37-

ŁUB1ANA, działki letniskowe w pobliżu
jeziora Sudomie, (058)687-44-24

GDAŃSK Oliwa, ul. Pucka, kawalerka
25 m kw, 058/56-19-365,0502/877-354.

MALACHIN k. Czerska, ziemia 0,63 ha,
stare fundamenty, prąd na działce, 68799-34

GDAŃSK Orunia, środkowy szereg, 180

ZIEMIA rolnicza klasy V i VI lub stoki
o nachyleniu powyżej 15 stopni, również

Te.,

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

wodę,

LODÓWKĘ Mińsk sprawną, używaną -

m kw.(woda, torf), 0608-137-676, 0608622-980

wym obiekcie na działalność bankową,
ubezpieczeniową, biuro, przyjmę przed
stawicielstwo lub inne propozycje, tel.

nia z łazienką, tel. 052/397-29-35
CHOJNICE - przyjmę kawalera na po

Os. Kolorowe,

wysoki, stół, krzesła dębowe, tel.

MEBLE kuchenne, ława, stół, okap,

MEBLOŚCIANKA koloru czarnego 4,50

MEBLOŚCIANKA Koszalin wys. 2,2
m szer. 4,2 m, 624-20-09, (0609)23-1323

wynajmę

mieszkanie 2-pok., pok. dzienny z anek

GOSTOMKO, działkę i domek letnisko
wy w stanie surowym, tel. (

20

43

NOWA Cerkiew, dziatka budowlana

KARTUZY mieszkanie 2 pokojowe tanio
odnajmę od lipca, 058/681-30-55

PRALKA wirnikowa Frania, mato używa

PRALKA automatyczna, (0603)56-88-

SCHODY, stopnie dębowe i podstopnie

84-01
OTOMINO, kolo Żukowa domek jedno

KARTUZY przyjmę dziewczynę na pokój

SCHODY bukowe na wymiar, 2,5 tys. zt,

rodzinny ze stawem i działką budowlną

z używalnością kuchni, łazienki, tel.
058/681-28-83

(0691)84-08-20

KOŚCIERZYNA, parter na działalność,
0601/153-903

powlekana od 4,30, stupki, bramy - wy

GOŚCICINO k. Wejherowa- działka bu
dowlana, tanio, 0691-796-397
GRZYBNO około
tel.058\681-07-50

1000

m

kw.,

366-132
POMIECZYNO, działki budowlane, bli
sko prąd, woda, 36 km od Gdyni, 12
zł/m kw, 058/681-50-11

Kartuzy

TELEFON komórkowy „Trium" na kartę,
stan idealany, cena 130 zł, tel. 052/39752-72

TELEFON

USA Loteria www.konsul.pl 042/659-7707

TOKARA do robienia warkoczy, Chojni
ce, tel. 0504/237-787
TRAKTOR maty 4-kotowy, tanio, 68755-12, ((
TRAKTOR Super Wetor wraz z pługiem,
na chodzie, 687-82-23
WISTULA,

stan

bdb,

Sierakowice 058/684-73-21

łalność tel. (058)686-47-34, (0603-790-

dok na zatokę, (058)673-11-48

761

nia domu. 200 euro plus pokój i wyży
wienie. Oferty ze zdjęciem kierować na
adres: Biuro Reklamy, ul. Basztowa 3,

TORF czarnoziem, tanio, transport w ce

704

nie torfu, Lipusz, (0692)24-14-72

DNIA 19 lipca br., jedzie transit do Nie

WIEŻĘ JVC MXJ 752 obracany panel

miec Duisburg, wolne pięć miejsc,

stereofoniczny, cena 1200 zt do uzgod

058/684-02-83,0609-427-386

nienia, 0501-209-574

83-200 Starogard Gd. Oferta: 77

WÓZEK głęboki, cena 150 zł, 058/681-

sprzedam,

49-51 Kartuzy

ZBIORNIK do mleka 1.0001, oraz basen

WÓZEK inwalidzki, nowy, mało używa

opałowy do olepu, poj. 2.000 I, tel.

ny, składany, tel. 052/397-40-50

052/398-84-20

WÓZEK niemiecki, firmy Shuttle, w sta
nie dobrym, mato używany, regulowany

sprzedam, 0600/980-817

uchwyt, tapicerka wymienna, duże koła,

BLACHĘ aluminiową 60 arkuszy, gru

ROZKOSZOGODZINKA 621-71-85

gratis śpiwór do wózka, cena 350 zł, re

bość 1mm, rozmiar 1m x 2 m, 50 zł/ar

PINCZERKI miniaturowe po champio

sorowany, tel. 052/397-88-30 wieczo-

kusz, 058/681-84-07 Żukowo

nach, szczepione z metrykami, cena
500 zł, tel. 052/397-49-92
PINCZERKI miniaturowe po champio
nie, 2 x trzymiesięczne, suczki, szcze

AEROBIK! zostań instruktorem, i

pione z metryką, tel. 052/397-49-92

żystą, 0-602-32-48-48

DREWNO opałowe, pocięte, okolice

WYKOŃCZĘ

Chojnic, możliwość dowozu, (0604)84-

Chojnice, tel. 0692/639-938

mieszkania,

solidnie,
HOSTESSY, 0-607-67-67-67

82-05
WYRZYNARKA 55 OW, płynnie regulo

POLSKIE Owczarki Nizinne,

ANTENA! Całodobowo: indywidualne,

DYSKOTEKĘ sprzedam (1000 osób),

wana, prędkość, 3 kąty ustawienia noża

rodowodowe, tel. 052/398-77-64

zbiorcze, satelitarne, 0501-311-415

tel. 058/684-16-77 po 20

- nowa, tel. 052/397-12-14

HOSTESSY 0601-628-966

Dziennik Lokalny • kupon dla osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów
pakiet OT

treść:
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ZOSTAW KUPOM! W LOKALNYM 8WRZB

Chojnice, ul. Stary Rynek 2
Kartuzy, ul. Jeziorna 2/27
Kościerzyna, ul. Długa 31
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porcelana, widokówki, radio duże,
058/694-17-05 Ostrzyce
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nakładane, nowe, 16 szt -1700 zt/szt,

STAROCIE - duży wybór, m.in. żelazka,

I

L l l , I, I l l

adres lub telefon kontaktowy:

•fC yy

PUCK, diatka budowlana, 500 m kw., wi

TORF, wywrotka 30 zł, tel. 058/686-4701

OWCZARKI niemieckie- szczeniaki,

SIATKA ocynkowana od 2,20 zt/m kw.,

KOŚCIERZYNA centrum, wynajmę po
mieszczenia o pow. 400 m kw. na dzia

PAN 58 lat z Niemiec szuka miłej pani
z Polski w wieku 40-50 lat do prowadze

USŁUGI ogólnobudowlane, 0502-328-

(058)687-24-45

KROWA, 5 raz na ocielenie - sprzedam.

mmmm

Motorola

12-14

SNOPOWIĄZAtKA WC5, prasa .Kuna
058/572-18-21

komórkowy,

M 3888, ładowarka, futerał, tel. 052/397-

889-552

(058)672-55-20

MATRYMONIALNE

Ekologii

TRANSPORT Fiat Ducato, tel. 0-606-

0605/320-780

sprzedam, 250 zł/ sztuka, nieużywane,

na, stan bdb, 150 zł, 680-86-02 po 15.00

KARTUZY przyjmę dziewczynę na pokój
z używalnością kuchni i łazienki, tel.
058/681-38-83

przy ulicy, cena do negocjacji, 0603GOSCICINO- działka budowlana (865
m), prąd, woda blisko, tania, 058/67800-66

atłasowa, prosty krój, 058/681-00-90

URZĄDZENIE do masażu I
oraz matę masującą (dom, samochód)-

(0609)23-13-23

zagospodarowana. 0604-870-342

dowlana, 1100 m, uzbrojona, (058)672-

SUKNIA ślubna tanio, mały rozmiar,

wo 058/672-16-46

strząsacz siana. Agregat uprawowy.
058/58-84-214,
058/58-84-449,

roczna- uprawnie

179-76
www.tur.artnet.com.pl
(11.00-17.00) Atrakcyjny zawód!

Starogard Gd. 058/562-96-09, Wejhero

00-88, 058/553-19-11

PIEC kaflowy przenośny, 624-20-09,

NADOLE (J. Żarnowieckie)- domek let
niskowy, murowany, dziatka- 1000 m,

NOWY Dwór Wejherowski- dziatka bu

n Jur"

nia publiczne. Rekrutacja: 2002/
2003, Gdańsk, Pilotów 7, tel. 76-

drewniane, zadbane 1200 zł, 0691-257-

m, oraz ława, 058/681-00-22

GDAŃSK Centrum- atrakcyjne pomiesz
czenie na biura 110 m kw (5 pokoi) wy

ABSOLWENCI! Police

MEBLE (nowe), „Gdańskie", kredens
0504/237-787

CHOJNICE - poszukuję mieszkania
w starym budownictwie, 1 pokój, kuch

GDAŃSK

MASZYNY stolarskie, 0602-459-611

sem kuchennym, łazienka, w.c., sypial
nia z kątem do pracy, od VIII/IX, 650 zł +
opłaty, bez pośredników, (058)344-05-

uzbrojona, tel. 052/398-73-21

39, 684-28-91

sprzedam, 058/681-11-30
CHOJNICE - do wynajęcia lokal w no

(058)309-97-00 po 17.00
GUNCZ siedlisko 0,7 ha, 20 zł/m kw.,
rozpoczęta budowa, oraz 1,6 ha po 3 zł/

74-400, Kwidzyn 055/279-39-35, Stupsk

i Agroturystyki: 058/550-

KROWA po drugim wycieleniu w maju,

ne, (0502)46-26-12

najmę tel. 341-71-34

m kw., 3-kondygnacyjny, 5 pokoi, duży
taras, 2 łazienki, osobny garaż 18 m kw.,
ogrodzona działka 260 m kw., tel.

i Spedycyjnej, Rotex, Gdańsk 058/30-

Siwenik nawozowy „Amazone". Roz-

tel. 0606/152-405

kój, tel. 052/397-59-78 po 20

15,(058)551-04-12

SUKNIA ślubna poszerzane rękawy, po
czyszczeniu, I właśc., rozm. 36,684-27-

STUDIUM

INNE

alna Szkoła Pracowników Ochrony

POLICEALNE Studium Obsługi Celnej

SIEWNIK1 zbożowe, 4-metrowe 2 sztuki.

nym tel. 052/396-70-94 lub 0501/399-

Żukowo lub okolice, może być gosp. rol

przez

po 16.00

SOLARIUM Arwolajna 24/1, stan bdb,

wa 120 zł, 058/681-41-97, 681-41-97

KONTENERY
magazynowe, chłodni
cze- „Balticon".

czasowo zalewane
(0502)46-26-12

058/677-52-55 do 15.30,058/672-76-67

STUDIUM Hotelarstwa i Organizacji Tu

KANAPA narożna, cena 170 zt, stół, ła

jem lub kupno), tel. 0608/576-349

i

rozmiar

sielstwo, 058/56-297-29,0601/320-453

3000 zł, sprzedam, (0692)24-14-72

kolory, 250 ł/szt., 0691-257-836

małego dziecka,kanapa rozkatdana
dziecięca (kolorowa), rożen elektrycz

Cybeline,

059/842-48-94, Tczew 058/532-41-79,

058/688-07-85 po 20.00

FOKSTERIERKI szorstkowtose trikolor,

0602/577-551

alarm, drzwi antywtamaniowe, ogrzewa

sprzedam, (0691)77-50-64

21", mtocarnia z silnikiem 5 kW,

KASZUBY, obiekt turystyczny- z dziat
kami- sprzedam, 058/588-25-81

działki do uzgodnienia, 6 zt m kw.,
(0691)84-08-20

GDAŃSK Chełm, Więckowskiego,
mieszkanie 3-pok„ 56 m kw., I/IV p.,

OPRYSKIWACZ, stan bdb, 700 zł,

DESKI podłogowe, sucha, różne długo
po godz. 18

ślubna

OGÓLNOBUDOWLANE remonty, cie

rystyki;

0692/644-835

w najem, tel. 052/397-22-80

SUKNIA

zt, sprzedam, (0692)43-02-57

ści, pilnie sprzedam, tel. 052/398-28-31

MIESZKANIE z pełnym wyposażeniem
dla dwóch panienek lub uczeniic oddam

0608-356-519

w Polsce, po jednej właścicielce, 800 zł,

611

PRZYCZEPA 4- tonowa wywrotka, tel.

AEG, nowy, 12/22 KW, nieużywany, 400

ŻYRANDOL stary, przedwojenny, kom
pletny, kupię, (058)343-08-60

SUKNIA ślubna biała, rozmiar 40, z sa
lonu, tanio sprzedam, 058/681-34-27,

36/38, ecru, długa, krótki rękaw, 2 egz.

MŁOCKARNIA Warmianka, 85 r„ 1000

SOLARIUM 24/1 pilnie

BOJLER elektryczny, przepływowy,

TANIO barak, barakowóz, kontener lub
kemping z okolic Kościerzyny, może być
do remontu, (0604)08-81-91, (058)68623-81 po 15.00

SUKNIA ślubna biała, na ramiączkach

czyno, tel.058\685-00-30, 058\68162-16

(0691)84-08-20

(0692)24-14-72

LUZINO- dziatka budowlana, 722 m,

nie podłogowe, 139 000 zł, (0602)12-52-

la do przecinania papierówki, sprzedam,

JESTEŚ w podeszłym
wieku i czujesz się samot
ny - zadzwoń! Prywatny
Dom Pogodnej Starości
okolice Tczewa, 058/53196-27.

REGAŁY ladę pilne tel. 055/275-17-27

cm, I właścicielka 058/681-75-37

przecinarka do metalu, pita taśmowa, pi

GINEKOLOG

700 zł, sprzedam, (0692)43-02-57

ściowo wykończony, 150 tys. zt, metraż

ŁĄG, działka budowlana, 960 m kw.,
z rozpoczętą budową, kpi. dokumenta

wzrost 180 cm, cena do uzgodnienia,
tel. 0503/393-337

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia
pustaków i bloczków na Kaszubach,
wibroprasa, transport, kruszywo na
turalne. Władystwa Joskowski, Golica, 83-321 Mściszewice, gm. Sulę

MASZYNY stolarskie, pita, frezarka

SAUNY 052/346-27-53,0602/122-376

LUZINO, dom o pow. 370 m kw., czę

oczko wodne, drzewka, (058)694-34-43

SUKNIA ślubna 2 częściowa + futerko,

tel.

łazienka, altana. Dach kryt blachodachówką, nowe okna, drzwi, wszytskie inatsalacje, podłogi C.O., blisko las i jeizoro, tel. 0692/030-964

3,50 zt m kw., (058)686-75-37

media- obok, 23.000 zł, 0692-736-606

sprzedam,

PRASA Kuna, 700 zt, snopowiązarka,

ZIEMIA lub dziatka na trasie Kartuzy -

DOBROGOSZCZ k. Kościerzyny, dział
ka bud. 5300 m kw., uzbrojona, prąd,

Polska,

PROCESOR Celeron 700 MHz - 750
MHz, dysk twardy 10 GB, pilnie, tel.
0505/667-041

ozdobiona różyczkami, elegancka, 165

052/398-78-39

LĘBORK, mieszkanie własnościowe 3

LUZINO- dziatka budowlana, 722 m, 30
zt/ m, media- obok, 0600-713-514,
0692-736-606

PŁYTY analogowe, 0-503-815-732
SILNIK 1,5 KW, 360 V, 80 zł, (0609)57-

681-68-68

tel. 052/398-31-02 po godz. 20

kupujemy!
Gdańsk, 341-52-40

28-92

lady, trasa: Żukowo- Kartuzy- Sie
rakowice, dojazd bezpłatny tel

KOMBAJN zbożowy kupię do 7.000 zł,

0604/219-417

m kw., przy ulicy, blisko jeziora i lasy,
(0600)79-44-50

KOMBAJN zbożowy FAHR, 1.2001,

018/20-70-333, 0601/48-41-22

CHOJNICE - pół domu w centrum, 95

las 058/536-75-07,0604/906-249.

KOMBAJN Bizon Z056,1985 r., i 1980

PIANINA

SIATKA ogrodzeniowa, powlekana
PCV, ocynkowana, stupki, bramy,
Przywidz, tel. 058/682-51-38

LODOWKI,
zamrażarki,
naprawa
z 2-letnią
gwarancją

r„ zgrabiarka „7", kopaczka, cyklop,

niane krzesełko/ stoliczek (składane) dla

dom letniskowy, całoroczny, można
zamieszkać na stałe, blisko jezioro,

tys. zt, gilotyna do listew drewnianych,

10

mięci, 420 zł, (0604)92-96-29

905,058/56-264-44

pług, kos, 058/676-83-10

o pow. 1000 m kw., blisko woda, prąd,
droga asfaltowa, 25 zł/m kw., 058/67640-76

DAMASZKA 45 km od Gdańska,

PIANINA kupujemy! (0-58)661 -60PLAYSTATION, gry przeróbki, karta pa

kie rabaty. Kompleksowo, 0600/412-

1000 zt, sprzedam, (0691)84-08-20

telstudio.krakow.pl

NAROŻNIK, wersalkę, szafki kuchenne.
5-272

INSTALACJE centralnego ogrzewania

FREZARKA dolnowrzecionowa od 2,5

gratis! Teli fax 012/641-64-15 www.ho-

biące dzieci, sprzedam, (0504)38-08-73

CZERSK, mieszkanie w bloku, 2 pok.,
parter 54 mkw., (0602)22-20-58

44-17

DOJARKA przewodowa i bańkowasprzedam, 058/56-201-52

z łazienkami. Promocje! 2-osobowe od

NAMIOT 3-4 osobowy, 0608-168-937
po 17

PIANINA używane, (gwa
rancja,
transport)
0601/20-33-79

DŁUGI, handel, odzysk, 307-42-16,307-

KRAKOW, Hotel Studio, pokoje

po rasowych polujących rodzicach, lu

LUBIESZYN, pole 1,7 ha, db dojazd,
687-92-06

zł, (0609)57-28-92

DETEKTYWISTYCZNE 058/30-74-311
CIĄGNIK MTZ, 1985,10.000,- Sieczkar
nia samojezdna 6000,- 0605/349-407

DOM o pow. 55 m kw, poddasze (ocie
plone) + dziatka, dwa pokoje, kuchnia,

DZIAŁKA ogródkowa POD „Przyszłość"
zgaospodarowana, tanio, tel. 052/39722-36

(058)671-02-07

OŚ do krajżogi na łożyskach, nowa, 80

CYKLOP, ciągnik 360, spawarkę Bester,

dwa fotele + dwie pufki) bordowy, drew

LINIEWO, 6,5 ha ziemi rolnej z możliwo
ścią pod zabudowę w tym 0,5 ha staw,

cena 450 zł, tel. 052/398-93-80

5

i systemy sanitarne. Niskie ceny, wyso

apartamenty,

KUPIĘ stare
pocztówki,

MASZYNA szewska Singer, stary Typ,

sprzedam, tel. 052/398-11-07

nożyce krążkowe, giętarka do rur,
058/684-27-87

KOMPLET wypoczynkowy (kanapa +

pok., 53 m kw., 850 zł/m kw., do remon
tu, 686-61-05

e mail: kredvtypokka@wp.pt

używana, w bardzo dobrym stanie,

671-49-59,
0605/665-838

KOWALEWO, gm. Szemud, działka

CZERSK, mieszkanie 2-popk. w bloku,
parter, 54 m kw., (0602)22-20-58

BETONIARKA oryginalna, 250 I, mało

ATS Koln,
najtaniej,
wynajem
mikrobusów,

CHOJNICE - mieszkanie własnościowe

m kw, CO gazowe,wod - kan miejskie,
ogród 600 m kw, duży garaż, duży taras,
cena do uzgodnienia, tel. 052/397-54-04
po godz. 16 luv 055/272-89-79

<089)644-19.21
ę.UQpOBQWQ 0608 603 454,;
0501 352 529,0607 339 286 ;•

MASZYNY stolarskie- kupię, 0602-459-

1100 do 2500 m kw., 5,50 zł/m kw.,
w pobliżu las, jezioro, PKP, 052/336-1010

HDD 6-8GB, procesor Pentium 166
MHz, 686-10-09

0607/565-131

KOŚCIERZYNA dziatka budowlana, bli
sko Jeziora Gatęźne, 1100 m kw.,
(058)686-22-70

pow. 51,5 m kw, IVp, 2 pokoje, PCV, tel.

0501/405-791

ŁODZIE wędkarsko - turystyczne, tel.

ZAKOPANEW nowym obiekcie handlowo - usługo

GRY na PlayStation 1, (0604)92-96-29

2 GB, klawiatura mysz, cena 800 zł, tel.

699 04 99,761 88 33,621 80 46,
0607 339 286

CHOJNICE, mieszkanie własnościowe,
ul. Książąt Pomorskich, 60,7 m kw, tel.
052/397-55-39

w centrum (Stary Rynek)opomiarowane,

trójwymiarowy, monitor Philips 14',dysk

gPYMA.wl,Prvrw» lift

BORY Tucholskie, działki budowlane od

dowlane 736-1130 m kw., (058)686-82BYTONIA k. Starogardu Gd., działka
7000 m kw., 0600/964-157

w 2ft sSmir62

76193 26,520 26 32,0501 352 529

TURYSTYKA i SF0RT

CZĘŚćl komputerowe, tel. 052/397-5717

KOMPUTER 400 AMD, pamięć 32 MB,
bogata grafika, akcelerator garficzny

LADA chłodnicza LW 120 - 55P, 2 lata
ŻUKOWO, 1192 m kw, pod Matkowo.

8 zl/m kw., ładna okolica, lasy, jeziora,

KOŚCIERZYNA, dziatka bud. 1100

BORKOWO dziatki budowlane wśród je
zior i lasów, atrakcyjne położenie, 060166-27-42

zł - sprzedam, tel. 058/685-92-46 Żuko-

BIŻUTERIA srebrna z bursztynem,
(0503)90-61-18

1200 zt, (0609)57-29-02

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

wym w Chojnicach, wydzierżawię po

dostęp do wody, prądu, telefonu, cena

BORKOWO, koto Żukowa sprzedam
działkę budowlano - rekreacyjną nad Je
ziorem Głębokim, 058/681-81-48

Philips, ew. cate komplety satelitarne,
(0502)46-26-12

99,-! 4-osobowe- 180,- Dziecko- pobyt

tys., (059)82-18-258
KOLONIA dziatka budowlana 1000

^^Mjeziore
(jeziorem

SIERAKOWICE mieszkanie, 2 pokoje,

WEJHEROWO- centrum, dom- szereg

dziatki 2600, garaż 60, suna, cena 950

ej, 2300 m kw., lasy, jeziora,
11-58-70

ŚWIERKI srebrne i tuje, cena od 5 do 20

KOMPUTER, dysk twardy 4,3 MB, 128
grafiki, modem, monitor 17", drukarka,

DYTOW

3-pok.,

84-71, 0602/705-002

tro, 80.000 zł, (058)672-01-54

m kw., uzbrojona, projekt, 13 000 zt.

•

•Hra

komfortowe, eoo,

zł, 0691-355-334
KARTUZY sprzedam mieszkanie M - 4,

standard, jezioro, pow. mieszkalna 400,

BARTOSZYLAS, dom na działce bu-

WYPŁAT

TUNER satelitarny cyfrowy Pioneer lub

052/397-57-17

RAM, procesor 433, CD ROMx 24, k.

058/681-06-18

+liczniki +kaucja 2000,- odnajmę, 673STAROGARD Gd., dom sprzedam,
058/56-280-33

WEJHEROWO
KARTUZY sprzedam mieszkanie kom
fortowe 51 m kw., I piętro, cena 90 000

mieszkanie

MB lub zamienię na tańszą, tel.

GOTOWKOV
MIESZKANIOWE

AGAWĘ bardzo dużą - sprzedam,

ZBIORNIK 2000 I, na olej opataowy
z osprzętem, tel. 052/398-84-78

KARTA graficzna Ge Force 2 Mx 200 32

TO lat tradycji

(058)670-60-37
KARTUZY, mieszkanie 4 pokojowe,
73,7 m kw, wc, łazienka, oddzielne, II

KASZUBY dom jednorodzinny, wysoki

NIERUCHOMOŚCI

84-71, 0602/705-002

ny krajobraz, 16 zł/m kw., 686-34-97

0691-355-334

cja z OC, 058/552-75-22, 0601/651-672

+liczniki +kaucja 1000,- odnajmę, 673-

prąd, woda, dogodne usytuowanie, pięk

fortowe, 51 m kw., I piętro, 90 000 zł,

M

komfortowe 400

ZADŁUŻONĄ spółkę z o.o. przejmę,
0691/086-919

ptotu, cena 200 zt, tel. 052/397-52-72

• BEZ PORĘCZYCIELI

CD SL-PS 840, 850 zł, kolumny Infinity

1-pok.,

m kw., szklarnia, uzbrojona, 058/681 96-10

KARTUZY sprzedam mieszkanie kom

AUTOWYNAJEM Zastępcze- Refunda

FORMA metlowa, do fundamentu do

KREDYT

Alpha 20,990 zt, (0601)18-18-78
mieszkanie

piątek
5 lipca 2002 r.

Gryf Kościerski

JAGATOWO, dziatki budowlane, przy

(058)683-09-28
*000001*

©ifeniiic
Bałtyckimi

wmmć kupon po humeskiej skrzynki m

Chojnice, ot Stary Rynek 2, Czersk, ul. Kościuszki 20, Kartuzy,
ul. Jeziorna 2, Kośderzyna, ul. Długa 31.
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ZA DARMO
ZADZWOŃ LUB PRZEŚLIJ FAKS
• Gdańsk

tel. (058) 300-35-20
fax (058) 300-35-08
•Chojnice
(052)397-96-20
• Kartuzy
(058) 681-18-92
• Kościerzyna (058) 686-76-61
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Piłka nożna - młodzicy starsi

Udany występ piłkarzy

Najlepsi w województwie

i

Jakub Hoffmann (od lewej), Maciej
Gostomski i Michał Drzymała występują w
reprezentacji województwa pomorskiego.

DĘBLIN. Reprezentacja

województwa
pomorskiego zajęła drugie miejsce w finale
mistrzostw Polski chłopców rocznika 1988. W
tej drużynie występuje trzech zawodników
Kaszubii Kościerzyna: Jakub Hoffmann, Maciej
Gostomski i Michał Drzymała, których trenuje
Waldemar Grejman. W eliminacjach drużyna
Pomorza wygrała z województwem
mazowieckim 2:1 oraz świętokrzyskim 3:0. W
tych dwóch spotkaniach swą dobrą formę
zaznaczył Michał Drzymała, który strzelił jedną
bramkę, a przy dwóch asystował.
W walce o złoto reprezentacja województwa
pomorskiego uległa rówieśnikom ze Śląska 0:2.
(mar)

prenumeratora
Dziennika Battyckiego

łodzicy starsi
Kaszubii Ko
ścierzyna,
występujący
w lidze woje
wództwa pomorskiego, wy
grali swoją grupę, czyli Ju
nior D 1 grupa III (rocznik
1989). Dla młodych piłka
rzy był to pierwszy sezon
w rozgrywkach.
- Naszym planem przed
przystąpieniem do gry
w lidze było, aby zawodni
cy ograli się i dopiero
w drugim sezonie powal
czyli o awans - twierdzi
Wiesław Kreft, trener dru
żyny. - Okazało się jednak,
że wygraliśmy grupę i to
z dużą łatwością. Myślę, że
to sprawa dobrze przepra
cowanego okresu przygo
towawczego. Chłopcy bar
dzo sumienie pracowali
i zasłużyli na awans do I li
gi tych rozgrywek. To
ogromny sukces drużyny.
Drużynę
młodzików
starszych Kaszubii Koście
rzyna tworzy 20 zawodni
ków z Kościerzyny i okolic.
Chęć gry w zespole zgłasza
coraz więcej młodych pił
karzy. Są oni bardzo mile
widziani.
Na sukces drużyny skła
da się wiele elementów.
Przede wszystkim klub
stworzył dobre warunki do
pracy z młodzieżą. Wzoro
wo układa się także współ-

Drużyna młodzików star
szych Kaszubii Kościerzy
na.
Fot. Marcin Modrzejewski

praca z Zygmuntem Cie
szyńskim, kierownikiem
drużyny Nie zawiedli też
sponsorzy, ABC, Botrans,
Market i Unitrade.

Kamil Stomiński, Szymon Jakubek, Wiktor Mazur, Sebastian Zaręba,
Mariusz Czaja, Alan Sowa, Dawid Łyczykowski, Jacek Troka, Marcin
Sikora, Zygmunt Cieszyński i Wiesław Kreft (od lewej góra). Patryk
Łukaszewicz, Błażej Troka, Łukasz Cieszyński, Robert Cieszyński,
Mateusz Kliniewski, Mariusz Wojewski, Michał Sobaszkiewicz, Bar
tosz Ramczykowski, Nikodem Jeżewski

W najbliższym czasie
drużyna wyjeżdża na obóz
przygotowawczy do Garczyna pod Kościerzyną. Tu

pomoc zaoferowało Staro
stwo Powiatowe w Koście
rzynie.
(mar)

Informacje sportowe
buT) z Twojego regionu
Lekkoatletyka

Mistrzostwa gminy Lipusz

Zamów prenumeratę O 800 1500 26
REKLAMA

3QU

m Baumit
MATERIAŁY DOCIEPLENIOWE

• KLEJE I WYPRAWY ELEWACYJNE

MUREXIN
PRODUKTY BUDOWLANE

OLOR
DOBROGOSZCZ 25,
83-400 KOŚCIERZYNA
Tel./fax 686-38-65
tel./fax 686-70-72

Czynne
od poniedziałku
do piątku
wgodz. 7.00-15.00

• MATERIAŁY DO PRZYGOTOWANIA
PODŁOŻA
• ZAPRAWY KLEJOWE I KLEJE
• ZAPRAWY I WYPEŁNIACZE DO FUG
• ŚRODKI PIELĘGNACYJNE

•Mparat•

Wyniki zawodów
Zdobywcy pierwszych miejsc
Kobiety

Mężczyźni

RiSSKSŁ
ra.-UtalMMU

skok w dal - Dominika Rominska

3

olak

MEMMI

skok w dal - Piotr Topka

pchnięcie kulą - Magdalena Btaszkowska

pchacie kulą-Czesław Gostomski

rzut dyskiem - Magdalena Błaszkowska

rzut dyskiem - Czesław Gostomski

raut oszczepem - Magdalena Btaszkowska raut

oszczepem -Robert Klasa

(jard)

REKLAMA

u

FARBY PROFESJONALISTÓW

• MIESZALNIA FARB
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

rencjach wyróżnił medala
mi. Ogółem w zawodach
udział wzięło 75 lekkoatle
tów z terenu gminy, którzy
reprezentowali wszystkie
siedem sołectw gminy Li
pusz. Wśród laureatów
pierwszych miejsc zdecy
dowaną przewagę mieli
mieszkańcy Lipusza.

stadionie spor
towym w Lipuszu rozegrano
III Mistrzostwa Gminy Li
pusz w lekkoatletyce. Za
wody zorganizował Klub
Sportowy Wda Lipusz
i miejscowy szkolny Zwią
zek Sportowy, który trzech
najlepszych zawodników
w poszczególnych konku-

im. Św. Jana z Kęt

UWAGA! PROMOCJA LOKAT!
Lokaty terminowe:
9,5%

1 m-c
3 m-ce 11,0%
6 m-cy 11,3%
9 m-cy 11,0%
12 m-cy 11,0%

Z05M, TO M6Z£ 06Ł0S2£/V/£
WMICNNIKU'WŻ Z>/ę UKAZAŁO

(o stałym oprocentowaniu)
Przy wpłacie
powyżej 40 000 żł
możliwa negocjacja
wyższego oprocentowania
RACHUNKI BIEŻĄCE dla podmiotów gospodarczych • BEZ OPŁAT

UBEZPIECZENIA (bezpośrednio u Ciebie w domu)
Kartuzy, ul. Wybickiego 13/16, Dom Parafialny parafii św. Wojciecha, tel. 681-05-42

BALEXMETAL

Producent

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

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

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

ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /O 58/ 344 74 90
ul. Dwernickiego 21, tel./fax /O 59/ 842 81 31
ul. 30 Stycznia 32,
tel./fax /O 58/ 532 29 02

blacha trapezowa li 12,21 zł/mJ blacha płaska 10/19zł/m1
cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

2037442/D/949

