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33 uczestników wzięło udział
w jubileuszowym XXV Turnieju
Gawędziarzy Ludowych Kaszub
i Kociewia, który odbył się
w
w Wielu. To rekord tej jednej
najbardziej atrakcyjnych imrez sezonu letniego w naszym
powiecie.

n

WDZYDZE KISZEWSKIE 18

III Regaty o Puchar Stolema,
które rozegrano we Wdzydzach
Kiszewskich to kolejny rekord.
Na ich starcie stanęło ponad
30 łodzi żaglowych, które zotały zakwalifikowane do 8 ka
tegorii. Na imprezie bawiło się
kilka tysięcy osób.
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KOŚCIERZYNA
Kilkanaście oficyn wydawni
czych zaprezentowało się pod
czas III Kościerskich Targów
Książki Pomorskiej i Kaszub
skiej. Wszyscy chętni mogli na
być publikacje historyczne, tu
rystyczne oraz albumy.
REKLAMA

OKNA
PCV, ALUMINIUM, DREWNO

pomiar-montaż-sprzedaż
kompleksowa obsługa
przedstawiciel firm®DKtTTEX

IZOPLAST.Krzymof Fennig

Kościerzyna, ul. Sienkiewicza 11
tel. 686-62-39

Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta w Kościerz^ni
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URATOWAĆ
ZAKŁAD

w Dzienniku
specjalny dodatek
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mocjonujący prze
bieg miała pierw
sza nadzwyczajna
sesja Rady Miasta
tej kadencji. Zwo
łano ją na wniosek ośmiu
radnych z Klubu Samorząd
ność, którzy wnioskowali
podjęcie uchwały zobowią
zującej samorząd miejski do
pomocy w ratowaniu Zakła
dów Mięsnych.
Po proceduralnych spo
rach dotyczących tego, czy
ich wniosek ma mieć rangę
rezolucji, czy uchwały, przy
jęto drugą formę. Radni
podjęli ogólnikową uchwa
łę, w której zobowiązali Za
rząd Miasta do podejmowa
nia wszelkich działań mają
cych na celu kontynuowa
nie działalności Zakładów
Mięsnych oraz utrzymanie
istniejących miejsc pracy.
- Jako mieszkańcom Ko
ścierzyny, chodzi
nam
0 uchronienie przed likwi
dacją zakładu o ponad 100letniej tradycji, uratowanie
jego znaku towarowego,
unikatowych receptur wę
dliniarskich, a
przede
wszystki obronę o miejsc
pracy - mówił radny Piotr
Słomiński, jeden z wniosko
dawców.
Na początku lipca br. Za
kłady Mięsne w Kościerzy
nie zostały postawione
w stan upadłości. Sędzia
komisarz w wyniku starań
podjętych przez syndyka
masy upadłościowej pozwo
lił na prowadzenie działal
ności przez zakład do końca
2003 r. Dzisiaj jednak są tyl
ko środki na wypłaty dla
pracowników za sierpień
1 na zakup żywca na ten
miesiąc. Co będzie potem,
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Grupa radnych, którzy wystąpili z wnioskiem o ratowa
nie zakładów, podczas przerwy w nadzwyczajnej sesji
Rady Miasta.

Fot. Jarosław Deja

nie wiadomo. Syndyk podjął
już decyzję o zwolnieniu 11
osób z załogi liczącej 170
pracowników.
- Moim celem jest zabez
pieczenie roszczeń wierzy
cieli, żeby stworzyć warunki
do powołania nowego pod
miotu gospodarczego - mó
wi Józef Dembiński, syndyk
masy upadłościowej. - Ma
jątek trwały firmy wynosi
5 min zł, a zobowiązania
9 min zł. Zakłady nie speł
niają podstawowych norm
sanitarnych. Miesiąc mojej
pracy minął pod znakiem
tworzenia warunków, by po
wołać nowy podmiot gospo
darczy.

Kościerzyna, ul. Przemysłowa 4 (baza GS) tel. 0-501 -563-407
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• panele
• parkiety
• mozaiki
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• Ssbesw a
a w nim mim:
•o planach piłkarskiej
reprezentacji Polski

Z sugestiami syndyka
zgadza się Zarząd Miasta. Jedynym sensownym roz
wiązaniem jest utworzenie
nowego podmiotu i to w in
nym miejscu - przekonywał
burmistrz, Zdzisław Czucha. - Służby sanitarne i in
spekcja pracy wykluczają
istnienia przedsiębiorstwa
w obecnym miejscu.
Nasze zakłady nawet nie
są na liście przejściowej
przedsiębiorstw
branży
mięsnej, które mogłyby
spełniać warunki sanitarne
po wejściu naszego kraju
w struktury Unii Europej
skiej.
Gard)
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porady i doradztwo u Klienta > panele podłogowe już od 13,99 zł/m2
^
> pJnefe ścienne już od 7,90 zł/m2
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omenda Powiatowa Policji wraz
z kościerskim oddziałem Fundacji
„Bezpieczni w Ruchu Drogowym"
i Okręgową Stacją Kontroli Pojazdów
przeprowadziła w miniony poniedzia
łek na ulicach Kościerzyny akcję eko
logiczną. Polegała ona na sprawdzaniu
pojazdów pod kątem emisji spalin,
a także szczelności wszelkich układów
z płynami eksploatacyjnymi.
W sumie skontrolowano 44 samochody,
zarówno osobowe jak i ciężarowe. 20
z nich skierowano na badania do stacji
diagnostycznej. Okazało się, że
w 6 przypadkach emisja spalin prze
kraczała dozwoloną normę.
- Zatrzymaliśmy w związku z tym 4 do
wody rejestracyjne pojazdów, tym sa
mym wykluczając je z ruchu - mówi
sierż. sztab. Krzysztof Pałasz z Komen
dy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Ponadto w kolejnych trzech przypad
kach usterki zostały usunięte na miej
scu.
Poniedziałkowa akcja była pierwsza na
tak dużą skalę. Jak powiedział nam
Włodzimierz Roznerski, kierownik kościerskiego oddziału Fundacji „Bez
pieczni w Ruchu Drogowym", na pew
no będzie ona kontynuowana.
- Akcja pokazała, że problem zanie
czyszczenia środowiska przez samo
chody istnieje - dodaje Krzysztof Pa
łasz. - Będziemy starali się takie akcje
przeprowadzać częściej, także w mniej
szych miejscowościach powiatu kościerskiego.
(mich.)
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SPRAWA DLA REPORTERA

GOSC TYGODNIA

CO SŁYCHAC

Za mało funkcjonariuszy

db.koscierzyna@prasabalt.gda.pl

0 800 1500 39
686-45-68

Rozmowa z Januszem Wysieckim, komendantem Straży Miejskiej
•

:

:

i naczelnikiem Wydziału Prewencji i Zarządzania Kryzysowego

H Masz ciekawą informację?
m Coś cię denerwuje, a może cieszy?
8 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.

lilii

Urzędu Miasta w Kościerzynie

'

Dziś na sygnały Czytelników
Jarek Deja

- Z jakimi problemami w okresie letnim
zgłaszają się najczęściej do Straży Miej
skiej mieszkańcy Kościerzyny?

W
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Niepokoję się o dalszy los
Zakładów Mięsnych w
Kościerzynie. To największa
firma w naszym mieście. Pracę
może stracić 200 osób. Jednak
bez środków do życia
pozostanie więcej ludzi, gdyż
każdy z pracowników ma
rodziny, dzieci. Poza tym
ucierpią także dostawcy bydła
czy trzody chlewnej. Nie
wyobrażam sobie, żeby w
mieście powiatowym, jakim jest
Kościerzyna, nie działały już
żadne większe zakłady pracy.

Czytelnik z Kościerzyny

•Kolejki
w bankach
Wszystkie banki, które działają
na terenie Kościerzyny, nie są
przygotowane do obsługi
zwiększonej liczby klientów w
sezonie letnim. Są w nich duże
kolejki. Ostatnio, zanim
obsłużono mnie w kasie, ponad
pół godziny stałam w kolejce. <
Druga sprawa to częste awarie
bankomatów, przed którymi w
sezonie letnim również tworzą
się kolejki.

Renata J z Kościerzyny

•Nieostrożni
kierowcy
Wielu kierowców nie zdaje
sobie sprawy z tego, jak duże
stanowią zagrożenie w ruchu.
Kilkakrotnie widzę tego samego
młodego kierowcę w
eleganckim aucie, który z
piskiem opon porusza się po
placu manewrowym dworca
autobusowego w Kościerzynie.

Mieszkanka Klukowej Huty

Liczba dnia
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- tyle todzi wzięło
udział w III Regatach
o Puchar Stolema, któ
re odbyły się we Wdzy
dzach Kiszewskich
Czytaj str. 8

KALENDARIUM

Teatr
w browarze
Trzy lata temu Kościerzyna bra
ła udział w III Festiwalu Szek
spirowskim. Przy starych mu
rach miejscowego browaru ro
zegrała się akcja „Koriolana"
w wykonaniu Teatru Drama
tycznego - Centrum Sztuki
w Legnicy. Wówczas festiwal
po raz pierwszy został przenie
siony poza Trójmiasto, a Ko
ścierzyna po ponadtrzydziestoletniej przerwie gościła żywy
teatr.

Qard)
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- Bardzo często interweniujemy nad Je
ziorem Gałęźnym w Kościerzynie. Stamtąd
dochodzą do nas sygnały o nieprzestrzega
niu przez młodych ludzi regulaminu kąpie
liska. Staramy się ukarać wszystkie osoby,
które naruszają spokój innych. Przeprowa
dzamy także rutynowe kontrole w miej
scach, w których najczęściej spotykają się
osoby spożywające alkohol. Są to m. in.
park przy ul. 8 Marca, teren Liceum Ogól
nokształcącego, plac zabaw dla dzieci na
os. Tysiąclecia, skwer przy fontannie na ul.
Marii Skłodowskiej-Curie i plac przy po
mniku na ul. Dworcowej. Zgodnie z przepi
sami ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w miej
scach publicznych nie można spożywać al
koholu. Jest jednak wiele osób, które nie
przestrzegają tych przepisów. W ciągu
ostatnich 2 tygodni ukaraliśmy mandatami
15 osób. Skierowaliśmy również 3 wnioski
0 ukaranie do sądu grodzkiego. Okres letni
to także czas festynów i imprez plenero
wych. Dbamy podczas nich o bezpieczeń
stwo bawiących się.

- Z jakimi problemami boryka się Straż
Miejska?

- Naszym największym problemem jest
za mała liczba funkcjonariuszy. Jest tylko
6 osób mundurowych, które interweniują.
Niestety brakuje pieniędzy na nowe etaty.
Braki kadrowe może w pewnym stopniu
uzupełnić monitoring na Rynku i ul. Dłu
giej. Już rozpoczęły się prace instalacyjne.

- Wydaje się, że podczas wakacji funk
cjonariusze SM mają dużo więcej pracy.
Jak zatem radzicie sobie w tej sytuacji?

- W okresie letnim, na mocy porozumie
nia zawartego pomiędzy Urzędem Miasta
1 Powiatową Komendą Policji, dodatkowo
zabezpieczamy miasto poprzez wspólne
patrole z funkcjonariuszami policji. Odby
wają się one w weekendy.
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•Przed wyborami
samorządowymi
Sw

Janusz Wysiecki, komendant Straży
Miejskiej w Kościerzynie,
Fot. Michał Wysocki

alia

Janusz Wysiecki urodził się 20.06.1953 r. Mieszka
w Kościerzynie. Jest żonaty, dzieci: 22-letnia Weroni
ka i 24-letni Mateusz. Wykształcenie wyższe administracyjno-prawnicze.

Kościerski
Stały dodatek do .Dziennika Bałtyckiego"

Redaktor prowadzący Michał Wysocki

Czytelnik z Lini t

- Stosujemy pouczenia, mandaty karne,
a także kierujemy wnioski o ukaranie do
sądu grodzkiego.

CO MNIE GRYZIE

- Co według pana powinni robić miesz
kańcy, by poprawić bezpieczeństwo w mie
ście?

- Powinni współpracować ze Strażą
Miejską, informować nas o wszystkich wy
darzeniach, które wzbudzają niepokój.
Szczególną ostrożność należy zachować na
targowisku, gdyż w tym miejscu często zda
rzają się kradzieże. Apeluję też do kierow
ców, aby na drodze zachowywali się bar
dziej rozważnie, respektowali przepisy ru
chu drogowego i dokładnie zastanowili się
nad miejscem, w którym zostawiają samo
chód.

Zfa droga

Łukasz Węsiara

uczeń z Kościerzyny
- Martwi mnie sytuacja na ulicy Ja
na Matejki w Kościerzynie, przy
której mieszkam. Od dawna plano
Fot. J. Surażyńska
wano zrobić tam asfalt zamiast
piaskowej drogi. Niestety, jak dotąd
pozostały tylko plany, a asfaltu, jak nie było, tak nie
ma. Nikt nie bierze pod uwagę, że mieszkańcom ciężko
przejść tą drogą, szczególnie po deszczu. Jest to spore
utrudnienie.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała
Joanna Surażyńska

- W jaki sposób Straż Miejska egzekwu
je przestrzeganie prawa?

Oceny w szkole
TRZY PYTANIA

Kamelia Kantowska

Zamykają kino Rusałka

- Denerwuje mnie niesprawiedliwość
niektórych nauczycieli. Myślę, że nie
powinni interesować się prywat
Fot.J. Surażyńska
nym życiem uczniów. Nie podoba
mi się również obrażanie uczniów
przez nauczycieli słowami: rodzice cię źle wychowali.
Jest to bardzo poniżające. Nie wszyscy także sprawie
dliwie wystawiają oceny. W tej kwestii dużą rolę odgry
wa to, jakie nazwisko ma dana osoba,
jak się ubiera, itp.

Rozmowa z Bożeną Gackowską, kierownikiem kina Rusałka
w Kościerzynie
- Sytuacja kina Rusałka
nie jest najlepsza. Dlacze
go?

- To prawda. Kino będzie
czynne tylko do 31 sierpnia
br. Złożyłam już wypowie
dzenie, ponieważ nie widzę
dalszych możliwości utrzy
mania Rusałki. Nawet
w sezonie letnim mało jest
osób przychodzących na
seanse filmowe. Czasami
jest to kilka osób w ciągu
tygodnia. Od dłuższego
czasu ta sytuacja nie zmie
nia się.

- Czy to oznacza, że
w Kościerzynie nie będzie
kina?
- W najbliższym czasie
Zarząd Miasta rozpatrzy
projekt utworzenia nowe

go, mniejszego kina. W jego
przygotowaniu pomógł mi
dyrektor
Kościerskiego
Domu Kultury. Mam na
dzieję, że wspólnie uda
nam się utrzymać nowy
obiekt, ponieważ do tej po
ry kosztyt ponoszone na
Rusałkę przekraczały moje
możliwości. Być może we
wrześniu odbędzie się ofi
cjalne otwarcie nowego ki
na w sali im. Lubomira
Szopińskiego.

- Zmieni się umiejscowowienie kina. Czy będzie
ono działało pod taką samą
nazwą?
- Nazwa na pewno bę
dzie inna, ale nie została
jeszcze ustalona. Chcieliby
śmy, aby nową wymyślili

Redaguje zespół oddziału „Dziennika Bałtyckiego"
Kościerzyna, ul. Długa 31
tel7łax (058) 686-76-61

Rodaktor naczefery:

Maaej Siembieda,
teł. 3003-300
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uczennica z Kościerzyny

H

Zmienna pogoda"
Karol Wierciński

student z Kościerzyny

Bożena Gackowska
Fot. Joanna Surażyńska

mieszkańcy Kościerzyny
Czekamy na propozycje.
Można je zgłaszać osobiście
w sekretariacie Kościer
skiego Domu Kultury przy
ul. Długiej 31 lub telefonicz
nie pod nr. 686-23-63.
(sura)
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Jeszcze dokładnie nie ustalono terminu wyborów
samorządowych. Pewne jest tylko, że mają odbyć się jesienią.
Jednak nasi samorządowcy rozpoczęli do nich
przygotowania. Nie dziwię się, że niektórzy z kandydatów na
radnych miasta, gmin i powiatu starają się aż za bardzo. W
związku z nową ordynacją wyborczą bowiem liczba radnych
zostanie znacznie okrojona. Zbliżające się wybory rodzą
także inne kontrowersje. Jako mieszkaniec gminy Liniewo nie
mogę zrozumieć podziału na okręgi wyborcze jakich
dokonała Rada Powiatu Kościerskiego. W ich wyniku gminę
Liniewo przyłączono do okręgu z gminą Nowa Karczma i
Stara Kiszewa. Gmina Liniewo jest najmniejszą z tych gmin.
Mieszka tutaj mniej wyborców niż w wyżej wymienionych
gminach. Obawiam się, że z gminy Liniewo nie wejdzie
żaden przedstawiciel do Rady Powiatu. To byłaby duża strata
dla naszej społeczności.

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

Gdynia, ul. Starowiejska 17/2
tel.(058)66065-20 do 33
Gdynia, ul. Świętojańska 141B
te)7fax (058) 622-74-79

- Ostatnio denerwuje mnie pogoda.
Często jest zimno i deszczowo, a to
nie sprzyja wakacyjnym podróżom.
Fot.J. Surażyńska
Lubię wycieczki i wylegiwanie się
na plaży, jak dotąd jest to jednak
dość często niemożliwe. Zmienna pogoda zdecydowanie
popsuła mi wakacyjne plany. Pozostaje tylko nuda albo
czekanie na jej poprawę.

REKLAMA W KOŚCIERZYNIE
|
WYDAWCA
tel./fax 686-45-68.
Kościerzyna,ul. Długa 31,

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

DntaniaCPP Oddział Gdańsk,

ul. Połęże 3
tel. 305 90 25, fax 305 90 24
Proj. graficzny - Krzysztof Ignatowicz, tel. 3003 128
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Upadłość Zaktadów Mięsnych SA w Kościerzynie

Plaga owadów

Prokuratura oskarża

POWIAT KOŚCIERSKt. Kilkanaście razy tego

lata strażacy z powiatu kościerskiego byli wzy
wani do usuwania rojów owadów, które uwiły
sobie gniazda w budynkach mieszkalnych.
W minionym tygodniu strażacy interweniowali
w domu jednorodzinnym przy ul. Legionów
Polskich w Kościerzynie, gdzie zagnieździł się
rój os. Strażacy odziani w specjalne ubrania
ochronne zapakowali owady do worka i wypu
ścili w bezpiecznym miejscu, z dala od zabudo
wań, w lęsie.
(jard)

P

rokuratura Okrę
gowa w Gdańsku
przesłała do sądu
akt
oskarżenia
w sprawie byłych
członków Rady Nadzorczej
Zakładów Mięsnych SA
w Kościerzynie, których fi
nansowe machinacje miały
przyczynić się do bankruc
twa firmy
Główni oskarżeni, An
drzej V i Andrzej M. prze
prowadzili, według proku
ratury, zabójczą dla zakładu
„grę akcjami" podczas two
rzenia Grupy Kapitałowej
Dobry Smak. Grupa sku
piała zakłady mięsne z Ko
ścierzyny, Kościana i Lesz
na (woj. wielkopolskie).
Najpierw, w czerwcu
|1999 roku, Andrzej M. kufpił, jako osoba fizyczna, ak
cje zakładów w Kościanie.
Zapłacił po .13 złotych za
sztukę. Potem, już w czasie,
gdy razem z Andrzejem V
zasiadali w radzie kościerskich zakładów, te same ak
cje zostały odkupione od
Andrzeja M. przez ZM Ko
ścierzyna. Tym razem cena
wynosiła już trzy razy wię
cej - 40 złotych za sztukę.
- Aby kupić akcje po na
szym zdaniem zawyżonej
cenie, kościerskie zakłady
zaciągnęły kredyt w wyso
kości około ,6 milionów zło
tych. Nie były w stanie go
spłacić - wyjaśnia istotę za
rzutów prokurator Paweł
Brożek.

Nowy wóz strażacki
KOŚCIERZYNA.

Komenda Powiato
wa Państwowej
Straży Pożarnej
otrzymała samo
chód osobowo-terenowy nissan
terrano. To kolej
ny nabytek kościerskich straża
ków w okresie za Nowy samochód kościer
ledwie miesiąca. skiej straży.
Fot. Jarosław Deja
Na początku lipca
kościerscy straża
cy wzbogacili się o wóz bojowo-gaśniczy wart
blisko 250 tys. zł.
Nissan terrano kosztował 84 tys. zł. W jego za
kupie pomogli samorządowcy: Starostwo Po
wiatowe i Urząd Miasta w Kościerzynie oraz
urzędy gmin w Kościerzynie, Liniewie i Karsi
nie.
- Pojazd jest przeznaczony dla dowódcy akcji
gaśniczej - dodaje komendant kościerskiej
straży, sf. bryg. Jerzy Rożek. - Pozwala wjechać
bezpiecznie na trudno dostępny teren, co jest
ważne zwłaszcza w warunkach zimowych.
(jard)
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Pracownicy Zaktadów Mięsnych SA w Kościerzynie obawiają się o to, co stanie się
z nimi za dwa miesiące.
Fot. archiwum

Gdański Sąd Okręgowy
upadłość Zakładów Mię
snych ogłosił 4 lipca br. Fir
mę przejął syndyk masy
upadłościowej. Na jego
wniosek sędzia komisarz
zgodził się na prowadzenie
działalności przez zakłady
na trzy miesiące. Dokładnie
do 4 października br.
- Jeśli firma uzyska wy
nik dodatni, to złożę wnio
sek do sądu o dalsze funk
cjonowanie - twierdzi Józef

Dębiński, syndyk masy
upadłościowej.
Niestety, nie obędzie się
bez zwolnień. Do 4 paź
dziernika br. pracę w zakła
dach stracić ma około 20
osób.
Ogłoszeniem upadłości
kościerskiej firmy byli za
skoczeni pracownicy.
- Nie ukrywamy swego
zaskoczenia - twierdzi Ja
dwiga Landowska, prze
wodnicząca NSZZ „Solidar

ność" w zakładach. - Mieli
śmy nadzieję, że decyzja
będzie zupełnie inna. Nie
wiemy, co się z nami stanie
po październiku.
Rozwiązaniem dla zakła
du i jego ratunkiem może
być powstanie nowego pod
miotu gospodarczego, który
przejmie majątek ZM SA
wraz z jego wierzytelno
ściami, które szacuje się na
około 9 min zł.
(wrób., wm)

Gimnazjaliści w Niemczech

LINIEWO. Ponad 40 uczniów Gimnazjum w Li

niewie wypoczywało wraz z opiekunami w nie
mieckiej gminie Ebsdorfergund. Było to możli
we dzięki współpracy nawiązanej przed kilko
ma łaty pomiędzy tymi samorządami.
Uczniowie z Liniewa udali się do Niemiec
w ramach międzynarodowych spotkań mło
dzieży.
,
W październiku na liniewską ziemię, w ramach
rewizyty, przyjedzie grupa około 60 osób z gmi
ny Ebsdorfergrund.
(wm)

Asfaltowa nawierzchnia

Wiele. XXV Turniej Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia

WIELKI PODLEŚ, gmina Kościerzyna. Przed

Popisy krasomówców
uczestników
=< Wzięło
udział
w jubileuszowym
XXV Turnieju Gawędziarzy
Ludowych Kaszub i Kocie
wia, który odbył się w Wie
lu. To rekord tej jednej
z najbardziej atrakcyjnych
imprez sezonu letniego
w naszym powiecie.
Tradycyjnie w wielewskim turnieju udział wzięli
gawędziarze z Gór Święto
krzyskich. Zabrakło jednak
w tym roku przedstawicieli
województwa podkarpac
kiego.
Konkurs przeprowadzo
no w trzech kategoriach:
gawęd niepublikowanych,
publikowanych i spoza Ka
szub i Kociewia. Jednak na
grodę główną, jak co roku,
przyznano tylko w kategorii
im. Hieronima Derdowskiego, tzn. gawęd niepubliko
wanych. Zdobył ją wielo
krotny uczestnik turnieju
w Wielu, Roman Skwiercz
z Pucka. Z powiatu kościerskiego wyróżnienie przypa
dło młodej wielewiance, Ju-

miejscową Szkołą Podstawową zbudowano no
wy parking o powierzchni 1000 m kw. Ponadto
wykonano nową nawierzchnię drogi przebiega
jącej wokół miejscowego kościoła. Asfaltem po
kryto obszar o długości 200 m i szerokości 4 m.
Obie inwestycje kosztowały 50 tys. zł.
(wm)

Laureaci turnieju
Kategoria im. HieronimaOsowskiego
(gawędy niepublikowanej

Nagroda główna - Roman Skwiercz z Pucka
I miejsce - Stanisława Guzińska z Pinczyna
II miejsce - Edmund Lewańczyk z Żukowa
i Józef Roszman z Gnieżdżewa
III miejsce - Szymon Szulc z Lubichowa
Wyróżnienie - Daria Wrycza z Lubichowa

Kategoria im. Józefa Bruskiego (gawędy

REKLAMA

jUsługi^malarskie
OKNO 1,5 x 1,5
650,00 ZŁ NETTO

publikowane)

I miejsce - Marian.Finster z Jasienia
II miejsce - Wiesława Roszman z Gnieżdże
wa
III miejsce - Karol Rzepka z Borowa
Wyróżnienie - Marta Kurzak z Chocińskiego
Młyna

Kategoria im, Wincentego Rogali (gawędy
spoza Kaszub i Kociewia)

Uczestnicy turnieju gawędziarzy - reprezentant Kocie
wia, Mirosław Begger (od lewej) i Kaszub, Edmund Lewańczyk.
Fot. Jarosław Deja

dycie Tusk, która otrzymała
specjalną nagrodę od Sto
warzyszenia na Rzecz Roz
woju Wiela.
Turniej gawędziarzy to
impreza
dwudniowa.
Pierwszego dnia zaprezen
towali się wykonawcy. Na
tomiast następnego dnia

gawędziarze spotkali się
z jurorami (przew. Tadeusz
Lipski, red. Stanisław Jankę
i Bożena Ugowska), gdzie
przy „kuchu" i kawie roz
mawiano o pozio"mie wyko
nawców.
Po mszy św. w kościele
parafialnym pw. św. Miko-

I miejsce - Emilia Lasek z Baszowie
II miejsce - Cecylia Słapek z Baszowie
III miejsce - Cecylia Korban z Nidy

łaja tradycyjnie złożęno
kwiaty przed pomnikami
Hieronima Derdowskiego
i Wincentego Rogali.
Uroczysty koncert lau
reatów odbył się na nowej
scenie koncertowej.
(jard

o

+ MONTAŻ GRATIS!!!
*Petv
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Kościerzyna, Miodowa 13
tel./fax 680-80-22

Handlowiec tel. 0692 853-758 \

BOGATA OFERTA PODŁÓG
LAMINOWANYCH (OD 13,80 m2)
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^V
\x

„NOTABENE" Kościerzyna, ul. Mała Dworcowa 6 B
tel./fax 686-68-99, czynne 8.00-18.00
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Kilka dni nad morzem

l WŁADYSŁAWOWO
•Camping Małe Morze, położony jest nad brzegiem Zatoki Puc
kiej, w bezpośredniej bliskości Władysławowa. Na miejscu znaj
duje się ośrodek żeglarski, 2 szkółki windsurfingowe, 2 sklepy
windsurfingowe, wypożyczalnia sprzętu wodnego, pomost z
przystanią żeglarską, możliwość wyczarterowania jachtów.
Oprócz tego jest restauracja z daniami regionalnymi i rybnymi,
sklep spożywczy, smażalnia ryb, boiska do koszykówki i siatków
ki, ścianka do wspinaczki, nowoczesne sanitariaty, pralka auto
matyczna, gry zręcznościowe, stół do tenisa stołowego.
Ceny: za osobę trzeba zapłacić 12,01 zł; mały namiot -10 zł, sa
mochód osobowy -11 zł; podłączenie do prąciu - 9 zł.
Natomiast za jednodniowy pobyt w pokoju 2-osobowym ze śnia
daniem zapłacić trzeba w sezonie 210 - 230 zł. Poza sezonem od
160 do 180 zł.

CHAŁUPY
•Pole campingowe Ekolaguna Chałupy V, położone jest pomię
dzy Władysławowem a Chałupami, w jednym z najwęższych
miejsc Półwyspu Helskiego. Do morza jest stąd 80 m, a do przy
stanku PKS Chałupy 1 km. Jednak kierowcy PKS na prośbę za
trzymują się przy samym polu. Na miejscu znajduje się sklep
spożywczy, bar z możliwością pełnego wyżywienia, ogródek piw
ny z delikatną muzyką, nowy sanitariat z pomieszczeniami dla
niepełnosprawnych i matki z dzieckiem, prysznice, pralnia, wy
miana butli gazowych, pomost, piaszczysta plaża, szkółka windsurfingowa z możliwością wypożyczenia sprzętu, boiska do siat
kówki i koszykówki, wynajem przyczep.
Ceny: w sezonie za osobę trzeba zapłacić 9 zł; za przyczepę ma
łą - 9 zł; za przystawkę dużą - 8 zł; samochód kempingowy -12
zł; samochód bus - 9 zł, samochód osobowy - 7 zł.

KWATERY

Ceny noclegów w kwaterach wahają się w zależności od stan
dardu (umeblowanie, łazienka, telewizor oraz wyżywienie), a
także od lokalizacji, im bliżej morza, tym kwatery są droższe. Po
koje wynająć można już od 20 zł. Górną granicę określają naj
bardziej znane ośrodki i hotele.
Informacje na temat noclegów i gastronomii i imprez uzyskać
można:
•ŁEBA - w Biurze Promocji Miasta {punkt Miejskiej Informacji
Turystycznej), ul. 11 listopada 5a oraz pod numerem telefonu
866 25 65.
•USTKA - w Centrum Informacji Turystycznej, które mieści się
na skrzyżowaniu ulic Marynarki Polskiej i Grunwaldzkiej. Czynne
jest codziennie od godziny 8 do 20, a w dni wolne od 10 do 18.
, tel. (59) 814 71 70 fax 814 99 26; e-mail ustka@parr.slupsk.pl
www.ustka.pl
•JASTRANIA - w Biurze Promocji i Obsługi Ruchu Turystyczne
go, ul. ks. Stefańskiego 47, tel./fax (058) 675-23-40,675-20-97,
promocja@jastarnia.pl
•KROKOWA - w Urzędzie Gminy Krokowa, ul. Szkolna 2,84110 Krokowa, tel. (058) 673-71 -80, fax (058) 774-21-80
•
HEL - w Informacji Turystycznej, ul. Wiejska 50, tel. (058) 67505-45, fax (058) 675-04-10, info@hel-miasto.pl
•PUCK - w Centrum Informacji Turystycznej, Plac Wolności 2,
tel. (058) 673-24-03
•WŁADYSŁAWOWO - w Biurze Promocji Miasta, ul. Gen. Halle
ra 19, tel./fax (058) 674-05-22,674-05-33, agprom@infoserve.pl
•KOSAKOWO - w Stowarzyszeniu Agroturystycznym Bursztynek, Pierwoszyno, ul. Boczna 17, tel./fax (058) 679-13-79

Ciepły piasek

robiło się ciepło i
słonecznie. To ideal
na pogoda do odpo
czynku nad „dużą"
wodą. W ostatnich
tygodniach nadmorskie miej
scowości przeżywają istne ob
lężenie. Z kilkutysięcznych
miasteczek przekształcają się
w wielotysięczne miasta tęt
niące życiem.
Warto, chociaż na week
end, wybrać się na Półwysep
Helski - atrakcji tu nie braku
je. Przyciągają przede wszyst
kim plaże - szerokie, czyste,
piaszczyste. W każdej miej
scowości, od Białogóry po Hel,
są strzeżone kąpieliska, nawet
kilka obok siebie. - Woda w
Bałtyku w ostatnich dniach
jest bardzo ciepła - zachęcają
ratownicy.

Halibut
dla smakosza
Latem w każdej nadmor
skiej miejscowości jak grzyby
po deszczu wyrastają restau
racje, bary punkty gastrono
miczne. Zdecydowana ich
większość oferuje smażone
ryby - najbardziej pożądany
przez gości smakołyk. Wzię
ciem cieszy się zwłaszcza filet
z dorsza i flądra, smakosze
-wypatrują halibuta czy. łoso
sia.
Wypad nad morze to także
okazja do zakupów Na uli
cach Władysławowa, Jastarni,
Helu czy Dębek można kupić
wszystko - od pamiątek, wi
dokówek, akcesoriów plażo
wych, po wyroby ze srebra i
złota, książki, antyki.

DLA KIEROWCOW
I Korki

Kierowcy samochodów muszą pamiętać, że droga dojazdowa z Redy
do Władysławowa jest mocno uczęszczana. Drogowcy sukcesywnie
modernizują tę trasę. Ostatnio przebudowano skrzyżowanie w Pucku
oraz wybudowano trzeci pas ruchu na tzw. rekowskiej górce - między
Redą a Rekowem Górnym. W pełni sezonu to jednak nie wystarcza.
Ruch pojazdów odbywa się tutaj z zakłóceniami. Kierowcy muszą
uważać, aby wrócić z urlopu.
I jeszcze jedno! Policjanci odholują z Półwyspu Helskiego każde auto,
które nie będzie zaparkowane na wyznaczonym do tego miejscu.
Zwłaszcza chodzi tu o samochody parkowane na poboczu szosy w
okolicach Chałup i kuźnicy.

! Płatne parkingi

•W Ustce znajdują się dwa większe płatne parkingi. Jeden z nich w
okolicy plaży wschodniej na ulicy Żeromskiego, gdzie godzina postoju
kosztuje 3 zł. Natomiast drugi znajduje się w okolicach plaży
wschodniej. Tam koszt postoju niezależnie od czasu kosztuje 5 zł.
•W Łebie płaty za postój samochodu w płatnej strefie wynoszą od 1
zł za pół godziny do 4 zł za 6 godz. Istnieje również możliwość
wykupienia karnetu na cały miesiąc. Jego cena wynosi 800 zł. Wśród
miejsc do parkowania w Łebie największą popularnością cieszą się
parkingi na terenie stadionu, w okolicy Neptuna oraz w bocznym
odgałęzieniu ul. Wojska Polskiego, za barem Ambrozja.

Bogata oferta skierowana
jest do miłośników żeglar
stwa. Nad Zatoką Pucką moż
na uczyć się windsurfingu,
wypożyczyć sprzęt pływający
itp.
Utrudnieniem dla weeken
dowych turystów jest niestety
dojazd. Droga z Redy na Pół
wysep Helski jest zakorkowa
na rano, gdy plażowicze ru
szają nad wodę i wieczorem,
gdy wracają do domów Z
Trójmiasta lepiej jechać przez
Pogórze i Moście Błota do
Pucka.

Miasto z klimatem
W Łebie, chociaż plaże są
obszerne, często trudno zna
leźć na nich miejsce.
W pochmurne dni przy
jezdni przenoszą się do pu
bów, kawiarni, barów i sma
żalni. Lokali w Łebie jest wy
jątkowo dużo i oferują potra
wy nie tylko rodem znad mo
rza. Można zjeść w nich rów
nież góralskie oscypki czy
krakowskie obwarzanki.
- Do Łeby przyjeżdżam od
lat - mówi Janusz Mikorski z
Katowic. - To miasto ma kli
mat, którego nie znajduję w
żadnym innym nadmorskim
kurorcie. Szczególnie cenię
sobie dyskoteki - dużo w nich
dobrej muzyki i ładnych
dziewczyn.
Z roku na rok szersza i bo
gatsza staje się oferta nocle
gowa. Duża konkurencja
wśród gestorów bazy tury
stycznej zmusza ich do ciągłe
go podnoszenia standardu
kwater. Najdroższe są te bli
sko morza. Na posiadaczy

chudszych portfeli czeka
ponad 15 tys. miejsc na po
lach namiotowych i campin
gach. Nikt kto odwiedza Łe
bę, nie pomija polskiej Sa
hary, jak nazywane są ru
chome wydmy

Tydzień,
dobrej marki
W wakacje Ustkę odwie
dza miesięcznie ponad 100
tys. turystów. Przyciągają ich
czyste plaże, tanie noclegi i
ciekawe oferty turystyczne.
W okolicach znajduje się
wiele atrakcji turystycz
nych, jak chociażby Słowiń
ski Park Narodowy, czy Kra
ina w Kratę. W samym mie
ście godne uwagi jest Mu
zeum Ziemi Usteckiej^fialeria Sztuki.
- Obecnie w mieści^est
ponad 50 tys. turystów i ma
my prawie całkowite obło
żenie miejsc noclegowych. mówi Renata Kuczmińska,
kierownik Działu promocji
w usteckim Centrum Kultu
ry Rekreacji i Promocji.
Wakacyjne imprezy zo
stały połączone tematycz
nie. Pozwala to turystom na
wybranie najciekawszych.
Jest na przykład tydzień
bursztynowy tydzień dobrej
marki, tydzień karnawałowy
czy tydzień humoru i satyry.
Ceny jakie serwują usteccy restauratorzy i hotelarze
nie odbiegają od cen w in
nych nadmorskich mia
stach. Doba w hotelu kosz
tuje około 100 zł, a
watnej kwaterze - mBRe
30.

REKLAMA

ZATRUDNIMY:
ANGLISTÓW I GERMANISTÓW
Zapewniamy pracę w dowolnym
wymiarze godzin w miejscu
zamieszkania lub okolicy
oraz atrakcyjne wynagrodzenie.
„O.K."
CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH
ul. Morska 161,81-222 Gdynia
tel./fax (0-58) 623-00-01
e-mail: gdynia@okcjo.com.pl *

NA DOBRĄ RYBK

Ogłaszaj się

o-moo
G R U T Ę fi
w środę
w Dzienniku

PRACA

Patronackśa Stacja Paliw
«a«ntrH Gdańaki*} BA

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY

Sprzedaż detaliczna * hurtowa paliw

B0RGA

Wiesz co masz na dachu!
Blachodachówka, blachy trapezowe,
okna dachowe, orynnowanie, akcesoria

83-334 Mmchuam,

tal (058) 67€ 24 84-85
tel, kom. 0601 987 611

k 8i6f6te*/śc

tel (0583 884 51 21

Gdynia
Gdańsk
Elbląg
Kartuzy
Kościerzyna
Leśniewo
Lębork
Malbork
Pruszcz Gd.
Reda
Starogard Gd.
Sztutowo
Tczew
Władysławowo
Żukowo

781 66 77
301 67 12
236 15 41
685 32 99
686 72 44
675 59 75
863 22 77
647 16 85
773 35 51
678 71 11
563 90 95
247 93 35
777 18 80
774 58 55
681 82 56

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

•WŁADYSŁAWOWO. W smażalni Vela Ves przy ul. Żeromskiego 14 a świeże
ryby przygotowuje się w domowy sposób, nie w głębokim tłuszczu. Gospoda
rze twierdzą, że kto raz posmakuje tutejszych ryb, ten zawsze wraca. Dosko
nałe ryby z chrupiącą skórką można zjeść jedynie w lipcu i sierpniu. Smażalnia
otwarta jest między godziną 10 a 22. Przykładowe ceny: filet z dorsza 3,60 zł,
flądra 2,70 zł, halibut 4,60 zł, filet z mintaja 3,50 zł, frytki 3 zł.
•WŁADYSŁAWOWO. Smażalnia ryb Liwia znajduje się na terenie portu ry
backiego, przy tzw. małej bramie. Czynna jest jedynie w sezonie letnim. Może
my tutaj kupić świeże dania rybne, tj. filet z dorsza - 3,50 zł, flądrę - 2,50 zł,
łososia - 4,50 zł, do tego np. frytki za 2,70 zł.
•USTKA Restauracja Ust-Ryb, ulica Westerplatte 38. Specjalność zakładu to
smażony torbut - porcja 15 zł
•
ŁEBA. Warto tu zajrzeć do smażalni „Pod brzóskami", przy ul. Powstańców
Warszawy 1. Przykładowe ceny: filet z dorsza - 3,50 zł, filet z sandacza - 4,50
zł, łosoś - 4,50 zł, flądra - 3 zł, halibut - 5 zł, pstrąg - 3,50 zł, śledź - 2 zł.
•
ŁEBA. Dobrą rybę można zjeźć także w smażalni „Barbara", przy ul. Sien
kiewicza 2. Przykładowe ceny: dorsz - 3,30 zł,
halibut - 4,20 zł, miruna - 3 zł, mintaj - 3,30 zł, pstrąg - 3,20 zł, łosoś - 4 zł,
sandacz - 4,80 zł.
•SOPOT. Nie wypada tu ominąć Baru Przystań przy al. Wojska Polskiego 11,
tuż przy plaży. Można zajadać się siedząc na piasku, lub wybrać miejsce na
obszernym tarasie. Morskie ryby pochodzą prosto z łodzi, które stoją nieopo
dal. Pieczone są w specjalnych piecach, bez dodatku tłuszczu. Chyba, że klient
sobie zażyczy... Za średnią porcję zapłacimy od 4 do 7 zł. Do tego pieczywo
czosnkowe - 5,50 zł, owoce morza - od 8 do 17 zł. Są też sałatki rybne, kra
janki śledziowe - po żydowsku, kaszubsku, w sosie salsa - już od 3 zł. Danie
firmowego zupa rybaka za jedyne 6,50 zł.
•GDAŃSK. Kolejne miejsce, gdzie ryby jedna po drugiej lądują na stole, to
Letnia Restauracja Rybna w Gdańsku, przy ul. Klinicznej 1c. Sezonowa. Trochę
na uboczu. Ale warto tam zajść. W menu oprócz sandacza, halibuta i soli znaj
dziemy grenadiera i... stek z rekina. Na życzenie ryby pieczone są w folii. Do
tego zupa, naturalnie rybna i ziemniaczane placuszki domowej roboty. Za ze
staw obiadowy zapłacimy od 11 do 30 zł.
•GDAŃSK. „Tawernę" przy ul. Powroźniczej 19/20 znają wszyscy gdańsz
czanie. Trzeba tu zapłacić więcej, ale w końcu to jedna z najlepszych rybnych
restauracji w mieście. W samym centrum Głównego Miasta. Halibut w pomi
dorach kosztuje tu 57 zł, a lin w śmietanie - 48 zł. Można też spróbować wę
dzonego węgorza w sosie miodowo-musztardowym, za którego zapłacimy 39
zł. Dla smakoszy - sola zapiekana z krewetkami - 63 zł. Wymarzone miejsce
na uroczystą kolację.
(kb)
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chrupiąca rybka

KĄTY RYBACKIE
•Pole biwakowe, tel. 247 87 05. Czynne do 30 września
Ceny: namiot - 7 zł; auto - 7 zł; opłata od 1 osoby - 8 zł; dzieci
do lat 10 - 5 zł; przyczepa mała (1 osiowa) -10 zł; przyczepa (2
osiowa) -12 zł; pies - 5 zł; przedsionek do przyczepki - 4 zł;
energia - 8 zł; prysznic 10 min. - 5 zł; cały dzień jest ciepła wo
da.

SZTUTOWO
•Pole biwakowe 181, Teresa Latańska, ul. Morska 1, tel. 247
72 15
Ceny: opłata pobytowa od os. - 9 zł; opłata klimatyczna dorośli 1,40, dzieci i młodzież - 0,70 zł; namiot 1-4 os. - 6 zł; namiot 5os. - 8 zł; przyczepa 1 - osiowa - 8 zł; przyczepa 2-osiowa - 9 zł;
przyczepka bagażowa - 4 zł; samochód - 6 zł; prąd - 8 zł; pies - 5
zł; prysznic w godz. od 9 do 11 i od 17 do 19 10 min. - 6 zł;
przystawka pod zadaszenie -1 zł

Słonecznej i morskiej ką
pieli można zażyć też na
Mierzei Wiślanej. W każdej
z miejscowości, oprócz Mikoszewa, działają kąpieliska
morskie. Mamy tu do wybo
ru: Jantar, Stegnę, Sztutowo,
Kąty Rybackie, Skowronki,
Przebrno, Krynicę Morską i
Piaski.

KRYNICA MORSKA

Plaże w Trójmieście

Niemal wszędzie przy
trójmiejskich plażach nad
Zatoką Gdańską dozwolona
jest kąpiel w morzu. Wyłą
czone są jedynie odcinki po
100 metrów przy ujściach
potoków w Gdańsku.' W
Gdyni - wyłączony jest od
cinek od okolic mola w OrCie do granicy z Sopotem.
Najmniej plażowiczów
jest na -wyspie Sobieszewskiej, zwłaszcza w rejonie
Gdańska Świbna. Od par
kingu jest tam do plaży oko
ło dwa kilometry, pieszo,
przez las.
Szeroka plaża, mogąca
pomieścić sporo turystów,
znajduje się w Gdańsku
Stogach. Tam też chętnie
opalają się nudyści.
(BIR, mid,jan, as, KN)
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•Pole namiotowe - Piski, Bogumił Banach 247 66 46
•Campingi, ul. Marynarzy, tel. 247 61 26, Piaski, ul. Słoneczna
4, tel. 24761 13

-.vi

ŁEBA

* St

•Camping nr 48, ul. Nadmorska
Ceny: osoby dorosłe -12 zł; uczniowie, studenci, emeryci i renci
ści -10 zł; dzieci do lat 14 - 7 zł; namiot mały - 6 zł; namiot duży
- 9 zł; samochód - 8 zł; przyczepa mała -10zt; przyczepa duża 12 zł; autokarawan -15 zł; prąd - 8 zł
•Camping Marco Polo, ul. Wspólna
Ceny: osoby dorosłe - 8 zł; uczniowie, studenci, emeryci i renciści
- 6 zł; dzieci 3-10 lat - 4 zł; dzieci do 3 lat - za darmo; namiot
mały - 5 zł; namiot duży - 6 zł; samochód - 7 zł; motocykl - 4 zł;
promocja - przyczepy i karawany -1 zł; prąd - 7 zł
•
Dodatkowo wszystkie campingi w Łebie pobierają opłatę kli
matyczną -1,20 zł za dobę

USTKA

Najwięcej kilometrów plaż w całej Polsce jest w powiecie puckim.
Fot. Janusz Nowicki

•Camping Morski 101, ul. Armii Krajowej 4, tel. (59) 814 44 26
•Pole namiotowe - ul. Polna 2, tel. (59) 814 50 74
•Pole namiotowe Pod Lasem - ul. Armii Krajowej, tel. (59) 842 50

Deskowe szaleństwo

88

Zatoka Pucka jest najlepszym miejscem w Polsce do uprawiania windsurfingu. Bardzo rzadko zdarzają się bez
wietrzne dni, uniemożliwiające pływanie, a płytkość akwenu zapewnia bezpieczeństwo. Wielu zwolenników tej
dyscypliny doceniło już walory zatoki.

DODATKOWE ATRAKCJE

Przykładowe ceny: osoba dorosła -10 zł; dziecko - 6 zł; namiot 6 zł; samochód - 6 zł.

REKLAMA
•ferta ważna do 9 siei

•MIERZEJA WIŚLANA

•Rejs po Zalewie Wiślanym
Z Kątów Rybackich można się wy
brać w rejs statkiem pasażerskim
„Krystyna". Cena biletu: 15 zł
(normalny), 10 zł (ulgowy). Dzieci
4 lat nie płacą, dla dzieci i młoizieży od 4 do 16 lat i emerytów
kupujemy bilety ulgowe.
W późniejszych godzinach wieczor
nych rejsy odbywają się na indywi
dualne zamówienie. Kontakt tele
foniczny: 604 405 350
•Muzeum Zalewu Wiślanego w
Kątach Rybackich
Czynne codziennie od 10.00 do

Klocki
hamulcowe

m

•PÓŁWYSEP HELSKI
•Rozewska latarnia
To najsłynniejsza latarnia na pol
skim wybrzeżu. Jeszcze do niedaw
na była jednym z najbardziej na
północ wysuniętych punktów na
szego kraju. Dziś we wciąż czynnej
latarni - ostrzegającej statki i okrę
ty przed niebezpiecznymi mielizna-

wstęp wolny.
•Ruchome wydmy
Unikatowe na skalę międzynarodo
wą ruchome wydmy są jedną z
głównych atrakcji Słowińskiego
Parku Narodowego. Przesuwające
się piaski tworzą wzgórza o wyso
kości od 30 do 40 m i zasypują
wszystko, co znajduje się na ich
drodze. Największa z nich to Góra

13 zł za litr

TANIEJ!

od

GRATIS

Przykładowe ceny promocyjne

BF Goodrich

Kormoran
Rozmiar

^ Kormoran

B 119

165/70 R13 T B 139

175/65 R14T
185/65 R14 H

^Kormoran

"SaWOItO Nomuta

największy wybór
w najniższej cenie

145/70 R13 T

Michelin

Cena

155/70 R13 T
165/70 R13T

DĘBICA'

65
79
A 103
A 112
A 119
A 122
c 149
c 169

Rozmiar

155/65 R13 T

175/70 R13T

Kormoran

Cena

135/80 R12S A
135/70 R13T A
155/65 R13T

SALW*

W Łebie jest miasteczko
rodem z Dzikiego Zacho
du.
Fot. archiu

%

z beczki

od 59 zł

•OKOLICE ŁEBY

•Western City
W Łebie jest miasteczko rodem z
Dzikiego Zachodu mogą przenieść
się w świat znany z westernów. Je
go szeryf, Henryk Rudyk, dba o to,
by atrakcji nie zabrakło. Można tu
zobaczyć m.in. napad na bank, na
jazd Indian, spotkanie traperów i
kowbojów, a potem odpocząć przy
dźwiękach country w saloonie. Za
wstęp dorośli płacą 4 zł (w tym
jedno piwo za darmo), dzieci -

olej

Opony

Polska Sahara, czyli ruchome wydmy w okolicach
Fot. Archiwum
Łeby.
mi i najeżonymi kamieniami brze
gami - znajduje się muzeum. Tutaj,
wedle popularnych przekazów, Sta
nisław Żeromski miał napisać swo
ją powieść „Wiatr od morza". La
tarnię można zwiedzać codziennie.
Bilety wstępu kosztują 2 (normalny)
i 1,5 (ulgowy).
•Koniec Polski
„Tutaj kończy się Polska" - głoszą
podręczniki. „Tutaj Polska się za
czyna" - mówią helanie. Koniec
półwyspu to jedno z najatrakcyj
niejszych, choć nie dla każdego do
stępnych, miejsc w naszym kraju.
To najchętniej, zaraz po fokarium,
fotografowane miejsce na Półwy
spie Helskim - przekonują przewod
nicy. Z latarni morskiej można po
dziwiać przepiękne widoki.

NORAUTO

Markowy

Montaż
GRATIS!

18.00

Można w nim obejrzeć wiele cen
nych zabytków związanych z dzie
jami rybołówstwa, żeglugi i szkutnictwa nad Zalewem Wiślanym.
Bilety: 2 zł (normalny), 1 zł (ulgo
wy)
W Kątach Rybackich znajduje się
również Rezerwat Kormoranów.
Należy on do największych cieka
wostek ornitologicznych w Europie.
•Z lotu ptaka
Codziennie, od godziny 10 aż do
zachodu słońca, pasjonaci podnieb
nych wrażeń mogą ujrzeć z pokła
du samolotu typu An 2 Mierzeję
Wiślaną. Samolot startuje w Popo
wie. Aktualne do końca sierpnia.
10-minutowy lot kosztuje 40 zł (do
rośli), dzieci o 10 zł mniej.
•Latarnia morska w Stilo
Wybudowana na początku XX w.
latarnia morska położona jest 1000
m od linii brzegowej na wzgórzu o
wysokości 41 m n.p.m. Jej światła
mają zasięg 23,5 mil morskich. Z
Łeby można do niej dotrzeć np. pla
żą (13 km). Bilety wstępu kosztują:
normalny 2,50 zł, ulgowy 1 zł.

Akumulator^

B 129

Rozmiar

Cena

189
279
D 369
f 369
F 382
F 389

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

175/70 R13T B 139

185/65 R14

185/65 R14T B 185

195/60 R15

195/65 R15 H E

249

195/65 R15
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Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, ul. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 OO
OTWARTE: PON-SOB: 9.00-20.30, NIEDZ. 18.00
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Wióldżi Kaszebi
•Stanisław Barteiik
Stanisław Barteiik urodził
się 4 kwietnia 1950 r. w
Augustowie koło Sulęczy
na. Szkołę podstawową
ukończył w Mściszewicach, a Liceum Ogólno
kształcące w Bydgoszczy.
Przez pół roku był na
uczycielem w Lisich Ja
mach w gminie Sierakowi
ce, a potem podjął studia
biologiczne na Uniwersy• konty'' teęieHi "*
nuował i ukończył na U;
llońskim w 1975 r. W 1995 obronił j .? doktorską na
Śląskiej Akademii Medycznej. Mieszka w Kiel
cach.
Duchowo pozostaje jednak na Kaszubach. Z tele
wizyjnego Teleexpressu dowiedział się o istnieniu
pisma „Tatczezna". Już w 1991 r. na jej łamach
ukazał się debiut literacki Bartelika. Prawdziwy
rozkwit twórczości nastąpił po założeniu „Nordy".
Napisał kilkadziesiąt wierszy i tyleż opowiadań
opublikowanych w „Nordzie", kilka w „Zsziwku".
Trzy opowiadania ukazały się w antologii
„Derchój królewiónkó".
W 2000 roku ukazał się tomik poezji zatytułowany
„Choć mie szemią jine drzewa". Jest laureatem
ogólnopolskich konkursów im M. Stiyjewskiego w
Lęborku (1999 r.) i prozatorskiego im. J. Drzeżdżona w Wejherowie (2000 r.).
(ep)
t JTf
i
—

Stanisław Bartelek gódó wic:

Zegark

Ksądz wiózł do spówiadnice, a na ji
półożił zegark, żebe nie przegapić swóji
gódzene, czej miiszół wińc mszą odprawiać.
Wtim przeszedł chłop, letko mii nen zegark scygnął, a zaczął sa spowiadać.
Jó ukródł zegark.
Tej trzeba go óddac! - odrzekł ksądz.
- Jó gó dóm ksadzu.
- Jó gó nie chcą. Óddój gó temu, komu te gó
ukródł.
- Ale ón gó nie chce - rzekł chłop.

Z kaszebsczi pólece

iDla parafian i pielgrzymów
Tuż przed historyczną
uroczystością rekoronacji
Matki Boskiej Królowej
Kaszub w Sianowie, uka
zała się książka .Królowa
Kaszub". Ujmuje całą hi
storię kultu i sanktuarium
sianowsłriego. Jest to
pierwsze tego rodzaju
opracowanie. Słowo
wstepne napisał kustosz
sanktuarium sianowskiego, ks. Waldemar Piepiórka, w którym powiedział między innymi:
- Książka zawiera mnóstwo dotąd nieznanych
szczegółów daje nowe i najszersze z dotychczaso
wych spojrzenie na koronację Królowej Kaszub,
przedstawia wiele świadectw cudownego działa
nia Matki Boskiej. Dzięki temu, wraz z unikato
wymi zdjęciami, zachowane zostaje dla potom
nych ogromne bogactwo przeszłości, którą two
rzyli tu nasi ojcowie i którą tworzy teraźniejszość.
Przede wszystkim dzieło przodków będą mogły
poznać ich dzieci, czyli moi ukochani parafianie
sianowscy.
Praca adresowana jest także do wszystkich piel
grzymów tegoż sanktuarium. Oparta jest na boga
tym materiale źródłowym. Jej autorem jest
Eugeniusz Piyczkowski, pochodzący z parafii
sianowskiej.
Lucyna Reiter

N0RDA*
Pismiono Kaszebsczi Zemi

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

NORDA
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Pismiono Kaszebsczi Zemi
Największy festiwal na Kaszubach

Promowanie
regionu

J

uż ósmy raz odbył
się Międzynarodo
wy Festiwal Folk
loru w Brusach. W
tym roku przyje
chało aż 25 zespo
łów z całego świa
ta, między innymi z Indii,
Kolumbii, Holandii, Belgii,
Francji i Grecji.
. Impreza z roku na rok
się rozrasta. Posiada certy
fikat CIOFF, organizacji
działającej pod patronatem
UNESCO. Dlatego wśród
uczestników są zespoły
prezentujące
najwyższy
poziom w swoich krajach.
Koncerty trwały przez sześć
dni. Odbywały się na sied
miu scenach południowych
Kaszub: w Brusach, Charzykowach, Chojnicach, By
towie, Kościerzynie, Siera
kowicach i po raz pierwszy
w Wielu, gdzie tuż przed fe
stiwalem zakończono bu
dowę nowej sceny, zapro
jektowanej w stylu kaszub
skim.
- Jest dla nas ogromnym
zaszczytem i, radością, że
udało nam się znaleźć w
gronie organizatorów. Tę
piękną scenę zaprojektował
architekt z Chojnic, Jan Sabiniarz. Trudno byłoby to
wszystko zrealizować, gdy
by nie duża pomoc ze stro
ny Brus - mówi wójt Karsi
na, Roman Brunke, który
już rozpoczął starania, by w
przyszłym roku inaugura
cja festiwalu odbyła się w
Wielu.
Przez siedem lat organi
zatorzy festiwalu udowod
nili, że poprzez imprezę po
trafią znakomicie promo-

„Starzy Krebane" z Brus dali prawdziwy popis pieśni i tańców kaszubskich.
Fot. Maria Sowisło

wać swój region, jego walo
ry kulturowe i turystyczne,
a także rozwijać współpra
cę między narodami Euro
py i świata.
- Trzeba zaznaczyć, że ta
wielka impreza jest inicja
tywą oddolną. Stworzyli ją
mieszkańcy tej ziemi, by
skutecznie
realizować
szczytne cele promocji na
szego regionu w świecie i
odwrotnie - mówi Włady
sław Czarnowski, dyrektor
festiwalu.
Władysław Czarnowski
wraz z synem Markiem byli

pomysłodawcami i główny
mi organizatorami festiwa
lu od początku jego istnie
nia. Obaj związani są z ze
społem folklorystycznym
Krebane z Brus, stałym
uczestnikiem imprezy.
- W tym roku po raz
pierwszy stworzyliśmy gru
pę zespołów dziecięcych.
Dzieci występowały każde
go dnia przed południem,
tak by mogli je także oglą
dać ich rówieśnicy. Trzeba
powiedzieć, że w tym roku
wszystkie zespoły prezen
towały wyjątkowy poziom.

Publiczność reagowała fan-i
tastycznie. Wszędzie poja
wiały się tłumy mieszkań
ców okolicznych miast i wsi
oraz turystów - podkreśla
Marek Czarnowski.
Najwięcej widzów - kilka
tysięcy - co roku przybywa
na finał imprezy, który za
wsze odbywa się w Brusach
w niedzielny dzień festiwa
lu. Dzięki takiej randze, ide
ały festiwalu nabierają
szczególnej wagi obecnie, w
dobie procesów globalizaji i
unifikacji kultury.
Eugeniusz Pryczkowski

0 regionie słupsko-koszalińskim w eterze

Audycja dla zachodnich Kaszubów

j czterech lat na
" antenie Radia
'KJ v4 Koszalin emito
wany jest Magazyn Kaszub
ski. Jego powstanie wynikło
z zapotrzebowania licznej
społeczności kaszubskiej
dawnego
województwa
słupskiego.
- Stworzenie takiej audy
cji było pomysłem redakcyj
nym. Właściwie Wojciech
Konieczny, były wiceprezes
Radia Koszalin, zwrócił się
do mnie z pytaniem, czy nie
chciałbym podjąć się przy
gotowywania kaszubskiej

audycji. Podstawy do jej
stworzenia były duże, prze
cież swoim zasięgiem nasze
radio obejmuje sporą część
Kaszub. I tak do dziś jestem
jego redaktorem - mówi An
drzej Watemborski, dzienni
karz, który nie jest wpraw
dzie Kaszubą, ale jest sym
patykiem regionu.
Magazyn jest emitowany
w nieparzyste niedziele
miesiąca o godzinie 19.30.
Trwa pół godziny. Część
stałą magazynu stanowią:
serwis informacyjny z życia
mieszkańców Kaszub Za

chodnich oraz przegląd ka
szubskiej prasy lub felie
ton. Te elementy przedsta
wiane są w języku kaszub
skim.
- Początkowo starałem
się prezentować wyłącznie
folklor i materiały o twór
cach ludowych - dodaje re
daktor Watemborski.
Obecnie w magazynie są
też materiały traktujące o
codziennym życiu Kaszu
bów, relacje z uroczystości,
wywiady z ciekawymi ludź
mi, prezentacja regionalnej
działalności.

Materiały
pochodzą
głównie z zachodnich i po
łudniowych Kaszub, czyli z
dawnego słupskiego. Na an
tenie radia promuje się tu
rystykę, przybliża się słu
chaczom kulturę autochto
nów, ich tradycję a także hi
storię.
Współpracownikami ma
gazynu są między innymi
studenci - Kaszubi z Pomor
skiej Akademii Pedagogicz
nej: Marzena Lipińska z By
towa, Romuald Gnibba z
Miechucina i Lucyna Reiter
z Łączyna.
(Lira)

T

Morda

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Ceż je czec

Wydarzenie literackie kaszubszczyzny

Wieczorny widnik

J

f

uż przed rokiem po
eta, Stanisław Jankę,
zapowiadał, że przy
gotowywany do dru 
ku tom poezji Stani
sława Pestki będzie wyda
rzeniem w historii literatu
ry kaszubskiej. Inauguracja
tego wydarzenia nastąpiła
w klubie Mestwin, w Domu
Kaszubskim w Gdańsku, na
promocji książki, której
uznany już wcześniej poeta
nadał tytuł „Wieczorny
widnik".
Spotkanie poprowadził
Tadeusz Gleinert, wicepre
zes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Wspomniał,
że autor tomu jest postacią
doskonale znaną w środo
wisku, między innymi byłym wieloletnim prezesem
organizacji. Natomiast o
walorach literackich tomu
poeta Edmund Puzdrowski
mówił między innymi: Otrzymaliśmy dar szczegól
ny na który literatura ka
szubska w pełni zasłużyła.
Ten tom jest wyrazem przymyśleń człowieka doświad
czonego,
intelektualisty,
znawcy regionu i świata.
O stronie językowej wy
powiadał się prof. Jerzy
Treder, który wraz ze Stani
sławem Jankę zadbał o po
prawną ortografię. Książka

napisana jest w standary
zowanej kaszubszczyźnie, z
dużym wpływem słownic
twa Jana Trepczyka. Domi
nuje jednak zdecydowanie
kaszubszczyzna południo
wa. Poeta wyzyskuje także
słownictwo
erudycyj ne,
głównie oparte na łaciń
skich pierwowzorach. Jest
sporo trudnych wyrazów,
które wymagają dogłębne
go oglądu językoznawców.
- Czytając tę poezję od
czuwamy respekt przed kaszubszczyzną i wiedzą. Ta
poezja uczy pokory. Kaszubskość jest w niej zanu
rzona w uniwersaliźmie,
natomiast uniwersalizm
połączony jest z kaszubskością - mówił prof. prezes
Zrzeszenia, Brunon Synak,
gratulując poecie wielkiego
dzieła.
Wypowiedzi przerywane
były prezentacją wierszy
poety, co należało do aktora
Zbigniewa Jankowskiego.
Natomiast udane elementy
muzyczne i teatralne wpro
wadzili czonkowie amator
skiego teatru Dialogus z
Parchowa, którzy wykonali
fragmenty przedstawienia
opartego na „Życiu i przy
godach Remusa" Aleksan
dra Majkowskiego.
Jan Antonowicz

Festyn Wawrzyńcowy
LUZINO. Parafia pw. św. Wawrzyńca organizuje 4 sierpnia Festyn
Wawrzyńcowy na płacy przykościelnym. 0 godz. 11.30 odbędzie
się msza święta odpustowa, na której z kaszubskimi pieśniami
wystąpi chór Lutnia z Luzina. 0 godz.15.30 rozpocznie się para
da uliczna, a o godz. 16 występ Pstrąg Orkiestry i dziecięcego
zespołu Tamburmajorki. O godz. 16.30 swój koncert rozpocznie
zespół folklorystyczny Kościerzyna, a po nim wystąpi zespół
Dzieci św. Wawrzyńca. Będzie także ogłoszenie wyników konkur
su „Dziennika Bałtyckiego". Gwiazdą wieczoru będzie Gang
Marcela.

(ep)

W„ Pomeranii"
Tematem wiodącym ostatniego numeru „Pomeranii" jest l
Światowy Zjazd Gdańszczan. Znalazły się tam relacje z po
szczególnych uroczystości, jak chociażby otwarcia Cmentarza
Nieistniejących Cmentarzy, festynu rodzin gdańskich, wystawy
Gintera Grassa „Metamorfozy rzeczywistości" oraz wspólnego
zdjęcia ludzi związanych z grodem nad Motławą. Sporo miejsca
poświęcono także obchodom 775-łecia pobytu dominikanów w
Gdańsku. Ponadto można w kaszubskim miesięczniku przeczytać
o „Ontaryjskich Kaszubach", zjazdach kaszubskich rodów i hi
storii regionalnej prasy. We wkładce edukacyjnej „Najó
uczba" napisano o historycznym pierwszym dyktandzie ka
szubskim oraz pomocach do nauki języka kaszubskiego w szko
le. Jest też bogata część informacyjna, wiersze i felietony pisane
po kaszubsku.

(Ela)

W imieniu Zrzeszenia prezes, Brunon Synak, wręczył
poecie kwiaty.
Fot. Jan Antonowicz

Edmund Puzdrowski

poeta i krytyk literacki

- Czytając ten tom trzeba się odwoływać
zarówno do małego światka matczynego
oraz do całego globu. Gdyby współczesny
polski uczony wykładał literaturę słowiań
ską w Paryżu, to jednym z jego bohaterów
na pewno powinien być Stanisław Pestka.
Ten tom ożywiony jest metaforą i myślą.
Reprezentuje nurt romantyczny; a także konstruktywny, znany
z awangardy krakowskiej. Dla poety kaszubszczyzna jest - jak
to ujął w jednym wierszu - „wiedno zeloną jabłonką". Chciał
bym, żeby literaturoznawcy przybliżyli książkę czytelnikom,
dzięki czemu kaszubszczyzna dostąpi kolejnej nobilitacji.

Z kaszebizną dla turystów
CHAŁUPY. 28 lipca w Chałupach już po raz 24 odbyła się corocz
na impreza pod nazwą „Kaszebscze bóte pod źóglama". Organizowana jest z myślą o mieszkańcach, a przede
wszystkim turystach, którzy mają niecodzienną okazję obcowa
nia z kulturą kaszubską.
Tradycyjny wyścig łodziami wygrał znany szkutnik, Andrzej Celarek z Chałup. To on od początku istnienia imprezy jest jej wiel
kim propagatorem. Znany jest też jako inicjator wskrzeszenia
morskich pielgrzymek na odpust do Pucka.
Na scenie wystąpiły dwa kaszubskie zespoły folklorystyczne:
Módróczi ze Swarzewa i Koleczkowianie. Miejscowe gospody
nie przygotowały chleb ze smalcem i skwarkami. Można było też
nabyć pamiątki od twćrców ludowych, rzeźby, obrazy na szkle i
płótnie. Organizatorem imprezy było Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Lucyna Reiter

Interesujące „Dźwięki Północy"

Etniczna mozaika
Rybacy łodzi żaglowych kończą kolejny wy

U

rozmaicona muzyka
etniczna rozbrzmie
wała od 25 do 27 lip
ca na estradach Trójmiasta.
Zespoły z Kaszub, Białorusi
i Syberii występowały w ra
mach XXVI Festiwalu Mu
zyki Inspirowanej Folklo
rem „Dźwięki Północy". Fe
stiwal został zapoczątkowa
ny przed 25 laty jako prze
gląd kaszubskich zespołów
folklorystycznych. Z bie
giem lat rozszerzał swój za
sięg o zespoły ludowe z Pol
ski Północnej, wreszcie o
przedstawicieli krajów nad
bałtyckich. Od kilku lat fe
stiwal prezentuje muzykę
tradycyjną krajów położo
nych na północnej półkuli
świata. W tym roku główny
organizator festiwalu, Nad
bałtyckie Centrum Kultury
w Gdańsku, zaprosił do
udziału zespoły: Koleczkowanie z Koleczkowa, KrAsota z Syberii, a także Kriwi
z Białorusi.
Zespół Koleczkowanie
został założony przez Fran
ciszka Majkowskiego w
1973 roku. Od tego czasu,
jako grupa śpiewająca, po
pularyzuje muzykę i pieśni
kaszubskie w kraju i za gra
nicą. Ostatnio doszło do po
łączenia zespołów Koleczkowianie i Checz z Bojana,

ścig.

Fot Roman Kościelniak

Jóda dló biednech

Organizator

Czetanie
z Knedżi proroka Izajasza
„Wszetce wa, wepragłi, pojta do wode, pojta, choc ni
mota detków. Kupiójta a jedzta. Neże, kupi wójta bez
pieniadzy i bez placenió za wino i mleko.
Czemu weddwóta detczi na to, co nie je chleba? I waju zóróbk na to, co waju nie nakórmi? Słechójta tnie, a
mdzeta jadła smaczczi i waja desza sa uraczi tłestima
potra warna.
Nakiónta waje ucho i przindzeta do mie, posłechójta,
a waja de^za bądze żęła".
To je słowo Boże.

Wspólny występ zespołów Koleczkowianie i KrAsota na scenie sopockiego mola.
Fot. Eugeniusz Pryczkowski

co spowodowało powstanie
zespołu pieśni i tańca ka
szubskiego. Zespół KrAsota
istnieje od 1981 roku przy
uniwersytecie nowosybir
skim. Wykonuje pieśni i
tańce samoobrzędowców i
autochtonów Syberii. Jego
członkowie występują w
autentycznych etnograficz
nie kostiumach, mających
nawet ponad 100 lat. Grupa
Kriwi z Białorusi powstała
w 1996 roku i łączy charak

terystyczny
białoruski
śpiew z brzmieniem instru
mentów tradycyjnych i no
woczesnych. Efektem tego
jest próba nawiązania dia
logu pomiędzy mistyką lu
dową i nowoczesną.
Podczas dwóch pierw
szych koncertów zespoły
uczyły się
wspólnych
utworów, które stały się
najciekawszym punktem
programu. Zespół KrAsota
nauczył się kaszubskiego

tańca „Wele, wele wetka" ,
natomiast Koleczkowianie
zaśpiewali wspólnie „Szła
dzieweczka do laseczka" po
polsku i po rosyjsku. Wi
dzowie byli zachwyceni
nietypowym wykonaniem
utworów. Koncert finałowy
festiwalu odbył się w Te
atrze Leśnym w Gdańsku
Wrzeszczu, gdzie wystąpił
także znany jazzman, Ma
ciej Sikała.
Elżbieta Pryczkowska

Dredże czetanie je z Lestu swiatego Pawła do Rzimianów (8, 35. 37-39), a ewaniełió ze swiatego Mateiisza
(Mt 4,4b). Nadto je psalm nr 145 (ref.: Łaskawą raką
żewice nas Panie)
i alleluja z akla
Słówka
macją: „Nie sa
rnim chleba żeje
Detczi - pieniądze
człowiek, ale koż
smacżk - smakołyk
dim słowa, jacze
zóróbk - zarobek
pochodzy od Bo
ga".

KASZUBSKIE MSZE
4 czerwca msze częściowo w języku kaszubskim odbędą się w:
- Gdyni Cisowej, ul. Kcyńska 2, kościół Przemienienia Pańskiego,
godz.14.
- Wygodzie, kościół św. Józefa, godz. 11.
We wtorek 6 czerwca o godz. 19.15 msza po kaszubsku odbę
dzie się w Gdańsku Przymorzu w kościele przy placu NMP 1.
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Gryf Kościerski

KONKURS
.DZIENNIKA" I PZU ŻYCIE

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
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Kupon konkursowy

Bezpieczne Pomorze

Zmagania na wodzie i lądzie
Regaty o Puchar.Stolema, które rozegrano
w Wdzydzach Ki
szewskich, to kolejny rekord.
Na ich starcie stanęło ponad
130 łodzi żaglowych, które
zostały zakwalifikowane do
8 kategorii. Na imprezie ba
wiło się kilka tysięcy osób.
Nikt nie miał czasu na nudę.
Po starcie łodzi, na wszyst
kich czekały konkursy i po
kazy. Bardzo chętnie brano
udział m. in. w przeciąganiu
liny w wodzie, pływaniu
w kapokach, wyścigach sza
lup czy kajaków Bardzo duże
zainteresowanie wywołały
pokazy ratownictwa wodne
go (WOPR i Octopus) i dro
gowego (straż pożarna i po
gotowie ratunkowe). Nie
mniej osób uczestniczyło
w prezentacjach motocrossowców; siłaczy i cartingowców.
Wszystkie te atrakcje
miały na celu promowanie
zasad bezpiecznego wypo
czynku oraz walorów ziemi
kościerskiej. Zdaniem orga
nizatorów regat, m. in. Lesz
ka
Tomaczkowskiego,
Krzysztofa Lipskiego i Wło
dzimierza Roznerskiego, cel
został osiągnięty.
(mar)

1. Krzysztof UtwMa
2. Krzysztof Gol
3. Ryszard Radomski

1 Robert Wołtuszkiewicz
2. Edward Wołowicz
3. Bogdan Stencel

Moje dane:

• Łodzie bezkabinowe

Imię i nazwisko:
Adres i telefon:

2, Damian Wiercioch
3. Robert Smagoń
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Partner akcji:

.
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Organizatorzy:
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1. Ryszard Kv

2, Tomasz Szycbaiewski
3. Mirosław 8udnik

• Łodzie kabinowe po
wyżej 6 m długości

podpis

• „Omega" sportowa

i „Omega" turystyczna

Jerzy Woroń
3, Andrzej Wątrowicz

Największym problemem mojej okolicy jest:

Fot. Marcin Modrzejewski

3. Tomasz Turzyńsfci

• Klasa micro

Imię i nazwisko:
Adres komisariatu:

Na starcie tegorocznych
regat stanęło ponad 130
łodzi, które rywalizowały
w 8 kategoriach.

ZwycięzcyTegat"
• łodzie kabinowe
do 6 m długości

SĄ

Głosuję na najlepszego dzielnicowego:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora konkursu na cele z nim związane.

serwis informacji lokalnych

Wdzydze Kiszewskie. III Regaty o Puchar Stolema

i Wygraj komputer

Wspólna akcja

www.naszemiasto.pl

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy siłaczy
StrOng Man.
Fot Marcin Modrzejewski

•Wieiokadłubowe
.Adam Damrat
Marek Rokita
3. Kazimierz Bzdak

Dobre warunki

• Klasa młodzieżowa
1. Grzegorz Chabowski
2. Jakub Sobala
3. Tomasz Sałata

Organizatorzy
regat
. .
*
**

Grzegorz Turzyński
komandor regat

..

-

Przystań U Grzegorza, WOPR - zarząd w Kościerzynie, Stowarzyszenie
Przyjaciół Wdzydz, Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie, Funda
cja „Bezpieczni w Ruchu Drogowym", Hotel Niedźwiadek i Farwater.
Słowa podziękowania należą się także Bożenie Kaja-Lipskiej i Bożenie
Turzyńskiej. Patronat prasowy objął „Dziennik Bałtycki".
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" Wre9atach ^startowało ponad 130 łodzi,
co można uznać za wielki sukces. Warunki
atmosferyczne byty dobre, żeglarzom nie
przeszkadzał zbyt silny wiatr. Około trzech godzin potrzebowali, by
optynąć wyspę Ostrów Wielki. Trasa liczyła blisko 11 km.

REKLAMA
PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ
W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W KOŚCIERZYNIE
ZAPRASZA
PACJENTÓW Z BRANŻOWEJ I POMORSKIEJ
KASY CHORYCH
Zapewniamy bezpłatny dostęp do specjalistów
i nowoczesnego sprzętu diagnostycznego Szpitala
Specjalistycznego
(Przy nowym wyborze lekarza., wyrejestrowanie z poprzed
niego Zakładu Opieki Zdrowotnej następuje automatycznie
i nie wymaga osobistego wyrejestrowania się przez pacjenta)
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NAJWIĘKSZY SKŁAD CZĘŚCI
STAROGARDZIE
Rokocin 40
fL(0Sg} *63 7*09
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POKRYCIA PACHOWE < "WYSOCCY"
MRKMMY SUDOUIlANt

RÓBEN

RUPP-CERAMIKA
WIEKOR
IBF
CREATON
BRAAS
BALEXMETAL

Wszystko
czego potrzebujesz
do budowy domu.
Dokonujemy
pomiarów dachu we
własnym zakresie
Dysponujemy
własną ekipą montażową

ROBEH

ul. Zakładowa 4
89-600 CHOJNICE
tel. 052/39-71-448
kom. 602 358 319
WŁASNY TRANSPORT I ROZŁADUNEK MECHANICZNY

Marcin Modrzejewski, przedstawiciel „Dziennika",
przekazuje Marcie Karwat rower górski, który wygrała
w naszym konkursie.
r*.Madej waj«-

Targi

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

ilkanaście oficyn
wydawniczych
zaprezentowało
się podczas III Kościerskich Targów
Książki Pomorskiej i Ka
szubskiej. Wszyscy chętni
mogli nabyć publikacje hi
storyczne, turystyczne oraz
albumy Duże zainteresowa
nie wzbudził repertuar mu
zyczny Rodzinnej Kapeli
Derrów oraz
Zygfryda
i Grzegorza Daszkowskich.

Małe, ale dobre
- Przebywam na wczasach
w Gołuniu - mówi Ewa Ko
walewska, turystka z Kato
wic. - O targach dowiedzia
łam się przypadkiem. Cho
ciaż nie jest to impreza o ta
kiej randze jak w wielkich
kiastach, to muszę zdecydoanie przyznać, że bardzo
mi się podoba. Mogę tutaj
wybrać książki o tematyce
związanej właśnie z Pomo
rzem. Na wielkich targach
muszę się bardzo się natru
dzić, aby takie odnaleźć.
Zdaniem uczestników, te
go rodzaju impreza jest bar
dzo potrzebna na Pomorzu
i trzeba dążyć do tego, by ob
jęła ona swym zasięgiem
jeszcze większy obszar.

«

- Prezentuję swoje publi
kacje na targach po raz drugi
- mówi Roman Landowski,
autor „Nowego bedekera kociewskiego". - Takiej inicjaty
wy, promującej dorobek po
morskich autorów, brakowa
ło. Bardzo się cieszę, że ini
cjatorzy tej imprezy wypełni
li tę lukę. Był to znakomity
pomysł. Uważam, że w ciągu
kilku najbliższych lat targi
mogą przybrać jeszcze więk
szą rangę.

Nie tylko oficyny
i autorzy
Kościerska impreza była
okazją do promocji nie tylko
dla autorów. Skorzystali
z niej także przedstawiciele
samorządów. Poprzez udział
w targach mają nadzieję, że
uda im się przyciągnąć na
swoje tereny rzesze turystów.
- Jesteśmy tutaj po raz
pierwszy - informuje Tomasz
Wiczyński ze Starostwa Po
wiatowego w Starogardzie
Gdańskim. - Uważamy, że
jest to bardzo cenna inicjaty
wa. Bardzo często prezentu
jemy się na imprezach typo
wo turystycznych. Tym ra
zem postanowiliśmy zajrzeć
do sąsiadów zza miedzy.

S3 Dziennik
m Bałtyckie*
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Gryf Kościerski

Turyści zachwyceni
Nowością
tegorocznej
edycji targów było czytanie
bajek przez kościerskich
VIP-ów. Największą sympa
tię publiczności.zdobyły po
pisy Marcina Modrzejew
skiego, zastępcy naczelnika
Wydziału Polityki Społecznej
kościerskiego magistratu,
który wystąpił na scenie
wspólnie z synem Konra
dem.
- Ten malutki dzieciaczek
nie ma więcej niż dwa lata,
a tak świetnie czyta - podsu
mowała występ panów Modrzejewskich
Katarzyna
Olejniczak z Polanicy Zdroju.
- Myślę, że jest to doskonały
przykład dla wszystkich ro
dziców.
Turyści byli równie za
chwyceni muzyką rodzinnej
Kapeli Derrów oraz Zygfryda
i Grzegorza Daszkowskich,
którzy umilali czas odwie
dzającym targi.
- Świetnie grają, nic dodać
nic ująć - powiedziała nam
Jolanta Mamrocka z Gdań
ska. - Niewiele jest już takich
kapel jak ta. Cieszę się, że
mogłam ich wysłuchać.
Szkoda tylko, że to tak krótko
trwało.
(wm)

Na kościerskich targach można było znaleźć wiele pozycji poświęconych Pomorzu.
Fot. Maciej Wajer

REKLAMA
Oferta ważna do 9 sierpnia 20Ó2 r.

Wk WROŃSKI

Sp.j.

azniKi
r— iiepSZe
J Bagażniki
rowerowe 1 Naj 7,1

NOWO OTWARTA HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
W KŁOBUCZYNIE!

ceny
,tr

detaliczna i hurtowa materiałów budowlanych
^Bl5 Kłobuczyno 1 (koło Kościerzyny)
tel. 686-23-93, 687-17-00, 0691-407-235
zapraszamy codziennie
pn.-piątek 6.00-18.00
sobota 6.00-14.00
OFERUJEMY:
- ATRAKCYJNE RABATY
- SPRZEDAŻ RATALNA
- TRANSPORT I ROZŁADUNEK U
KLIENTA - GRATIS!
- MATERIAŁY PRODUKCJI WŁASNEJ
•bloczki betonowe•pustaki
betonowe
•płyty „YUMBO"

Sprzedajemy materiały firm:
- VELUX-POLSKA Sp. z 0.0.
.TERRANOVA - SEWACO
DAR1 Ex

^\e)NA DACH

\e\ NA PASY

• transport 1 roweru
3 lata gwarancji
na bagażniki Norauto

• transport 3 rowerów
3 lata gwarancji
na bagażniki Norauto

NA HAK
transport 2-4 rowerów
3 lata gwarancji
na bagażniki Norauto

" PLAb 1MU
• WIENERBERGER
- PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA S.A.

CENY NIEKTÓRYCH MATERIAŁÓW
POROTERM 25 P + W / klasa 150,
cena 3,99 brutto
PRĘTY ŻEBROWANE od 06 doG 25,
cena 1,20/kg brutto
CEMENT,
cena 300 zł/1 tona brutto
CEGŁA PEŁNA / klasa 150,
cena 0,55 gr/szt. brutto
RESZTĘ SAM SPRAWDŹ!

Kufry
dachowe

U NAS ZAKUPISZ WSZELKIE MATERIAŁY POTRZEBNE DO WYBUDOWANIA
TWOJEGO DOMU - PO CENACH PRODUCENTA

.1Q149060/A/9.0

jnkgora

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ha ndIowe
Tadeusz Moryń

fSSESfc CONFOKT H8S3SŁ* 300

SIEBENIA nTAN SlLBER

83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 28

Nawisy
wybór

• CARGO, JETBAG,
NORAUTO, THULE

OKNA I DRZWI

Osłonka Alu

tel/fax 684-03-82
-m ail:okn a(g}agora.web.pl

8^ Energooszczędne I estetyczne, łatwe w pielęgnacji
fgSt'Długi okres użytkowania, odporne na warunki atmosferyczne
Twarde PVC, ekologiczne.

tUPi
największy wybór
w najniższej cenie

Punkty handlowe:

'Promocja do wyczerpania zapasów

• objętość od 290 litrów
• uniwersalne mocowanie

Wentylator

http ://toww.agpra.we b.pl

profesjonalny montaż
-10 lat gwarancji na profile
-bezpłatny transport, pomiar -zapewniamy fachową
pomoc I doradztwo
-korzystne raty

i Okno 1600x1600 już za 539 zł

Kufer
BERMUDE
315

Sklep Filmowy - Żukowo, ul. Aleksandra Fredry 1, tel/fax 685-97-08
"GODA" - Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa I S/1,tel/f a* 686-24-3?,0609-801-1DO
25800502/A/918

Norauto

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDANSK-KIEŁPINEK

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

10148733/C/884

Nla sze sDI rai\A/\Ji
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Gryf Kościerski

W SKRÓCIE

•Tancerze na obozach

Muzyka świata

Młodzi tancerze podaczas zajęć.

GOŁUN. W Hotelu Gołuń przebywała na obozach

tanecznych młodzież z Olsztyna. W sumie na Ka
szubach wypoczywało ponad 600 dzieci z Mazur.
- Nie były to typowe obozy taneczne - powiedział
nam Krzysztof Wasilewski, współwłaściciel olsz
tyńskiego Centrum Tańca Wasilewski-Felska. Młodzi tancerze przechodzili tutaj coś na wzór eg
zaminu praktycznego, jednak w formie zabawy.
Oprócz codziennych zajęć związanych z tańcem,
dzieci uczestniczyły także w warsztatach sporto
wych i artystycznych.

REKLAMA

Zdrojewscy'• wibroprasowane elementy betonowe

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

zespołów
folklory
stycznych
z różnych
zakątków
świata zaprezentowało się
w naszym powiecie podczas
VIII Międzynarodowego Fe
stiwalu Folkloru. Zespoły
koncertowały w Kościerzy
nie i po raz pierwszy w Wie
lu, w gm. Karsin.
W Kościerzynie muzyki
świata można było posłu
chać na scenie usytuowanej
na Rynku. Rodzime i egzo
tyczne dźwięki pięknie
brzmiały w scenerii kamie
nic okalających Rynek.
- Festiwal to ważna im
preza dla naszego regionu mówi Roman Knitter, dyrek
tor Kościerskiego Domu
Kultury. - Stworzona została
przez środowiska ze środko
wej i południowej części Ka
szub. Impreza ma duże zna
czenie dla mieszkańców,
a zwłaszcza dla turystów,
którzy odwiedzają te strony
w sezonie letnim.
Idea przystąpienia Wiela
do festiwalu zrodziła się rok
temu. Podczas XXIV Turnie
ju Gawędziarzy Ludowych
Kaszub i Kociewia, Roman
Brunke, wójt gminy Karsin
zadeklarował, że za rok fe-

Zespół folklorystyczny Kaszuby z gminy Karsin podczas występu na festiwalu.
Fot. Marcin Modrzejewski

stiwal powinien obyć się
także w Wielu.
- Myślałem wtedy, że jest
to nierealne, skoro nie ma
w Wielu odpowiedniej sceny,
a w gminie zespołu, jako wa
runków niezbędnych do or
ganizacji tego przedsięwzię
cia - mówi wójt Roman
Brunke. - Dzisiaj wiem, że
się myliłem, ponieważ jest
scena oraz prężnie działa

rzyszenie na rzecz Rozwoju
Wiela oraz Zarząd Gminy.
Urząd Marszałkowski za
pewnił na to zadanie 59 tys.
zł, a gmina Karsin sfinan
sowała prace przygoto
wawcze i roboty na kwotę
25 tys. zł. Pomogły również
wielewskie firmy przetwór
stwa drewna, które przeka
zały ławki dla około 200 wi
dzów.
(jard)

TTYLK0 DLA PRENUMERATORÓW

"1*11
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Weekend w Jastrzębiej Górze

Klub

Raz w miesiącu na weekend

LA f

bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

Nagrody wciąż czekają
ZARZĄD GMINY KOŚCIERZYNA
Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, tel. 686-59-81

OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA

sprzedaż nieruchomości będących własnością
Gminy Kościerzyna, położonych w obrębie
MAŁY KLINCZ, zapisanych w KW 15187, ozn. nr:
- 320 o pow, 0,0912 ha, cena wywoławcza 9969 zł,
wadium 997 zł
- 322 o pow. 0,1009 ha, cena wywoławcza 11 029 zł, wadium 1103 zł
- 323 o pow. 0,1009 ha, cena wywoławcza 11 029 zł, wadium 1103 zł
324 o pow. 0,1009 ha, cena wywoławcza 11 029 zł, wadium 1105 zł
- 326 o pow. 0,1009 ha, cena wywoławcza 11 029 zł, wadium 1103 zł
- 373 o pow. 0,0977 ha, cena wywoławcza 10 679 zł, wadium 1068 zł
- 374 o pow. 0,0972 ha, cena wywoławcza 10 624 zł, wadium 1062 zł
- 334 o pow. 0,0993 ha, cena wywoławcza 11 251 zł, wadium 1125 zł
- 335 o pow. 0,0993 ha, cena wywoławcza 11 251 zł, wadium 1125, zł
- 349 o pow. 0,0993 ha, cena wywoławcza 11 251 zł, wadium 1125 zł
- 350 o pow. 0,0993 ha, cena wywoławcza 11 638 zł, wadium 1164 zł
- 378 o pow. 0,0975 ha, cena wywoławcza 11 047 zł, wadium 1105 zł
- 381 o pow. 0,1000 ha, cena wywoławcza 11 330 zł, wadium 1133 zł
- 382 o pow. 0,1003 ha, cena wywoławcza 11 364 zł, wadium 1136 zł
- 383 o pow. 0,1007 ha, cena wywoławcza 11 410 zł, wadium 1141 zł
- 387 o pow. 0,1007 ha, cena wywoławcza 11 410 zł, wadium 1141 zł
- 388 o pow. 0,1005 ha, cena wywoławcza 11 387 zł, wadium 1139 zł
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego prze
znaczonych pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno
stojącej.
Powyższe działki będą skanalizowane i podłączone do wodociągu na koszt
gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna, pok. 3.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2002 r. o godz. 10.30 w pok. nr 4.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do kasy urzędu wa
dium, które należy wpłacić gotówką najpóźniej do 26 sierpnia 2002 r. do
godz. 12.00.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia nieruchomości.
W razie uchylania się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od za
warcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawar
cia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Zastrzega się właścicielowi nieruchomości prawo unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
10149330/A/890

Caty czas, tak długo jak długo trwają wakacje, możecie wygrywać w
naszym konkursie wspaniałe nagrody. W każdy wtorek i piątek w
„Dzienniku" drukujemy kupon. Jeśli poszukacie, w dzisiejszej gazecie
również go znajdziecie. Aby wygrać którąś z nagród, musicie przysłać
nam dwa kupony. Wygrać można wycieczki zagraniczne, weekendy na
Kaszubach oraz rowery. Aby skorzystać z tych niezwykłych nagród,
musicie posiadać aktualną prenumeratę gazety - przynajmniej 3miesięczną. Losowania odbywają się co tydzień i w każdym można brać
udział. Na koniec wakacji przyznamy specjalna nagrodę osobie, która
przyśle najwięcej kuponów konkursowych. Będą to wczasy dla całej
rodziny. Wszelkie informacje na temat możliwości zaprenumerowania
„Dziennika" uzyskacie pod naszym bezpłatnym numerem infolinii 0 800
1500 26.

Laureaci

.:: Uh: .

La Siesta nasz Prenumerator z
rodziną, jeśli odpowie na cztery
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: Około której godziny w Polsce wschodzi
słońce w sierpniu? Na odpowiedzi czekamy do 7 września 2002 r.

•Informacje o konkursach można uzyskać pod bezpłatnym nr. tel.
0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział Sprzedaży Gazet, Biuro Prenumeraty,
uŁ Połęże 3,80-720 Gdańsk, z dopiskiem .Szczęśliwe karty" lub

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.

Nasi Partnerzy

Zagraniczną wycieczkę dla dwóch osób wygrała w tym tygodniu
Mirosława Wygocka z Rzeżęcina (poczta Morzeszczyn). Weekend na
Kaszubach spędzi z osobą towarzyszącą Jan Łepek z Osiecznej. Dwa
rowery otrzyma natomiast Zbigniew Mackiewicz z Pruszcza Gd.
Laureatom gratulujemy i prosimy o kontakt z naszym Biurem
Konkursów, od poniedziałku pod nr. tel. (058) 30-03-175. Po odbiór
nagród prosimy przychodzić z potwierdzeniem wykupionej aktualnej
prenumeraty przynajmniej na trzy miesiące.

Szczęśliwe karty

HOTEL

Hw mógł wyjechać do hotętoj™

Prenumeratora

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

.PRZETARG

zespół folklorystyczny Ka
szuby.
Koncerty w Wielu odby
wały się na nowej scenie
koncertowej nad Jeziorem
Wielewskim, która została
zaprojektowana przez archi
tekta
Jana
Sabiniarza
z Chojnic. Budowę zrealizo
wano z dotacji przyznanej
na ten cel z Pomorskiego
Programu Odnowy Wsi.
O dotację zabiegało Stowa

Rabat honorowany na podstawie ważnej Karty
Klubu Prenumeratora
SKLEP
MUZYCZNY

.

Chcesz wyjechać na weekend do
Wdzydz Kiszewskich? Odpowiedz na
mTmi
cztery pytania i prześlij nam odpowiedzi
na kartce pocztowej do 8 dnia
następnego miesiąca. Co tydzień
MCPŹUIIftlMK
publikujemy jedno pytanie, a co miesiąc
losujemy nagrodę miesiąca ~ weekend
1313
dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek
we Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Rocznica jakiego
•
wydarzenia historycznego przypada 1 sierpnia?

mmc BOK

10% rabatu
na zakupy

KINO

ul. 8 marca 49
Kościerzyna
tel (058)686-25-73

RUSAŁKA

2 osobowe
SdMtygMMMW
ul. 8 marca 49
Kościerzyna

Warto zaprenumerować gazety
•
masz bezpłatnie dostarczoną prasę do domu
•
gwarantujemy stałą cenę - niższą niż w kiosku
•
możesz otrzymać bezpłatną skrzynkę na prasę na czas prenumeraty
•
masz 50 procent zniżki na ogłoszenia drobne
•
otrzymujesz Kartę Klubu Prenumeratora, która uprawnia Cię do zniżek
u naszych partnerów (w restauracjach, punktach usługowych)
•
możesz brać udział w atrakcyjnych konkursach, które zarezerwowane
3^1 są tylko dla naszych Prenumeratorów

Codziennik

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

JESTES
W POTRZEBIE

•Apteki

mmi Dziennik
1'BaHyd
Gryf Kościerski

PLANUJ DZIEŃ

PLANUJ WEEKEND

Piątek, 2.08.2002 r.

JESTES

Sobota, 3.08.2002 r.

Przyroda i historia

W POTRZEBIE

•Wizyta w skansenie

•Urzędy

Kościerzyna ul. Mickiewicza 4,
tel. 686-30-21, Nowa, ul. Święto
jańska 18 tel. 686-23-82,

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

Pod Niedźwiedziem, ul. Rynek 19
tel. 686-20-07, Punkt apteczny,
ul. Dworcowa 18 tel. 686-35-00
wew. 369, ul. Różana 9,
tel. 686-32-50, ul. 8 Marca 34,
teł. 686-26-78, Jan Kalinowski,
ul. Staszica 2, tel. 686-33-03.

•Przychodnie
rejonowe

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

Szpitale
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
tel. 686-03-81, oddziałowa 686punkt pielęgniarski
'86-03-90
Oddział ginekologiczny: ordynator
teł. 686-04-51, oddziałowa
teł. 686-04-52, punkt pielęgniarski
tel. 686-04-50
Oddział noworodków: ordynator
tel. 686-03-71, oddziałowa
tel. 686-03-72, punkt pielęgniarski
teł. 686-03-70.
Oddział dziecięcy: ordynator
tel. 686-03-61, oddziałowa
tel. 686-03-62, punkt pielęgniarski
teł. 686-03-60.
Oddział neurologii: ordynator tel.
686-04-81, oddziałowa
tel. 686-04-82, punkt pielęgniarski
tel. 686-04-80.
Oddział chirurgii: ordynator
tel. 686-04-41, oddziałowa
tel. 686-04-42, punkt pielęgniarski
tel. 686-04-40.
Oiśział Intensywnej Opieki MeflPej:
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 teł. 686-00-74, 686-0075.
Izba przyjęć: kierownik
teł. 686-02-11, oddziałowa
686-02-22, rejestracja

piątek
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Rybołowy z kościerskiej wystawy.

Fot. Emilia Ciupka

Wiatrak z wdzydzkiego skansenu.

10.00 Do końca sierpnia br. Ratusz Miejski w Koście
rzynie czynny jest codziennie. Zwiedzać można ćlwie
stałe ekspozycje, historyczną i przyrodniczą.
Dla miłośników przyrody przygotowano ok. 130 sprepa
rowanych okazów zwierząt. Są wśród nich gady płazy
i ryby które najczęściej występują na ziemi kościerskiej.
Wystawę przygotował Urząd Miasta w Kościerzynie.
Zbiory częściowo pochodzą z kolekcji prywatnej. Na
ekspozycji historycznej pn. „Dzieje Kościerzyny i ziemi
kościerskiej" zgromadzono pokaźny zbiór dokumentują
cy historię regionu od czasów prehistorycznych po
okres II wojny światowej. Zwiedzający zobaczą przed
mioty kultury materialnej mieszkańców tych stron, po
znają także postacie rodem z tej ziemi, które zasłużyły
się dla Polski i Kaszub. Ekspozycja jest owocem kilku
dziesięcioletniej pracy dr. Jerzego Knyby, historyka i et
nografa z wykształcenia, a muzealnika z zamiłowania.
Niedawno został on wyróżniony przez Radę Miasta
w Kościerzynie zaszczytnym Medalem im. Tomasza Ro
gali za wkład w organizację muzeum. Wystawy w ratu
szu można zwiedzać codziennie, w godz. 10-18. Bilety
wstępu kosztują 3 zł (normalny) i 1,50 zł (ulgowy). Tel.

Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory
i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
wydłużył w sezonie letnim godziny otwarcia.
Bogatsza jest także oferta placówki.
Skansen zaprasza 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, kościół, dwa wiatraki, trak i kuźnię.
Bilety wstępu kosztują: 7 zł (normalny), 5 zł
(ulgowy) i 4,50 (dla grup wycieczkowych).
(jard)

Tenis ziemny
10.00 Na kortach tenisowych w Lipuszu odbędzie
się IV turniej z cyklu zawodów o Grand Prix
Lipusza 2002 w tenisie ziemnym w kategorii do 16
lat.

Niedziela, 4.08.2002 r.

686-28-80.

Siatkówka plażowa

W Klubie Rolnika
16.00 Klub Rolnika działający w Gminny Ośrodku Kul
tury Sportu i Rekreacji w Lipuszu zaprasza do spędza
nia w placówce wolnego czasu. Ośrodek oferuje prze
czytanie na miejscu gazet i czasopism. Można także po
grać w gry planszowe. Klub Rolnika czynny jest co
dziennie, w godz. 16-22. Wstęp wolny

Do Domu Kultury
17.00 W każdy piątek Dom Kultury w Karsinie zaprasza
do udziału w rozgrywkach tenisa stołowego. Zaintereso
wane osoby mogą także uczestniczyć w grach świetlico
wych i rozgrywkach bilardowych. Wstęp wolny.
(jard)

Fot. Marcin Modrzejewski

14.00 Na stadionie sportowym w Lipuszu odbędzie
się turniej siatkówki plażowej. Zaproszenie
kierowane jest do mieszkańców gminy Lipusz.
Udział w turnieju jest bezpłatny.
(jard)

rl

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO

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

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

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

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

•Muzea

Święto chleba i miodu

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

WARTO WIEDZIEĆ

Nauka pływania

teł. 686-02-00

Restauracje

Punkt krwiodawstwa: kierownik
tel. 686-02-31, rejestracja
tel. 686-02-30

Tak było podczas ubiegłorocznego święta.

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

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

Fot. Emilia Ciupka

Nauka pływania jest prowadzona nad Jeziorem
Gafęźnym w Kościerzynie.
Fot. Madej wajer
KOŚCIERZYNA. Do 16 sierpnia 2002 r., od

poniedziałku do soboty, w godzinach 9-11, nad
Jeziorem Gałęźnym instruktorzy z gdańskiej
Wzorcowej Drużyny WOPR będą prowadzić bezpłatną
naukę stylowego, bezpiecznego i długodystansowego
pływania 22 stylami. Zapisy są prowadzone w godz.
15-17, u ratowników na kąpielisku. Mile widziane są
dzieci, a także młodzież i dorośli. Uczestnicy są
podzieleni na grupę „asów", A, B, C, D i E, czyli według
umiejętności pływackich każdego z kandydatów.
Dzięki takiemu systemowi, nowi chętni mogą
skorzystać z oferty instruktorów w każdym momencie.
Inicjatorzy akcji duży nacisk kładą na naukę pływania
długodystansowego.
(jard)

W najbliższą środę, 7 sierpnia, na kościerskim Rynku
odbędzie się impreza pn. „Święto chleba i miodu".
Tego dnia, w godz. 10-18, na Rynku czynnych będzie
kilkanaście stoisk kościerskich piekarzy i pszczelarzy.
Przewidziano degustacje ich wyrobów, a także
występy zespołów muzycznych, wśród których
największą gwiazdą będzie grupa Salsa, prezentująca
gorące rytmy latynoamerykańskie.
W trakcie imprezy odbędzie się pokaz wypieku
pieczywa i galanterii piekarniczej.
(jard)

prenumeratorów
Dziennika Bałtyckiego

Bilety do kina Rusatka
dla Ciebie gratis
Zadzwoń w piątek pod numer teł. (058) 686-76-61
o godz. 10.00

Zamów prenumeratę O 800 1500 26

Gryf. Kościerzyna, ul. Ogrodowa 1,
tel. 686-31-55
Mammarosa. Kościerzyna, uł.
Rynek 13, tel.686-55-30
Ratuszowa. Kościerzyna, ul. Rynek
9, tel.686-83-10
Rzemyk. Kościerzyna, uł. Źródlana,
tel. 686-27-42
U Hansa. Wiele, ul. 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. Dtuda
184, tel. 687-33-13
Na Rozdrożu. Nowa Karczma, tel.
687-71-26

•Telefony
informacyjne
Miejscowa - 913
Zamiejscowa - 912

piątek
2 sierpnia 2002 r.

imiL

Dziennik
Battydda*

Kino i teatr
SUPERKINO KREWETKA

Asterix i ObeIix
- Misja Kleopatra
Man In Black II

Francja (b.o.)

10.50,18

USA (15)

12.45,14.30,
16.15,20,21.45

Kameralne
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Asterix i Obelbc
- Misja Kleopatra
Plotka
Jazda koneserów
Wojownik
Cześć Tereska
Krwawa niedziela
Był sobie chłopiec

Francja (b.o.)

15.15

Francja (15)

17.10

Francja (15)
Polska (15)
Irlandia (15)
USA (15)

18;50pt_
18.50 sob.
18.50 niedz.
20.45

Helikon
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Kolory raju
Bóg jest wielki
a ja malutka
Gusta i guściki
Gosford Park

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

•

Iran (15)
Francja (15)

15.10
16.50

Francja (15)
USA (15)

18.40
20.40

Amelia
Monsunowe wesele
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Byliśmy żołnierzami

Francja (15)
Indie/Ang. (15)
Francja (b.o.)

15.15
17.15
19.15

USA (15)

21.05

Asterix i Obełix
- Misja Kleopatra

Francja (b.o.)

Man In Black !l
Klub konesera
Wojownik
Cześć Tereska
Trzynaście duchów

USA (15)

19.15,21.10
pt, sob.
19.15 niedz.
23.05 pt„ sob.

12 złn. 10 zł u

12 złn. 10 zł u

12 zł n. 10 zł u.

Produkcja / wiek

Godzina

Men In Black II
Reisident Evil
Niewierna
Był sobie chłopiec
Lilo i Stich
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Spider-Man
Epoka lodowcowa
Gwiezdne wojny
- Atak klonów
Dzień świra

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

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22
10.45,13.15.15,17.30,19.45,22
17,19.30,22
11,13.15,15.30,17.45,20,22.15
10,12,14,16
10,12.15,14.30,17,19.30,22

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

12,14.30
11,13,15,19.45
17

Polska (18)

18,20,22

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

W. Brytania (15) 17,30 sob.
Polska (15)
17.30 niedz.
W. Brytania (15) 21.10 niedz.

Bałtyk
Faceci w czerni
ul. Bohaterów Mon
te Cassino 30
tel. 551-18-56

USA (12)

Polonia
13 duchów
ul. Boh. Monte Cas
sino 55/57
Asterix i Obelix
tel.551-05-34
- Misja Kleopatra
Był sobie chłopiec
Wojownik

USA (15)
Francja (b.o.)

16,17.45,19.40
21.30

12 zł n. 10 zł u

15
21 pt., sob.
17

12 złn. 10 zł u.

USA (15)
19
W. Brytania (15) 21 niedz.

mm
Kino letnie
ul. Turystyczna 20

Potwory i spółka
Wehikuł czasu
Taxi II

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

21.30 pt.
21.30 sob.
21.30 niedz.

12 złn. IGzłu.

Kino letnie
ul. A. Mickiewicza

Kryklll
Wehikuł czasu

USA (15)
USA (b.o.)

21.30 pt.
21.30 niedz.

10 zł

Rusałka
ul. 8 Marca 49

Wojna Harta

USA (15)

17,19

12 zł

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

Piotruś Pan
Wehikuł czasu
Dzień świra

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

14.15,15.45
17.30,19.15
21

Mewa

Spider-Man

USA (12)

Kariera Nikosia Dyzmy

Polska (ł 5)

Straszny film 2

USA (15)

Ulo i Stich

USA (b o.)

17 pt.
12 zł
19.30 niedz. '
19.15 pt., 21 sob.
2130 niedz.
21 pt., 19 sob.
16.30 niedz.
10 zt
14 sob.
15,18 niedz.

Wisła
Wehikuł czasu
ul. Dąbrowskiego 11 40 dni i 40 nocy

USA (b.o.)
USA (15)

16.45,18.30
20.15

po godz. 17 pt-niedz.-17 zł
ii ulgowe -10 zł
^ studenckie -14 zł
•grupowe -10 zł

12 złn. 10 zł u.

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

Razem łatwiej

Tytuł

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

10 zł

10 zł

Produkcja/wiek

Godzina

12,18 pt.

Orkiestra
0 czym marzą faceci
Włamanie na śniadanie
Faceci w czerni

15,21 pt.
20.45 sob., niedz.
10,11,12.20,13,15,14.30,15.30,17,17.45
19.15,20.30,21.35,23 pt, sob.
10,11,12.20,13.25,14.30,15.35,17,17.45
19.15,20.30,21.35 niedz.
10.45,13.45,16.15,18.30, 20.50 pt.-niedz.
23.15 pt., sob.
15.45,21.20 pt., 17.30 sob., 15.20,21 niedz.
16,21.50 pt., 15.50,20.15 sob.
13.40,18.05 niedz.
16.45 pt, 13.40,18.15 sob., 15.50 niedz.
14.50 pt., 16.05 sob., niedz.
9.15 pt.-niedz.

USA (15)
USA (15)

Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Byliśmy żołnierzami
Był sobie chłopiec

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

Dzień świra
Gosford Park
Gwiezdne wojny
- Atak klonów
Niewierna
Prześladowca
Resident Evil

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

Spider-Man
Trzynaście duchów
Epoka lodowcowa

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

E.T.
Harry Potter
i kamień filozoficzny
Lilo i Stich
Potwory i spółka

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

17.30,20.15 pt, 12.55,18.40,21.50 sob., niedz.
13.40,18.40 pt., 16.45,21.20 sob., niedz.
14.15,18.50,21.05 pt., 23.45 pt., sob.
14.45,17.15,19.50 sob., niedz.
9.45
9.30 pt, 12.05 sob., niedz.
10.30,12.35,14.40 pt, 11.15,13.10,15.20 sob.
11.15,13.10,18.20 niedz.
11.30 pt., 9.30 sob., niedz.
Kopia z dubbingiem:
10.15 pt, 10.30 sob., niedz.
11.15,13.25,19 pt., 11.30,14,19 sob., niedz.
10.15 sob., niedz.

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

8 szkolny pon.-czw. -12 zł
•poranki sob., niedz. - 8 zł
^ studencki pn.-czw. -12 zł
M grupowe -10-14 zł

^ Tanie wtorki -10 zł
normalny 14 zł
& bilety week. do godz. 17 -14 zł
m bilety week. po godz. 17-17 zł
J ^dziecięcy-10zł

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

Produkcja / wiek

Godzina

Faceci w czerni

USA (15)

Włamanie na śniadanie
Reisident Evil
Prześladowca
Byliśmy żołnierzami
Niewierna
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Był sobie chłopiec
Spider-Man
Wehikuł czasu
Trzynaście duchów
Dzień świra
Gwiezdne wojny
- Atak klonów
Ulo i Stich
Epoka lodowcowa

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

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22
22.50
20.15
12.45 pt., niedz., 17.30,19.45,22.30 pt.-niedz.
15.45,20.30, i2.40 pt., niedz., 15.30,22.40 sob.
19.15,22.10 pt., niedz., 14.15,17.15 sob.
14.10,19.30,22.15
11.15,13.45,16.15,18.45, 21.15 pt., niedz.
10.40,13.15,15.45,18.10, 20.35, 22.45 sob.
13.15,17.45,22.45 pt, niedz., 15.15,20.30 sob.
11.30,16.45 pt., niedz., 11.40,16.45 sob.
15.05 pt, niedz., 22.50 sob.
10.45,15.15 pt, niedz., 10.45,12.45 sob.
13.30,18.15 pt, niedz., 18.15 sob.
10.30

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

11.10,15.30 pt, niedz., 9.40,13.30 sob.
11.10,13.10,17.10 pt., niedz.
10.15, 12.30 sob.
SI sob., niedz. -19 zł
£ ulgowe -12 zł
8 studenckie -14 zł
•grupowe (inf. u kierownika kina)

M do godz. 12 pon.-czw. -14 zł
^ w godz. 12-17 pon.-czw. -16 zł
SI po godz. 17 pon.-czw. -18 zł
W do godz. 12 piątek -16 zł
W po godz. 12 piątek -19 zł

Edward i Connie Sumnerowie są małżeństwem w średnim wieku, które
wiedzie dostatnie i wydawałoby się szczęśliwe życie. Jednak pewnego dnia
w artystycznej dzielnicy Soho Connie poznaje młodego i przystojnego Francaza - Paula Martela, z którym nawiązuje namiętny romans. Odnajduje w
nim to, czego brakowało jej w życiu. Gdy mąż odkrywa prawdę, postanawia
stawić czoła rywalowi.

Gdańsk

Kobieton

17 pt.

15-30 zł

Teatr Malarnia
teł. 301-13-28

Gdańsk

Happy End

21

15-30 zł

Stocznia Gdańska
tel.301-13-28

Sopot

Nie teraz, kochanie

0.15

15-30 zł

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

Gdynia

Anioł zstąpił
do Babilonu
Mewa

20 sob., niedz.

20-25 zł

Scena Letnia
przy molu
w Orłowie

Upadek

19.30

28 zł

Teatr Atełier
al. Mamuszki 2

Sopot

•
Zaprzyjaźnię się z mężczyzną w wieku ok. 33 lat, wykształco
nym, nowoczesnym, błyskotliwym, szczęśliwym, pełnym życia blondynka z Gdyni, ciepła, kobieta, posiadająca wewnętrzną siłę,
atrakcyjna w kontakcie.
sygn. 1529
•
Samotny 33-letni, sympatyczny Lew z poczuciem humoru, pełen
optymizmu blondyn. Poszukuję pani (do lat 50), szczerej, wyrozu
miałej i wrażliwej.Potrafiącej odróżnić dobro od zła i nie kierującej
się utartymi sloganami i przyjętymi normami. Panią, która ma
swoje zdanie i potrafi walczyć o swoje racje - bez tematów tabu.
Moja droga Pani, zanim zdecydujesz się nawiązać kontakt, wiedz,
iż przebywam w ZK. Jeśli to nie jest dla Ciebie barierą, napisz. Mo
gę obiecać, że odpiszę na każdy poważny list. Lew z Gdańska.
sygn. 1530
•
Wdowa lat 51/167/65, samotna, bez zobowiązań, pracująca za
wodowo, własne M. Poznam pana w odpowiednim wieku, który
docenia obustronną wzajemną miłość dającą radość, zadowolenie,
zdrowie. Nie zwlekaj - napisz. Telefon mile widziany. Gabriela.
sygn. 1531
•
Rozwiedziony 56-latek (181/78), bez zobowiązań i majątku - fir
my, auta, „chaty", kasy, palący, mający „złote ręce" i wielkie serce,
w którym jest miejsce dla zdecydowanej pani z M, ceniącej wier
ność, życie we dwoje, pragnącej uczucia oraz bratniej duszy. Podaj
rękę! Napisz! Może to my? Nie szukam przygód. Czekam na po
ważny i uczciwy list.
sygn. 1532
•
Mam 36 lat, 172/65, jestem osobą szczerą, uśmiechniętą, tole
rancyjną, ponoć niebrzydką, o spokojnym usposobieniu, bez dzieci.
Poznam pana do 50 łat, pragnącego poznać prawdziwego przyja
ciela na dobre i złe. Nie posiadam własnego mieszkania. Panowie
z ZK wykluczeni. Odpowiem na każdy list.
sygn. 1533
•
Jestem samotnym chłopakiem chwilowo przebywającym w ZK.
Pragnę poznać atrakcyjną dziewczynę w wieku 19-25 lat, powadfe
nie myślącą o życiu, która pragnie stałego związku opartego na^P
szczerości i miłości. Dziecko nie stanowi dla mnie przeszkody. Oko
lice Gdańska. Foto miłe widziane, oraz telefon. Sławek.
sygn. 1534
•
Wdowiec, 54/169/80, z wykształceniem zawodowym, obecnie
na zasiłku przedemerytalnym, z mieszkaniem, bez rażących nało
gów. Poznam panią stanu wolnego, wdowę, lat 44-50, wzrost
155-168, szczupłą lub lekko puszystą, z wykształceniem zawodo
wym lub średnim, bez nałogów, finansowo niezależną. W miarę
ładną i gospodarną.
sygn. 1535
•
Domator, 51 lat, wzrost powyżej 170 cm, na rencie, bez rażą
cych nałogów i wszelkich zobowiązań. Niezależny finansowo i
mieszkaniowo, stanu wolnego. Pozna panią tylko stanu wolnego
w wieku 40-50 lat, bez nałogów i zobowiązań, również niezależną
finansowo, z okolic Kaszub, która nie szuka sponsora ale drugiej
połowy na dobre i złe. Samotny domator.
sygn. 1536
•
Panna, lat 31,170/60, blondynka po studiach pozna kulturalne
go i sympatycznego kawalera bez zobowiązań, do łat 35, poważ
nie myślącego o przyszłości i założeniu rodziny. Panowie z ZK wy
kluczeni.
sygn. 1537
•
Samotna, lat 45, rozwiedziona, miła, pogodna, pracująca zaw^^
dowo, wrażliwa i uczciwa, ceniąca szczerość i rozsądek, pozna
na do 50 lat, wolnego, bez zobowiązań, niekaranego. Grażyna.
sygn. 1538
•
Krzysiek, lat 32, spod znaku Skorpiona. W chwili obecnej prze
bywam w ZK i myślę, że znajdzie się osoba, która mnie zrozumie.
Jestem spokojny i tolerancyjny, lubię zwierzęta, przyrodę i ciepło
domowego ogniska. Poznam panią (również z dzieckiem), mile wi
dziane foto. Odpowiem na każdy list. Krzysiek z Pomorza.
sygn. 1539
•
Jestem osobą zdecydowaną i odpowiedzialną, o pogodnym
usposobieniu. Mam 26 lat wysoka i szczupła. Ukończyłam studia
wyższe, pracuję zawodowo, ale wciąż jestem samotna. Szukam
przyjaciela, który tak jak ja jest pogodny, szczery i lubi długie spa
cery. Odpowiem na każdy poważny list. Lucyna.
sygn. 1540
•
Cześć, to ja. Czy chciałbyś poznać 20-letnią księgową z Wejhe
rowa, ma na imię Asia? Jeśli tak, to być może któregoś dnia Ty
coś napiszesz, i się gdzieś spotkamy. I co Ty na to?
sygn. 1541
•
Poznam pana do 60 łat, bez zobowiązań, w celu matrymonial
nym. Mam 55 lat, jestem na stałej rencie, bez zobowiązań. Pan po
winien być uczciwy, poważny, na dobre i złe, może palić, alkohol
wykluczony. Mam 165 cm wzrostu, szczupła. Pan może mieć co
najmniej 175 cm wzrostu. Oferty bardzo poważne z Gdyni lub oko
lic, chociaż nie tylko.
sygn. 1542

Jeśli jestes samotny

Niewierna
Reż.: Adrian Lyne
Prod.: USA, 2001
Typ: thriller erotyczny
Wyst.: Richard Gere, Dianę Lane, Olivier Martinez, Erik Per Sullivan

serwis informacji lokalnych

SERCA DWA

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

www.naszćmiasto.pl

20 pt.

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

KUPON

rca
dwa

Wmm Dziennik
wybrzeza Bałtyckimi

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Z BOISK

Poprawiają
boisko
MECHOWO. Piłkarze A-

-klasowego Relaksu Mechowo przygotowują się
do rozgrywek, - Mamy
niestety skromne trenin
gi, gdyż wszyscy pracują
w sezonie do dwudzie
stej trzeciej, a nawet do
północy - twierdzą mechowianie. To jednak nie
przeszkadza, aby rozgry
wać sparingi. W ostat
nich meczach padły wy
niki: z Handlem Puck 3:
5, Startem Mrzezino 3:
5 i Jastrzębiem Domatowo 5:3. W niedzielę,
4 sierpnia o godz. 14 na
własnym boisku Relaks
podejmie piłkarzy Nórdy
Karwia. - Chcemy przed
rozgrywkami poprawić
jeszcze nasze boisko mówią działacze Relak
su. - Chcemy, aby gmina
wykupiła ten teren.
Wówczas poszerzyliby
śmy boisko o około sie(jan)
( em metrów

ę>

Celemjest awans

Fot. Janusz Nowicki

Mieczysław
Stromski

prezes Relaksu

- Nie ukrywamy, że naszym
celem w najbliższym sezonie
jest awans do ligi okręgowej.
W związku z tym szykują się
nam nowe nabytki Do drudokoptują prawdopo' WK)nie piłkarze z Gryfa Wej
herowo. Rozmawialiśmy tak
że z niektórymi zawodnikami
Kaszubii Starzyno. Jeśli ich
drużyna spadnie do klasy B,
to przejdą do nas.

•Zawieszone
sparingi

Goręczyno. Jubileusz klubu sportowego

Mecze i zabawa
czyli minęło 10 lat
stadionie
gminnym
w Goręc z y n i e

odbył się
festyn z okazji 10 rocznicy
powstania klubu sportowe
go.
Klub o początkowej na
zwie Gryf Goręczyno zało
żony został w 1992 roku
przez Jerzego Gliwę, Dariu
sza Brylowskiego i Romana
Plichtę. Zawodnicy grali
wówczas w B klasie. Już po
roku awansowali do A kla
sy, w której występują do
dzisiaj.
Sześć lat temu weszli
w porozumienie z Wytwór
nią Klejów i Zapraw Bu
dowlanych Atlas, którzy są
ich głównym sponsorem.
Wiosną powołali dwie nowe
drużyny
-juniorów.
W pierwszej grają piłkarze
z rocznika 1987-1988, nato
miast w drugiej z rocznika
1989 i młodsi.
W minioną sobotę futboliści mieli okazję po raz
pierwszy sprawdzenia swo
ich sił. Na otwarcie obcho
dów rozegrali mecz z rówie
śnikami z Cartusii Kartuzy
Po zaciętej walce wygrali 3:
2.

Kolejny mecz rozegrano
pomiędzy byłymi a obecny
mi zawodnikami Atlasu Go
ręczyno. Spotkanie zakoń
czyło się remisem 3:3.
- Celem imprezy było
uczczenie dziesięciu lat
działalności klubu sporto
wego oraz zachęcenie
wszystkich chętnych do

rlEBBSBBBi
•Czas
sparingów
REKOWO DOLNE. Pił

karze Błyskawicy mocno
pracują nad przygotowa
niem formy do sezonu.
Ostatnio w meczu ze
Startem Mrzezino, tylko
minimalnie przegrali 2:
3. Dla Rekowa bramki
strzelili Okrój i Gajewski.
Przypomnieć trzeba, że
Start w tym roku wywal
czył awans do ligi okrę
gowej. W innytn sparin
gu Błyskawica uległa Ko
ronie Żelistrzewo, nowoupieczonym A-klasowcom, 1:3. Honorowego
gola strzelił Gajewski.
W niedzielę, 4 sierpnia
o godz. 14 rekowianie
w Sławószynie sprawdzą
tamtejszy Zryw. W sobo
tę, 10 sierpnia o godz. 12
u siebie podejmą piątoligowego Orkana Rumia.
Jednym z ostatnich spa
ringów będzie mecz
z Orkanem Gdynia
w środę, 14 sierpnia
o godz. 17 na boisku Flo
ty(jan)

•Powalczą
0 awans

DZIEMIANY. Pomimo

Przy piłce Mirosław Mackojć z drużyny oldbojów
Goręczyno.
Fot Artur Socha

czynnego udziału w sporcie
- powiedział Kazimierz Zielka, prezes Atlasu Goręczyno.
Podczas imprezy prowa
dzone były również konkur
sy. Rzuty do celu, nadmuchi
wanie balonów na czas, kon
kurs chodu z piłką między
głowami i bieg w workach
cieszyły się dużym zaintere
sowaniem wśród dzieci.
Urozmaiceniem czasu dla
najmłodszych uczestników
imprezy były darmowe
przejażdżki konne ufundo Juniorzy z Goręczyna zwycięsko zakończyli swój
wane przez stadninę koni pierwszy mecz z Cartusią.
¥otAmr SoCha
Diana z Goręczyna.
(pr)

udanego finiszu piłkarze
KS Dziemiany od nowe
go sezonu rozpoczną
rozgrywki w klasie B.
Zadecydowała o tym sła
ba postawa w rundzie
jesiennej, bo na wiosnę
spisywali się zupełnie
dobrze (gdyby wziąć pod
uwagę tylko wyniki wio
senne byliby na czwar
tym miejsce w tabeli).
W klubie nie załamują
jednak rąk. Działacze
obiecują walkę o powrót
do klasy A. lyiko jeden
zawodnik opuścił druży
nę. Jest nim Jarosław
Wojciechowski, który zo
stał wypożyczony do Tę
czy Brusy.
(jard)

m Zwycięstwo
Słupi

SULĘCZYNO. Na gmin

POWIAT PUCKI.

Okres sezonu letniego
jest dla mieszkańców
nadmorskich miejsco
wości czasem wytężo
nej pracy. Z tego też
powodu wiele z drużyn
nie ma treningów, ani
nie rozgrywa sparin
gów. - Większość dru
żyny zatrudniona jest
w tej samej hurtowni mówi Andrzej Kwidziński, trener Wichra
Łebcz. - W tym okresie
pracujemy po dwana
ście, a nawet trzynaście
godzin. Na trenowanie
nie ma żadnych szans.
Piłkarze Wichra jednak
już niedługo wyjdą na
boisko. Pierwszym sparingpartnerem będzie
prawdopodobnie Kaszubia Starzyno. Odpo
czywają również za
wodnicy Sokoła Kosa
kowo. W tej chwili do
grywane są jedynie
terminy przyszłych
spotkań.
(jan)

piątek
2 sierpnia 2002 r

Kalisz, gm. Dziemiany

Sparingowy turniej

P

ięć drużyn wzięło
udział w turnieju pił
karskim o Puchar Fir
my Opel Odejewski z Człu
chowa. Niestety, nie doje
chał ubiegłoroczny trium
fator turnieju - drużyna
Wierzycy Stara Kiszewa.
- Zawody miały na celu
rozegranie meczów kontro
lnych przed zbliżającymi
się rozgrywkami w ligach
piłkarskich - mówi Dariusz
Turzyński, organizator im
prezy. - Przede wszystkim
trenerzy mieli doskonałą
okazję do sprawdzenia no
wych zawodników, a także
wspólnie się spotkać i do
brze bawić się.
Pomimo że w turnieju
udział brały drużyny z róż
nych klas rozrywkowych
poziom był wyrównany.

•Grupa I
Centrum Pelplin-KS Dziemiany
5: 3 po rzutach karnych. W nor
malnym czasie gry był remis 2:
2.

•

•

'

]

Dziemiany. Poziom turnieju był bardzo wyrównany.

• Grupa II
1. Santana Wielki Klincz
2. LZS Grabowo Kościerskie
3. Grom Leśno
• Mecz o I miejsce
Santana Wielki Klincz-Centrum
Pelplin 12:11 po rzutach kar
nych; w normalnym czasie gry
był remis 2: 2.
• Mecz o III miejsce
KS Dziemiany-LZS Grabowo Ko
ścierskie 3: 2.

Fot. Archiwum

W wielu meczach strzelano
po cztery lub pięć bramek.
B-klasowy Centrum Pel
plin wzmocniony był za

wodnikami z występującej
w klasie okręgowej Wierzy
cy Pelplin. Klasę A repre
zentował beniaminek San-

tana Wielki Klincz. Pozosta
łe drużyny nowy sezon roz
poczną w B klasie.

(jard)

nym stadionie, w minio
ną niedzielę, drużyna
Słupi Sulęczyno roze
grała mecz sparingowy
z zespołem grającym
w klasie okręgowej Bytowią Bytów Mecz za
kończył się wynikiem 2:
1 dla gospodarzy Jak nas
poinformował Ireneusz
Kordą, sekretarz klubu
Słupia Sulęczyno, zara
zem grający jako bram
karz, spotkanie było wy
równane. Piłkarze z oby
dwu klubów mieli sporo
okazji do zdobycia bra
mek. Pierwszego gola
w 40 min. goście strzelili
z rzutu karnego. Cztery
minuty później Andrzej
Kreft zdobył bramkę wy
równawczą. Pierwsza
połowa spotkania zakoń
czyła się remisem 1:1.
W drugiej połowie, w 60
min. spotkania, Tomasz
Żeleźnik zdobył drugą
bramkę dla Słupi. Od te
go czasu, pomimo zacię
tej walki, wynik nie uległ
zmianie.
(u)

mi Dziennik

piątek
2 sierpnia 2002 r

Z miasta

Bałtvcki*i

Gryf Kościerski

www.naszemiasto.pl
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GMINA KOŚCIERZYNA
«ł

'

t »

Kościerzyna. Szkolne remonty

W

W klasach pachnie farbą

ZARZĄD GMINY KOŚCIERZYNA
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru
chomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zmianami)

iektóre kościerskie ścierskiego
funduszu nim portier oraz konserwa
szkoły wykorzystały ' ochrony środowiska. Poma tor. Tylko dorywczo zatrud
czas wakacji na prze lowano również część sal, niono do pomocy jedną
prowadzenie
remontów hol, wymieniono glazurę osobę. Pieniądze na remont
w budynkach szkolnych.
w łazienkach. Już planowa . czerpano wyłącznie ze
W Państwowej Szkole ny jest kolejny remont, jeśli środków finansowych szko
Muzycznej I stopnia wy tylko szkoła zdobędzie do ły. Udało się pomalować 10
pomieszczeń, a także klatki
mieniono kotłownię z opa datkowe środki finansowe.
korytarze
lanej węglem na ekologicz
W Zespole Szkół Zawo schodowe i
ną, opalaną olejem opało dowych nr 1 bieżący re w 3 budynkach, toalety, salę
wym. Remont przeprowa mont przeprowadzono wła gimnastyczną, szatnię, od
dzono dzięki pomocy ko- snymi siłami, pracował przy nowiono meble, a w holach

wykazuje do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Gminy Koście
rzyna, zapisaną w KW 22769, położoną w obrębie

73

o pow.

0,24 ha

Sycowa Huta, ozn. nr

zgodnie z miejscowym ogólnym planem zagospoda

rowania przestrzennego przeznaczonej w części pod projektowaną wy
twórnię prefabrykatów, jako inwestycja czasowa związana z eksploata
cją kruszywa, pozostała część przeznaczona pod nieużytek, w zmianach
do planu przeznaczona pod działalność gospodarczą, cena

33 600 zł.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu ww. nieru
chomości, mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 6 września
2002 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna.
Po tym terminie roszczenie do prawa pierwszeństwa w nabyciu przed
miotowej nieruchomości nie będzie przysługiwało.

RRU.H. S.C.

PRODUKCJA
SPRZEDAŻ
MONTAŻ

TYLKO

16 i 17 sierpnia 2002 r.*
Kupując w tych dniach meble na raty zapłacisz
tylko cenę towaru

prowizja 0%, odsetki 0%

SKLEP MEBLOWY EDAZ
Meble dla wszystkich w pełnym asortymencie
Kościerzyna, ul. Przemysłowa 1, tel. 686-61-20
' Umowy ratalne sporządzone w promocji zawierające od 2 do 5 rat
10149414/A/890
EKSPEDIENTKA poszukuję pra

RENCISTA, 28- letni, pilnie, szu

cy na 0,5 lub 3/4 etatu w okolicy

kam pracy chałupniczej lub jako
pomocnik stolarza, 0503-953-368

Żukowa, Kartuz, tel. 684-14-19

GERMANISTA emeryt, nauczy
ciel niemieckiego, poszukuje pra
cy

w hotelu lub prywatnie,

058/672-49-35

KONSULTANTKI z terenu
Kartuz i Kościerzyny poszu
kuje Avon, 6 upominków od
firmy,
058/687-32-13,
0503/547-010

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

PRACE chałupnicze zleci produ
cza 17 (042) 633-56-92, (042)
633-54-97

cenie

średnie,

25

lat,

tel.

0503/602-604

KOSZTORYSY budowlane, in
stalacyjne - wykonam, przyjmę

PRACOWNICE

dziewczyny

w sklepie odzieżowym w miejsco

każdą

pracę

chałupniczą,

wości nadmorskiej od zaraz z za

MALARZ, rencista, pilnie podej
mie pracę, malowanie, tapetowa

do 15.00

nie, cekolowanie, (058)532-65-52
17.00-21.00

MGR inż. biotechnologii podejmie
pracę w laboratorium, bdb znajo

ABSOLWENTÓW, zaocznych,
na stałe, możliwość przeszkole

poszukuje pracy w zawodzie,
(058)680-82-20

wtasnym domu od 1 roku, tel.
554-01-09

MĘŻCZYZNA,

wykształcenie
średnie, prawo jazdy, odpowie
dzialnyposzukuje
pracy,
0604/282-305

MIŁA, odpowiedzialna 19 latka,
zaopiekuje się dzieckiem lub star
szą osobą, Sierakowice 058/681-

058/681-01-90

kwaterowaniem, 0505/653-550

UCZNIA do cukierni z terenu
Kartuz, 0604-503-411

40- letni, kierowca- handlowiec,
świadectwo
kwalifikacji,
(058)677-09-26

ZAOPIEKUJĘ sie dzieckiem we

KIEROWCA kat. B,C,E, wykształ

cent. „Akcept" 90-261 Łódź, Jara

RENCISTA, sprawny fizycznie,

TECHNIK sekcyjny, 8 lat stażu,

HYDRAULIK, konserwator, renci

mość jęz. angielskiego, (058)68670-28

MŁODY, dyspozycyjny poszukuje
pracy w hurtowni lub innej fizycz
nej, 058/681-77-06

PODEJMĘ każdą pracę, prawo
jazdy kat. B, po wojsku, 0504356-899
UDZIELĘ korepetycje z języka

FIAT 126p, po kapitalnym remon
cie, nowe opony, alternator,
(058)686-27-80

FIAT 126 p., 93 r„ 2300 zł do
uzg., (052)398-6386, (0503)5182-25
FIAT Cinguecento 704 40 UN,
1996 tanio, stan bardzo dobry,
tel. 0505/201-261 lub 052/39776-24
FORD Cargo 912, sprzedam lub
zamienię na osobowy do 6000
zł., 058/681-28-21
FORD Escort, 1991, biały, stan
bardzo dobry, cena do uzgodnie
nia, 058/681-12-81, 0606-128-

FORD Fiesta 1.1 benzyna, 1993,
95.000 km, 5- drzwiowy, granato
wy metalik, 0501-761-821
FORD Sierra 1986 r, 1,8, cena do
uzgodnienia, 0609-117-163

HONDA Civic, 1,4, 1994, wypo
sażenie, 16.500 zt, 058/56-33456,0606/356-859

MGR inż. rolnictwa, prawo jazdy

59

kat. B, środki ochrony roślin, na

28-21

IFA L-60, skrzyniowy, plandeka,

MŁODYCH, pełne etaty, również

pracy, (058)686-70-28

WYKONAM ogrodzenia, oczka

90 r., 6000 zł do uzgodnienia,
możliwa zamiana na samochód
osobowy np. VW, (058)324-44-67
po 19.00

sezon, 1200,- 2500,-/ miesięcz

MURARZ poszukuje pracy, budo

nie. 058/664-07-97

wa domu, remonty, wykończenia,

PRACOWAŁEŚ w Niemczech,

w każde miejsce
w Polsce (0,70 PLN), Ford Trans

MURARZ solidny, budowa domu,

it 1 + 8 osób, 058/684-02-83,
0609-427-386

Holandii, Austrii, odbierz podatek
najtaniej!

Najskuteczniej!

ZAWIOZĘ

058/694-20-95, 0604-552-094

dachy, ocieplenia, tynki, 058/684-

058/301-82-63

AUT0M0T0

OPIEKUNKA- zaopiekuję się
dzieckiem na terenie: od Wejhe
rowa
18 letnia dziewczyna poszukuje
dorywczej pracy na cały sierpień,
Kartuzy, 0691-697-682

ABSOLWENT

wykształcenie

do

Gdyni

058/681-28-21

wyższe (rachunkowość), prakty

OPIEKUNKA starszej osoby lub

ka w biurze, obsługa komputera,

prowadzenie

domu,

Kartuzy,

MERCEDES 200D (beczka), stan
bdb, rozliczenie za prace przy bu
dowie domu jednorodzinnego,

4 szt., ok. 5 mm, 80 zł/szt., Ko
ścierzyna, (0691)50-78-98

POLONEZ, 1990, stan db, prze

OPONY 205x55x16", 91 W, Pirelli

POLONEZ Caro, 93 r., 1.5, H,
ES, EW, R, nowe opony, prze
gląd do 02.03 r., 2800 zt, cena do
negocjacji, (058)687-10-00

POLONEZ Truch, 1993 r„ gaz,
cena 2.500, tel. 052/398-84-12
lub 0504/099-848

RENAULT 9, składak, 1991, po
jemność 1,4, ES, CZ, odcięcie
zapłonu, cena 2800 zł., 0603753-269 po godz.17.

języka niemieckiego, ambitna,

pracy w ochronie, może być do

podejmie pracę od zaraz, prawo

datkowa w ochronie, (0605)09-

FIAT

jazdy kat. B, tel. 0601/566-411

73*63

058/681-47-49

stanie, zadbany, tanio, 0504-580187
1984,

Kartuzy,

chodu

mm, 140 zł/para, 205x65x15"

Tel.0604-123-513

MXV

7

mm,

150

z

gaźnikiem

kupię.

zł/para,

OPONY wzmacniane 225/65/15
C Kleber, 2000 r., 4-6 mm, 4 szt.,
170

zł/para,

Kościerzyna,

(0691)50-78-98

PRZYCZEPA samozbierająca,
chojnicka, (052)398-15-80

WÓZEK

widłowy

„Bułgar",

AUTA powypadkowe, 0604/597980

AUTOWYNAJEM Zastępcze- Re
fundacja z OC, 058/552-75-22,
0601/651-672

VW Polo, 1980 r., poj. 0,9 litra,
czerwony, przegląd do 15 06
2003, cena do uzgodnienia,
058/687-11-61

jestrowany, 058/681-24-41

FELGI stalowe, Mercedes Sprin
ter, LT35, 5,5/15 H2ET83, 4 szt.,
oryginalne, 380 zł, Kościerzyna

VW Passat Kombi TDi zamienię

KUPĘ

na busa, tel. 0602/828-154 lub
052/397-68-35

tel. (0-59) 848-17-30

CHOJNICE, mieszkanie 71,5
m kw. 4 pok., III p., balkon duży
loggia, 70 000 zł, własnościowe,
(052)397-42-43

GOWINO- dziatki budowlane,
1000 m, płaski, suchy teren,
(058)572-35-96

CHOJNICE - połowa bliźnika

tą budową, tel. 0608/349-854

pow. 160 m kw, podpiwniczony,
garaż, komfortowo wyposażony,
salon z komnikiem, tel. 0600/876756 lub 052/397-34-13

CHOJNICE - sprzedam dom na
Osiedlu Leśnym lub za dopłatą
zamienię na mieszkanie w bloku,
tel. 0604/871-727

CHOJNICE - sprzedam dom na
Osiedlu Leśnym z możliwością
zamiany na mieszkanie w bloku,
tel. 0604/871-727

CHOJNICE - sprzedam dom na

CHOJNICE - sprzedam działkę nr
281 z domkiem na „Metalowcu"
pow. 368 m kw, tel. 052/397-0431

CZARNE Dolne 1.6 ha, klasa
3A tel. 055/275-27-51
CZERSK, 60,2 m kw., 3 pok., II
p., własnościowe, tel. (0692)9753-84

0604-235-892

I000-

auta

I000- powypadkowe, rozbi
te, (058)556-96-25, 0604836-202

BOLSZEWO- działka budowlana,
1.800 m, prąd, telefon, woda-

o pow. 2000 m kw. wraz
z domem gospodarczym sprzedam pilnie, cena do
uzgodnienia^ Tel. 0504-5511-05

KAMIONKA (koło Kwidzyna)
działka rekreacyjna o pow. 0.34
ar tel. 055/261-24-91 wieczorem
KARTUZY, działka budowlana
1000 m kw, uzbrojona w atrakcyj
nym miejscu, 058/681-03-05
KARTUZY, M-2, 25,6 m kw., na
os. Derdowskiego, C603-093-289
KARTUZY - Burchardztwo - dział
ki budowlane od 700 do 1276
m kw., uzbrojone, 058\684-09-48
lub 504-491-824
KARTUZY 1200 m kw., działka

058/684-02-76

KARTUZY mieszkanie M-5, po
pow. 73,7 m kw., II piętro, ładne
położenie, 058/681-01-90
KARŻNICZKA- okolice Stupskazespół pałacowo- parkowy na
wyspie otoczony fosą, (059)8113-698

DZIAŁKA POD „Metalowiec", do
mek murowany 25 m kw, woda,

KASZUBY, działka uzbrojona,

prąd, tel. 0604/345-727 po godz.
17 Chojnice

3,25 ha z lasem, wokół jeziora,
0605-647-205

GNIEWINO- blok, 4- pokojowe,

KIEŁPINO, działki budowlane,

obok, (058)572-07-93

82 m, 80.000 zł- do negocjacji,
(058)676-78-89

BOLSZEWO- działka budowlana,

GOŚCICINO- działka budowlana

1.800 m, prąd, telefon, wodaobok, (058)572^07-93

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

(094)-341-68-53

BORUCINO gm. Stężyca, działkę

GOŚCICINO- działki budowlane,

letniskową nad Jeziorem Raduńskim - sprzedam, 058/684-30-18

tanio, blisko las, prąd i woda,
(058)572-01-32

CHARZYKOWY, działka rekre

GOŚCICINO

acyjna, POD Zacisze, 340 m kw,

działka budowlana, tanio, 0691-

tel. 0692/937-805

796-397

0604-412-810

m

KAMIENICA SZLACHEC
KA działkę budowlaną

KARTUZY kawalerkę sprzedam,

looauta
powypadkowe

!00 auta powypadkowe

częściowo uzbrojona, 1.04 mkw,
czereśnie,
oczko ^^dne
j^ne,
0606/345-400, 058/533-J

CZERSK - sprzedam lub zamie
nię na mniejsze mieszkanie wła
snościowe, 77 m kw, II piętro,

DĘBOGÓRY, działka budowlana

rozbite,

JUSZKOWO działka budowlana,

(0608)05-40-96

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

0604-228-214

GRUNOWO - działka z rozpoczę

budowlana, uzbrojona, atrakcyjne
położenie, tel. 058/681-11-43 po
17

CZERSK, garaż przy ul. Matejki,

przy ul. przytorowej, tel. 052/39865-31 po godz. 18

I00- auta powypadkowe

(0691)50-78-98

OPONY 175/65/14" Goodyear, 2
szt., 165/65/14" Miechelin, 2 szt.,
ok. 6 mm, 150 zł/para, Kościerzy
na, (0691)50-78-98

ifa L-60, skrzyniowy, plandeka,

(058)324-44-67 po 19.00

058/775-01-31

tel. (0-58) 66-06-525

Słupsk, ul. Filmowa 3e

Osiedlu Leśnym z możliwością
zamiany na mieszkanie w bloku,
tel. 0604/871-727

(0691)50-78-98 Kościerzyna

VW Passat kombi, 1,8 gaz, 1992,

ZESTAW naprawczy do silnika

383

INSTALACJĘ gazową do samo
OPONY Michelin 205x60x15", 5

elektryczne lusterka, szyberdach,
stan dobry, granatowy, 12.000 zł,

JAWA CS350, 90 r., po przeglą

1998 r„ stan dbd, tel. 0602-253-

490

(0691)50-78-98 Kościerzyna

6000 zł do uzgodnienia, pilnie,

VW Polo 1.3 D, 1990, biały, cena
8.800 zł, (058)677-20-54

LANOS 1,4 benzyna, grudzień
126,

zachodnie. 671-59-62, 0601/800-

ny, 14.500 zł, (058)778-27-18

rach 135/13, stan dobry, 30 zł,
(058)672-50-16

BMW 86/91 r w bardzo dobrym

POWYPADKOWE, uszkodzone,

małego remontu, cena 3.500 zt,
do negocjajci, tel. 0609/911-791

058/681-24-41

PRACOWNIK ochrony poszukuje

powypadkowych,

0601-624-184

90 r., zamienię na samochód
osobowy, np. VW lub sprzedam,

FELGI - sztuk 4, cena 60 zł/za
sztukę, rozmiar 14, na 5 śrub,
stan idealny, 058/694-27-28

DZIEWCZYNA lat 21, znjamość

6000, 99 r., 6 mm, 160 zł/para,

dów

stan idealny, mało eksploatowa

KOLO samochodowe o wymia*

0604-752-958

*000001* skup samocho

udźwig- 2,5 t, silnik Perkinsa,

AUDI 80, 1982, tanio,

0691-033-438, 058/684-93-06

0602-506-359

VW Passat Combi, poj. 1.6 TD,
1987 r., srebrny metalik, roleta,
relingi, listwa, nadkola czarne do

stronny wywrót, 058/681-53-12,
0608-163-922

KOMBAJN MF-2,5 m, sieczkar
nia, prasa, pług - 3, kultywator,
glebofrezarka 2,5 m, gruber 11z, Somonino, 058/684-11-10
wieczorem

*000001* samochody rozbite,

150 zł/para, (0691)50-78-98 Ko

stan idealny, 38.000, (058)67203-32

JELCZ 416, 1994 r., plus przy
czepa - sprzedam, 0602-253-383

rok, 34.000 zł, bogato wyposażo
ny, 058/534-67-67.

Kościerzyna

OPONY 205/50/15" Kleber, 2000

ŻUK izoterma, diesel, 1990, zare

AUDI 80, 2.2 benzyna/gaz, 1999

mm, 150 zł/para, (0691)50-78-98

tal, 2 szt., Dunlop, 2 szt., 7 mm,

tel. (0-58) 30-03-267

Gdynia, ul. Starowiejska 17/2

5%

padkowych, 0603-767-991

OPONY 195x65x15", Continen

Biura Reklamy:

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

RABATOWY

*000001*- skup aut powy

OPEL Astra II 1.4 16V, 2000 r.,

82-02, 0607-327-689

zawsze w środę
w Oiiwini

KUPON

OPONY 185x60x14", Firestone, 7

ścierzyna

gląd do czerwca 2003, (058)774-

GRATKO

brutto z YAT

mm, 185x65x14" Goodyear, 5

0601/651-472, 058/677-08-46 wieczorem

Skody 120 L, (058)672-07-52

(058)572-01-32

kuje się w swoim domu, Kartuzy,

(0603)56-88-43

nozielony, stan db, (0503) 95-3890

dzie, 800 zł, (058)687-93-28

Cisowej,

OPIEKUNKA do dziecka, zaopie

ISUZU Midi bus, lub zamienię na
osobowy kombi, Małe Liniewo,

IVECO, 8 ton, alu-burty, trzy-

05-64

429 zt

ZAKŁAD PRODUKCYJNY i SALON SPRZEDAZY
MISZEWKO 18 B k. Chwaszczyna, tel. 684-89-01
SALON FIRMOWY: GDYNIA, ul. CHYLOŃSKA 91, 623-02-61
GDYNIA, PL. GÓRNOŚLĄSKI 17, 664, 77-05
MERCEDES
„beczka",
benz./gaz., 80 r„ 5000 zł, ciem

AUMOTO

470 zt brutto z YAT

BALKON 0,9 X 2,1 (R) -

FIAT 126 EL, 1996 r„ zielony, au
to alarm, radiomagnetofon (pa
nel), bezwypadkowy, zdabany,
cena do uzgodnienia, tel.
052/397-62-40

1

Ogłaszaj się

DRZWI
PARAPETY

SUPERPROMOCJA
OKNO 1,5 X 1,5 (UR) -

nia, fizyczna, umysłowa, 623-54-

wodne, grille z kamienia łupane
go, 0604-856-142

OPTIMUS • SYSTEM
OKNA PCV
ri

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

angielskiego, niemieckiego, infor
matyki, tanio, solidnie, 058/681-

wozy, prowadzenie gosp., szuka

(sura)

10149331/A/890

sprzedaż na

PROMOCJA

wymieniono wykładziny.
Przprowadzono renowację
ławek i krzeseł. Zmoderni
zowano także sieć kompu
terową, zarówno dla po
trzeb dydaktycznych jak
i administracyjnych. Dy
rekcja pragnie, aby szkoła
była jak najlepiej przygoto
wana do rozpoczęcia nowe
go roku.

k.

Wejherowa-

tel. 0604-233-849

KLUKOWA Huta, dom w suro
wym stanie na powierzchni 820
m kw, 058/684-34-84

KOŚCIERZYNA, działka budow
lana 1100 m kw., blisko jeziora
Gałęźne, (058)686-22-70
KOŚCIERZYNA, działki o pow.
850 m kw., (058)686-50-66
KOŚCIERZYNA, Rolnicza, dział
ka 2300 m kw., (058)687-37-98

Ogłoszenia drobne

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

KOŚCIERZYNA

centrum,
parter kamienicy, 120 m, par
king na 9 samochodów, ga
raż, kiosk, całość sprzedam
na działalność, 0604/545-941

DZIAŁKĘ w Chojnicach na Osie

CIUSZKI od 0 do 7 miesięcy (4

kanie 2- pokojowe, 44 m, 500 +

ściciel, garażowany, z szarpa-

reklamówki), 70 zł, Sierakowice,

opłaty + depozyt, (058)672-93-11

czem lub bez, 1022 motogodzin -

058/6816-225

WYNAJMĘ kawalerkę lub pokój

ne położenie na trasie Gdańsk Żukowo, 058/681-79-27

MIESZKANIOWĄ

(0692)21-81-71

LNISKA - działki budowlane, ład
ne położenie, przy trasie Gdańsk
- Żukowo, 35zł/m kw., 058/68179-27

ZIEMIA lub działka na trasie Kartuzy-Żukowo lub okolice Kartuz,
może być gosp. rolne, (0601)18-

LUBICHOWO, ziemia 12 ha,

ZIEMIA rolnicza, lokalizacja obo

w całości, 1 zł/ m kw., 058/56296-74, 0602/32-17-47

jętna, (0601)18-19-34

LUZINO- działka budowlana, 722
m, 30 zł/ m, media- obok, 0600713-514, 0692-736-606

norodzinnym

w

Kartuzach,

BLOCZKI betonowe, wymiar
25x38x14, z wibroprasy. Malbet, tel. 058/681-91-49
BRYGADA budowlana przyjmie
zlecenie od źaraz. Tel.058/684-

19-34

41-64 po 19, Sulęczyno

ZIEMIĘ rolniczą kasy 5 i 6 lub sto
ki o nachyleniu powyżej 15 stop
ni, również czasowo zalewane
przez wodę, (0601)18-19-34

979-826
sztachety, (058)342-54-31

SZAMBA z laminatu, 3,2 m3

bez abonamentu, tel. 0502/675-

mek letniskowy, murowany, dział
ka- 1000 m, zagospodarowana,
0604-870-342

122

NOWA Cierkiew - dziataka bu
dowlana, 1500 m kw, uzbrojna,
dobre położenie,tel. 052/398-7321

DRZWI zewnętrzne z zamkiem,

NOWY Dwór Wejherowski- dział
ka budowlana, 1100 m, uzbrojo
na, (058)672-84-01

NOWY Klincz, dom 70 m kw.,
działka 3400 m kw., oczko wod
ne, garaż, pomieszczenia gospo
darcze, 45 m kw., 75.000 zł lub
wynajmę, tel. 0607/99-41-48

POMIECZYNO, działki budowla

BOROWO, 2 pokoje, kuchnia, ła
zienka w domu jednorodzinnym

DZRZWI zenętrzne otapicerowa-

odnajmę, 0608-512-173

ne z zamkiem z gałkami, tel.

CHOJNICE - mieszkanie własno
ściowe - spółdzielcze, 60 m kw, 3

SMĘTOWO, działkę budowlaną,

SMĘTOWO działka budowlana
o pow. 1050 m kw., tel. 058/68407-60 wieczorem

SMOLNO- działka zagospodaro
wana o pow. 2300 m, (058)67841-58

SOMONINO k. Kartuz- działka
budowlana 1100 m, uzbrojona,
20,00/m, (058)670-60-37

STJ

!D Gd. centrum,
42,8 m kw., 058/5616.00

STĘŻYCA, działka budowlana
1100 m kw., teren rekreacyjny, 18
000 zł, lub zamienię na samo
chód, (0601)30-96-88

osobowe od 99,-! 4-osobowe-

CHOJNICE - oddam w najem ga

180,- Dziecko- pobyt gratis! Tel./

wersalka, tel. 058/686-70-01

bry, łóżko 2 - osobowe dziecięce,

fax 012/641-64-15 www.hotelstu-

drewniane krzesełko ze stolikiem

dio.krakow.pl

rozkładane, dywan brązowy i ro

CHOJNICE - oddm w najem po

wa, słoneczna kawalerka, 29 m,
(058)672-19-88 po 20.00

70.000

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

(058)663-00-79,

ZOROWIEI URODA

MASZYNY

MASZYNY stolarskie tanio sprze

MIESZADŁO na mokro, betoniar
wata do wałowania ziemniaków,

94

stan bardzo dobry, 058/775-01-

stolikiem

pod

telewizor,

JAMNIK miniatura, szczeniaki,

KARTUZY poszukuję mieszkania

PIEC CO, 6 - letni, cena 250 zł,

PRZYCZEPKĘ samochodową-

2-pokojowego lub domku do wy

tel. 0608/187-276

KOŃ sportowy, tel. 052/397-8580

tygodniowe, szczepione, 8,50
zł. Orle, (058)572-15-43

PRALKA wirnikowa Frania, stan
66-29

PINCZER miniaturowy, suczka 4
miesiące, po championie, z me

SEGMENT młodzieżowy, biały,
tsan bardzo dobry, tanio, cena 50

tryką, Chojnice, tel. 052/397-4992

SZNAUCERY, olbrzymy, 8-tygo-

zł, tel. 052/397-62-04

dniowe, po rodowodowych rodzi

SIATKA
zł/m

dowe- sprzedam, (058)572-09-69

ocynkowana,

kw.,

powlekana,

3,8

cach, cena do uzgodnienia,

4,3

058/684-23-71, 0601-846-230

zł/m kw., (058)686-21-95

SONY Playstation, przeróbki, gry,
29

telegazeta, wyłącznik czasowy,

TELEWIZOR kolorowy 20-calo-

SADZONKI truskawek, kwali

wyz pilotem, 400 zł, 058/686-66-

fikowane, różne odmiany, ce
na 25 gr/s,zt, z gruntu i doniczkowane. Dzierżążno, tel.
058/681-34-88, 692-906-919

NOWY Dwór Kwidzyński pół do

stereo,

m kw., na przedmieściach, czę
ściowo uzbrojona, cena 25 tys. zł,
058/685-51-34,0603-62-52-05

mu, wolnostojący, budynek go
spodarczy zamienię na mieszka
nie w Kwidzynie tel. 055/261-67-

10

WERSALKA, 2 fotele, 2 pufy, 300

BORY Tucholskie, działki budow

POSZUKUJĘ

bardzo

tanio,

SNOPOWIĄZAŁKĘ Warta 2, stan

z

dowozem,

WÓZEK inwalidzki, bateryjny,
składany, ładowarka, ocieplacz,
Somonino, 058/684-11-10 wie
czorem

Somonino,

ODZIEŻ używana zachodnia,

ła pompowane, 058/684-66-20

Przymuszewo 19,godz. otwarcia
047

WYPOSAŻENIE samonu fryzjer
skiego, cena do uzgodnienia, tel.
0604/560-872 lub 052/397-81-56

cm grubości, cena 700 zt/m3,

OGRODZENIE drewniane, 0605-

ZAMRAŻARKĘ - sześćszuflado-

058/681-91-06

340-668

wą, stan dobry,
058/684-66-20

BUTLE tlen-acetylen Perun, ma

ORGANY Casio 61 klawiszy,

ZWOLNICĘ do kombajna Class

łe, z wózkowieszakiem, 400 zł,

dwuletnie, mało używane, cena

ZAMRAŻARKĘ Ardo, 6 szuflad,

Europa - kupię, 0505-994-432

(052)398-23-90 po 16.00

450 zł, 0501-209-574

BALE dębowe, sezonowane, 5

sprzedam, (058)686-27-80

WYCIĄGARKA budowlana 380
W, 0604-814-622

EXCLUSIVE 621-71-85

WÓZEK inwalidzki, składany, ko

od pon-pt 11 -19, tel. 0604/642-

MAKS, 664-97-70

Zgorzałe,

HOSTESSY, 0-607-67-67-67

dwuletnia, cena 600 zł, 0604627-052

HOSTESSY 0601-628-966

Dziennik Lokalny - kupon dla osoby fizycznej uprawniający do Jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów
pakiet ISf 2
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

zł, 686-66-29
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Wyłącznie

AGREGAT Amazone 07 komplet
ny, ciągnik John Deere 140 K.m,

rym budownictwie lub domku go
spodarczego, tel. 052/398-80-60

TUNER satelitarny, dekoder, fir

ge, Forszchmit 512 kabina. John

my Pioneer, Philips, Kenwood,
lub całe komplety satelitarne,

Deere 965 4 m, pełna hydraulika,
orkan, tel. 0505/94-94-68, 687-

(0601)18-19-34

62-80
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DRZWI balkonowe (prawe i le

1

adres lub telefon kontaktowy:

do wiadomości
biura ogłoszeń

tel.

0504/281-330 lub 0603/440-162

POSZUKUJĘ mieszkanie w sta

TCZEW oddam w najem miesz
kanie 60 m kw, 0505/08-56-42

058/684-11-10

treść:

TELEWIZOR Grundig, niemiecki,

ŻUKOWO, działka około 1200

gospodarstwa
z możliwością adaptacji na małą
produkcję, położenie okolice
CZersk - brusy - Chojnice, dzier
żawa - możliwość wykupu, tel.
0600/240-438

WÓZEK głęboki plus spacerówkę, nosidełko, podgrzewacz do
butelek, 058/681-27-25 Kartuzy

pad, karta pamięci, (0604)92-96-

2-letni, 500 zł, (0601)18-19-34

Lębock posiadam domek letnisko

kę

84-01

SPAWARKA elektryczna, nowa,

MĘŻCZYZNA lat 40, zamieszku
jący na stałe w Niemczech, po
zna panią do lat 30 w celu matry
monialnym. Oferty tylko ze zdję
ciem (gwarancja odesłania zdję
cia) na adres: Biuro Ogłoszeń 83300 Kartuzy, ul. Jeziorna 2/6, nr
25003081

WÓZEK Firkon, nowoczesny,
dwufunkcyjny, stan bdb, 058/68127-25

50-16

1100 obr./min.-200 zł, (058)672-

91-06

bdb, mało używana, 150 zł, 686-

mę, na 176 cm, 150 zł, (058)672-

WEWNĘTRZNE tynki gipsowe

OBORNIK rozdrobniony na dział

bardzo dobry 1400 zł, 058/681-

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

TORF czarnoziem, 7 zł, Lipusz,
0692-241-472

MORO, nowe, z podpinką na zi

400 kg ładowności,silnik 7 kW,

PRALKA automatyczna Polar,

POLICEALNE Studium Obsługi

rotowym, tel. 058/684-66-20

lub 052/397-74-80

sprawna, 100 zł, (058)672-50-16

OWCZARKI niemieckie, rodowo

TORF, wywrotka, 30 zł, tel.
058/686-47-01

0504/237-787

cena 220 zł, tel. 0608/819-928

33

052/398-33-19

MIKROFALÓWKĘ z talerzem ob

stół,

774, 058/686-49-56

058/684-16-80

KURKI nioski- sprzedam, 12-

SZAFĘ z pawlaczem z drzwiami
przesuwanymi - drewnianą, 058/681-00-22

wyskoi,

zu i hamulce, kontroler, komplet,

50-16

PIEC CO nowy, niedrogo, tel.

krzesło,tel.

gato rzeźbione, nowe, kredens

majątkowe,
życiowe
0502-302-970

2000 zł, sprzedam, 058/684-28-

TELEWIZOR używany z pilotem,
0600-587-778,058/681-30-66

SZAFĘ z pawlaczami, drzwi prze
suwane,
drewniana,
no
wa,058/681-00-22

MEBLE Gdańskie, dębowe, bo

szybko i solidnie, tel. 0602/613-

miarach, 20 zł/ okno, (058)672-

tel.

3310 lub nowszy na kartę bez nu
meru, 0608-16-89-37

SZAFA sosnowa, biała, cena 200
zł, dwudrzwiowa, 058/694-27-28

72 lub 0505/526-752

NINTENDO 64 V3 EX Interact,

opłaty, 0501-834-316

zaźrebiona,

TELEFON komórkowy Nokia

' 168 cm, cena 250 zł, Klawkowo,
tel. 0600/592-258

ma takiej drugiej, tel. 052/397-89-

oryginalna kierownica, pedały ga

nie 1- pokojowe, 350 zł + kaucja,

sta, wynajmę samodzielne,
nowe mieszkanie, osobie sa
motnej, pracującej, pokój,
kuchnia i łazienka, umeblo
wane i wyposażone, 33
m kw., tel. 686-34-57

gratis,

UBEZPIECZENIA
komunikacyjne,

samozbierająca

TELEFON komórkowy Motorolla
na kartę, tel. 802313024104

SUKNI ślubna z dodatkami na

86 opracowanych tematów + 10

ra. Usługi wykonujemy tanio,

przęgana,

KOŚCIERZYNA centrum mia

MATURA z j. polskiego? Zestaw

płyt gipsowych, posadzki, glazu

OKNA bez futryn o różnych wy

804

na 20 zł, 058/694-27-28

3,8 m -kupię, 0603-770-661

PRZYCZEPA

Starcraftt wersja oryginalna,
tel. 0501/399-629

dzo tanio, (058)681-63-26

5, do telefonu komórkowego, ce

„maszynowe", elewacje, montaż

KLACZ dwuletnia, gniada, za

kupujemy!
Gdańsk, 341-52-40

SUKNIA ślubna z dodatkami, bar

PRZEDSIONEK do przyczepy

sprzedam, 56-125-74

PIANINA

55 do 15.30, 058/672-76-67 po
16.00

ŁADOWARKA, nowa, CMD -CD

sprzedam, 058/681-53-49

MEBLOŚCIANKA dziecięca wraz

kupujemy!

zł, (058)672-50-16

PRASĘ wysokiego zgniotu -

31

(058)686-50-41

m kw, odnajmę pokój, wnęka ku
chenna, łazienka, tel. 0608/078-

KURTKA skórzana, męska, czar

085/653-75-04

nie, sprzedam, (0608)15-33-04

PIANINA
(0-58)661-60-10

miar 36/38, ecru, długa, krótki rę
kaw, 2 egz. w Polsce, po jednej
właścicielce, 800 zł, 058/677-52-

03-80

motywów w formie mini ściąg, nie
transport

PALETY używane, 686-66-29

SUKNIA ślubna Cybeline, roz

morowy, lodówkę, tanio, 058/681-

twórnia pustaków i bloczków
na Kaszubach, wibroprasa,
transport, kruszywo natural
ne. Władysłwa Joskowski,
Golica, 83-321 Mściszewice,
gm. Sulęczyno, tel.058\68500-30,058\681-62-16

PARKIET,

MONETY, banknoty, bony,
pocztówki- całe zbiory- kupię.
Infolinia bezpłatna: 0800/3399-40 lub 0602/777-422

SUKNIA ślubna - rozmiar 38, ta
nio, tel.0-58/684-54-66

kową, zlew emaliowany dwuko

NAJSTARSZA i solidna wy

POMPY hydrauliczne, przekład

MEBLE gdańskie, dębowe, kolor

z salonu, 058/681-34-27, 0608356-519

na, mało używana, na 176 cm, 70

siana z silnikiem, (059)823-12-13

nowe, materac, 2 stoliki, 650 zł,

40, dwuczęściowa z gorsetem,

Monitor 15" Siemens (cyfrowy),

KUCHNIĘ gazową, czteropalni-

sprawna, stan dobry, MZC-4A563

PIĘCIOGWIAZDOWA przetrzązabiegi, 0601/533-409

HDD 6,3 GB, RAM 64, CD ROM,
cena 1.150 zł, tel. 052-395-15-02

681-68-68

MOCARNIA „7U- sprzedam, stan

wanym poziomem tylko z Kartuz,
058/681-03-73

SUKNIA ślubna, biała, rozmiar

KOMPUTER Celeron 500 MHz,

lady, trasa: Żukowo- KartuzySierakowice,
dojazd bezpłatny tel

do ziemniaków, tel. 058/687-80-

sprzedam, 058/684-28-33

KOŚCIERZYNA- mieszkanie 30

LODÓWKI,
zamrażarki,
naprawa
z 2-letnią
gwarancją

dam, tel. 0502/541-842

10-12 osób, 3 krzesła. 10.000 zł,

mę lokal 100-160 m kw, 058/68651-19

15-02

611

PRASA Welger, cena 4200 zł,

KOŚCIERZYNA, deptak- wynaj

frowy), cena 900 zł, tel. 052-395-

16, 307-44-17

skup,

ŁÓŻECZKO dziecięce z regulo

SIATKA ogrodzeniowa, po
wlekana PCV, ocynkowana,
słupki, bramy, Przywidz, tel.
058/682-51-38

ROM, Monitor 15" Samtron (cy

sprzedaż, zamiana, 0602-459-

orzech, bogato rzeźbione, stół

jęcia, 0605-340-668

HDD 3,2 GB, RAM 64 MB, CD

DŁUGI, handel, odzysk, 307-42-

stolarskie,

POWIĘKSZALNIK Krokus 35 SL
z obiektywem, maskownicę, su
szarkę, koreks, 058/681-30-54

SEGMENT pokojowy, stan bar
dzo dobry, długość 4 m, cena 400
zł, 058/681-39-76

KOMPUTER Celeron 300 MHz,

74-311

zł,

saczo zgrabiarka, dmuchwa do

ŁOŻE sypialniane (1,60 x 2,00),

TELEWIZOR Samsung 28 cali,

działka- 800 m + gospodarczy,
40.000 zł, (052)398-31-02

500

OPRYSKIWACZ 100 zł/ szt., pług

19-34

29

KASZUBY-1/2 domu, zabytkowy,

od

sierpnia

nie, 2 pokoje lub domek do wyna

KARTĘ startową POP, nową, 60

DETEKTYWISTYCZNE 058/30-

4 - skibowy, cena 100 zł, ciągnik

wy wynajmę, 3-pokojowy, kuch
nia, łazienka, TV-sat, basen, 0606-790-504

lane od 1100 do 2500 m kw., 6,00
zł/m kw., w pobliżu las, jezioro,
PKP, 052/336-10-10

sprzedam,

ŁÓŻECZKO dziecięce z regulo
wanym poziomem, 058/681-0373

RAPORTÓWKA skórzana, nową
i używaną, 70 zł, (058)672-50-16

nia, 058/694-12-88

zł, 058/694-27-28

(052)398-31-94

ŹELISTRZEWO k. Redy, piętro
domu, 4- pokojowe, 140 m,
ogród- 250 m, 160.000 zł,
(058)673-61-34

BORY Tucholskie, dziatki budow

e-rołUfc kredyłypołskafofp.pł I

058/676-28-29

zł,

lane od 1100 do 2500 m kw., 5,50
zł/m kw., w pobliżu las, jezioro,
PKP, 052/336-10-10

dmuchawę stojącą do siana-

nie nowe, 64 m kw, 3 pokoje,
kuchnia, 2 łazienki, 2 balkony,
używane poddasze, osobne wej
ście i liczniki, ogrodzenie podło
gowe, tel. 052/397-14-55 od 1

GOŚCICINO- odnajmę mieszka

w igieliicie, 4 x 25, około 35
m bieżących, cena do uzgodnie

(0*9) 644-19-21

bdb, z prasą lub bez, 1.000 zł,

kom. 0605-051-328

ze

KABEL elektryczny, aluminiowy,

CAŁODOBOWO 0608 603454,2
0S01 352 529,0607 339 286

tel. 397-89-72

PRZYGOTUJESZ się do matury
z poskiego? Kup zestaw mini ścią
- 86 tematów, 10 motywów - po
nad 100 metrów, tel. 052/397-8972 lub 0505/526-752

tlfl

samozbierającą- typ chojnicki,

KUPIĘ stare
pocztówki,
(058)671-02-07

0600-221-213

6218046,7618833,
0607 339 266

tADOWACZ Cyklop, przyczepę

052/397-74-63 po godz. 17

Kolorowe, wynaj

(058)778-14-22,

(055)272 39 39,0503386853

chenny, 50 cm, 60 zł, (0601)18-

OS.

ępYNłA. tri-

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

troiskrowe, 80 zł, pochłaniacz ku

mieszkanie dla 1-2 osób, do wy
najęcia, (058)686-44-91

czętą budową,
(058)678-39-07

74-63

KOMBAJN zbożowy, sieczkarnia,

cy Brzozowej, tel. 052/397-89-47

mę mieszkanie 2-pok., pok.
dzienny z aneksem kuchennym,
łazienka, w.c., sypialnia z kątem
do pracy, od VIII/IX, 650 zł +
opłaty,
bez
pośredników,
(058)344-05-20

- 3 x 5,1300 wiaty- raty,

76193 28,556 ?4 64,
76193 26,520 26 32,0501 352 529

Deutsch z przednim napędem

na, około 600 m, (058)677-36-43

ŹELISTRZEWO- działka z rozpo

ków, cena 1.500 zł, tel. 052/397-

i inne maszyny rolnicze, tel.

GDAŃSK

ocynkowane

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

na 3.000 zł, opiekacz do bura

KUCHENKA gazowa z piekarni

CHOJNICE - wynajmę mieszka

GARAŻE

WYPŁAT;

2.000 zł, gilotyna do kiszonki, ce

kiem gazowym, zapalacze elek-

KOŚCIERZYNA centrum, małe

WEJHEROWO- mieszkanie 3pokojowe, blisko dworca, III p.,
98.000 zł, (058)677-13-94

kombajn Class, 1970 r., cena

KOWADŁO, tel. 052/398-84-66

PODRĘCZNIKI do histori dla
szkół średnich zawodowych
(CKU) M. Tomalska - część 2 i 3,

3,6 m heder, cena 35.000 zł,

mieszczenie na działalność go
spodarczą lub magazyn przy uli

WEJHEROWO- działka budowla
WEJHEROWO- mieszkanie 3pokojowe, 53 m, II p., zadbane,
0605-463-578

Tei.

kój młodej dziewczynie, od sierp
nia, tel. 052/397-51-72 po połu
dniu

KARTUZY poszukuję mieszka

WEJHEROWO (ul. św. Jana)- no

chtodnicze-

we 90 zt/m3, Kartuzy, 0605- 340-

cyfrowe,

0502/675-122

PODGRZEWACZ do butelek
i smoczków, stan dbd, 058/68127-25

668

MŁOCARNIA z silnikiem, pełno

ZAKOPANE- apartamenty, poko

„Balticon".

wej, tel. 052/398-84-40

DREWNO opałowe - świerk, po
cięte 50 zt/m3, drewno kominko

BEZ PORĘCZYCIELI
tul 4 3,5%

rozkładany, obsypnik z krazlem

tel. 0607/565-131

058/684-27-91, 0607-300-715

magazynowe,

mieszaknie własnościowe, I pię
tro, 61 m kw, przy ul. Młodzieżo

działka 1035 m kw., pilnie, 058/684-60-72

(Śmiechowo),
działka budowlana, 512 m, uzbro
jona, 90 zł/m, (058)672-06-14

ŁODZIE wędkarsko - turystyczne,

sy, pokoje 2, 3, 4 osobowe,

KONTENERY

0601-160-439,

058/684-32-92

kę z silnikiem, pług 2-skibowy,

MIECHUCINO, turystyka, wcza

CHOJNICE - oddam w najem

najęcia, 0605-340-668

WEJHEROWO

KRAKÓW, Hotel Studio, po
koje z łazienkami. Promocje! 2-

tel.

CHOJNICE - wydzierżawię po

U KREPYT i

rOLSKA
10 lat tradycji

(0691)84-08-20

pa + 2 fotele, bordowy, stan do

STĘŻYCA nowy dom 200 m kw.,

SZTUM Rynek, mieszkanie 44
m kw., 0607-197-252

idealny, zarejestrowany, prze

MASZYNY stolarskie, samorob-

KOMPLET wypoczynkowy kana

Stycznia,

CIĄGNIK C-330 i C - 360, stan

ne,

DEKODERY

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

0605-340-668, Kartuzy

sprzedam, 0603-512-372

KAJAKI, lodki, 0606-55-39-55

wa, 350 zł, 686-21-38

052/396-70-94

1500 m kw., 0505-494-432

Ogggi

FOTEL dwuosobowy, 2 pufy,

raż, przy ul. Batorego, tel.
0503/680-195

zł/m kw., możliwość transportu,

529

pokoje, opomiarowane, ładne
słoneczne, duży balkon, zamie
nię na 2 - 3 pokojowe na Trójmia
sto, tel. 0503/367-701

kale na gabinety lekarskie i biura

SKARSZEWY, dom 116 m kw.,
działka 601 m kw. Zdecydowanie
sprzedam! 058/588-04-04

nio i szybko! 0605-033-673

w Ikei, metalowy stelarz, pastelo

przy ul. 31
0604/717-021

snościowe m-4,058/681-93-23

UKŁADANIE kostki brukowej. Ta

FINKA 145 cm x 195 cm, z po

POMIECZYNO, działki budowla-

SIERAKOWICE mieszkanie wła

Człuchowska 71,0604/142-370

jemnikiem na pościel, kupioną

żen elektryczny, Chojnice, tel.

lana uzbrojona, 1300 m kw., tel.
058/664-76-69 po 17

Chojnice,

CHOJNICE - mieszkanie, kuch

CHOJNICE - oddam w najem lo

SIERAKOWICE, działka budow

Szkutniczy

052/397-53-24

50-11

PUCIC hipoteczne, 800- 1200
m kw., 25 zł/ m kw., 058/673-8317,0601/628-102

Zakład

052/397-53-24

ne, cena 12 zł/m kw, tel. 058/681-

i kw., 058/681-50-11

1.500,6,4 m3 2.800,9,6 m 4.500,

z gałkami, wewnątrz obite, tel.

nia, łazienka, WC, tel. 0503/347036 lub 554-07-76

ste 50 zł/m kw., liściaste 65

058/684-32-92

30.000 zl, siewnik do buraków

BOAZERIE, deski podłogowe,

CYFROWA telewizja satelitarna

NIESIOŁOWICE,

i inne - sprzedam, 0601-160-439,

sprzedam,

m

działalność, tel. 052/398-79-53

DREWNO opałowe, pocięte, igla

pług, kultywator, kos, przyczepka

KOMBAJN Johny Deer, 1970 r.,

ODNAWIANIE wanien, 0600-

PAWILON skręcany 5x6 m kw,
może być przeznaczony na do
mek letniskowy bądź każdą inną

42 000 zł kopaczkę elewatorową,

gląd, kabina, cena 11 tys. zł -

NADOLE (J. Żarnowieckie)- do

k. Węsior,
działkę rekreacyjną 819 m kw,
058/681-37-98

ALARMY (058)625-52-27,
0601/341-437

piątek
2 sierpnia 2002 r.

Gryf Kościerski

BIZON Z056,1987,1989 r.,l wła

z kuchnią i łazienką w domu jed

książeczkę
oszczędnościową, 0505/278-745

i Dziennik
I Bałtyckie

WEJHEROWO- odnajmę miesz

dlu Słonecznym, tel. 0601/547498

LNISKA, działki budowlane, ład

dli

Chojnice, ul. Stary Rynek 2
Kartuzy, ul. Jeziorna 2/27
Kościerzyna, ul. Długa 31

WSIIUĆ ICUPOm DO Ml^BlSSICISI SKR£VMKI DB

Amazone ZA- M Maxis 3000 Lar-

Chojnice, ul, Stary Rynek 2, Czersk, ul. Kościuszki 20, Kartuzy,

0*

ul. Jeziorna 2, Kościerzyna, ul. Długa 31.

podpis

ZADZWO& 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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Sport
W SKRÓCIE
LIPUSZ. Na miejscowym stadionie sportowym

rozegrano VI Lipuski Turniej Szóstek Piłkarskich.
Udział w nim wzięło 11 drużyn z gminy Lipusz.
- To satysfakcjonująca liczba drużyn, która
świadczy o potrzebie organizowania tego typu
imprez - informuje Hubert Grżenia, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Lipuszu. - Dopisała również pogoda, co miało
wpływ m.in. na poziom turnieju. Królem strzelców
z dorobkiem 12 bramek został Tadeusz Trzos
(Bałachy), a najlepszym bramkarzem wybrano
Michała Grzenię (również Bałachy), który w
normalnym czasie gry podczas całego turnieju nie
wpuścił żadnej bramki. Skapitulował dopiero w
doliczonym czasie gry podczas rzutów karnych w
półfinałowym meczu ze Szklaną Hutą. Najlepsze
drużyny otrzymały statuetki i puchary
ufundowane przez lipuski GOKSiR.
(jard)

Wakacyjny turniej

LIPUSZ. Dzisiaj na stadionie sportowym w Lipuszu

odbędzie się II Wakacyjny Turniej Szóstek
Piłkarskich. Zawody zostaną przeprowadzone w
dwóch kategoriach wiekowych, dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów. Turniej rozpocznie się o
godz. 10. Udział w nim jest bezpłatny, a startować
mogą wszyscy chętni.
(jard)

Wyniki turnieju
Faza grupowa

2.Jereczek

3.5kwierawy
4. Emerytowani

f$Hf

—:
- K

12

13:3

4

4:7

5. Wyrówno

2

2:16

6. Dynamo Płocice

1

3:12

• Grupa II
1. Tenisiści

10

2. Szklana Huta

9

4:1

3. Borow&i

7

4:2

5:1

4. Papiernia

3

1:5

S. Pomarańcze

0

1:6

serwis informacji lokalnych

Skorzewo. Turniej karate po letnim zgrupowaniu

Graty szóstki piłkarskie

•Grupa 1
1. Bałachy

www.naszemiasto.pl

• Półfinały
Szklana Huta - Bałachy 3:1
po rzutach karnych, w
normalnym czasie gry był
bezbramkowy remis
Jereczek - Tenisiści 1:0
• Mecz o III miejsce
Bałachy - Tenisiści 2:0
• Finał
Jereczek - Szklana Huta 2:0

prenumeratorói

Połączenie
różnych stylów
sali sporto
wej w Skorzewie, gmi
na Koście
rzyna, odbył
się Turniej Letniego Semi
narium Karate, zorganizo
wany przez Gdański Klub
Karate - DO. Uczestniczyło
w nim kilkadziesiąt za
wodników i zawodniczek
reprezentujących 6 klu
bów karate z całej Polski,
które brały udział w dzie
sięciodniowym
obozie
w Gołuniu.
- Turniej był podsumo
waniem obozu, w którym
wzięło udział ponad 200
karateków z zaprzyjaźnio
nych klubów - mówi Miro
sław Adamowski, prezes
Gdańskiego Klubu Karate
- Do. - Chcieliśmy pokazać
zawodników o dużych
umiejętnościach. Wśród
startujących byli mistrzo
wie i wicemistrzowie świa
ta i Europy.
Letnie obozy GKK - Do,
organizowane wspólnie
z innymi klubami z Polski,
odbywają się od 6 lat. Trzy

z nich odbyły się w Garczynie, a kolejne trzy
w Gołuniu. W tym roku ka
ratecy zdobywali nowe
umiejętności, m. in. pod
okiem Antonia 01iva Seby,
cenionego na całym świe
cie trenera karate z Hisz
panii. Dało to możliwość
poznania nowych stylów,
których polscy karatecy
wcześniej nie wykorzysty
wali.
- Podczas turnieju nie
którzy z zawodników pró
bowali łączyć swoje umie
jętności z poznanymi pod
czas obozu - dodaje Miro
sław Adamowski. - Było to
bardzo widowiskowe.
Zwycięzcy w poszcze
gólnych kategoriach otrzy
mali puchary ufundowane
przez gminę Kościerzyna
oraz nagrody ufundowane
przez Zakłady Porcelany
Stołowej Lubiana SA
w Łubianie.
Organizatorzy turnieju
zapowiadają, że będzie się
on
odbywać
również
w przyszłych latach.
(mich.)

Jeden z turniejowych pojedynków w Skorzewie.
Fot. Adam Plutowski

N

Wyniki turnieju
•Kumite open mężczyzn
$ Arkadiusz Stubba - Gdański Kkjb Karate * DO
2. Sylwester Mikułan - GKK - DO
3. Piotr Świerczyński - MKS Olimpia Kowary

•Kumite open kobiet

1. Anna Różanowska - GKK - DO
2. Elżbieta Sorkowicz - GKK - DO
3. Katarzyna Gajewska - Budokan Safeffa Ru- f

•Kata mężczyzn
1. Przemysław Gładoch - AZS AR Wrocław
2. Mirosław ligaj - AZS AR Wrocław
3. Stanisław Minta - AZS AR Wrocław . ?||
• Kata kobiet
1. Agnieszka Wolna - AZS AR Wrocław
2. Agata Smetaniuk - AZS AR Wrocław
3. Monika Jaceńska - SKK Bełchatów

mia

Dziennika Bałtyckiego

Informacje sportowe
z Ttoojego regionu
prosto do domu
Zamów prenumeratę 0 800 1500 26
REKLAMA

gciu

I Baumit
MATERIAŁY DOCjEPLENIOWE

•KLEJE I WYPRAWY ELEWACYJNE

MUREXIN

PRODUKTY BUDOWLANE

ZOLOR
DOBROGOSZCZ 25.

83-400 KOŚCIERZYNA
Tel./fax 686-38-65
tel./fax 686-70-72
Czynne
od poniedziałku
do piątku
w godz. 7.00-15.00

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

•MIESZALNIA FARB
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Blachy trapezowe

Belki zetowe
Hale ZET
Profile zamknięte

sandra Ptaka, właściciela
tego akwenu. Podczas węd
karskich zmagań pierwsze
miejsce zajął Adam Kaszubowski, który wyprzedził
Dariusza Wesołowskiego
"i Grzegorza Aszyka.
- Zawody o tytuł mistrza
koła rozgrywane były na
różnych jeziorach, różnią
cych się rybostanem i wa
runkami technicznymi - in

formuje Adam Kaszubowski, wiceprezes koła PZW
Costerina ds. sportowych. Wszystko dlatego, żeby
mistrz koła wykazał się nie
zawodnymi umiejętnościa
mi w każdej sytuacji. Ło
wiono głównie płocie i ukleje. Natomiast rzadko tra
fiały się leszcze, okonie i liny.

Sześciu
najlepszych
wędkarzy kościerskiego ko
ła będzie reprezentowało
Kościerzynę podczas zawo
dów wędkarskich rozgry
wanych między sąsiednimi
kołami. Są nimi: Grzegorz
Aszyk, Adam Kaszubowski,
Grzegorz Wójcik, Józef Pla
ta, Tadeusz Kapicki i Da
riusz Wesołowski.
(jard)

Mistrzowie

REKLAMA

im. Św. Jana z Kęt

1 m-c
3 m-ce
6 m-cy
9 m-cy
12 m-cy

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

11,0%

11,3%

11,0%

11,0%

spfawika
•Seniorzy

(o stałym oprocentowaniu)

1. Grzegorz Aszyk
2. Adam Kaszubowski
3. Grzegorz Wójcik

Przy wpłacie
powyżej 40 000 zł
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

Blachodachówki

Płyty warstwowe

odczas czwartych za
wodów wędkarskich
w dyscyplinie spławikowej wyłoniono mistrza
koła Polskiego Związku
Wędkarskiego Costerina
w Kościerzynie. Został nim
Grzegorz Aszyk.
Zawody rozegrano na je
ziorze Sominko w Grzybo
wie. Były one po części
sponsorowane przez Alek-

FARBY PROFESJONALISTÓW

Producent

Panele ścienne

Wyłoniono mistrza Costeriny

•Mparat O

R-10549/A/890

Kasety ścienne

Grzybowo, gmina Kościerzyna. Zawody wędkarskie

•Juniorzy
1. Leszek Czapiewski
2. Przemysław Grau
3. Krzysztof Wochal

2037564/D/1006

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

Balex Metal spółka z o.o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
tel. /0 58/ 778 44 44. fax /0 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl
Oddział Gdańsk
Oddział Słupsk
Oddział Tczew

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

blacha trapezowa 18

12/21 zł/m2 blacha płaska 10/19 zł/m1

l
: l
:
•. \ / A T "70/
cena netto m2O powierzchni
kryjącej;
VAT 7%

2037442/D/949

