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SKLEPY FIRMOWE
CENY HURTOWE!

Najwyższa jakość w cenie hurtowej
• ui. Gdańska 13
• ul. Świętojańska 9
• ui. M. C. Skłodowskiej 11
(Dom Rolnika) 10150554/A/905
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NOWA KARCZMA SIARA KISZEWA

W OKU
KAMERY

Z Wiesławem Baryłą, wicestarostą kościerskim, dziś rozmawia
my na temat wykonania budże
tu powiatu w pierwszym półro
czu tego roku.

RADNI
DO
TABLICY

w tygodniku lokalnym
Dziennika Bałtyckiego

oceń
swoich
radnych

LUBIANA

Gminy na turnieju

LINIEWO

Od dziś
w każdy piątek

Kościerzyna. Funkcjonuje już monitoring

Budżet po półroczu

www.naszemiasto.p
www.gratka.pl

•

i wybierz
najlepszego z nich
REQUIEM PIASNICKIE

Drużyna gminy Kościerzyna od
niosła zwycięstwo podczas
X Turnieju Gmin Powiatu Kościerskiego. O miano najlepszej
gminnej drużyny rywalizowało
jaj£ m reprezentacji.

KOŚCIERZYNA

Ku czci męczenników

18

Emisja spalin
Już po raz kolejny w Kościerzy
nie przeprowadzono akcję pole
gającą na sprawdzaniu stanu
technicznego samochodów po
ruszających się po naszych dro
gach. Skontrolowano 50 pojaz
dów. Kierowcom 8 samochodów
zabrano dowody rejestracyjne.
REKLAMA

PCV, ALUMINIUM, DREWNO

pomiar-montaż-sprzedaż
kompleksowa obsługa
przedstawiciel firmfcDl(tJTEX

IZOPLAST Krzyptof Fennig
Kościerzyna, ul. Sienkiewicza 11
tel. 686-62-39

OKNO WIZYTÓWKĄ DOMU

NOWOŚĆ

Izoplast Krzysztof Fennig poleca
najwyższej jakości

OKNA Z DREWNA
KLEJONEGO

produkcji firmy DRUTEX z Bytowa
po konkurencyjnych cenach

Centrum monitoringu znajduje się KPP w Kościerzynie. Przy monitorze asp. sztab.
Zbigniew Pstrong.
Fot-Maciej Wajer

tys.
zł
kosztowa- ło zainsta1 1 1owanie
#
monitorin
gu w centrum Kościerzyny.
Pod okiem kamery znalazł
się cały Rynek, gdzie często
dawali się we znaki miej
scowi wandale.
Przypomnijmy, że prace
nad zainstalowaniem mo
nitoringu były koordyno
wane przez specjalny ze
spół, powołany przez kościerskiego starostę. To ów
zespół opracował koncep
cję wdrożenia systemu wi
zyjnego miasta, opierające
go się na kamerach zinte
growanych z obrotową gło
wicą. Takie rozwiązanie
umożliwia zbliżenie moni
torującego obiektu nawet
z odległości kilkuset me
trów.
- Na razie zamontowano
dwie kamery, które poka
zują co się dzieje na całym
Rynku - informuje mł.
insp. Wiesław Formela, ko
mendant powiatowy ko-

W związku ze zbliżającą się kolejną
rocznicą wybuchu II wojny światowej,
aktorzy Teatru Otwartego w Gdańsku
zaprezentują powstałe w ubiegłym roku
oratorium pt. „Requiem Piaśnickie"
w hołdzie pomordowanym w Lasach
Piaśnickich w 1939 r. Głównym pomy
słodawcą i reżyserem dzieła muzyczne
go jest Dariusz Wójcik, dyrektor Teatru
Otwartego, zaś muzykę skomponował
prof. Andrzej Nanowski z Akademii Mu
zycznej w Gdańsku.
_

6

Fundatorzy"
Pieniądze na zainstalowanie kamer przekazali: Starostwo Powiatowe 20 tys. zł, Urząd Miasta -15 tys. zł, PKO BP - 20 tys. zł, Fundacja Bez
pieczni w Ruchu Drogowym - 4 tys. zł, PSS Społem - 4 tys. zł, firma
ochroniarska Jerzy Kuśpa - 600 zł oraz przedsiębiorcy Henryk Ronkowski
- 400 zł i Zdzisław Bonkowski - 5 tys. zł.

Ścierskiej policji. - Jakość
obrazu jest dobra. Centrum
monitoringu znajduje się
w naszej komendzie.
Dwie zainstalowane ka
mery to pierwszy etap mo
nitoringu. Teraz rozpocznie
się zbiórka pieniędzy na
drugi etap, czyli zamonto
wanie dodatkowych kamer,
które rejestrowałyby obraz
z ulic przyległych do Ryn
ku, takich jak: Świętojań
ska, Gdańska, Długa.
- Przed wdrożeniem sys
temu zastanawialiśmy się
nad montażem kamer sta
cjonarnych - tłumaczy Zbi
gniew Stencel, starosta ko
ścierski. - W ich przypadku
przesył obrazu odbywa się
za pomocą fal o określonej

częstotliwości. Na to mu
sieliśmy mieć zgodę. Jed
nak czeka się na nią kilka
miesięcy. Nie chcieliśmy
dłużej zwlekać i zdecydo
waliśmy się na kamery ob
rotowe. Zarejestrowany ob
raz jest wysokiej jakości,
ponieważ wyraźnie zapisu
je tablice rejestracyjne sa
mochodu z kilkusetmetro
wej odległości.
Jak się dowiedzieliśmy,
zamontowanie
kamer
wzbudziło żywe zaintere
sowanie tych przedsiębior
ców, którzy do tej pory po
wątpiewali w powodzenie
całej akcji. To pozwala są
dzić, że na drugi etap mo
nitoringu nie będzie trzeba
tak długo czekać.
(wm)

GBURSKI SKANSEN

Nadolskie ożniwiny
Jednym z najmniej znanych skansenów
na Pomorzu jest Zagroda Gburska w Nadolu nad Jeziorem Żarnowieckim. Pla
cówka należy do Muzeum Ziemi Puckiej.
W ostatnim czasie dyrekcja muzeum
czyni coraz większe starania w celu spo
pularyzowania skansenu.
I chwała jej za to, ponieważ skansen jest
wyjątkowo atrakcyjny Składa się nań kil
ka obiektów z bogatym wyposażeniem,
położonych tuż nad jeziorem, w miejscu
wyjątkowej urody Już w nieodległej
przyszłości oddana będzie do zwie- -i
dzania także chata rybacka.
/
REKLAMA

VOLVO

Gdańsk - Oliwa

ul. Grunwaldzka 260
serwis pogwarancyjny
sprzedaż części

pon.-pt. 8.00-19.00
sob. 9.00-15.00

tel. 340 22 22
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Gryf Kościerski

CO SŁYCHAC
db.koscierzyna@prasabalt.gda.pl

0 800 1500 39
686-45-68

Obyczaje
Ostatnio coraz częściej słyszę,
jak młodzi ludzie przeklinają.
Nie ma co się dziwić, gdyż
nawet w tekstach piosenek,
których słuchają, słów takich
jest bardzo dużo. Nie wiem,
czy młodzież ta nie ma
dobrych wzorców w domu i
dlatego tak się zachowuje?
Więcej w wypowiedziach
młodych można usłyszeć
przerywników w postaci
przekleństw, niż innych
wyrazów.

Sandra z Kościerzyny

Podręczniki
Dziwię się, że na polskim
rynku pojawia się coraz
więcej podręczników,
szczególnie dla szkół
podstawowych i
gimnazjalnych. Nie wiem, jak
w takiej sytuacji nauczyciele
mają wybrać najlepszy
podręcznik spośród nawet
kilkudziesięciu możliwości. W
takim bałaganie pogubiłby
się chyba każdy. Sytuacja
staje się nienormalna, tym
bardziej, że podręczników
ciągle przybywa.
Pedagog z Kościerzyny
Sklep z rzeźbami
Cieszę się, że w Kościerzynie
powstał sklep, w którym
można kupić rzeźby. Mamy
już galerię z obrazami, teraz
jest również możliwość
zakupu rzeźb. Eksponaty są
naprawdę piękne i warte
przynajmniej obejrzenia.
Chyba coś się zmieniło w
społeczeństwie kościerskim.
Coraz więcej osób jest
zainteresowanych sztuką.
Mam nadzieję, że tak już
pozostanie.

Celina z Kościerzyny

Liczba dnia

8
- tyle gminnych repre
zentacji wzięło udział
w jubileuszowym X Tur
nieju Gmin Powiatu Kościerskiego.
Czytaj str. 3

KALENDARIUM

Piosenka
sakralna
Rok temu w Dziemianach
odbył się I Festiwal Pieśni i
Piosenki Sakralnej4. Formuła
imprezy była otwarta.
Występowały chóry, kapele,
duety i soliści. Scena, na której
prezentowali się wykonawcy,
usytuowana była w
malowniczej scenerii nad
jeziorem Rzuno.

(jard.)

Oszczędzać racjonalnie
Rożmowa z Wiesławem Baryłą,
wicestarostą powiatu kościerskiego

- Jak wspomniałem wcześniej, najwięcej
kosztuje nas oświata. Dzieje się tak od po
czątku funkcjonowania powiatów Zresztą
to zjawisko jest zauważane w skali całego
kraju. Jednak niektóre placówki, takie jak
np. Zespół Szkół Powiatowych nr 2, czyli
dawna „budowlanka", zarabiają na siebie.
W skali całego roku pozyskuje ona pienią
dze w wysokości około 900 tys. zł, które po
tem inwestuje w poprawę bazy dydaktycz-

ISSN 0137/9062

Redaktor prowadzący Michał Wysocki

Festyn piłkarski
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Fot. Maciej Wajer

Personalia
Wiesław Bryła urodził się w 1963 roku w Kościerzy
nie. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Akade
mię Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz pody
plomowe studia w Wyższej Szkole Administracji
i Biznesu w Gdyni. Żonaty, troje dzieci.

no-naukowej. Niebagatelne kwoty prze
znaczyliśmy także na bezpieczeństwo pu
bliczne, opiekę społeczną, utrzymanie do
mów dziecka oraz na rodziny zastępcze.

- Wspomniał pan, że trzeba będzie po
szukać oszczędności. Gdzie przewiduje się
najbardziej radykalne cięcia?

- O jakichkolwiek ograniczeniach zade
cyduje Rada Powiatu, która spotka się już
4 września. Na szczęście, środki z budżetu
centralnego na oświatę i drogi w pierw
szym półroczu były przekazywane bez
opóźnień. Mam nadzieję, że tak będzie na
dal. Myślę, że powinniśmy poszukać jak
najbardziej racjonalnych oszczędności. Je
stem przekonany, że uda nam się to zrobić
w taki sposób, aby nie dotknąć sfer najbar
dziej potrzebujących wsparcia.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Maciej Wajer

Certyfikat dla szpitala

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

GRABOWO KOŚCIERSKIE, gm. Nowa Karczma. Na miejscowy®
boisku sportowym odbył się festyn. Rozpoczął się od zmagań
piłkarzy. Nie zabrakło także innych atrakcji, zarówno dla dzieci
jak i dorosłych. Wszyscy mogli również posmakować grochówki,
przygotowanej przez Zdzisławę Kowalewską z Grabowa.
Dzieci zmagały się m.in. w konki rsie biegów w workach. W
konkurencjach dla starszych nie zabrakło elementów siłowych i
sprawnościowych. Wyciskanie 17,5-kilogramowego ciężarka oraz
bieg z beczkami po piwie wygrał Zbigniew Janusz z Nowej
Karczmy. W sztafecie piwnej sukces odniósł Klemens Barzowski,
wyprzedzając Stanisława Zblewskiego i Brunona Stolca.
Zwycięstwo w turnieju piłkarskim przypadło drużynie
gospodarzy. Kolejne miejsca zajmowali reprezentanci Dziemian,
Nowej Karczmy i Wysina.
•nHMH
.
•
• • • (mar)

ZAPROSZENIE

i Regaty o Srebrną Szeklę
WDZYDZE TUCHOLSKIE, gm. Karsin. Ośrodek Wypoczynkowy
Lipa we Wdzydzach Tucholskich organizuje 1 Regaty o Srebrną
Szeklę Przystani, które odbędą się 31 sierpnia, o godzinie 10.4fe
Organizatorzy zadbali o atrakcje dla gości, m.in. będzie możnl^r
skosztować pieczonego dzika, bigosu myśliwskiego i wędzonej
ryby. Wieczorem odbędzie się koncert muzyki szantowej oraz
dyskoteka.
•

Program imprezy
godz. 8-10 - rejestracja załóg
10-10.30 - Odprawa sterników
11 - start
13-14 - powrót jachtów
14-17 - atrakcje kulinarne
17-18 - ogłoszenie wyników i dekoracja zwycięzców
18-20 - szanty
20-2 - dyskoteka

CO NAS DENERWUJE
Nieostrożni kierowcy

Zbigniew Mielewczyk
Na okres trzech lat kościerski szpital otrzymał certyfi
kat jakości. Prezentuje go dyrektor Mirosław Górski.
Obok Marek Labon, prezydent Centrum Monitorowa
nia Jakości w Służbie Zdrowia.
Fot. Marcin Modrzejewski

dytację - mówi Aleksandra
Gaworska, dyrektor ds.
pielęgniarstwa w kościer
skim szpitalu. - Wtedy
jeszcze nie spełnialiśmy

li. i i i 1 —

Redaguje zespół oddziału „Dziennika Bałtyckiego"

Turniej piłkarski cieszył się dużym
zainteresowaniem.
Fot. Marcin Modrzejewski

(mar)

S

zpital Specjalistyczny
w Kościerzynie otrzy
mał po raz kolejny
Certyfikat Jakości przyzna
wany przez Centrum Mo
nitorowania
Jakości
w Służbie Zdrowia. Uro
czystość odbyła się w obec
ności m. in. wszystkich do
tychczasowych dyrektorów
^zpitala, a więc Michała
Mędrasia, Jerzego Bucz
kowskiego i Alicji Kirstein.
- Nad jakością pracuje
my od początku istnienia
szpitala - powiedział obec
ny dyrektor placówki, Mi
rosław Górski. - To co ma
my jest zasługą ciężkiej
pracy wszystkich pracow
ników. Im wszystkim dziękuję.
Kościerski szpital jest
jednym z 48 placówek, któ
re taki certyfikat posiadają.
W naszym kraju funkcjo
nuje około 700 szpitali.
- W ubiegłym roku
otrzymaliśmy roczną akre-

.
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Kościerski
Stały dodatek do „Dziennika Bałtyckiego"

:

- Zarząd niedawno przyjął uchwałę
sprawozdawczą z wykonania budżetu za
pierwsze półrocze. Ze sprawozdania wyni
ka, że dochody zostały wykonane w 57
proc., natomiast wydatki w 53 proc. Cieszy
my się, że udało nam się osiągnąć większe
dochody, niż zaplanowaliśmy w pierwszym
półroczu. Niestety, wydatki przekroczyły
nieco plan i to każe nam się zastanowić
nad tym, co będzie dalej.

- Na co w pierwszym półroczu wydano
najwięcej środków finansowych?

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

- Już niedługo odbędzie się powakacyjna
sesja Rady Powiatu. Jednym z najważniej
szych punktów obrad będzie sprawa bu
dżetu, a dokładnie jego wykonania
w pierwszym półroczu. Czy zarząd zapo
znał się już z tymi danymi? Jak one się
przedstawiają?

- Niektóre placówki przekroczyły usta
lony plan w zakresie wydatków rzeczo
wych, czyli w takich dziedzinach, jak opła
ta za energię, ogrzewanie, usługi remonto
we czy też zakup środków czystości. Za
zwyczaj są to placówki oświatowe, których
funkcjonowanie zawsze wiąże się z pewny
mi przekroczeniami. Niestety, z tym musi
my się liczyć w obecnej sytuacji gospodar
czej. Teraz należy się zastanowić nad tym,
gdzie poszukać oszczędności i zrobić to
w taki sposób, by nikt na tym nie ucierpiał
zbyt mocno.

serwis informacji lokalnych

SPRAWA DLA REPORTERA

GOŚĆ TYGODNIA

- Co wypłynęło na to, że zaplanowane
wydatki zostały przekroczone? Czy mogą
z tego wynikać jakieś zagrożenia dla całego
budżetu?

www.naszemiasto.pl

Redaktor naczelny:

Maciej Siembieda,
tel. 3003-300

wszystkich warunków. Te
raz certyfikat jakości
przyznano nam na okres
trzech lat.
(mar)

REKLAMA W TRÓJMIEŚCIE

REKLAMA W KO-

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

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

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

właściciel Fitness Clubu
z Kościerzyny

- Denerwują mnie nieostrożni
kierowcy. Na ul. Miodowej jest
ograniczenie prędkości do 30 km na
godzinę. Niestety, wielu kierowców zupełnie nie
przestrzega znaku. Martwię się, gdyż może to się
skończyć tragedią. Tym bardziej, że na tej ulicy nie ma ani
jednego przejścia dla pieszych.
Fot. Joanna Surażyńska

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

Drukarnia CPP Oddział Gdańsk,
ul. Połęże 3
tel. 305 90 25, fax 305 90 24
Proj. graficzny - Krzysztof Ignatowicz, tel. 3003 128

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Wydarzenia

piętek
30 sierpnia 2002r.
Gryf Kościerski

ZATRUDNIMY:

OKNA PCV

Lubiana. X Turniej Gmin Powiatu Kościerskiego

Po wielu emocjach
zwyciężyli gospodarze

EZMMEMMm

150 x 150 - 650,00 NETTO

Zapewniamy pracę w dowolnym
wymiarze godzin w miejscu
zamieszkania lub okolicy
oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

MONTAŻ GRATIS

„O.K."
I
CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH
|
ul. Morska 161, 81-222 Gdynia |
tel./fax (0-58) 623-00-01
°
e-mail: gdynia@okcjo.com.pl

Kościerzyna, Miodowa 13
Tel./fax 680-80-22
10149784/A/905

Nowo otwarta HE.
Apteka „Św. Michała

Oferujemy:

Kościerzyna, ul Długa 21,
tel. 686-74-67

D

- niskie ceny

czynna od pon. do piątku
8.00-19.00
sobota 9.00-14.00

rużyna
gmi
ny
Koście
rzyna od
niosła zwyc i ę s t wo

°inacka

Ewa Ch

• bezpłatny dowóz leków
do domu

Zapraszamy

10150241/B/905

p o d c z a s

X Turnieju
Gmin Powiatu Kościerskie
go. O miano najlepszej
gminnej drużyny rywalizo
wało osiem reprezentacji.
Organizatorzy tegorocz
nej edycji turnieju zapew
nili wiele atrakcji, zarówno
dla młodszych i starszych
uczestników.

SUPERPROMOCJA OKIEN PCVALUPLAST
NP. OKNO 1,5 x 1,5 (RU + R) - 669 BRUTTO

^////^
„NOTABENE" Kościerzyna, ul. Mała Dworcowa 6 B

^ Konkurencje
9 dla wszystkich
Dużym zainteresowa
niem cieszyła się sztafeta
rodzinna. Wzięły w niej
udział całe rodziny. I tak,
ojcowie musieli przebiec
slalomem wyznaczony od
cinek z „szuńdami" na bar
kach, czyli wiadrami wody
zawieszonymi na belce.
Ich pociechy pstrykały
kapslami po wyznaczo
nym torze. Natomiast mat
ki zmierzały do mety na
wielkiej piłce. Nie brako
wało również konkurencji
dla silnych mężczyzn.
Mieli oni za zadanie prze
transportować poloneza
za pomocą liny. Te zmaga
nia były oceniane na czas,
| a auto trzeba było przecią
gnąć przez 50-metrowy
odcinek.

tel./fax 686-68-99, czynne 8.00-18.00

„FOTO KRYSTA - PRODUKTY NATURY'
MISTRZ FOTOGRAFII HALINA MICOREK (d. Gliwa)

1

wykona osobiście w studio „FOTO KRYSTA"

- *•

Sf-

;'Sr'-1"'-*-,;'*

w Kościerzynie przy ul. Derdowskiego 11
tel. 686-42-45 i 0-604-545-941 (zakład przeniesiono z ul. Traugutta)

• •
'c .

- fotografie artystyczne i portrety

>.'

- obsłuży zjazdy i bankiety

Drużyny biorące udział w turnieju rywalizowały m.n. w wyścigu na szczudłach.

Walka
do końca
Zaangażowanie wszyst
kich zawodników podczas
konkurencji świadczyło
o tym, że każda z ekip
chciała zwyciężyć w tur
nieju. Szala zwycięstwa
ważyła się do ostatniej
konkurencji, czyli do wy
ścigu kajakowego. Przed tą
konkurencją trzy drużyny

sesje ślubne w studio i plenerze

Przystępne ceny za ustugi

Fot. Marcin Modrzejewski

Najniższe

WIESZAŁKA

10150357/A/905

ceny na Pomorzu

NAGROBKI
od - 1500,-
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Wykonane z:

Blaty

- MARMURU
- GRANITU
- KONGLOMERATÓW

ŁAZIENKOWE"

Blaty
kuchenne

Medyczna
pomoc
Uczestnicy
turnieju
i każda osoba z publiczno
ści
mogli
skorzystać
z oferty medycznej Niepu
blicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Klincz.
- Przebadaliśmy w cza
sie imprezy ponad 200
osób - informuje Katarzy
na Peplińska, dyrektor
NZOZ Klincz. - Wykony
waliśmy pomiary ciśnienia
oraz cukru. Przeprowadzi
liśmy także testy hp, które
są ukierunkowane na wy
krycie bakterii powodują
cych m. in. chorobę dwu
nastnicy Ponadto udziela
liśmy typowych ogólnych
porad lekarskich.

- szczególnie poleca

: £3 i

transport i montaż gratis
MARNURY, GRANITY
KONGLOMERATY
NA WYMIAR

Schody
ŚEW

Parapety
od 40 zł. mb.

Kominki

ELEMENTY
KAMIENNE

Stoły

sr
W

83-400 Kościerzyna, ul. Michałowskiego 15A, tel./lax (058) 686-20-28
ul. Kapliczna 12,
tel./1ax (058) 886-71-11

THE
Podczas konkurencji dla strażaków.

miały największe szansę
na wygranie. Były to Li
niewo, Lipusz i gmina Ko
ścierzyna. W końcowym
etapie rywalizacji szczę
ście uśmiechnęło się do tej
ostatniej reprezentacji.
- Rywalizacja w każdej
konkurencji była wyjątko
wo zacięta - podkreśla
Włodzimierz Graff, sekre
tarz Urzędu Gminy Ko
ścierzyna. - Do ostatniej
z nich nie było wiadomo,
kto zwycięży. Cieszymy
się, że to do nas uśmiech

nęło się szczęście i pozwo
liło wygrać nam cały tur
niej.

Zabawa
przy muzyce
Organizatorzy turnieju
zadbali również o arty
styczną oprawę imprezy.
W trakcie przerw pomię
dzy konkurencjami wystę
powały dziewczęta z Gru
py Tanecznej Paradise
z Karsina. Nie zabrakło
również Rodzinnej Kapeli

Fot. Marcin Modrzejewski

Derrów, która umilała
uczestnikom rywalizację
w poszczególnych katego
riach.
Każdy, kto stracił trochę
sił witalnych, mógł się po
silić darmową, wojskową
grochówką, którą serwo
wano wszystkim, zarówno
zawodnikom jak kibicom.
X Turniej Gmin Powiatu
Kościerskiego zakończył
się zabawą taneczną,
trwającą do białego rana.
Maciej Wajer

NEW
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SCHOOLOF ENGLISH

Kursy języka angielskiego
^doświadczeni lektorzy brytyjscy i polscy
*kursy ogólne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
^wszystkie poziomy zaawansowania
*kursy egzaminacyjne na FCE, CAE

Kościerzyna, ul. Gdańska 4/1
tel.(058)686-84-01
ZAPISY JUZ TRWAJĄ.
Biuro otwarte od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00-18.00
Filia: Kartuzy, ul. Bielińskiego 2/4, tel. (058) 681-06-03

10150541/A/972

piątek
30 sierpnia 2002 r.

WIECZÓR
wybrzeża

Dziennik
Bałtycki i*g

Na grzyby

Grzyby są jak ludzie, mają swoje miejsca i przyzwyczajenia...

Na kurki najlepiej po burzy

W

iesie są pie
niądze - mó
wią
miesz
kańcy Węsior
w gm. Sulę
czyno. - Trzeba tylko pójść i
pozbierać... Żadna praca nie
hańbi, więc nie ma co się
wstydzić... A grzyby są jak lu
dzie, mają swoje miejsca i
przyzwyczajenia. Jedne lubią
las inne łąki. Jedne kochają
burze inne ciepło...

Drugie pokolenie
Od czerwca do listopada
spora część mieszkańców
Pomorza trudni się zbiera
niem runa leśnego. Zarobio
ne pieniądze stanowią dla

nich wsparcie rodzinnego
budżetu. Teraz z niecierpli
wością oczekują wrześnio
wego wysypu grzybów. Mogą
o nich opowiadać godzinami.
Każdy z nich ma też swoje
miejsca, w których niemal
codziennie zbiera ich znacz
ne ilości.
- Nasza rodzina była bar
dzo liczna i odkąd pamiętam
z rodzeństwem zbieraliśmy
jagody i grzyby - wspomina
Genowefa Domaszk z Wę
sior. - Tata pracował w lesie.
Wcześnie rano zabierał nas
ze sobą, on wyrabiał drewno,
my zbieraliśmy grzyby. Byli
śmy chyba jedną z pierw
szych rodzin, która zaczęła je

Gdzie szukać
Każdy z grzybów rośnie w specyficznych dla siebie miejscach. Kurki nie
znajdziemy np. we wrzosowiskach, bo ta lubi lasy iglaste, zagajniki,
miejsca, w których rosną mchy i jest wilgoć. Na wrzosowiskach zaś
trzeba szukać prawdziwków.
Kozaki lubią brzozowe zagajniki, rydze rosną na skrajach lasu, na nieuprawianych polach przy lesie. Lubią też schować się pod suchymi ga
łęziami. Maślaki wysypują „hurtowo", lubią iglaste zagajniki i trawy, a
kanie najczęściej spotkać można w jałowcach. Łatwo też znaleźć pod
grzybki, bo zwykle towarzyszą jagodowym krzaczkom.
Po borowiki trzeba udać się do lasów sosnowych, w których jest piasz
czyste podłoże. Sitaki i miodówki lubią lasy sosnowe i wysokie trawy.
Gąski natomiast pojawią się w zagajnikach obok maślaków, gdy tylko
pojawią się pierwsze przygruntowe przymrozki.

sprzedawać przyjezdnym. W
ten sposób dorabialiśmy do
rodzinnego budżetu. Za te
pieniądze to i prosiaka moż
na było kupić, a z tego, co nie
sprzedaliśmy mama robiła
przetwory.

Tajemnice zbierania
Przez lata „biegania" po
lesie pani Genowefa poznała
każdy jego zakątek, wie gdzie
i jaki grzyb może rosnąć, kie
dy po niego najlepiej pójść.
Gdy założyła własną rodzinę,
do lasu zaczęła zabierać
swoje dzieci. Cierpliwie tłu
maczyła i uczyła je zbierać
grzyby.
- W tym roku nie ma grzy
bów - stwierdza pani Jola,
córka pani Genowefy. - Co
prawda obrodziły kurki, ale
nie było czerwcowych praw
dziwków Kurka, pojawia się
jak w zegarku -15 czerwca i jest już do jesieni. To wyjąt
kowo humorzasty grzyb, bar
dzo lubi burze. Wystarczy po
burzy odczekać godzinkę i
już się pojawia. Pod koniec
czerwca kurkom towarzyszą
prawdziwki. Lipiec jest wła
ściwie miesiącem bez grzy
bów. Dopiero pod koniec
drugiej połowy sierpnia po

jawiają się kolejne gatunki.
Ponownie zbieramy praw
dziwki. We wrześniu pokazu
ją się kozaki, podgrzybki i
maślaki. Na przełomie wrze
śnia i października są rydze,
kanie i gąski, które zbieramy
aż do listopada.

Dwa razy dziennie
Obie panie, Jola i Dorota,
do lasu chodzą nawet i dwa
razy dziennie. Przy sprzyja
jącej pogodzie dziennie uda
je im się zebrać 4-6 kg grzy
bów
- Zdecydowanie wolę
zbierać jagody i grzyby niż je
sprzedawać - stwierdza pani
Dorota. - Sprzedażą zajmuje
się tata i mama. To, czego nie
uda się nam sprzedać, naj
częściej zaprawiamy, czasem
zawozimy do skupu. Są to
jednak zdecydowanie mniej
sze pieniądze.
- ... ale pozwalające doro
bić małą pensję - dodaje pa
ni Genowefa - wystarczy tyl
ko chcieć. - Dzięki tym do
datkowym pieniądzom mogę
powoli remontować miesz
kanie, a córka urządza
ogród...
(SzaM)

Chętnych na nasze zbiory nigdy nie brakuje - mówi
Genowefa Domaszk.
Fot. Marta Sznajder

REKLAMA

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY

Patronacki® Sfci#csj» Paliw
ttaflneHi
C3d»A»kl«i SA

z dostawą do do mu
Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw

OSBtOI

609 209

in f oIinia

76-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k. Stupska

cel. (0591 811 34 57, 811 34 78, fax C059J 811 34 77

REKLAMA

PROMOCJA !!!
Teraz blachodachówka
juz za:
_
84-220 Sfcrzebielinc

te! 10581 676 24 84*85

tel. kom, 0601 837 611

Festyn

RGferm

83-334 Miechuctoo,
lc Sierakowic
tei C0S8I 684 51 21

Kościerzyna•Stadion KS "Kaszubia"

31 sierpnia, godz. 162®

mśmMmmimMm-wfcwMkMr

Wiesz co masz na dachu!

OLEJ
OPAŁOWY
lekki RGterm

PHU RAF-OL sp.20.0. 80-319 Gdańsk, ul. Żeromskiego 1/2

Zamówienia można składać:

Biuro Handlowe:

szwedzka precyzja, fachowe doradztwo, raty,
gwarancja 15 lat, atesty i aprobaty, transport.
blachodachówka
blachy trapezowe
okna dachowe
orynnowanie
akcesoria
obróbki
bramy

Gdynia
Gdańsk
Elbląg
Kartuzy
Kościerzyna
Leśniewo
Lębork
Malbork
Pruszcz Gd.

781 66 77
301 67 12
(055)236 15 41
685 32 99
686 72 44
675 59 75
863 22 77
(055) 647 16 85
773 35 51
Reda
678 71 11
Starogard Gd.
563 90 95
Sztutowo
247 93 35
Tczew
777 18 80
Władysławowo
774 58 55
Żukowo
681 82 56

P
R

Stacje Paliw

Rafineria Gdańska

pubimmicń

mćz, 17« "STACHURSKY"
g©dz,
zespól TZ^i"
«odz» 20® zespół "HWnight Trato"

Żukowo, ul. Kościerska 11
tel.(058) 685 90 12-14, 681 72 74, fax 685 93 94

- Bytów, Udorpie, tel./fax 822 33 44
- PKS Bytów, ul. Wybickiego 2, tel. 822 34 23
- Koczała, ul. Przemysłowa 11, tel. 0608 85 61 50
|
- Miastko, ul. Dworcowa 4, tel. 857 58 00
§

W programie między innymi:

godz, 18® •1?« konkursy dla

os. Konstytucji 3 Maja 5A
ul. Gdańska 43 A
0
ul. Jagiellońska 55
lE
ul. Łąkowa 4
ul. Kościerska 9

(/•' A\

§
5

Informacje : Piateds^orstwo Dystrybucji *Bi«\ 83-400 Koiciereyea, ut. $Modow*Wej 13,
www.bim.mftpJ,
pocafta^&lm.nsipf,
68S-65-SŚ

Organłwtoray:

x#kkw |P mmfiwwtrnr

Patronat m«dfafny:

Elf ĘIET3

25800521/A/918

Lato na dachu

M
0

godz, 23*- 4*dyskoteka

Bilety w przedsprzedaży do nabycia:
r
KOŚCIERZYNA: Biuro Turystyczne "Ka$zub-Tmvel" ~ uL Rynek 4ftei. 686-55-29
KDK oraz Informacja Turystyczna, ul Ryn&k «, te/,
BiM - Wypożyczalni* Kaset Wfcfee, uf, JfcC. $kkxtowskł®J 19
PM. BiM - Kzwiamnka Internatowa, uf. Świętojańska 3, tel $S$~G9-29
KARTUZY: informacja Turystyczna, ul Rynek Z tei, $84-02-01

ul. Obr. Westerplatte 1A
ul. Gdańska 16

0
Pruszcz Gd., ul. Obrońców Westerplatte 1a,
tel7fax (0-58) 683-22-70, tel. 692-09-99
Tczew, ul. Jagiellońska 55, tel. 0601-724-897
Żukowo, ul. Kościerska 9, tel7fax (0-58) 681-82-56
Reda, ul. Gdańska 16, tel7fax (0-58) 67-87-111
Sztutowo, ul. Gdańska 43A, telJfax (0-55) 247-93-35
www.makro-bud.com.pl

3«Ł21»"BUDKA suflera

ul. Rdestowa 41
ul. Mostowa 14
ul. Warszawska 66
ul. Gdańska 28
ul. Wojska Polskiego 8
ul: Pucka 31
ul. Słupska 18
al. Wojska Polskiego 91

BRAAS

BLACHODACHÓWKI I TRAPEZY

od 17,30 zt/m*

DACHÓWKA CERAMICZNA

od 27,99 zł/m2

^gg^gg DACHÓWKA CEMENTOWA

od 22,50 zł/m;

BOLIX SYSTEMY OCIEPLEŃ

ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI, OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE ;
C BWLI)^
EWNIAMY komplet materiałów na dach, transport i bezpłatne doradztwo techniczne \
J
Zamawiając kompletny dach łub docieplenie budynku
A
otrzymasz dwuosobowe wczasy /

j Dziennik
I Bałtyckimi

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Za sucho

NIE POMYL SIĘ

Muchomor sromotnikowy

Czubajka kania

Pieczarka polowa

Gołąbek

Muchomor sromotnikowy (trujący) mylony
jest z pieczarką polową, czubajką kanią
(sową) lub gołąbkiem.

Borowik szatański

Borowik szlachetny

Borowik szatański (trujący) mylony jest z
borowikiem szlachetnym.

Grzybiarze skarżą się na zbyt
suche lato tego roku. Skutkiem
tego są niewielkie ilości grzy
bów w lasach.
-Teraz rośnie tylko kurka, ale
jest bardzo wysuszona - mówi
Przemysław Myszkowski z Choj
nic, którego spotkaliśmy w Funce, gm. Chojnice. - Żeby uzbierać
kilogram, trzeba się nieźle na
chodzić. Czasami nawet pięć go
dzin.
Pan Przemek wstaje codziennie
rano, około czwartej. Zanim do
jedzie w swoje stałe miejsca,
upłynie godzinka. Potem, jak
mówi, trzeba tylko chodzić i do
brze patrzeć pod nogi.
- Grzyby zbieram od małego mówi Przemysław Myszkowski.
- Znam w okolicy Chojnic pra
wie wszystkie lasy. W ubiegłym
roku każdego dnia zarabiałem
na nich 70-80 zł. W tym roku na
grzybach fortuny się nie zbije.
Prawdziwki rosną tylko pojedyn
czo, a za kurkami trzeba się na
chodzić.
Pogoda w tym roku jest bardzo
kapryśna, w związku z czym
grzybów jest mało, a grzybiarze
niewiele zarabiają.
- Nawet jeśli popada, to grzyb i
tak nie rośnie - tłumaczy Mysz
kowski. - W tym roku grzybom
coś nie pasuje.
Najwyższa cena, którą oferowa
ły w tym roku skupy za kilogram
kurki to 25 zł. Najniższa nato
miast sięgnęła 8 zł. - W ubie
głym roku kiedy kurki było dużo,
za kilogram dostawałem tylko
3,5 zł - wspomina Myszkowski.
Ceny kształtują się w zależności
od ilości grzybów. Jeśli jest ich
mało, ceny idą w górę. Jeśli na
tomiast nastąpi wysyp, ceny
gwałtownie spadają. Nie zraża
to jednak grzybiarzy, którzy czę
sto tylko w ten sposób mogą za
robić na chleb.

(ms)

i-

Mleczaj wełnianka

Mleczaj wełnianka (trujący) mylony jest z
rydzem.

Najgroźniejszy muchomor
Rozmowa z Romanem Gurzyńskim, kierownikiem Niepublicz
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gniewmed w Gniewie.
- Zbliża się sezon na zbieranie grzybów.
Nawet doświadczonym grzybiarzom zda
rza się przynieść do domu trujący okaz.
Jak należy postępować, gdy podejrzewa
my u siebie zatrucie grzybami?

- Jakie grzyby są najbardziej niebez
pieczne?

- Niewątpliwie najbardziej trujący jest
muchomor sromotnikowy. Zatrucie tym
grzybem wymaga szybkiej interwencji le
karza, leczenia szpitalnego, ale niestety
może też zakończyć się tragicznie. Wiele
zależy od odporności organizmu na toksy
ny.

- Czy osoby, które zatruły się grzybami
muszą liczyć się z jakimiś powikłaniami?
- Najczęstszym następstwem, które po
zostaje na całe życie, jest uszkodzenie wą
troby.

JEŚLI SPRZEDAJESZ
LUB KUPUJESZ

- Smakosze uwielbiają grzyby, ale czy
mają one jakąś wartość odżywczą?

- Walory smakowe to podstawowa war
tość grzybów. Poza tym są w zasadzie bezkaloryczne, pomijając produkty w których
się je przygotowuje, np. olej do smażenia.
Grzyby są jednak ciężkostrawne, 'więc w
ogóle nie powinno się ich podawać dzie
ciom.

•
Grzyby może sprzedawać osoba, Ictóra posiada
atest klasyfikatora grzybów lub grzyboznawcy. Atesty
wydaje sanepid.
•
Osoba sprzedająca grzyby musi poinformować, jaki
rodzaj grzybów sprzedaje. Powinna też wystawić obok
stoiska tabliczkę z nazwiskiem i adresem zamieszka-

- Podczas letnich i jesiennych wędró
wek po lesie jesteśmy również narażeni na
ukąszenie przez kleszcze. Go robić w ta
kiej sytuacji?

Grzyby nie mogą być wymieszane. Powinny być pose
gregowane wg gatunków
•Grzyby można sprzedawać wyłącznie w punktach
sprzedaży detalicznej lub na targowisku. Sprzedaż
przydrożna jest zabroniona.
•
Grzyby muszą mieć całe trzony i kapelusze.

- Zanim wybierzemy się do lasu, warto
zadbać o odpowiedni strój. Nie należy po

Za tydzień

Oferta ważna do 4 września 2002 r.

Do tematu grzybów wrócimy za
tydzień. Napiszemy m.in. o tym
jakie grzyby zbierać, a jakie le
piej omijać. Nasi Czytelnicy za
proponują też kilka swoich
przepisów na pyszne potrawy z
grzybami.

WIELKA

,

Opony letnie
Auto - Mobil

UStUGI BLACHARSKO
LAKIERNICZE
Naprawy bezgotówkowe
Oryginalne części zamienne
Samochody zastępcze
Pomoc drogowa - 0603 650 420
Tylko u nas zachowana

gwarancja fabryczna

Wejherowo, ul.Gdańska 17
tel. (0-58) 672 16 35
kom. 0604-430-220

zostawiać odsłonię
tych części ciała.
Radzę też nie prze
ciskać się przez za
rośla, bo tam naj
częściej można spo
tkać kleszcza. Jeśli
jednak wrócimy ze
spaceru z klesz
czem, radziłbym nie
usuwać go domo
wymi sposobami,
lecz udać się do le
karza. Samodzielnie Roman Gurzyński
Fot. Andrzej Połomski
nie zawsze udaje się
całego
usunąć
kleszcza, tak by nie
doszło do uwolnienia się toksyn do orga
nizmu. W przychodni usuniemy go szybko
i bezpiecznie.
(mam)

- Podstawowe objawy zatrucia to bóle
brzucha, wymioty, nudności, podwyższona
temperatura, uczucie ogólnego rozbicia.
Jeśli ktoś podejrzewa u siebie zatrucie, po
winien niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

REKLAMA

Autoryzowana stacja

piątek
30 sierpnia 2002

Gdynia, ul. Węglowa 22
tel. (0-58) 661 51 35
kom. 0604-443-420

Rozmiar

Marka i bieżnik

Zastosowanie

135/80 R12 S

Kormoran Impulser

126p, Tico

145/70 R13T

Dębica Passio

Cinquecento, Matiz

155/70 R13T

Kormoran Impulser

Punto, Clio

165/70 R13T

Kormoran Impulser

Felicia, Polo

175/70 R13T

Kormoran Impulser

Lanosf Megane

185/70 R13T

Dębica Passio

Polonez

165/70 R14T

Kormoran Impulser B

Punto, Astra

175/65 R14T

Kormoran Impulser B

Siena, 306

185/65 R14T

Dębica Passio

Mondeo, Passat

Cena
producenta

wf

185/60 R14H

Kormoran Runpro

Bravo, Alfa Romeo 146

195/65 R15 H

Kormoran Runpro

Laguna, Vectra, 406, A4

1195/65 R15 H

Goodyear Ventura

Laguna, Vectra, 406, A4 **6

fimtone

COOD/YEAR

yeti

Cena
Norauto

59
79
89
99
105
139
109
129
149
139
189
299

osrane Bi - 3 ^

1

I

największy wybór
w najniższej cenie

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, ul. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 00
OTWARTE: PON-SOB: 9.00-20.30, N1EDZ. 10.00-18.00 _

, ,„
10150689/A/884
0

lir 35/360

2002 r.

Dziennik

Ba%cki%

www.naszemiasto.pl

NORDA
Pismiono Kaszebsczi Zemi
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Wióldżi Kaszebi

Stefan Fikus

Stefan Fikus urodził się 9 lutego 1920
r. w Luzinie, w powiecie wejherowskim Jako syn cieśli i dekarza. Tara
ukończył szkołę powszechną. Pod
czas okupacji przebywał w niewoli i
na robotach przymusowych. Wów
czas zaczął pisać wspomnienia i
pierwsze utwory dramatyczne. Po
wojnie zamieszkał w Lęborku, gdzie zatrudnił się na kolei.
W 1961 r. zaocznie ukończył Technikum Kolejowe w Byd
goszczy. W Lęborku założył oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który przez wiele lat prowadził. Obecnie
jest honorowym prezesem.
Debiutował w dwutygodniku „Kaszebe" krótką „Godką ó
rebokach" (1961). Współpracował z różnymi pismami, naj
więcej z „Pomeranią", gdzie publikował wiersze i felietony
pod pseudonimem Stach z Laborka. Jeden wiersz ukazał się
w antologii „Modra struna" (Gdańsk 1973), a dwa opowia
dania w antologii „Derchój królewiónkó" (Gdynia 1996).
W roku 1982 gdański oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wydał wspomienia ,,Pójmańczice", opisujące
wydarzenia z czasów niemieckiej niewoli. W 1985 r. dzięki
staraniom Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ukazał się tomik wierszy „Moje
miasto", a w 1992 r. monografia rodzinnej wsi o tytule „Lu
zino", napisana po polsku. W 1983 r. wraz z franciszkani
nem o. Januszem Jędryszkiem otrzymał Medal Stolema za
autorstwo i przygotowanie kaszubskich jasełek „Kaszebskó
Gwiózdka z Labórka", które cieszyły się dużym powodze
niem na scenach Lęborka.
Fikus pisze w rodzimym dialekcie luzińskim. Jedynie ostat
nia książka została przygotowana w literackiej kaszubszczyźnie. Jest to zbiór opowiadań,Jak to przóde biwaio"
(Gdańsk 1999), który zyskał uznanie czytelników i znaw
ców literatury.
Fikus jest niezwykle płodnym twórcą. Wiele prac pozo
staje w maszynopisie. Między innymi są to: „Sedme
teatrów", „Wader po Zemi Labórsczi",,Życie wsi kaszub
skiej", „Wojaże kaszubskie rezerwisty Bernarda Bizewskie(ep)
go" i inne.

Kąsk do śmiechu

Nie zaprosełe

We wse beło wiesele. Na dregą niedzela ksądz słechół
spówiedze. Nópierwi podeszła żeniało białka i rzekła,
że na tim wieselim zgrzeszeła. Ksądz ji wedolmacził,
żebe tak wicy nie robią i dół rozgrzeszenie. Tej
przeszła jitiszó, co też zgrzeszeła na tim wieselim. Pó
ni beła brutka i goda tak samo. W kuńcu ksądz nie
wetrzimdł i głośno rzekł:
- Jak jedno udóne wiesele sa zdarzi we wse, tej oni mie
nie zaproszą!

Z kaszebsczi polece

Kaszubi wobec innych

W ubiegłym roku w Kościerzynie
zorganizowano konferencję nauko
wą pt.:,JCaszubi wobec innych. Ku
integracji europejskiej". Pokłosiem
tego spotkania jest książka o tym
samym tytule, wydana pod redak
cją prof. Tadeusza Linknera. W
książce znalazły się sprawy ogól
ne, mówiące o potrzebie tożsamo
ści zbiorowej (narodowej ietniczno-regionalnej) oraz perspekty
wach i zagrożeniach tej tożsamości w epoce globali
zmu i integracji. Autorzy referatów starają się udowod
nić, że regionalizm jest antidotum na postępujący w
szybkim tempie proces globalizacji. Musi on chronić i
rozwijać to, co decyduje o jego swoistości i bogactwie,
a jednocześnie szeroko włączać się we współtworzenie
nowej rzeczywistości gospodarczej i kulturowej. Przed
stawiono również stanowisko Kościoła wobec globali
zacji, rolę samorządów w promocji integracji europej
skiej, a także widzenie innych nacji przez Kaszubów w
literaturze i historii. Na procesy globalizacji i integracji
nie należy patrzeć bezkrytycznie. Książka „Kaszubi
wobec innych" daje możliwość poszerzenia swojej
wiedzy i sformułowania własnego zdania na te tematy.

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

10 rocznica śmierci Jana Drzeżdżona

Wskrzeszanie myśl
wielkiego pisarza

% /^sierpnia
minęło
dziesięć lat od
% przedwczesnej
śmierci wybitnego pisarza Ja
na Drzeżdżona, wykładowcy
U ni wersy tetu Gdańskiego,
jednego z większych przed
stawicieli historii kaszubskie
go regionalizmu.
Pisarz urodził się 16 maja
1937 w Domatowie w powie
cie puckim. Studia humani
styczne odbył w Gdańsku.
Był pracownikiem nauko
wym Uniwersytetu Gdań
skiego. Uzyskał tytuł dokto
ra. Uprawiał prozę w języku
polskim i kaszubskim. Pisał
także wiersze. Jest autorem
ponad dwudziestu polskich
powieści.
Fragmenty poezji oraz
prozy recytowali aktor Zbi
gniew Jankowski i ks. Roman
Skwiercz podczas wspomin
kowych uroczystości, które
odbyły się w rocznicę śmierci
w Mechowie i Pucku. W za
bytkowym mechowskim ko
ściele ks. R. Skwiercz odpra
wił mszę świętą z kaszubską
liturgią słowa. Kapłan, znany
też jako znakomity gawę
dziarz, miał liczne kontakty z
pisarzem. Często Jan Drzeż
dżon, znając talent interpreta
cyjny ucznia, pisał swe teksty
wprost dla niego. Efektem
bywały wielokrotne laury na
konkursach gawędziarzy w
Wielu.
Po mszy zebrani przeszli na
parafialny cmentarz, by
wspólnie pomodlić się nad
grobem pisarza. Między inny
mi
odśpiewano
tam
„Kaszebską Królewą", a wdo
wa po pisarzu, Urszula Drzeżdżon, podziękowała gościom
za wspólną modlitwę i pamięć.
Szczególne słowa podzięko
wania skierowała do główne
go organizatora spotkania, re
daktora Wojciecha Kiedrowskiego. To dzięki niemu i wy
dawnictwu „Szos" ukazały się

Uczestnicy spotkania pomodlili się nad grobem Jana
DrZeŻdŻOna.

pośmiertne wydania tomiku
„Przeszłe do mie" oraz zbio
rów opowiadań „Kol Bielawe"
i drugiej edycji „Zwónnika".
Jan Drzeżdżon, jako wykła
dowca uniwersytecki, utrzy
mywał częste kontakty z mło
dzieżą akademicką skupioną
w klubie Pomorania.
- Jó sa spótikół z nim kol
ksadza Franca Grecze w
Sopóce. Ón tam wiedno ród
zachódół. Tej nówicy beła
gódka ó dzysdniowi kaszebiznie. Wiele rzeczi mu sa nie
widzało. Ón miół czasto jinszi
pózdrzatk
na
sprawę
kaszebscze, jak to wnenczas sa
dzejało - wspomina Wojciech
Etmański, a jego żona, Alek
sandra dodaje:
- Ten świat beł dló niego za
brutalny. Ón wólół w cechósce
meditowac i pisać swoje
wióldże dokóze.

Fot. Jan Antonowicz

Z pisarzem wiele godzin
spędzał na rozmowie obecny
poseł Kazimierz Plocke z Kro
kowy. Okolice Krokowy i Żar
nowca były bardzo bliskie
Drzeżdżonowi. Chętnie tam
właśnie kontemplował nad ko
lejnymi dziełami.
- Ón baro chcół, żebe na
nordze pówstół nowi czło
wiek, chteren be miół w se
zachódne meszlenie cywiliza
cyjne, ale kaszebscze wórtnote
regionalne i chrzescejańscze.
Ósoblewie na sercu leżół mii
kaszebsczi jazek. Drzeżdżon
iiwóżół, że chto znaje nen
jazek je dechówó wiele bógatszi - mówi kaszubski poseł.
Spotkanie zakończyło się
wspomnieniami i śpiewem
podczas wspólnej kolacji w
Pucku.

Przeszłe do mie róz dwa bióle
kólpie
Ceż wa pówieta wa dresze dwa
Dóm warna dwie świece na
droga
Niech sa półą dlugó na ti
drodze bióli.
Przeszłe do mie róz dwa
módróczi z żeta
Dzesz wa bela tak dlugó wa
dresze dwa
Dóm wama na droga moje
nowe bóte
Na ta długą biólą droga
piószczestą
Przeszłe do mie róz dwa jęzora
z gladą
Dzesz wa spa tak dlugó
przejócele móji
Dóm wama moje beze na samo
glabócze dno
Zebe wa mia co ód mie na
pamiątka.
Przeszłe do mie róz dwie
gwiózde z nieba
Zebe jó z nima szed w ta droga
wesoką
Wzale mie pod pazecha a tej
me szle
A wkól ledze zwónile, zwónile
zwónama.

Jan Drzeżdżon

Jan Antonowicz

Requiem Piaśnickie

Ku czci kaszubskich męczenników

W

związku ze zbli
żającą się kolejną
rocznicą wybuchu
II wojny światowej aktorzy
Teatru Otwartego w Gdań
sku zaprezentują powstałe w
ubiegłym roku oratorium pt.
„Requiem Piaśnickie" w hoł
dzie pomordowanym w La
sach Piaśnickich w 1939 r.
Głównym pomysłodawcą i
reżyserem dzieła muzyczne
go jest Dariusz Wójcik, dy
rektor Teatru Otwartego, zaś
muzykę skomponował prof.

Andrzej Nanowski z Akade
mii Muzycznej w Gdańsku.
W scenariuszu Requiem wy
korzystano prozę i poezję
współczesnych poetów ka
szubskich i gdańskich, do
której w części skompono
wano muzykę. Wykonawca
mi są także artyści scen Trój
miasta: Aleksandra Kucharska-Szefler, Beata Koska-Kreft, Jacek Szymański i
Dariusz Wójcik. Muzyka i
słowo, jako przebogate two
rzywo artystyczne, wprowa

dzają w nastrój wydarzeń,
które miały miejsce sześćdzesiąt trzy lata temu w La
sach Piaśnickich. Wykorzy
stanie utworów o ogromnym
i zróżnicowanym ładunku
emocjonalnym utrwala w pa
mięci bolesne karty historii,
ukazuje skalę tragedii i ak
centuje sens poniesionej
ofiary. To miejsce nazna
czone męczeńską krwią ty
sięcy ludzi pochodzących z
naszych ziem, musi być oto
czone szczególną troską i

być pomnikiem pamięci dla
następnych pokoleń. Jest to
temat stale aktualny i ważny.
Requiem zostało także
utrwalone na płycie CD. W
niedzielę 1 września br. o
godz. 12 w kościele Gwiazda
Morza w Sopocie rozpoczną
się uroczystości patriotyczne
połączone z mszą świętą,
wykonaniem Requiem Piaśnickiego i promocją nowej
płyty.
Elżbieta Pryczkowska

Norrta
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wybrzeza

Ceż je czec

Festyn w gburskim skansenie

W intencji Ojczyzny

Nadolskie ożniwiny

ednym z najmniej
znanych skansenów
na Pomorzu jest Za
groda Gburska wNadolu nad Jeziorem
Żarnowieckim. Placówka
należy do Muzeum Ziemi
Puckiej. W ostatnim czasie
dyrekcja muzeum czyni co
raz większe starania w celu
spopularyzowania skanse
nu.
I chwała za to, ponieważ
skansen jest wyjątkowo
atrakcyjny. Składa się nań
kilka obiektów z bogatym
wyposażeniem, położonych
tuż nad jeziorem, w miejscu
wyjątkowej urody.
- Już w nieodległej przy
szłości oddana będzie także
chata rybacka. Wówczas
osiągniemy stan, jaki fak
tycznie istniał tu w przeszłości - mówi dyrektor
^luzeum Ziemi Puckiej, Mi
rosław Kuklik.
Również z jego inicjaty
wy zorganizowano w skan

I

senie I Nadolski Festyn
Folklorystyczny „Karancbal
2002". Nazwa festynu na
wiązuje do lokalnego okre
ślenia zakończenia żniw
Podczas imprezy wystąpiły
między innymi: Czarne Ka
pelusze, Klęka, kabaret
sióstr Labudda, Nasze
stronę i vJurczi. Występy
zgromadziły liczną widow
nię, głównie mieszkańców
okolicznych wsi i turystów
W tym samym czasie pre
zentowano także dawne
sposoby prania i maglowa
nia, wędzenie ryb, wyrób i
zażywanie tabaki, mienie
zboża na żarnach, młóckę
cepami, przędzenie wełny
na kołowrotku czy wyrób
masła. Można było także
skosztować pysznego swoj
skiego chleba z musem
jabłkowym. Wiele atrakcji
przygotowali mieszkańcy
Nadola, wsi należącej do
gminy Gniewino, choć
przynależnej - jak przed

piątek
30 zćlnika 2002 r.

PUCK. 1 września o godz 10.30 w puckiej farze
odprawiona zostanie msza św. w intencji Ojczy
zny. Po mszy nastąpi uroczyste złożenie kwiatów
na grobach łych, którzy zginęli na frontach II
wojny światowej, pomordowanych i zamęczonych
oraz odsłonięcie pomnika generała Józefa Hallera
w puckim porcie.

Rozbudowa sanktuarium

Na scenie wystąpiła między innymi kaszubska kapela
Klęka.
Fot. Eugeniusz Pryczkowskj

wojną - do parafii w Żar
nowcu, który położony jest
po drugiej stronie jeziora.
- Przed wojną myśmy
należeli do Polski, choć do
jechać mogliśmy do niej

tylko drogą wodną lub
przez terytorium Niemiec.
Łąki naszych ojców leżały
w granicach Niemiec - mó
wi sołtys Nadola, współor
ganizator imprezy.
Eugeniusz Pryczkowski

SIANOWO. Nad pracami przy rozbudowie sank
tuarium Królowej Kaszub w Sianowie czuwa Ko
mitet Rozbudowy Sanktuarium, który został zało
żony 17 maja br. Członkowie komitetu zebrali się
w ubiegłą środę w plebanii ks. proboszcza Walde
mara Piepiórki, by omówić bieżące sprawy orga
nizacyjne. Na placu przykościelnym wspólnie
oceniano dotychczasowe prace. Dalszy etap to
plastyczne opracowanie wszystkich elementów
kaplicy odpustowej i Drogi Krzyżowej. Mowa by
ła również o bieżącym stanie finasowym. Dzięki
licznym ofiarodawcom udało się w dużej części
sfinansować dotychczasowe prace. Wydatki komi tetu prawdopodobnie niebawem osiągną kwotę
100 tysięcy zł. Przygotowywane są imienne po
dziękowania dla wszyskich ofiarodawców, którzy
zostaną także wypisani na stronie internetowej
sanktuarium: www.Królowa-Kaszub.ram.net.pl.
Zebrani zostali też zaznajomieni z treścią listu ks.
biskupa Jana Bernarda Szlagi, w którym wyraża
on zadowolenie z tak licznych rzeszy pielgrzymów
podczas ostatniego odpustu.
Inne sprawy, w tym m.in. zmiana nazwy komitetu,
zostaną omówione podczas zebrania członków za
łożycieli, które odbędzie się w Domu Pielgrzyma
(ela)
w Sianowie 3 września br. o godz. 18.

Twórcy regionalizmu. Ks. prałat dr Bernard Sychta

Trudził się dla Kaszub

siądź Bernard Sychta
urodził się 21 marca
1907 roku w Puzdrowie pod Sierakowicami.
Maturę zdał w gimnazjum
wejherowskim w 1927 roku.
Po ukończeniu Seminarium
Duchownego w Pelplinie w
1932 roku otrzymał święce
nia kapłańskie. Jeszcze
przed wojną zasłynął jako
autor znakomitych sztuk
teatralnych „Gwiózdka ze
Gduńska", „Śpiące wojsko",
„Dzewcza i miedza", a
przede wszystkich „Hanka
sa żeni". Podczas wojny B.
Sychta był poszukiwany
przez gestapo, które skonfi
skowało i zniszczyło dziesięciotysięczny nakład jego
kolejnego dramatu „Budzta

spiącech". Ukrywał się w
Borach Tucholskich, gdzie
zbierał materiały do pracy
doktorskiej, obronionej w
Poznaniu tuż po wojnie.
Rozprawę tę pod tytułem
„Kultura materialna Borów
Tucholskich" wydano do
piero przed czterema laty.
Dorobek literacki Sychty,
w którym są także wiersze i
pieśni, zwłaszcza piękne
kolędy, jest znaczny. Jed
nakże ten wybitny Kaszuba
zyskał ogromną sławę
przede wszystkim jako na
ukowiec. Publikował arty
kuły i rozprawy z zakresu
etnografii i językoznaw
stwa. Dziełem jego życia
jest monumentalny „Słow
nik gwar kaszubskich na tle

kultury ludowej". Obejmuje
około 60 tys. haseł zawar
tych w siedmiu tomach. Ks
Sychta jest też autorem
trzytomowego „Słownika
kociewskiego".
Za swoje dzieła wyróż
niony został wieloma na
grodami, takimi jak Medal
Stolema,
honorowym
członkostwem Gdańskiego
Towarzystwa Naukowego,
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Towarzystwa
Miłośników Ziemi Kociewskiej. Uniwersytet Gdański
nadał mu godność doktora
honoris causa, a Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie wy
biło na jego cześć specjalny
medal. Dziękując za niego
powiedział: „Może mi kie-

Zarząd komitetu przy ołtarzu odpustowym.
Fot. Elżbieta Pryczkowska

HI

proroka Jeremijasza.

Ks. Bernard Sychta

dyś policzą Kaszuby, żem je
tak kochał, tak się dla nich
trudził". Ks. Bernard Sychta
zmarł w 1982 r. w Pelplinie.
(ep)

Gdańsk. Goście z Niemiec w Mestwinie

Urlop edukacyjny na Kaszubach
rzyjeżdżają na Kaszu
by ludzie zaintereso
wani nie tylko jeziora
mi, zwiedzaniem muzeów,
skansenów i kościołów.
Niemieccy urzędnicy, z naj
większego
na
świecie
związku zawodowego Ver.
di Hessen, spędzają w Pol
sce tzw. urlopy edukacyjne,
a w Pomorskiem ciekawi
ich niebywale problematy
ka kaszubska.
Nie pierwszy raz toruń
scy germaniści - Edyta i
Przemysław Magnuszewscy
- organizowali im czas. W
maju poprosili Zarząd
Główny Z r z e s z e n i a K a 
szubsko-Pomorskiego o za

poznanie gości z Kaszuba
mi, przede wszystkim ze
współczesnymi problema
mi regionu i jego mieszkań
ców
Spotkanie odbyło się 21
sierpnia w Domu Kaszub
skim w Gdańsku, w znajdu
jącej się w nim kaszubskiej
restauracji Mestwin. Janusz
Kowalski opowiedział o hi
storii Kaszubów i kształto
waniu się ruchu regional
nego na Kaszubach, po
czym zapoznano gości z ak
tualnymi problemami Ka
szub i Kaszubów Mówiono
o samorządach lokalnych,
gospodarce, bezrobociu,
kulturze (i bez folkloru się

nie obyło), języku kaszub
skim, edukacji regionalnej,
pismach regionalnych. Słu
chaczy interesowało prak
tycznie wszystko. Pytaniom
nie było końca. Ostatnie do
tyczyły katolicyzmu Kaszu
bów Wówczas Iwona Joć
opowiedziała m.in. o wiel
kim w regionie kulcie ma
ryjnym.
Na pamiątkę spotkania
Janusz Kowalski wręczył
niemieckim gościom meda
liony, które nosili tegorocz
ni uczestnicy zainicjowane
go przez niego Kaszubskie
go Spływu Kajakowego
„Śladami Remusa".
(justa)

We, Panie mia przeochlele, a jó jem sa dół
przeóchłec; We mia wzale w pojmanie i jesce nade
mną dobele. Jó sa westawił na pósmiewczi, wszetce
mia rągają, Bo kuli razy jo móm przemówić, musza
wółac: „Gwółt i zniszczenie!" Jo, słowo Pana stało sa
dló mie kóżdegó dnia zniewógą i smiechówiszcza.
I jó sobie rzekł tak: „Nie mda Gó ju wspóminół ani
gódół w Jego miono". Ale tede mie zaczął palec
jakbe ódżin, co przechódół przez moje cało. Jó sa
starół, żebe gó iigasee, ale jem ni mógł.
To je słowo Boże.
Nadto dredże czetanie je z Lestu sw. Pawła do Rzimianów (Rz 12, ł-2), ewanielió ze sw. Mateusza (Mt
16,21-27), a psalm 63 (2. 3-4. 5-6. 8-9), Refren psal
mu brzemi: „Was, Panie Boże, pragnie moja desza",
a aklamacjó w
śpiewie przed ewaStówka
nielią: „Niech Ójc
najegó Pana Jezesa
Przeóchłec - zwabić
Christusa óswiecy
dobec - zwyciężyć
nasze seręa, żebe
rągac - złorzeczyć
jesme wiedzełe,
miono - imię.
czim je nódzeja
najegó pówółanio".

KASZUBSKIE MSZE
Niemieccy goście otrzy
mali medaliony Kaszub
skiego Spływu Kajakowe
go „Śladami Remusa".
Fot. Iwona Joć

1 września msze częściowo w języku kaszubskim odbędą się w:
•Gdyni Cisowej, ul. Kcyńska 2, kościół Przemienienia Pańskie
go, godz.14.
•
Gniewinie, kościół św. Józefa Robotnika, godz. 7.30.
•
Wygodzie;gmina Stężyca, kościół św. Józefa, godz. 11.
We wtorek, 3 września o godz. 19.15 msza po kaszubsku odbę
dzie się w Gdańsku Przymorzu w kościele przy placu NMP 1.

piętek
30 sierpnia 2002r.

wybrzeża

Dziennik
Bałtycki A

www.naszemiasto.pl
serwis informacji krajowych

Gryf Kościerski

KONKURS DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO

Kościerzyna. Co zagraża środowisku

Badanie emisji spalin

Podczas sprawdzania emisji spalin.

J

uż po raz kolejny
w Kościerzynie prze
prowadzono akcję
polegającą
na
sprawdzaniu stanu
technicznego samochodów
poruszających się po na
szych drogach. Kontrolo
wano przede wszystkim
emisję spalin, ewentualne

Fot. Marcin Modrzejewski

wycieki oleju i samochody
przewożące materiały nie
bezpieczne. Celem działań
były względy ekologiczne,
zamierzano w ten sposób
wyeliminować z ruchu po
jazdy zagrażające środowi
sku.
Organizatorami
akcji
byli Fundacja „Bezpieczni

Skontrolowano 50 pojazdów.
W 10 samochodach usterki
bezpłatnie usunięto na miejscu
w stacji kontroli pojazdów. Kie
rowcom 8 samochodów, które
nadmiernie przekroczyły m. in.
dozwoloną emisję spalin, za
brano dowody rejestracyjne.

w Ruchu Drogowym", Ko
menda Powiatowa Policji
w Kościerzynie oraz Stacja
Kontroli Pojazdów Kazi
mierza Buszmana.
(mar)

REKLAMA

POKRYCIA DACHOWE

ROBEN
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"WYSOCCY"
MMMMM 8UDOUIUHM

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

RUFP-CERAMIKA
WIEKOR
IBF

CREATON
BRAAS

BALEXMETAL
ROBEN

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

„NORD-POL" Sp. z o.o.
Kościerzyna
ul. Wybickiego 1
(058) 686-35-86

3

PROWADZI NABÓR
NA R. 2002/2003 DO
2- letnich szkół zaocznych:

i Policealna Szkoła Detektywów
i Pracowników Ochrony oraz Straży
Miejskiej
- dyplom: technik ochrony fizycznej osób
i mienia - licencja II st. pracownika ochr.
zostaje przyznana bez konieczności
zdawania egzaminu przed
Komisją Egzaminacyjną Kom. Woj. Policji
• Policealna Szkota Ekonomiczna - dyplom:
technik ekonomista: specjalizacja:
podatki; prowadzenie księgowości

• 0DZ Wejherowo, ul. Kościuszki 14/1 Kursy przygotowujące do Egzaminu
Państwowego na certyfikat kompetencji
zawodowej na przewozy osób i rzeczy

I PZU ŻYCIE SA

Pożarów
mniej

Wygraj komputer
W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze
możecie Państwo wygrać komputer. Wystarczy
wziąć udział w naszym konkursie. „Dziennik Bał
tycki" oraz PZU Życie SA wybierają co miesiąc
najlepszego dzielnicowego w województwie po
morskim.
W gazecie zamieszczamy kupony, na których na
leży 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 mie
siącu komputera. Plebiscyt potrwa do 30 stycznia
2003 r.
Kupon różni się od tego z pierwszej edycji. Znala
zło się tam miejsce oznaczone: „Największym
problemem mojej okolicy jest...". Wypełniając je
należy wskazać największy problem, z którym bo
rykacie się Państwo w swojej dzielnicy. Interesuje
nas wszystko, co związane jest z bezpieczeń
stwem. Do kuponu można dołączyć dodatkowo
dokładnie opisany problem. Wszystkie sygnały
postaramy się wyjaśnić w porozumieniu z policją.
Kupony prosimy przysyłać do lokalnych oddzia
łów „Dziennika" lub do Biura Konkursów „Dzien
nika Bałtyckiego" w Gdańsku, ul. Targ Drzewny
9/11.

POWIAT KOŚCIERSKL W tym roku za

notowano 3 mniejsze
pożary, 2 w okolicach
Wielkiego Klincza
i w Szatarpach. Spaliło
się 5 ha lasu, ściółka
i młode drzewa. Jesz
cze parę lat temu
w czasie sezonu stra
żacy gasili pożary
w lasach nawet kilka
dziesiąt razy. - Ludzie
są bardziej odpowie
dzialni, mądrzejsi mówi Bogdan Kobus,
dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Kościerzynie. - Co
raz mniej osób pali
papierosy. W czasie
upałów przed pożara
mi ratuje nas niska
temperatura w nocy.
Wilgotność i rosa łago
dzą skutki upalnych
dni. Zawsze jednak,
kiedy grillujemy lub
palimy ognisko, należy
zachować bezpieczeń
stwo. Następnie do
kładnie ugasić i odcze
kać chwilę, aby spraw
dzić, czy nic się nie
dzieje.
(sura)

Wspólna akcja

Przyczyny L

PZU ZYCIE SA

BIS33i.^iafe>

Pożarom sprzyja upalna po
goda. Ściółka jest wysuszona
i rozgrzana, więc wystarczy
nawet najmniejsza iskra prze
niesiona przez wiatr. Strażacy
wymieniają dwie główne
przyczyny pożarów: umyślne
lub nieumyślne podpalenie.
Notoryczni podpalacze lasów
w tym roku na szczęście nie
dali się we znaki. Za nie
umyślne podpalenie uważane
jest np. niedogaszone ognisko
lub niedopałek papierosa.
W czasie upałów palenie
ognisk w odległości mniejszej
niż 100 m od lasu jest zabro
nione. W przeciwnym razie
osoby takie mogą zostać uka
rane mandatem przez leśni
czego, straż leśną lub pożar
ną. Niebezpieczny może oka
zać się też niedopałek papie
rosa. Należy unikać palenia
papierosów w lesie, wyrzuca
nia niedopałków w czasie
jazdy samochodem w pobliżu
lasu. Niebezpieczeństwo mo
gą niekiedy stanowić pojazdy
o złym stanie technicznym.

Kupon konkursowy

Bezpieczne Pomorze^g^
Głosuję na najlepszego dzielnicowego:
Imię i nazwisko:
Adres komisariatu:

Największym problemem mojej okolicy jest:.

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

PZU ŻYCIE SA

dla właścicieli firm transportowych

Sp.j.

Tadeusz Moryń

83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 28

USES

iOKNA I DRZWI
•m Z PVC i ALU. tel/fax 684-03-82
ipi
•ffiSSiŁ"CONFOKT

Sprzedaż detaliczna i hurtowa materiałów budowlanych
83-315 Kłobuczyno 1 (koło Kościerzyny)
teł. 686-23-93, 687-17-00, 0691-407-235
zapraszamy codziennie
pn.-plątek 6.00-18.00
sobota 6.00-14.00

SIEGENIA

Sprzedajemy materiały firm:

OFERUJEMY:

H^nasacemiasto.pi

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe

NOWO OTWARTA HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
W KŁOBUCZYNIE!

- ATRAKCYJNE RABAtY
- SPRZEDAŻ RATALNA
-TRANSPORT I ROZŁADUNEK U
KLIENTA - GRATIS!
- MATERIAŁY PRODUKCJI WŁASNEJ
• bloczki betonowe • pustaki
betonowe
• płyty „YUMBO"

podpis

Organizatorzy:

tel. 672-93-08

WŁASNY TRANSPORT I ROZŁADUNEK MECHANICZNY

WROŃSKI

. 2002"

- VELUX-POLSKA Sp. z o.o.

l* 900
TlTAN SlLBER

e-rn ail:okn a@agora web. pl

- TERRANOVA - SEWACO
- DABLEX

http :.//www.agora.we b.pl

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

- PLASTMO
- WIENERBERGER
- PREFABET - OSŁAWA DĄBROWA S.A.

CENY NIEKTÓRYCH MATERIAŁÓW

tó* Energooszczędne! estetyczne, łatwe w pielęgnacji
Długi okres użytkowania, odporne na warunki atmosferyczne
Twarde PVC, ekologiczne.

POROTERM 25 P + W / klasa 150,
PRĘTY ŻEBROWANE od 0 6 do 025,
CEMENT,
CEGŁA PEŁNA / klasa 150,

Punkty handlowe:

RESZTĘ SAM SPRAWDŹ!

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

_

——

U0150170/A/90

I Okrto 1600x1600 jużmem# li!
^Promocja do wyczerpania zapasów

r^klep Firmowy - Żukowo, ul. Aleksandra Fredry 1, t*l/fax 685-97-08
'GODA" - Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 15/LteMfax 686-24-37,0609-801-100
25800502/A/918

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Gryf Kościerski

Wdzydze Kiszewskie. Mieszkańcy bawili się na festynie

«S£
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REKLAMA

Każde dziecko z nagrodą

Oferta ważna do 4 września 2002

r.

WIELKA •
Bagażniki
rowerowe
0/ "• P**y' dach, na hak

20 °TANIEJ!
na

Kufry dachowe

do 25

chłodziarki

,25%

Dzieci bardzo chętnie brały udział w konkursach przygotowanych przez organiza
torów festynu.
Fot. Marcin Modrzejewski

Na

plaży we
Wdzy
dzach
Kiszew
skich od
byt się minifestyn adreso
wany do mieszkańców tej
miejscowości. Został on
przygotowany przez organi
zatorów Regat o Puchar
Stolema, które w tej wsi od-

byty się pod koniec lipca br.
- W ten sposób chcieli
śmy także pokazać, że pa
miętamy o mieszkańcach
Wdzydz - powiedział nam
Grzegorz Turzyński, właści
ciel Przystani U Grzegorza.
- Była także okazja, aby po
dziękować tym wszystkim,
którzy przyczynili się do
zorganizowania regat.

REKLAMA

*HYUNPAI«KIA
•DAEWOO

NAJWIĘKSZY SKŁAD CZĘŚCI
W
STAROGARDZIE

teMO 94)5*3 76 09

10149208/A/1471

P»%Pt. 7Soboty 7 13

TANIEJ!

rf<
TANIEJ!

W trakcie festynu odbyło
się wiele konkursów, z któ
rych najbardziej zadowolo
ne były dzieci. Bardzo atrak
cyjnie wypadły wyścigi pły
wackie w kapokach, prze
ciąganie liny w wodzie oraz
zawody kajakowe. Każde
dziecko, bez względu na
miejsce, jakie zajęło w kon
kursach otrzymało nagrodę.
Na wdzydzkiej plaży pokaz
swych umiejętności dali
strażacy oraz karatecy. Po
rozegraniu wszystkich kon
kurencji mieszkańcy czas
spędzili przy ognisku.
- Festyn to nie tylko za
bawa - mówi asp. sztab.
Krzysztof Lipski. - Celem
spotkania było także podsu
mowanie kończących się
wakacji.
(mar)

Osłonki, fode
przeciwsłoneczne

do

30°°TANIEJ!
T
—
—

f
największy wybór
w najniższej cenie

i

_
_
.
TWOje AUtO CentriMl
CENTRUM NORAUTO GDANSK-KIEŁPINEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, ul. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 00
OTWARTE: P0N-50B: 9.00-20.30, NIEDZ. 10.00-18.00

10150686/A/884

KONKURSY TYLKO DLA PRENUMERATORÓW

•Szczęśliwe karty

i finał konkursu

Nasz wielki konkurs dla Prenumeratorów dobiega
końca. Rozdaliśmy już Państwu dziewięć wycieczek
zagranicznych, dziewięć weekendowych pobytów na
Kaszubach oraz osiemnaście rowerów.
W piątek wydrukowaliśmy ostatni kupon
konkursowy, a dziś mieliśmy podać nazwiska osób,
które nadesłały do naszej redakcji najwięcej zgłoszeń
w konkursie. Zainteresowanie konkursem było
jednak tak wielkie, że nie byliśmy w stanie przeliczyć
wszystkich Państwa kuponów, które nadeszły do
naszej redakcji do czasu zamknięcia tego numeru
gazety.
Dlatego dopiero za tydzień podamy nazwiska osób,
które otrzymają specjalne nagrody dla tych, którzy
przez cały czas trwania konkursu przysłali najwięcej
kuponów. Są to wczasy dla całej rodziny oraz dwa
komplety rowerów.
Choć nasza wakacyjna zabawa się kończy, zachęcamy
Państwa do podtrzymania prenumeraty naszej gazety.
Już wkrótce kolejne atrakcje - tylko dla
Prenumeratorów.
Wszelkie informacje na temat możliwości
zaprenumerowania „Dziennika" uzyskacie pod
naszym bezpłatnym numerem infolinii
800 1500 26.

Chcesz wyjechać na
weekend do Wdzydz
Kiszewskich? Odpowiedz
na cztery pytania i prześlij
nam odpowiedzi na kartce
pocztowej do 8 dnia
następnego miesiąca. Co
tydzień publikujemy jedno
pytanie, a co miesiąc
losujemy nagrodę miesiąca
- weekend dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we
Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Z jakiej atrakcji turystycznej znane
są Wdzydze Kiszewskie?

Weekend w Jastrzębiej Górze

Raz w miesiącu na
weekend będzie mógł
wyjechać do hotelu 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: Czy miejscowość Jastrzębia
Góra leży w górach czy nad morzem? Na odpowiedzi
czekamy do 7 września 2002 r.

HOTEL

LA SUiSTA

•Informacje o konkursach można uzyskać pod
bezpłatnym nr. tel. 0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział
Sprzedaży Gazet, Biuro Prenumeraty, ul. Polęże 3,80-720
Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśliwe karty" lub Jastrzębia".
W tym miesiącu przypada pięć piątków, znajdziecie więc
pięć pytań konkursowych, jednak aby wygrać wystarczy
odpowiedzieć jak co miesiąc na czteiy z nich.

•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.
Wstawić loga partnerów

lUasi Partnerzy

Rabat honorowany na podstawie ważnej Karty
Klubu Prenumeratora
SKLEP
MUZYCZNY

1U7o rabatu
na zakupy
Ul. 8 marca 49
Kościerzyna

tel. (058)686-25-73

Idna tygodniowo
RUSAŁKA 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
są tylko dla naszych Prenumeratorów

Czytelnicy
rozliczają radnych

ZASADY PLEBISCYTU
1. W plebiscycie na Najlepszego Radnego można głosować za
pomocą kuponów drukowanych w „Dzienniku Bałtyckim" oraz za
pomocą SMSów.
2. Głosy oddane na danego radnego za pomocą kuponów sumują się
z głosami oddanymi na tego samego kandydata za pomocą SMSów.
Tak obliczona suma głosów decyduje o miejscu danego kandydata w
rankingu plebiscytu.

ozpoczynamy no
wy
plebiscyt
„Radni do tabli
cy". Zachęcamy
Czytelników do
rozliczenia radnych mijają
cej kadencji samorządu
gminnego. Przez pięć tygo
dni na łamach tygodnika
będziemy prezentować ra
dy miast i gmin z naszego
powiatu. Napiszemy, co się
udało zrobić, a czego nie.
Poinformujemy o najwięk
szych sukcesach i wpad
kach. W ten sposób chcemy
ułatwić Czytelnikom ocenę
pracy
samorządowców
i zachęcić do udziału w gło
sowaniu na Najlepszego
Radnego Powiatu. Mianem
tym chcemy wyróżnić oso
bę, która poprzez swoją
pracę w samorządzie, ak
tywność i kreatywność
znacząco wpłynęła na wi-

3. Kupony drukowane będą w „Dzienniku Bałtyckim" w każdy piątek
od 30 sierpnia do 27 września 2002 r. Na kuponie znajdzie się m.in.
miejsce na imię i nazwisko radnego -kandydata do Najlepszego
Radnego Powiatu oraz krótkie uzasadnienie wyboru oraz dane
osobowe głosującego. Wypełnione, wyłącznie oryginalne - wycięte z
gazety - kupony należy dostarczyć (przesłać lub przynieść) do
lokalnego oddziału „Dziennika Bałtyckiego" lub do Biura Konkursów
„DB", Targ Drzewny, 9/11,80-894 Gdańsk, nie później niż do 1
października 2002 r.
4. SMSy należy wysyłać pod numer 7103, za pośrednictwem telefonu
komórkowego w sieci Idea, Plus GSM oraz Era, od 30 sierpnia do 1
października 2002 r., do godz. 12. Wysłany SMS powinien zawierać
treść np. „db rada jan kowalski koscierzyna" (w treści nie używamy
polskich znaków). W odpowiedzi uczestnik konkursu otrzyma SMS
zawierający potwierdzenie uczestnictwa w plebiscycie oraz krótkie
instrukcje na temat zabawy. Koszt wysłania SMSa wynosi 1 zł + VAT.
Jeden wysłany SMS to jeden głos w plebiscycie.
5. W każdy piątek, począwszy od 6 września, publikować będziemy
listę zgłoszonych do plebiscytu kandydatów na Najlepszego Radnego
zajmujących 20 pierwszych miejsc z danego powiatu.
6. Wyniki plebiscytu podamy 4 października, ogłaszając zwycięzców
plebiscytu. Jednocześnie, dla każdego powiatu, podamy Radę Marzeń
Czytelników -czyli listę 20 kandydatów na Najlepszego Radnego
zajmujących 20 pierwszych miejsc.
7. Spośród dostarczonych prawidłowo wypełnionych kuponów
plebiscytu Komisja Konkursowa wyłoni co tydzień 3 Czytelników z
każdego powiatu, którzy w najciekawszy sposób uzasadnili swój
wybór. Otrzymają oni gadżety „Dziennika". Listę laureatów będziemy
publikować w każdy piątek w „Dzienniku Bałtyckim".

Rady prezentujemy w porządku alfabetycznym. Dzisiaj Czytelnicy za
poznają się z dokonaniami Rady Gminy Dziemiany i Rady Gminy Kar
sin, za tydzień przedstawimy Radę Gminy Kościerzyna i Radę Miasta
Kościerzyna, 13.09 - Radę Gminy Liniewo i Radę Gminy Lipusz i 20.09
- Radę Gminy Nowa Karczma i Radę Gminy Stara Kiszewa.

zerunek danego miasta lub
gminy. Chodzi o radnego
kompetentnego i prawego,
który swój mandat trakto
wał jak misję, a nie fortel
do robienia -pieniędzy.
Swoją opinię będzie moż
na wyrazić na specjalnych
kuponach, które drukuje
my niżej i poprzez SMSy.
Po zakończeniu plebiscytu
opublikujemy dwudziest
kę radnych z całego po
wiatu, którzy Państwa
zdaniem, spisali się najle
piej i można im ten man
dat powierzyć kolejny raz.

WyśliPkupon lub SMS
Wyślij kupon konkursowy
- co tydzieńi
dla głosujących
Głosuję na Najlepszego Radnego:
imię i nazwisko radnego:
gmina:
ponieważ:

adres i telefon:

xv

iSSifii

Minusy
Prosimy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami!

Wypełniony kupon dostarcz (wyślij lub przynieś), do Biura Konkursów „Dziennika
Bałtyckiego", 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, lub do swojego regionalnego oddziału
„Dziennika" do 2 października
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora konkursu na cele z nim związane.

podpis

7103

1. Wpisz SMS z imieniem inazwiskiem radnego
oraz nazwą gminy (bez polskich znaków)
2. Treść wiadomości poprzedź wyrażeniem db rada.
3. Postępuj według klucza:

Uwaga: głosy oddane za pomocą kuponów
konkursowych oraz SMSem sumują się. Ranking
20 radnych drukujemy w każdy piątek
w''
' do 4 października

(red)

odczas kadencji Rady
ii
Gminy Dziemiany uda
ło się zrealizować kilka
ważnych dla lokalnej spo
łeczności inwestycji. Naj
więcej środków z gminnego
budżetu (rocznie zamyka się
on kwotą ok. 6 min zł) prze |
znaczono
na
budowę
oczyszczalni ścieków i gim
nazjum. Sam koszt budowy
vh .
oczyszczalni wraz z kanali
zacją wynosi 12 min. Jednak
gmina przy realizacji tej in
*
.•
westycji korzystała z prefe
i|fe:
- -'-•: "i
rencyjnych kredytów i dota
""""" °
cji, m. -in. z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środo Oczyszczalnia ścieków to największe osiągnięcie gmi
wiska.
ny podczas kadencji 1998-2002.
Fot Marcin
•W osadzie Parowa, 2 km
od Dziemian, zbudowano
oczyszczalnię ścieków Już nowego gimnazjum w Dzie budżetu przeznacza się ok.
prawie połowa posesji mianach. Inwestycja była 50 tys. zł. Wiele osad jest
w Dziemianach podłączona potrzebna, kiedy w systemie znacznie oddalonych od
jest do kanalizacji. Docelowo oświaty powstały gimnazja. większych skupisk ludności,
oczyszczalnia będzie prze Stary budynek Zespołu toteż co roku remontowane
twarzać ścieki także z Pie Kształcenia i Wychowania są drogi śródleśne prowa
nie mógł pomieścić wszyst dzące do pól i pastwisk.
chowic.
W Dziemianach powstało
•W rekordowo szybkim kich uczniów
kilkaset
metrów nowego
czasie (1 rok) wzniesiono •Remonty dróg, na które
chodnika.
(jard)
kosztem 300 tys. zł gmach każdego roku z gminnego

imię i nazwisko głosującego:

4. SMS wyślij pod numer 7103.

Będzie to swego rodzaju
absolutorium dla kończą
cych 4-letnią kadencję
radnych.
Poprzez konkurs chce
my wzmacniać samorząd
ność i wyłonić radnych,
którzy godnie reprezento
wali swoich mieszkańców
Ich działania, inicjatywy
często nie są widoczne,
a grzechy zapomniane.
Mamy nadzieję, że plebi
scyt wpłynie też mobilizu
jąco na postawę obecnych
i przyszłych radnych.

P

Wybierz y
Najlepszego
Radnego

db rada jan kowalski koscierzyna

•Mniej komisji

Oczyszczalnia i gimnazjum

h

Wyślij SMS na numer

RADY

Zaprezentujemy

Plusy

8. Nagrody będą wydawane w siedzibie POLSKAPRESSE Sp. z o.o.
oddział Prasa Bałtycka, Biuro Konkursów, Targ Drzewny 9/11,80-894
Gdańsk lub na życzenie laureata, w redakcji terenowej „Dziennika".
9. Szczegółowy regulamin znajduje się w Biurze Konkursów „DB" w
Gdańsku. Wszelkich informacji na temat plebiscytu udziela Krystyna
Kujawa, teł. (0-58) 30-03-175.

KUPON

METRYCZKA

Likwidacja szkół

R

©

ealizacja dwóch bar mieszkańcy zainteresowa cji. Nie postał żaden nowy
podmiot przetwórstwa rol
dzo kosztownych, jak nych wsi.
na możliwości gminy, •Przybyło osób bez pracy nego, chociaż w strategii roz
inwestycji, czyli budowa (w końcu lipca br. w Powia woju gminy, przyjętej w po
oczyszczalni ścieków i gim towym Urzędzie Pracy zare łowie kadencji, dużą wagę
nazjum, spowodowała, że jestrowanych było 328 bez przykłada się do tej branży.
w innych dziedzinach szu robotnych z tej gminy liczą •Przedłużający się konflikt
cej 3900 mieszkańców), z właścicielami działek letni
kano oszczędności.
a tymczasem nie powstał skowych w rejonie jeziora
•W 2000 r. zlikwidowane tam żaden nowy zakład pra
Cheb, protestujących prze
zostały w gminie trzy szkoły cy.
ciw budowie oczyszczalni.
podstawowe - w Piechowi •Na słabych glebach wy Doszło do licznych odwołań
cach, Raduniu i Trzebuniu. łącznie V i VI klasy (takie są aministracyjnych, nawet do
W miejsce ośmioklasowych w gminie) wciąż gospodaru NSA, co opóźniło rozpoczę
szkół powstały oddziały je ta sama liczba rolników, co cie realizacji tej inwestycji.
z klasami O-III. Protestowali przed rozpoczęciem kaden
(jard)

Podczas kadencji 1998-2002 Rady
Gminy Dziemiany odbyły się 33 se
sje. Radni przyjęli ok, 250 uchwał.
Na początku kadencji doszło do
zmiany w składzie rady. W miejsce
radnego Adama Szejby, dyrektora
Gimnazjum w Dziemianach, który
zrzekł się mandatu, wybrano Piotra
Męczykowskiego. U progu kadencji
w skład rady wchodziło 6 komisji
stałych. Liczbę komisji zredukowa
no o połowę. Dzisiaj działają tylko
3 komisje: budżetowa, infrastruk
tury i rewizyjna.
(jard)

LICZBA KADENCJI

- ponad 2 min zł wynoszą
zobowiązania gminy,
w stosunku do tego, co
było na początku kadencji.
To wynik kredytów zacią
gnięte na budowę oczysz
czalni i gimnazjum. Rozpo
częto już spłatę odsetek.

RADA GMINY
DZIEMIANY

•Jacy oni są
•
FELIKS DANIELS, członek Zarządu
Gminy i przewodniczący Komisji Bu
dżetowej. Aktywny autor wielu pro
jektów uchwał.
•
DARIUSZ JANTA, przedsiębiorca,
właściciel hotelu i marketu. Wokół
siebie skupił grupę radnych opozy
cyjnych wobec wójta.
•
GRZEGORZ JENTA, wiceprzewod
niczący rady, pomagał przewodni
czącemu w konstruowaniu projek
tów obrad.
•
STANISŁAW KASZUBOWSKI
członek zarządu, który jednak zwy
kle nie utożsamiał się z decyzjami
zarządu i rady.
•
CZESŁAW KIERZK, członek zarg|
du, nawiązał m. in. współpracę gmB
ny Dziemiany z gminą Bukowina Ta
trzańska.
•
LESZEK KOSECKI, przewodniczący
Komisji Infrastruktury, pracowity, au
tor m. in. projektu reorganizacji sys
temu oświaty w gminie.
•
BARBARA KUKLIŃSKA, zastępca
wójta gminy Dziemiany. Ma opinię
radnej wyważonej, kompetentnej.
•
JAN LEMAŃCZYK, aktywnie dzia
ła w komisjach rady, zgłasza wiele
wniosków.
•
PIOTR MĘCZYKOWSK1, jako jedy
ny z grona radnych mandat uzyskał
w wyborach uzupełniających, aktyw
nie włączył się w prace rady.
•
ANDRZEJ NAKIELSKI, radny
z Dziemian i nauczyciel w miejsco
wej szkole. Aktywny i konsekwentny
w działaniu.
•
ANDRZEJ JANUSZ NAKIELSKI,
radny z Kalisza, przewodniczący Ko
misji Rewizyjnej, jednej z najważniej
szych w radzie, energiczny i obo
wiązkowy.
•
MARCIN PODPORA, przewodni
czący Rady Gminy, na początku ka
dencji zmniejszył swoje uposażenie
z tytułu pełnionej funkcji o połowę.
Przez całą kadencję wynagrodzenia
sobie już nie podwyższył.
•
MARIAN ROLBIECKI, rolnik z Pie
chowic, zabiegał o w radzie o intere
sy rolników, z różnym skutkiem.
•
BENEDYKT SYNAK, sołtys Radunia, zasłynął jako gorliwy obrońca li
kwidowanej Szkoły Podstawowej
w swojej miejscowości, w opozycji
do zarządu.
•
MARIAN SZALEWSKI, sołtys z Ja
strzębia Dziemiańskiego, głosował
różnie, raz był za zarządem, drugim
razem - przeciw.

Gryf Kościerski

WIECZÓR

wybrzeża

METRYCZKA RADY
•303 uchwały
Radni gminy Karsin
podczas mijającej
kadencji podjęli 303
uchwały. Odbyło się 40
sesji. Kilka z nich miało
wielkie znaczenie dla
rozwoju tego
samorządu. Na czoło
wysuwa się ustalenie
lokalizacji gminnej
oczyszczalni ścieków i
decyzja o rozpoczęciu
jej budowy. W czasie
obecnej kadencji, w
sferze oświaty radni
zadecydowali o
budowie sali
gimnastycznej oraz
utworzeniu gimnazjów
w Karsinie i Wielu.
Przyjęto strategię
Rozwoju Ziemi
Kbściersko-Zaborskiej
oraz zgłoszono trzy
miejscowości do
Pomorskiego Programu
Odnowy Wsi.
W Radzie Gminy działa
8 komisji stałych:
•
BudżetowoGospodarcza,
•
Budownictwa
Gospodarki
^^Komunalnej,
•
Turystki i Ochrony
Środowiska,
•Zdrowia,
•
Oświaty i Kultury,
•
Spraw Socjalnych,
•Rolnictwa i
" Gospodarki Gruntami,
•Rewizyjna.
W tym roku skład rady
został uszczuplony
Wygasł bowiem mandat
w wyniku śmierci
Józefa Brzezińskiego.
Na jego miejsce nie
wybrano nowego
radnego.
(mar)

;-Ł,CZBA KADENCJI

600
- tyle tys. zł wynosi
zadłużenie gminy Karsin.
Spłata tego długu jest
rozłożona na lata 20032004 (po 300 tys. zł
rocznie).

RADNI GMINY KARSIN

Plusy

Czas inwestycji ©

N

O

korzyść

£ | w Karsi* nie w mi
jającej kadencji można zali
czyć kilkanaście głównych
przedsięwzięwzięć.
•Budowa nowej sieci wo
dociągowej w Dąbrowie,
Karsinie
Wybudowaniu,
Osowie, Osówku i Zamo
ściu. Z dobrodziejstw wody
z kranu skorzystali miesz
kańcy kilkuset zabudowań.
•Rozbudowa hydroforni
w Dąbrowie.
•Budowa świetlicy w Bą
ku.
•Budowa szkoły w Karsi
nie.
• Budowa przystanków
PKS w Karsinie, Borsku,
Wdzydzach Tucholskich.
•Budowa sali gimnastycz
nej w Karsinie - zrealizo
wano pierwszy etap tej in
westycji.
•Budowa dróg asfaltowych
w Przytarni i Wdzydzach
Tucholskich oraz renowa
cja szosy Kliczkowy - Gór
ki.

MARCELI LABON - przewodniczący Rady Gminy, przewodniczy Komisji
Budżetowo-Gospodarczej i jest zastępcą przewodniczącego Komisji Bu
downictwa i Gospodarki Komunalnej. Radny drugiej kadencji, emeryt
z zawodu inżynier, ma opinie kompetentnego.
•
Śp. JÓZEF BRZEZIŃSKI - zastępca przewodniczącego Rady Gminy.
Zmart w trakcie bieżącej kadencji.
BERNARD STUDZIŃSKI - zastępca przewodniczącego Rady Gminy,
przewodniczący Komisji Spraw Socjalnych, radny pierwszej kadencji, bar
dzo aktywny.
ROMAN BRUNKE - wójt gminy, przewodniczący Zarządu Gminy. Trze
cia kadencja w radzie a druga na funkcji wójta. Z zawodu inżynier me
chanik.

Gminy

•
EUGENIUSZ BARTOSIEWICZ - przewodniczący Komisji Turystyki
i Ochrony Środowiska, członek Zarządu Gminy. Pierwsza kadencja. Eme
ryt (nauczyciel), pracowity.
•
HALINA DATTA - członkini Komisji Spraw Socjalnych i Rewizyjnej.
Pierwsza kadencja. Jest w opozycji do zarządu.
•
BENEDYKT DOBEK - członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
oraz Spraw Socjalnych. Wchodzi w skład Zarządu Gminy. Jest radnym
drugą kadencję, ekspert w dziedzinie rolnictwa.
STANISŁAW FLOREK - członek Komisji Rewizyjnej. Trzecia kadencja.
W opozycji do wójta i zarządu.
KAROL FULARSKI - członek Komisji Turystyki i Ochrony Środowiska
oraz Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Radny pierwszej kadencji.
JERZY GOŁUŃSKI - zastępca przewodniczącego Komisji Zdrowia,
Oświaty i Kultury. Z zawodu jest lekarzem, a radnym drugą kadencję.
Kompetentny członek rady.

Podczas otwarcia budynku nowej szkoły w Karsinie

We WrZeŚniU 2001 r.

Fot. Marcin Modrzejewski/archiwum

•Budowa mostu stalowego twa drogowego dla OSP
w Miedźnie na rzece Wdzie. Karsin.
•Wykonanie niezbędnych •Uzyskanie przyspiesze
prac umożliwiających roz nia rozwoju gminy, przy
poczęcie budowy gminnej bardzo niskim poziomie jej
oczyszczalni ścieków oraz zadłużenia (około 4 proc.
kanalizacji dla Karsina budżetu).
•Realizacja Pomorskiego
i Wiela.
• Zakup wozu bojowego Programu Odnowy Wsi dla
dla OSP Osowo i pozyska Osowa, Wiela i Karsina.
(mar)
nie samochodu ratownic

•
JÓZEF KASZUBOWSKI - członek Komisji Rewizyjnej oraz Rolnictwa
i Gospodarki Gruntami. Druga kadencja. Długoletni sołtys Zamościa, spe
cjalista w dziedzinie rolnictwa i problemów wsi.
JERZY KNITTER - członek Komisji Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
oraz Rewizyjnej. Druga kadencja. Rolnik.
•
JÓZEF MODRZEJEWSKI - przewodniczący Komisji Budownictwa i Go
spodarki Komunalnej. Radnym jest druga kadencję. W opozycji do wójta
i zarządu.
•
JAN NARLOCH - przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury,
członek Zarządu Gminy. Druga kadencja. Emeryt (nauczyciel), społecznik.
BOGDAN PIANKOWSKJ - przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Leśnik.
Radnym jest pierwszą kadencję, opanowany, kompetentny.
•
LEON SAWITZKI - radnym jest pierwszą kadencję. Emeryt (leśnik).
W opozycji do wójta i zarządu.
ZBIGNIEW STUDZIŃSKI - zastępca przewodniczącego Komisji Spraw
Socjalnych. Jest członkiem Zarządu Gminy. Pierwsza kadencja. Emeryt
(nauczyciel).
ZBIGNIEW ZABROCKI - przewodniczy Komisji Rolnictwa i Gospodarki

REKLAMA

Minusy

Zdrojewscy

Spóźnione decyzje

wibroprasowane elementy betonowe

KOSTKA BRUKOWA

Z

byt późno Rada Gminy zdecydowała
się na realizacje inwestycji w ochronie
środowiska.
•Na terenie letniskowej gminy nie ma
oczyszczalni ścieków. Prace przy realizacji
tej inwestycji są opóźniane ciągłymi prote
stami nielicznej grupy mieszkańców.
•Na minus kończącej się kadencji można
zaliczyć zadłużenie gminy które wynosi 600
tys. zł.
•Wysokie jest bezrobocie. W liczącej 5 900
mieszkańców gminie bez pracy jest prawie
500 osób.
•W odróżnieniu od innych gmin powiatu,
gmina Karsin nie nawiązała jeszcze part
nerskich kontaktów z samorządami z za:
granicy
(mar)

PUSTAKI ALFA - BLOCZKI BETONOWE - NADPR0ŻA
PŁYTY YUMB0 - AŻURY

W tym miejscu miała powstać oczyszczal
nia ścieków - pokazują Roman Brunke,
wójt gminy i Kinga Browarczyk, pracowni
ca UG w Karsinie.
Fot. Marcin Modrzejewski

REKLAMA

Porotherm,

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

Gazobeton
PONIŻEJ CEN
.PRODUCENTA
\

HURTOWNIA
Kościerzyna, ul. Przemysłowa 4 (baza GS), tel. 0-501-563-407

*
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NAJNIŻSZE CENY W MIEŚCIE
SPRAWDŹ SAM!

MONTAŻ PANELI GRATIS!

szczegóły w siedzibie firmy

Kupon

rabatowy

'BfSHHI

Panele
.parkiety
*

•mozaiki
• deska barlinecka
drzwj

.

porady i doradztwo u klienta
panele podłogowe już od 13,99 zł/m2
panele ścienne już od 8,90 zł/m2
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TRANSPORT GRATIS

Kino teatr

piątek
30 sierpnia 2002 r.

GDAŃSK
Neptun
ul. Długa 57
tel. 301-82-56

Kameralne
ul. Długa 57

Scooby Doo
Ostrożnie z dziewczynami
E=mc2
Bad Company
Śmiertelna wyliczanka
Ziemia niczyja
E=mc2

USA (12)

12.45

USA (15)

11,16.40

Polska (15)

18.20

USA (15)

14.30,20.10

USA (15)

22.15

12 zł n. 10 zł u

Superkino Krewetka, Gdańsk
ul. Karmelicka 1, www.superkino.info
Tytuł
Produkcja / wiek Godzina
Śmiertelna wyliczanka

USA (15)

10,12.30,15,17.30,20,22.30 pt„ sob.
^.-10.30,13,15.30,18,20.30 niedz.

Bad Company

USA (15)

10.45,13,15.15,17.30,20,22.30 pt, sob.
11.15,13.30,15.45,18.15, 20.45 niedz.

Bośnia (15)

15.10,18.50,20.40 12 zł n. 10 zł u.

Polska (15)

17

Ręka Boga

USA (15)

E=mc2

Polska (15)

14.30,22 pt, sob., 14,22 niedz.
12,14,16,18,20,22 pt., sob.
11,13,15,17,19,21 niedz.

tel.301-53-31

Szyfry wojny

USA (15)

16.30,19.15,22 pt., sob.

Ostrożnie z dziewczynami
Suma
wszystkich strachów
Scooby Doo
Smakosz
Śnieżne psy
Men In Black II
Resident Evil
Lilo i Stich
Asterix i Óbelix
- Misja Kleopatra
Epoka lodowcowa
Dzień świra

USA (15)

14,18,20,22

USA (15)

19.30,22

USA (12)

10,12,16

USA (15)

13.15

16,18.45,21.30 niedz.

Helikon
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

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

Żak
ul. Grunwaldzka
195/197

E=mc2
Ziemia niczyja
Włoski dla początkujących
Pianistka

Polska (15)

15

Bośnia (15)

16.45

Dania (15)

18.30

Szwajcaria (18)

20.30

Hrabia Monte Christa
Irl./Ang. (15)
USA (15)
Piękny umysł
Ostrożnie z dziewczynami USA (15)

Fanatyk
Tango
Gosford Park

16
18.15
20.40

17

12 zł n. 10 zł u

18.50

GDYNIA

ul. Świętojańska 35
tel.620-42-65

Śmiertelna wyliczanka
E=mc2
Monsunowe wesele

11.15,15.30

USA (12)

13,17.30,19.30,21.30

USA (15)

15.15

USA (b.o.)

10.15,12

10.15,12,13.45

Polska (15)

17.30

USA (15)

17

12 zł n. 10 zł u.

Polska (15)

19.15

Indie-USA (15)

21.05

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

^ulgowe -10 zł
•studenckie -14 zł
•
grupowe -10 zł
•wtorki -10 zł

•
Panna, 41/176 (chwilowo rencistka), o młodym wyglądzie,
skromna, o dobrym sercu, ceniąca szczerość, uczciwość, wzajem
ne zrozumienie. Nie toleruję kłamstwa. Pragnę poznać kawalera
lub wdowca z Gdyni, bez nałogu alkoholowego, do lat 42, który
nie szuka przygód, lecz poważnie myśli o życiu.
sygn. 1754

SOPOT
Polonia
' ul. Boh. Monte

Ostrożnie z dziewczynami USA (15)
E=mc2
Polska (15)

16,19.45

12 zł n. 10 zł u.

17.45,21.30

tel. 551-05-34

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

UłoiStich
Suma wszystkich strachów
Śmiertelna wyliczanka
Bad Company

USA (b.o.)

15.15

USA (15)

17

USA (15)

19.20

USA (15)

21.45

•
Jestem brunetką, mam na imię Dorota, 19 lat, 164 cm, lubię
sport, muzykę i spacery po parku. Cenię szczerość i czułość. Mam
nadzieję, że spotkam faceta, którego mi potrzeba, do lat 25. Je
stem spod znaku Raka.
sygn. 1755

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

Cassino 55/57

Produkqa / wiek

Godzina

Bad Company

USA (15)

13,15.30/18.35,21.05,23.45 pt.

Śmiertelna wyliczanka

USA (15)

12.45,15.20,18,21,23.30 pt, sob.

Ziemia niczyja

Bośnia (15)

13.15,15.45,18.30,20.45

Asterix i Obelix

Francja (b.o.)

23 pt., sob.
9.30, 11.50,14.15,16.35,19,21.20

E=mc2

Polska (15)

12 zt n. 10 zł u
12 zł n. 10 zł u

15.30,18.35,21.05 sob., niedz., 23.45 sob.
12.45,15.20,18,21 niedz.

KINO

Prod./Wiek

Godzina
11.30,13.45,16,18.15,20.30,23.15 pt.
11.30,13.40,16,18.15,20.30 sob. niedz.
23.15 sob.

Wicher

Tylko jeden

USA (15)

17,19.15

10 zł

ul. Admirała Steyera 1
Hel

Fregata

Kino Żeglarz
tel.67-52-148

Wisła
ul. Dąbrowskiego 11

Epoka lodowcowa
Spider-Man
Faceci w czerni 2

K-PAX

USA (b.o.)

15.30

10 zł, 8 zł u.

USA (15)

17

12 zł

USA (15)

19.15,21

12 zł

USA (15)

18,22 pt.

40 dni, 40 nocy

USA (15)

20 pt.

Scooby Doo

USA (12)

18 sob., 16 niedz.

13 duchów

USA (12)

20 sob., 18,22 niedz.

Blade - wieczny łowca

USA (15)

22 sob., 20 niedz.

Epoka lodowcowa
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Man in black

USA (bo.)

17

Francja (10)

18.30

USA (15)

19, 20.30

al. Jana Pawia I11

Syrena

15,19.45
9.45

Irl./Ang. (12)

11,16.20,21.45 pt.

USA (15)

11,13.45,19.05 sob., niedz.
14.45

USA (15)

14,16.15,18.20, 20.35

USA (15)
USA'(12)

19.15,21.35
10.30,12.30,14.30,16.50

USA (15)

12.15,17.05,21.50

USA (15)
USA (b.o.)

11.15,17.35, 20.25
10.45

USA (15)

13.40,19.05 pt., 16.30,21.45 sob., niedz.

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

10,12

USA (b.o.)

9.15 sob., niedz.

P Tanie wtorki -10 zł
•normalny 14 zł
•
bilety week. do godz. 17 -14 zł
•bilety week. po godz. 17 -17 zł
•dziecięcy -10 zł

10.15 pt., 10.15,13 sob., niedz.

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

SILVER SCREE
!M

Centrum Rozrywki Gemini, Gdynia, ul. Waszyngtona, tel. 628-18-00,
www.silverscreen.com.pl
30-31.08 kino nieczynne

ELBLĄG
tel.562-21-03

Niewierna
Ostrożnie z dziewczynami
Ręka Boga
Scooby Doo
Suma
wszystkich strachów
Szyfry wojny
Śnieżne psy
Włamanie na śniadanie
Epoka lodowcowa
Lilo i Stich
Potwory i spółka

USA (12)
USA (b.o.k

12 zł n. 10 zł u

STAROGARD GD.
Sokół

Faceci w czerni 2
Gwiezdne wojny
Hrabia Monte Christa

UłoiStich
Niewierna
E=mc2

USA (b.o.)

14.30,16 niedziela

USA (18)

17.45,20

Pol. (15)

16,17,40,19.20,21

SZYFRY WOJNY
•
Rei: John Woo
•
Prod.: USA, 2002
•
Typ: dramat wojenny
•Wyst.: Nicolas Cage,
Adam Beach, Christian Slater, Peter Stormare, Martin
Henderson

Tytuł

Produkcja / wiek

Godzina

Ziemia niczyja
Śmiertelna wyliczanka
Bad Company

USA (15)

15.30,17.50, 20, 22.15

USA (15)

14,16.30,19.15,21.45

USA (15)

15.10,17.45,20.15,22.40

E=mc2
Ręka Boga
Szyfry wojny
Ostrożnie z dziewczynami
Suma
wszystkich strachów
Włamanie na śniadanie
Faceci w czerni 2
Asterix i 0belix
- Misja Kleopatra
Niewierna
Śnieżne psy
Scooby Doo
Lilo i Stich
Epoka lodowcowa

Polska (15)

10.30,12.45,15,17.20,19.30,21.30

USA (15)

17.30

USA (15)

13.30,19,21.50
11.15,13.15,15.15,17.15,19.15,22
16.15,21.15

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

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

S sob.( niedz. -19 zł
W, ulgowe -12 zł
K studenckie -14 zł
•
grupowe (inf, u kierownika kina)

TEATR
„Shalom live*
Andre Ochodło
pieśni żydowskie

2^^

•
Jestem 35-letnim kawalerem, 180 cm, bez nałogów. Czujesz
samotna, napisz. Nie musisz być gwiazdą. Wzrost, wiek, kolor
oczu i włosów nie gra roli. Wystarczy, że lubisz pisać listy, a jesz
cze bardziej je otrzymywać. Odpiszę na każdy list Proszę o foto.
sygn. 1756
•
Wdowa, 54/162/62, wykszt. średnie. Podobno atrakcyjna - ale
samotna. Pozna pana w wieku 60-65 lat. Odpowie na każdy list,
sygn. 1757

•
Dziewczyno, jeśli chcesz poznać chłopaka na dobre i złe, to na
pisz do mnie. Być może to właśnie ja, twoja druga połowa. 23-latek z Lęborka.
sygn. 1758
•
Samotna szatynka o niebieskich oczach (48/162/59), uczciwa,
domatorka, z własnym mieszkaniem i telefonem - pozna miłego,
kulturalnego pana (48-55 lat), poważnie myślącego o życiu i bez
nałogu alkoholowego. Foto i nr telefonu miłe widziane.
sygn. 1759
•
Wolna, 50/164/55. Zaprzyjaźnię się z wolnym panem w wieku
do 60 lat, poważnie myślącym o życiu. Lubię spacery, dobry film,
lekturę. Mile widziane foto i telefon.
^
sygn. 1760 fl
•
26-letni szatyn (178/48) w trakcie rozwodu, mam 6-letnią cór
kę, której nie wychowuję. Nie mam nałogów, pracuję, cenię
szczerość i uczciwość. Poznam panią, która poważnie myśli o ży
ciu w związku. Wiek nie ma znaczenia, dziecko też nie stanowi
przeszkody. Moje hobby to sport i dobra muzyka. Telefon ułatwi
kontakt. Darek z Gdańska.
sygn. 1761
•
Mam 42 lata (170/76), pracuję, jestem finansowo niezależna i
posiadam mieszkanie. Od 10 lat sama wychowuję syna (13 lat).
Poświęciłam się pracy. Chciałabym to zmienić, dokucza mi samot
ność. Jestem domatorką, z natury wesołą. Poszukuję prawdziwe
go przyjaciela, wesołego, pracującego, nienadużywającego alko
holu. Mile widziane foto. Odpowiem na każdą poważną ofertę,
sygn. 1762
•
Mam lat 23,170 cm, średnie wykszt. Jestem spod znaku Raka.
Lubię dobrą muzykę, kocham zwierzęta. Lubię czytać książki na
ukowe, zbieram stare monety. Interesuję się motoryzacją, łowiec
twem, lubię dobrą kuchnię, sam lubię gotować. Cenię prawdo
mówność i uczciwość, nie znoszę chamstwa i obłudy. Szukam
dziewczyny w wieku 24-26 lat, może być z dzieckiem.
sygn. 1763

jeśli jesteś samotny

USA (15)

•
Tanie wtorki -10 zł

W okresie II wojny światowej Japończycy systematycznie łamali wszystkie
amerykańskie szyfry. W roku 1942 dowódcy sił zbrojnych USA do przesyła
nia zaszyfrowanych komunikatów zaczęli używać języka Indian z plemienia
Navaho. Dlatego kilkuset Idian przeszkolono i wcielono do piechoty mor
skiej. Oficer amerykańskich Marines, Joe Enders otrzymuje niezwykły rozkaz:
ma chronić „szyfranta", Bena Yahzee.

•
Wolny, 44/166, uczciwy, szczery, miły, młody wygląd, prawdo
podobnie przystojny, niebrzydki. Chociaż mam swój dom, mogę
zamieszkać z panią, uczciwą, w wieku 30-40 lat, której postaram
się dać dużo ciepła, miłości i radości z życia. Foto i nr tel. mile wi
dziane. Optymista.
sygn. 1751

•
Marek, lat 30,180 cm, brunet, bez nałogów, z poczuciem hu
moru, lubiący szczerość i prawdomówność, pozna panią w wieku
25-40 łat, która szuka tej drugiej połowy na dobre i złe. Jeżeli nie
zraża cię to, że obecnie przebywam w ZK, to proszę, napisz. Mile
widziane foto i numer telefonu.
sygn. 1753

Francja (b.o.) dubbing 10.30,15,17.30,19.45
USA (b.o.)

•
Atrakcyjny, kulturalny kawaler, 43 lata, wysoki brunet, studia,
niezależny materialnie i mieszkaniowo, miły, delikatny, czuły, po
zna wysoką, wykształconą, atrakcyjną panią.
sygn. 1750

•
Jeśli wrażliwość, czułość, skromność, wierność i uczciwość ce
nisz bardziej niż wszystkie kosztowności, to nie szczędź pióra.
Czeka na ciebie wysoki brunet, 26 lat, samotny, samodzielny, bez
nałogów. Oczekuję listów od pań w wieku 26-32 lat, dziecko nie
stanowi przeszkody. Zdjęcie mile widziane.
sygn. 1752

20.40

tel.345-15-90

Warszawa

USA (b.o.)

serwis informacji lokalnych

SERCA DWA

SUPERKINO KREWETKA

Godzina

www.naszemiasto.pl

teatr Atelier
al.Mamuszki2
inf. 555-14-84
rezerwacja
0502-982-361

•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 ~<3Qż.

Sport

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

SKŁADY
DRUŻYN
•Kwadja Strzebielino

bramkarz: Rafał Brodawski
obrońcy: Andrzej Swatowski,
Andrzej Rychert, Mirosław
Miotk, Grzegorz Słowy, Piotr
Wittbrodt
pomocnicy: Witold Labudda,
Florian Kuperschmidt, Patryk
Szlagę, Janusz Mejer, Adam
Rzepka, Wojciech Stenka
napastnicy: Adrian Gajewski,
Daniel Drewczyński, Marcin
Cyman, Tomasz Lange, Szymon
Domaruz, Łukasz Domaruz,
Krzysztof Janik, Artur Kotas
trener: Aleksander Labudda

wybrzeża

A KLASA

Kaszuby. Startuje B klasa

Pod znakiem bataganu

•LKP Grabowo

bramkarz: Daniel Fordon
obrońcy: Krzysztof Blok, Karol
Chmielewski, Grzegorz Dybow
ski, Bartłomiej Kowalewski,
Przemysław Kreft, Leszek Stefanin, Marek Wacholc
pomocnicy: Piotr Broskowski,
Dariusz Formeia, Artur Kowa
lewski, Daniel Kowalewski,
Piotr Prądziński, Tomasz Szen
wald
napastnicy: Bartosz Bida, To
masz Gierszewski
trener: Krzysztof Blok

•Norda Karwia

bramkarze: Tomasz Kluś, Da^^iusz Bradtke
^Hbrońcy: Grzegorz Felkner, Sła
womir Wittbrodt, Przemysław
Staniszewski, Daniel Felkner,
Adam Wittbrodt, Marcin Felk
ner, Piotr Ceynowa
pomocnicy: Dariusz Okoń, To
masz Felkner, Mariusz Gosz,
Miłosz Wróblewski, Mirosław
Wobrak, Radosław Michalak,
Eugeniusz Os
napastnicy: Krystian Miłosz,
Karol Wittbrodt, Krzysztof Proma, Andrzej Lessnau
trener: Józef Selke

•Pogoń Egiertowo

bramkarz: Henryk Adamczyk
obrońcy: Krzysztof Fierka, Karol
Grota, Arkadiusz Jażdżewski,
Dariusz Krampa, Przemysław
Lemańczyk, Mirosław Plichta
pomocnicy: Roman Czaiński,
Piotr Draws, Arkadiusz Grota,
Andrzej Okrój, Ireneusz Rozwa
dowski, Dariusz Zientarski, Ra^feł Żabiński,
^napastnicy: Krzysztof Bida, Da
riusz Bobrowski, Rafał Krucz
kowski, Leszek Krysztowiak,
Marcin Okrój, Daniel Strojecki
kierownik drużyny: Mirosław
Plichta
przyszli: Żabiński, Strojecki,
Czaiński, Bobrowski, Krucz
kowski, Krysztowiak (Przywidz)

• Wierzyca
Stara Kiszewa

bramkarz: Krystian Wiełewski
obrońcy: Piotr Konopacki, Hen
ryk Tocha, Mateusz Tocha, Ma
riusz Weier
pomocnicy: Karol Dobosz, Ma
rek Jaromek, Karol Mazur, Bar
tosz Tocha, Tomasz Zych
napastnicy: Bogdan Kosecki,
Andrzej Kuczyński, Seweryn
Mazur, Sławomir Mejna, Mi
chał Troka
trener: Henryk Tocha
przyszedł: Troka

•Zryw Sławoszyno

bramkarze: Stanisław Bartkow
ski, Marek Darżnik
obrońcy: Marcin Żaczek, Witold
Roeske, Bogusław Browarczyk,
Jacek Mach, Jan Jamruz, Zenon
Darżnik, Tomasz Dettłaff
pomocnicy: Daniel Kreft, Kry
stian Rohde, Mariusz Roeske,
Leszek Roeske, Grzegorz Ro
eske, Jacek Salzer, Jacek Marzejon, Mariusz Dominiak,
Krzysztof Gohr, Paweł Szew
czak, Robert Gliński
napastnicy: Krzysztof Minga,
Arkadiusz Jamruz, Arkadiusz
Szulc, Ryszard Wobrak
trener: Alfons Roeske

•Będą emocje
Emocjonująco zapowiada się
druga kolejka rozgrywek o
mistrzostwo A klasy. W grupie
pierwszej ciekawie powinno
być w Żelistrzewie. Miejscowa
Korona podejmować będzie
rezerwy Arki Gdynia. W
Wejherowie Iskra Szemud
przeegzaminuje pierwszego
lidera, Relaks Mechowo.
W grupie drugiej lider, Żukowo
II wyjeżdża do Goszyna.
Piłkarze rezerw piątoligowca
raczej nie powinni mieć
Druga kolejka zapowiada się
problemów w tym meczu.
Dragon Bojano gościć będzie
równie emocjonująco, jak mecz
zespół z Rokitnicy. Kibice liczą
Tęczy Brusy z Agrą Ostrowite. Z
na komplet punktów.
W grupie trzeciej gorąco może piłką Dariusz Posieczek, obok
być w Ostrowitem. Miejscowa Waldemar Kiedrowicz. F„,T0raas2 Mrozek
Agra podejmować będzie
Kasztelanię Garczyn. trudne
zadanie czeka atlas Goręczyno, który gościć będzie lidera, Pomorzankę Skóra,
a także Słupię Sulęczyno, która zagra z Tęczą Brusy.
(Mroz)

Następne mecze

Piłkarze Bałtyku Gnieżdżewo/Swarzewo (ciemne spodenki) mogą okazać się czarnym
koniem rozgrywek w puckiej B klasie.
Fot. Janusz Nowicki

J

utro kolejny sezon roz
poczynają drużyny wal
czące w najniższej lidze
piłkarskiej - B klasie.
Kaszubskie zespoły wy
stępować będą w pięciu gru
pach. Podobnie jak w wyż
szych klasach, również roz
poczęciu rozgrywek w B kla
sie towarzyszył całkiem spo
ry bałagan.
- Otrzymaliśmy na przy
kład dwa terminarze - mówi
Edward Mania, prezes Zielo
nych Łąg. - Jeden z delegatu
ry w Starogardzie, drugi
z Gdańska.
- Jest spore zamieszania.
Do końca nie wiadomo było,
ile zespołów zagra w naszej
grupie - mówi Hubert Grzenia z Wdy Lipusz. - W końcu
Dziemiany przyłączyli do
malborskiej grupy A klasy,
a u nas gra tylko siedem dru
żyn.

Gdański porządek
To jednak nic, w porów
naniu z tym, co działo się
w grupach puckiej i wejherowskiej. Kto ma występo
wać w tych grupach osta
tecznie uzgodniono zaledwie
w zeszłym tygodniu. Po pro
stu naniesiono zmiany na
przygotowany dużo wcze
śniej terminarz rozgrywek.
- To wszystko z powodu
porządkowania rozgrywek,
o którym cały czas mówi
centrala - śmieją się działa
cze piłkarscy w puckiem. W ramach tego zlikwidowa
no nam delegaturę na miej
scu.

Mniej drużyn
Z racji większej ilości
chętnych drużyn planowane
było powstanie dwóch grup
puckich i pozostawienie jed
nej wejherowskiej. Niestety,
z powodu zawirowań nie
wszystkie zespoły zdążyły
się zarejestrować. Nie będzie
np. Wichra Łebcz. Jego piłka
rze wzmocnią Bałtyk Gnież
dżewo/Swarzewo. Rzutem
na taśmę do rozgrywek zała
pała się drużyna Sokoła Bożepole.

Walka o awans
W tym sezonie o awans
walczyć będzie wiele dru
żyn. W grupie puckiej wrócić
do A klasy chce Kaszubia
Starzyno. Poza tym od pew
nego czasu pragnie grać
w wyższej klasie rozgrywko
wej
Zryw
Sławoszyno
i Norda Karwia. Dobrym ze
społem dysponuje również
Sokół Strzelno i IGif Chłapowo. Czarnymi koniem może
być wzmocniony Bałtyk
Gnieżdżewo/Swarzewo.
W grupie wejherowskiej
wszystko się może zdarzyć.

Czterech nowych
Grupa kartuska wzboga
ciła się o cztery nowe zespo
ły: Kaszub Paczewo,Vigo Tuchom, GKS Tuchlino i Markopo Chwaszczyno.
- Startujemy po raz
pierwszy w rozgrywkach, ale
sprawę traktujemy poważ
nie - mówi Janusz Płocki,
piłkarz. - Naszym proble
mem jest brak własnego bo
iska, będziemy jednak roz
mawiać o tym z władzami
gminy.
Walkę o awans do A klasy
zapowiadają
mistrzowie
z ubiegłego sezonu, Pogoń
Egiertowo.
- Wzmocniliśmy się piłka
rzami z Przywidza, chłopcy
naprawdę nieźle grają - mó-

wi Mirosław Plichta, kierow
nik drużyny

Grabowo
faworytem
W grupie kościerskiej
wszyscy działacze jako fawo
ryta wskazują LKP Grabo
wo.
- Mają zawodników, któ
rzy grali w Kaszubi Koście
rzyna i Cartusii - mówi Hu
bert Grzenia z Wdy Lipusz. To ciekawy zespół, który ra
czej będzie poza naszym za
sięgiem.
Działacze z Grabowa nie
ukrywają, że ich celem jest
awans do A klasy

Koliber, Jantar
i kto jeszcze?
Zespoły z powiatu choj
nickiego zagrają wspólnie
z ekipami spod Starogardu.
Trudno tu wyłonić zdecydo
wanego faworyta.
- Moim zdaniem będzie to
Koliber Lubichowo. Nie
wiem, co pokaże Jantar Paw
łowo. Podczas sparingu z na
mi grali ciekawą piłkę - mó
wi Edward Mania z Zielo
nych Łąg. Swego zespołu
Mania w gronie faworytów
nie umieścił. Jednak piłkarze
z Łęga grali w ubiegłym se
zonie bardzo dobrze i nic nie
zapowiada, aby w tym roku
miało być inaczej.
(jan, Mroz)

Terminarz
Chojnice

Nowi Nowa Cerkiew - Koliber Lubichowo (n. 17), Meteor Pinczyn - Grom
Leśno, Sławek Borzechowo - Orzeł Radziejewo, Brda Rytel - Zieloni Łąg
(n. 16), Jantar Pawłowo - Nygut Bolesławowo (n. 11.30).

Kartuzy

Markopo Chwaszczyno - Damroka Chmielno (n. 14), Kaszub Paczewo Mściszewice, Vigo Tuchom - Radbór Somonino (n. 17), Gowidlino - Orzeł
Gołubie (n. 17), Pogoń Egiertowo - Tuchlino (n. 14).
Kościerzyna
Wierzyca Stara Kiszewa - Korner Korne (n. 11), Skorzewo - Wda Lipusz
(n. 14), Nowa Karczma - Kasztelania II Garczyn (n. 14), Grabowo
pauzuje.

Puck

Celbowo - Kotwica Kuźnica (n. 11), Wicher Wierzchucino - Jastrząb
Jastrzębia Góra (s. 17), Kaszubia Starzyno - Zryw Sławoszyno (s. 17), Klif
Chłapowo - Norda Karwia (n. 11), Bałtyk Gnieżdżewo/Swarzewo Kaszuby II Połchowo (n. 14), Sokół Strzelno - Władysławowo (n. 14).

Wejherowo

Start Brzeźno Lęborskie - Sokół Bożepole Wielkie (n. 11), Koń Luzino Jastrząb Domatowo (n. 11), Sprzęgło Wejherowo - Iskra Połczyno (n. 12),
Błyskawica Reda Rekowo Dolne - Zenit Łęczyce (n. 11), GKS Luzino Kwadja Strzebielino Morskie (s. 16).
(Mroz, jan)

•Grupa 1
Handel Puck - Orlęta II Reda (n.
17), Orkan Gdynia - Sokół
Kosakowo (s. 15), Władysławowo Jastarnia (s. 15), Iskra Szemud Relaks Mechowo (n. 13), Celtic
Reda - Orkan II Rumia (s. 17),
Korona Żelistrzewo - Arka II Gdynia
(n. 14).
•Grupa 2
Goszyn - Żukowo II (n. 12.30),
Dragon Bojano - Rokitnica (n. 17).

•
Grupa 3
Victoria Kaliska - Gwiazda Karsin
(s. 17), Atlas Goręczyno Pomorzanka Skórcz (14), Agra
Ostrowite - Kasztelania Garczyn (s.
17), Słupia Sulęczyno - Tęcza Brusy
(n. 15), Sokół Zblewo Chojniczanka II (s. 17), Santana
Wielki Klincz - Wda Czarna Woda
(n-14).
•Grupa 4
Jurand Lasowice - Dziemiany (s. 17)

SKŁADY DRUŻYN

•Dragon Bojano
bramkarz: Dariusz Sowada
obrońcy: Rafał Okrój, Adam Radomski, Wojciech Wensierski, Mariusz Tomczyk,
Marek Cybulski
pomocnicy: Jacek Nawrocki, Radosław Fularczyk, Krzysztof Własny, Waldemar
Dampc, Mariusz Dampc, Mariusz Ursel, Radosław Kotowski, Tomasz Rutkow
ski
napastnicy: Dariusz Miotk, Leszek Bojkę
trener: Krzysztof Własny

Iskra Szemud
bramkarze: Mariusz Piskozub, Tomasz Zielecki, Krzysztof Milewczyk
obrońcy: Wojciech Malinowski, Wojciech Szymański, Piotr Petka, Krzysztof No
wak, Radosław Marmułowski, Andrzej Hirsz, Wiesław Hirsz, Marcin Pyszka
pomocnicy: Grzegorz Pallach, Dariusz Grubba, Rafał Grubba, Mirosław Formelia, Andrzej Sirocki, Bartłomiej Szreder, Mariusz Macholl, Radosław Drażba
napastnicy: Krzysztof Baruch, Piotr Brojak, Łukasz Kleszczewski
trener: Dariusz Tobolski

KS Dziemiany
bramkarze: Józef Kaszubowski, Henryk Stark
obrońcy: Sławomir Błaszkowski, Łukasz Daniels, Zygmunt Lendowski, Arka
diusz Ostrowski, Grzegorz Topka, Grzegorz Wysocki
pomocnicy: Robert Dorau, Daniel Knopik, Dariusz Knopik, Marcin Knopik, Szy
mon Mazurkiewicz
napastnicy: Sławomir Knopik, Zbigniew Nowak, Kamil Pepliński

KS Jastarnia
bramkarze: Łukasz Budzisz, Grzegorz Motyłewski
obrońcy: Jan Gwardzik, Marek Długi, Martin Konkel, Tomasz Kohnke, Adam Tul
pomocnicy: Rafał Motyłewski, Marek Budzisz, Wojciech Szczepański, Adam
Winszczyk, Roman Necel, Bartłomiej Konkel
napastnicy: Adam Dorsz, Dariusz Lesner, Ryszard Regulski
trener: Marek Budzisz

Orlęta II Reda
bramkarze: Henryk Neumann, Rafał Leśnik
obrońcy: Robert Jankowski, Artur Śmielak, Marcin Hildebrandt, Marek Specht,
Karol Trocki
pomocnicy: Piotr Paluch, Grzegorz Domaroz, Marcin Bronk, Tomasz Kleina,
Bartosz Szenebek, Piotr Gajkowski
napastnicy: Michał Ksella, Łukasz Witzon, Mirosław Klasa, Adam Jarzynka
trener: Sławomir Królik

CeStic Reda
bramkarze: Łukasz Garstkowiak, Maciej Lis
obrońcy: Łukasz Pawłocki, Jakub Świerzb, Damian Partyka, Tomasz Tkaczyk,
Marek Leszczyński
pomocnicy: Maciej Janiszewski, Rafał Szmykowski, Radosław Nowicki, Robert
Fałkowski, Jacek Uchański, Daniel Kamiński, Sławomir Ciechomski, Tomasz
Piotrowski, Karol Ołoś, Kamil Tempiński
napastnicy: Krystian Kożyczkowski, Łukasz Dąbrowski, Mariusz Żak
trener: Krzysztof Jańczak
(jan, Mroz)
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Nadleśnictwo Kościerzyna

Kościerzyna. Mamy bilety na koncert

•
Żegnają lato
LIPUSZ. W najbliższą niedzielę,
1 września br„ o godz. 15 na stadio
nie sportowym odbędzie się festyn
pn. „Pożegnanie lata". W programie
liczne atrakcje: konkursy dla publicz
ności, pokazy i zabawy. Festyn od
będzie się pod patronatem „Dzien
nika Bałtyckiego".
•
Poszukujemy kolporterów
KOŚCIERZYNA. Od września ruszy
w Kościerzynie dostawa „Dziennika
Bałtyckiego" do domów. Czytelnicy
gazetę otrzymają rano do śniadania.
Nasi przedstawiciele dotrą do Pań
stwa domów z informacją, my zaś
poszukujemy osób, które chciałyby
się zająć kolportażem gazet Poszu
kujemy osób odpowiedzialnych,
zdecydowanych i wytrwałych.
Wszelkich informacji udziela szef
oddziału, Adam Plutowski, pod nr.
tel.680-00-41.
(jard)

NOWA HURTOWNIA

ODZIEŻY UŻYWANEJ!

Stachursky i Budka Suflera

Impreza rozpocznie się koncertem Stachurskiego.

Kosmos

»MIX«

oryginał czysty, atrakcyjny,
z najlepszych rejonów Niemiec!

KURSY JĘZYKÓW OBCYCH
ANGIELSKI, NIEMIECKI,
FRANCUSKI, HISZPAŃSKI, POLSKI

Profesjonalnie, Skutecznie, Atrakcyjnie
Dołącz do nas! Jest tylko JEDEN KOSMOS!

PROMOCJA CENOWA

(3,90 - 4,20 zt/kg)

Kościerzyna, 3 Maja 10,
tel./fax 058/686-32-16
Zapisy od 1 września
pn.-pt. od 14.00 do 18.00.
w siedzibie firmy

B0R0W0 k, Kartuz, ul. Jeziorna 3
Tel. (0-58) 694-34-48,0503-527-176

UWAGA! Na Pomorzu
możliwy bezpłatny dowóz do sklepu!

PANIE 661-86-20, 0603/501-

POSZUKUJĘ

pracownika do
ocieplenia domu, 058/684-03-39,
058/624-20-09

PRACE chałupnicze zleci produ
cent. „Akcept" 90-261 Łódź, Jara
cza 17 (042) 633-56-92, (042)
633-54-97

KIEROWCA akwizytor do 25 lat,

PRACOWAŁEŚ w Niemczech,

znajomość komputera, prawo jaz

Holandii, Austrii, odbierz podatek
najtaniej!
Najskuteczniej!
058/301-82-63

dy kat. B, atrakcyjne wynagro
dzenie, Borowo, 058\681-18-96

KIEROWNIKÓW i agentów do
opieki nad klientami- poszukuje
KBS i KBS Brokers, Osoby z po
wiatu chojnickiego i cztuchowskiegp prosimy o kontakt telefo
niczny w godzinach 10.00- 16.00,
052/395-10-47

KONSULTANTKI- Kartuzy,
Kościerzyna i okolice. Atrak
cyjny system wynagaradzania, bezptatne szkolenia,'6
kosmetyków w prezencie! In
formacje
686-92-60,
0501/370-134
KONSULTANTKI z terenu
Kartuz i Kościerzyny poszu
kuje Avon, 6 upominków od
firmy,
058/687-32-13,
0503/547-010

ROZNOSICIELA pra
sy z samochodem
małolitrażowym
zamieszkałego
w Żukowie zatrud
ni Dział Sprzedaży
Gazet Biuro Prenu
meraty. Oferujemy
stałą pracę na 2- 3
godz.
dziennie
(4.00- 7.00 rano).
Szukamy osób zde
cydowanych. Renci
ści mile widziani.
Zgłoszenia telefo
niczne od ponie
działku do piątku
do dnia 29.08.2002
w
godz. 12.0014.00 tel. 300-36-17
SPRZEDAWCZYNIĘ do sklepu
spożywczego, szkota handlowa,
średnie, możliwość zakwaterowa

PRACOWNIKA do sprzedaży ja

- mieszkanie, wyżywienie zapew
nione, Piotr Groth, Miszewo 3

PRACOWNIKÓW do prac dociepleniowych, tel. 0-58/349-55-73
po 19 lub 0502-069-437, 0502069-439

MĘŻCZYZNĘ sprzedawcę do
branży budowlano - ogrodniczej,

r*., kupiony w salonie, I właściciel,
(0607)44-19-29

BEZROBOTNY, 20 lat, paszport,

chód, 058/684-91-51

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

prawo jazdy kat. B, własny samo

EMERYTKA, pielęgniarka, lat 56,
dypozycyjna, chetanie podejmie
pracę: opieka przy chorej osobie,
prowadzenie domu, opieka nad
dzieckiem, tel. 052/395-13-96

NIE możesz jechać a potrzebu
lic Chojnic lub Czerska. Za

RENCISTA, 28- letni, pilnie, szu
kam pracy chałupniczej lub jako
pomocnik stolarza, 0503-953-368
UCZCIWY- 29- letni, średnie, so
lidny, bez nałogów- poszukuje
pracy, 0604/282-305

UDZIELĘ korepetycji z języka an
AMBITNY 38-latek, szuka każdej
pracy z zakwaterowaniem- go
spodarz obiektu, konserwator,
domy wczasowe, 0607-559-939
CIEŚLA, konstrukcje dachowe,
różne przeróbki, poszukuje zaję
cia po 18.00, (0502)56-81-21

ELEKTRONIK wykona montaż
i uruchomi amatorski transceiver
lub inne, (0692)97-13-05
GERMANISTA emeryt, nauczy
ciel niemieckiego, poszukuje pra
cy w hotelu lub prywatnie,
058/672-49-35

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

KIEROWCA kat. B+C+E ze zna
jomością maechaniki pojazdowej,
dyspozycyjny ze świadectwem
kawalifikacj, tel. 0505/241-052
lub 052/334-46-65

WYKOŃCZĘ mieszkanie solid
nie, Chojnice, tel. 0692/639-938

lat,

r., A, CZ, sprzedam lub zamienię

JELCZ 3 W- 317,1988 r„ wywrot
ka, po kapitalnym remonice, ta
nio,
tel.
058/686-62-76,
0601/056-402

dobry, 22 tys. zł, 0602-253-383

MERCEDES 412 D, 1997 r.,

się

dzieckiem

ZAOPIEKUJĘ

się

dzieckiem

23-87

NISSAN Sunny, 1,5 GL, 1985 r„

AUT0M0T0

1000 zł, srebrny, uszkodzony
przód, 2 drzwi, 0501-185-345

OFCIT Club, poj. 1100, 1992 r„
I właściciel, przebieg 39.000 km,
cena 1.500 zł, sprzedam, tel,
052/398-51-42

OPEL Astra, 2000 r., 1,6 benzy

Transit, podejmie każdą współ
pracę, 058/684-02-83, 0609-427386

padku 0604/855-611

na, 71 tys. km, granat, 2 x airbag,
kupiona w salonie, 24 700 zł, tel.

BMW 318,90 r., 136 KM, 151 tys.

0601/63-12-79

km, czerwony, sportowy wygląd,
10 000 zł, lub zamiana na droż
szy, 0600-292-721

BMW 535i 2,0 benzyna-gaz,
czerwony metalik, 1986 r., alufel-

OPEL Astra 1.4,1992 r. 10.9 tys
zł stan bdb tel. 0692/394-588

OPEL Astra 1.4 1992 r. silnik po
remoncie stan bdb 0692/384-588

gi, 7000 zł, 058/684-51-05

OPEL Kadett, 1980, stan dobry,

DAEWOO Lanos 1,51998 r., me

ważny przegląd,
(058)778-11-06

talik, 140 000 km, serwisowany,
10 tys. zł, 0602-253-383

FIAT 126 p, 1990 r„ 59 000 km,

4.000

zł,

OPEL Monterey, 1995 r., tereno
wy, bogato wyposażony, orurowany, 49500 zł, 0602-702-960

TECHNIK budowlany - uprawnie

FIAT 126p, 1993 r„ cena 2.300

te wyposażenie,
0600/917-130

zł, do uzgodnienia, tel. 052/39863-86 lub 0503/518-225

POLONEZ 1,5 LE, 85 r., stan db,

czteroosobowej rodziny, okolice
Kartuz /koło Gdańska. Tel. 0603884-219

TECHNIK handlowiec- absol
wentka, dobra znajomość języka
angielskiego, 055/279-67-79

FIAT 126p, 600, 83 r., siedzenia
lotnicze, R, błotniki do naprawy,
20 tys. km, 700 zł, (0604)86-1600, (0609)75-59-60

1. Samochód osobowy KłA PR1DE, rok produkcji 1998, cena
wywoławcza 8000 złotych.
2. Samochód osobowy Citroen ZX 1.9 Diesel, rok prod. 1996,
cena wywoławcza 10 OOO zł
oraz przetarg ograniczony na

sprzedaż sprzętu technicznego
1. Ciągnik zrywkowy LKT-81, rok produkcji 1996,
cena wywoławcza 50 OOO zł.

Przetarg odbędzie się dnia 16.09.2002 r. o godzinie 9.00 w sie
dzibie Nadleśnictwa Kościerzyna, ul. C. Skłodowskiej 6.
W przetargu ograniczonym na ciągnik zrywkowy mogą wziąć
udział tylko pracownicy Nadleśnictwa Kościerzyna oraz Zakła
dy Usług Leśnych świadczących usługi na rzecz Nadleśnictwa
Kościerzyna.
Ciągnik można oglądać w Bazie Transportowej Nadleśnictwa Stare Nadleśnictwo, a samochody osobowe na placu Nadle
śnictwa ul. C. Skłodowskiej 6, w dniach poprzedzających prze
targ oraz w dniu przetargu do godziny 8.00.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na każdy środek
należy wpłacić w kasie Nadleśnictwa w dniu przetargu do go
dziny 8.30.
Wadium przepada, jeżeli osoba która wygrała pr-zetarg uchyli
się od nabycia środka oraz jeżeli żaden z uczestników licytacji
nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywo
ławczej.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.

I00- auta powypadkowe

0604-235892
I000-

auta

rozbite,

0604-228-214

I000- powypadkowe, rozbi
te, (058)556-96-25, 0604846-202

IOO auta powy
padkowe (094)

VW Passat, 1,9 TDi, 1998, kombi,
058/56-144-32

OPEL Omega 2.0 i 1992 r. boga
13800

zł

siedzenia lotnicze, H, R, 5-biegowy, 20 tys. km, silnik po kapital
nym remoncie, 800 zł lub zamia
na na Fiata 126p, (0609)75-5960, (0502)54-95-99

BRZEZIE k/ Człuchowa, dom
o pow. 150 m kw, budynek wielofuncyjny 300 m kw, budynek go
spodarczy 50 m kw, garaż i sto
doła, na działce 4.000 m kw, + 2
ha ziemii, tel. 052/397-98-21
BYTÓW 48 m kw, własnościowe,
2-pokojowe sprzedam lub zamie
nię na Trójmiasto, 0-604-061-689

CHARZYKOWY - komfortowy,
całoroczny dom w ścisłym cen
trum, blisko jeziora 80 m, sprze
dam, tel. 0602/187-883

!00 auta powypadkowe

0604-412-810

AUDI, Daewoo , Fiat, Golf, Sko
da, Passat lub inny, może być
lekko uszkodzony, (0503)50-7107, (058)340-95-32 "

DAEWOO, Renault, Fiat, Skoda,

CHMIELNO działka 5490 m kw.,
atrakcyjne położenie, nad jezio
rem Ktodno, 058/684-22-32 po
16.
CHOJNICE, mieszkanie 71,5
m kw. 4 pok., III p., balkon duży
loggia, 70 000 zł, własnościowe,
(052)397-42-43

CHOJNICE - dom na Osiedlu Le
śnym z możlwiością zamniany na
3 - pokojowe mieszkanie w bloku,
tel. 0604/871-727

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

50644^905

mr

CZARLIN ziemia 1,4 ha lub
2x0,70
ha,
058/536-67-21

sprzedam

CZARNE Małe dom jednorodzin
ny z zabudowanami 0.3 ha ziemi
użytkowej 055/275-30-70

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

OPEL Corsa, Astra, Toyota Yaris

Gd., nowy dom, 270 m kw., cieka
wa architektura. Wielkość działki
do uzgodnienia. 058/56-209-60

IZOTERMA jako barakowóz na
budowę sprzedam, stan dobry,
Kobysewo koło Kartuz, 058/67618-49

MOTOCYKL Mińsk, 1990 r„
przebieg 7802, granatowy, stan
dobry, 850 zł, 058/694-17-05

ABSOLUTNIE kupimy każdy sa
mochód- powypadkowy, cały.
Dobrze zapłacimy, 0691/025138, 0609/081-959

POWYPADKOWE, uszkodzone,
zachodnie. 671-59-62, 0601/800490

OPONY 165x65x14" Michelin, 2
szt., 185x65x14" Dunlop, 2 szt.,
150 zł/para, (0691)50-78-98
OPONY 195x60x15" Michelin,
Continental, 5-6 mm, po 2 szt.,
150 zł/para, (0691)50-78-98
OPONY Kleber, 2000 r.
225x70x15C, 4 szt., 205x50x15",
2 szt., 160 zł/para, (0691)50-78-

AUTA powypadkowe, 0604/597-

OPONY Michelin 205x60x15", 5
mm, 140 zł/para, 205x65x15"
MXV 7 mm, 150 zł/para,
(0691)50-78-98 Kościerzyna

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

dam lub zamienię na osobowy,
058/681-28-21

Continental 5 mm, kierunkowe,
na felgach do BMW, 5 otworów,
500 zł/4 szt., (0608)58-24-06

lane* około 1000 m, (058)572-0132

GNIEWINO- działka budowlana
1147 m, uzbrojona w wodę, prąd,
0600/466-798, 058/670-68-54 po
19.

LUBKOWO- (j. Żarnowieckie),

JUSZKOWO działka budowlana,
częściowo uzbrojona, 1.04 mkw,
czereśnie,
oczko
wodne,
0606/345-400, 058/533-77-46.

KARTUZY (centrum) mieszkanie
64.5 m kw. plus garaż tel.
058/681-25-94
po
15.00,
0608/037-684

KARTUZY, okolice - łąkę torfową
2 ha, 058/681-04-92
KARTUZY, osiedle Sikorskiego
36 m kw., 2 pokoje, tanio 058/681-21-26, 0605-039-899

KARTUZY działka budowlana,
1200 m kw., atrakcyjne położe
nie, 058/681-11-43 po 17

KARTUZY mieszkanie 61 m kw.,
3 pokoje, balkon,
058/681-38-09

loggia,

KARTUZY mieszkanie własno
ściowe, M-5,73,7 m kw., II piętro,
058/681-01-90

KLASZTOREK domek z działką 3
ar nad jeziorem 055/279-24-41
KLASZTOREK działki rekreacyj
ne tel. 0602/651-305

KONARZYNY k. Zblewa, działka
rekreacyjno-budowlana
1300
m kw., ładna okolica, lasy, jezio
ra, 687-97-90

KOŚCIERZYNA, 4 pok., 72
m kw., II p., własnościowe, okna
PCV, (0600)48-66-88

KOŚCIERZYNA, lokal handlowo-

1170 m, blisko lasu, 16 zł/ m,
(058)572-18-13

GOWINO- działki budowlane,
1000 m, obok pola golfowego, 16
zł/ m, (058)572-35-96

lub mniejsza, 058/681-07-50

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

lana, 1377 m kw., 11 zt m kw.,
(0607)44-19-29

POMIECZYNO - działkij|
ne, blisko prąd,
zł/m kw., 058/681-50-11^
POMIECZYNO działka 2500
m kw., częściowo uzbrojona, wo
da, telefon, cena 12 zł/m kw.,
058/681-50-25
POMIECZYNO działki budowla
ne, prąd, woda, 12 zł/m kw.,tel.
058/681-50-11
POMIECZYNO działki budowla
ne 12 zł/m kw., tel. 058/681-5011

PRABUTY centrum mieszkanie
42 m kw. możliwość rozbudowy
055/278-20-98
PRABUTY dom jednorodzinny,
220 m kw. działka 623 m kw. tel.
055/278-32-08

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

działka 2300 mkw., (058)687-37-

28

KOŚCIERZYNA

sprzedam, dwie działki rzemieślniczo- budowlane, obok siebie po
1000 m kw., tel. 0503/98-44-85
KWIDZYN (centrum) mieszkanie
57 m kw. 3 pokoje tel. 055/27921-64

RÓŻYNY 110 m kw, 285.000 zł,
działka 9.400 mkw, garaż 64
mkw, 058/683-77-83

SMĘTOWO, działkę sprzedam,
0603-239-642

SMĘTOWO koło Chmielna, dziat
ki budowlane 940 m kw., 4000
m kw., 0504-027-305, 624-20-09
SOMONINO k. Kartuz- działka
budowlana 1100 m, uzbrojona,
20,00/m, (058)670-60-37
STĘŻYCA, dom mały dworek, bli

KWIDZYN działki budowlane 10
i 9.46 ar, tel. 055/279-41-84

sko jeziora i lasu, woda, prąd,
stan surowy, otwarty, 95 000 zł,
0603-198-022

KWIDZYN działki budowlane 10
i 9.46 ar tel. 055/279-41-84

STĘŻYCA, nowy dom, 200

KWIDZYN mieszkanie 83 m kw.

GRZYBNO, dziatki budowlane,

stare budownictwo sprzedam lu

pod lasem, uzbrojone, kanaliza
cja, 058/681-02-51

18.00

Zamienię,

055/645-62-76

po

BOLSZEWO- działka budowlana,

GRZYBNO, przy ulicy, działka

KWIDZYN śródmieście działkę

1.800 m, prąd, telefon, woda-

budowlana 830 m kw, cena do
uzgodnienia, 0606-935-496

pod budowę
0608/382-041

obok, (058)572-07-93

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

KOŚCIERZYNA, ul. Rolnicza,

KOŚCIERZYNA Wybudowanie,

GOWINO, działki budowlane

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

PRABUTY mieszaknie 2 pokoje
z garażem tel. 055/278-30-24

846 m, blisko PKP, MZK, szkoła,
23.000 zł, 0600-709-024
k. Wejherowadziałka budowlana, tanio, 0691796-397

LUZINO- działka budowlana, 722
m, 20.000 zł, media- obok, 0600713-514, 0692-736-606

usługowy, pow. 40 m kw., sprze
dam, 0607/379-879

GOŚCICINO- działka budowlana

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

działka budowlana 1923 m,
uzbrojona- prąd, 0600/216-103,
058/676-75-16 po 19.00

NOWA Kiszewa, działka budow

centrum,
parter kamienicy, 120 m, par
king na 9 samochodów, ga
raż, kiosk, całość pilnie sprze
dam! 0604/545-941

GOŚCICINO- działka budowlana

GRZYBNO, działka 1000 m kw.,

OPONY zimowe 175x80x14" Uniroyal, 99 r., nowe, na felgach
Mercedes 123, 650 zł/4 szt.,
(0608)58-24-06
OPONY zimowe 205x65x15"

GDYNIA Cisowa- dziatki budow

GOŚCICINO
AUTOWYNAJEM Zastępcze- Re

28

0604-233-849

sprzedam

FELGI stalowe Audi 80 100

14, 0602/31-28-73

rolnej z przweznaczeniem pod
budowę, w tym staw, 3,50
zł/m kw., 686-75-37

2x0,70
ha,
058/536-67-21

DĄBRÓWKA koło Starogardu

lub inny (gotówka), 058/56-139-

LINIEWO, 1 ha lub wi^
vię^pffemi

działki bud. różne wielkości, przy
działce prąd, woda, telefon, do
godny dojazd, cisza, 058/683-09-

KIEŁPINO, działki budowlane,

Peugeot lub inny (gotówka),

6J 15H2, ET237, 4 otwory, 210
zł, VW 5x14", 100 zł/para,
(0608)58-24-06

JAGATOWO k. Pruszcza Gd.,

CZARLIN ziemia 1,4 ha lub

ul. Tczewska, 058/588-18-24 do
16.00

FORD Cargo 912, pilnie sprze

żółty piaskowy, cena do uzgod
nienia, 058/681-99-03

nia, doświadczenie projektowe
i na budowie, podejmę pracę,
współpracę, tel. 0505/384-122

lacja gazowa, wiśniowy metalik,
nowe opony, amortyzatory, cena
3.400 zł, teki. 069/664-475

MERCEDES C 180, 96 r„ benzy
na/ gaz, 120 tys. km, wiśniowa
perła, Elegant, ES, EL, ESZ,
ABS, AF, 2x airbag, 38.700 zł, tel.
0607/99-41-48

ZAOPIEKUJĘ

u siebie w domu, 058/681-28-21

suwnic, dźwignic podejmie pracę,
058/681-49-15

z doświadczeniem i umiejętno
ściami do prowadzenie domu,

VW Jetta, 1982 r., poj. 1,41, insta

DŹWIG na Jelczu, Godziszewo,

ŚLUSARZ, spawacz, operator

PANIĄ na stałe, bez nałogów,

VW Golf II, 1,6 D, 1985, hak,
5000 zł, 775-06-04, 0609/53-1805,0604/701-416

nie surowym 2 tylne i 1 ptrzedni
tanio, 0600-292-721

MŁODYCH, pełne etaty, również
664-07-97

VW Golf II, 1,6,1990, czarny, bia
łe tablice, 500 euro, 775-06-04,
0609/53-18-05, 0604/701-416

1997 r., chłodnia do 15 stopni, 2
tony, 63 000 zł, 0602-702-960

058/694-30-42, 0502-13-20-90

sezon, 1200- 2500,- miesięcznie.

dobry, 7000 zł, 775-06-04,
0609/53-18-05, 0604/701-416

roku we własnym domu, tel.

BMW 1985 R. na części po wy

nim stażem i praktyką poszukuje
pracy, (058)684-90-10

VW Golf II, 1,3,1990, biały, stan

MERCEDES 412 D, sprinter,

052/554-01-09

0600-292-721

uzgodnienia,

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem od 1

KIEROWCA z busem Ford

RZEŹNIK - wykrawacz z długolet

części tanio, do Renault 11,

BŁOTNIKI do Fiata 126p, w sta

058/681-38-83

stan bardzo dobry, 8000 zł, 0602-

VW Golf, 1996 r., poj. 1.6, benz.,
alufelgi, 2 poduszki powietrzne,
centralny zamek, ABS, elektrycz
ne szyby, tel. 052/398-50-15
3800
zł
do
(052)398-58-90

na mnijszy 058/685-57-45

PRZYCZEPA D-616, 1994 r„

SILNIK + skrzynia biegów, inne

FORD Fiesta 1,8 D 1991 r„ 150

FORD Sierra, kombi, 2,3 D, 1988

wa, kuchenka, lodówka, namiot,
692-143-309, 0602-702-960

61-40

VW Golf I, 1,6 D, bordo metalik,

FORD Mondeo, 1996 r., 2,5
benz., 23 000 zł, PDW oprócz
skóry, AF 16, Kościerzyna
(0691)50-78-98

wiadów, 2 osie, 1996 r., 4-osobo-

253-383

0503/727-541

tys. km, 3 drzwi, 7800 zł, 0523086-413, 0503-727-541

PRZYCZEPA campingowa Nie

STAR 1142, 1990 rok, 058/531-

VW Polo 1,0 benz., 1986 r„ 160
tys. km, ekonomiczny, stan do
bry, 058/694-12-88 po 16

tel.

NAUCZYCIELKA j. rosyjskiego,
(058)778-29-94, 0501-983-335

RENAULT Megane, 1,6 RT, 1996

chłodnia do 15 stopni, ładowność
2 tony, cena 63 000 zł, 0602-702960

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, tel.

KIEROWCA kat. B,C,E, wykształ
25

150.000 km, grafitowy, 3 - drzwi,
szyberdach, radiomagnetofon,
pełna dokumentacja, cena 7.800
zł, tel. 052/398-64-13 lub

JELCZ 416 1994 r., stan bardzo

28-21

u siebie w domu, tanio - 058/681-

ABSOLWENTÓW zaocznych, na

LEGALNA praca w Wielkiej Bry

chunkowym, 058/684-93-06

tys. km, 3 drzwi, grafitowy, S, R,
7800 zł, 052/393-64-13, 0503727-541

dzwoń, tel. 0604/631-578

mie pracę, malowanie, tapetowa
nie, cekolowanie, (058)532-65-52
17.00-21.00

tanii, tel. 0505/631-388

FORD Fiesta, 1.8 D, 91 r„ 150

PRACOWNIKA w gospodarstwie

MALARZ, rencista, pilnie podej

fizyczna, umysłowa. 623-54-59

komputer, praktyka w biurze ra

22 lata, wyższe, język angielski,

jesz kierowcy na weekend z oko

nia, 058/623-67-38

stałe, możliwość przeszkolenia,

RENAULT Megane, 1,6, 1996 r„
kupiony w salonie, I właściciel, 18
700 zł, (0607)44-19-29

staż w banku, prawo jazdy,
058/684-06-99

sprzedaż samochodów

-PRZETARG
FORD Fiesta, 1,8 D, 1991 r., 150
tys km, 3-drzwiowy, S, R, pełna
dokumentacja, 7800 zł, (0503)7275-41

TECHNIK informatyk, 22 lata,

jek, handel obwoźny, 0605/285384

cenie średnie,
0503/602-604

J

10150714/A/905
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ELEKTRONIKA, znajomość
RTV, z okolic Kościerzyny,
0601/566-323

Fot. archiwum

eszcze tylko dziś w Biu
rze Ogłoszeń „Dzienni
ka Bałtyckiego" w Ko
ścierzynie można nabyć bi
lety na imprezę pn. „Zakoń
czenie lata na Kaszubach Kościerzyna 2002", która
odbędzie się w sobotę, 31
sierpnia, na kościerskim
stadionie klubu sportowego

Kaszubia. Główną atrakcją
będzie koncert Stachurskie
go i Budki Suflera. Ponadto
wystąpią zespoły PZWL
i Midnight Train.
Koncert Stachurskiego
rozpocznie się o godz. 17.40,
a Budka Suflera wystąpi
o ok. godz. 21. Bilety wstępu
na koncert tych zespołów
kosztują 29,90 zł. Są też bile
ty ulgowe w cenie 10 zł, któ
re przysługują dzieciom do
lat 11. Można również kupić
bilety (w cenie 10 zł) tylko
na dyskotekę, która odbę
dzie się po koncercie Budki
Suflera i potrwa do godz. 4.
Zapowiada się ona niezwy
kle atrakcyjnie. Będą m. in.
wspaniałe efekty świetlne.
Bilety są do nabycia
w Kościerzynie: w Biurze
Ogłoszeń „Dziennika Bał
tyckiego" przy ul. Długiej 31,
tel. 686-76-61.
(jard)

ogłasza przetarg nieograniczony na

garażu,

tel.

m kw., do zamieszkania, typu
Bungalow - pilne. 058/684-60-72

SUSZ mieszkanie własnościowe
M- 4,61 m kw. 055/278-68-63

TCZEW centrum sprzedam
dom szeregowy, 058/62925-42

drobne

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

TURZE okazja, nowy dom 135

CHOJNICE - oddam w najem 2

m kw, do zamieszkania, działka
800 m kw, ogrodzona, jezioro,
0602/726-793

pokoje w domku jednorodzinnym,
kuchnia, łazienka, osobne wej
ście, tel. 052/397-95-95 lub
0601/491-813

ULKOWY, gm. Pszczółki, 1140

CHOJNICE - oddam w najem

las,

40

km

od

Gdańska,

m kw., działka blisko lasu, 35 0Q0
zł, (0604)86-62-62, (058)682-3381 (7.00-15.00) praca

WEJHEROWO- dom wolnostoją
cy, do zamieszkania, 220 m,
działka- 447 m, ocieplony,

KONTENERY
magazynowe,

0605-051-328

KUCHENKĘ elektryczną, lodów

(058)674-73-49

CHOJNICE - przyjmę na pokój od

kę, kuchenkę gazową, rożen
elektryczny, segment pokojowy
058/684-22-32, 0607-377-920

WEJHEROWO- mieszkanie 3-

miesiąca września, tel. 052/39759-78

LODÓWKA Polar, sprawna, 100

pokojowe, 53 m, II p., zadbane,
0605-463-578

zł, (058)672-51-99

CHOJNICE - przyjmę na pokój

WEJHEROWO- mieszkanie 3pokojowe, 64,5 m, po remoncie,
0600-220-886, (058)677-16-93
po 17

ŻELISTRZEWO- działka 800 m,
z rozpoczętą budową, zagospo
darowana, 70.000 zł, (058)67839-07

ŻUKOWO, dom wolnostojący,
w stanie surowym, zadaszonym,
2 garaże, działka 830 m kw.,
058/685-91-68

osobę samotną, tel. 052/397-5358

CHOJNICE - zamienię mieszka
nie własnościowe w bloku, 48
m kw, IV p., na mniejsze w Tu
choli lub Chojniacach, tel.
0692/763-898

GOŚCICINO k. Wejherowa- odnajmę parter domu, około 50 m,"
z telefonem, od zaraz, 0503-426318
KARTUZY, odnajmę mieszkanie

ŻUKOWO, dom wolno stojący

61 m kw., 3 pokoje, balkon, log
gia, 058/681-38-09

w stanie surowym, zadaszonym,
działka 830 m kw., uzbrojona,

KARTUZY, okolice - posiadam

058/685-91-68

ŻUKOWO, działka budowlana
1001 m kw., pozwolenie, zalane
fundamenty, prąd, cena 38 tys, zł,
058/681-01-93, 0600-156-796

ŻUKOWO, działka budowlana
1200 m kw., na przedmieściach,
dostęp do prądu, wody, telefonu,
25 000 zł, 058/685-91-34, 060362-52-05

9

IINO sprzedam 2 ha ziemi
kw, 0604-856-142

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

BORY Tucholskie, działki budow
lane od 1100 do 2500 m kw., 6,00
zł/m kw., w pobliżu las, jezioro,
PKP, 052/336-10-10
DOM komfortowy całoroczny 200
m kw + garaż na 3 samochody
z wyposażeniem, w samym cen
trum Charzykowa, do jeziora 100
m, cena 389.000 zł, tel.
0602/187-883

DZIAŁKA POD Metalowiec 340
m kw, murowana altana, narzędziownik, taras, tel. 052/397-1401 lub 0604/345-727 po godz. 16
KASZUBY, działki 1150 m kw.,
blisko las, jezioro, niedaleko Ko
ścierzyny, (0605)35-12-57

M-4, opomiarowane, 6 letnie,
blok murowany, własnościowe,

K

iwe budownictwo, piwniknem 12 m kw, tel.
I-366

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

ną, kuchenkę gazową, rożen
elektryczny, używane - tanio,
058/684-22-32, 0607-377-920

tOŻE sypialniane (1,60 x 2,00),
nowe, materac, 2 stoliki, 650 zł,
058/676-28-29

ŁÓŻKO 160 x 200 cm, lita sosna,

dzielnia „Samopomoc Chłopska"
wydzierżawi
pomieszczenia
w Rolniczym Domu Handlowym,
ul. M.C. Skłodowskiej 11, tel.
058/686-31-63

KOŚCIERZYNA, lokal biurowohandlowy odnajmę, 0601/153903

KOŚCIERZYNA, samodzielne
mieszkanie, pokój, kuchnia, ła
zienka, odnajmę, tel. 0608/07-8804
KOŚCIERZYNA, zamienię M-5

MEBLOŚCIANKA „TUR" w ideal
nym stanie z mośliwością doku
pienia stolika RTV, ławy i skrzyni
na pościel, tel. 052/398-82-10 lub
0606/739-579
OKNA balkonowe z odzysku, so

ZIEMIA 331 ha, w tym 2 błotka,
prąd na działce, doście do jezio
ra, akt notarialny, cena do uzgod
nienia, (058)684-15-60

MIESZKANIOWĄ

książeczkę
oszczędnościową, 0505/278-745

BOAZERIE, deski podłogowe,
sztachety, (058)342-54-31

DREWNO opałowe, świerkowe 0605-340-668

DYWAN 3,5/2,5 m, tel. 052/39730-81

KABINA prysznicowa (brodzik +
obudowa), półokrągła, 80 cm,
stan bdb, (058)672-46-60 po 19

KOLUMNY 50 W. 80 MW, bardzo
dobry stan, 058/681-22-88 Kartu
zy

KOMPLET wypoczynkowy, 2 sofy
+ fotel, stan bdb, 800
(058)672-51-99

zł,

KOMPLET wypoczynkowy, ławę,
meblościankę, stan bardzo dobry,
058/681-19-53
+ 1 nierozkładany, 800 zł, Kartu
zy 058/681-03-64

KOMPLET wypoczynkowy użyt
kowy z laki chińskiej imp. Egipt,
kanapa, 4 fotele, stolik, czerwone
obicie, jedwab, cena 12.000 zł,
tel. 0602/187-883 Chojnice
KOMPUTER 433 MHZ 32 MB

CHOJNICE - centrum, oddam
w najem lokal handlowy, 76 kw,
052/397-60-29

CHOJNICE - do wynajęcia garaż
murowany przy ul. Karsińskiego,
tel. 0600/681-521

zł,

sprzedam,

tel.

ŚWIERKI srebrne, tuje, bukszpa

ętówgy. Itee
30847-65

ny 1050 zł 0501/975-934

DMUCHAWA do słomy i do sia

KOPACZKA fabrycznie nowa, tel.

zdrowot

nych, 686-42-45, 0604/545-941.
Gabinet Profilaktyki Zdrowia, ul.
Derdowskiego 11, czynny od
13.00 do 16.00. Na miejscu do

0505/421-935

charskie, profesjonalnie.Pogoto-

stolarskie,

611

sprzedam, 058/685-73-02

PŁUG trzyskibowy i przyczepę
FOKSTERIERY szorstkowłose

wywrotkę sprzedam, 058/684-27-

trikolor, sprzedam, (058)586-02-

87

64, (0503)61-06-94

jesion, dąb, mahoń, (0691)84-0820

JAŁÓWKI hodowlane, cielność

do słomy i siana, 4500 zł, 686-32-

wrzesień, sprzedam, 058/681 -04-

81

KACZKI rzeźne i odchowa

SCHODY zabiegowe na wymiar,

ne, sprzedam tel. 0691/812-

sosna, buk, jesion, dąb i mahoń
od 2.500 zł, tel. 0691/840-820

662

SEGMENT biały, stopniowany,

KLACZ 3- letnią, zaźrebioną-

stół, kwietnik, 800 zł, 058/694-27-

sprzedam, (058)673-84-70

16,307-44-17

DREWNO opałowe iglaste i li

81

chojnica, przetrzasacz karuzelo
wy i dojarka Alfa Lawal, tel.

wyposażony w wiele akcesorii, 2
lata, 1700 zł, 0504-997-983

KOMPUTER Celeron 433,64 MB
RAM, graficzna, muzyczna 128
ETI, dyska twardy 8 GB, dwuletni,
dokumenty, 1700 zł, Kościerzy
na, (058)686-50-20, (0691)50-7898

SIATKA ocynkowana od 2,20
zł/m kw., powlekana od 4,30,
słupki, bramy - wykonawstwo.
Skrzeszewo
koło
Żukowa,
058/681-88-20

SIATKA ogrodzeniowa,
powlekana PCV, ocynko
wana, słupki, bramy,
Przywidz, tel. 058/682-5138
SIATKA ogrodzeniowa w ramie
200 x 150 -4 szt., oraz 150 x 115
-1 sztuka, 058/684-09-20

SOFA rozkładana, typ Finka, me
talowy stelaż, z Ikea, pastelowe
kolory, 125x195 cm, 300 zł, Ko
ścierzyna, (058)686-21-38

STAROCIE, duży wybór, pocz

KLACZ źrebną, źrebaka, bryczkę
i siodło- sprzedam, (058)778-33-

ROŻEN elektryczny na 12 kur

55

czaków, małoużywany, cena do

KLACZ źrebną z źrebówką 1.5
miesiąca dzwonić

15.00

055/278-19-34

SILNIK stacjonarny do jachtu die
sel 055/279-36-44, 0606/233-037

KOZY, 100 zł/szt., sprzedam,
686-32-81

WÓZEK głęboki, nosidełko, spa-

tel. 058/775-04-61,0505/036-609

cerówka, stan bardzo dobry -

i elewacje zewnętrzne, zlecimy,
058/683-19-67

058/681-42-83

bracja, kalkulator, na kartę, stan

WÓZEK głęboki spacerowy Fir-

bardzo dobry, cena 180 zł, tel.

kon 10, duże koła, torba, parasol

0608/187-276

ka, 200 zł, 0608-110-055

WOKLAISTA nawiąże współpra
cę z zespołem obsługującym im
okolicznościowe,

tel.

0692/605-054

052/554-02-20

KSIĄŻKI do klasy trzeciej, gimna
zjum nr 1 w Kartuzach, stan ide

AKORDEON kupię tel. 055/645-

alny, 058/681-13-90

12-19 po 18.00

bezprzewodowy,

KUPIĘ stare
pocztówki,
(058)671-02-07

NARYBEK karpia i lina,

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

mokre

Gostkowo, tel. 059/82-11151

HOSTESSY, 0-607-67-67-67

PODRĘCZNIKI do szkoły śred
ODBIORNIK nasłuchowy RKF-

niej I cz. Czasy Nowożytne i III cz.

3.5 MHz, CW/SSB/BFO nna fale

po 39 roku,Haliny Tomalskiej tel.

amatorskie, (0692)97-13-05

052/397-81-82

HOSTESSY 0601-628-966

Dziennik Lokalny • kupon

dla osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

KROWA, wyciel - 28 wrzesień
2002 r„ 058/684-46-83

KRÓLIKI nowozelandzkie białe,
do dalszej hodowli- sprzedam,

KRÓLIKI

sprzedam,

11-

tygodniowa-

sprzedam, (058)572-09-69

OWCZARKI Niemieckie szcze
nięta, tel. 0505/594-995
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adres lub telefon kontaktowy:

rodowodowe, możliwość dowozu,

25x38x14, z wibroprasy. Malbet, tel. 058/681-91-49

tel. 052/398-77-64

do wiadomości
biura ogłoszeń
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Chojnice, ul. Stary Rynek 2
Kartuzy, ul. Jeziorna 2/27
Kościerzyna, ul. Długa 31

nr

I

( T l

L—I—J._

t

I i .1. ' I

L-J—i—L-i„l_.

mmsmm

czarne podpalane- sprzedam,

tygodniowe po dobrze ułożonych

1

zostaw mmm w lokalnmim ummB

dniowe, odrobaczone, brązowe,

ROTTWEILERY szczeniaki 5- cio
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Chojnice, ul. Stary Rynek 2, Czersk, ul. Kościuszki 20, Kartuzy,
ul. Jeziorna 2, Kościerzyna, ul. Długa 31.
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CO ZROBIĆ żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA DARMO

PINCZERY miniaturowe, 8- tygo

0605-285-340, (058)672-63-36

J

I

imię i nazwisko

Wyłącznie

OWCZARKI Nizinne, szczenięta,
BLOCZKI betonowe, wymiar

rodzicach 055/273-40-53

I

I

tel.

OWCZAREK niemiecki- suka, ro
dowodowa,

J^\

treść:

KRÓLIKI, tel.0692/811 -156

0692/811-156

ZLECĘ wykonanie pokrycia da
chu trzciną, 300 m kw., oferty
z ceną BO Gdańsk Targ Drzewny
9/11,12224712

taniej! Transport, montaż gratis,

prezy

PUlflllt ||f *ł

SZAFA 3-drziowa, kredens
z nadstawką, oszklony, w dobrym
stanie, (058)684-66-20

nio i szybko! 0605-033-673

TYNKI Gipsowe

0603/356-375

(058)572-01-32

UKŁADANIE kostki brukowej. Ta

kowice, 058/681-62-25

NAJSTARSZA i solidna wy

dam, 058/684-27-87

KOZA dojna, koziołek i kózka, tel.

WANIENKA, karuzela, kocyki

GARAŻE blaszaki- naj

MIKROFON

SIEWNIK zbożowy, orkan, ramę

Wejherowo 058/672-16-46

wełniane dla noworodka, Siera

wym. 45x10x10, (0692)97-13-05

uzgodnienia, 058\681-50-25

tel. 052/554-02-45

tel.

KOMPUTER Pentium 100, tel.

681-68-68

kultywatora, blok silnika - sprze

KOCIĘTA Perskie - sprzedam,

tówki, porcelana, duże radio i in
ne, Ostrzyce 058/694-17-05

ZAMRAŻARKĘ Ardo, 6 szuflad, 2
lata, cena 600 zł, 0604-627-052

po

Starogard Gd. 058/562-96-09,

TELEFON Ericsson S 868, 70 zł,
058/694-27-28

KOMÓRKA Sagem MC912, wi

lady, trasa: Żukowo- Kartu
zy- Sierakowice,
dojazd bezpłatny tel

samozbierająca

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

0692-223-713

0604/848-205

LODÓWKI,
zamrażarki,
naprawa
z 2-letnią
gwarancją

do słomy i siana, 4500 zł, 686-32-

dowozu,

055/279-39-35, Słupsk 059/842-

(gratis welon, rękawiczki) - tanio.

ściaste, pocięte, okolice Chojnic,
możliwość

Gdańsk 058/30-74-400, Kwidzyn

SUKNIĘ ślubną, rozmiar 36-38

Wapceń 19, tel.

058/82-18-764

PRASA francuska typ 422, mała,

PRZYCZEPA

zł plus welon i stroik, 686-50-20

DŁUGI, handel, odzysk, 307-42-

PRASA francuska typ 422, mała,

Celnej i Spedycyjnej, Rotex,

BRYCZKI - 2 sztuki, po atrakcyj
nej cenie,

smos, angielski, niemiecki,
francuski, hiszpański, polski.
Zapisy od 1 września, ponie
działek* piątek od 14.00 do
18.00, ul. 3-go Maja 10, Ko
ścierzyna, 686-32-16

carnia „7" 700 zł, stan bardzo do
bry sprzedam, 058/681-91-06

POLICEALNE Studium Obsługi

SUKNIA ślubna rozmiar 38, 550

058/681-91-06

KURSY języków obcych Ko

PŁUG dwuskibowy 300 zł, mło-

57-93, 0504-83-82-01

BALE dębowe 5 x 130 x 40 cm,

74-311

SCHODY na wymiar, sosna, buk,

SCHODY zabiegowe na wymiar,
sosna, buk, jesion, 0691-840-820

SPRZEDAM

dachowe,058/322-82-44,

DETEKTYWISTYCZNE! 058/30-

na, stan dobry, MZC - 4A563

92

I właścicielka, dodatki gratis, 686-

058/531-03-97,0604/095-901

skup,

kupno, sprzedaż,
zamiana 0602/692-543

SUKNIA ślubna rozmiar 36/38,

puter

MASZYNY

wzrost 155, biała, zdobiona gipiu
rą, 058/684-10-36

DEKARSTWO dekorsko - bla
wie

MASZYNY

stolarskie

SUKNIA ślubna rozmiar 36,

e-maifr. kreriytypokka@wp.pl

MŁOCARNIA z silnikiem, spraw

ZWIERZĘTA

86 lub 0505-263-270

(055) 272 39 39,0503 386 853
CAM?POBQWQ 0608 603 454,
0561 352 529,0667 339 286

055/279-36-44,

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

sza właścicielka, tel. 052/397-56-

wanie, płyty -K,G, kafelki, 0504-

LAPTOP używany lub inny kom
kupię

DOM PRASY, III piętro, pok( 311
ul. Targ Drzewny 3/7
80-866 Gdańsk

SUKNIA ślubna rozm. 36, pierw

WYKOŃCZENIA wnętrz - malo

MUflOftK, Woj. Polskie 14P

sprzedaż, zamiana, 0602-459-

WÓZEK inwalidzki, nowy, tel.

miar 38/40, stan bdb, 300 zł,
(058)778-16-05

0607 339 286

0606/233-037

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

SUKNIA ślubna Erica, biała, roz

tel.

941-558

052/397-94-19

SPŁATA INNYCH KREDYTÓW

16.00

0607/041-577

76193 28,5567464,
761 93 26,0501 352 529

na, tel. 052/398-14-51

właścicielce, 800 zł, 058/677-5255 do 15.30, 058/672-76-67 po

we- 350 zł, pojedyńcze- 130 zł,

-V7

(do 25 lat oproccnt. od 4,85%)
HIPOTECZNE 0% wid. własnego
BUDOWLANE • (budowa, remont)
KREDYTY DLA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH (obrotowe, inwestycyjne,
zakup lokali użytkowych)

kaw, 2 egz. w Polsce, po jednej

USŁUGI stolarskie, łóżka piętro
szafy, komody, schody,

KREDYTY

SUKNIA ślubna Cybeline, roz

058/681-45-13, 0602-833-243

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

CIĄGNIK Zetor 25 1960 r. spraw

zywaniu problemów

(bez poręczyciela do 60 000,-)

POŻYCZKA HIPOTECZNA

- na dowolny cel
- do 60% wart. ni®
-1S lat oprocent. od 5.85%

miar 36/38, ecru, długa, krótki rę

UKŁADANIE glazury i tarakoty,

DV TO W

po godz. 20,

bioterapeuta, pomaga w rozwią

KREDYT G0T0WK0WY

SUKNIA ślubna, tanio, mały roz
miar, prosty krój, 058/681-00-90,

niemieckiego, tel. 0503/101-340

GOTOWKOWE
MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE

BĄK do mielenia zboża z silni

WIESŁAW Micorek- antropolog,

PRALKA automat wejście z góry,
mały defekt programatora, tanio
sprzedam, 058/685-57-45

(058)681-63-26

kiego. Bardzo dobra znajomość j.

BEZ P0RECZYC1ELI

kiem 7,5 KW, tel. 052/588-00-22

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

majątkowe,
życiowe
0502-302-970

at tradycji

OKNA PCV, używane z roletami

żeliwne,

datkami, 150 zł, Sierakowice,

Kartuzy

018/20-70-328, 0602/458-885

zabiegi, 0601/533-409

I CENTRUM R-S

LUIDOR

SUKNIA ślubna, roz. 38-40 z do

komunikacyjne,

pełny komfort, ładne widoki,

GINEKOLOG

terowy
gratis!
Kościerzyna
058/686-35-86, Kartuzy 058/68116-15, Chojnice 052/397-27-32

168 cm, 058/681-75-37

UBEZPIECZENIA

UDZIELĘ korepetycji z j. niemiec

wa- sprzedam, 058/56-209-60

wnętrzne,
żebra
5-92-46

SUKNIA ślubna, biała, na ra-

052/398-21-39

pensjonat

R02NE

LICEUM 1 rok po
tern matura kurs kompu

(058)778-16-05

Kościelisko

ZDROWIE I URODA

ALKOHOLOODTRUCIA

0606/500-500

SUKNIA ślubna (gorset, spódni

zaopiekuję się dzieckiem, tel.

ny, cyprysy, w cenie od 5 zł do 20

Skuteczne zioła, 0503/463-437

OKNA skrzyniowe, drzwi ze

gratis, (058)672-68-66

miączkach, I włścicielka, wzrost

DOJARKA przewodowa i bańko-

oraz lodówka Polar, tel. 052/39784-42

V, silnik, (058)681-71-26

SUKNIA ślubna (40/ 42), biała,

ca), „Lato 2002", rozmiar 38,

BALUSTRADY 0692-093-988

www.michalowka.pl

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

KW, 380 V, spawarka 105 A, 220

POSPRZĄTAM mieszkanie lub

Poli

„Tlir"- rocz

Ochrony

SPRZĘT AGD w cenie złomu -

88-32

dam, 058/684-27-87

058/694-17-05

ZAKOPANE-

ABSOLWENCI!

cealna Szkoła Pracowników

Dyma 8, komplet, tarczówka 4

różne okazje, Kościerzyna, 686-

zł, 058/685-92-46

ROWER górski nowy, bordowy

SIANO prasowane, większa ilość,
Rybaki, (0608)39-89-52

gorset, I właścicielka, dodatki

SILNIK do Ursusa 1224 - sprze

058/687-33-29

KOMPLET wypoczynkowy 3 + 2
GARAŻ składany, blaszany,
3,5mx5 m, okazyjnie, (058)68490-10 po 18.00

4,40 m, napęd na turbinę, cena
3.900

04-39

PIECZENIE domowych ciast na

058/ 684-27-87

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

SUPERPOTENCJA!

0608/187-276

kondygnacyjny

PILNIE sprzedam nowy dom
piętrowy, 180 m kw, bud.
gosp. garażowy, wysoki stan
dard, podgrzewane podtogi,
dwa piece CO, okna dachowe
Velux, okna PCV, poddasze
mieszkaln, dwie łazienki, pre
fabrykaty najwyższej jakości,
cena 199.000 zł do uzg. Choj
nice, oxs. Słoneczne, tel.
052/397-52-60 lub 052/39502-95,
0602/133-376,
chess1@wp.pl

ŁÓDŹ motorowa Roksana, dł.

052/398-79-01

fa 4 - osobowa i dwa duże fotele,
lodówka, odkurzacz Wodnik no
wy, tel. 052/588-00-22 po godz.
20

miarowane, tel. 0691/661-366

z czerwonej cegły w ścisłym cen
trum Chojnic z możliwością roz
budowy, cena 79.000 zł, tel.
0602/187-883

0602/187-883

81

- przemysłowy o pow. 50 m kw.
z wysposażeniem wydzierżawię,
cena do uzgodnienia, tel.
058\681-50-25

M-4 własnościowe, 70,77 m kw,

4

cena 25.000 zł, sprzedam, tel.

SILNIK, skrzynia biegów, tylni
most do Ursusa 914, - sprzedam,

Gościszewo, 055/277-11-77.

PIEC CO, 5 letni, cena 240 zł, tel.

980 zł/1 m kw, blok murowany, 6
- letnie, piwnica z oknem, opo

Magazyn

napęd układ „Z" Volvo Penta 280,

PELUSZKA dla gołębi, tel.

ŻYTO pszenżyto skup, Gorzelnia

POMIECZYNO sklep spożywczo

ściowe w Chojnicach, 58 m kw, 4
pokoje na 2 - pokojowe, tel.
0608/664-119

ny, 14.500 zł, (058)778-27-18

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

m, silnik V6 stacjonarny 170KM,

„Bułgar",

stan idealny, mało eksploatowa

180,- Dziecko- pobyt gratis! Tel./

ŁÓDŹ motorowa Hilter Royll, 6,20

widłowy

udźwig- 2,5 t, silnik Perkinsa,

300 zł, sprzedam, Ostrzyce

MEBLE kuchenne, stylowe, ka

WAN, sprzedam - 0609-885-659

(0504)38-08-73

SAKSOFON tenorowy, (058)678-

OGRODZENIA
stalowe,
ocynk
ogniowy,
atrakcyjne
ceny,
552-83-74,
0605/20-80-63

SPRĘŻARKA dwutłokowa typu

KRAKÓW, Hotel Studio, po

esem

ZAMIENIĘ mieszkanie własno

rapia, stosowane przy łuszczycy,
itp., (0608)37-18-80

koje z łazienkami. Promocje! 2osobowe od 99,-! 4-osobowe-

sprzedam, 686-30-85

nię mieszkanie własnoiściowe M5,64 m kw, plus garaż na domek
jednorodzinny, 058/681-87-33

66-20

WÓZEK

mieście, 686-40-29

ŻUKOWO sprzedam lub zamie

0601/320-453

686-30-85

stępne produkty natury z alo

TORUŃ kawalerkę 2 pokojową,
spółdzielcze, zamienię na podob
ne w Kwidzynie 055/279-74-65

600 zł, - sprzedam, 058/681-82-

25

PALMA piękna bardzo duża,

wy „Kupiec", wynajmę boks 100
m kw., 0600/412-058, 058/56231-25

(058)586-02-64, (0504)38-08-73

TARCZÓWKA do cięcia stali,

spółdzielcze na mniejsze w Trój

STAROGARD Gd., Dom Handlo

ków, w dobrym stanie, (058)684-

kupię. Sierakowice 058/681-62-

łowymi szybami, tel. 052/397-30-

KOŚCIERZYNA, Gminna Spół

ty, ciesielstwo, 058/56-297-29,

metalik, stan bardzo dobry, cena

MEBLE przedwojenne, z kryszta

06

URZĄDZENIE opalające - fotote

wa, 25 litrów, 8 atmosfer, cena

MEBLE gdańskie, bogato rzeź
bione, kredens wysoki, krzesła
i stół, tel. 0504/237-787

KARTUZY, przyjmę dziewczyny

na domek w okolicy, 058/681-00-

ROŻEN elektryczny do kurcza

polujących rodzicach, sprzedam,

0602/187-883

szubskie, drewno, naturalne, so
sna, używane plus kuchnia gazo
wa, łącznie 600 zł, 058/681-0626

KARTUZY, zamienię M-3 parter

OGÓLNOBUDOWLANE, remon-

lakierowane, bez materaca, 300
zł, 0600-709-024

mieszkanie do wynajęcia, 2 poko
je, kuchnia, łazienka, 058/68531-18

na pokój, tel. 0692-946-087

SPRĘŻARKA Arniko, prawie no-

cach, sprzedam, (058)586-02-64,

FOTELIK na rower dla dziecka -

dio.krakow.pl

LODÓWKĘ, kuchenkę elektrycz

Gryf Kościerski

TERIERY walijskie, po rasowych

po rasowych polujących rodzi

Tei. (058)663-00-79,
kom.

piątek
30 sierpnia 2002 r.

Safffgjł

WYŻŁY niemieckie krótkowłose,

chłodnicze-

„Balticon".

mieszkanie 3 pokojowe, umeblo
wane, Osiedle 700 - Lecia, tel.
052/397-15-79 lub 022/665-77-23

CHOJNICE - oddam w najmem
dom, 90 m kw, przy ul. Staszica,
tel. 0602/344-116

TURYSTYKA I SPORT

IDziennik

podpis

lub pmi&śm mm
• 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
Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11 .GRATKA"
R-11917/B//5

16

Ml Dziennik
SjBałtyckin

piątek
30 sierpnia 2002r.

www.naszemiasto.pl
serwis Informacji lokalnvch

Gryf Kościerski

W SKRÓCIE

Kościerzyna. IV liga pitki nożnej

Obozy sportowe
GARCZYN, gm. Kościerzyna.
W Powiatowym Ośrodku
Szkoleniowo-Wypoczynko
wym im. Józefa Piłsudskie
go w Garczynie przebywa
kilka grup młodzieży, głów
nie na obozach sporto
wych. Obecnie znajdują się
tu dziewczęta z Ruchu
Zdzieszowice oraz mło
dzież trenująca biegi na
Trening pitkarek ręcznych
orientację.
ze
Zdzieszowic (woj.
- Bawimy się i trenujemy powiedział nam Janusz Li opolskie). Fot Marcin Modrzejewski
chwa, kierownik i li trener
zespołu ze Zdzieszowic (woj. opolskie). - Mamy tu wspaniałe
warunki, dziewczęta nie mają czasu na naudę.
Opinie tę podziela Agata Porzycz, komendant obozu w Garczy
nie, która przebywa tu z biegaczami.
Oprócz codziennych zajęć organizowanych w ramach uprawia
nych dyscyplin sportu, młodzież korzysta także z innych atrakcji.
Na porządku dziennym są m. in. sporty wodne, jazda konna oraz
inne gry i zabawy.
(mar)

Finał piłki plażowej
LIPUSZ. Na miejscowym stadionie rozegrano turniej piłki plażo
wej Masters, w którym udział wzięło siedem najlepszych du
etów, wyłonionych w cyklu turniejów Grand Prix (trwały przez
cały sezon letnim). W eliminacjach drużyny podzielono na dwie
grupy po trzy i cztery drużyny. Następnie odbyły się mecze półfi
nałowe oraz spotkania o trzecie i pierwsze miejsce.
Trzy najlepsze pary otrzymały statuetki ufundowane przez orga
nizatora zawodów, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Lipuszu.
(jard)

Wyniki turnieju
•Półfinały
Marek i Piotr Klasa - Przemy
sław Spierewka i Piotr Puzdrowski 2:0
Hubert Grzenia i Robert Senger - Bogdan Szyszka i Miro
sław Stole 2:0
•Mecz o III miejsce

Bogdan Szyszka i Mirosław
Stole - Przemysław Spierewka
i Piotr Puzdrowski 2:0
•Finał
Marek i Piotr Klasa - Hubert
Grzenia i Robert Senger 2:1.
Wszyscy zawodnicy pochodzą
z Lipusza.
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Dziennika Bałtyckiego

Informacje sportowe
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Piłkarze Kaszubii (biało-bordowe stroje) po remisie z Pomezanią zajmuje piąte
miejSCe W tabeli.
Fot. Marcin Modrzejewski

winy w tej sytuacji był
bramkarz Janusz Kafarski.
Nasi piłkarze przypomnieli
sobie o tym, jak strzela się
bramki dopiero dwie minu
ty przed końcem spotkania.
Wtedy właśnie na strzał
zdecydował się Robert Kugiel, który zaskoczył bram
karza gości. Piłkarzom Ka
szubii należą się słowa
uznania za walkę do końca.

Remisem 3: 3 zainaugu
rowała rozgrywki w A kla
sie drużyna Santany - Inwesko Wielki Klincz. Na
własnym boisku podejmo
wała spadkowicza z V ligi,
drużynę Victorii Kaliska.
Początek spotkania roz
począł się od zdecydowa
nych ataków Santany Już
w 3 min. Andrzej Ziegert
miał okazję do objęcia pro
wadzenia. W 11 min. po dośrodkowaniu Włodzimierza
Duraja z rzutu rożnego
bramkę po strzale głową
zdobył Daniel Sabisz i było
1: 0 dla gospodarzy Jednak
od 20 min. inicjatywę prze
jęli goście z Kaliska. W 24
min. po zmasowanych ata
kach zdołali strzelić bram-

kę. Była to jedna z najpięk
niejszych akcji w całym
meczu. Utrata bramki zmo
tywowała Santanę do lep
szej gry. W zamieszaniu na
polu karnym Victorii jeden
z jej obrońców zagrał ręką
i sędzia podyktował rzut
karny Na bramkę zamienił
go Andrzej Ziegert. Jeszcze
przed zejściem na przerwę
drużyna z Kalisk wyrówna
ła na 2: 2. Utrata drugiego
gola była wynikiem serii
błędów w polu karnym go
spodarzy
W drugiej części spotka
nia gra toczyła się głównie
w środkowej części boiska.
Na bramkę trzeba było cze
kać do 70 min. Jednen
z obrońców Wielkiego

"Skład Kaszubif
Janusz Kafarski, Robert Sierpiński, Krystian Jarantewicz, Tomasz Jaż
dżewski (Andrzej Kiedrowski), Paweł Kniter, Dariusz Ciarczyński, Woj
ciech Sekuła (Krzysztof Jażdżewski), Rafał Kosznik (Tomasz Kafarski),
Tadeusz Tuszkowski, Robert Kugiel, Mariusz Majewski.

Nastąpiła zmiana w ter
minie meczu w ramach
6 kolejki spotkań. Zapla
nowany początkowo na
1 września mecz z Wierzy

cą Starogard został prze
sunięty. Odbędzie się on
we wtorek, 3 września
o godz. 17.
(mar)

Mogło być lepiej
Arkadiusz Maliszewski
prezes Santany Inwesko Wielki Klincz
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnię
tego rezultatu. Chociaż mogło być oczywi
ście lepiej. Seria błędów pozbawiła nas
Fot. Madej wajer
zwycięstwa. Niemniej, cieszymy się z re
misu tym bardziej, że wywalczyliśmy go
z drużyną, która spadła z V ligi.

Klincz nieczysto trafił
w piłkę, a ta odbiła mu się
od ręki. Efektem był karny.
Victoria nie zmarnowała
okazji i objęła prowadzenie
3: 2. Na dwie minuty przed
końcem po akcji Włodzi
mierza Duraja i Andrzeja

Zigerta remis dla gospoda
rzy uratował Daniel Sabisz.

Kolejny mecz Santany
Wielki Klincz odbędzie się
w niedzielę, 1 września, na
boisku
miejscowym
o godz. 14.

(wm)
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iłkarze Kaszubii
Kościerzyna zre
misowali
przed
własną publiczno
ścią 1:1 (0:0) z Pomezanią Malbork. Wynik
należy uznać za zadowala
jący, tym bardziej, że jesz
cze dwie minuty przed koń
cem spotkania gospodarze
przegrywali.
Pierwsza połowa meczu
to wyraźna przewaga Ka
szubii i niemal nieustanne
ataki naszych piłkarzy na
bramkę rywala. Sytuacji do
zdobycia bramek zawodni
cy z Kościerzyny mieli kil
ka. Niestety żadna nie zo
stała wykorzystana. Na
drodze do szczęścia stawała
dobrze dysponowana tego
dnia defensywa Pomezanii
lub brak precyzji naszych
napastników Ostatecznie
pierwsze 45 minut zakoń
czono bezbramkowym re
misem. Kilkuset osobowa
grupa kibiców, która poja
wiła się na meczu chciała
zobaczyć zwycięstwo swojej
drużyny. Na to liczyli w dru
giej odsłonie. Zawodziła
jednak skuteczność kościerskich
napastników
Wykorzystali to goście, któ
rzy kwadrans przed koń
cem objęli prowadzenie.
Bramka padła po uderzeniu
z rzutu wolnego. Nie bez

Wielki Klincz. Inauguracja piłkarskiej A klasy

Zamów prenumeratę O 800 1500 26
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Być może już w najbliż
szym czasie kłopoty kościerskiego Szpitala
Specjalistycznego
skończą się. Pomóc ma
w tym przystąpienie do
programu Inwest Bond,
który ma go uratowane
przed najgorszym, czyli
przed zbankrutowaniem.
Sprawa Szpitala Specja
listycznego w Kościerzynie
zdominowała ostatnią Sesję
Sejmiku Pomorskiego, pod
czas której radni upoważnili
Zarząd Województwa do po
ręczenia zadłużenia szpitala
oraz zaakceptowali zmiany
w jego statucie. Mają one
umożliwić zmniejszenie dłu
gów, po przez emisję obliga
cji.

Gigantyczny dług
Zadłużenie szpital sięga
ło już 37 min zł jednak
w najbliższym czasie długi te
mogą być zniwelowane. Do
konać ma tego wspomniany
wyżej specjalny program.
W pierwszym etapie spłaco
ne zostaną najpilniejsze zo
bowiązania szpitala. Wierzy
telności rzędu 13 min będą
uregulowane przez Bank
Nordea SA, który wypłaci
również odsetki wierzycie
lom. Jednak będą one 10
procentowe, czyli niższe,
a niżeli zazwyczaj. W drugim
etapie programu naprawcze
go powstanie spółka, którą
utworzy szpital wraz z pry
watną firmą. To ona właśnie
ona wyemituje obligacje, któ
re trafią do obrotu publiczne
go. Jeśli restrukturyzacja się
powiedzie i zwiększone zo
staną nakłady z budżetu
centralnego na ochronę

Podczas uroczystego wręczenia Akredytacji dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, burmistrz Zdzisław
Czucha w imieniu Rady i Zarządu Miasta Kościerzyna złożył gratulacje dyrekcji i załodze kościerskiej placówki,
za tak wysokie osiągnięcia.
Fot.Arch.wi
zdrowia może dojść do takiej
sytuacji, w której Szpital
Specjalistyczny będzie mógł
wykupić obligacje jeszcze
przed terminem.

' Sukces
całej załogi
- Gdyby nie decyzja sej
miku nasza sytuacja byłaby
katastrofalna - informuje
Mirosław Górski dyrektor
Sżpitala Specjalistycznego
w Kościerzynie. - Teraz
wszyscy możemy ode
tchnąć. Trzeba jednocze
śnie podkreślić, że od
trzech miesięcy przestali
śmy się zadłużać. Udało się
to osiągnąć również dzięki
olbrzymim wyrzeczeniom
800 osobowej załogi. Zre
zygnowała ona, bowiem
z premii i zarabia o wiele

gorzej, aniżeli koledzy i ko
leżanki w innych szpitalach.
Przypomnijmy, iż re
strukturyzacja kościerskiej
placówki leczniczej zaczęła
się już w ubiegłym roku,
a dokładnie w listopadzie
2001 roku. Chociaż ozna
cza ona oszczędności, to
nie nastąpi to kosztem ob
niżenia standardu opieki.
Szansą na wyjście z dołka
jest również ciągle rosnąca
renoma szpitala. W szcze
gólności takich oddziałów
jak urologii, która posiada
najnowocześniejszy sprzęt
do rozbijania kamieni w wo
jewództwie czy też rehabili
tacji i ortopedii.
- Szpital uzyskał też po
moc ze strony miasta Ko
ścierzyna, w postaci odro
czenia terminów płatności
podatków od nieruchomo

ści - informuje Zdzisław
Czucha, burmistrz miasta
Kościerzyny. - Należności te
na dzień dzisiejszy wyno
szą ponad 900 tys zł. Do 15
października
wspólnie
z Dyrekcją Szpitala Specja
listycznego ustalimy satys
fakcjonującą formę uregulo
wania spraw podatkowych
i pomocy dla kościerskiej
placówki.

Certyfikat
jakości
Pomimo ciężkiej sytu
acji szpital nadal cieszy się
ogromną renomą i zaufa
niem pacjentów, czego dowo
dem jest uzyskanie Certyfika
tu Statusu Szpitala Akredyto
wanego.
Kościerska placówka
już po raz drugi otrzymała

Akredytację, czyli potwier
dzenie przez zewnętrzną
instytucję wysokiej jakości
świadczonych usług me
dycznych. Szpital był oce
niany na podstawie kontroli
między innymi w zakresie
zakażeń szpitalnych, prze
strzegania praw pacjenta,
opieki nad nimi oraz gospo
darowania lekami. Taki cer
tyfikat przyznawany jest
przez Centrum Monitorowa
nia Jakości w Ochronie
Zdrowia i Opieki Społecz
nej. Trzeba zaznaczyć, iż
Szpital Specjalistyczny
w Kościerzynie jest jedyną
placówką Specjalistyczno-Wieloprofilową w woje
wództwie pomorskim, która
uzyskała Akredytację na
okres trzech lat: od 19
sierpnia 2002 roku do 18
sierpnia 2005 roku.
/

piątek
30 sierpnia 2002 r.

INFORMACJA
Zarządu Miasta w Kościerzynie
Zarząd Miasta w Kościerzynie podaje do publicznej
Wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
w Kościerzynie, przy ulicy 3-go Maja 9A został
wywieszony w dniu 21 sierpnia 2002roku wykaz, niżej
wymienionych lokali mieszkalnych - przeznaczonych
do zbycia w drodze bezprzetargowej

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Kościerzynie

Ruszy od października
Najprawdopodobniej od
października tego roku
w Kościerzynie ruszą
studia z wykorzystaniem
telewizji satelitarnej.
Obecnie trwają rozmowy
Zarządu Miasta Kościerzyna
z Wyższą Szkołą Społeczno
Ekonomiczną w Warszawie,
aby na terenie Kościerzyny
powstał Satelitarny Ośrodek
Kształcenia na kierunkach
ekonomia i pedagogika.
- Studenci, którzy roz
poczną naukę na kierunkach
ekonomia lub pedagogika
zakończą ją dyplomem wyż
szych studiów zawodowych
wraz z amerykańskim certy
fikatem potwierdzającym
światową jakość kształcenia

- informuje Ignacy Kostuch,
zastępca burmistrza Miasta
Kościerzyny. - Studia mają
trwać 3 lata w systemie za
ocznym. Zajęcia najprawdo
podobniej odbywać się będą
w sali Lubomira Szopińskiego. Wykłady będą przekazy
wane z głównej uczelni
w Warszawie, za pomocą in
teraktywnej telewizji sateli
tarnej wspomaganej przez
internet. Prowadzić je będą
najwybitniejsi profesorowie
polscy i zagraniczni. Internet
będzie podstawowym narzę
dziem studiowania. Sala zo
stanie wyposażona w odpo
wiedni sprzęt przez Wyższą
Szkołę Społeczno Ekono
miczną w Warszawie.

Ignacy Kostuch, wicebur
mistrz Miasta Kościerzy^3.

Fot.Arch.wl.

(red).

na rzecz ich najemców:
ul. Osiedle Tysiąclecia 2/2
ul. Kartuska 10/12/A

Dyżury Członków Prezydium Rady
RADA MIASTA KOŚCIERZYNA
ul. 3 Maja 9
Biuro Rady, I piętro pok. 17
tel. 686 84 32
Dyżury Członków Prezydium Rady
* Przewodniczący Rady - Kazimierz Stoltmann
Urząd Miasta, I piętro, pok. 17, tel. 686 84 32 w każdy poniedziałek,
wgodz. 1000-1500
* Wiceprzewodniczący Rady - Jerzy Jańczak
Urząd Miasta, I piętro, pok. 17, tel. 686 84 32 w każdy piątek,
wgodz. 1500-1800
Dyżury Radnych w Urzędzie Miasta
I piętro, pok. 12, tel. 686 80 00 w każdy czwartek w godz. 1600-1800
Istnieje możliwość przekazania spraw do radnych poprzez tel. 686 80 00
(po godz. 1530 - automatyczna sekretarka).
Wykazy imienne dyżurujących radnych podawane będą do publicznej
wiadomości w okresach miesięcznych.
Harmonogram dyżurów Radnych w miesiącu wrześniu 2002r.
5.09.2002r.
Pan Troka Edmund
Pan Żemło Andrzej
12.09.2002r.
Pan Barton Krzysztof
Pan Brzeski Paweł
19.09.2002r.
Pan Cyrzan Grzegorz
Pan Czuryło Julian
26.09.2002r.
Pani Drozdowska Celina
Pan Drzymała Bogdan

Przedstwiciele miejskiego magistratu wzięli udziat w prezentacji analizy dotyczącej
możliwości rozwoju układu ulic w mieście Kościerzyna
Fot.Arch.wl.

C

złonkowie Zarządu Mia
sta Kościerzyna, prze
wodniczący komisji Ra
dy Miasta i naczelnicy wy
działów tutejszego urzędu
wzięli udział w prezentacji
opracowania dotyczącego
możliwości rozwoju podsta
wowego układu ulicznego
miasta Kościerzyna z progno
zą do 2015 roku. Powyższą
analizę przedstawił dr inż. Ka
zimierz Jamroz z Biura Konsultacyjno - Projektowego In
żynierii Drogowej „Trafik", na

podstawie wcześniej przepro
wadzonych badań pomiaru
ruchu na drogach krajowych,
wojewódzkich i ważniejszych
skrzyżowaniach naszego
miasta.
Przedstawione wyniki bę
dą wykorzystane do opraco
wania Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowa
nia Przestrzennego Miasta
Kościerzyna.
Obecny układ i stan tech
niczny ulic naszego miasta
oraz z roku na rok zwiększa

jąca się ilość poruszających
pojazdów, a z tym związana
wypadkowość wymusza prze
budowę układu komunikacyj
nego. W konsekwencji czego
Kościerzynę czeka budowa
obwodnicy, która wyprowadzi
ruch tranzytowy na obrzeża
miasta, a tym samym poprawi
bezpieczeństwo, przepusto
wość dróg, obniży zapylenie
i zanieczyszczenie powietrza
w centrum miasta.

(red)

Drodzy czytelnicy!
Przypominamy, że redakcja Wieści z Ratusza czeka na Wasze listy! Wiele stałych
działów naszego biuletynu zostało właśnie przez czytelników zaproponowanych. Posta
ramy się zrealizować wszystkie Wasze su
gestie i życzenia. Chętnie też weźmiemy
pod uwagę propozycje tematów nowych,
których być może na naszych łamach jest
za mało. Nie stronimy też od słów krytyki.
Przypominamy adres redakcji:
Wieści z Ratusza - Urząd Miasta
Kościerzyna
Ul. 3-Maja 9, 83-400 Kościerzyna

Inwestycje

Będzie bezpieczniej
Kolejną ważną inwestycją dla miasta Kościerzyna
jest przebudowa odcinka drogi krajowej nr 20, od
ronda przy ul. Klasztornej do skrzyżowania drogi po
wiatowej w kierunku na Wdzydze Kiszewskie.
Na tym skrzyżowaniu trwają prace przy budowie ko
lejnego (trzeciego) ronda w Kościerzynie.
Całe przedsięwzięcie odbywa się w ramach ogólno
polskiego programu poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

Koszt i termin
Koszt ostatniego etapu
oszacowano na około 4 milio
nów zł, środki pochodzą
z Banku Światowego, a głów
nym inwestorem jest General
na Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie od
dział Gdańsk.. Inwestycja roz

poczęła się w połowie sierp
nia, a planowany termin ukoń
czenia prac przypada na ko
niec listopada tego roku. Ge
neralny wykonawca, Gdańskie
Przedsiębiorstwo Robót Dro
gowych Skanska zapewnia, iż
ostateczne prace zakończone
zostaną miesiąc wcześniej,
pod koniec października.

Prace
Obecny remont obejmuje
przebudowa odcinka na dłu
gości 1200 mb. Prace te obej
mują wzmocnienie istniejącej
nawierzchni, wykonane zo
staną nowe chodniki wraz ze
ścieżkami rowerowymi, co
umożliwi rowerzystom prze
bycie wyznaczonymi odcinka
mi przez całe miasto. Inwe
stycja obejmie po części wy
mianę kanalizacji deszczowej
i sanitarnej. Ponadto położo
ny będzie nowy kabel elek
tryczny i zostanie zamonto
wane nowoczesne oświetlenię. Na przejściach dla pie
szych powstaną tzw. azyle
(wysepki), które umożliwią
bezpieczne przebycie przez
jezdnię.
Na skrzyżowaniu drogi
krajowej nr 20 z drogą powia
tową w kierunku na Wdzydze
Kiszewskie trwają prace przy
budowie trzeciego ronda
w Kościerzynie.
- Powstające rondo za
pewne uspokoi i spowolni
ruch - informuje Wiesław Repiński, zastępca kierownika
Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i
Autostrad
w Gdańsku, Rejon Kościerzy
na. - Kierowcy na tym odcin
ku drogi nie ograniczali pręd
kości, wybudowane rondo
zmniejszy prędkość pojaz
dów, a co za tym idzie popra
wi się bezpieczeństwo w na
szym mieście.

Zmiany na drogach
Budowa ronda na tym skrzyżowaniu zdecydowanie
spowolni ruch pojazdów.
Fot

Przypomnijmy, że plan
poprawy bezpieczeństwa na
drogach krajowych został
opracowany przed kilkoma la

Przeprowadzany remont obejmuje przebudowa odcinka na długości 1200 mb. Fot Arch wi
ty. Od tej pory na drodze nr
20, a dokładnie na ul. Wojska
Polskiego wybudowano dwa
ronda, uruchomiono na tym
odcinku dwa punkty sygnali
zacji świetlnej, wybudo.wano
nowy przepust do rzeczki Bibrowa. Niedawno zakończono
także odbudowę pasa ruchu
na ul. Wojska Polskiego i Dro
gowców. Odremontowane od

cinki przedzielono pasami
zieleni, przy chodnikach wy
budowano ścieżki rowerowe.
Realizacja programu po
prawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego w dużej mierze
wpłynie na polepszenie bez
pieczeństwa kierowców, ro
werzystów oraz pieszych.
Nikt z nas nie lubi rozko
panych ulic, objazdów czy

utrudnień w sezonie tury
stycznym, ale należy zazna
czyć, że okres wiosenno letni jest to jedyny czas, kie
dy takie prace mogą być
przeprowadzane.
Czas ten ma ogromny
wpływ na jakość wykonywa
nych robót.

(red)

tldbudowa deptaka Nowy chodnik
D

Miasto Kościerzyna na
swym terenie przepro
wadza szereg inwestycji,
które mają służyć
przede wszystkim
mieszkańcom. Kolejnym
ważnym przedsięwzię
ciem jest odbudowa
deptaka. Miejsce to jest
jednym z najbardziej
uczęszczanych miejsc
w naszym mieście.
Uroki tej ulicy zna każdy
mieszkaniec. Obecna inwe
stycja była konieczna z uwagi
na nierówności i fatalny stan
techniczny.
Prace obejmują remont
nawierzchni wraz z jego od
budową. Nowa nawierzchnia
wykonana będzie z kostki starobruk gdański, ograniczo
na obustronnie krawężnikiem.
Dla poprawy gospodarki wo
dami opadowymi wykonany
zostanie remont odcinka ka
nału deszczowego. Umożliwi
to właścicielom przyległych
posesji włączenie się przykanalikiem -odprowadzającym
wody deszczowe z terenu ich
działek.
Wzdłuż remontowanego
deptaku odtworzone zostaną
ławki, przy których ustawione
będą kosze.
Całość prac wykonują

Przeprowadzany remont kościerskiego deptaka był ko
nieczny z uwagi na nierówności i fatalny stan technicz
ny.
Fot. Arch. wl.
pracownicy Zakładu Robót
Publicznych.
- Miejsce to nie jest wyłą
czone z eksploatacji - wyja
śnia Jerzy Ludzik, zastępca
naczelnika Wydziału Inwesty
cji Miejskich. - Rozumiem, że
prace nasze stanowią pewne
utrudnienie dla mieszkańców,

ale myślę, że roboty będą
przeprowadzone bardzo
sprawnie i zostaną zakończo
ne w terminie, tzn. do końca
września. Prosimy wszystkich
mieszkańców o wyrozumia
łość i cierpliwość w okresie
przeprowadzanych robót.

(RB)

zięki dobrej współpra
cy Zarządu Miasta Ko
ścierzyna, Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wspólny Dom" i dyrekcji BIG
Banku Gdańskiego oddział
Kościerzyna
wykonano
w ostatnim czasie remont
chodnika przy ulicy Staszica
na odcinku od ul. 8 Marca do
ul. Rzemieślniczej.
Wymienione podmioty
współfinansowały powyższe
przedsięwzięcie wraz z utwar
dzeniem zatoczki postojowej.
Roboty polegały rozbiórce
zniszczonej nawierzchni asfal
towej i ułożeniu nowej kostki
betonowej oraz płytek chodni
kowych.
Na wyremontowanym od
cinku wybudowana została
ścieżka rowerowa, która zde
cydowanie usprawni porusza
nie się rowerzystom po Ko
ścierzynie.
Całość prac wykonał Za
kład Robót Publicznych pod
okiem kierownika Marka Biał
ka.
Należy wspomnieć, iż wie
loletnia współpraca miasta
i Spółdzielni Mieszkaniowej
przynosi widoczne efekty. Piesi
i rowerzyści mogą korzystać
z odremontowanego chodnika
przy ulicy Marii Skłodowskiej
(od ul. Piechowskiego do ul.

Odremontowany chodnik przy ul. Staszica.
Mickiewicza), jak również
z chodnika przy ul. Saszica od
Pawilonu PSS Społem nr 24
do poczty. Na wszystkich od
nowionych chodnikach w mie
ście, tam gdzie jest to możliwe
powstają ścieżki rowerowe.
W efekcie czego Kościerzyna
staje się przyjazna mieszkań
com i coraz bardziej zyskuje
na atrakcyjności.

-Dzięki współpracy Zarzą
du Miasta i Spółdzielni Miesz
kaniowej odremontowano kilka
chodników - informuje Andrzej
Gierszewski, prezes spółdziel
ni. - Współpraca ta przyczynia
się do poprawy warunków
mieszkaniowych i wizerunku
naszego miasta.

(red)
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Po raz trzeci zorganizo
wano Kościerskie Targi
Książki Kaszubskiej i Po
morskiej „Costerina
2002". W trakcie ich
trwania zaprezentowały
się oficyny wydawnicze
z całego Pomorza.
Każdy czytelnik w czasie
targów mógł znaleźć coś cie
kawego dla siebie. Nie brako
wało publikacji historycznych,
turystycznych oraz albumów.
Jurorzy w składzie Zbigniew
Żakiewicz, Tadeusz Linkner
i Jerzy Samp po zapoznaniu
z nadesłanymi publikacjami
stwierdzili, iż w wśród książek
biorących udział w tegorocz
nej edycji imprezy zdecydo
wanie dominowała tematyka
kociewska. Warto podkreślić,
że wśród wystawców znalazł
się Roman Landowski, autor
„Nowego bedekera kociewskiego".
- Nie jestem tutaj po raz
pierwszy - powiedział autor
bedekera. - Wystawiałem się

przed dwoma laty. Osobiście
uważam, że jest to bardzo tra
fiona impreza w tej części po
morza. Takiej inicjatywy pro
mującej dorobek pomorskich
autorów bardzo brakowało.
Cieszę się, że teraz ta luka
została uzupełniona tymi wła
śnie targami. Sądzę, że
w przyszłości mogą one
zwiększyć swoją rangę i prze
obrazić się w imprezę mię
dzynarodową.
Roman Landowski stał się
jednym z laureatów III Kościerskich Targów. Jury przy
znało mu drugą nagrodę
w kategorii tekstów pożaliterackich za „Nowy bedeker kociewski". Zdaniem jurorów jest
to najobszerniejsze i zarazem
najbardziej przystępne kom
pendium, ujmujące w sposób
kompleksowy szeroko rozu
mianą problematykę kociewską. Wszyscy zainteresowani
mogli wziąć udział w loterii
fantowej, z której dochód był
przeznaczony na rzecz osób
niepełnosprawnych. Nowością

W&SS&L—

tegorocznej edycji targów by
ło czytanie bajek przez kośierskich vipów. I tak przed
szeroką publicznością zapre
zentowali się Zdzisław Czucha, Marcin Modrzejewski,
Zbigniew Kucki, Andrzej Że
mło i jeszcze parę innych
znanych osobistości.
- Poprzez organizację tar
gów chcemy promować litera
turę naszego regionu - powie
dział burmistrz Zdzisław Czucha. - Jednocześnie pragnie
my pokazać, że obcowanie
z książką jest o wiele lepszym
sposobem spędzania czasu
aniżeli przed telewizorem.
W Bibliotece Miejskiej na
stąpiła także promocja książki
prof. Tadeusza Linknera
„Używki w literaturze". Poszu
kiwacze starych książek, któ
re obecnie bardzo trudno do
stać na księgarskim rynku
mogli skorzystać z oferty kier
maszu książek. Niektórym
udawało się kupić publikację,
której szukali od wielu lat.

(red)
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Podczas trwania targów książki, swojw stoisko miał również Punkt Informacji Tury
stycznej

WB. H|

Prof. Brunon Synak, prezes Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego uczestniczył w targach
książki

Dwuletni Konrad Modrzejewski doskonale poradził sobie z recytacją wiersza.

Święto międzynarodowego folkloru
% / I I I
\/ I I I

ycia Międzynaowego FestiVIII walu Folkloru była
rekordowa zarówno pod
względem zespołów uczest
niczących w imprezie oraz
scen, na których się prezen
towały.
Uroczyste otwarcie festi
walu nastąpiło w Charzykowach w gminie Chojnice.
Podczas prawie tygodnio
wych występów na ośmiu
różnych scenach porozsta
wianych w różnych miastach
i miejscowościach szerokiej
publiczności zaprezentowano
się aż 26 zespołów z kraju
i zagranicy. Po raz pierwszy
uczestników międzynarodo
wego Festiwalu Folkloru go
ściło Wiele w gminie Karsin.
Zespoły występowały na sce
nie koncertowej umiejscowio
nej nad jeziorem Wielewskim.
- Festiwal jest bardzo
atrakcyjną imprezą stworzoną
przez ludzi z południowej
i środkowej części Kaszub.
Bardzo dobrze, że się doby
wa w sezonie letnim - infore d

roc,

wspaniałego. Dowiedziałam
muje Roman Knitter, dyrektor
Kościerskiego Domu Kultury. się, że festiwal odbywa się co
roku mniej więcej w tym sa
- Stwarza to okazję wypoczy
mym czasie. Będą się starać
wającym turystom na pozna
tak zaplanować urlop, by
nie kultury Kaszub i nie tylko.
Ponadto to tego rodzaju wy
w przyszłym roku móc rów
darzenie jest doskonałą pro nież podziwiać występy folk
lorystyczne.
mocją naszego regionu.
Warto nadmienić, że Fe
W powiecie kościerskim
podczas tej niecodziennej im stiwal Folkloru jest imprezą,
prezy wystąpiło 16 zespołów. która z roku na rok się rozra
W naszym mieście muzyki sta. Niewielu wie, że posiada
z różnych zakątków świata on certyfikat CIOFF, organi
można było posłuchać na zacji działającej pod patroneRynku. Ludzie, którzy bardzo tem UNESCO. Z tego wzglę
chętnie przychodzili w to du w festiwalu uczestniczą
miejsce byli pełni podziwu dla
zespoły prezentujące najwyż
szy poziom w swych macie
występujących artystów.
Należy wspomnieć, iż rzystych krajach. Przez do
w tegorocznym festiwalu tychczasowe koncerty organi
wziął udział zespół folklory zatorzy niejednokrotnie udo
wodnili, że poprzez tę impre
styczny z-Ukrainy z miasta
Pryuky. Miasto to od niedaw zę potrafią świetnie promo
wać kaszubski region, jego
na jest zaprzyjaźnione z Ko
walory kulturowe i turystycz
ścierzyną.
ne jednocześnie rozwijając
- Szczerze mówiąc nigdy
nie interesowałam się tego szeroką współpracę pomię
typu muzyką - powiedziała dzy narodami Europy i świa
Irena Kozłowska, turystka ze
ta.
Szczecina. - Muszę jednak (red)
przyznać, że jest to coś

wsłu"w-yW
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Występy zespołów folklorystycznych cieszyły się ogromnym powodzeniem.

Fot.Arch. wl.
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„Święto Chleba i Miodu" stało się już tradycją i na
state wpisano je w kalendarz imprez, które odbywa
ją się w naszym mieście. Co roku na Rynku w Ko
ścierzynie można obejrzeć ogromną ilość wypieków
i ich gatunków, a także imponujących form. Nie ina
czej było i tego roku. Impreza została zorganizowana z prawdziwym rozmachem.
Uroczystość ta była po
dwójnym świętem dla wła
ścicieli i pracowników Piekarni-Cukiemi B&J Jarzębińskich, ponieważ w tym dniu
obchodzili 25-lecie działal
ności.

Po raz trzeci...
... firmy Państwa Jarzębińskich, Tomaczkowskich,
kościerskie PSS Społem, go
spodarstwo pasieczne „Są
decki Bartnik" z woj. nowosą
deckiego oraz władze miej
skie zorganizowały uroczyste
świętowanie chleba i miodu.
Cała impreza poprzedzona
tata mszą świętą w ko
• le Świętej Trójcy, po której
wszyscy udali się na kościerski Rynek w towarzystwie Or
kiestry Dętej „Begama". Tam
na znak rozpoczęcia święta
wszyscy dzielili się kilkume
trowym warkoczem. I tak roz
począł się dzień pełen atrak
cji.
.Na starannie przygotowa
nych stoiskach firmy piekarni
cze i cukiernicze prezentowa
ły swoje niemal arcydzieła
w postaci wypieków. Można
było podziwiać kilkaset rodza
jów pieczywa oraz obejrzeć
na żywo sposób wykonania
tych doskonałości. W tym
dniu nikt nie chodził głodny,
na stoiskach oferowano de
gustację wszystkich niezliczo
nych wypieków oraz miodu.
I^mal każdy uczestnik imwy mógł spróbować
^zystkiego, od pysznych
słodkości po tradycyjny ka
szubski chleb ze smalcem
i skwarkami.

Całą imprezę uświetnił
swymi występami zespół Sal
sa. Grupa ta prezentowała
utwory latynoamerykańskie,
które rozbawiły licznie zgro
madzona publiczność.

25-lecie firmy
Jarzębińskich
Dzień ten był podwójnym
świętem dla właścicieli i pra
cowników Piekarni-Cukierni
B&J Jarzębińskich, ponieważ
w tym dniu obchodzili swój
srebrny jubileusz działalno
ści. Firma Państwa Jarzębiń
skich istnieje od 1977 roku
i jest przedsiębiorstwem ro
dzinnym. W ciągu tych lat
działalność znacznie się roz
rosła. Obecnie zatrudnia po
nad 150 osób. Wyroby tej pie
karni znane są niemal w ca
łym województwie pomor
skim. Swoje produkty sprze
daje w ponad 200 punktach
handlowych. Produkcja pie
czywa oparta jest na tradycyj
nych i własnych recepturach.
Szefostwo firmy stawia na
rozwój i solidność, ciągle in
westując w nowoczesne urzą
dzenia.

Na znak rozpoczęcia imprezy ks. Marian Szczepiński oraz
burmistrz Zdzisław Czucha przełamali kilkumetrowego
rogala, a następnie podzielili się z wszystkimi przybyłymi
gośćmi.
- W roku bieżącym rozpo
częliśmy budowę nowego za
kładu, który swym wyposaże
niem i funkcjonalnością ma
być zgodny z wymogami Unii
Europejskiej - opowiada Ja
cek Jarzębiński, właściciel fir
my. - Cały rozwój naszej firmy
ma służyć klientom i pracow

nikom, a chleb pieczony
w coraz lepszych warunkach
niech zachowa swój smak
i jakość, jakiego oczekują na
si klienci i turyści wypoczywa
jący na Kaszubach.

(red)
Fot. Renata Butowska

Dorota Nowak, laureatka konkursu recytatorskiego
wraz z rodziną

Konkursy i zabawy
W tym dniu nie mogło za
braknąć konkursów dla zgro
madzonej publiczności. Spo
rym zainteresowaniem cie
szył się konkurs recytatorski
o tematyce chleba. Główną
nagrodą był telewizor koloro
wy ufundowany przez organi
zatorów. Jury nagrodziło
wiersz autorstwa pani Doroty
Nowak z Wodzisławia Ślą
skiego, która wypoczywała
wraz z rodziną w Stężycy.
- Już sama nazwa święto
chleba zaciekawiło nas
ogromnie i przyciągnęło w ten
dzień do Kościerzyny - opo
wiada pani Dorota Nowak,
laureatka konkursu recytator
skiego. - Gdy zobaczyliśmy to
co jest na stoiskach przeszło
to nasze najśmielsze oczeki
wania. To były doskonałe
pyszności i przepiękne wyro
by, które można nazwać arcy
dziełami. Na co dzień piszę
wiersze do szuflady, nato
miast ten ułożyłam wraz z ro
dziną.
Zgromadzona publicz
ność w tym dniu brała udział
w wielu przygotowanych kon
kursach. Zaszczytnym celem
była aukcja pięknych wypie
ków, a środki z licytacji prze
znaczone zostały dla dzieci
chorych na Autyzm.

Prezentujemy nagrodzony wiersz o tematyce chleba, autor
stwa Doroty Nowak z Wodzisławia Śląskiego:

Narodziny Chleba
Na żywo można było przyjrzeć się umiejętnościom kościerskich piekarzy.

Ziemia wiatrem smagana
Ziarnem zboża obsiana
Kiełki c/eszczem roszone
Rosły i piły spragnione
Słoneczko zaświeciło
Łana zbóż ozłociło
Rolnicy kosili o świcie
f)ż ujrzeli słońce w zenicie
Źnkóoióać nie przestali
Po wieczerzy zboże pościnali
Mieliło się ziarno we młynie
Gdzie woda jak czas szybko płynie
Mąki wszelkiej będzie dostatek
Dla ojca, dla matki, dla dziatek
święty Piotr patrzył z nieba
Jak dla każdego Kaszuba
Rodziła się kromka chleba
Pieczywa ilości i jakości tu siła
Poezja smaku, która nam się tu nie śniła
Naturalna ludzka potrzeba

Zaszczytnym celem była aukcja wypieków, środki z licytacji zostały przeznaczone dla
dzieci chodych na Autyzm.

To zjedzenie kaszubskiego chleba.

piątek

30 sierpnia 2002 r.
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Uratowanych 66...
... przed utonięciem
i przed kalectwem w środo
wisku wodnym. Tylu uczest
ników bezpłatnej nauki pły
wania w tym roku zdobyło
kartę pływacką na kąpielisku
miejskim w Kościerzynie.
Jak głosi hasło ratowników
z Gdańskiej Wzorcowej Dru
żyny: „Nauczony pływać
i wzbogacony wiedzą o śro
dowisku wodnym - to czło
wiek uratowany!". W taki
sposób gdańska drużyna
„ratuje" ludzi już 13 rok
w okresie letnim ucząc bez
płatnie pływać dzieci, mło
dzież i dorosłych na otwar
tych wodach Ziemi Kościerskiej.
Rozmowa z Romualdem
Wołodźko, kierownikiem i za
łożycielem Gdańskiej Wzor
cowej Drużyn.
- Zacznijmy trochę od hi
storii. Proszę powiedzieć, od
kiedy działa Pańska druży
na?
- Drużyna społeczna po
wstała w 1978 roku, nato
miast w 1984 roku prze
kształciła się we wzorcową.
Nastąpiło to po serii utonięć,
jakie miały miejsce w 1983
roku, w wyniku ludzkiej nie
wiedzy, nieumiejętności, nie
odpowiedzialności i zlikwido
wania ostrzegawczej „czar
nej" flagi.
- Każdego roku woda
zbiera wielkie żniwo, jakie są
główne przyczyny utonięć?
- Jesteśmy przekonani,
że przyczyny tragedii utonięć
i trwałego kalectwa nabytego
w wodzie to ludzka niewiedza
i nieumiejętności. Polska nie
stety znajduje w świecie czo
łowe miejsce w utonięciach.
Umiejętnościami bezpieczne
go pływania może poszczycić
się w naszym kraju tylko 7%
ludzi, a wiedzę o zagroże
niach w wodzie posiada 3%.
Takie są wyniki badań dzieci
i młodzieży. Właśnie z takiego
stanu „wiedzy i umiejętno
ści..." tyle mamy bezsensow
nych ludzkich tragedii.
- Co więc Drużyna Wzor
cowa czyni, aby stan ten
zmienić?
- Jedno z haseł Wzorco
wej Drużyny głosi: „Wiedza
i umiejętności zdobyte
w szkołach - bez umiejętno
ści pływania i bez wiedzy
0 środowisku wodnym - na
nic .się nie zdają... człowieko
wi tonącemu" Mając na
względzie treść tego hasła
Drużyna Wzorcowa działa
w trzech podstawowych kie
runkach: daje wiedzę - wygła
szając prelekcje na temat
„człowiek w środowisku wod
nym" w szkołach, na kolo
niach letnich i obozach har
cerskich; daje umiejętności
pływania - przez cały rok na
pływalniach krytych i na wo
dach otwartych oraz po trze
cie walczy o radykalne zmia
ny w mentalności naszego
społeczeństwa w odniesieniu
do sportu pływackiego wysto
sowując memoriały.
- Co to są memoriały i do
kogo są skierowane?
- Do władz centralnych,
do autorytetów moralnych
1 do prasy, czyli do wszyst
STOPKA
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kich, których decyzje, popar
cia i działania mogą wpłynąć
na potrzebne i radykalne
zmiany. Memoriał dotyczy:
budowy pływalni przy szko
łach i w dzielnicach miast,
wprowadzenie do szkół obli
gatoryjnego nauczania pły
wania i wiedzy o środowisku
wodnym, szkolenie instrukto
rów pływania i prelegentów
oraz tego, aby ratownictwo
wodne finansowane było po
dobnie jak policja i straż miej
ska.
- Wróćmy do tych 66
„uratowanych" podczas nauki
pływania nad jeziorem Gałęźnym w Kościerzynie tego la
ta. Jak przebiegała nauka i ilu
było uczniów?
- Nauka pływania trwała
od 8 lipca do 16 sierpnia. By
ła rekordowa ilość uczniów,
bo aż 357 tj. o 87 więcej niż
w 2001 roku. Padł też rekord
ilości uczniów jednego dnia
na kąpielisku. 9 lipca przybyło
150 uczestników bezpłatnej
nauki pływania. Jest to swo
isty rekord ilości uczniów przy
nauce pływania na wodach
otwartych.
- Ilu ukończyło naukę pły
wania z zdobyciem karty pły
wackiej?
- W tym też padł rekord,
bo zdobyło karty pływackie,
aż 66 uczniów, często ucząc
się praktycznie od przysło
wiowego „zera". Takiego wy
niku jeszcze nie było w jed
nym sezonie letnim.
- Gdańska Wzorcowa
Drużyna słynie z tego, że
uczeń pływa na kartę pływac
ką długi dystans - większy od
obowiązkowego tj. 200 m.
- Tak! Długie dystanse
kształtują osobowość czło
wieka i wpływają na zwięk
szenie
bezpieczeństwa
w środowisku wodnym. Naj
większym rekordzistą tego ro
ku jest Patryk Kosznik. Prze
płyną 4000 metrów. Najmłod
szą zdobywczynią karty pły
wackiej jest Ania Puźniakowska (8 lat) - przepłynęła 900
metrów oraz starszą od niej
o 6 dni Agata Bork - przepły
nęła 1000 metrów, a także
9-latek Michał Sarach też
przepłynął 1000 metrów. Do
wyróżniających się uczniów
zaliczyć należy dwie 10-latki, które przepłynęły po
3000 metrów, są to Ania
Węsierska i Paulina Majkow
ska.
- Drużyna Pańska nie
tylko uczy pływać nad jezio
rem Gałęźnym, ale także za
bezpiecza miejskie kąpieli
sko.
- Przez okres wakacji
czuwaliśmy nad bezpieczeń
stwem osób korzystających
z uroków tego kąpieliska.
Trzeba powiedzieć, iż
wskaźnik umiejętności bez
piecznego pływania na miej
skim akwenie jest coraz
większy. Fakt ten cieszy nas
ogromnie.
- No cóż gratulujemy za
wyniki, za walkę, za wolontariuszowskie działanie Pań
skich ratowników. Życzymy
dalszych sukcesów w dzia
łaniu na rzecz bezpieczeń
stwa nad wodą.
i
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W tym roku kartę pływacką zdobyto 66 uczniów
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Ratownicy Drużyny Wzor
cowej uczyli pływać 22 sty
lami
- Trzeba jeszcze dodać,
że nie byłoby bezpłatnej na
uki pływania świadczonej
przez Gdańską Wzorcową
Drużynę na rzecz mieszkań
ców Kościerzyny, gdyby nie
życzliwość, przychylność
i uznanie dla naszego dzia
łania ze strony Burmistrza
Miasta Kościerzyny, Zdzisła
wa Czuchy, Wiceburmistrza,
Ignacego Kostucha i Naczel
nika Wydziału Polityki Spo
łecznej Jolanty Bogusław
skiej. To im składamy po
dziękowania od naszej
Wzorcowej Drużyny i od kościerskiego Ratownictwa
Wodnego.
Dziękuję za rozmowę

Renata Butowska

Bezpłatna nauka pływania cieszy się zawsze ogromnym powodzeniem.
.
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Zakończenie lata
w Kościerzynie
„Wszystko, co dobre to szybko się kończy", w takim
tonie dobiegły końca wakacje oraz czas, kiedy więk
szość z nas wypoczywała nad pobliskimi jeziorami
oraz wyjeżdża poza teren miasta. Każdy tego lata
mógł skorzystać z pięknej słonecznej pogody, a or
ganizatorzy letnich imprez i festynów mieli pełne ręce pracy.
Praktycznie w każdą nie
dziele w centrum miasta lub
nad jeziorem Gałęźnym odby
wało się wiele imprez i festy
nów. Na koniec wakacji Urząd
Miasta Kościerzyna wraz ze
sponsorem przygotowali im
prezę pod hasłem „Zakończe
nie lata na Kaszubach", na
którym wystąpią znakomite
gwiazdy.
O krótkie podsumowanie
imprez letnich i szersze przed
nie zbliżającego się konpoprosiliśmy Jolantę Bo
gusławską, Naczelnika Wy
działu Polityki Społecznej
w Kościerzynie:
- Miasto Kościerzyna, jak
co roku przygotowało bogatą
ofertę letnich imprez kultural
nych. Myślę, że każdy mógł
w tym okresie znaleźć coś dla
siebie. Rozpoczęliśmy sezon
„Turniejem Miast", gdzie
mieszkańcy mogli uczestni
czyć w koncercie zespołów
Golden Life i Varius Manks.
Ponadto zorganizowaliśmy
między innymi: „Dni Kościerzy
ny", które na stałe zostały wpi

sane do naszego kalendarza
imprez. Cieszy nas fakt, iż
z roku na rok widać, co raz
większe zainteresowanie Mię
dzynarodowym Festiwalem
Folklorystycznym. W tym roku
dodatkowym gościem festiwa
lu był zespół folklorystyczny
z zaprzyjaźnionego miasta
Pryluky z Ukrainy. Tradycją sta
ło się, iż w okresie wakacji od
bywa się na Rynku „Święto

odbywały się nad jeziorem Gałęźnym bardzo się podobają.
Dlatego staramy się dopaso
wać kalendarz proponowa
nych imprez do oczekiwań na
szych mieszkańców.
Na zakończenie tych sło
necznych, wakacyjnych dni
czeka nas wyjątkowa impreza
pod hasłem „Zakończenie lata
na Kaszubach". Przyjadą do
Kościerzyny „Budka Suflera"
i „Stachurski". Koncert odbę
dzie się 31 sierpnia na stadio
nie miejskim. Impreza ta bę
dzie biletowana. Firma, która
pomaga miastu w organizacji
tego koncertu ponosi ogromne
koszty, a więc część kosztów
w taki sposób musi się zwró
cić. Nikogo nie stać na pokry-

5 darmowych biletów
Pierwszych pięć osób, które dzisiaj (30 sierpnia), w go
dzinach od 10 do 11 zadzwonią pod numer telefonu 686-3142 wew. 344 i odpowiedzą na pytanie:

- Jakie zespoły zagrają na koncercie
„Zakończenie lata na Kaszubach"
otrzymają bezpłatne wejściówki na jutrzejszy koncert.
Chleba i Miodu". Tegoroczne
zainteresowanie ze strony
mieszkańców i turystów był
ogromne. Z opinii mieszkań
ców wiemy, że imprezy, które

cie tak ogromnych kosztów
przy organizacji i zapewnieniu
bezpieczeństwa na masowej
imprezie. Koncerty tak popu
larnych zespołów w całym kra- •

Program koncertu
„Zakończenie lata
na Kaszubach Kościerzyna 2002
Kościerzyna

- Stadion KS „Kaszubia"
31 sierpnia, godz. 16.00
16.00 -17.40 - konkursy
dla publiczności
17.40 - „Stachursky"
19.15 - zespół „PZWL"
Jolanta Bogusławska, na
czelnik Wydziału Polityki
Społecznej Miasta Koście
rzyna.
F t. Archiwum własne
0

ju, a także zagranicą są biletowane.
- Czy wraz z końcem wa
kacji zakończą się imprezy
w naszym mieście?
- Oczywiście, że nie! Cze
ka nas jeszcze kilka, myślę
ciekawych dni dobrej zabawy.
W niedalekim czasie, 14 wrze
śnia organizujemy „Święto
grzybów". W programie przewi
dziano wspólną wyprawę na
grzyby oraz degustację potraw
przygotowaną przez kościerskie restauracje. Będzie moż
na oczywiście w tym dniu
obejrzeć wystawę grzybów.
Już teraz zapraszam wszyst
kich do wzięcia udziału wspól
nej wyprawie na grzyby.

(red)

przygotowanie do kolejnego Forum
W

ubiegłym tygodniu
w miejskim magistra
cie odbyło się spotka
nie przedstawiciele Cechu
Rzemiosł Różnych, Kaszub
skiej Izby Gospodarczej, Zrze
szenia Prywatnego Handlu
i Usług, przedstawicieli Gdań
skich Związków Pracodawców,
Stowarzyszenia Kupców Kaszubsko-Pomorskich „Gryf"
z władzami miejskimi. Debata
poświęcona była organizacji VI
Kaszubskiego Forum Gospo
darczego.
Ważnym aspektem dla
władz miejskich jest wspiera
nie rodzimego biznesu oraz
tworzenie nowych i ochrona
istniejących miejsc pracy. Z do
świadczeń wynika, że dla ma
łych przedsiębiorstw jest to
niekiedy jedyna szansa przed
stawienia swojej oferty handlo
wej na profesjonalnej imprezie
targowej. Dlatego, istotne jest
aby przygotowania do Forum
rozpoczęły się tak wcześnie,
co pozwoli lokalnym przedsię
biorcom zaplanować budżet
na taki rodzaj promocji.
Przypomnijmy Kaszubskie
Forum Gospodarczej jest to
impreza o charakterze gospo
darczym, której celem jest
wspieranie i jednocześnie pro
mowanie lokalnej, małej przed
siębiorczości. Od tej koncepcji
organizatorzy nie odejdą rów
nież przy tworzeniu VI Kaszub
skiego Forum Gospodarczego.
Warto wspomnieć, że cel taki

20.00 - zespół „MIDNIGHT
TRAIN"
21.00- „BUDKA SUFLERA"
22.45- DYSKOTEKA
- prowadzenie DJ „Mader
(Cezary Maderski)

ok. godz. 4.00 - zakończenie

f)nkieta
d(a przecf&ięóiorcóai
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych przed
siębiorców przygotowaliśmy dla Państwa ankietę która po
zwoli organizatorom nakreślić potrzeby i oczekiwania co do
organizacji kolejnego Forum Gospodarczego.
Uwagi Państwa zostaną uwzględnione podczas przygo
towań do targów.

1. Czego oczekujesz na Kaszubskim
Forum Gospodarczym
| |- nawiązania nowych kontaktów i pozyskania większej
ilości kontrahentów
| |- wymiany doświadczeń
|- szkoień i seminariów
2. Na jaki aspekt w Twoim odczuciu organizatorzy
powinni kłaść większy nacisk:
| |- pomoc w profesjonalnym przygotowaniu stoiska .
I |- większa promocja medialna
| |- większa iiość zwiedzających targi
I |- oprawa artystyczna imprez towarzyszących
3. Mając na uwadze pięć dotychczasowych edycji co
chciałbyś zmienić w nadchodzących targach

Podczas spotkania dyskutowano na temat organizacji kolejnego Forum
Gospodarczego, oraz wyjazdu do zaprzyjaźnionego miasta Pryuky na Ukrainie.
wpisano również w Strategię
Ziemi Kościersko-Zaborskiej.
- Już teraz przystępujemy
do prac nad organizacją kolej
nego Forum Gospodarczego wyjaśnia Marcin Modrzejewski
- zastępca naczelnika Wydzia
łu Polityki Społecznej Miasta
Kościerzyna. - Wiemy, że po
szczególne firmy i samorządy
przygotowują budżety na kolej
ny rok, dlatego wychodzimy
z propozycją uczestnictwa

w Forum Gospodarczego już
teraz. Planujemy także pozy
skać środki finansowe z ze
wnątrz. Bez tak wczesnego
działania nie mamy szans na
ich otrzymanie.
Kaszubskie Forum Gospo
darcze już na stałe zostało
wpisane w miejski program
wspierania przedsiębiorczości.
Podczas tegorocznego Fo
rum Gospodarczego miasto
Kościerzyna nawiązło przyja

4. Ile jesteś w stanie zapłacić za możliwość wystawie
cielskie kontakty z Ukrainą.
Miasto Pryuky 28, 29 organi
nia swoich produktów w boksie o wymiarach
zuje imprezę pod hasłem „Dni
2m x 3m:
Biznesu 2002". W związku
z tym Urząd Miasta w Koście
[J-do 500 zł
rzyna przygotowuje wyjazd
•
- od 500 do 1000 zł
dla lokalnych przedsiębiorców
na targi w Ukrainie. Wszelkich •
-od 1000 do 1500 zł
informacji na ten temat moż
— —— — —— —— — —
na zaczerpnąć w Wydziale
Wypełnione ankiety prosimy przestać na adres: Urząd
Polityki Społecznej urzędu
Miasta Kościerzyna, ul. 3-go Maja 9, 83-400 Kościerzyna,
miejskiego.
Wydział Polityki Społecznej
(red)

KOŚCIERZYNA

Bytów, Kartuzy i Kościerzyna już po raz siódmy
spotkały się na corocznej imprezie pod hasłem
„Prezentacja miast". Właśnie siedem lat temu ka
szubskie miasta te postanowiły, iż każdego roku la
tem organizować będą wspólne całodniowe impre
zy. W tym roku gospodarzem spotkania było miasto
Bytów. W pięknej, zabytkowej scenerii bytowskiego
Zamku przygotowano sporo atrakcji dla przebywajgcych tam turystów i zaproszonych gości.

Cel spotkań
-

r

'

Ważnym powodem spotkań Kościerzyny, Kartuz i By
towa jest prezentacja poszcze
gólnych miast, dorobku kultu
ralnego oraz szeroka promo
cja. W tym okresie na terenie
Kaszub przebywa rzesze tury
stów z całej Polski, którym
trzeba pokazać, co jest naszą
wizytówka. Zapewne gościn
ność ludzi zamieszkujących te
tereny, atrakcyjność i wyjątko
wość urzekających terenów
kaszubskich przyciąga tysiące
turystów do naszego regionu.
Takiego typu imprezy uatrak
cyjniają wypoczynek turystom,
ale również wpływają na dobrą
integrację mieszkańców za
przyjaźnionych miast.

Konkurencje z VIP-ami
Wiele radości wywołują
konkurencje, w których udział

biorą znane osoby z życia pu
blicznego. W tym roku organi
zatorzy przygotowali dla bur
mistrzów strzelanie z kuszy do
balonów, przewodniczący rad
musieli zaśpiewać wersję ope
rową znanej kaszubskiej pieśni
„Kaszubskie jeziora, kaszubski
las". Przewodniczący Kazi
mierz Stoltmann z Kościerzyn,
Henryk Pietras z Kartuz i Mi
chał Świątek- Brzeziński z By
towa nie zaśpiewali w solowej
wersji, natomiast pokazali, że
potrafią zaśpiewać jak trzej te
norzy.

Kaszubski Romeo
Najwięcej emocji jednak
wywołały prezentacje gry ak
torskiej. Przedstawiciele na
szego samorządu przygotowali
przedstawienie Szekspira „Ro
meo i Julia" w aranżacjji ka
szubskiej. W głównych rolach
wystąpili: - Celina Drozdowska

- Julia, natomiast w rolę Romea wcielił się Robert Fennig.
Mimo, iż sztuka trwata zaled
wie kilka minut wywołała burzę
oklasków. Kaszubska Julia za
kończyła przedstawienie sło
wami „jak masz furę i komorę
to właź". Trzeba przyznać, że
zdolności aktorskich naszym
radnym nie brakowało.
Sceniczne popisy włoda
rzy przerywane były prezenta
cjami artystycznymi, przygoto
wanymi przez poszczególne
miasta. Kościerski muzyk, Zyg
fryd Daszkowski ze swoim Big
Bandem Fredens rozruszał
publiczność zgromadzoną na
dziedzińcu bytowskiego zam
ku.
W ramach VII Prezentacji
Miast Bytów- Kartuzy-Kościerzyna zorganizowano zawody
wędkarskie na bytowskim je
ziorze Jeleń.
Dzień pełen wrażeń za
kończył występ Edyty Geperd.
Gwiazda wieczoru podobała
się wszystkim, o czym świad
czyły gorące oklaski, okrzyki
i bisy.
Po raz kolejny Prezentacja
Miast spełniła swoje zadanie.
Wszyscy, którzy w tym dniu
przebywali na Zamku w Byto
wie nie mogli narzekać na
brak atrakcji.

(red)

Przedstawiciele naszego samorządu przygotowali sztukę Szekspira „Romeo i Julia"
w kaszubskiej wersji.

Fot.Arch.wi.

Burmistrz Kościerzyny Zdzisław Czucha najlepiej z trzech burmistrzów strzelał z kuszy
do balonu.
Fot Arch w

Prezentacji Miast towarzyszy zawsze przyjacielska atmosfera,

