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Iprzy zamówieniu powyżej 12 z) iBmm

Kościerski

•poza miasłem 1 zl za kilometr
Iprzy zamówieniu i pizz lub dań obiadowych 10% robolu

Kościerzyna, Rynek 13,
zapraszamy od 10.00 do 24.00
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www.gratka.pl
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GOSC „GRYFA"

Na drogach

- Poruszając się po nawierzch
niach z dziurami i wybojami po
wstałymi w trakcie zimy należy
przede wszystkim maksymalnie
cjmużyć prędkość - mówi ZbiJPPw Cybula, kierownik Okrę
gowej Stacji Kontroli Pojazdów
w Kościerzynie.

POWIAT KOSCIERSKI

KOŚCIERZYNA

KARSIN

NOWA KARCZMA if STARA KISZEWA « LINIEWO

Kościerzyna. Szpital Specjalistyczny

Jutro w sobotę 26 stycznia
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a w nim między innymi:

•urodzić bez bólu
•walka z otyłością
-za pomocą skalpela
•zimowe urazy
- złamania, zwichnięcia
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POWIAT KOSCIERSKI

Wybierz
najpopularniejszego

KOŚCIERZYNA

Internet

Zdaniem Alicji Kirstein i Mirosława Górskiego, ograniczenia tworzone przez kasę
stawiają pod znakiem zapytania założenia restrukturyzacji szpitala.
Fot. Andrzej Ciupka

Zespół Szkół Zawodowych nr
1 w Kościerzynie otrzymał na
grodę za zwycięstwo w plebiscy
cie na najbardziej przyjazną
szkołę średnią w powiecie, zorga
nizowanym przez miejski serwis
informacyjny Naszemiasto. pl
i redakcję Dziennika Bałtyckiego.
REKLAMA

Zakład Produkcyjno-Usługowy
Wiesław MeeMiński

Pafubice 40, k. Sierakowice
83-342 Kamienica Królewska
tel. 684 74 49, fax (058) 681 60 27
83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 13,
tel/fax (058) 681 04 33

-SZYBY zespolone
bezpieczne
nntywtomoninwn
SZLIFOWANIE
szkłni' ' 1
USŁUGI SZKLARSKIE

porady
ojca Grandę

Uczniowie szkół średnich po
wiatu kościerskiego bawią się
na tradycyjnych studniówkach.
P^wsze odbyły się tydzień tew ten weekend będą ba
wić się kolejni uczniowie.
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Kolejne

Z-1291/B/19361

zpital Specjalistyczny w Koście
rzynie nie podpisał do tej pory
kontraktu na usługi medyczne
z Pomorską Regionalną Kasą
Chorych na 2002 rok. Problemy
z kasą sięgają jeszcze 2001 r. W ubiegłym roku przekroczyli
śmy kontrakt o ponad 1 min zł - mówi Ali
cja Kirstein, dyrektor kościerskiego szpita
la. - Teraz przewidujemy duże trudności
w uzyskaniu zapłaty za te usługi. Do tej po
ry kasa nie zapłaciła za podobne świadcze
nia wykonane w pierwszym półroczu ub. r.
800 tys. zł do dziś nie jest rozliczone.
Na ten rok PRKCh zaproponowała kościerskiemu szpitalowi kontrakt niższy
o prawie 2 min zł w porównaniu z ubie
głym rokiem. Propozycja kasy dotyczy
przede wszystkim liczba świadczeń,
zwłaszcza na oddziałach zabiegowych.
- Podobnie jak inne szpitale, także i my
nie przyjęliśmy warunków proponowanych
przez kasę - twierdzi Mirosław Górski, za
stępca dyrektora szpitala ds. lecznictwa. W związku z tym nie jesteśmy w stanie
przygotować planu działania na ten rok.
Mamy związane ręce i musimy czekać na
ostateczną decyzję.
Ta sytuacja odbije się przede wszystkim
na pacjentach. Ograniczony zostanie bo-

wiem dostęp do niektórych świadczeń. Po
wstaną kolejki.
- Doświadczenie lat poprzednich powo
duje, że w bieżącym roku nie będziemy wy
konywać świadczeń ponadlimitowych - do
daje Alicja Kirstein. - W przypadku m. in.
oddziałów ortopedycznego i urologicznego,
oznacza to kilkumiesięczne kolejki.
- Kasa przedstawiła szpitalom propozy
cje zmiany zasad finansowania świadczeń
i wprowadzenie nowej podstawy rozliczeń
szpitalnych oddziałów zabiegowych twierdzi Paulina Chilicka, rzecznik PRKCh.
- Mowa o klasyfikacji procedur zabiego
wych i wyceny punktowej, umożliwiającej
finansowanie świadczeń zgodnie z rzeczy
wistym wykonaniem. Ponieważ propozycja
ta jest nadal przedmiotem negocjacji, do
końca pierwszego kwartału br„ świadcze
nia finansowane są według dotychczaso
wych zasad i stawek.
Zdaniem dyrekcji szpitala, PRKCh przy
jęła formułę wymiany wyłącznie korespon
dencyjnej. Nikt z przedstawicieli kościer
skiego szpitala nie został zaproszony na ja
kiekolwiek negocjacje.
Nie wiadomo kiedy sprawa kontraktu się
wyjaśni. Kasy chorych w innych woje
wództwach podpisały je już w listopadzie
ub.r.
(mar)
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"Gryfa
koscierskiego
zamieszczamy
drugi kupon w naszym plebiscycie
„Homo Popularis
2001" na najpopu
larniejszą postać powiatu kościerskiego
2001 r. Celem naszego plebiscytu jest
wybranie przez Was, naszych Czytelni
ków dziesiątki najpopularniejszych
mieszkańców powiatu kościerskiego,
którzy w minionym roku w jakiś sposób
wyróżnili się spośród innych. Jednocze
śnie zapraszamy do zabawy wszystkich
internautów. W najbliższy czwartek, 31
stycznia na stronie miejskiego serwisu
informacyjnego www.kostierzyna.naszemiasto.pl znajdziecie kandydatów do
miana „Homo Popularis Internetus
2001". Tytuł ten przyznajemy po raz
pierwszy. Waszym zadaniem będzie od
danie głosów na osobę (poprzez klika
nie), która Waszym zdaniem wyróżniła
się jakimś działaniem i zasługuje na ta
kie uhonorowanie. Zwycięzca interneto
wego plebiscytu dołączy do „złotej dzie
siątki" plebiscytu „Homo Popularis 2001"
przeprowadzanego na łamach „Gryfa
Kościerskiego".
Spośród osób głosujących w internecie,
które wyrażą swoją opinię, dlaczego
swój głos oddali na tę właśnie osobę,
rozlosujemy nagrody ufundowane przez
serwis NaszeMiasto. pl.
Głosować w internecie będzie można do
8 marca, do godz. 16.00.
(red.)

Opinip

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

GOSC TYGODNIA

db.koscierzyna@prasabalt.gda.pl

0 800 1500 39
686-45-68

•Co z nowym
stadionem
Z wielką satysfakcją
przyjąłem kilka łat te
mu pomysł budowy
nowego stadionu spor
towego w Kościerzynie.
Z tego co wiem, o ile
sprzyjała pogoda, prze
prowadzano jakieś pra
ce na terenie budowy.
Zresztą o tym, że nowy
stadion powstaje wia
domo od dawna, ale
nie widać końca ukoń
czenia budowy

Kibic z Kościerzyny

m Wysokie
bezrobocie
W powiecie kościerskim mamy najwyższe
po przemianach ustro
jowych bezrobocie. Je
go wskaźnik przekro
czył 20 procent. To bar
dzo dużo ludzi, którym
trzeba pomóc znaleźć
jakiekolwiek zatrud
nienie, umożliwiające
im utrzymanie się na
minimalnym poziomie
soq'alnym.

Ludwik K. z Kościerzyny

Liczba dnia U
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- tyle kilometrów
kwadratowych wynosi
powierzchnia powiatu
kościerskiego.

Ostrożnie
na ztych nawierzchniach
Rozmowa ze Zbigniewem Cybulą, kierownikiem Okręgowej
Stacji Kontroli Pojazdów w Kościerzynie.
- Jaki wpływ na stan
techniczny samochodów
ma obecny stan na
wierzchni drogowych?
- Po obfitych opadach
śniegu, a następnie odwil
ży na drogach powstały
nierówności i wyboje. Po
wodują ona przedwczesne
zużycie, a nawet zniszcze
nie niektórych elementów
podwozia.
Na
takie
uszczerbki najbardziej na
rażone są m. in. amortyza
tory, zawieszenie oraz
układ kierowniczy pojaz
dów Należy pamiętać, że
jadąc samochodem z peł
nym obciążeniem istnieje
także zagrożenie uszko
dzenia układu wydecho
wego.
- Co należy zrobić aby
nie dopuścić do takiego
stanu rzeczy?
- Poruszając się po ta
kich nawierzchniach nale
ży przede wszystkim mak
symalnie obniżyć pręd
kość. Jeżeli jest to możliwe,
wskazane jest także, aby
wybrać inną, nawet dwu
krotnie dłuższą drogę, ale
o lepszej nawierzchni.
Czas przejazdu i w takim
przypadku będzie porów
nywalny, a nasze samocho
dy nie będą narażone na
ewentualne uszkodzenia.
- Jak należy zachować
się w przypadku, kiedy
usłyszymy nienaturalne

ADZIWIA NAS

Brak bazy hotelowej
Dziwi mnie, że w Kościerzynie, której jednym z
głównych atutów jest atrakcyjne położenie w
rejonie o dużych walorach turystycznych, brak
wystarczającej bazy hotelowej. Niejednokrotnie
byłem świadkiem jak osoby przyjezdne pytały
się mnie o to, gdzie znajdą hotel. Przyznam się,
że nie wiedziałem co im odpowiedzieć. Hotelu
Pomorskiego przy ul.Wojska Polskiego już nie
ma. Podobnie jak z motelem Bazuny przy tej
samej ulicy.

Czytelnik z Kościerzyny
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KTO JEST KIM
Imię i nazwisko: Anna Grulkowska
Funkcja: przewodnicząca
powiatowego koła Polskiego Związku
Niewidomych
Rodzina: 9 dzieci: Lucyna, Piotr,
Hanna, Sylwia, Dorota, Bogumiła,
Fot- J. Sebastianowie?
Janek, Maciej, Aleksandra
Cechy: wesoła, słowna, odpowiedzialna
Hobby: praca społeczna
Ulubione danie: lubi wszystko, zwłaszcza zupy
Zalety, punktualność
Wady: lubi długo pospać
Marzenia: by dzieci były szczęśliwe i żeby międzynimi
nigdy nie było kłótni
Czy odpowiada jej pełniona funkcja: Oprócz funkcji
przewodniczącej PZN jest również sołtysem w Nomł
Wsi, gdzie mieszka. Największą radość sprawia je^r
że może komuś pomóc, coś zorganizować, dzięki
czemu inni ludzie są szczęśliwi i zadowoleni.

(G.S.)

Zbigniew Cybula ogląda na stacji kontroli jeden z
samochodów.
Fot. Marcin Modrzejewski

dźwięki wydobywające się
z samochodu?
- Jeżeli kierowca odczu
je, że zahaczył podwoziem
o wystające nierówności
(muldy śniegu), wskazane
byłoby sprawdzić w warsz
tacie czy nie zaistniały
uszkodzenie wymagające
naprawy. Warto pamiętać,
że zlekceważenie pierw
szych objawów, może spo
wodować
wystąpienie

Personalia
Zbigniew Cybula ma 54 lata.
Żonaty, 3 córki. Posiada
wykształcenie średnie.

Śnieg w centrum miasta

usterek mających wpływ
na bezpieczeństwo jazdy
-

-

"

'

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał
Marcin Modrzejewski
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Aktywny wypoczynek
Jestem młodym czytelnikiem „Gryfa
Kościerskiego". W związku z tym,
że zbliżają się ferie zimowe,
:
j
ch( iatbym zwrócić uwagę moim
rówieśnikom, aby ten okres spędzili
aktywnie. Nie warto korzystać z dni
wolnych od nauki i spędzać je na
przykład przed telewizorem. Oby
tylko jeszcze dopisała pogoda.
Zima, która gwałtownie
zaatakowała na przełomie grudnia i
stycznia zaczęła zanikać. Szkoda,
bo jest w okolicach Kościerzyny
wiele atrakcyjnych miejsc, gdzie
można np. pobiegać na nartach czy
też pozjeżdżać z większych górek.

Kamil B. z Kościerzyny

Szkoły z komputerami
Cztery lata temu wszystkie szkoły z
gminy Karsin posiadały na swoim
wyposażeniu komputery. Jako
ostatnia te urządzenia w styczniu
1998 roku otrzymała Szkoła
Podstawowa w Osowie. Powstała
tam pracownia składająca się z 6
stanowisk, skanera, dwiema
drukarkami, nowoczesnymi
biurkami Komputery rozpoczęły

(jard}

wili

atem ubiegłego roku
parafia pw. św. Trójcy
L» w Kościerzynie roze
brała za zgodą nadzoru bu
dowlanego swoją nieru
chomość położony na
działce przy ul. Kościelnej
3. Na jej miejscu miał po
wstać Dom Pielgrzyma.
Pierwsze prace budow
lane parafia mogła rozpo
cząć już we wrześniu ubie
głego roku. Wówczas moż
na było zalać fundamenty,
a wiosną przystąpić do
wznoszenia
konstrukcji
w stanie surowym. Jednak
wojewódzki konserwator
zabytków w Gdańsku nie
zgadza się na rozpoczęcie
budowy w takim wymiarze,
jakiego życzył by sobie in
westor. 3 stycznia tego roku
dotarło do parafii pismo,
w którym Krystyna Zuławska-Kantorowska z Woje
wódzkiego Urzędu Konser
watora Zabytków w Gdań
sku zgadza się na zabudo-
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ks. Marian Szczepiński
proboszcz parafii
pw. św. Trójcy w Kościerzynie
- Od decyzji konserwatora zabytków bę
dziemy się odwoływali. Moim zdaniem
wszystkie warunki wypełniliśmy. Cała do
Fot. Andrzej Ciupka
kumentacja budowy jest poprawna. Dom
Pielgrzyma, ma co prawda powstać w rejonie zagęszczonej zabu
dowy, ale przecież wszystkie z istniejących już budynków są po
łożone jeden przy drugim. Opracowana przez nas koncepcja
wpływu światła słonecznego na otoczenie innych budynków wy
klucza, żeby Dom Pielgrzyma zasłaniał promienie słoneczne in
nym obiektom. Nowy budynek nie będzie też zasłaniał okien po
zostałym budynkom, gdyż z jednej strony jest tylko parterowy
segment.

wanie nie •więcej niż poło
wy działki. Dla inwestora
to za mało. Na tym obsza
rze nie może powstać
obiekt z 52 miejscami noc
legowymi. Konserwator
domaga się opracowania
nowego projektu, który po
winien współgrać krajo
brazowo z już istniejącymi

budynkami. Działka, na
której ma powstać Dom
Pielgrzyma, położona jest
w zabytkowej części mia
sta. Każda nowa budowla
wznoszona w tym rejonie
musi uzyskać pozytywną
opinię konserwatora. Bez
jego zgody nie można roz
począć budowy.
(jard)
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Hałdy śniegu w parku między ul. Dworcową
i Wojska Polskiego.
Fot. Andrzej Ciupka

Nasi Czytelnicy skarżą się na to, że zwożenie
śniegu w rejon parku ograniczonego ul.
Dworcową i ul. Wojska Polskiego nie jest
dobrym rozwiązaniem. Oszpeca on bardzo ten
uczęszczany rejon.
- Przy takim ataku zimy jaki mieliśmy na
początku tego roku, każde rozwiązanie mogłoby
uchodzić za złe - wyjaśnia Zdzisław Czucha,
burmistrz Kościerzyny. - Śnieg zwozimy nie
tylko w ten rejon. Uważam, że równomiernie
rozkładamy go w innych punktach, także przy
jeziorze Kaplicznym i ul. Heykiego. Na
wspomniane miejsce został zwieziony śnieg z
centrum miasta. Bliskość tego miejsca sprawiła,
że zaoszczędziliśmy na kosztach z tym
związanych. Śnieg wówczas nie był
zanieczyszczony środkami chemicznymi. W
trakcie roztopów bezpiecznie spłynie do
pobliskiej rzeczki.

(jard)
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Powiat kościerski. Po ataku zimy

Szczupleją budżety drogowców

POTRZEBUJESZ
ŚRODKÓW
NA
MIESZKANIE,DOM,
SAMOCHÓD, REMONT

PRZYJDŹ DO NAS
* gwarantujemy stałe raty
już od 108 zł m-nie
* dogodny okres spłaty
rPRBGO
nawet do 9 Jat
* szybkie i proste procedury g
zawarcia umowy
* możliwość odroczenia spłaty nawet do 6 m-cy
* nie wymagamy zdolności kredytowe]

Wysokie koszty fi Korzystna umowa•
Konkrety na wiosnę

T

egoroczna
zima
znacznie odbiła się
na budżetach dro
gowców. Na razie
trwa szacowanie
kosztów poniesionych pod
czas odśnieżania dróg.
- Budżet drogownictwa
jest sztywny - mówi Bogu
sław Skwierawski, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kościerzynie. - Zawiera
określoną ilość pieniędzy
Stąd wynika, że jeżeli wię
cej wydamy na odśnieżanie,
to w konsekwencji mniej
środków pozostanie na bie
żące remonty
Dokładna analiza wydat
ków poniesionych przez
miasto na zimowe utrzyma
nie dróg znana będzie na
początku lutego. Już dzisiaj
* wiadomo, że będą to znacz
ne koszty. Chociaż udało się
także zaoszczędzić. Głów
nie dzięki temu, że umowę
o odśnieżanie podpisano
z firmą komunalną Ordino,
na korzystnych dla miasta
warunkach.
- Udało się zwłaszcza
ograniczyć koszty wywozu
śniegu, gdyż był on trans
portowany na niewielkie
odległości do kilku miejsc
w mieście i to przez stosun
kowo niedrogą firmę - po
wiedział nam Zdzisław
Czucha, burmistrz Koście
rzyny.
Tylko w grudniu 2001 ro
ku Rejon Dróg Krajowy
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ul. Wały Piastowskie 1 pok.507 (ziełeniak)
OS8/ 307-43-19; 307-44-14
PI. Kaszubski 8 li piętro pok. 210
OS8/ ©61-63-7O
Oddział Elbtao
Mi. 12-go Lutego Z pok.4
055/ 642-11-1O
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ul. Tuwima 17 (Panorama Słupska)
O59/ 840-38-04; 840-38-05; 841-41-11
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Wzrósł poziom wody

Usuwanie skutków ataku zimy kosztowało drogowców bardzo dużo. Na zdj. usu
wanie śniegu na ul. Wojska Polskiego w Kościerzynie.
Fot. Andrzej Ciupka

w Kościerzynie, który jest
odpowiedzialny za utrzy
manie drogi krajowej nr 20
Gdynia-Kościerzyna- Miastko na walkę ze śnie
giem wydał 360 tys. zł.
- Dla porównania we
wszystkich
miesiącach
ubiegłego roku na utrzyma
nie dróg przeznaczyliśmy
niewiele ponad 1 min zł -

informują w kościerskim
RDK. - Zimowe utrzymanie
przejezdności drogi krajo
wej nr 20 będzie kilka razy
bardziej kosztowne niż
podczas ostatnich lżejszych
zim.
Dokładne szacunki ile
środków pochłonęła tego
roczna zima dowiemy się
na wiosnę.

- Zima trwa i może zda
rzyć się jej kolejny atak dodaje Bogusław Skwie
rawski, dyrektor ZDP. - Po
został jeszcze luty marzec.
Zdarza się, że zima atakuje
także w kwietniu. Pieniędzy
na odśnieżanie nie może
zabraknąć. W takim przy
padku dokonamy przesu
nięć w budżecie.

KOŚCIERZYNA. Ostatnie ocieplenia i roztopy
wywołały niepokój u mieszkańców Kościerzyny.
Możliwość wystąpienia wody z koryta rzeki Bibrowa była bardzo realna. Problemem tym zajęli
się przedstawiciele służb Wydziału Prewencji
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta oraz
Straż Miejska. Na rzece zostały założone specjal
ne urządzenia pomiarowe. Sytuacja poprawiła się
w minioną środę. Poziom wody opadł, jednak
strażnicy miejscy nadal patrolowali zagrożone te
reny. Do najniebezpieczniejszych z nich należały
okolice ulicy Broniewskiego, gdzie znajduje się
sztuczny zbiornik wody. Nieciekawie było również
na odcinku między ul. Wojska Polskiego, a Dwor
cową oraz na ulicy Strzeleckiej. Tam nastąpiło ob
fite zalanie. Wodę kilkakrotnie wypompowywały
służby komunalne.
(wm)

Pozatykane przepusty
Janusz Wysiecki
komendant Straży Miejskiej
w Kościerzynie

(jard)

- W nocy z poniedziałku na wtorek
poziom wody na rzeczce Bibrowa
wzrósł o 25 centymetrów. Jak na
tak mały ciek wodny, było to bardzo niebezpieczne.
Niektóre przepusty byty pozatykane przez gałęzie.
Fot. Andrzej ciupka

Kościerzyna. Debata o miejsko-powiatowej bibliotece

Chcą równego podzielenia kosztów

kilku
tygodni
trwają dyskusje
'%,J %J. na temat powo
łania biblioteki miejsko-po
wiatowej. Jak dotąd nie
przyniosły one żadnego re
zultatu.
Aby wyjaśnić całą spra
wę, trzeba przypomnieć, że
powiat ma ustawowy obo
wiązek uruchomić bibliote
kę. Jednak na to obecnie nie
posiada
odpowiednich
środków Najlepszym wyj
ściem w tej sytuacji jest
przejęcie zadań z tego za
kresu ze szczebla powiatu
przez Bibliotekę Miejską,
z której usług korzystają
nie tylko mieszkańcy Ko

ścierzyny. Władze miasta są
zdania, że w momencie po
wołania miejsko-powiatowej placówki, ten ostatni
samorząd powinien party
cypować w kosztach jej
utrzymania. Rocznie wyno
szą one około 330 tys. zł.
- Nasze stanowisko jest
takie, że udział drugiego sa
morządu powinien wynieść
50 proc. wszystkich kosztów
- wyjaśnia Zdzisław Czu
cha, burmistrz Kościerzyny.
- Obecnie pracujemy nad
treścią porozumienia w tej
sprawie, które powinno być
gotowe do końca stycznia.
Przedstawiciele powiatu
nie ukrywają, że te warunki

iv, Kochaia u.

Bez wiążących decyzji
Wiesław Baryła

83-340 Sierakowice,
Tuchlino 127,
tel. (0-58) 681-93-77

wicestarosta kościerski
- Nie przeznaczymy więcej niż 10 proc.
Nie możemy też przystać na porozumie
nie wybiegające poza 2002 rok, ponieważ
Fot. Andrzej ciupka
nie możemy podejmować wiążących de
cyzji w momencie, kiedy zaplanowane są
wybory. Ponadto nikt nie porusza tematu związanego z wyższą
uczelni. Nie zrezygnowaliśmy z tej idei, a jednym z podstawo
wych warunków uruchomienia uczelni jest biblioteka. I na nią
również powinniśmy gromadzić odpowiednie środki.

są nie do przyjęcia. W obec
nej sytuacji budżetowej nie
jest jednak możliwe ani
uruchomienie samodziel

nej placówki, ani przezna
czenia nakładów w takiej
skali jak chce miasto.
(wm)

REKLAMA

ogłaszaj się!

40% CIEPŁA UCIEKA MAM PRZEZ WADLIWE OKNA
WYMIEŃ JE NA TANIE OKNA PCV DOSKONAŁEJ JAKOŚCI

NOWOROCZNE

RABATY!!!
BIURA HANDLOWE:
„VILGLAS" s.c.
A. Pilecki, L. Winklas
83-331 Przyjaźń,

Skrzeszewo
Żukowskie 139
tel.058 681-88-68,
tel./fax 681-88-11

alupust 2000
KOŚCIERZYNA
ul. Świętojańska 3
tel. 058 680-80-40

zawsze w czwartek

V I L G L A S i
tei. (oss) 681-88-68 i
SIERAKOWICE

ul. Lęborska 6A
tel. 058 681-60-53

KARTUZY
ul. Kościuszki 18
tel. 058 684-01-02

Biura Reklamy

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
(058) 300-32-60
SaftycitR^
rfjiffiffiri
' WiMM

Przetwórstwo
Drobiowe
„DROBGEN"

- Starowiejska 17/6
tel. (058) 620-65-20
Stupsk, ul. Filmowa 3d
tel. (059) 840-32-42

PRODUKTY 100% DROBIOWE
Sklepy Firmowe:
Kościerzyna, ul. Świętojańska 9,
tel. (0-58) 680-80-25
Kościerzyna, ul. Skłodowskiej
(Rolniczy Dom Handlowy)
Sprzedaż hurtowa, tel. (0-58) 686-55-13

Nie przegap tej okazji!!!
Tylko w DROBGENIE

- codziennie promocje
- niskie ceny
- już wkrótce WIELKA NIESPODZIANKA
tylko w DROBGENIE.

ul

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

f/3 Dziennik

czwartek
25 października 2001 r.

Bałtycki!^

TCZEW, KOCIEWIE, PUCK, CHOJNICE, WEJHEROWO, KOŚCIERZYNA, KARTUZY

NAJWIĘKSIY WYBÓR

ODTWARZACZY SAMOCHODOWYCH

O
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Radioodtwarzacz Kasetowy ALPINE TDM 7574R
24 stacje FM, DŁ, ŚR, RDS, fuli logie, zdejmowany panel,
1 wyjście na wzmacniacz, sterowanie zmieniaczem pfyt CD, 4x40W
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Ferie w domu
•
Jak zorganizować wypoczynek H Atrakcyjne oferty

«£.WS fWP.S Ołł

Kufer dachowy długi
ALASKA 325 —.

Olej SHELL
HELIX PLUS 10W40L
4 litry

idealny
do transportu
nart

ie wszyscy wyja
dą na ferie w gó
ry lub na zorga
nizowane zimo
wiska. Dla tych,
którzy pozostaną w domach
przygotowaliśmy zestawie
nie najciekawszych propo
zycji na spędzenie wolnego
czasu w rodzinnych miej
scowościach. Przedstawione
oferty mogą zainteresować
przede wszystkim dzieci, ale
także i rodziców, którzy
w czasie ferii wzięli urlop
aby ten okres spędzić ze
swoimi pociechami.

•Władysławowo
KicmcId

hamulcowe
LUCAS

i.25%

Władysławowo zaprasza
swoich najmłodszych do
uczestniczenia w zawodach
i zabawach sportowo-rekre
acyjnych. Turnieje dla róż
nych grup wiekowych odby
wać się będą w hali gimna
zjum. Natomiast dzięki po
rozumieniu z Ośrodkiem
Przygotowań Olimpijskich
„Cetniewo" uczniowie będą
mogli uczestniczyć w zaję
ciach w basenie Aąuarius.
- Wspólnie przygotowali
śmy kilka propozycji - mówi
Dariusz Marzejon, współor
ganizator akcji. - Rozpoczy
namy turniejami, które od
bywać się będą prawie co
dziennie w gimnazjum, po
tem nauka i doskonalenie
pływania, które zakończymy
zawodami pływackimi o pu
char dyrektora OPO „Cet
niewo".
Korzystanie z basenu
uzależnione będzie od liczby
wolnych miejsc (dzieci będą
płacić 1,80 zł za godzinę).
Uczniowie z terenu gminy
Puck również będą mogli
odpocząć we władysławowskim basenie. Dowozić ich
będzie gminny gimbus.

Łańcuchy
śniegowe

99
a
a
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TANIEJ!

Opony zimowe

Przykładowe ceny promocyjne
Rozmiar

Marka i bieżnik

Zastosowanie

135/80 R12

Dębica Frigo Dir.

126, Tico

155/70 R13

Dębica Frigo Dir.

Fiesta, Suzuki

165/70 R13

Dębica Frigo Dir.

175/70 R13

Dębica Frigo Dir.

306, Corsa, Favorit,
Felicia, Punto, Poio
Nexia, Lanos, Escort,
306, Astra, Megane

175/65 R14

Dębica Frigo Dir.

Astra, Megane

199

185/60 R14

Kormoran
Winter SI 00

Lanos, Corsa, Civic

193

195/60 R15

Firestone FW930

Primera, Volvo S70, V70,
Astra, Laguna, Focus

185/65 R15

Michelin Alpine

Mercedes, Xantia

^Kormoran

'-
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Było
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156
179
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Jest

339
353
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Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK
przy Centrum Handlowym AUCHAN
ul. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 OO
OTWARTE: PON-SOB: 9.00-20.30, N1EOZ: 10.00-18.00

10138931/C/884

•Powiat kartuski
Gminne ośrodki kultury
oraz szkoły na okres zimo
wego wypoczynku przygoto
wały wiele atrakcji dla dzieci
i młodzieży pozostających
w domach. Będą ogniska,
dyskoteki i spotkania te
atralne.
Miłośnicy zimowych sza
leństw o ile dopisze pogoda,
mogą wybrać się do Wieżycy
by pozjeżdżać na nartach,
czy sankach. Karnety 10.
zjazdowe na wyciągi orczy
kowe od poniedziałku do
piątku kosztują 10 zł, nato
miast w weekendy i święta
15 zł. Wyciąg w Wieżycy
czynny jest od 9 do 20.
Na młodzież oczekują też
organizatorzy kuligów.
Nudzić na pewno nie bę
dą się dzieci w Przodkowie.
Otwarte będą wszystkie
szkoły gdzie podczas pierw
szego tygodnia ferii, pod
opieką nauczycieli będzie
można spędzić czas w gronie
rówieśników, biorąc udział
w różnorodnych zajęciach.
Przewidziano m. in rozgryw
ki naukowe, warcaby, tenis
stołowy, czy różnego rodzaju

Kulig to tylko jeden ze sposobów na spędzenie czasu
podczas ferii
Fot. Artur Socha

Nie ma czasu na nudę
Tym, którzy podczas tegorocznych ferii zimowych pozostają w domu
ośrodki kultury i sportu w Tczewie i okolicach proponują szereg atrak
cji. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

• I tydzień ferii
28.01 (poniedziałek), godz. 11 - zajęcia taneczne dla
dzieci pod hasłem Zimowa Akademia Tańca - sa
la Eden przy ul. Piaskowej, udział bezpłatny
29.01 (wtorek), godz. 11 - projekcja baśni filmowej pt.
„Bajka o smoku i pięknej królewnie" - sala widowiskowo-kinowa TCK przy ul. Kołłątaja 9, wstęp
wolny
31.01 (czwartek), godz. 11 - projekcja baśni filmowej pt.
„Fałszywy książę" - sala widowiskowo-kinowa
TCK przy ul. Kołłątaja 9, wstęp wolny

• li tydzień ferii
4.02 (poniedziałek), godz. 11 - projekcja filmu animo
wanego pt. „Wakacje, żegnaj szkoło" - sala widowiskowo-kinowa TCK przy ul. Kołłątaja 9, wstęp
wolny
5.02 (wtorek), godz. 11 - zajęcia taneczne dla dzieci pod
hasłem Zimowa Akademia Tańca - sala Eden
przy ul. Piaskowej, udział bezpłatny.
6.02 (środa), godz. 8.30 - spektakl teatralny pt. „Królo
wa śniegu" - sala widowiskowo-kinowa TCK
przy ul. Kołłątaja 9, bilet wstępu 1 zł.
7.02 (czwartek), godz. 11 - impreza plastyczna dla dzie
ci, sala widowiskowo-kinowa TCK przy ul. Kołłą
taja 9, udział bezpłatny.
8.02 (piątek), od godz. 18 do godz. 22 - dyskoteka dla
młodzieży - kawiarnia TCK przy ul. Kołłątaja 9,
cena biletu 2 zł.
gry planszowe. Będą też
konkursy rysunkowe oraz
konkurs na najpiękniejszą
rzeźbę z plasteliny.
W czasie drugiego tygo
dnia ferii, dla wszystkich
chętnych udostępnione zo
staną pomieszczenia hali
widowiskowo-sportowej
w Przodkowie. W programie
rozgrywki
przewidziano
sportowe zespołowe w piłkę
nożną, siatkową, czy koszy
kówkę.

iKościerzyna

downa lampa Alladyna". Od
będzie się on 1 lutego, ale or
ganizator Kośęierski Dom
Kultury już teraz prosi
o wcześniejsze rezerwacje
pod numerem tel. 686-2363. Płatne będą tylko wy
cieczki autokarowe. W Li
niewie na przykład wyjazd
do Wieżycy (w programie
kulig, zwiedzanie wieży wi
dokowej) będzie uczestni
ków kosztował 15 złotych od
osoby

•

W powiecie kościerskim
w wypełnienie wolnego cza
su uczniom podczas ferii zi
mowych włączą się szkoły
i placówki kulturalne. Zaję
cia z reguły są bezpłatne.
W Kościerzynie m. in. bez
płatnie będzie można korzy
stać z gier świetlicowych
i sprzętu sportowego jakim
dysponują organizujące fe
rie placówki. Wydarzeniem
powinien być bezpłatny
spektakl dla dzieci pn. „Cu

Dzieci, które postanowią
uczestniczyć w zajęciach
w Starogardzkim Centrum
Kultury rozpoczną ferie ba
lem przebierańców, który
odbędzie się w tej placówce
już 27 stycznia (początek
o godz. 15). Na bal mogą
przyjść wraz z swoimi rodzi
cami (wstęp na bal dla ro
dziców kosztujez 5 zł). Pod
czas zabawy wybrani zosta
ną król i królowa balu.
(AT)

www.naszemiasto.pl
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Wybierzcie najpi

Paulina Naruć"~h
h

rl

•lat 20
W 90-63-90
m wzrost 170 cm
n nie uczy się i nie pracuje
» wolny czas wypełnia sportem
i modą, doskonali
umiejętności barmanki

Aleksandra Desecka
z Gdańska, lat 23
wymiary: 84-62-88
wzrost: 162 cm

Anna Nocoń z Gdańska,
lat 17
wymiary: 87-65-91
wzrost: 178 cm

Beata Demska z Chojnic,
lat 17
wymiary: 90-65-91
wzrost: 170

Karolina Rudzińska
z Chojnic, lat 17
wymiary: 85-60-88
wzrost: 170 cm

piątek
25 stycznia 2002 r.

B

n lat 16
•wymiary 91-65-90
•wzrost 173
•II klasa XIV Liceum Ogólno
kształcącego
•wolny czas wypełnia sportem
i muzyką

tydzień w piątkowym „Dzienniku Bałtyckim"
publikujemy fotografie pięknych dziewcząt.
W każdy ostatni piątek miesiąca przypomina
my na łamach wszystkie kandydatki do tytułu Dziew
czyny Miesiąca. Spośród nich Czytelnicy wy
bierają najpiękniejszą. Zwyciężczyni
otrzymuje od nas nagrodę - wycieczkę
zagraniczną. Nagrody czekają także na
Czytelników którzy zagłosują w kon
kursie.
Czekamy na Was i na Wasze foto
grafie. Szansę mają dziewczyny mi
łe, ładne, zgrabne i... inteligentne.
Jeśli nie macie dobrych, profesjo
nalnie wykonanych zdjęć, może je
zrobić nasz fotografik (gratis!).
Kandydatki spoza Trójmiasta
mogą zdjęcia (zbliżenie twa
rzy cała sylwetka w kostiu
mie kąpielowym i innym
dowolnym stroju - format
pocztówkowy) przysyłać,
podając podstawowe dane:
imię, nazwisko, wiek,
wzrost, wymiary adres i te
lefon. Informacje o konkursie
można uzyskać pod nr. telefo
nu 3003-461.

Chciałabym
moj rozum
Gabriela Janzen z Gdyni,
lat 18
wymiary: 87-65-93
wzrost: 170 cm

Emilia Klinkosz
z Żukowa, lat 18
wymiary: 82-65-82
wzrost: 155 cm

Powyżej przypominamy ków, którzy będą głosować na
zdjęcia wszystkich kandyda Dziewczynę Miesiąca.
tek do tytułu Dziewczyny
Kupony należy przesyłać
Stycznia. Poniżej drukujemy do środy, 6 lutego br. pod ad
kupon, na którym można gło resem: Biuro Konkursów, Targ
sować na jedną z dziewcząt. Drzewny 9/11,80-894 Gdańsk
Nagrodą dla laureatki kon z dopiskiem „Dziewczyna
kursu jest dwuosobowa wy Miesiąca". Nazwisko zwycięż
cieczka zagraniczna ufundo czyni konkursu i nagrodzo
wana przez Biuro Turystycz nych Czytelników podamy
ne „01ivia" z Gdańska. Nagro w piątek, 8 lutego na łamach
dy czekają także na Czytelni dodatku „Będzie się Działo".

DZIEWCZYNA STYCZNIA
Głosuję na kandydatkę nr:

- Co robisz całymi dniami?

ła?

- Nie mogę znaleźć pracy
w zawodzie barmanki, który
chciałabym i umiem wykony
wać, łapię się więc innych za
jęć. Obecnie pilnuję trzylet
niej dziewczynki.
- Lubisz dzieci?
- Tak.Maluchy są fajne.

Jaki drink byś mi poleci

- Sama najbardziej lubię
likier kawowy ale rewelacyj
ny jest także kakaowy likier
z kruszonym lodem i odrobi
ną mleka.

- Opisz mężczyznę ideal
nego.

- Chciałabyś mieć własne
dzieci?

- Musi mieć ładną pupę...
ha, ha, ha.... i to coś. Wygląd
nie jest dla mnie ważny Naj
ważniejszy jest charakter. Po
winien być uczuciowy ale nie
za bardzo. Mówiąc krótko,
musi mieć charakter.

- Oczywiście. Najlepiej
dwójkę.

- Jesteś barmanką z zawo
du czy z zamiłowania?

- Barmanką zostałam
z przypadku.Baidzo mi się ta
profesja podoba. Na razie nie
mam jednak „papieru" po
twierdzającego moje umie
jętności. Chciałabym go zdo
być.

- Czego ci życzyć na naj
bliższe lata?

- Udanej rodziny i dobrej
pracy. Chciałabym spróbować
pracy modelki.
(żk)

- Jak spędzasz wolny
czas?

- Najczęściej wolny czas
spędzam z przyjaciółmi.
Gram też w koszykówkę
w reprezentacji szkoły.

- Co po szkole średniej?

- Jeszcze dokładnie nie
wiem, ale chciałabym stu
diować. Wykształcenie jest
ważne, aby znaleźć jak naj
lepszą pracę. Sądzę jednak,
że ludzie inteligentni, choć
nie posiadają dyplomu, to
i tak mają większe szanse
w życiu, niż pozostali.

- Wolę, kiedy jestem
chwalona za rozum.

-A uroda?

- Uroda na pewno poma
ga kobiecie w życiu. Nigdy
mi się taka historia nie zda
rzyła, ale potwierdzają to
opowieści ludzi.

- Pielęgnujesz swoją uro
dy?

- Na tyle, ile mogę. Nie
robię codziennie makijażu,
ale na przykład używam
kremu dbając o to, aby nie
przesuszyć skóry.

- Jaka chciałabyś być za
- Lubisz przedmioty ści 20 lat?
słe czy humanistyczne?
- Tak daleko w przyszłość
- Najbardziej lubię biolo
gię i chemię.

- Wolisz, kiedy chwalą
twoją urodę czy rozum?

myślami nie wybiegam. Na
pewno chciałabym mieć
własną rodzinę.

(żk)

Ostatni raz w Gemini

były ostatnie wybory

U w Gemini. W pierw

Dane głosującego
imię nazwisko:
adres:
telefon:

Dziennik
Bałtyckie

WIECZÓR
wybrzeża

9livia

szy piątek stycznia w Cen
trum Rozrywki w Gdyni
poznaliśmy Dziewczynę
Miesiąca. Były to ostatnie
wybory w tej formule, od
tego roku zmieniły się za
sady konkursu. Teraz to
nasi Czytelnicy dokonują
wyboru tej najpiękniej
szej. Dotychczas decydo
wało o tym jury, publicz
ność zgromadzona na im

prezie finałowej oraz in
ternauci.
Wygrała
17-letnia
gdańszczanka, Karolina
Kosmalska. To ona została
Dziewczyną Grudnia. Ty
tuł I Dziewczyny Miesiąca
zdobyła Sandra Marcin
kowska. Publiczności do
gustu przypadła Magda
lena Harasimowicz. Ona
także została Dziewczyną
Internetu.
(ma)

Od lewej: Sandra Marcinkowska, Karolina Kosmalska
i Magdalena Harasimowicz.
iw.o««gMifctatag
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CEŻ JE CZEC

W Bojanie po kaszubsku

Sztandarowe przygotowania
BRUSY. W Młodzieżowym Domu Kultury 27
stycznia o godz. 15 odbędzie się walne zebranie
miejscowego oddziału ZKP Bruski part, któremu
przewodniczy Władysław Czarnowski, między in
nymi przygotowuje się do starań o uzyskanie oso
bowości prawnej. W najbliższej przyszłości za
mierza także ufundować sobie sztandar oraz roz
począć budowę Muzeum Kaszubskiego w Brusach
(ep)
Jagliach.

Rodna mowa w świątyniach
KASZUBY. W ostatnią niedzielę miesiąca, czyli 27
stycznia, odbędą się cykliczne msze z liturgią w ję
zyku kaszubskim w następujących parafiach: Bani
no, gm. Żukowo o godz. 11 (ks. Roman Janczak),
Gdynia - Babie Doły o godz. 12.15 (ks. Edmund
Skierka), Wejherowo w kościele św. Stanisława
Kostki o godz. 12.30 (ks. Zenon Pipka), Gdańsk Piecki Migowo o godz. 14 (ks. Wojciech Chistowski
i ks. Roman Skwiercz), Żukowo w kościele Wniebo
wzięcia NMP o godz. 18 (ks. Piotr Gruba) i w Ko
ścierzynie w kościele św. Trójcy o godz. 18 (ks. Ma
rian Szczepiński, za miesiąc msza będzie w kościele
Zmartwychwstania Pańskiego, ks. Jacek Dawidow
ski Chojnic, i tak na przemian będzie na stałe). Po
nadto w czwartek 31 stycznia o godz. 19 comie
sięczna msza kaszubska odbędzie się także
w Miastku w kościele NMP Wspomożenia Wier
nych (ks. Tadeusz Kanthak).
(Kow.)

Na nowej fali
KASZUBY. Polskie Radio Gdańsk nadaje w nie
dzielę o godz. 8.05 magazyn kaszubski „Na
botach i w borach". Dotychczas jego emisja nie
była słyszana na południowych i zachodnich
krańcach Kaszub. Obecnie można go słuchać tak. że w powiatach bytowskim, chojnickim i człuchowskim na fali 107MHz, a w powiatach lębor
skim i słupskim na fali 91,1MHz.
(Kow.)

Gódóme po kaszebsku XII

Uczba 7

Po emisji szesc dzeleków uczbe rodny mowe
sparłaczonech z nowima piesniczkama, wierne
jak wiele dzecy lubi obżerać lekcyjne dzótczi.
Czejeme, że tam sam ne spiewe są ju
wezweskóne w szkołach, a nawetka jedna beła
ujató w żeczbach do ójca Swiatego przez
dzótczi z okolego Wejrowa. To dówó gwesnota,
że robota z dzótkama to je dobri czerenk, żebe
dińc do jinszich dzótków z mową kaszebską. Je
tej potrzeba, żebe powstówałe nowe dobre
tekste. Do te baro zachacywóm. A szkólnech
zachacywóm, be korzistele z tego, co ju je
napisone i skomponowóne. Dzótczi to naprówda
baro lubią. Lubią śpiewać i sa bawić. A prze tim
uczba kaszebizne stówo sa wiólgą przijemnosćą.
Buten bióło piakno je
Jó bę sónczi chatno wzął
Jachół na nich z góre fest
A tej znów sa w góra piął.

Ref. Mróz je buten..
Tej le ruchna wezme w mig
A tej udbóm dóme bieg.
Zema wnetka pudze stąd
Trzeba zweskac chocle kąsk.
Ref. Mróz je buten..
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Zespół Koleczkowianie przygotował kaszubską oprawę muzyczną i liturgiczną.
Fot. Jan Antonowicz

że śpiewali Koleczkowianie,
a całą liturgię słowa popro
wadzili w języku kaszub
skim. Celebrans, wyraźnie
zachęcony
poprzednią
mszą, z entuzjazmem mó

wił o wartościach kulturo
wych regionu, a przede
wszystkim o przywiązaniu
Kaszubów do chrześcijań
skich korzeni. Na pierwszej
kaszubskiej mszy w Bojanie

obecny był także pocze
sztandarowy szemudzkiego
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Jan Antonowicz

Sierakowice. Jasełka, kolędnicy i przebierańcy

Po kaszubsku i po polsku
2002.

Jó snieżelca chcabe miec.
Swoja westka da bem choc
Kózerk też mu z marchwi dóm
A na głowa czórny zbón.

*' '
f '

ięknym śpiewem
Koleczkowian roz
poczęła się w mi
nioną
niedzielę
o godz. 9 pierwsza
w historii Bojana w gminie
Szemud msza święta z ka
szubską liturgią słowa.
Jest tam od kilku lat bu
dowany okazały kościoł.
W czerwcu br. ma odbyć się
jego konsekracja.
- Ta msza znakomicie
wpisuje się w budowę du
chowej świątyni - mówiono
podczas mszy świętej.
Potwierdzał to także ks.
proboszcz Mirosław Bużan,
który jest rodowitym Kaszubą, pochodzącym z Łebna, i osobiście przeczytał
fragment Ewangelii w rod
nej mowie. Dwa czytania,
modlitwy wiernych, psalm
i aklamację przygotowali
członkowie zespołu Koleczkowianie. Wszystko było
pięknie przygotowane.
Po wyjściu z kościoła
wierni wyrażali swoje zado
wolenie, zachęcając do kon
tynuowania roćzpoczętego
dzieła. Niektórzy nie kryli
wzruszenia.
Właściwie kontynuacja
była już na następnej mszy
o godz. 10.30. Wówczas tak-

r% onad dwadzieścia zejM społów z województwa
pomorskiego zapre
zentowało się sierakowickiej publiczności podczas
XII Przeglądu Zespołów
Kolędniczych - Sierakowice

Ref. Mróz je buten, śniegu rzma
Trzeba dobrze oblec sa
Letko mógłbe dostać sznepa
Abo jaką jinszą rzepa.

fi

Budowanie
świątyni duchowej

Decyzją jury pierwsze
miejsce w kategorii jasełka
wykonane w języku ka
szubskim otrzymał zespół
Świetliki ze Szkoły Podsta
wowej nr 2 w Kartuzach.
Drugie miejsce przyznano
grupie ze Szkoły Podstawo
wej z Wyszycina, natomiast
trzecie miejsce uzyskali
mali aktorzy ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Kościerzyny.
W kategorii jasełka wy
konane w języku polskim
pierwsze miejsce i puchar
ufundowany przez redakcję
„Dziennika Bałtyckiego"
otrzymali uczniowie z gru

py teatralnej Agape z Gim
nazjum nr 2 w Żukowie. Tuż
za nimi znalazła się Szkoła
Podstawowa z Żelistrzewa.
Trzecie miejsce zajęli re
prezentanci
Gminnego
Ośrodka Kultury ze Smoł
dzina.
Nagrody indywidualne
otrzymali: Patrycja Skierka
z Żelistrzewa, Michał Went
z Kartuz oraz Damian Dobka z Kartuz. Wśród opie
kunów grup wyróżnienia
otrzymały Maria Mach
i Barbara Dawidowska.
Pierwsze miejsce w kate
gorii widowiska obrzędowe
w języku kaszubskim zdo
był zespół ze Szkoły Pod
stawowej z Kętrzyna. Dru
gie miejsce jury przyznało
grupie z Kamienicy Kró
lewskiej. Natomiast trzecie
miejsce uzyskała grupa
z Gołęźni Wielkiej.

Szczęśliwi zwycięzcy (jasełka po kaszubsku), zespół
Świetliki z SP nr 2 w Kartuzach.
Fot. Leszek Dawidowski

W kategorii widowiska
obrzędowe wykonywane
w języku polskim I miejsce
uzyskało Szkolne Koło Mu
zyczno-Teatralne, działają
ce przy Samorządowej

Szkole Podstawowej w Gościcinie. Drugą nagrodę
odebrali kolędnicy z zespo
łu Bombki ze Szkoły Pod
stawowej nr 3 z Malborka.
(dal)

Norda
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który wyznacza kieru
nek działalności wszelkie
go rodzaju duszpasterstw
gmg archidiecezji, znalazły
^ffę bardzo ważne zapisy
dotyczące liturgii w języku
kaszubskim.
Jednym
z dwóch autorów tego pro
jektu był ks. Bogusław
Głodowski.
- W zaleceniach pasto
ralnych synodu ujęto waż
ne punkty dotyczące dusz
pasterstwa w języku ka
szubskim. Jest to powoła
nie księdza koordynatora,
który miałby kontakt z in
nymi księżmi Kaszubami
i pomagałby w organizo
waniu mszy kaszubskich mówi ks. Bogusław Gło
dowski.

Ksiądz
koordynator
miałby także czuwać
id poprawnością językoą tych mszy. W razie po
trzeby należałoby organi
zować szkolenia w tym za
kresie.

t

Inny bardzo ważny

(ep)

zapis dotyczy edycji tek
stów liturgicznych. Do
tychczas dostępny jest cały
Nowy Testament, modli
tewnik „Me trzimóme
z Boga" oraz Księga Psal
mów. Trwają prace nad
wydaniem
lekcjonarza.
Bardzo potrzebny jest
śpiewnik kościelny oraz
książki z modlitwami wier
nych. Synod zaleca konty
nuację tych prac i dużą
dbałość o poprawność teo
logiczną i językową tych
tekstów.
Duszpasterstwo w języ
ku kaszubskim realizowa
ne jest w oparciu o zachę
ty Ojca Świętego, wypo
wiedziane do Kaszubów
podczas dwóch wizyt
w 1987 i 1999 r. oraz o

•
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Eugeniusz Pryczkowski
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'33ko
mi, na corocznej wieczornicy.
Oprócz wspólnej zabawy odbyły się konkursy - dla
dzieci na najlepiej zaśpiewaną piosenkę, a dla do
rosłych na najlepiej wymalowany portret własnej
żony. Na parkiecie pojawiła się para „Kaszubów"
z Czarnego Młyna oferując uczestnikom „radyku- •
Niektórzy uczestnicy popisywali się umiejętnością
śpiewu. Atrakcją wieczoru byli także przebierańcy

Ksiądz Bogusław Głodowski był jednym z autorów pro
jektu zapisów o duszpasterstwie w języku kaszubskim

- Zabawa była bardzo udana - uważa Jadwiga
Abraham, prezes oddziału ZKP w Strzelnie.- Podobnie jak wcześniejsze nasze spotkanie opłatko-

Fot. Eugeniusz Pryczkowski

H

ZTustoru

|-|

Pierwszą mszę w języku kaszubskim odprawił ks. prałat Franciszek
Grucza w Wygodzie w 1985 r. Regularne comiesięczne msze z ka
szubską liturgią słowa zainicjował ks. Bogusław Głodowski w listo
padzie 1987 r. w kościele Matki Boskiej Różańcowej w Gdańsku
Przymorzu. W tym samym roku ks. Edmund Skierka rozpoczął po
dobne msze w parafii pw. św. Wawrzyńca w Gdyni Wielkim Kacku.
W obu przypadkach msze trwają do dziś. W archidiecezji gdańskiej
i diecezji pelplińskiej, w około 20 parafiach odprawia się regularnie
co miesiąc msze w języku kaszubskim, z jednym wyjątkiem (Gnie
wino), gdzie takie msze są co tydzień. Okazjonalnie kaszubszczy
zna rozbrzmiewa w dziesiątkach parafii regionu, najczęściej pod
czas odpustów i lokalnych uroczystości.

po Lasach Piaśnickich
WEJHEROWO. Urząd Gmi
ny Wejherowo wznowił cen
ną książeczkę zatytułowaną
„Piaśnica". Autorką tekstu
jest dobrze
\Sni
kom Regina Osowicka, od
łat z jiimjąs i
tematyką
martyrologii piaśnickiej. Jestj
to kolejna publikacja o tym

Żukowo

Godny patron
ddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
stara się o nadanie
imienia Karola Kreffta jed
nej z ulic Żukowa.
Przyszły patron był wy
bitnym
przedwojennym
działaczem kaszubskim. Ja
ko student założył na Uni
wersytecie Warszawskim
korporację studentów „Cassubia". Po studiach był radcą
prawnym wojewody pomor
skiego, Władysława Raczkiewicza. W tym czasie przycvzynił się m.in. do pierw
szego wydania słynnej po
wieści Aleksandra Majkow
skiego „Żece i przigode Remusa".
Po wojnie został pierw
szym starostą kartuskim.
Prześladowany i inwigilowa
ny przez UB i SB osiadł na
rodzinnej ziemi w Lniskach
pod Żukowem. Tam zmarł
w 1995 roku.

Zważywszy jego zasługi
i działalność samorządowcy
żukowscy zasugerowali, że
należy nazwać jego imie
niem jedno z rond Żukowa.
- Dyskutowaliśmy już
o tym na forum rady. Ta kwe
stia powinna już niebawem
być pozytywnie załatwiona mówi przewodniczący Rady
Gminy Żukowa, Jerzy Żurawicz.
Pojawiła się także inicja
tywa nadania imienia Kref
fta nowemu żukowskiemu
gimnazjum. Realizacja tego
pomysłu mogłaby przynieść
żukowskiej młodzieży wiele
pozytywnych zachęt do na
uki. Krefft był bowiem czło
wiekiem niezwykle wy
kształconym, płynnie władał
sześcioma językami i przez
dużą część twórczego życia
zabiegał o pomoc dla ka
szubskiej młodzieży w zdo
bywaniu wykszałcenia i sam
jej pomagał.
(ep)

'
Fot. archiwum ZK..P

„Wskazania
duszpasterskie
w sprawie obecności ję
zyka kaszubskiego w litur
gii i życiu Archidiecezji
Gdańskiej",
wydanych
przez metropolitę gdań
skiego 23 maja 1993 r.,
w których zezwala się na
używanie języka kaszub
skiego w czytaniach litur
gicznych, modlitwie wier
nych i śpiewie kościelnym.
Te przełomowe zdarzenia
stały się także podstawą
synodalnych
zapisów
w sprawie kaszubskiej li
turgii.

.

uczniów z programem kaszubskim, wystawa foto
grafii z działalności koła oraz sprawozdanie
1 przedstawienie propozycji działania na 2002 rok.
Na spotkaniu będzie możliwość zaopatrzenia się
w najnowsze publikacje literatury kaszubskiej.

•Poprawność językowa•Prace nad lekcjonarzem B Zachęta Ojca Świętego

dokumencie
synodalnym,

imimMSmls

Rocznica koła
:
GDAŃSK, BYSEWO W sobotę, 26 stycznia
0 godzi. ;!g k;
eckaćb. Mig z
żuje spotkanie związane z rocznicą swego po
wstania. Odbędzie się ono w Szkole Podstawowej

Synodalne zalecenia

akończył się
III
Synod
Gdański. Zwo
został
łany
przez arcybi
skupa gdańskiego pod ha
słem „Misja ewangeliza
cyjna Kościoła Gdańskiego
na początku nowego ty
siąclecia". Inauguracja sy
nodu odbyła się 30 kwiet
nia ubr. w katedrze oliwskiej. W opasłym

111
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Duszpasterstwo w języku kaszubskim

miejscu, wydana w ostatnim g
ło się wznowienie książki Barbary Bojarskiej
„Piaśnica. Miejsce martyrologii i pamięci. Z badań
nad zbrodniami hitlerowskimi na Pomorzu", oraz
- Mamy nadzieję, że książka ta będzie cennym
przewodnikiem dla odwiedzających Las Piaśnicki
- napisał we wstępie do „Piasnicy" wójt gminy
Wydanie książki wsparł także Pomorski Woje
wódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męcżeństwa w Gdańsku.

(ep)

GDAŃSK-WRZESZCZ. We wtorek odbyło się ze
braniu członków i sympatyków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z Wrzeszcza w sprawie po
wołania nowego koła gdańskiego partu ZKP. Ze
branie prowadziła Danuta Zabłocka, Obecny był
mieszkaniec dzielnicy, członek Rady Naczelnej
ZKP Janusz Kowalski. Powołaniem koła zaintere
sowany jest ks. prałat Mikołaj Samp, proboszcz
parafii na Czarnej. Chce, by jednym z ważnych
działań koła była organizacja mszy z liturgią w ję
zyku kaszubskim.

Karol Krefft z matką i córką, Gabrielą.
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Pismiono Kaszebsczi Zemi

Dodatek kaszubski do „Dziennika Bałtyc
kiego". 80-894 Gdańsk, Targ Drzewnv
9/11, tel 301-20-27.
•
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Eugeniusz. Pryczkowski.
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Gryf Kościerski

Uczniowie szkół średnich powiatu kościerskiego bawią się na tradycyjnych studniówkach. Matura zbliża się dużymi krokami

Poloneza czas zacząć

Niektórzy dobrze bawią się w tańcu

Fot. Andrzej Ciupka

Jak na studniówkę przystało, w Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie zabawa rozpoczęła się od
odtańczenia poloneza.

... a niektórzy podczas wesołych rozmów przy stolikach.

Fot. Andrzej Ciupka

Panowie wręczają swoim partnerkom czerwone róże.

Fot. Andrzej Ciupka

Fot. Andrzej Ciupka

REKLAMA

„Wodociągi Kościerskie" Spółka z o.o.
w Kościerzynie

THE

informuje wszystkich odbiorców wody,

Kursy języka angielskiego

że w roku 2002 zaplanowaliśmy płukanie

NEW

SCHOOLOF ENGLISH ^gjg

sieci wodociągowej w następujących terminach:

*doświadczeni lektorzy brytyjscy i polscy

1.1-2.02.2002 r.
2.15-16.03.2002 r.
3. 26-27.04.2002 r.

6. 30-31.08.2002 r.
7.4-5.10.2002 r.
8.15-16.11.2002 r.

*wszystkie poziomy zaawansowania

4. 7-8.06.2002 r.
5.19-20.07.2002 r.

9.13-14.12.2002 r.

*kursy ogólne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
*kursy egzaminacyjne na FCE

Kościerzyna, ul. Gdańska 4/1
tel. (058) 686-84-01

Płukanie sieci w „Osiedlu Mickiewicza" przeprowadzane będzie w piątek
w godz. 8.00-15.00, na pozostałym obszarze miasta w porze nocnej - rozpo

ZAPISY NA DRUGI SEMESTR

czynać się będzie w piątek o godz. 22.00, a kończyć w sobotę ok. godz. 7.00.

Biuro otwarte od poniedziałku do piątku
w godz. 13.00-19.00

Nadal w miejscach dotychczas przyjętych będziemy wywieszać stosowne
ogłoszenia, na 2 dni przed płukaniem sieci wodociągowej.

Filia: Kartuzy, ul. Bielińskiego 2/4, tel. (058) 681-06-03
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spyig f! 1 " ** '^sr'!|l
i-j «•
* 1
•l ! 53W•
jjfwif iii j§

JEZIORAK - Kościerzyna, ul. Szoplńsklego 1
i możliwość zakupu na raty
i niski czynsz
wykończenie „pod klucz"
PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE
Informacje: P.B. Margo, 81-524Gdynla-Ortowo, ul. Świętopełka 59a
tel./fax (058) 664-91-80, 664-95-36, 668-40-90, O 501 505-588
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osób otrzymało
W fl 1 stypendia burmi\J strza Kościerzy
ny. Są wśród nich uczniowie
szkół podstawowych, gimna
zjalnych, ponadgimnazjalnych
oraz przedstawiciele uczelni
wyższych. Nagrodzeni repre
zentują placówki z różnych
miast, ale łączy ich jedno - są
mieszkańcami Kościerzyny.
Osiągnięcia kandydatów
na stypendystów badali człon
kowie komisji oświaty i spraw
społecznych Rady Miejskiej.
Aby otrzymać stypendium
burmistrza uczeń szkoły pod
stawowej i gimnazjum powi
nien pochwalić się średnią
ocen 5,4. Natomiast średnia
5,3 była kryterium wyznaczo
nym dla reprezentantów szkół
ponadgimnazjalnych. Studen
ci uczelni wyższych musieli
wykazać się średnią w indek
sie, która wyniosła dla nich
4,8. Od stycznia do sierpnia
stypendyści będą otrzymywać
po 120 zł miesięcznie.
- Wiem, że ta kwota nie
jest wysoka, ale najważniej
szy jest przecież gest, po
przez który możemy docenić
wasz wysiłek - powiedział do
nagrodzonych burmistrz Zdzi
sław Czucha. - Mam nadzieję,
że z roku na rok będzie to
większa kwota i te nagrody
przejdą do tradycji naszego
miasta.
Zdaniem burmistrza talent,
zdolności oraz wielkie możliwo
ści młodych stypendystów mo
gą wnieść sporo ożywienia na
kościerski grunt. Dlatego też,
Zdzisław Czucha ma nadzieję,
że po zakończeniu edukacji
powrócą oni do rodzinnego
miasta i zaczną działać na
rzecz jego rozwoju.

Stypendia
Zdzisław Czucha
wręczał najlepszym
uczniom stypendia.

Fot. Andrzej Ciupka

- Myślę, że Kościerzyna
stwarza coraz większe możli
wości dla młodych i zdolnych
ludzi - powiedziała Anita Krystoforska z Akademii Medycz
nej w Gdańsku. - W takim
mieście jak to, mają oni duże
szanse żeby zaistnieć. Osobi
ście chciałabym zająć się ka
rierą naukową, -ale sądzę że
nasz szpital stanowi doskona
łą prognozę na przyszłość dla
wielu początkujących lekarzy i
innych specjalistów medycz
nych.
(red)

burmistrza Miasta Kościerzyna za rok 2001/2002 pozytywnie ocenieni przez komisję oświaty i spraw
społecznych

Uczniowie

1. Aleksandra Gawrońska - V LO w Gdańsku - kl.IV
2. Jan Pałkowski - Zespół Szkół Morskich w Gdańsku LE nr 2 - kl. III
3. Judyta Narloch - Szkoła Podstawowa nr 2 - kl.V
4. Joanna Kalińska - ZEspół Szkół Publicznych nr 1- SP - kl V
5. Julia Karasińska - Zespół Szkół Publicznych nr 1 - SP - kl. VI
6. EwaTroka - Zespół Szkół Publicznych nr 1 - SP - kl. VI
7. Mateusz Kowalke - Zespół Szkół Publicznych nr 1 - gimnazjum - kl. I
8. Radofaw Kurszewski - Zespół Szkół Publicznych nr 3 - SP - kl. V

Studenci

1. Joanna Daft - Uniwersytet Gdański - Wydział Nauk Społecznych, kieznek socjologia - II rok
2. Ireneusz Grulkowski - Uniwersytet Gdański Wydział Matematyki i Fizyki kierunek fizyka, specjal
ność fizyka biomedyczna, IV rok
3. Katarzyna Knopik - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek socjologia, V rok
4. Krzysztof Koprowski - Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej - IV rok
5. Anita Krystoforska - Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski - V rok
6. Anna Koseda - Politechnika Gdńska, Wdział Ekonomii i Zarządzania kierunek zarządzanie i mar
keting - V rok
7. Monika Kowalska - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,Wydział Nauk Społecznych kieru
nek kulturoznawstwo - V rok
8. Lucyna Lemańczyk - Uniwersytet Gdański Wdział Chemii kierunek chemia - V rok
9.Beata Lidzbarska - Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny - II rok
10. Barbara Mollin - Uniwersytet w Oxfordzie Wydział Prawa - II rok
11. Oskar Zięba - Pomorska Akademia Pedagogiczna Wydział Edukacyjno - Filozoficzny kierunek
pedagogika - II rok
12. Leszek Zblewski - AWF Gdańsk Wydział Wychowania Fizycznego kierunek wychowanie fizyczne
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Komisja i WPI

Uchwała Nr XLIV/370/01
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 19 grudnia 2001r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/350/2001 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 28 listopada
2001r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002r.i
zwolnień w tym podatku.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 ,Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622 z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 123,
poz.775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, 734, Nr 106, 679 z 1998r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126 z 2000r. Nr
26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009 z 2001r. Nr 45,
poz. 497), w związku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i optatach lokal
nych ( Dz. U. Nr 9, poz.31, Nr 101 poz. 444, Nr 116, poz. 502 z 1992r„ Nr 21 poz.86, Nr 94, poz. 467 z 1993r„ Nr
121 poz. 540 z 1994r„ Nr 123, poz. 600, Nr 132, poz. 675 z 1995r, Nr 147, poz. 715 z 1996r„ Nr 149 poz. 704,
Nr 91, poz. 409 z 1997r., Nr 5 poz. 24, Nr 123, poz. 780, Nr 121, poz. 770, Nr 107, poz. 689, Nr 143, poz. 956 z
1998r„ Nr 106 poz. 668, Nr 146, poz. 954, Nr 150, poz. 983 Nr 160, poz. 1058 z 1999r„ Nr 96, poz. 1129 z
2000r„ Nr 88, poz. 983, Nr 95, poz. 1041, Nr 105, poz. 1115, Nr 122, poz.1315, Nr 125 poz. 1371 z 2001r.).

Rada Miasta Kościerzyna
uchwala:
§1

1. Zmienia się treść f3 2 pkt 2 w/w uchwały w sposób następujący po słowie pkt 4 dodaje się pkt 7
oraz skreśla się treść „posiadających katalizatory oraz spełniających normę EURO - 2 i wyższe"
zastępując treścią wyprodukowanych po 1999 roku.
2. Skreśla się 3 3 w/w uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje
wództwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann

Uchwała Nr XLIV/371/01
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 19 grudnia 2001r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/349/01 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 28 listopada
2001r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz stawki podatku od
posiadania psów na 2002r.
Na podstawie: art. 18. ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996r.Dz. U. Nr 13 poz.76 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 6, art. 7 ust. 2, art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podat
kach i optatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz. 31, Nr 101 poz. 444 z 1991r., Nr 21 poz. 86 z 1992r., Nr 123 poz. 600
z 1994r„ Nr 91 poz. 409, Nr 149 poz. 704 z 1996r„ Nr 5 poz. 24, Nr 107 poz.689, Nr 121 poz. 770 i Nr 123 poz.
780 z 1997r., Nr 146 poz. 954, z 1998r. Dz. U. Nr 96 poz. 1129 z 1999r. Nr 95 poz. 1041, Nr 105 poz. 1115 z
2000r. i Nr 125 poz. 1375 z 2001r.).

RadaMiasta Kościerzyna
uchwala:
§1

Zmienia się treść § 1 pkt 2 lit. b oraz pkt 6 lit. b, które otrzymują brzmienie:
2. Od budynków lub ich części:
b) zajętych na prowadzenie działalności statutowej przez zakłady
opieki zdrowotnej
3. Od gruntów:
b) związanych z działalnością statutową zakładów opieki zdrowotnej

§2

8,42 zł
0,30 zł

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje
wództwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann

U C H W A Ł A N r XLIV/362/01
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 19 grudnia 2001 r
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z miejskich urządzeń zbiorowego zaopa
trzenia w wodę i za wprowadzenie ścieków do miejskich zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Kościerskie" sp. z o.o.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 1996 r Nr 13 poz.74 z póź. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospo
darce komunalnej (Dz.U. Nr 9 poz. 43 z póź. zm.)

Rada Miasta w Kościerzynie uchwala co następuje:
§1

Ustala się następujące opłaty:
1. Za wodę pobraną z miejskich urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w
wodę za każdy 1 m3 pobranej wody brutto
- 2,06 zł
2. Za wprowadzenie ścieków do miejskich zbiorczych urządzeń
kanalizacyjnych za każdy 1 m3 ścieków odprowadzanych przez:
a/ gospodarstwa domowe, szkoły placówki opiekuńcze,
oświatowe i wychowawcze brutto
- 3,12 zł
b/pozostałych odbiorców brutto
-3,84 zł
3. Opłata brutto obejmuje 7% podatku vat.
§2
Traci moc Uchwała Nr XXXI/242/2000 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 20 grudnia 2000 r w
sprawie ustalenia opłat za wodę z ujęcia miejskiego i ścieków wprowadzonych do miejskich urzą
dzeń kanalizacyjnych w Kościerzynie.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przedsiębiorstwu Wodociągów i kanalizacji „Wodociągi Kościer
skie" spółka z o.o.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2002 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Kazimierz Stoltmann

Budżet i pomoc
przedsiębiorstwom
Rozmowa z Grzegorzem
Cyrzanem, przewodni
czącym Komisji Rozwo
ju Gospodarczego i Fi
nansów Rady Miasta Kościerzyna
- Jak działa komisja, której
Pan przewodniczy?
- Spotykamy się co naj
mniej dwa razy w miesiącu,
oczywiście prócz Sesji Rady.
Praca komisji polega na tym iż
mamy roczne plany pracy i
odpowiednio do tych planów,
które są określone na dane
miesiące opracowujemy wy
znaczone tematy i nad tymi
sprawami dyskutujemy. Rów
nież przygotowujemy sprawy
finansowe, które wchodzą do
porządku dziennego poszcze
gólnych Sesji. Zawsze dwa dni
przed Sesją Rady Miasta spo
tykamy się, by omawiać pro
ponowane dotacje czy sub
wencje, które muszą być za
twierdzone przez naszą komi
sję.
- Jakimi problemami zaj
muje się komisja.
- Komisja zajmuje się
przede wszystkim budżetem
miasta, polityką finansową,
najprościej mówiąc; wydatka
mi i dochodami. Staramy się
również szukać jak najbardziej
dogodnych rozwiązań dla
przedsiębiorstw działających
na terenie Kościerzyny. Tak
było w ubiegłym roku, gdy ko
misja starała się szukać ja-

Grzegorz Cyrzan jest absol
wentem Uniwersytetu Gdań
skiego, Wydziału Ekonomika
Transportu, kierunek handel
zagraniczny. Żonaty, 47 lat.
Ma dwóch synów, jeden 13
letni, drugi 21 lat. Na co dzień
prowadzi mała firmę handlo
wą. Żona wspólnie z mężem
prowadzi rodzinną firmę.
kichś udogodnień, ułatwiać
start nowopowstającym fir
mom, które dopiero rozpoczy
nały swoja działalność. Nie
ukrywam, że im więcej będzie
firm u nas w Kościerzynie, tym
nasze miasto będzie stawało
się bogatsze. Koniec roku dla
komisji Rozwoju Gospodar
czego i Finansów to okres
bardzo pracowity. W miesiącu
grudniu spotykamy się kilka
krotnie wspólnie z przewodni
czącymi pozostałych komisji
Rady Miasta, a także z Zarzą
dem, gdzie omawiamy

wszystkie sprawy związane z
budżetem.
- Co dla komisji jest spra
wą najważniejszą?
- Jak wcześniej powiedzia
łem, najważniejszą sprawą
którą zajmuje się komisja jest
budżet miasta i realizacja bu
dżetu w poszczególnych mie
siącach. Jesteśmy w stałym
kontakcie ze Skarbnikiem
Miasta, z którym dyskutujemy
na tematy finansowe. Często
szukamy nowych, najlepszych
rozwiązań, a także staramy
się przewidywać i przeciw
działać zagrożeniom. Jestem
z wykształcenia ekonomistą, a
na co dzień zajmuję się pro
wadzeniem działalności go
spodarczej, więc znajomość
spraw finansowych nie jest mi
obca.
- Kto realizuje wypracowa
ne przez komisję zadania, i dc£
kogo w dalszej kolejności
przechodzą?
- Wszystkie wnioski komi
sji z jej spotkań kierowane są
do Zarząd Miasta. W dalszej
kolejności Zarząd realizuje
określone zadania.
- Jeszcze kilka słów o
Pańskich współpracownikach.
- Komisja liczy 15 osób w
tym 9 Radnych Miasta i 7
osób zaproszonych spoza Ra
dy. Grono osób, które wcho
dzą w skład naszej komisji to
ludzie kompetentni i znający
zagadnienia finansowe.
Rozmawiała
Renata Butowska

WPI podnosi
rangę samorządu *

J

ednym z elementów nowo
czesnego funkcjonowania
samorządu terytorialnego są
Wieloletnie Plany Inwestycyj
ne. Gmina, która posiada ta
kie prognozy inwestycyjne
postrzegana jest przez inne
samorządy oraz inwestorów
jako wartościowy i solidny
partner.
Wieloletni Plan Inwesty
cyjny - ten termin może wy
dawać się z początku trudny
do rozszyfrowania. Jednak
jeżeli się trochę zastanowimy
to można go odczytać bardzo
prosto. WPI to nic innego jak
plan przedsięwzięć danego
samorządu, rozłożonych na
kilka lat z uwzględnieniem
środków na jego realizację.
- WPI jest rozpisanym na
kilka lat planem zamierzeń
inwestycyjnych samorządu,
który jest opracowany w for
mie zbiorczych inwestycji informuje Piotr Lizakowski in
spektor do spraw kontroli i
zarządzania finansami. - Są
one być usystematyzowane
pod względem ważności in
westycji, okresu ich realizacji
oraz wysokości nakładów po
trzebnych w każdym okresie
np. jednym roku. Jednym sło
wem plan ten obejmuje listę
zadań przewidzianych do re
alizacji wraz z zakresem rze
czowym i finansowym w roz
biciu na poszczególne lata.

Scharmonizować
inwestycje

niu wielkie znaczenie ma kwe
stia finansowania danego
przedsięwzięcia. Większe
szanse na uwzględnienie w
planie inwestycyjnym ma to za
danie, które ma realną możli
wość uzyskana preferenczjnego kredytu lub dotacji.
Posiadanie WPI ma wiele
korzyści. Do największych z
nich można zaliczyć racjonalne
zarządzanie inwestycjami w ra
mach uchwalonego budżetu, a
także realna ocena możliwości
ich finansowania. Dzięki temu
nie dochodzi do takiej sytuacji,
gdzie realizuje się kilka inwe
stycji jednocześnie, co przy
skromnych środkach budżeto
wych wydłuża czas ich defini
tywnego zakończenia. Ponadto
taki dokument w znacznym
stopniu ułatwia pozyskanie do
datkowych finansów z ze
wnątrz np. w ramach kontraktu
wojewódzkiego czy też ze
środków pomocowych Unii Eu
ropejskiej.
(red)

Każde z planowanych
przedsięwzięć powinno być
szczegółowo opisane. Projekt
powinien uwzględniać termi
ny wykonania poszczegól
nych etapów oraz źródła ich
finansowania. Ze względu na
ograniczenie zasobów finan
sowych i kadrowych jakimi
dysponują samorządy teryto
rialne, wszystkie zadania re
alizowane na przestrzeni
określonego okresu powinny
być ze sobą scharmonizowane. Takie rozwiązanie pozwa
la najbardziej efektywnie za
gospodarować posiadane
środki finansowe. Każdy plan
powinien być uaktualniany co
roku.
- Proponowana inwestycja
powinna być opisana na spe
cjalnych formularzach - konty
nuuje Piotr Lizakowski. - Na
stępnie otrzymuje ona specjal
ną punktację. Przy punktowa

Przykładowe inwestycje zwarte w WPI miasta Kościerzyna
Lata

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
-środki własne
- kredyty preferencyjne
- dotacje b budżetu państwa
Lata

2. Budowa dróg na terenie miasta
- środki własne

2002

650 tys.
195
325
130
2002

150 tys.
150

2003

800 tys,
400
400
2003

800
800

2004

800 tys.
400
400
2004

925
925

2005

2 min
2 min

Budżet miasta
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Budżet miasta Kościerzyna

Najtrudniejszy w historii
To budżet bardzo trud
ny. Najtrudniejszy w
ciągu 12 letniej historii
naszego kościerskiego
samorządu. Takie głosy
płynęły z ust wszyst
kich radnych, którzy
uczestniczyli w sesji
poświęconej uchwale
niu budżetu na rok

2002.

Analizując zasoby kasy
miejskiej na ten rok, można
dojść do jednego tylko wnio
sku. Trudna sytuacja finan
sowa na szczeblu central
nym w kraju ma swój odpo
wiednik w strukturach gmin
nych. Z takimi problemami z
Lakimi boryka się gmina
iejska Kościerzyna, obec
nie spotyka się chyba każdy
polski samorząd.

4

Nie zwiększył się
Całkowitą nowością, z
tym że niezbyt ciekawą jest
to, że tegoroczny budżet po
raz pierwszy nie zwiększył
się w stosunku do ubiegłych
lat. Po stronie wydatków
miasto będzie miało do dys
pozycji 27.991.421 zł, to jest
o około 2 milionów mniej
aniżeli w roku minionym.
Natomiast po stronie docho
dów
znajdzie
się
27.479.421. zł. Zdaniem
wielu radnych oraz człon
ków zarządu, taka sytuacja
jest efektem zmniejszenia
dotacji celowych oraz sub
wencji z budżetu centralneo.
- Sytuacja jest bardzo
trudna w całym kraju- po
wiedział burmistrz Koście
rzyny Zdzisław Czucha. - I
to ma bezpośrednie przeło
żenie na nasz budżet. Pomi
mo tego, że jest on bardzo
ciężki, to mam jednak na
dzieję, że jest realny i uda
nam się podołać wyzwa
niom jakie przed nami stoją.
Mimo wszelkich trudności
nie możemy zapominać o

#

naszych mieszkańcach
szczególnie tych, którzy ko
rzystają ze świadczeń opieki
społecznej. Tych ludzi nie
można pozostawić na łasce
losu. Naszym obowiązkiem
jest, by roztoczyć opiekę
nad nimi.

Ograniczenie inwe
stycji
Trudności finansowe z
pewnością wpłyną na inwe
stycje prowadzone na tere
nie Kościerzyny. W ubiegłym
roku udało się przeprowa
dzić kilka konkretnych
przedsięwzięć. Można do
nich zaliczyć min. wybudo
wanie i oddanie do użytku
dwóch bloków Kościerskie
go Towarzystwa Budownic
twa Społecznego czy też
rozbudowanie kanalizacji
sanitarnej. Warto jednak do
dać, że część pieniędzy na
te zadania pochodziło z kre
dytów oraz z wyemitowania
miejskich obligacji. W tym
roku nie przewidziano emisji
kolejnej serii papierów war
tościowych.'W tym roku
trzeba będzie niestety zaci
snąć pasa i ograniczyć
środki, na niektóre z zadań,
co nie oznacza wcale, że w
dziale inwestycji dojdzie do
całkowitego marazmu.
- Będziemy rozbudowy
wali kanalizację na ulicach
Ceynowy, Strzeleckiej oraz
Bolduana - dodaje burmistrz
Czucha. - Na ten cel zagwa
rantowaliśmy pieniądze w
kwocie 650 tys. zł. Kolejnym
ważnym zadaniem, które
stoi przed nami jest odbudo
wa zabytkowej Strzelnicy.
Będzie ona przeprowadzona
wspólnie z kościerskim od
działem Zrzeszenia Kaszub
sko - Pomorskiego. Cieszę
się, że po kilkuletniej batalii
sprawa ta znalazła swoje
szczęśliwe zakończenie. Ta
kie inwestycje jak ta, są bar
dzo potrzebne miastu i jego
mieszkańcom. Pozwalają

Z myślą
o mieszkańcach
Ważną inwestycją, która
będzie przeprowadzona
przede wszystkim z myślą o
mieszkańcach ma być uru
chomienie Biura Obsługi In
teresantów. Punkt ten ma
mieć jeden zasadniczy cel zaspokoić potrzeby klienta
podczas realizacji wszelkie
go rodzaju spraw urzędo
wych. Pracownicy kościer
skiego magistratu sami
przyznają, że obecnie pe
tent, aby załatwić swoje
sprawy musi udawać się do
kilku wydziałów, które roz
mieszczone są na różnych
kondygnacjach budynku.
Najczęściej ta wędrówka
dotyczy wypełniania róż
nych druków i formularzy.
Włodarze miasta poprzez
otwarcie BOI chcą zaosz
czędzić wielu osobom pro
blemów związanych z biuro
kracją, na którą wszyscy na
rzekają. BOI poprzez swoje
funkcjonowanie
skróci
przede wszystkim czas
oczekiwania na definitywne
zakończenie przedstawione
go przez petenta problemu.
Taki punkt interesanci ko
ścierskiego magistratu będą
mieli do dyspozycji najpraw
dopodobniej już we wrze
śniu tego roku. Ciekawostką
może być również fakt, że
prócz typowych spraw
urzędniczych będzie można
tam zasięgnąć informacji na
temat Unii Europejskiej.
- Świadomość naszego
społeczeństwa w tej tematy
ce w dużym stopniu zależy

. '

Radni miejscy
stwierdzili, iż jest to
najtrudniejszy bu
dżet w ciągu 12 let
niej hitorii kościer
skiego samorządu.
również od nas - stwierdza
Zdzisław Czucha. - Wielu lu
dzi nie ma czasu by siąść
przed telewizorem czy się
gnąć po książkę z tego za
kresu. Natomiast do urzędu
przychodzi większość z nas,
i tak naprawdę prócz spra
wy, z którą przybywamy
można również zapytać o
kwestie związane z przystą
pieniem Polski do krajów
piętnastki. W ten sposób
można odnieść podwójną
korzyść z wizyty w magistra
cie.
(red)

Dochody

12 000 000zf

Jarosław Laska
Skarbnik Miasta Kościerzyna

- Największe ograniczenia oraz spadek nakfadów
dotknie w tym roku inwestycji. Mam tu na myśli kwestie
związane przede wszystkim z budową i remontem
dróg. Ponadto trudności finansowe mogą objąć rów
nież działalność opieki społecznej, jednak to jest bez
pośrednio związane ze zmniejszeniem subwencji z bu
dżetu centralnego. Warto podkreślić, że 70 proc. na
szych środków pochodzi wtaśnie z tego żródta. Nieste
ty 30 proc. jakie sami wypracowujemy nie pozwala na
realizację wielu zadań. Nie możemy jednocześnie ob
ciążać naszych mieszkańców. Pomimo trudności, na
ten rok zaplanowano kilka przedsięwzięć, na które za
bezpieczono odpowiednie środki finansowe. Kwotę
150 tys. zł przeznaczamy na dokumentację pływalni,
330 tys. zł na podłączenie Zespołu Szkół Publicznych
nr 3 do miejskiego systemu ciepłowniczego.

Wydatki
14 000 000 zł

10 207 470 zł

9 201 500 zł
10 000 000 zf

one na dynamiczny rozwój,
ponieważ w niedalekiej
przyszłości nłogą przycią
gnąć w to miejsce turystów.
Ponadto obiekt ten ma bar
dzo przyszłościowe, w
szczególności dla młodzie
ży, przeznaczenie. Nasze
dofinansowanie w tej kwestii
wyniesie 350 tys. zł.

9 991 616zł
12000 000 zł

8 513 450 zł

•2001
™ 12002

8 000 000 zł

10 000 000 zł

8 000 000 zł
6 000 000 zł

4 986 855 zł

4 000 000 zł

0 *(V IW "
• 2 909 927 zł

6 000 000 Zł

971 322 zł

2 000 000 zł

4 000000 zł

2 000 000 zł

Transport
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Zakład
dający ciepło
^MżŚ££sP-
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Podstawowym materiałem grzewczym jest węgiel.
Zakład Energetyki Ciepl
nej KOSPEC istnieje od
1997 roku. Obecną na
zwę, formę prawną i or
ganizacyjną uzyskał w
1992 roku. Zatrudnia 68
pracowników. Przez 27
lat swojego działania
wciąż dąży do zapewnia
nia swoim odbiorcom
dostaw ciepła w sposób
nieprzerwany, bezawaryj
ny, bezpieczny i ekolo
giczny;

Trochę historii
Rozwój ciepłownictwa
rozpoczął się w Kościerzynie
w latach 60-tych z chwilą roz
poczęcia budowy budynków
wielorodzinnych przy ulicy
Świętojańskiej i Jeziornej. Do
tej pory dominowało stare bu

downictwo z indywidualnym
ogrzewaniem piecowym. Do
prowadzenia eksploatacji no
wobudowanych kotłowni zo
stało powołane w 1975 roku
przedsiębiorstwo państwowe
„Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej" z siedzi
bą w Gdańsku. W 1991 roku
zostało ono skomunalizowane
i część majątku firmy przeka
zano na rzecz Gminy Miej
skiej w Kościerzynie. W dniu
25 marca 1995 roku Rada
Miasta podjęła uchwałę w
sprawie utworzenia Zakładu
Energetyki Cieplnej „KO
SPEC" Spółka z o.o., która
jest podmiotem gospodar
czym, ze 100 procentowym
udziałem kapitału Gminy Miej
skiej w Kościerzynie, wniesio
nego w formie aportu niepie
niężnego. W 1995 roku KO
SPEC znalazł się w gronie
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pięciu wybranych przedsię
biorstw ciepłowniczych w Pol
sce, którym rząd Republiki
Federalnej Niemiec w ramach
Programu Doradczego „Transform" sfinansował projekt
kompleksowej modernizacji
systemu ciepłowniczego.
Opracowany i zatwierdzony
przez Radę Miasta w Koście
rzynie program rozwoju stał
się dla pracowników spółki
trudnym, ale realnym planem
zmieniającym zasady gospo
darowania energią cieplną.
- W 1996 roku nasz pro
jekt pt „Poprawa efektywności
wykorzystania energii poprzez
modernizację systemu cie
płowniczego miasta Koście
rzyny,, wygrał konkurs organi
zowany przez Fundację Ekofundusz w Warszawie - mówi
Kazimierz Borzyszkowski, dy
rektor KOSPEC-u. - Nagrodą
była dotacja w kwocie
1.368.000 zł na inwestycje
przewidziane w opracowanym
planie.

Zadaniem firmy jest przede wszystkim wytwarzanie ciepła.
W wyniku tych prac mo
dernizacyjnych KOSPEC za
pewnia dziś dostawę ciepła o
wysokim standardzie, a także
może podłączyć i zaspokoić
potrzeby cieplne nowych od
biorców. Realizowane w la
tach 1996-2001 zadania inwestycyjno-modernizacyjne to
przecie wszystkim unowocze
śnienie centralnego źródła
ciepła (popularnie zwana ko
tłownią), pozwalająca na ela
styczne dostosowanie wielko
ści produkcji ciepła do chwilo
wych potrzeb systemu cie
płowniczego. Nastąpiła także
rozbudowa i modernizacja
sieci, oraz likwidacja kotłowni
lokalnych z podłączeniem za
silanych przez nie obiektów
do całości sieci cieplnej. Ko
lejnym zadaniem była budowa
w pełni zautomatyzowanych
węzłów cieplnych i doposaże
nie istniejących, w układy wy
miennikowe i urządzenia au

^ >v,f 4 i«

Kazimierz Borzyszkowski dyrektorem Zakładu Energetyki Ciepl
nej KOSPEC jest od 1 kwietnia 1992 roku. Wcześniej od 1976
roku, był kierownikiem Zakładu Energetyki Cieplnej w Koście
rzynie w strukturze Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki w
Gdańsku. Pan Kazimierz mieszka w Kościerzynie. Interesuje się
myślistwem, wędkarstwem i żeglarstwem.
Żonaty. Żona ma na imię Halina. Mają dwójkę dzieci Remigiu
sza i Natalię. Kazimierz Borzyszkowski ukończył studia na Poli
technice Gdańskiej Wydział Budowy Maszyn specjalizacja urzą
dzenia kotłowe oraz studia podyplomowe z zakresu energetyki
cieplnej również na tej uczelni

Mniej zużywamy, mniej
płacimy
Wraz ze zmianami gospo
darczymi w kraju zmienił się
stosunek odbiorców do spraw
związanych z zapotrzebowa
niem na energię cieplną, która
tak jak inne dobra w gospo
darce rynkowej stała się towa
rem, a różne formy oszczęd
ności, w tym także pobór
energii przez odbiorców
(głównie docieplenia i wymia
na okien) przyczyniły się do
spadku jej zużycia. Następ
stwem jest zmniejszanie przy
chodów w spółce, a to z kolei
powoduje ciągłe szukanie
możliwości nowych podłączeń
i rozbudowy sieci ciepłowni

czych w celu zwiększenia
masy sprzedaży energii ciepl
nej, optymalizację obniżki
kosztów ( np. zatrudnienie
zmalało z 134 etatów na
68.), podejmowanie starań o
pozyskanie nowych odbior
ców (55.563 m kw dodatkowo
ogrzewane). Poszukuje się£
również innych dodatkowych
przychodów. Warto jednak
zaznaczyć że jeśli zużycie
ciepła spada, to przy wzroście
kosztów cena powinna ro
snąć. Jest jednak inaczej, pła
cimy mniej! W tym przypadku
oszczędzanie i ocieplanie bu
dynku się opłaca. Średnia ce
na ogrzewania 1 m kw po
wierzchni miesięcznie w 2001
roku była niższa niż na przy
kład w 1995 roku, mimo że in
flacja w tym okresie wynosiła
ok. 80 procent.
(red)

Węgiel podstwowy nośnik energii

Zakres dziafalności
Główne zadania Zakładu
Energetyki Cieplnej KOSPEC
to przede wszystkim wytwa
rzanie, przesyłanie i dystrybu
cja ciepła, świadczenie usług
związanych z remontowa
niem, konserwacją i moderni
zacją sieci, węzłów, urządzeń
i instalacji cieplnych oraz kon
serwacją instalacji wewnętrz
nej. Efektem wytężonej pracy
doświadczonej i wykwalifiko
wanej załogi jest coraz bar
dziej pozytywny i nowoczesny
obraz ciepłownictwa w mie
ście. Wybudowano nowe i wy
mieniono część starych sieci
cieplnych, a także zawory sie
ciowe. Uległ poprawie stan
techniczny węzłów cieplnych
łącznie z całkowitą ich wymia
ną, zgodnie z nowoczesną
technologią. Dokonano także
opomiarowania poboru ciepła.

tomatycznej regulacji podło
gowej. Wykonanie tych przed
sięwzięć było możliwe dzięki
pozyskaniu bezzwrotnych do
tacji w kwocie ponad 3 min zł.
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Podstawowym nośnikiem energii w Kościerzynie jest obecnie węgiel. Użycie węgla stanowi ponad
80,4 proc. Pozostałymi nośnikami energii są olej, drewno, gaz, energia elektryczna oraz gaz płyn
ny. Tak wysoki udział węgla w bilansie nośników energii w mieście powoduje znaczne zanieczysz
czenie atmosfery zwłaszcza w sezonie grzewczym, ale również latem z uwagi na przygotowanie
ciepłej wody dla systemu miejskiego. Wszystko to ze spalania węgla w kotłowniach KOSPEC-u.
W związku z tym planuje się, że w mieście nastąpi rozwój sieci gazowej a podstawowymi nośni
kami energii będą gaz i ciepło sieciowe (docelowo wytwarzane w oparciu o gaz) mniejszy zaś
udział oleju, drewna i słomy.

Wyniki eksploatacji KOSPEC-u za okres 1995 - 2001
Wyszczególnienie danych

Rok

1995
1996
1997
1998
1999

2000
2001

Powierzchnia dostawy ciepła

Średnia miesięczna cena sprzedaży

181 572
181 572
187947
206174
210271
222 751
237 135

2,43

uikw

zt/mkw
2,82

2,95
2,72
2,58

2,22
2,26

Zima w Kościerzynie

piętek
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Takiej zimy nie było od 20 lat

Zasypało biatym puchem

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 ponie
działek,
w godz. 1000 - 1500
* Wiceprzewodniczący Rady - Jerzy Jańczak
Urząd Miasta, I piętro, pok. 17, tel. 686 84 32 w każdy piątek,
w godz. 1500 -1800
Dyżury Radnych w Urzędzie Miasta
I piętro, pok. 12, tel. 686 80 00 w każdy czwartek w godz. 16001800
Istnieje możliwość przekazania spraw do radnych poprzez tel.
686 80 00
(po godz. 1530 - automatyczna sekretarka).
Wykazy imienne dyżurujących radnych podawane będą do pu
blicznej wiadomości w okresach miesięcznych.
Harmonogram dyżurów Radnych w miesiącu lutym 2002r.
7.02.2002r.
Pan Ginter Mirosław
Pan Gulczyński Albin
14.02.2002r.
Pan Jaszczak Krzysztof
Pani Kaszubowska - Nitz Helena

Starano się w miarę możliwości jak najszybciej usunąć śnieg z centrum miasta

Ś

nieżna nawałnica jaka na
wiedziła Kościerzynę w
okresie Nowego Roku posta
wiła w stan pogotowia
wszystkie służby odpowie
dzialne za odśnieżanie. W
tym czasie autobusy zawra
cały z drogi, opóźnienia się
gały do godziny i dłużej. Nie
można było dojechać do po
bliskich miejscowości. Kłopo
ty miały autobusy odjeżdżają^k>i przyjeżdżające do Ko
ścierzyny z Kartuz przez
Egiertowo.

Zwotano sztab
31 grudnia Zdzisław Czucha burmistrz Miasta Koście
rzyna zwołał sztab kryzyso
wy, na którym stawiły się
wszystkie służby odpowie
dzialne za funkcjonowanie
miasta. Podjęto stosowne de

cyzje dotyczące opanowania
skutków zimy, oraz wystoso
wano apel do mieszkańców o
ograniczenie ruchu pojazdów
na terenie Kościerzyny. Wyłą
czony z postoju został rejon
Starego Miasta. Zakaz ten
obowiązywał do odwołania,
czyli do chwili, kiedy poprawi
ła się sytuacja pogodowa.
- W mieście było bardzo
dużo śniegu i istniała obawa,
że jeżeli jeszcze napada to
będzie kłopot z przebiciem
się na ulicach i ruch może zo
stać wstrzymany - opowiada
Ewa Aleksandrowicz, Naczel
nik Wydziału Inżynierii Miej
skiej w Urzędzie Miasta. - Na
pewno było ciężko poruszać
się mieszkańcom na terenie
miasta, ale staraliśmy się ro
bić wszystko co w naszej mo
cy. Podjęliśmy decyzję, aby

śnieg z centrum miasta został
usunięty, i tak powoli wywo
żono go z najbardziej po
trzebnych i uczęszczanych
szlaków, jak np. dojazd do
szpitala.

Obowiązek
odśnieżania...
...ma każdy właściciel
prywatnych domów. Wszyst
kie chodniki przylegające do
posesji powinny być odśnie
żone przez właścicieli. Zapy
taliśmy strażników miejskich,
jak radzą sobie z tym proble
mem.
Janusz Wysiecki, Komen
dant Straży Miejskiej - Kościerzacy doskonale znają
swoje obowiązki. Z praktyki
wiemy, że spora ilość miesz
kańców bardzo sumiennie

podchodzi do tej sprawy. Ma
ło jest takich prywatnych po
sesji, które nie są odśnieżo
ne. Często jednak najwięcej
problemów jest z instytucja
mi, które zlecają te prace in
nym firmom, a te nie odśnie
żają w terminie lub starannie.
W połowie stycznia sytu
acja została całkowicie opa
nowana. Śnieg z miasta w
znacznej mierze został wy
wieziony, chodniki zostały od
śnieżone. Jednak zima się
jeszcze nie kończy. Przed na
mi luty i marzec, miesiące,
które mogą przynieść kolejny
atak zimy. Podajemy miesz
kańcom telefony interwencyj
ne z których można korzystać
w razie zagrożeń lub w wyjąt
kowych sytuacjach.
(red)

a

Śnieżna zamieć nawiedziła Kościerzynę.
Mieszkańcy bali ruszać się z domów

Wydział Inżynierii Miejskiej
Urzędu Miasta w Kościerzynie,

Największą radość zima przyniosła dzie
ciom. Przy ulicy Moniszki pobudowano oko
ło 4 metrowe bałwany.

tel. 686-31-42, tel. Kom. 0501-098-069
Straż Miejska
tel. 686-59-99, kom. 0501-098-064

21.02.2002r.
Pan Kluth Zbigniew
Pani Knopik Krystyna
28.02.2002r.
Pan Kulas Jerzy
Pan Machut Feliks

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
PONIŻEJ 30.000 EURO
Zarząd Miasta Kościerzyna, ul. 3-go Maja 9 ogłasza przetarg
nieograniczony
na wykonanie konserwacji i naprawy kserokopiarek dla potrzeb
Urzędu Miasta
w Kościerzynie.
Szczegółowy zakres dostaw określony jest w specyfikacji istot
nych warunków zamówienia.
1. Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków za
mówienia można odebrać w Urzędzie Miasta w Kościerzynie,
ul. 3-go Maja 9, pok. 14.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 09.05.2000r. do godz. 9,oo w
budynku Urzędu Miasta pok. 14.
3. Oferty zostaną otwarte komisyjnie w obecności oferentów w
siedzibie Zamawiającego
w dniu 09.05.2000 r. o godz. 915 w pok. 11.
4. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.12.2001r.
5. Wydział prowadzący - Wydział Organizacyjno-Gospodarczy.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest Pani
Joanna Jankowiak, tel. 686-39-56.
6. Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem prefe
rencji krajowych.
7. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
8. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają na
stępujące warunki:
* przedmiot działalności jest zgodny z przedmiotem przetargu,
* nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
art.19i spełniają
warunki zawarte w art. 22 ust.2 Ustawy o Zamówieniach Pu
blicznych,
* są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z
wymogami ustawowymi.
Zarząd Miasta
Kościerzyna

Podziękowanie
Rada i Zarząd Miasta Kościerzyna serdecznie
dziękuje wszystkim mieszkańcom oraz
instytucjom, którzy przysłali życzenia świąteczno
noworoczne
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Nasze sprawy
Słowniczek samorządowy

Paczki dla dzieci

Szczytny cel
T uż

po raz czwarty Radni
I Miasta Kościerzyny, oraz
członkowie komisji Rady zbie
rali pieniądze na paczki świą
teczne dla dzieci z rodzin ubo
gich i wielodzietnych. W tym ro
ku zebrano w sumie około 2,5
tys. zł, za które zakupiono po
nad czterdzieści paczek. Ta
szczytna akcja trwa już od
1998 roku. Pomysłodawcą te
go przedsięwzięcia jest Kazi
mierz Stoltmann, Przewodni
czący Rady Miasta.
Kazimierz Stoltmann: Do
akcji każdego roku włączają

się Radni jak również osoby
spoza Rady, wchodzące w
skład stałych komisji. Od sa
mego początku pomysł ten zy
skał powszechną akceptację.
Co roku średnio zbieraliśmy
tyle środków, że można było
zakupić ponad czterdzieści
paczek. Prezenty trafiały do
rodzin, które wytypował Miej
ski Ośrodek Pomocy Społecz
nej oraz szkoły. Radni osobi
ście rozwozili paczki. Myślę,
że jest potrzebny także taki
kontakt mieszkańca z Radny
mi. Widać było duże zasko

czenie oraz wielką radość
wśród obdarowywanych, iż
pamięta się o ludziach potrze
bujących pomocy. Szczególnie
cieszyły się dzieci. Doświad
czenia wynikające z tych spo
tkań utwierdziły mnie w prze
konaniu, że akcję tę warto i
trzeba kontynuować. Wierzę,
że także w następnych kaden
cjach samorząd miejski pod
trzyma tę tradycję. Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili
się do zrealizowania tego
szlachetnego czynu.

(red)

Holendrzy w Kościerzynie

Każdy winien pomagać

T

uż przed Nowym Rokiem
Kościerzynę odwiedzili
Holendrzy. Holenderskie Sto
warzyszenie Pomocy Polsce i
Rumunii przyjeżdża do nasze
go miasta już od 1981 roku.
Goście odwiedzają nas dwa ra
zy w ciągu roku i przywożą da
ry dla Polskiego Komitetu Po
mocy Społecznej Zarządu Miej
sko-Gminnego w Kościerzynie.
- Dary te trafiają do ludzi
potrzebujących pomocy - opo
wiada Zbigniew Zaręba prezes
PKPS. - Holendrzy przywożą
wózki inwalidzkie, kule, odzież i
wiele innych rzeczy. Jesteśmy
bardzo zadowoleni z tego faktu,
iż to stowarzyszenie, którego
prezesem jest Franz M. van
Rooij, tak długo współpracuje z
nami. W tym roku postanowili
śmy przybyłych gości odzna
czyć Honorową Złotą Odznaką,
którą wręczyli Zdzisław Czucha, burmistrz miasta, Ignacy
Kostuch, wiceburmistrz oraz
Kazimierz Stoltmann, Przewod
niczący Rady Miasta.
- Polski Komitet Pomocy
Społecznej działa w Kościerzy
nie od zawsze - opowiada Zbi
gniew Zaręba. - Jesteśmy orga
nizacją, która w miarę możliwo

ści pomaga wszystkim, którzy
znajdują się w trudnej sytuacji
życiowej. Nasze motto to: „Każ
dy człowiek jest zobowiązany
przyczyniać się, ile w jego mo
cy, do dobra drugich i zaiste nic
nie jest wart ten, kto nikomu nie
jest użyteczny,,. Tak pisał Kartezjusz.
PKPS jest jedną z wielu or
ganizacji, którą pod koniec
ubiegłego roku Zdzisław Czucha nagrodził „Nagrodą Burmi
strza Miasta Kościerzyna". Wte
dy to burmistrz powiedział:
„Działania Państwa na rzecz
pomocy ludziom potrzebują
cym są W najlepszym tego sło
wa znaczeniu wzorem dla każ
dego z nas. Służba społeczna
musi być podstawową warto
ścią w stosunkach międzyludz
kich,,.
- Nagroda ta jest dla nas
wielkim wyróżnieniem - stwier
dza Zbigniew Zaręba, prezes
PKPS. - Ale niesienie pomocy
ludziom to nasza praca i stara
my się ją wykonywać jak najle
piej. Organizacja nasza poma
ga i pomagać będzie w miarę
swoich możliwości. W każdy
poniedziałek i czwartek wyda
jemy w naszej siedzibie (ul. Je-

Budżet jednostki sa
morządu terytorial
nego...
... jest rocznym planem
finansowym uchwalanym w
formie uchwały budżetowej,
obejmującym: dochody i
wydatki oraz przychody i
rozchody jednostek samo
rządu terytorialnego, przy
chody i wydatki zakładów
budżetowych, gospodarstw
pomocniczych, jednostek
budżetowych i środków
specjalnych oraz funduszy
celowych. Na podstawie bu
dżetu prowadzą one swoją
gospodarkę finansową w
sposób jawny i samodziel
ny. Konstrukcja treści bu
dżetu jest wyznaczona
przez zespół zasad budże
towych, wśród których naj
ważniejsze znaczenie nale
ży przypisać zasadom: jed
ności, jawności, uprzedności, równowagi i szczegóło
wości.

Zasada jedności...

Zbigniew Zaręba,
prezes Polskiego
Komitetu Pomocy
Społecznej
ziorna 3) około 50 rodzinom
chleb i inne wyroby piekarni
cze, które otrzymujemy z PSS
Społem. Apelujemy do osób,
które takiej pomocy potrzebują;
- możecie się do nas zgłosić.
Prócz tego państwo Jarzębińscy codziennie wydają chleb 11
rodzinom.
Cieszy nas fakt iż co raz
więcej osób odczuwa potrzebę
niesienia pomocy drugiemu
człowiekowi.
(red)

Radni Miasta Kościerzyna wystosowali apel o zmianę nazwy województwa. Pismo to skierowali do
wojewody pomorskiego, marszałka województwa oraz posłów i senatorów Województwa Pomor
skiego. Poniżej przedstawiamy treść wystosowanego apelu.
My radni miasta Kościerzyna uważamy, iż obecna nazwa województwa - Województwo Pomorskie
w terytorialnie istniejących granicach jest z naszego punktu widzenia niewłaściwa.
Po ostatnim podziale administracyjnym Pomorze zostało podzielone na różne jednostki administra
cyjne, np. Województwo Kujawsko Pomorskie.
Do tego województwa dołączyły powiaty z regionu południowo - zachodnich Kaszub. Niestety w
obecnej nazwie naszego województwa nie uwzględniono aspektów etnicznych i historycznych.
Kaszubi są w naszym województwie największą grupą etniczną ze swym językiem, bardzo bogatą
kulturą oraz wielką spuścizną materialną i duchową, co powinno mieć swoje odbicie w nazwie, jak
to uczyniono w stosunku do Kujawiaków, Mazurów, Warmiaków i innych grup etnicznych.
Zmiana nazwy Województwa Pomorskiego na Kaszubsko - Pomorskie jest powszechnie stawia
nym postulatem Kaszubów do władz wszystkich szczebli.
Apel został podjęty jednogłośnie na sesji Rady Miasta Kościerzyna w dniu 19 grudnia 2001 roku.

Drodzy czytelnicy!
Przypominamy, że redakcja Wieści z Ratusza czeka na Wasze listy! Wiele stałych działów naszego
biuletynu zostało właśnie przez czytelników zaproponowanych. Postaramy się zrealizować wszystkie
Wasze sugestie 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
STOPKA

Zasady budżetowe

*

Wieści z Ratusza - miesięcznik - jest biuletynem informacyjnym Rady i Zarządu Miasta Koście
rzyna. Wydawca: Urząd Miasta Kościerzyna. Redaktor prowadząca: Renata Butowska.Skład
elektroniczny i przygotowanie techniczne POLSKAPRESSE sp. z o.o. Oddział Prasa Bałtycka.
Zdjęcia: Andrzej Ciupka, archiwum własne. Za treść drukowanych materiałów odpowiedzialność
ponosi redakcja, (c) Urząd Miasta Kościerzyna.

... polega na tym, że jed
nostka samorządu teryto
rialnego samodzielnie pro
wadzi gospodarkę finanso
wą w myśl właśnie budżetu,
który jest podstawą realiza
cji zadań przez tę jednostkę
w ciągu roku.

Zasada jawności...
... przejawia się tym, że
na zarząd nałożony jest
obowiązek informowania
mieszkańców o założeniach
projektu budżetu, kierun
kach polityki społecznej i
gospodarczej, oraz źró
dłach gromadzenia zaso
bów pieniężnych i sposobie
ich wykorzystania. Od stro
ny praktycznej zasada jaw
ności opiera się między in
nymi na jawności debaty
budżetowej i jawności sa
mego dokumentu jakim jest
budżet oraz sprawozdań z
jego wykonania.

Zasada uprzedności...
...wyraża się tym, że bu
dżet jednostki samorządu
terytorialnego powinien być
uchwalony do końca roku
budżetowego poprzedzają
cego rok, którego budżet
dotyczy. Zasada ta nie ma
charakteru bezwzględnie
obowiązującego,
gdyż
zgodnie z art. 122 ustawy o
finansach
publicznych,
uchwałę budżetową organ
stanowiący uchwala przed
rozpoczęciem roku budże
towego, a w szczególnie
uzasadnionych
przypad
kach - nie później niż do 31
marca roku, którego budżet
dotyczy.

Zasada równowagi
budżetowej...
... mówi o tym, że na or
ganach samorządów spo
czywa obowiązek podjęcia
wszystkich czynności, które
doprowadziłyby do zacho
wania równowagi budżeto
wej w każdym stadium pro
wadzenia gospodarki. W
budżecie jednostki samo
rządu terytorialnego wydat
ki nie mogą przekroczyć do

chodów wraz z wpływami
zwrotnymi.

Zasada
szczegółowości...
...oznacza, że budżet
musi być ustalony i wykony
wany ze szczegółowym po
działem dochodów i wydat
ków. Uchwała budżetowa
samorządu określa: progno
zowane dochody według
ważniejszych źródeł i dzia
łów klasyfikacji budżetowej,
wydatki w podziale na dzia
ły i rozdziały klasyfikacji wy
datków, źródła pokrycia de
ficytu lub przeznaczenia
nadwyżki budżetu samorzą
du, wydatki związane z
Wieloletnimi Planami Inwe
stycyjnymi, z wyodrębnie
niem wydatków na finanso
wanie poszczególnych za
dań z tego Planu. Budżet
musi także zawierać plany
przychodów i wydatków za
kładów budżetowych będą
cych w gestii gminy, gospo
darstw pomocniczych jed
nostek budżetowych oraz
środków specjalnych i fun
duszy celowych. Musi także
zawierać konieczne upo
ważnienia dla Zarządu do
zaciągania długu oraz do
spłat zobowiązań jednostki
samorządu terytorialnego.
W budżecie zgodnie z zasa
dą szczegółowości znajdą
się także: zakres i kwoty do
tacji przedmiotowych, dota
cje, dochody i wydatki zwią
zane z realizacją zadań
wspólnych, realizowanych
w drodze umów lub porozu
mień między samorządami.
Przy okazji wyjaśniania
pojęcia budżetu należy po
ruszyć jeszcze jedno za
gadnienie, a więc czym jest
tzw. zakres budżetu. O za
kresie budżetu można mó
wić w dwóch aspektach przedmiotowym i podmioto
wym.

Zakres
przedmiotowy...
... pojawia się w treści,
rodzajach oraz formach do
chodów i wydatków budże
towych. Wielkość dochodów
z poszczególnych źródeł in
formuje o stopniu obciąże
nia różnych dziedzin dzia
łalności i społeczności lo
kalnej. Z kolei wielkość wy
datków i ich przeznaczenie
określają stopień finanso
wania działalności społecz
no-gospodarczej z budżetu
samorządu. Natomiast...

Zakres podmiotowy
budżetu...
... polega na zawarciu w
nim działalności finansowej
komunalnych jednostek or
ganizacyjnych.
Związek
między budżetem samorzą
du a działalnością finanso
wą tych jednostek polega
na objęciu budżetem cało
ści ich wydatków i docho
dów, bądź też tylko na po
wiązaniu ich działalności fi
nansowej z budżetem po
przez określone dotacje.

Dochody budżetu
|samorządu...
... to środki publiczne,
pobierane
bezzwrotnie
przez jednostkę samorządu

terytorialnego od podmio
tów gospodarczych oraz
osób fizycznych, jak rów
nież środki otrzymywane z
budżetu państwa - subwen
cje i dotacje na realizację
zadań związanych z zaspo
kojeniem zbiorowych po
trzeb wspólnoty lokalnej. Z
punktu widzenia samodziel
ności finansowej samorzą
du istotne znaczenie ma po
dział dochodów na tzw. wła
sne, tj. dochody przyznawa
ne ustawowo jednostce sa
morządu terytorialnego na
czas nieokreślony i docho
dy obce, które nie mają sta
łego charakteru i nie pocho
dzą z własnej działalności
tej jednostki. Dochody sa
morządu są określone w
ustawie o dochodach jedno
stek samorządu terytorial
nego w latach 1999-200?^
ustawa określa również zs^
sady gromadzenia docho
dów, zasady i tryb ustalania
i przekazywania subwencji i
dotacji z budżetu państwa.

Wydatki budżetu
samorządu...
...to środki publiczne
przekazywane z tego bu
dżetu na realizację zadań.
Do wydatków tych nie zali
cza się środków wypłaca
nych z budżetu na spłatę
wcześniej zaciągniętych zo
bowiązań. Wydatkiem bu
dżetowym jest każda kwota
podjęta z rachunku bieżą
cego niezależnie od jej
przeznaczenia, nawet gdy
dotyczy pobrania gotówki
do kasy. Nie jest wydatkiem
przekazanie środków pie
niężnych dysponentom ni; ^
szego stopnia na realizację
ich planu finansowego. Roz
różniamy wydatki bieżące
związane z bieżącym funk
cjonowaniem jednostek or
ganizacyjnych oraz dotacje
i wydatki majątkowe (wydat
ki przeznaczone na finanso
wanie inwestycji oraz udzia
ły gminy w spółkach).

Przychody...
... budżetu pochodzą
głównie ze sprzedaży pa
pierów wartościowych wy
emitowanych przez jednost
kę samorządu terytorialne
go, kredytów zaciąganych w
bankach krajowych, poży
czek, prywatyzacji majątku
jednostki samorządu teryto
rialnego, nadwyżki budżetu
z lat ubiegłych, oraz wol
nych środków na rachunku
bieżącym budżetu, wynika
jących z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchodami
budżetu...
... są spłaty otrzyma
nych pożyczek i kredytów,
wykup papierów wartościo
wych i inne operacje finan
sowe oraz udzielone przez
jednostekę samorządu tery
torialnego pożyczki. Wyod
rębnienie takie pozwala na
zachowanie większej przej
rzystości budżetu, a przede
wszystkim umożliwia wyod
rębnienie instrumentów finansowoprawnych,
Piotr Lizakowski

Rozmaitości
Pamięć o Honorowym
Obywatelu

17 stycznia minęła dru
ga rocznica śmierci ś.p.
ks prałata dr Hilarego
Jastaka. Ksiądz prałat
ma na swoim koncie
wiele tytułów, odzna
czeń, i godności z któ
rych najbliższe nam to
tytuł Honorowego Oby
watela Miasta Koście
rzyna;

Prócz tego otrzymał
również godność Honorowe
go Obywatela Miasta Gdyni
oraz Krzyż Komandorski z
Gwiazdą Orderu Odrodze
nia Polski.
Urodził się w 1914 roku
w Kościerzynie. Dzieciństwo
i lata młodzieńcze spędził w
rodzinnym mieście. W 34 rogfe rozpoczął studia w Semi
narium Duchownym w War
szawie. Pracując w kilku pa
rafiach tamtejszej archidie
cezji uczestniczył czynnie w
ruchu oporu. Po wojnie po
wrócił do Diecezji Chełmiń
skiej, gdzie przez okres jed
nego roku duszpasterzował
w Toruniu. W roku 1946 zo
stał powołany na dyrektora
Caritasu Okręgu Gdańskie
go. W 1949 roku został pro
boszczem nowo utworzonej
parafii pod wezwaniem Naj
świętszego Serca Pana Je
zusa w Gdyni. Mimo ogrom

nych przeszkód i szykan ze
strony władz komunistycz
nych zbudował tam wspa
niałą świątynię. W 1953 ro
ku ks. Hilary Jastak uzyskał
tytuł doktora teologii na Wy
dziale Teologii Katolickiej
Uniwersytetu Warszawskie
go. W roku 1961 otrzymał
tytuł Szambelana Papieskie
go, a w 1965 roku nomina
cję na Papieskiego Prałata
Domowego. W okresie tra
gicznych wydarzeń na Wy
brzeżu w roku 1970 włączył
się energicznie do działań w
obronie prześladowanych
robotników. W trakcie pa
miętnych dni w roku 1980
był kapelanem stoczniow
ców. W okresie stanu wojen
nego Jego plebania i kościół
stanowił ostoję i punkt
schronienia dla prześlado
wanych robotników i działa
czy „Solidaroności". W 1991
roku założył i był prezesem
Fundacji Pomocy Stypen
dialnej dla ubogiej młodzie
ży kaszubskiej. Nazwano go
„Królem Kaszubów".
Ks. Hilary Jastak zmarł
w wieku 86 lat i pozostanie
w pamięci jako człowiek
wielkiego serca, czułego na
potrzeby bliźnich.

kościerskim Rynku
zabytkowym Ra!&zu przez cały rok czynne
^Gszi
są dwie stałe wystawy, które
zwiedzać mogą zarówno tu
ryści jak i mieszkańcy. Prócz
tego znajduje się tu bezpłat
na informacja turystyczna,
która posiada bogatą bazę
ofert oraz pokaźny zasób in
formacji dotyczący naszego
terenu.

Wystawy
Na ekspozycji historycz
nej pod nazwą „Kościerzyna
i ziemia kościerska" zgroma
dzono pokaźny zbiór doku
mentujący historię naszego
regionu od czasów prehisto
rycznych. Każdy zwiedzający
może obejrzeć przedmioty

kultury materialnej pocho
dzące z naszych stron, może
poznać także postacie ro
dem z tej ziemi, które zasłu
żyły się dla Polski i Kaszub.
Na wystawie przyrodni
czej podziwiać można około
130 spreparowanych okazów
zwierząt. Są wśród nich ga
dy, płazy, ryby, które najczę
ściej występują na ziemi kościerskiej. Zbiory tej wystawy
częściowo pochodzą z kolek
cji prywatnych.
- Każdy turysta, który
przyjeżdża do Kościerzyny,
chętnie przychodzi do na
szego Ratusza - opowiada
Justyna Reszka, pracownik
informacji turystycznej. - Go
ście nasi są zachwyceni tym,
co mogą tutaj obejrzeć. Wie

Ferie w Kościerzynie
W okresie zimowych wakacji szkoły z terenu Kościerzyny
oraz Kościerski Dom Kultury przygotowali szereg atrakcji
dla dzieci i młodzieży. Poniżej przedstawiamy szczegółowy
plan ferii w poszczególnych placówkach.

Szkoła Podstawowa nr 1
'Zajęcia plastyczno - techniczne, spacery, zajęcia sportowe
(m. in. jazda konna, turniej tenisa stołowego, gry i zabawy
na sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu), zajęcia dy
daktyczne, zajęcia muzyczno - ruchowe (m.in. dyskoteka,
nauka tańców dyskotekowych), spotkanie z policjantem i
pielęgniarką, wycieczki (m. in. wyjazd na basen, ognisko,
wycieczka autokarowa szlakiem kaszubskim)
-godz. od 9 do 13

Szkoła Podstawowa nr 2
'Zajęcia plastyczno - techniczne, spacery, zajęcia sporto
we, zajęcia muzyczno ruchowe (m. in. dyskoteka), kulig, lo
dowisko, basen, wycieczki do Trójmiasta i nie tylko i wiele
innych atrakcji
-godz. od 9 do 13

Zespół Szkół Publicznych nr 1
'Zajęcia plastyczno - techniczne, spacery, zajęcia sporto
we, zajęcia dydaktyczne, dyskoteka, kulig, lodowisko, ba
sen, wycieczki i wiele innych atrakcji
-godz. od 9 do 13

Zespół Szkół Publicznych nr 2
*Dla wszystkich uczestników ferii przygotowano masę im
prez m. in. gry i zabawy sportowe, gry w siatkówkę, koszy
kówkę, kulig. Nie zabraknie również dyskoteki dla uczestni
ków ferii.
-godz. od 9 do 13

Zespół Szkół Publicznych nr 3

Jedno z ostatnich zdjęć Księdza Prałata,
wykonane w czasie uroczystości nadania
Honorowego Obywatelstwa Kościerzyny

Ratusz Miejski zaprasza
CL w

piątek
25 stycznia 2002 r.

le podziwu wśród zwiedzają
cych wywołuje wystawa
przyrodnicza.
Ceny biletów: ulgowy 1,5
zł, normalny 3 złote. Nato
miast bilet wycieczkowy
szkolny kosztuje 1,5 zł.

kodzieła artystycznego, ksią
żek, folderów, mapek oraz
innych materiałów promocyj
nych, posiada ofertę agrotu
rystyczną. Jest również
przedstawicielem wielu biur
podróży.

Informacja turystycz
na
Każdy turysta, który od
wiedzi nasze strony może
skorzystać z bezpłatnej,
kompleksowej informacji do
tyczącej między innymi spę
dzenia aktywnego, przyjem
nego urlopu na Kaszubach.
Prócz tego biuro organizuje
rodzinne pobyty weekendo
we i wycieczki objazdowe po
Szwajcarii Kaszubskiej. Pro
wadzi sprzedaż wyrobów rę

'Zajęcia świetlicowe, gry i zabawy sportowe, wycieczki, ku
lig, basen 1 masę innych atrakcji.
-godz. 9 do 13
Wszyscy uczestnicy zimowisk w szkołach otrzymają posiłki.

Kościerski Dom Kułtuiy
Dnia 28 lutego
'Bal przebierańców dla dzieci. W programie wspaniałe kon
kursy: wybór Króla i Królowej Balu. (KDK - kawiarnia w
godz. 16.30-19.00)

Dnia 1 lutego
*Spektakl dla dzieci „Cudowna lampa Alladyna". Adaptacja
najsłynniejszej z „Baśni tysiąca i jednej nocy". Spektakl
przeplatany muzyką orientalną, przybliżający egzotykę kra
jów dalekiego wschodu, (sala widowiskowa im. L. Szopińskiego, godz. 9 i godz. 10, - wcześniejsza rezerwacja pod nr
tel. 686-23-63, wstęp bezpłatny)

Dnia 5 lutego
'Dyskoteka dla młodzieży (kawiarnia KDK - godz. Od 17 do

20)
Ratusz czynny jest codzien
nie w okresie wakacji tj. od
czerwca do końca września
w godzinach od 10 do godzi
ny 18, natomiast w pozosta
łe miesiące roku od godziny
8 do 16.
tel. 686-28-80,
fax. 686-84-35,
e-mail
infokoscierzyna @ alpha.pl

Codziennie bezpłatny wstęp dla wszystkich dzieci na wy
stawę przyrodniczą - Ratusz Miasta, ul. Rynek 9
We wtorki i czwartki w godz. 12 -16 zajęcia rzeźbiarskie podstawy rzeźby w drewnie (KDK - III piętro)
Projekcja filmów - Sala L. Szopińskiego DKF

Miejska Biblioteka Publiczna
*W okresie ferii placówka będzie pracowała bez zm an.
-godz. od 9 do 18

Informacja Zarządu Miasta Kościerzyna

:/ > • ;

*

3 ' M

Podziw zwiedzających wywołuje wystawa
przyrodnicza.

Na ekspozycji historycznej można obejrzeć
pokaźny zbiór dokumentów

Zarząd Miasta Kościerzyna podaje do publicznej
wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
w Kościerzynie przy ulicy 3-go Maja 9A został wy
wieszony w dniu 25 stycznia 2002 r. wykaz, niżej
wymienionych lokali mieszkalnych - przeznaczo
nych do zbycia w drodze bezprzetargowej, na
rzecz ich najemców:
- przy ulicy Kartuskiej 8/14/A
- przy ulicy Os. Tysiąclecia 13/6/A
- przy ulicy Os. Tysiąclecia 13/1/B
- przy ulicy Os. Tysiąclecia 13/1O/B
- przy ulicy Os. Tysiąclecia 13/14/B
- przy ulicy Świętojańskiej 13/10/B

KOŚCIERZYNA

Orkiestra zagrata
w Kościerzynie
•V\nr°.

Na ulicach Kościerzyny można było spotkać kwestującego burmi
strza, Zdzisława Czuchę
roku na rok Wielka OrkiezLi stra Świątecznej Pomocy
zbiera w Kościerzynie coraz
więcej pieniędzy. Nie inaczej
było i w tym roku. W sumie ze
brano ponad 51 tys. zł. Zebra
ne pieniądze pozwolą zakupić
najnowocześniejszy sprzęt
medyczny dla ratowania życia
dzieci.
Już od samego rana w Ko
ścierzynie można było zauwa
żyć masę młodych ludzi, któ
rzy zbierali pieniądze na ten
szczytny cel. W całą akcję za
angażowanych było ponad
250 wolontariuszy.
Na ulicach naszego miasta
kwestował również Zdzisław
Czucha, burmistrz Miasta Ko
ścierzyna, który uważa całą
akcję jako bardzo potrzebną.
Zaimprowizowane studio
znajdowało się w Zespole
Szkół Publicznych nr 1. Przez
cały czas trwania zbiórki pie
niędzy mieszkańcy Kościerzy
ny mogli oglądać przebieg wy-

darzeń towarzyszących Orkie
strze na ekranach telewizorów.
Wejścia z Kościerzyny prezen
tował także Oddział Telewizji
Polskiej w Gdańsku.
Prowadzono liczne licyta
cje. Zlicytowano m. in. strusie
jajo z fermy w Garczynie, które
pomalowała Grażyna Wyrwas
z Lubiany. Jajo sprzedano za
500 zł. Ponad 500 złotych do
chodu przyniósł również kier
masz rzeczy zebranych przez
wolontariuszy przez cały gru
dzień w ubiegłym roku.
- Wszystko co zostało
przeznaczone na licytację zo
stało prawie sprzedane - mówi
Henryk Baszanowski, koordy
nator sztabu WOŚP w Koście
rzynie. - Każdego roku w ak
cję zaangażowanych jest bar
dzo dużo ludzi młodych, którzy
całą imprezę uważają za po
trzebną i nie stronią od pomo
cy. Już praktycznie kilka mie
sięcy wcześniej wspólnie opra
cowujemy plan całej akcji.

Wielką atrakcją WOŚP w Kościerzynie był ogromny tort przygoto
wany przez Piekarnię-Cukiernię B. i J. Jarzębińskich

Wielką atrakcją X finału
Orkiestry w Kościerzynie był
ogromny dziesięciopiętrowy
tort w całości przygotowany i
sponsorowany przez Piekarnię
- Cukiernię B. i J. Jarzębińskich. Ważył 320 kg, a do jego
przygotowania zużyto m. in.
1000 jajek.
Wieczorem o godz. 20 na
Rynku w Kościerzynie zgroma
dziła się spora ilość mieszkań
ców, gdzie puszczano świateł
ko do nieba. Tam również zo
stał podzielony wielki tort. Na
stępnie spora ilość młodzieży,
która przez cały dzień ciężko
pracowała udała się z zebra
nymi pieniędzmi do Telewizji
Gdańsk
- Dużym przeżyciem jest
jak zawsze końcowy koncert,
który odbywa się w Gdańsku dodaje Henryk Baszanowski. Tam bawimy się do późna w
nocy.
(rb)

Podziękowania
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Kościerzynie
składa serdeczne podziękowania Państwu B. J. Jarzębińskim
i H.W. Wegnerom za wyroby cukiernicze do paczek świątecznych

Zarząd

W całą akcję było zaangażowanych ponad 250 wolontariuszy

Internet

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Dziennik
Bałtyckimi
Gryf Kościerski

Wybraliście
najładniejszą szopkę

„Ekonomik" najlepszy

Zakończyliśmy naszą zabawę internetową na „Naj
lepszy rysunek szopki bożonarodzeniowej". Najwię
cej głosów (323) otrzymała praca Arkadiusza Neubaera z Kościerzyny Na drugim miejscu znalazła się
szopka narysowana przez Aleksandrę Wierzbę
z Kościerzyny (215), a na trzecim szopka Karoliny
Gdaniec z Bartoszegolasu (109).
Przypomnijmy, że na stronie miejskiego serwisu in-

•Najbardziej przyjazna•Skaner w nagrodę
•
Zasługa uczniów

Z

procentach szkoła zasłużyła
na niego.
- Cieszę się, że chodzę do
tej szkoły - mówi Alina,
uczennica III klasy - Na
uczyciele są bardzo mili dla
nas i poświęcają nam wiele
uwagi. Ponadto możemy
uczestniczyć w wielu kół
kach zainteresowań.
Nagrody dla szkoły prze
kazali Izabela Miłosek, re
daktor serwisu internetowe
go „NaszeMiasto. pl" oraz
Adam Plutowski, szef kościerskiego oddziału „Dzien
nika".
- Chciałbym pogratulo
wać zwycięzcom, czyli tym
wszystkim, którzy wzięli
udział w głosowaniu - mówił
Adam Plutowski. - Walka
trwała do ostatniego dnia,
ale zakończyła się szczęśli
wie dla waszej szkoły. Mam
że
również
nadzieję,
w przyszłym roku będzie
cie- się starać obronić tytuł.
Drugie miejsce w plebi
scycie zajęło Technikum
Rolnicze w Starych Polaszkach, trzecie przypadło Li
ceum Ogólnokształcącemu
w Kościerzynie. Na czwar
tej lokacie uplasowało się
Technikum
Żywienia

prezentowałiśmy prace przedstawiające szopki, któ
re wykonali mieszkańcy powiatu kościerskiego. In
ternauci przez kilka tygodni oddawali głosy poprzez
klikanie, na wybraną pracę. Więcej na temat kon
kursu i zwycięzcy napiszemy w kolejnym „Gryfie
Kościerskim". Wszystkie prace można jeszcze obej
rzeć na stronie www.kosder2yna.naszemiasto.pl

(G. S)

REKLAMA
„NORD-POL" Sp. z 0.0.

POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW
I PRACOWNIKÓW OCHRONY ORAZ STRAŻY MIEJSKIEJ

Fot. Andrzej Ciupka

F

Oficjalnym sponsorem plebiscytu

na najbardziej
przyjazną szkołę średnią

?

i «§
jest

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie szkoty
podstawowej (2 semestry).
Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.

Rozpoczęcie semestrów: 2 luty 2002

Szkół Zawodowych
2 w Kościerzynie.

nr
fwmj

PROWADZIMY USŁUGI W ZAKRESIE:

•
ochrona osób i mienia,
y monitoring i konwój wartości pieniężnych,
/ montaż systemów alarmowych i elektronicznych,
•
kompleksowe sprzątanie obiektów przemysłowych
i biurowych oraz prywatnych posesji.

24800021/A/1169

PHT "SUPOJSTSA
83-010 STRASZYN, ul. Spacerowa 1

GRZEWCZY
z

dossaw ą

•Sprzedaż detaliczna

do

tel./fax (058) 682-02-36

ci o. m u

e-maikbiuro@supan.s traszyn.pl

i hurtowa paliw

78-241 Stara Óąbrowa'; Nowa Dąbrowa k. Słupska
te\. 1059} Sil 34 37, 811 34 78, fax COSSi 811 34 77

• •
.r

tel (0581 676 24 84+85
tel. kom, 0601 997 611

/ Szkota dwuletnia w systemie zaocznym, specjalność:
technik ochrony fizycznej osób i mienia - licencja II st.
S Kursy pracowników ochrony fizycznej osób i mienia licencja I i II stopnia.
Posiadamy uprawnienia szkoty publicznej.

NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
na podbudowie szkoły zawodowej w systemie zaocznym 3-letnim

WYDAWNICTWA INTERAKTYWNE

w Lubaniu, na piątej Zespół Szkół Technicznych.
Listę zamknął Zespół

(

S Kursy przygotowujące do egzaminów eksternistycznych z zakresu

Young Digital Poland

At F I flPMJlWY
lyt Lfcll %Mm
UW 1

84-220 Sfcrzebieiśo

84-200 Wejherowo, ul. Kościuszki 14/1
teljfax (0-58) 672-93-07, tel. (0-58) 672-93-08, tel. 0-600 216 103,0-600 466 798
www.noid-pol.com.pl e-mail: nord-pol@nord-pol.com.pl
Filia nr 1
Zespół Szkół Technicznych
83-400 Kościerzyna, ul. Wybickiego 1, tel. 686-35-86, 686-35-89

Witold Cerowski prezentuje otrzymany skaner.

REKLAMA

Pasronaokie Stacje Paliw
FłafineHJ Od»ń«kl«| SA

9
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Wręczyliśmy nagrodę najprzyjaźniejszej uczniowi szkole

espół Szkół Zawo
dowych nr 1 w Ko
ścierzynie
zajął
pierwsze miejsce
w plebiscycie na
najbardziej przyjazną szkołę
średnią w powiecie, zorgani
zowanym przez miejski ser
wis informacyjny Naszemiasto. pl i redakcję Dziennika
Bałtyckiego. Na ZSZ nr
1 w Kościerzynie, czyli po
pularny „Ekonomik" głoso
wało 3608 osób.
W poniedziałek podczas
uroczystego apelu wręczono
nagrody, którymi były ska
ner i słownik multimedialny
do nauki języka angielskie
go. W trakcie spotkania kilka
utworów wykonywała Żeń
ska Orkiestra Dęta „Begama" pod dyrekcją Antoniego
HIC
enckiego.
0
- To nietypowy i bardzo
przyjemny apel - powiedział
do uczniów Witold Cerowski, dyrektor ZSZ nr 1 w Ko
ścierzynie. - To wielkie wy
różnienie, że nasza szkoła
w tym plebiscycie uzyskała
miano najprzyjaźniejszej
w powiecie kościerskim.
Wielu uczniów nie kryło
zadowolenia ze zdobytego
tytułu. Ich zdaniem w stu

piątek
25 stycinia 2002 r.

m. ,

83-334 Miechucino.

k, Sierakowic
fceł (0581 684 51 21

OFERUJEMY:
usługi w zakresie napraw, instalacji
i
budowy
wszelkiego
rodzaju
urządzeń pożarniczych na lądzie ę
i statkach oraz pełną gamę towarów z »
branży BHP i p. poż,

PROMOCJA
WĘŻY
STRAŻACKICI

°

D

Wm&M* &M*
Bitff -

,

RGfertn

7£7%

ODDZIAŁY: • Pruszcz Gd., ul. Krótka la, tel. (058) 682-24-63
•Elbląg, ul. Komeńskiego 3a, tel. (055) 233-88-57 (handel, usługi) •Gdynia, ul. Polska 9,
tel. (058) 621-52-24 (handel) • Gdynia, ul. Małopolska 25, tel. (058) 664-70-91 (usługi),
tel. (058) 664-68-13 (handel, usługi) • Gdańsk, ul. Elbląska, teren Rafinerii Gdańskiej,
tel. (058) 308-77-87, (058) 308-79-07 • Starogard Gd., ul. Prusa 43, tel. (058) 562-20-36
(handel, usługi) •Sierakowice, ul. Miractowska 75, tel. (058) 684-74-13 (handel, usługi)

zimmwjiM

—,,,

ogłaszaj się!

NOWY ŁADU
PROMOCJI!

zawsze we wtorek

OLEJ
OPAŁOWY
lekki RGterm

mbwsslk

WIECZÓR
wybrzeża

PHU RAF-OL sp.2 0.0. 80-319 Gdańsk, ul. Żeromskiego 1/2

Zamówienia można składać:
UWAGA:
ULEGA SZYBKIEMU WYCZERPANIU!

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11,
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6, tel. (058)
Stupsk, ul. Filmowa 3d, tel

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

Stacje Paliw
- Żukowo, ul. Kościerska 11, tel. 681-84-74 w.33
- Banino, tel. 681-89-26
- Żukowo SKR, ul. Kościerska 9, tel. 681-84-81
- Kartuzy, ul. Burchardzto 176, tel. 684-07-07

Jeśli myślisz o solidnym i nowoczesnym samochodzie - nie trać czasu i energii na poszukiwania.
Sprawdź szczegóły promocji w naszym salonie!

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

INTERyAPO

Biuro Handlowe:

Biura Reklamy

80-781 Gdańsk, Ul. Reduta Żbik 5, tel./fax 305 71 66-69
10139343/A/884

©, Rafineria Gdańska

www.naszemiasto.pl

d
NASZ PLEBISCYT

Dlaczego warto zamówić „Dziennik Bałtycki" do domu

Homo Popularis 2001
Dzisiaj drukujemy drugi kupon naszego ple
biscytu dla Czytelników „Ho
mo Popularis 2001" na naj
popularniejszą postać po
mwf
wiatu kościerskiego 2001 r.
Przez kolejne tygodnie, do
8 marca będziemy w „Gryfie
Kościerskim" drukować ku
pony na których Czytelnicy
winni przesyłać do kościerskiej redakcji swoje
typy do tego zaszczytnego tytułu.
Celem naszego konkursu jest wyłonienie dzie
sięciu popularnych osób, które w tym roku wy
różniły się swoją działalnością społeczną, posta
wą sąsiedzką i znaczącym dobrym uczynkiem.
Zasługują, zdaniem naszych Czytelników, na
uwagę i uhonorowanie. Nie narzucamy żadnych
kryteriów odnośnie profesji, płci czy wieku. Po
pularny może być każdy, kto otrzyma największe
poparcie.
Czekamy na kupony z kandydaturami szlachet
nych ludzi naszego powiatu. Co tydzień będzie
my drukować ich nazwiska wraz z liczbą punk
tów.
Wśród Czytelników, którzy nadeślą do redakcji
kupony rozlosujemy cenne nagrody.
(red.)

REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie.
2. Celem konkursu jest wyłonienie osób najpopularniejszych
w powiecie, które zdaniem Czytelników zasługują na wyróż
nienie, cieszą się autorytetem i poważaniem za swoją posta
wę społeczną, pracę, pomoc sąsiedzką. Nie narzucamy ani
profesji, ani płci kandydatów do tytułu „Homo Popularis
2001".

3. Popularność mierzona jest ilością nadesłanych pod adre
sem redakcji kuponów publikowanych co tydzień na łamach
„Gryfa Kościerskiego", piątkowego dodatku do „Dziennika
Bałtyckiego".
4. Na jednym kuponie można oddać głosy na trzech kandy
datów, którym w zależności od pozycji przyznawane będą
punkty - 5, 3 lub 1. W przypadku gdy na kuponie powtórzy
się nazwisko, punkty nie będą sumowane, kandydat otrzyma
punkty za najwyższą pozycję na kuponie.
5. Kupony kserowane nie będą brane pod uwagę.
6. Plebiscyt trwa osiem, tygodni. Pierwszy kupon ukazuje się
18 stycznia br., a ostatni 8 marca br. Kupony przyjmowane
będą do 15 marca, do godz. 16.
7. Osoba, która otrzyma najwięcej punktów otrzymuje za
szczytny tytuł „Człowieka roku 2001Natomiast osoby, któ
re znajdą się w pierwszej dziesiątce, tzw. Złotej Dziesiątce,
zostaną uhonorowane grawerowanymi dyplomami „Homo
Popularis 2001".
8. Rozstrzygnięcie plebiscytu i wręczenie nagród odbędzie się
w kwietniu 2002 r.
9. Wśród Czytelników, którzy brali udział w konkursie rozlo
sujemy nagrody rzeczowe.

KUPON
„HOMO POPULARIS
Dziennik
Bałtycki

Wszystko
czego potrzebujesz
M
lesięczną prenuemrata na
szej
gazety
kosztuje 24 zł.

- To dużo - myślą jedni. Co to jest 24 zł - bagatelizu
ją inni.
Dziś postanowiliśmy po
móc Państwu ocenić, czy
koszt codziennej dostawy
najświeższych informacji
do domu jest duży czy mały.
Niemal każdego dnia ro
bimy zakupy. Kupujemy
rzeczy niezbędne, jak chleb,
wędliny, owoce, lekarstwa,
środki czystości czy bilety.
Są na tej liście również rze
czy zbędne - dobrze o tym
wiemy, jednak z różnych
powodów decydujemy się
na ich zakup.
Obok prezentujemy Pań
stwu listę przedmiotów, bez
których możemy się obejść.
Bo przecież można żyć bez
siedemnastego w kolekcji
krawatu czy ozdobnej świe
cy, którą i tak spalimy w kil
ka godzin.
A o ile zdrowsi będziemy,
jeśli nie zjemy kilograma
czekoladowych cukierków
(i o ile szczuplejsi!), nie wy
pijemy dwóch litrów wina
czy nie spalimy kilkudzie
sięciu papierosów.
Nie musicie Państwo jed
nak rezygnować ze wszyst
kich swoich drobnych sła-

Zdecyduj sam

10 rzeczy, bez których możesz się obejść

2 biłety do kina

t/tO butelki perfum

2 butelki wina

obiad w restauracji

ozdobna świeca

kwiat w doniczce

1,5 kg cukierków

miesięczna prenumerata
„Dziennika"
(KONS)

Źródło: opracowanie własne, styczeń 2002 r.

bości. Aby mieć codziennie
„Dziennik Bałtycki" w swoim domu już z samego rana,

wystarczy, że zrezygnujecie
z jednej z pokazanych na
infografice rzeczy. Czy to

dużo? Każdy z naszych
Czytelników musi to ocenią
sam-

KONKURSY DLA WAS

Szczęśliwe karty

Crwf

2

4 pkt.

3

3 pkt.

4

2 pkt.

Weekend w Jastrzębiej Górze

Kościerski

na najpopularniejszego
mieszkańca powiatu kościerskiego

(imię, nazwisko, zawód lub funkcja)

1 kg suchej kiełbasy 5 paczek papierosów

1 rzecz, którą powinieneś mieć

Co tydzień w rubryce
ę„Szczęśliwe karty" zadaje
my Państwu jedno pyta
nie. Odpowiedzi należy
przysyłać do nas na kart
niCDŹUIIHDCK
ce pocztowej do 15 dnia
następnego miesiąca. Po
tel. (058) 686 13 13
czterech pytaniach mie
siąca wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi,
rozlosujemy nagrodę miesiąca - weekend dla dwóch
osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Kto jest reżyserem filmu .Harry Pot
ter i kamień filozoficzny^?

1.....

serwis informacji lokalnych

5 pkt.

Raz w miesiącu na
weekend będzie mógł
wyjechać do hotelu La
Siesta nasz Prenume
rator z rodziną, jeśli
odpowie przynajmniej na jedno z naszych pytań

HOTEL

MOJE DANE OSOBOWE

LA SIi;STA

ADRES

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

Kluba
Prenumeratora

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 gimna
stycznej oraz z solarium.
Należy tylko nadesłać nam odpowiedź na pytanie:
Kto i w którym roku zbudował zamek w Gniewie? Na
odpowiedzi czekamy do 6 lutego 2002 r.
•Informacje o konkursach można uzyskać pod bez
płatnym nr. tel. 0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział
Sprzedaży Gazet, Biuro Prenumeraty, ul. Połęże
3,80-720 Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśliwe karty* lub
Jastrzębia'.

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

Nasi Partnerzy
Rabat honorowany na podstawie ważnej Karty
Klubu Prenumeratora
SKLEP
MUZYCZNY

10%
na satrapy

ul. 8 marca 49

MUSłC 80X Kościerzyna
li

tel (058)686-25-73

KINO
RUSAŁKA

2 osobowe
twjśdMddo

kina tygodniowo

ul. 8 marca 49
Kościerzyna

piętek
25 stycznia 2002 r.
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Gryf Kościerski

Planuj ć z k

JESTES
W POTRZEBIE

Planuj weekend

i Piątek, 25.01.2002 r.

W POTRZEBIE

Liga siatkówki

8.00 Warto odwiedzić Ratusz Miejski w
Kościerzynie i zwiedzić dwie wystawy historyczną
pn. „Dzieje Ziemi Kościerskiej i Miasta
Kościerzyna" oraz przyrodniczą, na której
zgromadzono ponad 100 okazów spreparowanych
zwierząt. Ratusz czynny jest od poniedziałku do
piątku w godz. 8-16. Bilety wstępu kosztują 3 zł
(normalny) i 1,50 zł (ulgowy).

Kościerzyna ul. Mickiewicza 4,
tel. 686-30-21, Nowa, ul. Święto
jańska 18 tel. 686-23-82,
Pod Niedźwiedziem, ul. Rynek 19
tel. 686-20-07, Punkt apteczny,
ul. Dworcowa 18 tel. 686-35-00
wew. 369, ul. Różana 9,
tel. 686-32-50, ul. 8 Marca 34,
tel. 686-26-78, Jan Kalinowski,
ul. Staszica 2, tel. 686-33-03.
Stara Kiszewa Kaszubska,
ul. Kościerska 48 tel. 687-61-10,

JESTES

Sobota, 26.01.2002 r.

Historia i przyroda

10.00 Zespoły uczestniczące w I Kościerskiej Lidze
Siatkówki rozegrają kolejną rundę spotkań. Zawo
dy zostaną rozegrane w sali sportowej Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kościerzynie.
Gospodarzem każdej rundy jest inny zespół. Tym
razem honor gospodarza spotkał Zespół Kościerzy
na.

Niedziela, 27.01.2002 r.

Eksponaty z Zaborów

Nowa Karczma Herba,
tel. 687-71-21,
Lubiana Fermed tel. 686-37-84,
Dziemiany Fermed ul. Wyzwolenia
13 a, tel. 688-01-69

iSillS

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

•Weterynaryjne

^^>86-03-90

Oddział noworodków: ordynator
tel. 686-03-71, oddziałowa
tel. 686-03-72, punkt pielęgniarski
tel. 686-03-70.
Oddział dziecięcy: ordynator

W wielewskim muzeum można obejrzeć ok. pół
tysiąca haftów Leonarda Brzezińskiego. Fot.Andrzej cmPka

Bedomin - W Będominie można obejrzeć ekspona
ty związane z hymnem narodowym i jego twórcą.
Fot. Marcin Modrzejewski

9.00 W Muzeum Ziemi Zaborskiej w Wielu
zgromadzone są eksponaty dawnych mieszkańców
południa Kaszub. Wizytówką placówki jest
największa w naszym kraju wystawa haftów
jednego autora. Zwiedzający obejrzy ok. pół tysiąca
dzieł Leonarda Brzezińskiego, twórcy oryginalnej
szkoły haftu wielewskiego. Muzeum mieści się przy
ul. Dąbrowskiej 32, czynne jest od wtorku do
soboty w godz. 9-16. Bilety wstępu kosztują 1,50 zł
i 2 zł.

tel. 686-03-61, oddziałowa
tel. 686-03-62, punkt pielęgniarski
tel. 686-03-60.
Oddział neurologii: ordynator tel.
686-04-81, oddziałowa
tel. 686-04-82, punkt pielęgniarski
tel. 686-04-80.
Oddział chirurgii: ordynator

9.00 Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
zaprasza zwiedzających do zapoznania się ze stały
mi wystawami. Udostępnione są one w zabytko
wym dworku, w którym urodził się gen. Józef Wy
bicki, autor „Mazurka Dąbrowskiego" i w przyle
głym do niego pawilonie.
Placówka zaprasza codziennie, oprócz poniedział
ków, od wtorku do soboty w godz. 9-15, a w nie
dziele i w święta, w godz. 10-15. Bilety wstępu
kosztują 3 zł (ulgowy) i 6 zł (normalny), a opłata za
przewodnika grup wycieczkowych 30 zł.

Skansen kolejowy

10.00 Parowozy, lokomotywy, wagony można
oglądać w Skansenie Kolejowym-Parowozowni
PKP w Kościerzynie. Ekspozycja jest wzbogacona
urządzeniami torowymi na wolnym powietrzu.
Ponadto w salach wystawowych można przyjrzeć
się niespotykanym już narzędziom, maszynom,
elementom starych mechanizmów, dokumentom,
pamiątkom i modelom.
Skansen mieści się przy ul. Towarowej 7, tel. 68635-00, wew. 331, tel. kom. 0-602-809-237. Placówka
czynna jest codziennie w godz. 10-18. Bilety
kosztują 3 zł (normalny) i 2 zł (ulgowy). Dzieci do
lat 4 wstęp wolny

«

tel. 686-04-41, oddziałowa
tel. 686-04-42, punkt pielęgniarski

tel. 686-04-40.
at Intensywnej Opieki Meej: ordynator tel. 686-00-71,
ałowa tel. 686-00-72, dyżur
ka tel. 686-00-77.
Blok operacyjny: kierownik
tel. 686-00-91, dyspozytor
tel. 686-00-09, dyżurka pielęgnia
rek tel. 686-00-94, dyżurka aneste
zjologów tel. 686-00-74, 686-0075.

•Tenis stołowy

14.00 Dom Kultury w Osowie, w gminie Karsin za
prasza na rozgrywki tenisa stołowego. Można także
skorzystać z gier planszowych. Placówka czynna
jest do godz. 20. Wstęp wolny.
Wolny czas w klubie
16.00 Klub Rolnika działający w Gminny Ośrodku
Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu zaprasza do
spędzania w placówce wolnego czasu. Ośrodek ofe
ruje czytanie różnych czasopism. Można także po
grać w gry planszowe. Klub Rolnika czynny jest co
dziennie do godz. 22. Wstęp wolny.

(jard)

(jard)

Izba przyjęć: kierownik
tel. 686-02-11, oddziałowa
686-02-22, rejestracja

KOLĘDY

tel. 686-02-00

Punkt krwiodawstwa: kierownik

Program kolęd duszpasterskich w parafii pw. św.
Trójcy w Kościerzynie

tel. 686-02-31, rejestracja
tel. 686-02-30

Piątek, 25.01.2002 r.
10.00 Nowa Wieś
15.30 Kościerzyna - ulice: Grottgera, Fałata,
Michałowskiego, Skłodowskiej 20

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

Policja

Sobota, 26.01.2002 r.
13.00 Kościerzyna - ulice: Wierzysko, Gajowa, Wojska
Polskiego, Kościuszki, Leśna
Niedziela, 27.01.2002 r.
14.00 Kościerzyna - ulice: Długa, Matejki,
Małachowskiego, Malczewskiego, Asnyka, Wańkowicza

I Największa świątynia
w mieście
Kościół pw św. Trójcy w Kościerzynie jest najwięk
szym obiektem sakralnym w mieście. Prace przy jego
budowie ukończono 85 lat temu. Jest więc obiektem
stosunkowo młodym. Jednak na jego miejscu znajdo
wały się trzy inne świątynie. Pierwszy kościół drew
niany był wzmiankowany w dokumentach historycz
nych już w 1583 roku.
Neobarokowa kopuła kościoła pw. św. Trójcy dominuje
nad starą częścią miasta. Najcenniejszym obiektem
znajdującym się wewnątrz jest łaskami słynący obraz
Matki Bożej Kościerskiej.

dla prenumeratorów

:HOJNICE
Kinoteatr
ul. Swarożycka 2

Qu<JVadis 25.01.
Gulczas, a jak myślisz 26.01.
Quo Vadis 26.01.
Gulczas, a jak myślisz 27.01.

Pol. (15)
Pol. (12)
Pol. (15)
Pol. (12)

18.00
17.00
19.00
15.00,17.00

KOŚCIERZYNA
Rustka

ul. 8 Marca 49
tel. 686-25-73

Atlantyda 22-27 01
USA (b.o)
Gulczas, a jak myślisz 27.01. Pol. (12)

17.00
19.00

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

•Straże
Straż Miejska

Kościerzyna tel. 686-59-99,0-60727-50-54

Straż Pożarna 998

Karsin ul. Strażacka 1,
tel. 687-32-98,
Kościerzyna Państwowa Straż Po
żarna ul. Traugutta 6,
tel. 686-33-86,
Lipusz ul. Młyńska
tel. 687-687-45-98,
Nowa Karczma tel. 687-71-07,
Stare Polaszki tel. 687-61-71,
Wielki Klina ul. Wybickiego
tel. 686-16-00

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

WARTO WIEDZIEĆ

H!

(jard)

•
•MMM

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

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

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

Oddział wewnętrzny: ordynator
tel. 686-04-11, odziatowa
tel. 686-04-12, punkt pielęgniarski
tel. 686-04-00.
Oddział położniczy: ordynator
t^686-03-81, oddziałowa 686Jflfc2, punkt pielęgniarski
Oddział ginekologiczny: ordynator
tel. 686-04-51, oddziałowa
tel. 686-04-52, punkt pielęgniarski
tel. 686-04-50

•Urzędy

•Przychodnie
rejonowe

Patriotyczne muzeum

Kościerzyna ul. Piechowskiego
Centrala tel. 686-00-00

J1

w

Dziennika Bałtyckiego

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

O 800 1500 26

Gryf. Kościerzyna, ul. Ogrodowa 1,
tel. 686-31"55
Mammarosa. Kościerzyna, ul.
Rynek 13, tel. 686-55-30
Ratuszowa. Kościerzyna, ul. Rynek
9, tel. 686-83-10
"Rzemyk. Kościerzyna, ul. Źródlana,
tel. 686-27-42
Zen-Chin. Kościerzyna, ul. Asnyka
8, tel. 686-49-59
Borowik. Lipusz, ul. Wybickiego 11,
tel. 687-45-68
U Hansa. Wiele, ul. Główna 12, tel.
687-34-25
Niedźwiadek. Wdzydze Kiszewskie.
Tel. 686-13-13
Pod Kominkiem. Karsin, ul. Dłuda
184, tel. 687-33-13
Na Rozdrożu. Nowa Karczma, tel.
687-71-26

•Telefony
informacyjne
Miejscowa - 913
Zamiejscowa - 912

piątek
25 stycznia 2002 r.

OzieRIlSk
Bałtyckie
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SERCA DWA

Premiera filmu Johna Moore'a „Za linią wroga"

Razem łatwiej
132-letnia panna, 165 cm, wykształcenie średnie, ceniąca
szczerość, uczciwość i wzajemne zaufanie, pozna kawalera, bez
zobowiązań do lat 35. Panowie z zakładu karnego wykluczeni.
Czekam na szybką odpowiedź ze zdjęciem.

sygn. 291

•
Mam 24 lata, jestem miłym, wrażliwym, samotnym chłopa
kiem. Lubię romantyczne spacery i dobrą muzykę. Cenię szcze
rość i zaufanie. Poznam dziewczynę w wieku 20-24 lata. Jeśli
chcesz poznać mnie bliżej i czujesz się samotna - napisz. Odpo
wiem na każdy poważny list.

sygn. 292

•
Rafał (lat 25), kawaler, bez nałogów, z poczuciem humoru,
ceniący szczerość i uczciwość. Przystojny, miły, szczery, nieszukający przygód, lecz szczerej miłości i przyjaźni, poważnie myślący
0 życiu we dwoje. Obecnie przebywam w ZK. Poznam dziewczy
nę (20-30 lat), wesołą, szczerą, pragnącą stałego związku, dla
której ważna jest przyjaźń, zaufanie i rodzina. Dziecko nie jest
przeszkodą.

sygn. 293

•
Wesoły i romantyczny, z poczuciem humoru, 30 lat, średniego
wzrostu pozna miłą i kulturalną kobietę o dobrym sercu, która
jest tolerancyjna i myśli realnie o życiu we dwoje. Jeżeli dokucza
ci samotność, to bierz pióro i pisz, cały czas czekam na tę jedy
ną. Proszę o foto.

sygn. 294

•33-letni kawaler, 175 cm, pracowity, wierzący, wyrozumiały,
bez nałogów. Lubię muzykę, przyrodę i długie wędrówki po le
sie. Prowadzę gospodarstwo rolne. Pasjonuję się hodowlą koni.
Poznam puszystą, wysoką panią (brunetkę lub szatynkę), w wie
ku 30-37 lat, która czuje się samotna, pragnie mieć bliską sercu
osobę oraz dzielić się smutkiem i radościami życia.

sygn. 295

•
Panna pozna kawalera ze średnim wykształceniem, bez zobo
wiązań i nałogów, wierzącego, w wieku 56-60 lat na dobre
1 złe, który myśli poważnie o założeniu rodziny, ze wzajemnym
zrozumieniem i poszanowaniem, bez fałszywych przygód.

sygn. 296

•
Przystojny kawaler, lat 39 po szkole zawodowej, bez nało
gów, pozna w celu matrymonialnym pannę lub wdowę, chętnie
panią ze wsi z gospodarstwem rolnym.

sygn. 297

•
Wdowa, szczera, kulturalna, uczciwa, szczupła, pragnie zało
żyć szczęśliwą rodzinę. Czekam na list od zadbanego, samotne
go, wolnego, bez nałogów pana w wieku 48-60 lat. Mile widzę
kawalera lub wdowca, dla którego ważną wartością jest praw
dziwa miłość i życzliwa przyjaźń.

sygn. 298

•
Zadbany, kulturalny, wykształcony, po 40., z własnym „M",
samochodem, niezależny finansowo, czuły, opiekuńczy, z poczu
ciem humoru, bez nałogów, 178 cm wzrostu, brunet, pozna pa
nią w wieku do lat 35, towarzyską, szczerą, o bogatym wnętrzu,
miłym usposobieniu, dziecko nie stanowi przeszkody. Tylko po
ważne oferty. Odpowiem na każdy list. Zdjęcie mile widziane.
Telefon przyspieszy kontakt.

sygn. 299

•
Niebrzydka, 24-latka, 170 cm, nieszczupła, niepaląca, wykszt.
średnie, wesoła, wrażliwa, towarzyska, lubiąca muzykę, taniec,
spacery we dwoje, ceniąca szczerość i zaufanie, pozna pana za
dbanego, zaradnego, odpowiedzialnego, czułego, choć trochę
romantycznego, który obdarzy mnie prawdziwym uczuciem. Pro
szę o listy ze zdjęciem, choć niekoniecznie. Lwica z Gdańska

sygn. 300

•
Jestem kawalerem, 29 lat, 173 cm, niezależny finansowo, ko
cham dzieci i przyrodę. Moje hobby to sport, turystyka, dobra
książka oraz wieczorne spacery w miłym towarzystwie. Pragnę
poznać dziewczynę od 20 do 32 lat, wyrozumiałą, uczciwą i pra
gnącą prawdziwego związku, który opiera się na szczerości,
wzajemnym zaufaniu. Pani może mieć jedno dziecko. Foto mile
widziane. Wodnik

sygn. 301

•
Samotna, bez zobowiązań, 54 łata, 165 cm wzrostu, wy
kształcenie średnie, skromna, pozna pana w odpowiednim wie
ku, niezależnego, z dobrym sercem.

sygn. 302

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

Bałtycki", Targ Drzewny 9/11,80-894 Gdańsk.

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

KUPON

rca
"dwa

Admirał Hackman

ohn Moore zyskał
uznanie* spotem re
klamującym grę wi
deo SEGA. Spot nie
był zwykłą reklamą,
ale małym filmem fabular
nym, w którym podziwiać
można było pogoń z heli
kopterami, motocyklami
i spektakularnymi popisa
mi kaskaderskimi. Produ
cent John Davis stwierdził,
że jeśli ktoś potrafi dostar
czyć tyle atrakcji w trzyminutowym
filmiku,
sprawdzi się na pewno
w projekcie pełnometra
żowym. A że miał w pla
nach realizację spektaku
larnego kina akcji zatrud
nił Moore'a. I tak powstało
„Za linią wroga".
Filmy o pilotach już wi
dzieliśmy („Top Gun"),
scenariusz typu „samotny
przeciw wszystkim" (pa
miętacie „Rambo"?) też
nas nie zaskakuje, ale jed
ną z głównych ról gra Gene Hackman, a to już wy
starcza za rekomendację.
Aktor gra admirała Reigarta stacjonującego na
Bałkanach. To człowiek su
rowy, cierpliwy i uparty. Je
den z jego podwładnych Chris Burnett, pilot amery
kańskiej mary
narki wo
jennej, nie
mo-

w

Fot. materiały promocyjne

że znieść przedłużającej
się bezczynności. Uważa,
że wszyscy tracą tam tylko
czas, że trzeba działać,
a nie tylko obserwować.
Problem w tym, że jego do
wódca nie sądzi, aby Bur
nett był gotów do walki.
Podczas rutynowej misji
rozpoznawczej
samolot
Burnetta zostaje zestrzelo
ny nad terytorium wroga.
Pilot uchodzi z ży
ciem, ale zmuszony
jest walczyć o prze
trwanie - jego śla
dem rusza cała
brygada wrogów.
W tej sytuacji ad
mirał Reigart nie
ma innego wyj
ścia. Lekceważy
więc rozkazy prze
łożonych i organizu
je misję ratunkową,
która rusza z odsie-'
czą Burnettowi...

Jako nieposłuszny pilot
uwięziony za linią wroga
wystąpił Owen Wilson,
znany dotychczas z ról ko
mediowych. Grał w „Armaggedonie", pojawił się
w „Poznaj mojego tatę",
a teraz możemy go oglądać
w roli modela idioty w ko
medii „Zoolander".
Wilson z radością przy
jął rolę niekonwencjonal
nego bohatera.
- Grałem już astronautę
i kowboja, w końcu przy
szedł więc czas na lotnika
- mówi.
Aktor poradził sobie
świetnie, ale największe
uznanie ekipy zdobył Gene Hackman, który wpra
wił wszystkich w zdumie
nie swoim przygotowa
niem.
Konsultant ekipy, kapi
tan David Kennedy z ame
rykańskiej marynarki wo
jennej, opowiadał:

- Gene zaimponował
nam wszystkim. Jest uro
dzonym dowódcą, przej
muje się bowiem losem
swoich żołnierzy
O tym, z jaką klasą
Hackman przewodzi ame
rykańskiemu wojsku, mo
żemy przekonać się sami.
„Za linią wroga" od dziś na
ekranach kin.
(ma)

Za linią wroga

•Reż.: John Moore

W Prod.: USA, 2001
•Typ: sensacyjny
•Występują: Owen Wilson,
Gene Hackman, Gabriel Macht
•
Kino: Multikino, Silver
Screen, Krewetka, Polonia

Przyjdź na pokaz z taperem

Mistrz Eisenstein
D

yskusyjny Klub Filmowy
Uniwersytetu Gdańskiego
„Miłość Blondynki" oraz
Ośrodek Rosyjskiej Nauki i Kultu
ry w Gdańsku zapraszają na prze
gląd filmów znakomitego reżyse
ra, Siergieja Eisensteina. W ra
mach cyklu „Mistrzowie kina ra
dzieckiego" w sobotę zobaczymy
największe dzieła tego twórcy
z „Pancernikiem Potiomkinem" na
czele. Wszystkie seanse będą się
odbywać w siedzibie Ośrodka Ro
syjskiej Nauki i Kultury na ul.
Długiej 35.
„Pancernik Potiomkin", dzieło
z 1925 roku, to jeden z najlep
szych filmów w historii kina. Naj
bardziej znany jest z powodu
słynnej sceny na schodach odeskich. Właśnie ta sekwencja zo

stała skopiowana lub sparodiowa
na w niezliczonej ilości filmów, od
gangsterskich „Nietykalnych" po
czynając, na komedii z cyklu „Na
ga broń" kończąc.
Tę scenę w oryginale możemy
zobaczyć już jutro. Seanse zaczy
nać się będą kolejno o godz. 16.30,
18 i 19.30. Karnet na cały przegląd
kosztuje 15 zł; na dwa filmy -10 zł.
Wszystkim pokazom towarzyszyć
będzie muzyka na żywo, grana
przez tapera. Możesz przenieść
się do epoki kina niemego!
Dodatkowe informacje uzyskać
można pod numerem telefonu
552-93-00.

Dla naszych Czytelników mamy
trzy podwójne zaproszenia na
przegląd - szczegóły na str. 2.
(ma)

Fot. materiały promocyjne

Kino, teatr

www.naszemiasto.pt
serwis informacji lokalnych

Dzi«ik
Bałtycki•

NA EKRANACH KIN

KREWETKA
Harry Potter
i kamień filozoficzny

USA (b.o.)

Włoski dla początkujących
Duża mała Ania
Musimy sobie pomagać
Kandahar

Dania (15)
USA (15)
Czeski (15)
Iran/Fr. (15)

14.50
17
18.50
21.05

12 zt n. 10 zt u.

ul. Długa 57
tel. 301-53-31

Moulin Rouge
Kandahar
Mulholland Drive

USA (15)
Iran/Fr. (15)
USA (15)

16.15
18.30
20.15

12 zt n. 10 zt u.

Bajka

Shrek
Psy i koty
D'Artagnan
Przekleństwa niewinności
Włoski dla początkujących

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

14
15.30
17
18.45
20.30

12 ztn. 10 zł u.

Harry Potter

USA (b.o.)

15.45

Polska (15)
USA (15)

18,30
20.45

15 zł n. 12 zt u.
10 zt - zbiorowe
15 ztn. 14 zł u.
12 zt n. 10 zt u.

Neptun
ul. Dtuga 57
tel. 301-82-56

Helikon
ul. Dtuga 57
tel.301-53-31

9,11.45,14.30 15 zł n. 12 zł u.
17.15,20
10 zł-zbiorowe

Kameralne

ul. Jaśkowa Dolina
14, tel.341-22-94

Znicz

ul. Szymanowskiego i kamień filozoficzny
Wiedźmin
12, tel. 341-09-11

Inni
Zawisza

Wakacje.Żegnaj szkoło
Ratunku jestem rybką
Wyścig
Cień wampira
Fucking Amal
Samotni
Spragnieni miłości

ul. Słowackiego 3
tel. 348-25-93

USA (b.o.)
USA (b.o.)
USA (15)
USA (15)
• Szw./Dania (15)
Czechy (15)
USA (15)

101 Reykjayik
Wszystko o mojej matce
Zagubiona autostrada

2ak
ul. Grunwaldzka
195/197
tel. 345-15-90

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

Polonia
ul. Boh. Monte Cas
sino 55/57
tel. 551-05-34

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

Harry Potter
i kamień filozoficzny

Islandia
Hiszpania
USA

USA (b.o.)

D'Artagnan
Za linia wroga
Mulholland DHve

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

Harry Potter
i kamień filozoficzny

USA (b.o.)

Kobieton

19 pt.

10,12 pt.
12 sob.r niedz.

Carmen

18 sob., niedz.

Sopot

Kopenhaga

19.15 pt.-niedz.

Gdynia

Zabić was to mało
Kariera Artura Ui

18 pt.

Sen nocy letniej

18 pt., sob.

dańsk

Gdynia

10 zt

12 ztn. 10 zt u.

9.30,12.30,15.30,18.30 pt.-niedz.
21.30 pt., sob.
Kopia z dubbingiem:

11,14,17,20 pt.-niedz., 23 pt., sob.
USA (15)
Za linia wroga
10.15,12.45,15.15,17.45,20.15 pt -niedz.
Francja (15)
Vatel
20.15 pt.-niedz.
USA (15)
Romansidło
13.30,15.45 pt.-niedz.
Meksyk (15)
Amores Perros
10.15 pt., 20 pt.-niedz.
Fr./Niemcy (15)
15.30,18,20.30 pt.-niedz.
Amelia
Wyścig szczurów
USA (15)
10,14.30,19 pt.-niedz.
Kod dostępu
12.15,16.45,21.15 pt-niedz.
USA (15)
Wyścig
11.15 pt., 13.15,18 pt.-niedz.
USA (15)
Ostatni bastion
14.45 pt.-niedz.
USA (15)
Musimy sobie pomagaćNiem./Czechy (15) 17.30 pt.-niedz.
Wiedźmin
Polska (15)
12 pt.-niedz.
Shrek
USA (b.o.)
10pt.-niedz.
Atlantyda
USA (b.o.)
11.30 sob., niedz.
Ratunku jestem rybką USA (b.o.)
11 sob., niedz.
•
normalny po godz. 17 pon.-czw. 15 zt.
•
normalny po godz. 17 pon.-czw. -16 zt
•
normalny weekendowy -17 zł

•
ulgowe -12 zt
•studenckie -14 zt
•
grupowe -10 zł
•ceny nie obejmują filmu „Harry Potter'

Multikino Sp. z o. o. al. Zwycięstwa 14 (10 sal kinowych)
tel. 340-30-99, www.multikino.pl
Tytuł
Produkcja / wiek Godzina
Potwory i spółka
Tryumf Pana Kleksa
Za linią wroga

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

9,11.45,14.30 14 zt n. 12 zt u.
17.15,20
10 zł - zbiorowe

Amelia

Fr./Niemcy (15)

13.45
15.45,20.30
17.45

Człowiek którego
USA (15)
nie było
D'Artagnan
Francja (15)
Gulczas, a jak myślisz? Polska (15)
Harry Potter
USA (b.o.)
i kamień filozoficzny

12 ztn. 10 zt u.

I Reż.: Jerzy Gruza
I Prod.: Polska, 100 min, od lat 12
I Typ: komedia sensacyjna
I Występują: Janusz Rewiński, Radosław

Kopia z napisami:

MULTIKINO

17
18.50
20.45

14.30,17.15
20

Cena

Dzieci z Bullerbyn

Gdańsk

8 zt

USA (b.o.)

Gulczas, a jak myślisz?

11.45,14.05,16.20,18.45 sob., niedz.
11.45 pt.
9.30,12.15,14.45,17.15,20 pt. -niedz.
22.30 pt., sob.
16.20,18.50,21.30 pt
9.45,15.10,20.15 sob., niedz.
10.45,15.40, 20.50 pt.
15.30,18.15 sob., niedz.
13.15,18.15 pt, 12.30,17.45 sob., niedz.
16.15,18.30 pt„ 21.30 sob., niedz.
Kopia z napisami:

10.30,13.30,16.30, 19.30 pt-niedz.

Pazura, Bohdan Smoleń

I Kino: Multikino

r ilm z gwiazdami pierwszej edycji programu „Big Brother".
I Akcja filmu składa się z trzech wątków. Pierwszy to miłość
między Karoliną i Grzegorzem, drugi wątek to porachunki między
Gulczasem a „Karkową", trzeci to historia kapryśnej aktorki,
która występuje w filmie zblazowanego reżysera.

Kod dostępu
•Reż.: Dominie Sena
•Prod.: USA, 96 min, od lat 15
•Typ: dramat/akcja
•Występują: John Travolta, Halle Berry
•Kino: Multikino, Silver Screen, Superkino
Krewetka

I ilm opowiada o niebezpiecznym szpiegu, któremu agencja rząI dowa zleca zmuszenie hakera komputerowego do kradzieży 6
miliardów dolarów z konta nadwyżek budżetowych. W zamian,
haker, który niedawno opuścił więzienie, odzyska prawo do opieki
nad córką i będzie mógł rozpocząć nowe życie.

I Reż.: Marek Brodzki
I Prod.: Polska, 130 min, od lat 15
I Typ: fantasy
I Występują: Michał Żebrowski, Zbigniew
Zamachowski, Grażyna Wolszczak

I Kino: Znicz, Superkino Krewetka

I;;™ kranizacja książek Andrzeja Sapkowskiego, których bohaterem
Geralt łowca potworów oraz krąg jego przyjaciół i wro
gów. Kinowy „Wiedźmin", swobodnie przeplata zdarzenia i po
stacie z kilku opowiadań Sapkowskiego. Film ma kilka udanych
efektów specjalnych, zwłaszcza walkę Geralta z gnomami.

L jest

Kopia z dubbingiem:

TEATR
Gdańsk

11.30
12.50
14.10
16
17.30
19
20.40

Superkino Krewetka, Gdańsk
ul. Karmelicka 1, www.superkino.info
Tytuł
Produkcja/wiek Godzina
Harry Potter
i kamień filozoficzny

ó3

piątek
25 stycznia 2002

15-25 zt

10 zl

14ztn. 12 ztu.
10 zł - zbiorowe

14-22 zt

18 sob„ niedz.

31-50 zt

USA (15)

Jay i achy Bob...
Kod dostępu
Mulholland Drive

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

Atlantyda
Shrek

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

Gdzie-

teatr Malarnia
ul. Teatralna
tel.301-70-21
teatr Miniatura
ul, Grunwaldzka 16
tel.341-94-83
Opera Battycka
al. Zwycięstwa 15
tel. 763-49-06

15 zt

Inni

Teatr Kameralny
ul. Boh. Monte Cassino
55/57, tel. 551-3936
Teatr Miejski
ul. Bema 26
tel. 621-02-26
Teatr Muzyczny
pl. Grunwaldzki 1
tel. 620-60-24

Legalna blondynka
•Reż. Robert Luketic
•Prod. USA, 2001
•Typ: komedia
•Wyk.: Reese Witherspoon, Lukę Wilson,
Selma Blair

•Kino: Silver Screen, Multikino (wtorek)
Ile jest blondynką, najpopularniejszą dziewczyną w szkole,
piątkową uczennicą, finalistką konkursu piękności i miss
szkolnego kalendarza. Wiedzie rajskie życie dopóki jej chtopak nie
wyjeżdża na studia prawnicze. Zrywa z Ellen, bo stodka blondyn
ka nie pasuje do image'u poważnego prawnika. Dziewczyna po
stanawia udowodnić, że ukochany się myli...

•
normalny do godz. 17 -16 zł
•
normalny po godz. 17 -19 zł
•
normalny po godz. 17 pt.-ndz. -19 zł
•
dziecięcy do lat 15 -10 zł
•
seniorski od lat 60-10 zł
•
poranki dla dzieci (sob., niedz.) - 8 zł

9,12,15,18,21 pt-niedz.
15.45,18.20,20.45,23.15 pt.
13.15,15.45, 18.20,20.45 sob., niedz.
23.15 sob.
14.05 pt, 13 sob., niedz.
14,21.15 pt., 9.15, 20.50 sob., niedz.
11.25,14.25,17.30,20.30 pt-niedz.
23.30 pt., sob.
9.15 pt, 11 sob., niedz.
10.45 sob.-niedz
•studencki (pt., sob., niedz., bilet +
popcorn) -18 zł
•grupowe (15 osób + opiekun) -10 zt
•
Ceny nie obejmują filmów „Harry
Potter" i „Kod dostępu"

SlLVER SCREEN
Centrum Rozrywki Gemini, Gdynia,
ul, Waszyngtona, tel. 628-18-00, www.silverscreen.com.pl
Tytuł
Produkcja / wiek Godzina
Za linią wroga

USA (15)

Potwory i spółka
Harry Potter
i kamień filozoficzny

USA (15)
USA (b.o.)

16.45,19.15 21.45 pt., niedz.
16.30,18.45, 21, 23.10 sob.
11.30 niedz.
Kopia z napisami:

10.30,13.45,17,20.15 pt-niedz.
23.15 sob.
Kopia z dubbingiem:

Enigma
Mulholland Drive

USA (15)
USA (15)

Romansidło
Inni

USA (15)
USA (15)

Nikomu ani słowa

USA (15)

Kod dostępu

USA (15)

Amelia
Atlantyda

Fr./Niemcy (15)
USA (b.o.)

I do godz, 12 pon.-czw. -14 zł
I w godz. 12-17 pon.-czw. -16 zł
Ipo godz. 17 pon.-czw. -18 zł
Ido godz. 12 piątek -16 zł
Ipo godz. 1? piątek-19 zł

8.45,11.50,15,18.10,21.15 pt., sob.
14 pt.-niedz., 17.45,20.10 pt
9.45,15,19, 22 pt., sob.
15.45,19,22 niedz.
12.45 pt., sob., 13.30 niedz.
18, 20.30, 22.45 pt., sob.
18.45,21 niedz.
15.20,22.30 pt., 21.10,23.20 sob.
21.30 niedz.
11.45 pt.-niedz„ 15.30 pt.,
21.20,23.20 sob., 21.20 niedz.
14,16.30,21.20 pt-niedz.
9,11.15 pt-niedz.
•
sob., niedz.-19 zł
•
ulgowe -12 zł
•
studenckie -14 zt
•
grupowe (inf. u kierownika kina)

Romanssidło
Reż. Pete Docter
I Prod. USA, 2001
l Typ animowany
I Kino: Silver Screen, Multikino
i

ilm, który miat być konkurencją dla „Shreka". Opowieść o nie
zwykłych przygodach małej dziewczynki, trafiającej do fabry
ki... potworów, które nie są tak straszne, na jakie wyglądają i bar
dziej się jej boją niż ona ich.

•Reż.: Peter Chelsom
•Prod.: USA, od lat 15
•Typ: komedia obyczajowa
•Występują: Warren Beatty, Dianę Keaton,
Goldie Hawn, Garry Shandlingn
•Kino: Silver Screen, Superkino Krewetka

H orter Stoddard, dobrze znany w catym Nowym Jorku architekt,
wiedzie cudowne i dostatnie życie. Jednak po kilku nieprzemy
ślanych krokach Stoddard zdaje sobie sprawę, że nie jest już po
trzebny ani swojej żonie, ani swoim prawie dorosłym dzieciom.

Człowiek, którego nie było
•Reż.: Joel Coen
•Prod.: USA, 2001, od lat 15
•Typ: kryminał
•Występują: Billy Bob Thornton, Frances
McDormand, James Gandolfini
•Kino: Multikino
j ato 1949 roku. Ed Crane jest fryzjerem żyjącym razem z żoną w matym
L miasteczku w Kalifornii. Pewnego dnia w miasteczku zjawia się męż
czyzna, a Ed postanawia wejść z nim w interes. Jedyny problem to skąd
wziąć 10 tysięcy dolarów? Ed postanawia zaszantażować kochanka swojej
żony.

D'Artaqnan
•Reż.: Peter Hyams
•Prod.: USA/Niemcy/Luksemburg, 2001
•Typ: przygodowy
•Występują: Catherine Deneuve, Mena
Suvari, Stephen Rea, Tim Roth

•Kino: Bajka, Polonia, Multikino
olejna ekranizacja powieści „Trzej muszkieterowie" Aleksan
dra Dumasa ojca. Perypetie dzielnego kawalera d'Artagnana,
który wraz ze swoimi towarzyszami: Atosem, Portosem i Arami
sem, udaremnia spisek kardynała Richelieu...

Mulholland Drive
I Reż.: David Lynch
I Prod.: Francja/USA, 2001
I Typ: thriller
I Występują: Justin Theroux, Naomi Watts
I Kino: Silver Screen, Multikino, Kameralne,

Polonia
ulholland Drive to słynna droga, która przechodzi przez góry
Santa Monica i łączy Hollywood z morzem. Rozciąga się z niej
przepiękny widok na tę dzielnicę Los Angeles. To tam rozgrywa się
historia dwóch kobiet wplątanych w tajemniczą intrygę kryminalną
i uwikłanych w burzliwy trójkąt miłosny.

Włoski dla początkujących
•Reż. Lone Scherfig
•Prod. Dania, 2001
•Typ komedia obyczajowa
•Wyk.: Anders W. Berthelsen, Ann Eleono
ra Jorgensen, Anette Stovelbaek

•Kino: Helikon, Bajka

powieść skupia się na losach mieszkających w Kopenhadze sa
motnych trzydziestolatków. Wieczorowy kurs włoskiego staje się
dla nich szansą na spotkanie miłości, uwierzenie we własne siły
i wyzwolenie się spod presji wywieranej przez rodziców. Obraz na
kręcony jest zgodnie z zasadami Dogmy, manifestu duńskich fil
mowców.

14

piętek
25 stycznia 2002 r.

wybrzeża

Sport

Bałtycki

Gryf Kościerski

W SKRÓCIE

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Lipusz. Tenisowe Grand Prix Powiatu Kościerskiego

Zwycięstwo na początek
SKORZEWO. Pierwsze zwycięstwo w
koszykarskiej rundzie wiosennej odniosła
drużyna Santany Wielki Klincz. Na własnym
parkiecie pokonała po dogrywce drużynę
Władysławowa 100:93. W regulaminowym czasie
było 86:86.
Santana tradycyjnie rozpoczęła z wielkim
impetem. Przyniosło to efekt w postaci
kilkupunktowej przewagi. Potem było już gorzej.
W szybki sposób przeciwnicy nadrobili straty.
Większość spotkania była wyrównana, dlatego
remis na koniec meczu za bardzo nikogo nie
zdziwił. W dogrywce zdecydowany prym wiedli
już gospodarze. Pod tablicami dominował
Bartłomiej Ceplin, a punkty zdobywali jego
koledzy.

(wm)

Pod dyktando faworytów
•
Trzecie zawody•
Lipusz i Dziemiany górą

T

rzecią rundę rozgry
wek rozegrali zawod
nicy biorący udział
w Grand Prix Lipusza 2002
w tenisie stołowym. Najlep
sze wyniki osiągnęli zawod
nicy z Lipusza i Dziemian.
W klasyfikacji łącznej po
trzech turniejach w katego
rii do 16 lat prowadzi Patryk
Knopik z Dziemian. W kate
gorii powyżej 16 lat dwa

równorzędne
pierwsze
miejsca zajmują Bogdan
Rekowski z Lipusza i wspo
mniany Patryk Knopik
(obaj mają mniej niż 16 lat,
ale ze względu na dobre
wyniki stratują w starszej
kategorii). Wśród kobiet
prowadzi Bożena Dziemińska z Lipusza, żona Tade
usza Dziemińskiego, wójta
gminy Lipusz.
(jard)

Żona wójta prowadzi

Klasyfikacja nie zmienia się
Hubert Grzenia
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Lipuszu
- Zwyciężali faworyci zawodów, którzy od
pierwszej rundy turnieju nadają ton roz
grywkom. W kategorii zawodników do
oraz powyżej 16 lat wygrał ten sam za
wodnik. Wszystko dlatego, że czterech najlepszych zawodników
z młodszej kategorii może grać ze starszymi zawodnikami.
Fot. Andrzej Ciupka

REKLAMA
Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej

„KASZUB"

Meblarska Spółdzielnia Zakład Pracy Chronionej

ś.t p.

IRENY KUŁAŚ

w Kościerzynie, ul. Dworcowa 39, tel. 686-42-13 do 15

z d. KOLCZYK
a przede wszystkim Księżom,
Organiście, Sąsiadom i Znajomym
oraz Paniom prowadzącym różaniec,
za modlitwę serdeczne „Bóg zapłać"

zatrudni

KTF.ROWNTKA
SPÓŁDZIELNI

Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (c.v.) wraz ze zdjęciem i listem motywacyjnym.
2. Odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie
i przebieg pracy zawodowej.
3. Informację kandydata o jego osiągnięciach w pracy zawo
dowej.
4. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
5. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek
i kwalifikacje zawodowe kandydata.
Na c.v. prosimy dopisać oświadczenie kandydata o następują
cej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb nie
zbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. Nr 133, poz. 883, z późn. zmianami).

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub pocztą
na adres Spółdzielni do dnia 8.02.2002 r.

10139763/A/890

POSZUKUJĘ starszej pani, dochodzącej,
do opieki na dzieckiem, w Kościerzynie, tel.
0607/651-303
PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Holandii,
Austrii, odbierz podatek najtaniej! Najsku>•63
CHAŁUPNIKÓW- kilkanaście ofert pracy,
zarobek do 2900 zt miesięcznie. Informacje
listowne bezpłatne, prosiły znaczki 5 zl lu
zem. Remus, os, Wybickiego 29/38,83-300
Kartuzy,
FRYZJERKĘ i kosmetyczkę do lat 35, za
kład w Żukowie, Tel. 058/681-88-36
PRACOWNIKA budowlanego zatrudnię
z początkiem sezonu, 0600/32-90-27
PRZEDSTAWICIELA handlowego w bran
ży kosmetycznej z okolic Kościerzyny lub
Kartuz, tel. 058/684-36-30
SPRZEDAWCZYNIĘ do sklepu odzieżowe
go w Kartuzach. 0603-065-627
STOLARZA zatrudnię. Tel. 058/684-91-24
UCZNIA w zawodzie tapicera z okolic Mirachowa zatrudnię. Tel. 685-56-38 po 18

INFORMATYK- technik licencjat Politechni
ki, duże doświadczenie, 31 lat, szuka pracy
w Chojnicach lub w Człuchowie, 0-602-5554-83
INŻYNIER ochrony środowiska szuka pra
cy w zawodzie, 052/397-01-78

wynajem dozorowanego
garażu
na samochód osobowy.
Garaż usytuowany jest-na terenie siedziby KTBS s-ka z o.o.
przy ul. 8 Marca 41.
Oferty z ceną miesięcznego czynszu brutto (VAT 22%)
należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem
„Garaż" w sekretariacie spółki, w terminie do dnia
8 lutego 2002 r.
Zastrzegamy możliwość unieważnienia przetargu bez po
dania przyczyn.

cę na sezon 2002, (059)842-66-87

pracy, 0-609-816-030

WYKONAM elektroinstalacje, 0606-117-

KIEROWNIK budowy, inspektor nadzoru,
058/56-205-08,0600/138-045

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, Kartuzy, tel,

KUCHARKA 20 letnia, poszukuje pracy
w zawodzie lub inne oferty 9akwizycja wy
kluczona), 0503-450-392, 681-49-15

BEHAPOWIEC (technik BHP) z dużym do
świadczeniem poszukuje pracy w związku
z ogłoszeniem upadłości macierzystego
zakładu, (052) 397-45-02,0-606-721-262

TOKARZ - ślusarz, praktyka w stali nie

681-47-49
KOMPUTEROWE przepisywanie prac,
0600-640-945
MALOWANIE, szpachlowanie, kafelkowa-

MAGISTER pomoże w nauce języka pol
skiego, angielskiego historii, 0607-607-288

nie, kompleksowe remonty, szybko, uczci

MĘŻCZYZNA lat 29, pełna dyspozycyj
ność, własny samochód, Chojnice,
0502/234-592

MŁODY (rencista), obsl, komputera, znaj.

MURARZ, tynkarz podejmie budowę domu,
szybko, uczciwie, tanio, Kartuzy, 0 607069-237

wie, tanio, (0503) 95-38-90

budownictwa, marketing, ambitny, samo
chód, praca stała lub dorywcza, (0504) 1909-92

FIRMA niemiecka Brand Inenenausbau za
trudni malarzy, murarzy, regipsiarzy, (0049)
179-446-39-28

BIEGŁA znajomość języka włoskiego, poko przedstawiciel handlowy, 0-609-974-894

OPIEKUNKA- zaopiekuję się starszą osobą
lub dzieckiem, 0503/911-760

twa, marketing, ambitny, samochód, renci

MŁODYCH- reprezentantów, magazynie
rów, administracja, 10 zt/ godz, 058/66407-97

CHAŁUPNICTWO lub inną pracę w week
endy przyjmę, 058/681-03-73 po 18

PODEJMĘ pracę chałupniczą (oprócz szy
cia), 0608-53-45-26

09-92

CUKIERNIK bez czeladnika, po szkole po
szukuje pracy w zawodzie. 058/685-94-83

PODEJMĘ pracę chałupniczą, adresowa
nie lub sklejanie kopert, (0607) 33-27-29

rzyny lub okolice, ukończony kurs na licen

OSOBĘ do biura ze;
komputera (program magazynowy, plac,
ZUS, Windows, księga), tel, 686-26-16 lub
686-66-95 po godz. 19,00
PANIĄ młodą, samotną, do prowadzenia
domu, na stale, dam pojój. pensję,
PILNIEI Umieścimy reklamę- 2500,- (pojaz
dy, budynki), 0602/395-001
POSZUKUJĘ bioenergoterapeutę oraz
osoby zainteresowane medycyną natural
ną, tel. 0604/545-941

EMERYT mundurowy, 43 lata, wykształce
nie wyższe, podejmie ciekawą pracę,
0501/047-099
GERMANISTA emeryt, nauczyciel niemiec
kiego, poszukuje pracy w hotelu lub prywat
nie, 058/672-49-35
GLAZURNIK- poszukuje pracy, staż pracy
6 lat, (052) 397-77-44
GRAFIK, PC, Macintosh, redakcja tech
niczna, tylko Gdańsk, (058) 303-21-42

MOTORYZACJA

FIAT 126 Bis, 88 r„ niebieski, R,. bagażnik,
dużo nowych części, stan bdb, 1300 zt,
687-46-97

SPRZEDAM

FIAT 126 Bis, 91 r„ stan db, rejestrowany,
przegląd XI2002 r„ 1000 zł, Gdańsk (0601)
85-07-64,(058)694-10-45

TECHNIK BHP, umowa zlecenie, szuka

KIEROWCA mechanik, prawo jazdy kat. B,
C, E, tel. 685-13-75

ska), komputer, podstawy angielskiego,
dyspozycyjny, ambitny, komunikatywny, 0-.
600-801-923

malarskich
dekarsko-blacharskich

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium
w wysokości 2000 zł przelewem na konto Spółdzielni Mieszkanio
wej w BIG Bank Gdański II O/Kościerzyna nr 11601351-91460-136-3.
Kserokopię bankowego przelewu należy dołączyć do oferty.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Wspólny Dom" w Kościerzynie w terminie do dnia 8.02.2002 r. do

godz. 14.00.
Oferta powinna zawierać stawkę podstawową, procentową wiel
kość narzutów, stawkę brutto, dokument stwierdzający prowadze
nie działalności gospodarczej, zaświadczenia o nie zaleganiu
z płatnościami z ZUS i US, referencje.
Zaprasza się do udziału w przetargu wykonawców mających do
świadczenie zawodowe w realizacji w. wymienionych robót.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Spółdzielni
w Kościerzynie, ul. Mickiewicza 8, telefon nr 686-212-63.
Ą
Zarząd zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta oraz
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
10139761/A/905

PRZETARG.

SZEF kuchni, dyspozycyjność, fachowość,
pracowitość, doświadczenie, podejmie pra

UM0WAI Domową pracę oferuje wydaw
nictwo 800 brutto-0609/475-111

KOSZTORYSY budowlane i instalacyjne
wykonam, 058/681-01-90

'
•
. •
•.
w 2002 roku n. wymienionych
robót remontowych:

10139762/A/890

-PRZETARG

rdzewnej, 0502-340-684

26- letni, wyższe (politologia integ, europej

ogłasza przetarg nieograniczony na

ogłasza przetarg ofert na

PRACOWNIKÓW do hurtowni (20), pilnie,
10 zt/godz. 058/623-54-59

ABSOLWENT prawa, pracowity, dyspozy
cyjny, komputer, angielski, rosyjski, 0-60844-38-97,0-608-443-897

Biura Reklamy
GdaM,Targ Drzewny 9/11
tel. (058) 300-32-60
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6
tel. (058) 620-65-20
Słupsk, ul. Filmowa 3d
tel. (059) 840-32-42

Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
sp. z o.o. w Kościerzynie

KIEROWCA kat. B, 23 lata, poszukuje pra
cy kierowcy lub piekarza, 0504-483-533

SZUKAM PRACY

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WSPÓLNY DOM'
W KOŚCIERZYNIE, UL. M. C. SKŁODOWSKIEJ 40

zawsze we wtorek

córki i syn z rodzinami.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 3-letni staż na kierowniczym stanowisku,
- doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu ludźmi,
- znajomość zagadnień handlu i marketingu.

-PRACA

ID om u
ogłaszaj się!

MŁODY, obsl. komputera, znaj. budownic
sta, praca stała lub dorywcza, (0504) 19-

PODEJMĘ pracę w ochronie, teren Koście
cję i stopnia, może być dodatkowa, (0605)

PODEJMĘ pracę przy sprzątaniu biur lub
mieszkań w Kartuzach. 0503-470-294

09-73-63

PODEJMĘ pracę sprzątanie lub inną
w okolicy Kartuz, 058/684-29-43

mienia, kierowca, (052) 397-87-53 po 17.00

RENCISTA, 34 lata, praktyka w ochronie

PRACOWNIK biurowy, obsługa komputera,
języka angielskiego, komunikatywna - na
terenie Kartuz. 0503-427-371

WYKONAM malowanie, szpachtlowanie,
30-88,0603-701-517

RENCISTA, technik samochodowy, agent
celny, komputer, samochód. 058/681-24-

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, Kartuzy,

tapetowanie, remonty mieszkań, 058/681-

058/681-47-49

AUSTIN Rover 1987/92.1300. jasny grafit
plus części, sprzedam lub zamienię.
058/681-24-03

FIAT 126p, 1982, nowe opony, cena 650 zl,
0-603-885-211

FIAT Uno, 1,4, zielony metalik, stan bdb,
7500 zl, (052) 398-01-36, (0502) 68-89-61
FORD Courier, 1997,1.8 D, czerwony, biaszak, 0601-676-485
FORD Escord combi, 1,8 TD, 1998,40 tys
km, 26,5 tys zt, WS, ABS, K, CZ,ES, R, KT,
BEZWYPADKOWY, (052) 397-04-73

FIAT 126p, 1982, nowe opony, silnik po re
moncie, 0-609-773-700

FORD Escort, 1,8 D, 89 r, 3-drzwiowy,
części tanio, (0602) 21-51-78, (058) 77727-17

CAMPING bez środka 5 m, 1,7 tys zt,
052/397-08-38, 0-608-63-00-63

FIAT 126 p, 1983 r., żółty, po kapitalnym
remoncie blacharki i silnika, 058/684-30-15

FORD Escort, 1,8 D, 94 r„ 14 800 zt, (052)
397-08-38, (0608) 63-00-63

CAMPING kip 5 m, 4 tys zl, 052/397-08-38,
0-608-63-00-63

FIAT 126p, 1987, stan bardzo dobry, ok
1,7 tys zt, 0-505-914-799

FORD Escort, 1.8 D, 89 r„ 3 drzwi, części,
tanio, (0602) 21-51-78,777-27-17

CAMPING Knaus z dużym przedsionkiem
4 m, 2,7 tys zl, 052/397-08-38,0-608-6300-63

FIAT 126p, 1990, kolor biały, cena 1550 zl,
0-609-17-98-07

FORD Escort, 1989, bogate wyposażenie,
biały, 052/398-84-20

FIAT 126p, XI86 r„ z alternatorem, 900 zt,
(058) 681-60-83

CITROEN AX, 1992,1,1B, 1-szy właściciel,
2 tygodnie w kraju, 6,5 tys zt do uzgodnie
nia, czarny, stan bardzo dobry, 052/398-1801 "0-605-465-529
CITROEN AX, 1992,1,1 pojemność, cena
6 tys zl, 0-504-556-587,0049-162-5312140
CITROEN AX, 1992, 1100L, 44KW, X3
czarny, cena do uzgodnienia 6,5 tys zt, 0504-796-101,0-504-556-587
CITROEN Xantia, 1,8i, 96 r„ 17 500 zt,
(052) 397-08-38, (0608) 63-00-63
CZĘŚCI zamienne Mazda 626, drzwi kom
pletne lewe i prawe, pokrywa bagażnika,
lampy tylnie i przednie, inne, 0-602-82-8154,(052)397-68-35
CZĘŚCI Opel Caiibra, 1993,2,0 16V, 4x4,
różne części blacharskie i mechaniczne,
zawieszenia, wspomaganie, szyby, kompu
tery, pęd na tyt, alufelgi na 5 otworów, pla
stiki, gumy, od 10 zł, 0-607-80-34-94
CZĘŚCI zamienne Mercedes 123, drzwi,
maska, pokrywa bagażnika, zawieszenia,
kolumna kierownicza, lusterka i inne, (052)
397-68-35,0-602-82-81-54

FIAT 126p- 1985, cena do uzgodnienia,
052/588-02-15
FIAT Brara, 1,9 turbo diesel, 100KM, 70 tys
km, 25 tys zł, zielona perła, WS, CZ, I, R,
ES, EL, KT#H, (059) 833-19-75
FIAT Bravo 1,6 16V, 1996, 67 tys km,
20,5 tys zl, Chojnice 0-600-64-33-77
FIAT Marea Weekend, 1,6, X 1998,
79.000 km, homologacja- ciężarowy,
24.500,- netto, faktura VAT, 0502/773-858
FIAT Punto 1,1,1997,16,9 tys zt, 40,5 tys
km, czerwony, 5-drzwiowy, garaż, l-szy
właściciel, bezwypadkowy, kupiony w salo
nie, 058/687-35-05 po 18.00
FIAT Tempra, 1,9 TDS, kombi, 91 r„ 11
500 zl, (052)397-08-38,(0608)63-00-63
FIAT Tempra, 1991,1,9 TDS kombi, wi
śniowy metalik, EL, WS, CZ, 165 tys km,
faktura Vat 11,5 tys zl, 052/397-08-38,0608-63-00-63

FORD Orion 1,4i, benzyna+ gaz, 250 tys
km, 1990, czerwony, szyberdach, 5-drzwio
wy, 5-biegowy, 0-604-36-71-19

LIAZ, 1990, przedni napęd, wywrotka*
przyczepa Brandys (wywrotka), (052) 39720-58, (052)397-65-36,0-603-932-720

FORD Siena, 1988, benzyna/ gaz, stan
bardzo dobry, 6,3 tys zl, (059) 843-96-64,
0-600-64-57-08

ŁADA Samara, 1,3, alarm, szyberdach, alu
felgi, hak, centralny zamek, 2,6 tys zt, (059)
845-35-70

FORD Sierra 1,8 turbo diesel, 1992, wiśnio
wy metalik, wspomaganie kierownicy, cen
tralny zamek, szyberdach, regulacja kie
rownicy, welurowa tapicerka, 8,7 tys zt, 0604-72-43-77

MASZYNĘ do szycia Singer, wieloczynno
ściową, elektryczną, 200 zl, 0-608-187-276
MAZDA 626,1993 rok, 14 tys zt, 0-602263-857

FORD Taunus, 2,OL, cena 1300 zl, (052)
397-36-65

MERCEDES 124, diesel, 1991, ciemna zie
leń, cena 20 tys zl, 052/397-68-35,0-602828-154

FORD Transit, 2,0 benz., krótki, niski,
oszklony, 89 r, w catości lub na częśći,
3500 zl, (0602) 21051078, (058) 777-27-17

MERCEDES 124D, 1991, pierwsza reje
stracja w Polsce 2001, ciemna zieleń, 21
_ tys zl, 0-602-82-81-54, (052) 397-68-35

FORD Escort, 1993- przejsciówka (maska
na jajko), 1,4B, kombi, cena 11,8 tys zł do
uzgodnienia, 0-607-733-651

FORD Transit, 2.0 benz., krótki, niski,
oszklony, 89 r„ w całości lub na części,
3500 zt, (0602) 21-51-78,777-27-17

MERCEDES 207 D, 3,0, dopelkabina,
7 osób, skrzynia, 9800 zl, 058/536-39-18,
0605/444-536

FORD Escort, 1994, 1,8D, 5- drzwiowy,
niebieska perta, ABS, pełna elektryka, stan
idealny, faktura Vat 14,5 tys zł, (052) 39708-38,0-608-63-00-63

FORD Transit, 91/92 r„ podwyżsozny, 5osobowy, instalacja gaz., w ciągtej eksplo
atacji, 15 000 zt, (0602) 21-51-78, (058)
777-27-17

MERCEDESA 124,300 D, 1991 r, AA, AF,
CZ, H, ML, R, SD. 058/694-17-18,0504523-516

FORD Escort 1,6,1991, stan bardzo dobry,
8,7 tysztdo uzgodnienia, (052) 334-48-706

FORD Transit, 91/92 r„ podwyższany, instal. gazowa, w ciągtej eksploatacji, 15
OOOzt, (0602) 21-51-78,777-27-17

FORD Fiesta, 1,1, 1991,058/588-44-49,
0605/320-780
FORD Fiesta, silnik, części różne, tanio,
(0602)21-51-78,777-27-17
FORD Fiesta - silnik, części różne, tanio,
(0602) 21-51-78, (058) 777-27-17
FORD Fiesta 1,8D, 1993, stan bardzo do
bry, cena 8,8 tys zt do uzgodnienia, (052)
334-87-06
FORD Fiesta 1300 i, 1996 r., garażowany
78 tys. zl, 0601-651-279,058/685-12-86

FIAT Tipo 1,4, garażowany, 1994, nowe ta
blice, 10,000 zt, 0601/087-737

FORD Ka, 98 r., 16 500 zt, fioletowy meta
lik, zderzaki w kolorze nazdwozia, CZ, AA,
EW, KT, R, WS, uchylne tylne szyby, (058)
531-25-96

FIAT Uno, 1,4,1992,80 tys km, bez śladów
kolizji, cena 7 tys zl do negocjacji, 052/39802-36, 0-502-688-961

FORD Mondeo 1.8 TDi, 99 r„ petne wypo
sażenie, srebrny metalik, 74 tys. km, 36
200 zt, (0607) 61-69-70

MERCEDES Benz sprinter D312,1996, do
stawczy, przedłużony, 0-602-423-845

HONDA MB, SOS, stan bardzo dobry, czar
na, cena do uzgdonienia, tel. 0605/512-612

MERCEDES Vito 110,2 3 TDi, 103 tys. km,
CZ, RM, AL, EL, automat, czarny metalik,
5-osobowy, homologacja na ciężarowy, (059) 823-12-91, 0-606-101-445

IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r., 12
000 zt do uzgodnienia, (0502) 62-37-38,
(056) 324-44-67 po 16.00

MITSUBISHI Galant, 2,0L,1999,45 tys km.
cena 47 tys zl, petne wyposażenie, 0-607721-525, 052/397-46-04

IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r., 12
000 zl do uzgodnienia, możliwa zamian na
samochód osobowy np. VW, (0502) 62-3738, (058) 324-44-67 po 16.00

NISSAN Almera, 1,4,1,6V, 1998, bogate
wyposażenie, 28 tys zT do uzgodnienia,
(052) 397-68-61,0-604-719-608

IFA L60, silnik MAN-a, 90 r„ 12 000 zl,
plandeka, skrzynia, możliwa zamiana na
VW Golfa D, (058) 324-44-67, (0501) 6237-38

NISSAN kombi, 1992,1,6 16, welurowa ta
picerka, WS, CZ, sprowadzony w całości,
pełna dokumentacja, cena 9,4 tys zt, 0504-37-08-19

ISUZU Midi, 2,4,87 r„ napęd 4x4, prze
szklony, (0602) 67-76-61

OPEL Astra, 1,6,94 r., 3-drzwiowy, stan
bdb, 14 000 zł, możliwa zamiana na mniej
szy, (0602) 21-51-78, (058) 777-27-17

KOŁA (dwa) i oś do przyczepki- 50 zl. Sie
rakowice, 058/6816-964

OPEL Astra, 1,7 D, kombi, 92 r,, 166 tys.
km, (052) 397-08-38, (0608)63-00-63

Ogfo

www.gratka.pl

serwis ogłoszeń drobnych

OPEL Astra, 1992,1,7D, kombi, czeiwona,

TATRA- 815, ciągnik siodtowy+ naczepa,

WS, S, relingi, faktura Vat 12,7 tys zt, (052)
397-08-38,0-608-63-00-63

wywrotka 50 m sześciennych, (052) 39720-58,(052)397-65-36,0-603-932-720

OPEL Astra, 1992,80 tys km, ciemny gra
fit, 5-drzwiowy, szyberdach, wspomaganie
kierownicy, 0-609-773-730,0-609-773-740

TATRA- 815, z żurawiem do zatadunku
drewna stosowego+ przyczepa kłonicową,
dokumentacja UDT), (052) 397-20-58,
(052) 397-65-36,0-603-932-720

OPEL Astra, 1993,1,6i, 5- drzwiowy, wi
śniowy, WS, CZ, EL, faktura Vat 12,3 tys zt,
(052)397-08-38,0-608-63-00-63

OPEL Astra 1.6,94 r., 3-drzwiowy, stan
bdb, 14 000 zl lub zamiana na mniejszy,
(0602)21-51-78,777-27-17

OPEL Astra kombi, 1,7 D, 93/95 r., 10
000 zt, dodatki, (0602) 21-51-78, (058) 77727-17

TATRA- 815, z żurawiem do zatadunku
drewna stosowego+ przyczepa kłonicową,
dokumentacja UDT), (052) 397-20-58,
(052)397-65-36,0-603-932-720

VW Golf, 1981 rok, 1,6D, stan bardzo do
bry, 0-603-33-11-45
VW Golf, 1992,1,6TD, 4-drzwiowy, czer

CHARZYKOWY dziatka rekreacyjna pod
„Zacisze", (052) 39-88-246
CHOJNICE, mieszkanie 53 m kw., (052)
397-68-12

CHOJNICE-dom, 0-606-131-779
CHOJNICE- dom wykończony do zamiesz
kania 110 m kw, zabudowa szeregowa,
052/39-78-205

CHOJNICE- mieszkanie w centrum, ul.
Młyńska, 38 m kw, 0-692-308-656
CHOJNICE- mieszkanie własnościowe, I-sze piętro, 60,7 m kw+ garaż murowany,
(052)397-39-97

wony, szyberdach, faktura Vat 11,7 tys zt,
(052)397-08-38,0-608-63-00-63

CHOJNICE centrum, mieszkanie 38 m kw.,

10 000 zl, (0602) 21-51-78,777-27-17

VW Passat, 1,9 turbo diesel, combi, cena

CHOJNICE działkę z domkiem murowa

OPEL Astra kombi, 1.7 D, 93/05 r., dodatki,

13,7 tys zt, 0-504-556-587, 0049-1625312-140

nym o pow. użytkowej 60 m kw, cena 40 tys
zt, 0-504-370-819

VW Passat kombi, 90 r., benz., zawiesze
nie, drzwi, inne części, (0602) 21-51-78,
777-27-17

CHOJNICE mieszkanie własnościowe

OPEL Astra kombi, 1.7 D, 93/05 r., dodatki,

10 000 zt, (0602) 21-51-78,777-27-17

OPEL Kadet, 1985,1,8 GSI, instalacja ga
zowa, ok 5 tys zt, 0-505-91-47-99

58 m kw, 4- pokojowe, (052) 397-94-05

nie, drzwi, inne części, (0602) 21-51-78,
(058) 777-27-17

CHOJNICE nowo wybudowany zakład sto
larski, pow. 230 m kw, dzilaka rzemieślincza 1100 m kw, możliwość innej działalno
ści, (052) 397-77-51

talik, 8 tys zl, 0-608-277-505

VW Polo, 1977, cena 500 zt, (052) 398-18-

CHOJNICE okolice, nowy dom 180 m kw

OPEL Kadet Sedan, 1,4,1991,96 sktadak,

01,0-504-79-61-01

z garażem, stan surowy, 052/397-82-05

VW Scirocco II pilnie sprzedani na części,

DZIAŁKA w Męcikale nad wodą, 300 m kw,

OPEL Kadet, 1991,1,4,5-drzwiowy, grana
towy, 6,3 tys zt, 0-501-663-819

OPEL Kadet 1,7D, 1991, jasnozielony me

szary metalik, 4-drzwiowy, 5,9 tys zt, (059)
814-96-28

OPEL Kadett, 1991,5-drzwiowy, 5-biego-

VW Passat kombi, 90 r, benz. -zawiesze

wy, I, ES, przebieg 87.000 km, 0-503-603941

VWT-4,1996,2.4, bezwypadkowy, 6-osobowy, sprzedam lub zamienię na tańszy
osobowy, 0-606-821-088

OPEL Kadett, 1991, abs, S, czerwony, 5-

YAMAHA, FZR 600,1992 r., soczewkowy

drzwiowy, zadbany, cena do uzgodnienia,

OPEL Kadett, 88 r„ stan bdb, biały,

reflektor, stan bardzo dobry, 7600 zl, 0607608-091

6500 zt, (0607) 71-52-60

YAMAHA FZR 600,92 r., soczewkowy re
flektor, stan bdb, 7600 zt, (0607)60-80-91

OPEL Kadett, 91 r., 1,4, granatowy, (0501)

KEMPING KanuS, 5,5 m, zadbany, 5500 zl,

66-38-19

(052) 397-08-38, (0608) 63-00-63

OPEL Kadett 1,6,5-drzwiowy, 1988, cena
4,8 tys zt, (052) 397-10-21,0-600-711-384
Kadett 1.3,84 r., 4000 zt, silni i karo^Har bdb, tłumik sportowy, ciemne
aw 126 tys. km. 588-00-37 po 20.00,
(0600) 75-99-73

OPEL Kadett 1.3 benz., 86 r., 5-drzwiowy,
120 tys. km, sedan, 687-37-30, (0604) 3525-53-

OPEL Kadett 1.3 SLS, sktadak, bordo,
5.000 zt, 058/672-32-33

OPEL Monterey, 95 r., 3,1 TDI, ABS, K, R,

KEMPING Kip, 5,5 m, 4000 zt, (052) 39708-38,(0608)63-00-63
KEMPING Knaus, 4 m, duży przedsionek,
lodówka, ogrzewanie, 2700 zt, (052) 39708-38, (0608)63-00-63

SILNIK, skrzynia biegów do Fiata 126p,
z dokumentami, 687-37-32, (0606) 64-0553

SILNIK, skrzynia biegów do Fiata 126p,
z dokumentami, 687-37-32

SKRZYNIA biegów VW Passat 1.9 TD,

petna elektryka, zimowe opony, (0602) 7029-60

KUPIĘ

OPEL Vectra, 1994,1,6 pojemność, CZ,
ES, ABS, WS, cena 14 tys zt, 0-504-556587,0049-162-4312-140

00 auta powypadkowe 0604-

OPEL Vectra, 1994 rok, 1600L, abs, CZ, S,

228-214

30 tys km, cena 14,5 tys zt do uzgodnienia,
0-504-556-587

00 auta powypadkowe 0604-

OPONY do Audi A 4, zimowe, 185/65 RI5,

412-810

bieżnik 7 mm, 4 sztuki plus kotpaki i felgi,
600 zt. 058/685-72-50

ce, dziatka budowlana z domkiem gospo
darczym 1,5 tys m kw, jezioro, las,
052/397-06-55,0-600-165-650

GNIEWINO - działka budowlana, 1100 m,
30.000 zl, 058/677-09-28 po 15.00

GNIEWOWO-

działka
budowlana
1.300 m kw, cena: 30.000 zł, 058/677-0928

GOśCICjNO- dziatka budowlana (860 m),
tadnie położona, zalesiona, tania, 058/67800-66

GOŚCICINO- dziatka budowlana, 870 m,
blisko las, woda, prąd, 058/572-14-14
GOWINO- działka budowlana (692 m),
uzbrojona, z rozpoczętą budową, 058/67812-02

GOWINO- działka budowlana, 692 m, wo
da, prąd, rozpoczęta budowa, 058/678-1202

HALA 1300 m kw, pomieszczenia socjalne
i mieszkalne, wszystkie media, ogrzewanie
na olej, plac utwardzony 3500 m kw, ram
pa, (052) 398-47-19
JAGATOWO, dziatka budowlana, przy
działce prąd, woda, tel., 20 zt/m kw., (058)
683-09-28

KARTUZY, mieszkanie trzypokojowe - ta
nio. 058/681-47-49

KARTUZY - Burchardztwo, dziatkę rze

STAROGARD Gd, mieszkanie 49 m kw,
2-pokojowe, nowe, urządzone, duży bal
kon, II/ lllpiętro, 0606/944-074,058/56-17444
STĘŻYCA, UZBROJONA, centrum idealna
na działalność, z deczyzją o warunkach za
budowy, 684-34-29,0608-407-211

WATKOWICE mieszkanie 42 m kw, c. o,
tanio, tel. 055/277-20-15.

WĄGLIKOWICE, dziatka budowlana,
22 zt/m kw, na trasie do Wdzydz Kiszew
skich, 686-62-00

WEJHEROWO (centrum)- mieszkanie
44 m, parter, osobne wejście, wszystkie
media, 058/675-58-87

WEJHEROWO (ul. Gdańska)- atrakcyjny
obiekt handlowy, oraz ekskluzywne ranczo
w Borach Tucholskich, sprzedam,
0600/955-744,0600/955-745
WEJHEROWO- sprzedam nowy obiekt na
dający się na każdą działalność, 0605/463578
ŻUKOWO, dziatkę budowlaną 1001 m kw,
pozwolenie, zalane fundamenty, prąd
sprzedam, 058/681-01-93

ŻUKOWO, okolice, sprzedam 2 ha ziemi tanio, 058/685-88-55

ŻUKOWO, okolice-2 ha ziemi tanio sprze

HYDRAULICZNEI Gazowe. Grzew

handlowy 147 m kw, ul. Kartuska 7,
0605/34-20-30

cze. 672-62-64,0601/677-964

przyległa hala 170 m kw, wolnostoją
ce, na biura, handel, produkcję. Mam
do wynajęcia, 055/279-71-92,
0608/203-344

LĘBORK, własnościowe 35,61 m kw, za
mienię na równorzędne w Sierakowicach.
059/862-60-13
604-849-372, (052) 397-23-82

SŁUPSK- al. W. Polskiego- centrum, lokal
handlowy 70 m kw do wynajęcia, 0601/634666
ściowe w centrum na Starogard Gdański,
059/847-54-25

KASZUBY, dom 250 m kw, dziatka
800 m kw, parter wykończony, komforto
wy, Klukowa Huta k. Sulęczyna, (0607) 3106-31, (058) 684-31-22 po 17.00

KASZUBY, ziemia, staw, prąd, wodociąg,
blisko jeziora i drogi, 684-66-22
MIESZKANIE 3-pok, CO, 63 m kw, na wsi
w zachodniopomorskiem, blisko Watcz i Mi
rosławiec, 25 000 zt, (067) 250-95-09

OGRÓDKI działkowe Brzeźno, działka
300 m kw, z domkiem całorocznym
80 m kw, do zamieszkania od zaraz, CO,
2 pok, kuchnia, łazienka, w. c, (0503) 4730-05

KUPIĘ

94-19

058/686-68-47

CHOJNICE ziemię w okolicach, (0-52) 398-

KOŚCIERZYNA mieszkanie 37 m, cena do
uzgodnienia, (058) 342-53-69 po 16.00

KOŚCIERZYNA, mieszkanie 2-3 pokoje,

te

KOŚCIERZYNA sprzedam garaż przy Rey

(0605) 13-46-62

AUDI, Daewoo, Fiat, VW Golf, Passat, Sko

monta, 18.000,- 058/686-40-68,0049/173456-31-96'

KUPIĘ mieszkanie około 50 m kw na trasie

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

DOMOWY gril elektryczny- nowy, 058/57207-57 po 15.00

122 cm, stan bdb, 686-51-94

wzmacniacz SU-A700Mk2, nowe, gwaran
cja, 1399 zt, (0601) 18-18-78

RENAULT 19 Szamade, 1991, cena 8 tys
zt do uzgodnienia, (052) 398-18-01,0-605465-529

RENAULT Clio, 1995,3- drzwiowy, central

NIERUCHOMOŚCI
I LOKALE
SPRZEDAM

ZAMRAŻARKA 3-szufladowa Polar, 687-

TELEFON Nokia 8210, nowy, (0504) 19-

MASZYNĘ do szycia, stan bardzo dobry, 2-

09-92

letnia, cena 250 zt, 0-601-571-793

TELEWIZOR czarno- biały 14", uszkodzo

MASZYNĘ do szycia Łucznik,

ny, 35 zl, 058/672-50-16

058/684-04-27

MASZYNĘ sp szycia Łucznik,

TELEWIZOR czarno- biały Unitra 14", na
chodzie, 50 zl, 058/672-50-16

ZMYWARKA Zanussi, 300 zt, 0602/133-

sjonat „Pod Jeleniem", Wirty; 058/58-84-

MINISZNAUCERY, (058) 623-13-60,0501537-043

TELEWIZOR Neptun D505 21", kolorowy,

KROKOWA- siedlisko 1,1 ha z możliwością

Wejherowo Tczew, (059) 843-22-19, 0601-93-56-44

500

MOMBIWAR, stan idealny, matoużywany -

TOYOTA Corolla, 1995,1,4 XLI, heatbek,

tanio, 058/685-31-84

kowo lub okolice Kartuz, może być gospo
darstwo rolne, (0502) 46-26-12

41,7 m kw, telefon, dziatka warzywna
5 arów, budynek gospodarczy, (059) 86120-86

LĘBORK okolice, 50 hektarów. Tel. 0606908-380

LUBIANA dziatki budowlane, las, jezioro,

41-80

BOLSZEWO- odnajmę kawalerkę, umeblo

media, i

MAŁY Klincz, zaktad wylęgowy, 6 km od

CHOJNICE - wynajmę mieszkanie, nowe

MĘCIKALE dziatka rekreacyjna przy wo
dzie 300 m kw, 0-604-71-J1-17 po 20.00
POMIECZYNO dziatki budowlane 12 zt
m kw, 058/681-50-11

PRUSZCZ Pomorski, dziatka budowlana
z rozpoczętą budową (fundamenty), 10
arów, podłączona woda, plany, bardzo do
bra lokalizacja, 0-606-130-822
ROWY- domek typ Brda adoptowany na
bar piwny w centrum, 39 tys zt brutto, 0602-388-562

RUMIA- mieszkanie 2- pokojowe, nowo wy
budowane, 49 m, 98.000 zł, 058/679-36-46

SIERAKOWICE, mieszkanie własnościo
we, M4, parter, 058-681-93-23

BORKOWO k. Żukowa, działka budowlana

SŁUPSK- czteropokojowe, własnościowe,

800 i 1200 m kw„ przy szosie Żukowo Kartuzy, (058) 301-31-31

70 m kw, oś. Niepodległości, 0-503-46-3349

BORY Tucholskie działki rekreacyjne, do

SOMONINO, 915 m kw, z pozwoleniem na

stęp do jeziora, cena do uzgodnienia, (052)

budowę, częściowo uzbrojoną, 058/69417-18,0504523-516

BYTÓW lokal (kamienica), centrum, część

SOMONINO, dziatkę budowlaną, atrakcyj

SIMSON skuter w bardzo dobrym stanie,
palony na rozrusznik, 1,5 tys zl, 0-503-3375-10

handlowa ok. 180 m kw, standrad, część
mieszkalna 130 m kw, 0-601-65-14-57

nie położoną-694-12-26

BYTÓW mieszkanie 1-pokojowe, 30 m kw,

cją i planami, 300 m kw, 0609-183-812

SKRZYNIĘ biegów do Audi 80,
250 zt+ lewarek, 80 zt, 0-608-187-276

z co, stare budownicwto, cena 26.000 zt, 0501-963-522

SOMONINO, mieszkania 34 i 57 m kw. -

SKÓRCZ, dom w zabudowie szeregowej.
W rozliczeniu może być mieszkanie 2-, 3pokojowe, z garażem, 058/775-18-73

SOMONINO, dziatkę uzbrojoną z kanaliza

sprzedam tanio. 058/681-15-89

SOMONINO k. Kartuz- dwie dziatki budow
lane, uzbrojone, 058/670-60-37

w rozbudowanym budynku, 64 m kw, 3 po
koje, kuchni, 2 łazienki, balkon, poddasze
używane, telefon, ogrzewanie podłogowe,
osobne wejście i liczniki (standard), tel.
052/397-14-55

GDAŃSK Karczemki, Różany Stok, kawa
leria 30 m kw+ garaż, balkon, l-sze piętro,
wysoki standart, cena 600zt+ media mie
sięcznie, (058) 664-67-42
KARTUZY, centrum, 97 m kw. kaucja, opła
ty licznikowe, czynsz płatne miesięcznie,
058/681-02-80

KARTUZY, centrum, 97 m kw.I
ty licznikowe, czynsz ptatne miesięcznie,
058/681-02-80

KARTUZY centrum, 97m kw, kaucja, opła
ty licznikowe, czynsz ptatne miesięcznie.
058/681-02-80
KARTUZY odnajmę lokal, 50 m kw. przy
ulicy Piłsudskiego - handel, ustugi, biuro.
058/684-02-98,0501-505-171

KOŚCIERZYNA (centrum), ul. Długa,
I piętro kamienicy, 70 m, wynajmę na
biura, gabinety, 0605/34-20-30

KOŚCIERZYNA centrum, pomieszczenia

APARAT fotograficzny typu „Zorkij- 4", stan

DŁUGI, handel, odzysk, 058/307-42-16,

APARAT słuchowy, dobrej marki z wkładką

058/307-44-17

uszną, 0-605-856-737

I

handlowy 147 m kw, ul. Kartuska 7,
0605/34-20-30

I

I

I

I

I

TURBINĘ wodną, 0-606-131-779

go, 3 Maja 10, Kościerzyna, tel. 686-32-16,

WIEŻA, Pioneer, wzmacniacz 410, wat,
compact, magnetofon, eqvalizerl, 1000 zt.
0601-059-963

ODDAM psa w dobre ręce, .szczeniak raso

miecki, francuski; semestr letni od 18 lute
0602/630-871

wy, 3 miesiące, Chojnice (052) 395-11-06

SKÓRY z Wydry-kupię 0606/277-289

RÓŻNE
MONETY polskie, przedwojenne i starożyt

YAMAHA PSR 530, instrument klawiszowy,
Rokity, (059) 82-12-858

OWCZARKI niemiecki - szczenięta, tel.

nego Rzymu, 397-02-28

dla osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów

I

I
I

I 1 I
i l J

imię i nazwisko

do wiadomości
biura ogłoszeń

dni, 300 zl, 058/673-46-90

I

I I 1 I I J—L I
adres lub telefon kontaktowy:

Wyłącznie

KOSMOS kursy językowe, angielski, nie

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

treść:

I

OWCZARKI Kaukaskie, szczenięta, 6 tygo

(052)397-22-23

|JsA!|jt Hf 5

liftbek, różne części blacharskie i mecha
niczne od 10 zt, 0-609-169-150

WZMACNIACZ Technics SU-A700Mk2,
700 zl, CD S-PS840,850 zl, kolumny Infini
ty Alpha 20, 990 zt, catość nowa, (0601)
18-18-78

OWCZARKI Kaukaskie, 300 zt, 058/67346-90

dobry, cena: 180 zł, 058/672-50-16

Dziennik Lokalny - kupon
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CO Z R O B I Ć żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się Z A D A R M O

KOŚCIERZYNA centrum, ul Długa, odnaj

KOŚCIERZYNA wydzierżawię lokal

ra dynamiczna, 052-397-66-87

chodów i rozchodów, ryczałt, Vat,
ZUS, rozliczenia roczne. 694-00-19

Fundacja „Sprawni Inaczej", oddział
w Kościerzynie poszukuje osób lub in
stytucji chętnych do nieodpłatnego
przekazania sprawnej maszyny do
szycia w celu prowadzenia terapii, tel.
058/686-50-30,600/403-890

WILCZUR, suczka, 15 m-cy, bez rodowo
du, (059) 833-78-37

ORGANY CTK-550,61 klawiszy, klawiatu

ALBE komunijną plus spodnie białe, stan
bdb, tanio. 058/685-31-84

BIURO Rachunkowe - księga przy

e-mail: krctlvtvpokka@wp.pl

w obudowie drewnianej, 35 W, pilot, tuner
z RDS0 900 zt, (0601) 18-18-78

ki), tanio, 397-02-28

90-71

zbiorcze, satelitarne, 0501-311-415

GDAŃSK 761M 28.556 74 64,7M W 26, g
524 2632. #501352 529
GDYNIA 6W (W 99,761 88 33.6» 04 01, a
#607 339 286
?
MALBORK (OSJl 272 39 39,0583 386 853
CAŁODOBOWO 0608 603 454. B5«r
352 529, 0607 .W 2*6

WIEŻA Sony HCM-CP1, srebrna, kolumny

NARTY młodzieżowe, dziecięce (buty, kij

ALBA do i Komunii Św. dla chłopca, 686-

ANTENA! Całodobowo: indywidualne,

do wynajęcia na biuro lub gabinety lekar
skie i inne, tel. 058/686-73-08 lub 686-4112 po 18.00
mę pomieszczenie handlowe o powierzchni
200 m kw, cena20 zł za m kw, tel. 686-2616 lub 686-66-95 po godz. 19.00

staków i bloczków na Kaszubach, plus
transport, kruszywo naturalne. Włady
sław Joskowski, Golica, 83-321 Mściszewice, gm. Sulęczyno, tel. 058/68500-30,058/681-62-16

AKWARIUM 45 litrów,;
nym wyposażeniem z rybką o długości ok
20 cm, cena 120 zl, 0-601-571-793

5DNJ

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

na chodzie, 70 zt, 058/672-50-16

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia pu

SPRZEDAM

USŁUGI RÓŻNE
iSBMBBSK®

I

397-77-51

RÓŻNE

RÓŻNE
waną, osobne wejście (w domu jednoro
dzinnym), 058/672-05-26

SŁAWNO- mieszkanie 2-pokojowe, stare
budownictwo, tanio, (059) 810-22-43

56 m kw, (059) 861-14-74

09-92

cena 100 zt, 058/672-50-16

SPOTKANIA z bioenergoterapeutą. Pen

BORKOWO, k/Żukowa, dziatkę budowlaną,
2900, prąd, woda, garaż. 0601-64-05-27

CEWICE, mieszkanie 2 pokojit kuchnia,

MASZYNA do pisania z polską czcionką,

(0609)95-76-64

osobowy, CZ, EL, ES, Ws, 0-504-092-557

SUZUKI DR 650,1992,26 tys km, stanbar
dzo dobry, (052) 397-31-21

TELEFON Nokia 8210, nowy, (0504) 19-

ZMYWARKA do naczyń pod zabudowę,

prąd, telefon, woda- obok, 058/572-07-93

SEICENTO 900,1998 r., 35tys. km, cena
15000 zl, 058/681-06-16 dogodź. 15.00

ŁUBIN i przenżyto, 052/397-52-47

WYPŁATA KREDVTOW

rancji, 0-505-51-47-99

ną, lodówkę- pilnie sprzedam, tanio,
058/672-46-38

RENAULT Kango 1,9D, 1999, 30 tys zl,

SEATToledo, 1,9 TD, 1992,058/588-42-14

TELEFON komórkowy Nokia 8210 na gwa

TELEWIZOR kolorowy, pralkę automatycz

BOLSZEWO- dziatka budowlana 1.800 m,

stosowego, dłużycy, importowane
z Niemiec oraz inne ciężarowe, tel.
0604/772-222.

120/60 + materac i deska do przebierania,
80 zt, (0600) 27-26-64

058/684-04-27

84-20

GOTOWKOWE
ŚWIĄTECZNE
MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE
BUDOWLANE
GOSPODARCZE
SAMOCHODOWE

SZALIK z futerka, biały, okrywający ramio
na, nowy. 058/681-40-83 po 17.30

MASZYNY stolarskie, fabryczne, (052)

ny zamek na pilota, poduszka powietrzna,
wspomaganie kierownicy, szyberdach, 80
tys km, 0-609-773-730,0-609-773-740

SAMOCHODY do przewozu drewna

0601/533-409

• od ok. 3.5% rocznie

38, czyszczona. 058/681-40-83 po 17.

INTERNISTA cukrzyca, choroby ptuc,
(058) 348-02-32

Kościerzyny, tel. 0603/309-436

mienię na mniejszy, 686-27-80

GINEKOLOG

41-80

KUPIĘ silnik 2,3 TD do Opla Omegi kom

POLONEZ z nową instalacją gazową za

GINEKOLOG dyskretnie, profesjonalnie,

ZAMRAŻARKA 3-szufladowa Polar, 687-

PEUGEOT 309, 1.6i, 3-drzwiowy, 89 r.,

plandeka, skrzynia, zamienię na VW Golfa
D, (058) 324-44-67, (0501) 62-37-38

Filipiuk, (058) 551-53-01, 0607-354-811-

TECHNICS- wysokiej klasy CD SL-PS84,

FIAT, Skoda, Ford, Daewoo lub inny,
0606/385-862,058/56-139-14

duszka powietrzna, wspomaganie kierow
nicy, szyberdach, 125 tys km, 0-609-77-3730,0-609-77-37-40

DERMATOLOG dr med. Jadwiga

OKNA z demontażu, różne wymiary, stan
dobry, 18 zt/okno, 058/672-50-16

A

10 lat tradycii

• BEZ PORĘCZYCIELI

SUKNIĘ ślubną z trenem atlasów, rozmiar

ŁÓŻECZKA szczebelkowe dziecięce,

sprzedam tanio, 058/572-07-57 po 15.00

U KREPYT i
xqlsk

nu Marietta, I właściciel, 058/681-34-27,
0608-356-519

LADY, regaty sklepowe, waga elektronicz

RÓŻNE

ODKURZACZ Samsung- nowy, 1300 W,

RÓŻNE

SUKNIĘ ślubną rozmiar 40,165 cm, z salo

czyzny, 176 wzrostu, 100 zł,058/672-50-16

ZDROWIE

ZIEMNIAKI kupię, cena 0,40 zt/kg.
0609-617-682

rozmiar 38 długi rękaw. 058/681-40-83 po
17

na, chłodnicza, (052) 395-12-65

r. - wszystkieczęści, tanio, (0602) 21-5178,(058)777-27-17

RENAULT 19,1,9D, 1994,3-drzwiowy, po

KURTKĘ skórzaną dla szczupłego męż

LODÓWKA Amica, 20 m-cy gwarancji, wys,

058/561-39-14,0602/31-28-73

IFA L60, silnik MAN-a, 90 r„ 12 000 zl,

sprzedam. 058/684-27-87

132x67x10, cena: 110 zł, 058/672-50-16

PEUGEOT 309,1,6 wtrysk, 3-drzwiowy, 89

wy, 5-drzwiowy, zużycie paliwa 61/100 km,
stan techniczny bardzo dobry, 2,4 tys zt do
uzgodnienia, 0-608-187-276

ROZRZUTNIK dwuosiowy, nowy typ -

GRZEJNIK panelowy, dwuptaszczowy,

ZIEMIA lub działka na trasie Kartuzy - Żu

INNE

601-84-24-41
KURKI koguty odchowane (pełen program
szczepień) zamawiać: Wylęgarnia Kartuzy
-wtorki i piątki, tel. 058/681-21-04

ZIEMNIAKI kupię, 0,30 za
kg, tel. 0609/617-682

SUKNIA ślubna ecru, rozm. 38,2-częścio-

KOMPUTER Amiga, tanio, Kartuzy,

MASZT do sztaplarki sprzedam058/68427-87

32-92

(0608) 39-89-52 po 18.00

fotele-tanio, 058/681-32-16

DMUCHAWĘ do zboża, siewnik zbożowy,

ZIEMNIAKI i ciągnik rolniczy, tel. 058/684-

SUKNIA ślubna, średni wzrost, 200 zt,

KOMPLET wypoczynkowy, wersalkę, dwa

stanie. 058/684-27-87

wa najmu gwarantowana, (055) 261-61-51,
(055) 645-62-02 po 18.00

RENAULT 11,1984,1400 combi, 5-biego-

ZIEMNIAKI, 552-82-89

SPRZEDAM

DAEWOO, Fiat, Opel, Renault lub inny,

nie, 671-59-62,0601/800-490

WÓZEK dla bliźniaków, (058) 772-33-25,

SUKNIĘ ślubną, śnieżnobiałą, atłasową,

czenia, dziatka 820 m kw, uzbrojona.
058/685-91-68

PRZYCZEPĘ Campingową, 1986,8,8 tys
zt, zobaczysz- kupisz, 0-501-69-21-89

60 zt, 058/672-50-16

CIĄGNIK C 355, cena 4500 zl. Jna Neubauer, Kamienica Szlachecka, gm. Stęży
ca.

52-40

(059)842-27-85,0-601-93-55-96

KONTENERY- biurowo mieszkalne, 0-

(0605) 13-46-62

POWYPADKOWE, uszkodzone, zachod

KOŁO (Polonez) o wymiarach 135/13,

MASZYNY stolarskie, 0602/459-611

lips lub cale komplety, (0601) 18-18-78

ŁADOWACZ czeski, duży w bardzo dobrym

KWIDZYN, lokal użytkowy, 33 m kw., umo

uzgodnienia, 0-607-17-11-26

bardzo wysoka jakość, gwarancja, 990 zt,
(0601) 18-18-78

LADĘ chłodniczą od 1,8 m, wagę elektro

wych, kolorowych: (błękitnych, brązo
wych, brzozowo- czarnych), kurek od
chowanych 5-tygodniowych. Wszyst
kie kurki są szczepioner choroba Mareka. W sprzedaży również broilery.
Wylęgarnia, Pruszcz Gdański, Konop
nickiej 10, (058)683-32-61,683-04-84

SUKNIĘ ślubną, rozmiar 36-38, cena do
uzgodnienia, Ręboszewo 17, tel. 681-49-16

139-14,0602/31-28-73

WARSZAWA- części różne, (0501) 54-46-

KOLUMNY Infinity Alpha 200, moc 100 W,

(058) 671-02-07

TUNER satelitarny cyfrowy Pionier lub Phi

nio. 0607-310-661

stan bardzo dobry, cena 5,9 tys zl do
uzgodnienia, (052) 334-87-06

09

wy, 4'000 zl lub zamiana, 0502/306-003

stare pocztówki,

SPRZEDAŻ piskląt- kurek

10.000 m kw oraz płyty drogowe MONsprzedam, tel. 0606/734-688

ŻUKOWO, dom wolnostojący do wykoń

18

KEYBORDY - casio CA-110, casio-CTK-541, nowe-tanio. 058/685-31-84

KONSTRUKCJĘ stalową hali o pow.

MIESZKANIE 2-, 3-pok. w Kościerzynie,

POLONEZ w dobrym stanie, 1989, cena do

PIANINA kupujemy! Gdańsk 341-

dzyrzędowej, kultywator, ptug, glebofrezarkę, 058/684-11-10

budowy, 5 zt/ m, 058/774-23-02

0501/675-382

SIEMENS C 35i -250 zt, na gwarancji, pa
nel-50 zt, ETU-10 zt Kartuzy, 0609-138130

JAŁÓWKI cielne, (059)810-86-25

KOŁA, opony ciągnikowe do uprawy mię

AUDI Daewoo, Fiat, Opel lub inny, 058/56-

tyl, hak, alarm, radio, 2.250 zt, 058/672-03-

GRZEJNIKI żeliwne, 0-605-08-12-26

DOM

PEUGEOT 309, 1,1, 1997, 5-drzwiowy,

POLONE lub Fiat- kupię! 058/56-111-72,

niczną, (059) 842-45-35

ROSYJSKI nauka, korepetycje, 058/531-

SIATKA ocynkowana od 2,20 zt/m kw, po
wlekana od 4,30, słupki, bramy. 058/68488-20,0505-927-554

SUKNIĘ ślubną, I właścicielka, bardzo ta

7TT387

POLONEZ, 1991, czerwony, oznakowany

ści blacharskie i mechaniczne, plastiki,
zbiorniczki, gumy i inne od 10 zt, 0-607803-494

058/681-47-49

da lub inny, także lekko uszkodzony, na
chodzie, (058)340-95-32,(0503) 50-71-07

pletny z dokumentami, Chojnice (052) 39794-05,0-503:35-45-76

FORD Mondeo, 1995,1,6,1,8V, różne czę

KOMPUTER amiga -tanio. 058/681-47-49

Wp,8ttys zl, (052) 397-10-21, 0-600-

wszystkie części, tanio, (0602) 21-51-78,
777-27-17

PRACE na wysokościach metodą alpini
styczną: monterskie, ogólnobudowlane,
uszczelnienie, malarskie, 0-604-814-603,
0-691-518-322

PRALKĘ automatyczną Elektrolux - stan
bardzo dobry - tanio. 0607-310-661,0503782-848

RÓŻNE

KASZUBY, 6 ha ziemi, staw, prąd, wodo
ciąg, blisko jeziora i drogi, 684-66-22

dowodowe, (052) 398-77-64 po 16.00

wal przedsiweny, opielacz, ładowacz.
058/684-11-10

gacie, 759 i 782 m kw, 24 000 zt, (0604)
51-54-10

KUPIĘ

DVD, LG nowe, gwarancja, odtwarzanie
płyt DVD, CD-R, CD-RW, CO-CA plus pilot,
1200 zl. 058/694-27-66

wa, gorset zdobiony delikatnymi listakim,
możliwość wypożyczenia, (058) 681-11-47

DZIAŁKI letniskowe, nad jeziorem, Sworne-

27-80

magisterskich, dokumentów, usługi in
troligatorskie, tel. 0504/190-992

MASZYNY
ROLNICZE

USTKA posiadam do wynajęcia mieszka
nie, pow. 38 m kw, 0-609-138-785,0-502164-922

KACZKI biate i kaczora, do hodowli, 686-

FORTEPIAN- (052)398-76-08

POLSKIE owczarki nizinne, szczenięta ro

la, studniówki, komunie, obróbka kom
puterowa, tel. 0501/314-167

mek, wczasy, weekendy, CO, 3 pok,
2 kuchnie, 2 łazienki z natryskiem, tenis
stotowy, do 10 osób, lasy, jeziora, rowery,
15 zł osobodoba, (058) 684-41-11

PIESKA, łagodnego, średniego wzrostu,
to, razem z budą - tanio, 20 zt.

KLACZ hodowlana, 12 lat, rodowód sporto

SULĘCZYNO, odnajmę samodzielny do

taczne. 0502-241-760

ta, cena do uzgodnienia, 687-37-32

WIDEOFILMOWANIE cyfrowe- wese

STANISZEWO, odnajmę mieszkanie okoto

BUK czereśnia, dąb, OLCHA, drewno tar

gazowa 150 m kw oraz osotfny bojler gazo
wy ciepłej wody, 2,2 tys zt, (052) 397-14-

DOBERMAN czarny podpalany, wiek 2 la

48-16,0601/69-18-50

SŁUPSK- zamienię mieszkanie własno

PIEC gazowy typu Vayland, powirzchnia

687-37-32

OPRAWIANIE prac dyplomowych,

PRUSZCZ, 27 m, kwaterunkowe, gaz, ła
zienka, na podobne lub mniejsze, może
być wieś w pomorskiem. 83-000 Pruszcz
Gdański, Słowackiego 84/3

058/684-29-00

dowe, (059) 834-18-61

DOBERMAN, czarny, podpalany, 2-letni,

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

POSZUKUJĘ mieszkania do wynajęcia, 0-

ZIEMNIAKI jadalne, Irga i Mapa.

PIEC CO, nowy, niedorgo, (052) 398-33-19
funkcyjny, 550 zt, Nowy Dwór Gd, (055)
247-33-13

cielstwo producenta, 0-600-381-696

OGÓLNOBUDOWLANE remonty, ciesiel-

trów, (052) 554-19-81

PIEC co, 1 rok używany, tel. 676-85-42

BULDOGI angielskie, szczenięta rodowo
CIĄGNIKI rolnicze Ursus, przedstawi

profesjonalnie: mieszkania, firmy, do
my. Kraj, zagranica, 058/678-58-1.6,
0601/627-977

odnajmę, (059) 862-58-09

DOM całoroczny do zamieszkania od za

budowlana,
uzbrojona,
715 m kw, Pruszcz Gd. os. Bajkowe, dom
wolno stojący projekt autorski, rozp. budo
wa, 70 000 zt, 686-73-47

MEBLOKONTAKT- przeprowadzki,

LĘBORK, mieszkanie 3-pokojowe t garaż

ZBIORNIKI na olej opatowy 2 szt, 2 tys li

PIEC gazowy 20 kV Dom-Gaz, używany, 2-

kę - 20 zł, magiel elektryczny - 100 zt.
058/681-03-64

szkota średnia, matura, tanio, Kościerzyna,
686-67-17

łoroczny, ogrzewany, wyposażony, sanki,
cisza, jezioro, 50 zł/doba, (058) 684-41-11

DZIAŁKA

BOJLER elektryczny 80- 100 zt, umywal

KOREPETYCJE, język polski, gimnazjum,

ŻUKOWO, sprzedam mieszkanie M-5,
4 pokoje, kuchnia plus garaż. Tel. 058/681 87-33

mieślniczą 1856 m kw., uzbrojoną, blisko
lasu, 22 zt/m kw. 058/684-09-48

LEŚNICE- mieszkanie własnościowe

15.

piętek
25 stycznia 2002 r.

PIANINA nowe, używane (gwarancja!)
transport bezpłatny! 0601/20-33-79

BETONIARKA 150, kopaczkę jednorzędo
wą - na watek, dmuchawę do siana. Tel.
058/681-53-49

łogi szwedzkie, kominki, solidne wykona
nie, tel. 058/686-49-78,0600/32-90-27

SULĘCZYNO, odnajmę dom letniskowy ca

raz, CO, 2 pok, kuchnia, łazienka, w. c,
80 m kw, dziatka 300 m kw, ogródki dział
kowe Brzeźno, (0503) 95-38-90

BASEN do mleka, 10001, (052) 554-19

KAFELKOWANIE, malowanie, gipsy, pod

KWIDZYN (centrum) lokal 200 m kw,

50 mkw, tel. 058/685-59-61

KOŚCIERZYNA, dom jednorodzinny, tel.

202

KOŚCIERZYNA wydzierżawię lokal

dam, 058/685-88-55

BRUSACH- kupię mieszkanie, (052) 397-

A 0604/44-44-22 powypadkowe, rozbi

Dziennik
Bałtycki n

Gryf Kościerski

dom, stan surowy- otwarty, 058/677-11-81

8,5 tys zt, 3- drzwiowy, (052) 397-29-48,0504-047-165

205, 1,4, 1992, 5- drzwiowy,

DZIEMIANY na trasie Kościerzyna- Chojni

wybrzeża

KĘBtOWO (k. Wejherowa)- sprzedam

OO powypadkowe,
rozbite, (058) 55696-25,
0604-846-

PEUGEOT 106, 1,1i, 1992, 90 tys km,

PEUGEOT 106,1996,1,0 pojemność, 5drzwiowy, bordo metalik, kodowany zapton,
14 tys zt, (052) 397-03-31

0-604-711-117 po 20.00

WIECZÓR

podpis

2SSTJ4W §cyp©f§ W LOKAUTOM BtHitlfś

mmw®u tm prześlij faks

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

• Chojnice

(052) 397-96-20

• Kartuzy

(058) 681-18-92

wmmt KUPOM ©© hiesiesiciei sfc«Y§s§§€i pe
Chojnice, ul. Stary Rynek 2, Czersk, ul. Kościuszki 20, Kartuzy,
ul. Jeziorna 2, Kośderzyna, ul. Długa 31.

• Gdańsk tel. (058) 300-35-20
fax (058) 300-35-08

• Kościerzyna (058) 686-76-61

PUZEŚŁIJ

MSRESEfift

Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11 „GRATKA"
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Dziennik
mcm
wybrzeża
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Pil NOTABEN
NOWA OFERTA
PODŁÓG BEZKLEJOWYCH
ORAZ OKIEN PC

Od podłogi po sufit
...z nami najtaniej!

SKLEP Z ARTYKUŁAMI WYK. WNĘTRZ I BHP
Kościerzyna, ul. Mała Dworcowa 6 B (w kier. dworca PKP)
tel./fax 686-68-99, czynne 8.00-18.00
10139737/A/890

Jeśli nie stać

Cię na

bankowy przyjdź do NAS
Szukasz sposobu na realizację
swoich marzeń? Nie stać Cię na
kredyt bankowy? Możemy
Dzięki

nam

Ci

kupisz

samochód, mieszkanie czy inny
towar Nic wymagamy żadnych
zaświadczeń
i

sytuacji

niewątpliwie
propozycja

o

zarobkach

finansowej
najlepsza

To

ratalna

w kraju. Z a d z w o ń

już dziś i przekonaj się sam.

s Splata rat do 10 lat'
i Wysokość raty ustala klient
m Odłożenie spłaty w trudnych
sytuacjach życiowych
« Zestawy 10.000 - 100.000 zl
iMinimum formalności
Przykładowe wysokości rat:
" zł - tylko
zł/m-c
30.000 zł - tylko 319.00 zł/m-c
000 zł - tylko 5 3 67 zł/m-c

GDYNIA tel. (0 58) 782-03-30 GDAŃSK tel. (0 58) 763-14-85
ELBLĄG tel. (0 55) 2351819 SŁUPSK tel. (0 59) 84245-75
STAROGARD GDAŃSKI tel. (0 58) 775-21-10 2037621/A/1083

<*&3wUs>
włiiJ.i-l'-.' '> •'
72^<:y
mśmw

serwis informacji lokalnych

Gryf Kościerski

11yjru łliii[fi
l
I

pomóc.

www.naszemiasto.pl

Bałtycki*
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Kościerzyna. Halowa Liga Piłki Nożnej

ABC pozostaje liderem
Dziesięć kolejek•
Bez porażki•
Dobry występ Lubiany

ziesięć kolejek
mają za sobą
drużyny wystę
pujące w Halo
wej Lidze Piłki
Nożnej, rozgrywanej w Ko
ścierzynie. W miniony
weekend tylko one wyszły
do gry; Ekipy grające na ha
li w Skorzewie pauzowały.
Jedyną jak do tej pory
drużyną bez porażki pozo
staje ABC, gromadząc kom
plet punktów. Podczas
ostatniej kolejki spotkali się
z zespołem Sokoła.I tym ra
zem nie pozwolili sobie na
słabszy występ. Uzyskawszy
przewagę na początku spo
tkania, kontrolowali prze
bieg gry i ostatecznie poko
nali rywali 5: 2.
Bardzo dobrze zaprezen
towali się także piłkarze Lu
biany, którzy po bardzo
emocjonującym meczu po
konali wyżej notowaną
Gminę. W pierwszej poło
wie zawodnicy Lubiany pro
wadzili już 3: 0. Niestety,
w drugiej odsłonie pozwolili
sobie na dekoncentrację
i w konsekwencji przeciwni
cy doprowadzili do remisu.
To jednak ich nie załamało
i ostatecznie Gmina musiała
ulec piłkarzom z Lubiany.
Mająca aspiracje do zwy
cięstwa w lidze drużyna El-

Drużyna Lubiany (w zielonych strojach) pokonała wyżej notowany zespół Gminy.
Fot. Marcin Modrzejewski

-Styp i tym razem odniosła
pewne zwycięstwo. W sto
sunku 5:2 pokonała najsłab
szą w rozgrywkach drużynę
Policji.
Trzy punkty zainkasowali
także piłkarze z Wielkiego
Klincza, którzy 3: 2 pokonali
ekipę Lipusza.
(mar)

Tabela Kościerzyna
bilans bramek

ilość punktów

Policja

„JOLTEJC" Jan Jolanta Gołunscy spółka jawna

•tarcica iglasta - sucha i mokra
•tarcica liściasta - sucha i mokra
•tarcica budowlana:
- krawędziaki, łaty, belki, deski szalunkowe
•więźby dachowe

Kościerzyna. Pitka ręczna kobiet

Dramatyczny mecz szczypiornistek

Tartak Lniano, ul. Kościelna, tel Jfax (052) 33-23-067, tel. (052) 562-79-68
Skład drewna - Bydgoszcz, ul. Toruńska 300, telJfax (052) 362-91-53
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Baumit

MATERIAŁY DOCIEPLENIOWE

• KLEJE I WYPRAWY ELEWACYJNE

MUREXIN

PRODUKTY BUDOWLANE

OLOR
DOBROGOSZCZ 25,

83-400 KOŚCIERZYNA
Tel./fax 686-38-65
tel./fax 686-70-72

Czynne
od poniedziałku
do piątku
w godz. 7.00-15.00

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

n/iparat O
FARBY PROFESJONALISTÓW

• MIESZALNIA FARB
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

Z

awodniczki UKS Nowa
Karczma
rozegrały
drugie
spotkanie
w ramach strefowej ligi ju
niorek starszych. Tym ra
zem podejmowały u siebie
zespół AKS Gdynia.
Początek tego meczu na
pewno nie był rewelacyjny.
Dziewczyny nie umiały
wejść we właściwy rytm
gry. W 13 minucie przegry
wały już 2: 11. Końcówka
pierwszej połowy była jed
nak lepsza i zakończyła się
wynikiem 10: 20.
Druga połowa to na
prawdę dobra gra, zarów
no w obronie jak i ataku.
Zakończyła się remisem
po 17, a ostateczny wynik
to 27: 37.
Dobre widowisko spor
towe zostało jednak zakłó

cone przez jedną z zawod
niczek AKS Gdynia, która
uderzyła Dorotę Jażdżew
ską. Ta nie pozostała dłuż
na i zrewanżowała się tym
samym. Piłkarce z Gdyni
grozi dyskwalifikacja od
3 do 6 miesięcy. Dorota
Jażdżewska zostanie po
traktowana bardziej ulgo
wo.
(mar)

Sktad UKS Nowa
Karczma
Monika Jażdżewska (2), Dorota
Jażdżewska (5), Marzena Kurza
wa 8, Monika Żółnowska (4), Ja
rosława Walaszkowska (5), Na
talia Bojanowska (3), Hanna
Barton, Karolina Kleist, Izabela
Usdrowska i Agnieszka Chyła.

Drużyna UKS Nowa Karczma uległa pitkarkom UKS

Gdynia 27. 37.

Fot. Marcin Modrzejewski

R-10549/A/890

Producent

BALEXMETAL

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

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

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

Oddział Gdańsk
Oddział Słupsk
Oddział Tczew

ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /0 58/ 344 74 90
ul. Dwernickiego 21, tel./fax /0 59/ 842 81 31
ul. 30 Stycznia 32,
tel./fax /0 58/ 532 29 02

.

blacha trapezowa 18 11,18 zł

.

.

blacha płaska 9,32 zł

cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

