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W dz1s1e1szym magazynie „Rejsy"
ro.in: Bałtyk pod
nosi poziom ■
Lustracja jednych
oczyszcza, innych
pogrąża ■ Korespondencja z Wilna ■ Conti story ■
Jak zawsze: krzyżówka i horoskop.
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Dziennik

ZIEMI PUCKIEJ

Bałtycki

Powiat pucki
W cyklu przewodmkow, z ktorych
można dowiedzieć się m.in. gdzie
i z kim powinniśmy załatwiać urzę
dowe sprawy, przedstawiamy drugi
odcinek dotyczący Starostwa Powia
towego.

Piłka nożna.

Puck

V liga

Rod in

str. 3

za~tępc

Część mieszkań

ki z wodą,

ców ziemi puckiej
,,oszczędza" na
usługach kominiarskich, samo.dzielnie oczyszczając .przewody
kominowe. Popularną metodą jest
spuszczanie do
wnętrza kominu
plastikowej butel
która ma oczyścić sadzę.

Str.

Hel

stało

Trzy dm w tygodniu wszystkich
kinomanów zaprasza helski Wicher.
To największe kino w naszym regionie czynne jest
poza sezonem
w weekendy. Helskie kino jest do
brze ogrzewane
i przestronne. Zo
otwarte w 1961 r.

Str. 9

•

Piłkarze Kaszub (w niebieskich strojach) pokonali na własnym boisku sąsiada zza
fot Janusz Nowiclu
miedzy - Handel Puck.

Zyczenia
Naszych Czytelników, którzy cze ka ją na ukazanie się
życzeń dla ich najbliższych, prosimy
o cierpliwość.
Z powodu bardzo
dużej liczby anon
sów jesteśmy
zmuszeni zamieszczać je z pewnym
opóźnieniem.

St r. 10

Nasz plebiscyt
Przedstawiamy
wymków plebiscytu na
najpopularniejszego sportowca
ziemi puckiej
w 1999 r. Do odebrania w naszej
redakcji są 4 zestawy upominków
„Dziennika", dla
osób przysyłaJą·
drugą cz~ść

W pierwszym meczu
wiosennej rundy V ligi
Kaszuby Połchowo pokonały Handel-Mazowszankę Puck 2:0 (0:0).
Po obfitych opadach śnie
gu zastanawiano się, czy sę
dzia zezwoli na niedzielną
grę. Jednak dzięki ofiarności
i zaangażowaniu kibiców
z Połchowa płyta boiska była
przygotowana wzorowo.
W meczu na najv.ryższym
szczeblu ligowym w powiecie chodziło o prestiż i punkty potrzebne obu drużynom.
Trzy punkty i prestiż pozostały w Połchowie.

Pucczanie nie zdążyli
a już było 2:0. Dłu
gim podaniem od Jacka Zagórskiego piłkę dostał Zbigniew Langiewicz, który po
ładnym strzałem popisał się
Jacek Zagórski, jednak pięknym rajdzie podał do
bramkarz Handlu Wiesław \ Mariusza Sinkiewicza. Ten
bramkarzowi
Fera pokazał swoją klasę. nie dał szans
gości. Od tego momentu KaMimo obustronnych ataków
szuby kontrolowały przebieg
do przerwy utrzymał się wymeczu.
nik bezbramkowy
W najbliższych dniach
W 65 min polchowianie odbędą się dwa ważne meegzekwowali rzut rożny Do- cze Kaszub - 22 marca
kładnym dośrodkowaniem
o godz. 15.30 z IV - ligową
popisał się Adam Zieliński
Wisłą Tczew - puchar Polski
i do piłki w ładnym stylu wy- oraz 26 marca o godz. 14 skoczył Zbigniew Langiemecz z liderem V ligi Cerwicz - głową strzelił pierw- magiem Opalenie.
(jan)
szą bramkę.
Mecz rozpoczął się od atakó\.11 Handlu. Po okresie wyrównanej gry do głosu doszły Kaszuby W tym czasie
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tel. 674-22-69
I piętro
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owiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku przygotowuje szkolenie dla przyszłych rodzin zastępczych.
- To pierwsze tego rodzaju przedsię
wzięcie w naszym powiecie - powiedziała „Dziennikowi" Renata Borkowska, dyrektor PCPR. - Jesteśmy zainteresowani
tworzeniem rodzin zastępczych. To
znacznie lepsze rozwiązanie niż domy
dziecka, które nie dają podopiecznym takiego poczucia bezpieczeństwa i miłości.
Organizacja opieki nad dzieckiem,
któremu rodzina nie zapewnia właści
wych warunków opieki i wychowania, to
zadanie powiatu.
Jak się dowiedzieliśmy, PCPR będzie
się starało, aby do rodzin zastępczych
trafiały właśnie dzieci z terenu ziemi
puckiej. Najpierw jednak kandydaci na
przyszłych rodziców muszą przejść kwalifikacje. Poprzedzą je rozpoczynające się
już w kwietniu szkolenia.
- Chcemy w ich trakcie pomóc rodzicom w przyszłym wychowaniu dzieci mówi szefowa puckiego PCPR.
Renata Borkowska podkreśla, że najważniejszym kryterium kwalifikującym
rodziców będzie zapewnienie dziecku
miłości. Poza tym osoby chcące brać
udział w szkoleniu muszą mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz cieszyć się dobrą opinią. PCPR zamierza
wspierać rodziny zastępcze nie tylko merytorycznie, ale i finansowo. Jedno z mał
żonków zostanie zatrudnione na podsta wie umowy o pracę.
- Wszystkie osoby zainteresowane
podjęciem tej trudnej roli prosimy o kontakt z naszym centrum przy Mestwina 32
w Pucku - mówi Renata Borkowska. Informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem 673-41-93.
(mid)

Hel

Zlot z telewizją
rzedstawiciele kaszubskich powiatów -• w niepełnym składzie omawiali przygotowania do czerwcowego zlotu, który odbędzie się w Helu.
Drugie spotkanie Kaszubów odbę
dzie się na północy regionu, 24 czerwca.
Plany związane z tym wydarzeniem
omawiano w Helu. Z zaproszonych starostów zjawił się tylko Artur Jabłoński
z Pucka.
- Z Kościerzyny i Kartuz nie przyjechał nikt, starosta chojnicki przysłał
swego rzecznika, starostę wejherowskiego reprezentował Kazimierz Klawitter - mówi Tadeusz Klajnert, przewodniczący Rady Miasta Helu - Było
nam przykro.
Jak się dowiedzieliśmy, transmisją
wydarzenia zainteresowana jest telewizyjna Dwójka.
(mid)

- - - -

wprenumeracie „Echo Ziemi Puckiej" taniej i·z darmową dostawą do domu!
- - - -

-

-
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WYDARZENIA, OPINIE
Puck. Towarzystwo Budownictwa

Nasz telefon

Co

RONIKA POLICYJNA

słychać?

- Nie podoba mi się pomysł przywrócenia
ruchu kołowego na puckim rynku. To _oprócz
portu najciekawsze miejsce w naszym mieście, jego wizytówka. Plac Wolności nie powinien stać się parkingiem dla samochodów,
zwłaszcza że mówiono o tym,' aby na rynku
powstały jakieś kawiarenki i ogródki.1 Trudno
pogodzić oba te przedsięwzięcia.
Byty mieszkaniec śródmieścia
- Wielkimi krokami zbliża się sezon letni
i większość dni będziemy spędzać na spacerach. Tu pojawia się problem, bo gdzie
w Pucku można się udać z naszymi milusiń
skimi, jeżeli w mieście nie ma placu zabaw
z prawdziwego zdarzenia. ·po dawnych placach pozostały jedynie puste boiska, niekiedy
z jedną zepsutą i obdrapaną huśtawką i zdewastowanymi ławkami.

Stala czytelniczka

_ _
673 25 01

Codziennie od poniedział
ku do piątku czekamy na
telefony od naszych Czytelników w godzinach od 8 do 16. Przyjmujemy
opinie, uwagi oraz życzenia do naszej rubryki.
Wszystkie sprawy można również zgłaszać
osobiście w redakcji przy ul. Sambora 16
w Pucku, a także wysłać poprzez Internet pod
adresem: db.puck@prasabalt.gda.pl.

Powiat pucki

Jest praca
owiatowy Urząd Pracy w Pucku, ul.
Wejherowska 25 (tel. 774-31-61) dysponuje następującymi ofertami pracy (dane z 14
marca):
■ Firma ubezpieczeniowa poszukuje kandydatów na agentów ubezpieczeniowych.
Kontakt telefoniczny ~25-43-46 lub 0604-11~
67-06
■ Korporacja handlowa FUEL, Puck:
- asystent prezesa
■ Kawiarnia Neptun, Puck:
- kelnerka
Wymagania:
- wykształcenie średnie
- konwersacja
- język angielski
Termin zgłoszenia się u pracodawcy 24 marca.
■ Kolegium Językowe Poliglota, Gdańsk:
- nauczycieli języka angielskiego
Wymagania:
- wykształcenie wyższe filologiczne
- uprawnienia pedagogiczne
■ Firma Drogowa Frodrog, Puck:
- operatorów sprzętu drogowego lub budowlanego (koparko-ładowarka, spycharka, walec)
■ Puckie Zakłady Mechaniczne Amex, Puck:
- inspektor BHP (miejsce dla osoby niepełno
sprawnej)
■ Rurex-Instal, Puck:
- monter instalacji wod.-kan. i c.o. ze spawaniem gazowym
■ Hotel Bryza, Jurata:
- barman
- informatyk
- kelner
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenie minimum zawodowe (mile
widziani absolwenci szkół gastronomicznych
i ogólnokształcących)
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów
- wysoka kultura osobista
- znajomość języków obcych będzie dodatkowym atutem
■ Pomorski komendant wojewódzki policji
w Gdańsku oferuje pracę w policji w służ
bach:
- kryminalnej
- prewencyjnej
- wspomagającej
Zakwaterowanie w bazie hotelowej dla
osób spoza Trójmiasta. Prawo do mieszkania
lub ekwiwalentu za jego brak po odbyciu
służby przygotowawczej.
Więcej informacji o ofertach pracy i możliwości zdobycia nowego zawodu można znaleźć w dodatku do „Dziennika Bałtyckiego" HPraca", który ukazuje się w każdy ponie(miss)
działek.

P

Społecznego

li Duzi

biją małych

MOSTY. Funkcjonariusze policji otrzymali
o pobiciu dwóch nieletnich
gminy Kosakowo. Mieli się tego dopuścić dwaj dorośli mężczyźni. Chcieli
oni od młodzieży wymusić pieniądze. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Pucku.
zgłoszenie

■

I
Informacja w „Dzienniku Bałtyckim" zelektryzowała mieszkań

ców Pucka

liczących

na mieszkanie w ramach TBS.
Władze Pucka uznały, że
Towarzystwo Budownictwa Społecznego to najlepszy sposób na poprawę nie
najlepszej sytuacji mieszkaniowej. Trwa badanie
zapotrzebowania na takie
przedsięwzięcie.

- Po notatce, która ukazała się na ten temat
w „Dzienniku", przychodzą
już do nas zainteresowani
- poinformowała nas Wła dysława Błażejewska, inspektor do spraw mieszkaniowych w puckim Urzę
dzie Miasta. - Oczywiście
chcą się dowiedzieć przede
wszystkim o ceny przyszłych mieszkań i ich wielkość.

Danuta Błażejewska informuje w magistracie
o warunkach przystąpie-

mieszkańców

a

nia do TBS i udziela wszelkich wyjaśnień. Mieszkań
cy otrzymują również do
ankiety,
wypełnienia
w których są m.in. pytania
o liczbę członków rodziny;
dochody itp.
Jak się dowiedzieliśmy,
wedle obecnie obowiązu
jących stawek, mieszkaniec starający się o jednoosobowe mieszkanie musi
mieć miesięczne dochody
w wysokości min. 1337 zł,
dwuosobowe - 2005 zł,
trzyosobowe - 2807 zł.
Zgodnie z przepisami
o mieszkanie dwupokojowe mniejsze może się starać rodzina licząca trzech
członków, a większe złożona z czterech osób.
Trzypokojowe lokale będą
jedynie dla co najmniej
pięcioosobowych rodzin.
- Nie wiadomo jeszcze,
czy sami utworzymy TBS,
czy też zaprosimy do
współpracy któreś z istniejących już towarzystw mówi Władysława Błaże
jewska.

il Zabrali

kryształy

KOSAKOWO. Podczas

nieobecności właści

cieli do ich mieszkania wtargnął złodziej. Do
środka dostał się po wypchnięciu okna. Po
spenetrowaniu pokoi sprawca zabrał wieżę
stereo, kuchenkę mikrofalową oraz kryształy.
Straty spowodowane kradzieżą wyniosły 2,5
tys. zł.

■
Władysława Błażejew

ska.
Fot. Krzysztof Miśdzioł

Obecnie Wydział Architektury Urzędu Miasta
pracuje nad przygotowaniem terenów, na których
ewentualnie miałyby powstać przyszłe budynki
mieszkalne.
- Chcielibyśmy, aby budynki te miały jak najlepszą, atrakcyjną lokalizację
- powiedziała nam Jolanta

Podhajska, wiceburmistrz
miasta.
(mid)

Ukradli auto

JASTRZĘBIA GÓRA. Spod jednego z ośrod
ków wczasowych skradziono zaparkowane
tutaj Audi 80. Właścicielem samochodu wartego 12 tys. zł jest obywatel Niemiec.

li Kieszonkowiec na rynku
okradł mieszkanPucka. Kieszonkowiec wyjął jej niepostrzeżenie portfel, gdy kobieta załatwiała
sprawunki na rynku. W portfelu znajdowało
się 360 zł.

PUCK. Nieznany sprawca
kę

■ Splądrował

•

budynek

DOMATÓWKO. Złodziej zakradł się do
opuszczonego, starego domu. Wartość poczynionych przez niego szkód i zabranego mienia to 450 zł.

li Złodziej w przedszkolu
się do
przedszkola wyważając drzwi balkonowe. Po
spenetrowaniu pomieszczeń zabrał dwa
czajniki bezprzewodowe i zegar ścienny.
Straty wyniosły 140 zł.
(mid)

PUCK. Nieznany sprawca włamał

Za

najwięcej

prenumerat

,

la
W miniony wtorek Prasa Bałtycka uhonorowała
pomorskich listonoszy i naczelników poczt, którzy w ubiegłym roku zachęcili najwięcej osób do
zaprenumerowania naszej gazety.
Nagrody wręczono już
po raz trzeci. Ostatni rok
był szczególnie owocny.
Liczba osób korzystają
cych z prenumeraty pocztowej wzrosła o 150 proc.
gościła
Laureatów
gdańska restauracja Pod
Łososiem. Najlepsi otrzymali nagrody pieniężne
oraz pamiątkowe statuetki
- rzeźby przedstawiające
listonosza, pozostali sprzęt
AGD.

Na terenie obsługiwa
nym przez Rejonowy
Urząd Pocztowy w Gdyni
najlepszymi listonoszami
okazali się Hubert Złoch
z UP Zwartówko, Mirosław
Tokarski z UP Smażyno,
Dariusz Okoń z UP Leśniewo i Zbigniew Okuń
z UP Leśniewo. Najlepsi
naczelnicy to Elwira Rambiert z UP Leśniewo, Krystyna Dobrzyńska z UP
Swarzewo i Waldemar Damaszke z UP Zwartówko.

C
Na rozdaniu nagród obecni byli także Grzegorz Turek, dyrektor RUP Gdynia
i Grażyna Łapuń, kierownik Działu Usług RUP
Gdynia.
- To dla mnie cenna na grada - powiedział Zbigniew Okuń z UP Leśnie
wo. - Uważam, że jest to
mobilizujące dla listonoszy, szczególnie w małych
miejscowościach. W Leśniewie jest bardzo duże
zainteresowanie prenumeratą „Echa Ziemi Puckiej".
Bardzo mnie to cieszy, chociaż jednocześnie trochę
utrudnia pracę - w piątek

torba

może ważyć

kilkadziesiąt

nawet
kilogramów.
(k)

STRAŻACY W AKCJI
li Awaria w przedszkolu
HEL. W przedszkolu miejskim nastąpił wy-

ciek oleju opałowego. Jego przyczyną było
rozszczelnienie przewodu wlewowego zbiornika podczas tankowania z cysterny. Olej
wyciekł do specjalnej wanny zabezpieczają
cej urządzenie, nie przedostał się więc do
gruntu. Zastęp helskiej Ochotniczej Straży
Pożarnej zabezpieczył miejsce zdarzenia
i usunął wyciekłą ciecz za pomocą tzw: sorbentu.

.,. Osy na strychu
usunąć straz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Pucku. Zagnieździły się one- na poddaszu
budynku przy ul. 10 Lu tego. Owady zostały
przewiezione w worku do lasu i tam wypuszczone.

PUCK. Dwa gniazda os musieli
żacy

li Iskra na trociny
ŻELISTRZEWO. Pożar wybuchł w kotłowni
jednego z budynków mieszkalnych. Zapaliły
się składowane tu trociny i drewno. Jak poinformowali nas strażacy; przyczyną było wypadnięcie z rozpalonego pieca żaru na znajdujące się w odległości dwóch metrów trociny. Mieszkańcy przed przybyciem JRG zdoła
li sami ugasić pożar wodą z węża ogrodniczego. Straty wyniosły ok. 2 tys. zł.

li Blacha na drodze
Strażacy otrzymali informację o kawałkach blachy rozrzuconych na ul. Mestwina. Członkowie JRG usunęli z jezdni zagrażające ruchowi przedmioty. Kto rozrzucił
w tym miejscu złom - nie wiadomo.

PUCK.

Pożar

domu

została ranna w wyniku pożaru, którego przyczyną było prawdopodobnie pozostawienie włączonego grzejnika. Straty materialne wyniosły 3 tys. zł.

MOSTY. Jedna osoba
Laureaci konkursu dla listonoszy i naczelników poczt z okręgu obsługiwanego
przez RUP Gdynia.
Adam Wariawa
Fot

(mźd)

(}\

Poradnik petenta

Powiat
pucki

Po
Także

w tym numerze „Echa" zamieszczamy prze-

wodnik po naszych

urzędach samorządowych.

Można się będzie dowiedzieć
sprawę można załatwić
liśmy

gdzie, z kim i jaką

w urzędzie. Cykl rozpoczę

od Starostwa Powiatowego.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
Dyrektor:
Renata
Borkowska

JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
STAROSTWA
■

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej,
ul. Armii Wojska Polskiego
16, 84-100 Puck, tel. 673-2071, 673-22-81
■ Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego, ul. Orzeszkowej 5, 84100 Puck, tel. 673-20-25
■ Dom Pomocy Społecznej
w L~bkowie, ul. Długa 50, 84112 Zamowiec, tel. 774-10-40
■ Dom Pomocy Społecznej,
ul. Majkowskiego 3, 84-100
Puck, tel. 673-34-97
■ Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, ul. Mestwina
, 84-100 Puck, tel. 673-25-69
Rodzinny Dom Dziecka we
Władysławowie, ul. Młyńska
50, 84-120 Władysławowo,
tel. 674-21-07
■ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Zamkowa 5, 84-100 Puck, tel.
673-22-50
■ Muzeum Ziemi Puckiej, pl.
Wolności 28, 84-100 Puck,
tel. 673-29-96
■ Powiatowe Ognisko Baletowe, ul. Przebendowskiego
17, 84-100 Puck, tel. 673-2746
■ Powiatowy Ośrodek Sportu
Młodzieżowego, ul. Kolejowa
7, 84-100 Puck, tel. 673-44-64
~ Zespół Szkół Gospodarki
Zywnoś~iowej w Rzucewie,
84-122 Zelistrzewo, tel. 67388-82
I Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Morskiego Dywizjonu Lotniczego
14, 84-100 Puck, tel. 67327-16
■ Zespół Szkół Rolniczych
w Kłaninie, 84-107 Starzyno,
tel. 673-87-83
■ Zespół Szkół Zawodowych,
ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck,
tel. 673-20-51

ul. Mestwina 32, 84-100 Puck
tel. 673-41-93
■ organizacja usług w domach pomocy społecznej
i decyzje o skierowaniu tam
osób
■ organizacja i prowadzenie
placówek opiekuńczo-wy
chowawczych
■ organizacja opieki w rodzinach zastępczych oraz pomoc doraźna związana z czę
ściowym pokryciem kosztów
utrzymania umieszczonych
w nich dzieci
■ pomoc osobom niepełno
sprawnym w zakresie rehabilitacji zawodowej obejmująca m.in. pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zwrot pracodawcom
kosztów związanych z orga nizacją nowych miejsc pracy
■ pomoc osobom niepełno
sprawnym w zakresie rehabilitacji społecznej - dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, udział w zespołach ćwiczeń fizycznych, likwidacja barier architektonicznych i transportowych
■ orzekanie o stopniu niewobec
pełnosprawności
osób, które nie uzyskały prawa do renty z ZUS

Powiatowy Urząd Pracy
Kierownik:
Janusz
Czerepuk

ul. Wejherowska 25, 84-100
Puck, tel. 673-24-73

■ przyznawanie statusu
osoby bezrobotnej i wypła
canie należnych świadczeń

■ wypłata zasiłków bądź
świadczeń przedemerytal-

nych, stypendiów oraz dodatków szkoleniowych dla
osób do nich uprawnionych
■ pośrednictwo pracy - pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom
w znalezieniu odpowiednich pracowników
■ poradnictwo zawodowe pomoc osobom mającym
trudności z podjęciem lub
realizacją decyzji zawodowej, wynikające głównie
z braku umiejętności oceny
swoich możliwości zawodowych lub korzystania z informacji o rynku pracy,
obejmuje również doradztwo dla osób zamierzają
cym zmienić zawód lub
podjąć działalność gospodarczą

■

kluby pracy - cykliczne
spotkania grupowe dla bezrobotnych i poszukujących
pracy; mające na celu naukę praktycznych umiejęt
ności niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia
■ szkolenia dla bezrobotnych i zagrożonych utratą
pracy w uzyskaniu kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy, tj. przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podwyż
szenie kwalifikacji
■ pożyczki dla bezrobotpracowników
i
nych
w okresie wypowiedzenia
zwalnianych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy
na rozpoczęcie działalności
gospodarczej oraz pracodawcom na zorganizowa nie dodatkowych miejsc
pracy dla skierowanych
przez urząd pracy bezrobotnych
■ roboty publiczne, prace
interwencyjne - specjalne
formy czasowego zatrudnienia bezrobotnych pozwalające im uaktywnić się
zawodowo

POWIATOWE
SŁUŻBY, INSPEKCJE

I STRAŻE
Komenda Powiatowa Pań 
stwowej Straży Pożarnej, ul.
Mestwina 11, 84-100 Puck,
tel. 673-20-41
■ Komenda Powiatowa Policji, ul. Dworcowa 5, 84-100
Puck, tel. 673-20-31
■

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologicma
Inspektor:
Andrzej

na przejściac h
granicznych w Helu, Włady
sławowie i Jastarni " ·· · \:'
■ udostępnianie materia -

, używanej

łów

" oświatowo-zdrowot

nych dla osób prowadzą
cych szkolenia

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Inspektor:
Danuta
Starczewska

uciążliwości zakładów; uciąż

liwości hałasu komunalnego,
zgłoszenia dotyczące wystę

zwierząt

decyzje o miejscu składo
wania mięsa, środków spopochodzenia
żywczych
zwierzęcego, materiału biologicznego, niejadalnych
zwierzęcych,
surowców
pasz i surowców paszowych
przywiezionych z zagranicy
■ kontrola zakładów produ■

Jagodziński

ul. 1 Maja 13 a, 84-100 Puck
tel. 673-26-43
■ opinie dotyczące obiektów
działalności gospodarczej,
środków transportu żywno
ści (obiektów turystycznych
i użyteczności publicznej,
zakładów służby zdrowia,
prywatnych gabinetów lekarskich)
■ badania dla osób zdrowych związane z uzyskaniem karty zdrowia
■ badania mikrobiologiczne
żywności na zlecenie, np. badanie lodów przed wznowieniem produkcji
■ badanie jakości wód pitnych i powierzchniowych
pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym
zarówno z ujęć prywatnych,
jak i publicznych
■ rozpatrywanie skarg interesantów dotyczących: jakości zdrowotnej żywności bę
dącej w obrocie, emisji tlenku węgla do atmosfery,

dotyc zącą wylęgu drobiu
i narybku
■ zezwolenia na prowadzenie schronisk dla zwierząt
■ zezwolenia na zbieranie,
przetwarzanie, grzebanie
lub spalanie zwłok zwierzę
cych i ich części oraz odp a dów poubojowych
■ zezwolenia na hodowlę
zwierząt laboratoryjnych
■ zezwolenia na lecznictwo

ul. Wejherowska 38, 84-100
Puck
tel. 673-10-90
■ zezwolenia na zarobkowy
przewóz zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skup
■ zezwolenia na organizację targów; spędów i wystaw
zwierząt

kujących środki spożywcze
pochodzenia zwierzęcego
■

wyładunek

lub
towarów przywiezionych z zagranicy
■ świadectwa eksportowe
lub krajowe na mięso, środ
1 , ki spożywcze pochodzenia
izwierzęcego, niejadalne surowce zwierzęce produkowane w zakładach objętych
nadzorem sanitarno-weterynaryjnym
zdrowia
świadectwa
■
zgody na

przeładunek

zezwolenia na produkcję
lub przechowywanie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
■ zezwolenia na zarobkowe
wytwarzanie, przetwarzanie, obrót lub składowanie
surowców
niejadalnych
zwierzęcych, pasz oraz dozwierząt
datków do pasz
■ zezwolenia na pozyski- , Jlf \ szczepienia zwierząt
wanie, konserwację, obrób- p rzeciw wściekliźnie
kę, przechowywanie, wpro9pr. (jan)
wadzanie do obrotu lub wyFot.Janusz Nowicki
korzystanie materiału biologicznego
■ zezwolenia na prowadzezaprezentujemy 1 ciąg dal
nie punktu kopulacyjnego
.szy
■ zezwolenia na działalność
■

' Internetowa'strona Starostwa ·Powiato- .
wegc-,,w ,.~IJ.~~u ""ww.st~rostwo.puck.pl
,
1

·■ baza teleadresowa jednostek starost:-Na

·

·

powania grzyba domowego
w mieszkaniach
■ kwalifikacja obiektów
przeznaczonych na kolonie
letnie, ,,zielone szkoły" i zimowiska
■ zezwolenia na ekshumację

wykaz kom~etehcji wydziałów; jednostek organizacyj
nych oraz poWJatowych służb, inspekcji i straży
■ komunikaty na tema~ bieżącej działalności w-ydzialć,w
,.■ elektroniczna/wersja informatora starostwa· ,,Powia
\Pucki~
.■ materiały dotyczące historii} kultury, geografii i · dn.10

zwłok

,■

■

opinie o organizacji imprez masowych
■ odprawy sanitarne odzieży

■

'dzisiejszego regionu .

..

informacje na temat radnych powiatu i działalności ko
~misji Rady Powiatu
■ lista i teksty uch\y'ał podeJ~ąwanych.na kolejnych se1,isjach
·· · ·
Rady Powiatu

REKLAMA--------------------------------------------------------

Potrzebujesz samochodu
dodatek ...
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,

KOTŁY

~

C.O.

węgiowe de1owe

il }Ul

ATRAKC(JNE CENY
do 3·, .05.2000.r
Nowa oferta
PRODUKCJA I MONTAŻ
okien i drzwi z PCV, ALU i drewna
oraz
żaluzji , markiz, moskitier, rolet zewnętrznych i bram garażowych

CENY PROMOCYJNE

I OKNO 1,5 x 1,5m RU - 499 zł I

Doradztwo techniczne, pomiar i transport - GRATIS
Sprzedaż na raty bez poręczycieli.

Rumla, ul. Młyńska 8
tel. 671-93-41; tel./fax 671-93-44

I

Fllla Wejherowo, ul. Gdańska 76 A
tel. 672-55-95

GArf TECHNICZNE
rlen, acetylen co
I

I

Argon i inne

Atrakcyjne ceny
zadzwoń
R-2A72/ A/ 890

S-5141 A/ 10015

piątek

4

17 marca 2000 r.

RENAULT laguna

Co słychać

w

wyższych

sferach?
- ----

Stacje Paliw
z dostawą do domu
po konkurencyjnej cenie

83-334 Miechucino
tel. (058) 684-5 1-21
84-220 Strzebielino
tel. (058) 676 24 84
(058) 676 24 85
76-241 NowaDąbrowa
tel. (059) 811-34-78
tel. (059) 811-34-57

Zmieniasz
'oferty

Chorały gregoriańskie? Zeppeiinów? Może Karela Gotta?
z radiomagnetofonem SONY, i zm ien iarką CD na 1Opłyt

SO NY

Renault Cr:dit Polska

A R ADAMOWSCY
83-200 Starogard Gd.

\\ota\\1-~o,
W każdy poniedziałek
z Dziennikiem Bałtyckim
Oferty w każdy wtorek
w dodatku„ Wokół domu''

86-300

sam.

t

.,.

,;_
---...,

jeśli

się

zdecyd ujesz

na Renault Lagun a

Doty,;,:y s~rr:0~rcdow w tł?''' RTE i RXE Wy~!udL:k(>wanyd1 w tycn h)sU. l31POW:cPYC'J '!11ęa,y 1.03. a 30 04 2000.
i)•.J;;i,;;;,1ych do ko:ic,l ,:,e,wcr. ~( (i :(I P<0"1CJCy,nyd1 nie fOOlJl;J tnyć.

AUTO NOWAK - G.Z. NOWAK
Kębłowo, 84-200 Luzino

Grudziądz

ul. Szosa Toruńska 29 A
tel. 0-56 46 35 770
fax 0-56 46 35 819

ul. Zblewska 33
tel. 0-58 562 96 91
fax 0-58 562 77 60
www.adamowscy.com.pl,

Usłyszysz

-..__

81-002 Gdynia
ul. Morska 517 A
tel. 0-58 664 08 88
fax 0-58 623 62 67

ul. Wejherowska 30
tel. 0-58 678 25 37/38
www.renault.gdynia.pl

S-600/C/1063

-.

[B,]~ZĘŚCI SAMOCHODOWE

do:
• silników• zawieszenia• hamulców
• napędu• tłumiki• wycieraczki

HOLBEX

E9]

TEL. (0-58) 682-89-78
FAX (O -58) 682-03-70

Uszczelki

RABATY DLA WARSZTATÓW I TAXI
STRASZYN K/GDAŃSKA, ul.STAROGARDZKA 5

((flliffi1tJ @
Świece zapłonowe,
żarowe,

kable

Klocki
hamulcowe

atAofroo
Uszczelki hydratJJkl
samcx::hOdowei

..

"'..

.

PRACA CHAŁUPNICZA

Paski,
gumowe

węże

oraz wiele innych marek

AKORDOWA Z POWIERZONEGO
MATERIAŁU, ZAROBEK 12000.
DOSTAWA MATERIAŁU I ODBIÓR GOTOWEGO PRODUKTU.
GWARANTUJEMY ZATRUDNIENIE W 100%. MATERIAŁ PO
OTRZYMANIU ZNACZKA ZA 6,50.

„LEO-TECHPOL" SKRYTKA

DOSTARCZAMY TOWAR DO KLIENTA

19/89, 66-520 DOBIEGNIEW.
A-2508/B/1143

EUROTRUCK

Atego

Dealer i Serwis DaimlerChrysler
Samochody rn;żarowe Merce- dynamice silmków, sprawności
des-Benz Atego. Zakresy ładowno układu kierowniczego i hamulcości od 4 do 16 ton. Ich budowa wego, Atego doskonale radzi soi wyposażenie, mały ciężar, bar- bie w ruchu miejskim.
dzo niskie koszty eksploatacji, czyPrzygotowaliśmy dla Państwa
nią z mch idealny i niezawodny nowe przystępne ceny. Uzupeł
środek transportu dla firm dys- nieniem naszej oferty jest atraktrybucyjnych, hurtowni, przedsię cyjne finansowanie firmy Mercebiorstw budowlanych, drogowych des-Benz Leasing Polska, w fori komunalnych. Dzięki ogromnej mie leasingu i kredytu.

EUROTRUCK

•

Mercedes-Benz
PRZYSZŁOŚĆ MOTORYZACJI

Zapraszamy na wystawę samochodów ciężarowych i transporterów
która odbędzie się w dniach 24/25.03.2000 (piątek i sobota)
w Lęborku na Placu Pokoju w centrum miasta.
Gdańska, ul. Starogardzka 5
tel. (058) 682 Ol 48, (058) 682 20 37, 38
fax (058) 682 Ol 42

EUROTRUCK - 83-010 Straszyn k.

R-1I35/U

Stale dodatki „Dziennika

Bałtyckiego"

~,, ,~~

t'{..

JP

Drze~()·moje
Drzewo moje ! Dlócze dzys na

krziż

skózóne

""

Znowu wróstósz w zemia, z chterny jes

Dziennik

Bałtycki„

Z lestem oddzelonym, z korzeniem

Pismiono Kaszebsczi Zemi
- - -

-

Za

zasługi

p

rene, bo biczem }e zgrzecha.

Chodzyme po rzesku -

żniwiórze

Jeze mój! Tak grade je zemscze
Jak jes

muszół

zbłądzone

robocy.

zesłanie!

cerpiec, Te-Bóg w ledzczim cele,

Be zrechtowac place przez Swe zmartwechwstanie
W sedzbie Boga Ojca, dze checzów je wiele!
I me mdzeme wrócac - le dechem - do nieba
Ze swiatem i z calem swim oddzakowóny,
Bo wszetko, co Boscze, jic muszi do Boga,

A to, co je z zemi, mdze z

cja kaszubskiej pieśni religijnej; z wielkim trudem przebija się ona przez defensywnie nastawione duchowień
stwo". Na koniec stawia pytania o przyszłość kaszubskiej pieśni. Częściową odpowiedź na nie przyniósł referat Tomasza Fopke wskazujący na nowe osiągnięcia
w tej dziedzinie.
Słowa i muzyka
Po referatach rozwinęła
się dyskusja. Aleksandra
Kucharska - Szefler, podając
sposób na zwiększenie muzycznego repertuaru regionu, powiedziała, że artyści są
w stanie wykonać wszystko,
jednakże powinno być na to
konkretne zamówienie, zarówno na słowa jak i muzykę. Eugeniusz Gołąbek wywołał żywą dyskusję kwestionując językową znajomość wielu wykonawców
kaszubskich pieśni, natomiast Bogusława Labudda
krytykowała korektorów ka -

wietew-gałąź

Pierścieniem

Świętopełka

zjednóne.

dóczno-mgławo,

sedzba - siedziba

Gódóme po kaszebskiI X
Wspaniały

wieczór zakończyło składanie Marianowi
Selinowi kwiatów i życzeń z okazji 63 urodzin.

szubskiej ortografii przyzna- , skiej-Szefler i Sebastianowi
jąc jednocześnie, że osobiPawłowskiemu. Cala sala,
ście ma z grafią problemy.
która pękała w szwach, zgoCiekawych głosów było wie- towała owację na stojąco, zale więcej. Dyskusja wypeł równo muzykowi, śpiewa
niona była recytacjami naj- kom, jak i bohaterowi wienowszych wierszy kaszub- czoru, Marianowi Selinowi
skich literatów oraz śpiewem i jego siostrze. Wspaniały
pieśni.
wieczór zakończyło składa
nie jubilatowi kwiatów i ży
Urodzinowe kwiaty
czeń. Marian Selin obchodził
Prawdziwym wydarze- 63 urodziny. Obok Jerzego
niem była druga część spo- Łyska jest najbardziej znatkania, na którą zaproszono nym poetą północnych Kadziałaczy zrzeszenia i mieszszub. Przede wszystkim sły
kańców Jastarni. Poświęcona
nie jako miłośnik i pieśniarz
była Marianowi Selinowi,
morza. Klub Studencki „Popoecie i kompozytorowi. Fu- morania" przyznał mu Medal
rorę zrobił przede wszystkim
Stolema, który najprawdowybitny muzyk, Cezary Pa- podobniej zostanie wręczony
ciorek, który opracował w maju.
utwory Selina i akompanioJan Antonowicz
Fot Edmund Kamiński
wał Aleksandrze Kuchar-

opelka i Medal Stolema

morania". Wręczany jest on
za szczególne zasługi na
rzecz rozwoju Kaszub i Pomorza, najczęściej w sferze
literatury, kultury i nauki.
W tym roku przyznano go
Edmundowi Szczesiakowi publicyście z Gdańska i Marianowi Selinowi z Jastarni.
Za pracę organizacyjną
w Zrzeszeniu KaszubskoPomorskim oddział gdański
ZKP nagradza od 1975 roku

zemią

Jaromira Labudda

Spotkanie w Pałacu Przebendowskich zgromadziło
blisko piećdziesięciu literatów z całych Kaszub.

Pierścień ś ię

Najbardziej znane to Medal Stolema przyznawany
z inicjatywy Wojciecha Kiedrowskiego od 196 7 roku
przez Klub Studencki „Po-

tną

łkó modletwą,

Jak ptóche bez gniózdów, jak owce

na rzecz regionu

Osoby, które zasłużyły
się dla literatury, kultury i innych dziedzin
kaszubszczyzny nagradzane są od lat wieloma honorowymi odznaczeniami.

Jinszó dzys koruna, piesnió

Dóczno dzys na Drodze i w Prówdze, i w Żecym.

rozpoczęło się mszą świętą
z liturgią w języku kaszub-

Ks. Perszon przedstawił
w swoim referacie rolę śpie
wu na Kaszubach w ostatnich wiekach, badania naukowe, twórczość ludową
w tej dziedzinie oraz obecny
stan kaszubskiej pieśni. Pi~
S7P w nim tak: ,,Brak, jak dopopularnego śpiewnika
podstawowych piosenek kaszubskich. Zadania promocji
i systematycznej dystrybucji
materiałów
muzycznych
(śpiewników; nut dla chórów;
kompozycji instrumentalnych) nie wypełnia ZKP,
choć można by tego od tej
organizacji oczekiwać. Niewiele zrobiono też w kwestii
pobudzania kaszubskoję
zycznej twórczości słownej
i muzycznej, a wiadomo, iż
ona najbardziej świadczy
o żywotności i rozwoju na szej kultury. Wiele do życze
nia pozostawia popularyza -

rozprzeniosłim?

Jeze mój! Wid Swiata nóm we gasł roztlony,

egoroczne, czwarte już,
•
Zeńdzenie l.Jtwórców
Kaszebsczi
Pismienizne

Bez śpiewnika

i bólem w swiece

Drzewo moje! Wicy w korunie swich wietwiów

A wietwie

N ~ńdzenie Utwórców Kaszebsczi Pismienizne

skim u stóp koronowanej
madonny wejherowskiej.
Odprawił ją wejherowski wikariusz ks. Zenon Pipka.
Spotkanie w Pałacu Przebendowskich zgromadziło
blisko piećdziesięciu litera, ' z całych Kaszub. Odby• J się w języku kaszubskim. Temat dotyczył tworzenia kaszubskiej pieśni.
Wprowadzeniem do dyskusji
były dwa referaty, ks. Jana
Perszona „Cassubia non
cantat czy cantat?" oraz Tomasza Fopke „Tworzenie
profesjonalnych utworów
muzycznych pod przewodnictwem programu Rodne
Zemia"

skargą

złómónym,

Nie uczeje'sz piesni wanożnego ptócha.

-
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,

Ze

1

werosłe?

Wielkiego. Zarząd Główny
ZKP od 1988 roku osobom,
które przyczyniły się do rozsławienia Kaszub i Pomorza
poza regionem, przyznaje
medal Bernarda Chrzanowskiego o nazwie Poruszył
Wiatr od Morza. Jego laureatami są m.in.: pisarz Gunter
Grass, prof. Gerard Labuda.
Staraniem oddziału gdyń
skiego ZKP osobom wybitnie zasłużonym dla Kaszub
lub wyłącznie dla Gdyni rokrocznie przyznawana jest

Srebrna Tabakiera Abrahama (medal i dyplom).
Redakcja „Pomerania" nagradza Skrą Ormuzdową.
Ustanowiono też Nagrodę
Fundacji im. Edmunda Borzyszkowskiego dla młodych
historyków; Nagrodę im. Romana Wróblewskiego dla
młodych pisarzy i Nagrodę
im. Lecha Bądkowskiego za
twórczość literacką, eseistyczną i reportażową.
(ij)

LekcejO 11
(Asza kuńczi zakłódanie
kaszebsczego
stroju,
podchodzy Pioter)
P. Wejle jak ce fejn stroji nen obleczenk. Te po
prówdze
jes
fors z
dzewcza. A czemuż te sa
nen strój oblekósz?
A. Jó nigde ni mia leż
nosce
teńcowac
w kaszebsczim karnie .
Róz
chcałabem spróbowac.
P. O, to nie je tak letko
przińc teńcowac i spiewac
raza z jinszima. Taczi
westąp
koszteje wiele
robote, próbów i jesz
gwesno perzna taleńtu.
J. Mósz prówda. Z niczego nic sanie bierze.
A. Tak SO meszla, że
udzel w taczim karnie folkloristicznym wiele czło
wiekowi może dac. Dló
dzótków je to wepełnienie
lózego czasu, poznanie
nowech
drechnów
i drechów.
E. Wedówó mie sa, że
taczi
westape
uczą
też odwódżi, obecego z biną a osoblewie dówają
możnosc odwiedzenió rozmajitech mólów naszego
regionu,
Polscz,
jak
też cezech krajów.
A.
Dló
dzecy
e
młodzezne w tech czasach
je to osoblewie wóżnó
sprawa, bo oni doch czasto
ni mają co ze sobą zrobic
po szkole.
P. Jo, nie wzerają derch
w teleobzernik - ne chiba

że na „Rodną
mają
czasu

Zemia" - i ni
meslec o

gopotach.
E. Bez to baro mie ceszi,
czej czeja, że na nordze
Kaszeb i w powiace
betowsczim, a w jinszich
dzelach naszego regionu
też powstało w ostatnech
latach baro wiele dzecnech
i młodzeznowech karnów
folkloristicznych.
A. To je wóżnó sprawa,
bo ne dzótczi bez to mają
leżnosc uczec sa piesniów
kaszebsczich,
tuńców,
poznówają utwórców z naszi zemi. Prze nich uczą sa
też j ich i:0dzezne.
P. Tuwo jes dotkła
wóżny sprawe. Bo jeżle
w jaczis wse je folkloristiczne karno, tej cało wies
tim żeje. Je to baro wóżne
dló rozwijanió sa naszi
kulture i jazeka, osoblewie
teró, czej ona zadżinywó.
E.Wiólgó chwała nóleżi
sa też tim, chterny czas to
społeczno te karna prowadzą i wkłódają w nie całe
swoje serce.
A. A zdórzó sa i tak, że
w zespole młodi poznówają swoja dregą połowa. Taczich przetrófków je baro
wiele.
P. Tej Asza dzys
dój poku z nym westapa,
przezeblecz sa, a sadnieme
so na łowce i obóczime jubileuszowi
koncert
belnego kama „Krebane"
z Brus.
Elżbieta Pryczkowska

....

_...
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Ceżje

Juoileuszowy koncert r,)l(,;e~~~nów"

,,

czec

Konkurs
im. Stryjewskiego
LĘBORK. Rada Miasta,
Miejska Biblioteka, Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie
i 1nne organizacje lęborskie
ogłaszają XV Ogólnopolski
Konkurs Literacki im. Mieczysława
Stryjewskiego.
Konkurs obejmuje prozę
i poezję w osobnych kategoriach. Tematyka utworów
nie jest ograniczona. Mile
widziane są prace o tematyce regionalnej. Należy nadesłać 4 wiersze lub nowelę,
opowiadanie, reportaż lub
esej do 10 stron maszynopisu. Wszystko w czterech egzemplarzach. Termin nadsyłania prac pod adresem:
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Armii Krajowej 16,
84-300 Lębork, upływa 30
września br.

d

Koncert
Selina

pieśni

JASTARNIA. W

W zespole tańczą również najmłodsi brusacy.

Przede wszystkim tradycje rodzinne, wielka miłość
do śpiewu" i muzyki ·_jak mówi Władysław Czarnowski z Brus - sprawiły, że założył on przed dwudziestu laty zespól „Krebane".
Grupa, początkowo nieliczna, niebawem zaczęła
się rozrastać

i

zdobywać

najwyższe

laury na przeglą
dach, festiwalach i konkursach folklorystycznych. Motorem grupy zawsze była
rodzina Czarnowskich.
Od kilku lat kierownikiem zespołu jest syn Wła
dysława, Marek.
- Obecnie należy do nas
około trzystu osób podzielonych na kilka grup - mówi
kierownik „Krebanów". Liczebnie zespól jest największy
na Kaszubach.
Zważywszy że Brusy liczą
pięć tysięcy mieszkańców;

to

oddziaływaniem zespołu

objęta
piąta

jest minimum jedna
rodzin miasta.

Jubileuszowy
koncert
wieczorem, 3
marca. W sali Domu Kultury; największej w Brusach,
zasiedli między innymi wiceminister kultury i sztuki
Jacek Weiss, wojewoda pomorski Tomasz Sowiński,
prezes ZKP prof. Brunon
Synak, przedstawiciele Sejmiku Pomorskiego, Urzędu
rozpoczął się

Marszałkowskiego, władze

samorządowe powiatu chojnickiego i ościennych.
Wiceminister Jacek Weiss widząc działania znakomitych „Krebanów" i ich
opiekunów stwierdził, że
praca Kaszubów zaprzecza
obecnemu kryzysowi polskiej kultury.

Fot. Justyna Myszka

- Czuję szczególny sentyment do Kaszub, ponieważ
tu urodził się mój ojciec dodał wiceminister noszący
często spotykane kaszubskie nazwisko.
poprowadził
Wieczór
Marek Czarnowski. Poprosił
m.in. swego ojca zademonstrowanie umiejętności gry
na kilku instrumentach. Potem swe umiejętności prezentowały grupy zespołu,
począwszy od przedszkolnych „Dzótków". W śród
kaszubskich układów pokazano także krakowiaka.
Koncert „Krebanów" był
kulturalnym wydarzeniem
powiatu. Przede wszystkim
gorąca miłość do rodzimego
śpiewu i tańca oraz ukocha nie małej tatczezny wyzwala organizacyjną sprawność
tak wielu oddanych ludzi.

Eugeniusz Pryczkowski

niedzielę

19 marca o godz. 17 odbę
dzie się koncert pieśni Ma riana Selina, poety i pieśniarza z Jastarni. Utwory
wykonają artyści operowi,
Aleksandra Kucharska-Szefler i Sebastian Pawłowski.
Akompaniować im będzie
Cezary Paczorek.

Przed

rodną mową

WIEŻYCA. W Kaszub-

skim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy odbyło się
spotkanie nauczycieli regionalistów przygotowujących
dzieci i młodzież do konkursu „Ródno mowa". Ponad 30
nauczycieli wysłuchało wykładów i prelekcji m.in.
,,O literaturze kaszubskiej"
i „ O języku dobrej i złej recytacji". Jak się okazuje największe problemy nauczyciele mają z doborem repertuaru. Od kilku lat ważnym
źródłem są dla niech wiersze oraz opowiadania publikowane w „Nordzie".
(ep)

NQRDA

Kaszuby.

Nastał

wielki post

Bul e mlekem
W czasie czterdziestodniowego postu Kaszubi po
zapustnych szaleństwach jedzą dania proste
i oszczędne w tłuszcze. Patelnię aż do świąt wielkanocnych zawieszają na haku. Najczęściej przyrządzają ziemniaki z kwaśnym mlekiem czyli bulwe z mlekem.
Niezwykle bogata i róż
norodna ludowa obrzędo
wość daje o sobie znać dobiera na tydzień przed
świętami.

Przeplatają

się

wówczas wspólnie elementy
zwiastujące nadejście wiosny z obrzędami chrześci
jańskimi.
,
Skończyły się zapusty,
a po nich jak każdego roku
przychodzi czas spokoju
i wyciszenia, czyli wielki
post.

Jedzenie na zapas
Na Kaszubach trzy ostatnie dni karnawału zwane są
zapustami (zopuste). Są to
dni wypełnione piciem, jedzeniem i tańczeniem do
upadłego. Tradycyjnie w zapusty na Kaszubach padał
śnieg. Pączki (,,purcle"),
placki (plince), chruściki,
a także ciasto drożdżowe
(modzowy kuch) jadło się
wówczas w dużych ilościach
niejako na zapas na cały
post.
Najważniejszym składni

kiem zabaw zapustnych na
Kaszubach były niegdyś obrzędowe tańce i skoki ma giczne. Miały one spowodować dobrą wegetację i pomyślny urodzaj.
Jak każe tradycja w środę
popielcową patelnię odstawia się na bok, bo nadszedł
wielki post - czas przygotowania się do najważniejsze-

go ze świąt kościelnych
zmartwychwstania Pańskie
go.

Postna kuchnia
Kuchnia
kaszubska
w okresie wielkiego postu
jest
na
ogól
prosta
i oszczędna w tłuszcze, ale
smaczna. W domach m.in.
u państwa Teresy i Jerzego
Szulców w Kętrzynie k. Lini
w specjalnych piecach wypieka się chleb z żytniej mą
ki z dodatkiem roztartych
ziemniaków. Ubija się także
masło.
.
- Schłodzoną śmietanę
wlewamy do „cierzonczi"
i ubijamy aż do pojawienia
się grudek masła. Wybrane
grudki masła wyrabiamy
drewnianą łyżką w misce
wyciskając resztę maślar&

- tłumaczy pani Teres'P
Szulc.
- Na obiad w poście jada
się zazwyczaj zupy z brukwi
(z żołtech wreków), mleczną
zwaną zacierką (zocerka)
lub zupę z suszonych jabłek, wiśni, gruszek i śliwek
(,, brzadowo").
Zaś w piątki tradycyjne
są śledzie w śmietanie
z ziemniakami w mundurkach (śledze z pulkama).
Innym prostym daniem są
ugotowane ziemniaki pola ne kwaśnym mlekiem (,,bulwe z kwasnym mlekem").
(M.Sz.)

REKI.Afv\A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOWA SIEDZIBA
HURTOWNI
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GDAŃSK-PRZYMORZE
ul. Śląska 39A

TEL. (058) 762-00-99
A-2191/A/1143
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PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.

I

PEUGEOT~

Najstarsza mieszkanka gminy Chmielno, 98-letnia Anastazja Mejer w czasie postu najczęściej je chleb ze
smalcem. Patelnię zawiesza na ścianie.
Fot ArturSocha

J.

Dodatek ka'iZubski do ,,Dz:1cnnika Bal

tyckiego", 80-894 Gdańsk, ul. Targ
Drzewny 9/lL tel. 301-20-27. Redaktor
prowadzący: Eugeniusz Pryczkowski,

J~(~}ł:() piątek 17 marca 2000 r.

Powiat pucki

a e

■

Powiat pucki

Komputer
od ręką
f&Z

ośnie liczba sklepów
' : komputerowych na ziemi puckiej, oferują one również coraz szerszy asortyment towarów.
Prowadzące je osoby za pewniają, że mieszkańcy regionu nie muszą wybierać się
na zakupy do Trójmiasta, bowiem wszystkie transakcje
mogą sfinalizować na miejscu.
- Możemy praktycznie za pewnić naszym klientom
wszystko, czego potrzebują zapewnia właściciel jednego
ze sklepów komputerowych
na terenie ziemi puckiej. - Jeśli szukanych akcesoriów nie
mamy akurat pod ręką, sprowadzamy je najszybciej, jak
tylko się da. Kupujący nie powinni czekać dłużej niż kilka
dni.
Jak się dowiedzieliśmy,
komputerowy biznes wciąż
się bardzo dobrze rozwija.
- Mieć własny, jak najlepszy sprzęt to marzenie wielu·
młodych mieszkańców naszego miasta - twierdzi Andrzej, miłośnik informatyki
z Pucka. - Już nawet dzieci
w wieku przedszkolnym potrafią zajmować się tym hobby. Dodatkową atrakcją jest
coraz popularniejszy Internet, choć ciągle numer jeden
(mid)
to komputerowe gry.

7
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Puck. Co najmniej 4 razy w roku

Modna
promocJa
fi wielu sklepach na te"' renie ziemi puckiej
uwagę przechodniów przyciągają już nie tylko atrakcyjne towary; ale i ogłoszenia
o kolejnych akcjach promocyjnych.
- Teraz, aby przyciągnąć
klienta, nie wystarczy już tył ko ładnie udekorować wysta wę i wyłożyć na niej atrakcyjne towary - powiedział nam
właściciel jednego z włady
sławowskich sklepów spożywczych. - Ludzi trzeba dodatkowo czymś zachęcić.
Dlatego właśnie na frontowych szybach pojawiają się
plakaty o różnego rodzaju
promocji.
Jak się dowiedzieliśmy, takie akcje mogą być inicjowane przez producentów lub
dystrybutorów danego towaru, a także przez samych wła
ścicieli placówek handlowych. W pierwszym przypadku klienci dowiadują się
np. że kupując trzy wyroby
otrzymują
firmy,
allllPanej
zwarty gratis. Jeśli akcję
•
promocyjną prowadzi sam
sklep, zazwyczaj klienci ku pujący towar za odpowiednio
wysoką sumę (nie dotyczy to
ze względu na podatek akcyzowy alkoholu i papierosów)
dostają od sprzedawcy jakiś
upominek lub rabat w wysokości np. 2 proc.
W największych sklepach
powiatu puckiego akcje promocyjne przeprowadzane są
stosunkowo często i dotyczą
różnego asortymentu towa(mid)
rów.

PRZEG
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SPÓŁDZIELCZA KASA
OSZCZĘDNOŚCIOWO · KREDYTOWA
im. FRANCISZKA STEFCZYKA

II

certyfikat
systemu zarządzania

100 lat tradycji
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Gdy na SKOK
się dęcydujesz

to

pożyczasz

• tanio
lub lokujesz • atrakcyjllie
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TERMINOWA

O/_

Puccy kominiarze przed swoją siedzibą. Od lewej: Antoni Goyka, mistrz zespołu, Tomasz Witza, czeladnik
Fot. KrzysztofMiśdziol
i Andrzej Góra, pomocnik.

karta płatnicza Visa Electron
karta bankomatowa SkokCard

kowej butelki wypełnionej
która ma oczyścić sa -

Kominiarze nie tylko
przynoszą szczęście,

~OŻYCZ~IBEZ

70 ZYRANTOW

· JUŻ OD

wodą,

ale

dzę.

i świadczą bardzo poży

- To bardzo nieskuteczne
- zapewnia Tadeusz Drafz. - Takim pod-

teczne usługi - o czym
niestety zapominają
niektórzy mieszkańcy.

rozwiązanie

ręcznym sprzętem właści

ciel nie jest w stanie dobrze
przewodu, pooczyścić
trzebna jest specjalistyczna
stalowa szczotka.
Brak należytej konserwacji był przyczyną już niejednego pożaru. Tymczasem, jak dowiedzieliśmy się
w Rejonowym Zakładzie
Kominiarskim, ok. 30 procent właścicieli nieruchomości nie korzysta z usług
i nie dopełnia obowiązku
okresowych kontroli stanu
Zgodnie
technicznego.
przeglądu
prawem,
z
przewodów
wszystkich
wentylacyjnych należy dokonać raz do roku, a czysz-czenie przewodów dymowych powinno się odbywać

- N a naszym terenie pracuje obecnie 6 kominiarzy powiedział nam Tadeusz
Drafz, kierownik Rejonowego Zakładu Kominiarskiego w Pucku. Ten skład
uzupełnia kierownik i pomoc techniczna. Pod swoją
pieczą mamy cały nasz powiat.
Niestety, spora· częsc
mieszkańców ziemi puckiej
,,oszczędza" na usługach kominiarskich, samodzielnie
biorąc się za czyszczenie
swoich przewodów kominowych. Popularnie stosowaną metodą jest spuszczanie
do wnętrza kominu przywiązanej do sznurka plasti-

Kierownik Tadeusz Drafz
Fot Krzysztof Miśdzio!

co najmniej cztery razy do
roku. Dwa razy w roku
czyszcić należy przewody
gazowe i olejowe. Dla tych
dwóch ostatnich puccy kominiarze wykonują wkłady
kominowe z blachy kwasoodpornej.
zgłoszenia
Wszelkie
przyjmowane są w siedzibie
Rejonowego Zakładu Kominiarskiego w Pucku przy ul.
Sienkiewicza 4 od poniedziałku do piątku w godz. 715. Wezwać kominiarzy
można również telefonicznie, dzwoniąc pod nr 67321-12 w tych samych dniach.
(mid)

F.H.U. STANISŁAW URMAŃSKI
84-100 Puck, ul. t&romaklego 33
tel./tax (o-58) 673-36-41, tel. kom. 0-602 178 070
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BANK SPÓŁDZIELCZY
W KROKOWEJ
oraz

oddziały

we

WŁADYSŁAWOWIE

I LUZINIE

Uwaga promocja!
Czas trwania od 1 marca do 30 czerwca 2000 r.

REKLMĄA

Od dnia 1 marca 2000 r. podmioty gospodarcze mogą zało
fyć w naszych placówkach bankowych 'rachunek bieżący bez

p

żadnych opłat.

dla
•
PENSJONATOW I DOMOW WCZASOWYCH
•

Do dnia zakończenia promocji nie pobieramy
za prowadzenie rachunku.

również opłat

Od 1 marca 2000 r. wprowadzamy lokaty terminowe o stałej
stopie procentowej w stosunku rocznym

- 14, 1%
- 14,6%
3-miesięczne - 15, 1%
1-miesięczne

2-miesięczne

PRODUCE NT

EB

I

zaprasza do

oraz

SKLEPÓW FIRMOWYCH

(mj'J „MEBLE

Przyjmujemy wszystkie optaty.
Rozliczenia prowadzone przy pomocy POCZTY ELEKTRONICZNEJ.
Dla podmiotów gospodarczych instalujemy HOME BANKING
udostępniamy WRZUTNIĘ NOCNĄ

Kredytujemy osoby fizyczne, rolników i podmioty gospodarcze.
Dla osób fizycznych prowadzimy rachunki oszczędnościowo
rozliczeniowe.

I... NIE TYLKO"

(przy trasie Reda - Puck. Przystanek PKS Widlino),

TELEFONY

tel. 673-92-36
• Werblinia k. Pucka, tel. 673-87-82

RATY * RABATY *

WŁASNY

KROKOWA
LUZINO

TRANSPORT
S-572/8/995

Wł.ADYSŁAWOWO

PUCK

673-71-16
678-20-20
674-16-16
673-42-42
S-615/B/995

.,
·
'

8- -

REKLA
-

-
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OPEL ASTRA CLASSIC

EKSTRA PAKIET .UBEZPIECZENIOWY

8

Pierwszy rok dwuletniego
pakietu ubezpieczeniowego w PZU SA:

i ASSISTANCE PC)LSKA,
na koszt firmy Opel.

e

Drugi rok płatny w dwóch
preferencyjnych ratach.
Ewentualn a szkoda likwidowana
w ramach ubezpieczenia AC nie zmniejsza
sumy ubezpiecze nia samochodu .

•

fii
~

www.opel.com.pl

DPE

-e

ZAPRASZAMY
Baxima

Konocar

Motor Centrum

Odejewski

82-300 Elbląg
ul. Rawska 2-4
tel. 055 235 25 88
23280 28

80-314 Gdańsk
ul. Grunwaldzka 303
tel. 058 552 34 06
554 83 33 do 36
Il/o Brzeźno
tel. 058 342 76 40

80-717 Gdańsk
ut. Miałki Szlak 4/8
tel. 058 301 04 22
30195 33

77-300 Człuchów
Trasa 22
tel. 059 834 51 35
834 5136

Serwis Haller

Winiarczyk

Ventus

80-299 Gdańsk
Obwodnica Trójmiejska
tel. 058 5525 525
www.opelhaller.com.pl

76-200 Słupsk
ul. Gdańska 18
tel. 059 8422 880
8428 826

83-110 Tczew
30 Stycznia 40
tel. 058 532 08 00
532 08 01

S-350/C/1063
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APTEKA. ,,Helska", ul. Wiejska 97, tel. 675-05-63
STRAżE. Graniczna, tel.
675 05-36; Pożarna, tel
675-08-20
POLICJA. ul. Sikorskiego 3,
tel. 675-07-0 I

1e

Hity wideo

,.

1. Matrix - SF
2. Oni - SF
3. Instynkt -. thriller
4. Elizabeth - a.ramat hi.storyczny
5. N otting Hill - komedia romantyczna
6. Ściągany - komedia
7. Niebezpieczny związek film akcji
8. Arlington Road - thriller
9. Bardzo Dziki Zachód - komedia
10. Porachunki - komedia
11. Parada oszustów - komedia
12. Następny dzień w raju sensacyjny
13. Życie seksualne ziemian
- komedia
14. Miasteczko Pleasantville
- obyczajowy
15. Narzeczona dla dwóch komedia
16. Luz blues - komedia
17. Egzekutor - sensacyjny
18. Hunley - sensacyjny
19. Pocałunek Judasza sensacyjny

ea s

JASTARNIA
POLICJA. Jurata, ul Ratibora
42, tel 675-20-07, codz. 8·
10
URZĘDY. Miasta, ul. Portowd
4, tel. 675-22-69/71, fax
675-21-76; Stanu Cywilnego,
ul. Portowa 4, tel. 675 2271, w. 224

KOSAKOWO

•

APTEKA. ,,Jantar", uf. Ze·
romskiego 51, tel. grzeczn
679-13-23, pn.-pt 9-18
POLICJA. tel. 679-13-97
STRAż Pożarna, tel 679-13
15
URZĘDY. Gminy, ul. Żerom
;kiego 69, teL/fax 623-4744; Stanu Cywilnego, ul. Że
romskiego 69, tel. 623-47
44, w.19

KROKOWA
APTEKA. ul. Żarnowiecka
52, tel. 673-76-39, pn.-pt.
8.30-15.30
POLICJA. Goszczyno, tel.
673-70-97, codz. 8-10
URZĘDY. Gminy, ul. Szkolna
2, tel. 774-21-80, fax 67370-92; Stanu Cywilnego, ul
Szkolna 2, tel. 774-22-20

APTEKI. ,, Pucka", Pl. Wolno
ści, tel. 673-25-16, pn.-pt. 8·
20, so. 8-14, nd. 8-14;
,,Eskulap", ul. Wejherowska,
tel. 673-24-51, pn.·pt. 8-20,
SO. 8-15, uAlbatros", ul.
AWP, tel. 673-14-00, pn.-pt.
8·20, SO. 10· 15; ,,Nad Zatoką\ ul. Męczenników Piaśni
cy, tel. 673-14-35, pn.-pt. 8·
20, so. 8-14, nd. i święta 1720
POGOTOWIA. Energetyczne,
ul. Wejherowska 46, tel
673-20-81 lub 991, pn.-pt. 622, so., nd. i święta 8-16;
Ratunkowe, ul. 1 Maja 13,
tel. 673·27-81, całodobowe
POLICJA. ul. Dworcowa 5,
tel. 673-20-31, całodobowo
STRAżE. Pożarna, ul. Mestwina 11. tel. 673-20-41,
całodobowo; Miejska, ul. 1
Maja 2, tel. 673-22-37

Beata Pisarska w holu helskiego kina Wicher.
Trzy dni w tygodniu
wszystkich kinomanów
zaprasza helski Wicher.

i 19.15.

W najbliższy weekend
Wicher wyświetlać będzie
amerykańską

Wicher to największe kino w naszym regionie.
- Nasza sala ma 540
miejsc - informuje Beata
Pisarska, kasjerka.
Poza sezonem helskie kino czynne jest trzy razy
w tygodniu: w piątek, sobotę i niedzielę. Zawsze podczas takiego weekendu wyświetlany jest jeden film
a seanse odbywają się dwa

Przegląd

Fot Krzysztof Miśdziol

razy dziennie, o godz. 17

komedię

,,Uciekająca

panna młoda"
z Julią Roberts i Richardem
Gere. Za tydzień, w dniach
24-26 marca miłośnicy filmu obejrzeć będą mogli
głośny obraz SF „Cube"
Wreszcie w dniach 31 marca i 2 kwietnia wyświetlany
będzie w Helu „Zapach
trawki, smak wolności"

Helskie kino jest dobrze
ogrzewane i przestronne.
Zostało otwarte w 1961 r.
- Bilety sprzedajemy co
najmniej na pół godziny
przed pierwszym seansem zapewnia Beata Pisarska.
Poza sezonem nie zawsze
znajduje się wystarczająca
liczba widzów, aby seans
mógł się odbyć. Jak nas jednak zapewniono, sprzedanie pięciu biletów to wystarczający limit, aby film
został na pewno wyświetlo
ny
(mid)

teatrów szkolnych
Form Teatralnych. W przeuczniowie
ze szkół podstawowych z terenu gminy Dwie najlepsze
grupy zaprezentują się
mieszkańcom gminy w cza sie specjalnego pokazu

sobota, 18.03.2000

glądzie wystąpią

9.30 W związku z przypana koniec marca
Międzynarodowym Dniem
Teatru, w Szkole Podstawowej w Krokowej odbędzie
się IV Przegląd Małych
dającym

w krokowskim zamku.
W ubiegłym roku Grand
Prix otrzymali aktorzy
z Karlikowa za sztukę „Zapomniany diabeł" Wstęp
wolny
(R.K.)

Lista opracowana na podstawie danych wypożyczalni
kaset wideo JuRo w Pucku.
(mid)

Oni
Uczniowie jednego z amerykai1skich liceów z przerażeniem stwierdzają, że ich
szkoła stała się obiektem inwazji obcych istot, które
wcielają się w grono pedagogiczne i ich kolegów. To jednak dopiero początek - zagłada grozi wkrótce całej Ziemi.

Temat poruszony w filmie
nie jest nowy; wystarczy
przypomnieć „Inwazję poże

raczy ciał" czy „ Władców marionetek". Na uwagę zasługu
ją jednak nazwiska twórców
obrazu. Film wyreżyserował
Robert Rodriguez. To jedno
z najważniejszych nazwisk
w Hollywood, twórca głośne
go „Desperado" Tym razem
Rodriguez wykorzystał scenartusz innej gwiazdy kina
amerykańskiego - Kevina
Williamsona, któremu rozgłos przyniosły obie części
,,Krzyku"
(mid)

REKlAMA

KONTYNGENT 2000 !
BMW SERII 3 TOURING JUŻ W SPRZEDAŻY
HQMQbOGACJA SAMOCHODU CIĘŻAR___QWEGO

''wŁADYStAWOWO
APTEKI. im. Gen. Hallera,
ul. Towarowa, tel. 674-1251, pn.-pt. 9-17, SO. 9-15;
,. Rybacka'', ul. Gdańska,
tel. 674-05-08, pn.-pt. 8.3018, so. 8.30-14, nd. i święta
9-12; ,.Jantar", ul. Żwiro
wa, tel. 674-13-38, pn.-pt.
9-17.30, so. 9-14; ,,Bałtyc
ka", ul. Niepodległości, tel.
674-14-91, pn.-pt. 8-21, SO.
12-20;
POLICJA. ul. Towarowa 1,
tel. 674-01-97, całodobowo
STRA2E. Graniczna, ul.
Morska 1, tel. 674-13-76;
Pożarna, ul. Władysława IV,
tel. 674-05-75

. . . ._,__

o

'

Kup

\

'"~\~

specjalny kupon,
wypełnij

i wyślij.

*oferta dla osób fizycznych

"

Promocja-bezpłatne prz glącty przez okres
llość·samochod6w w ofercie ograniczona

Dziennik
BaHycki

24 mies·ęo~

A.S.O. BMW „KULESZA" GDYNIA, UL. HUTNICZA 9
TEL. 663 71 55, 663 47 00, FAX 623 56 81
R-2726/A/

PRZYCHODNIE
HEL ul. Wiejska 122, tel. 67",
05-09; Szpital WoJskowy, teł.
675-06-09
JASTARNIA. ul Stelmaszczyka 5
tel. 675-20-09
JASTRZĘBIA GÓRA. u1. Kaszub
ska 18, tel. 674-96-58
KOSAKOWO. ul Żeromskiego 69,
tel. 679-13-23
KROKOWA. ul. Żarnowiecka 6,
tel. 673-70-99
LEŚNIEWO Punkt lekarsk. te 1
673-89-76
PUCK. ul. AWP, tel. 67320-7'
STARZYNO. ul. żarnowiecka 24,
tel. 673-87-11
STRZELNO. ul. Bałtycka, tt>I 673
83-94
WŁADYSŁAWOWO ul. N1epoctl<!
głości 1O, tel. 674-01-99
ŻEUSTRZEWO. ul Szkolna 2, teł.
673-86-21

INF. PKP
PUCK. tel 673-22-2
WŁADYSŁAWOWO.

tel. b7l1-04·

29

HEL. tel. 615-04-43
JASTARNIA. tel 675-22-6'>

PUCK. tel. 774 34-8.:i
tel. 674-0'-i
64

WŁADYSŁAWOWO.

INF. TURYST.
PUCK. tel. 673-24-03
tel 674 05
22/33 w. 15
JASTARNIA. tel. 675-20-97
JASTRZĘBIA GÓRA. tel. 674-91
26
KROKOWA. tel. 774-22-75

WŁADYSŁAWOWO.

MUZEA
JASTARNIA. Muzeum pod Strzechą, ul. Mickiewicza 115, teł. 675
22-45, czynne cały tydzień, cena
biletu 2 zt
JASTARNIA. Chata Rybacka, tel
675-23-04, czynne cały tydzień,
cena biletu - 1 zt. młodzież szkolna - 50 gr.
HEL Muzeum Rybołówstwa, Bulwar Nadmorski, tel. 675-12-54,
czynne cały tydzień, od godz. 9.30
do 16, cena biletu 3 zł, ulgowy 2
zł, wejście na wieżę l zł.
ROZEWIE. Muzeum Latarnictwa,
tel. 673-95-42, czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 10-13
114·16, cena biletu 1,50 zł, ulgowy 1 zł.
PUCK. Muzeum Ziemi PuckieJ,
Plac Wolności 28, tel. 673-29-96,
czynne od wtorku do piątku
w godz. 8-15, w soboty i niedziele
9-13. cena biletów 3 zł, ulgowe 2
zł

10 ■ ŻYCZENIA
nia najskrytszych marzeń, pociechy
z dzieci oraz stu lat życzy
siostra Elżbieta z mężem
i z dziećmi.

■

Kochanewujkowi
mu
chrzestnemu
Mariuszow i
Szczypkowi
z okazji 30 urodzin szczęścia,
zdrowia i słodyuy

■

Zokazji 79
urodzin kochanej
mamie, babci
i prababci Helenie Renusz ze
Strzelna i wią
najserzankę
najwięcej
deczniejszych życzeń
zdrówka przesyłają
syn Gerard z żoną i Pawtem, trzy
wnuczki z mężami oraz prawnuki
Agnieszka, Angelika, Paulina
i Grzesiek.

■

młody
Łukasz

fyczy.

■ Z okazji 35 rocznicy ślubu Janowi i Helenie Stolarzom zdrowia,
pomyślności i radości w dalszym ży
ciu, aby byli z nami jeszcze raz tyle
lat życzą
Grażyna, Mietek oraz Leszek
i Weronika.
■ Z okazji 18 urodzin Janowi
Funkowi z Karlikowa najlepsze życze
nia zdrowia, pomyślności, uśmiechu
na co dzień, a wszystko co piękne
i upragnione niech będzie w Twoim

■

Z okazji 7
urodzin kochanej
prawnuczki Julii
Milewczyk z Hel1J
zdrowia, szczę
ścia i uśmiechu
na co dzień ży
czą

życiu spełnione życzą

pradziadkowie i rodzina Orzeł
ze Sławoszyna
■ Ukochanej żonie Wiolecie
z okazji urodzin wszystkiego najlepszego życzy

Kochanej matce chrzestnej
babci Gertrudzie Ferra z Gnieżdżewa
z okazji 81 urodzin radosne życzenia,
wszystkiego co najpiękniejsze w ży
ciu, zdrowia, pomyślności przesyła
z całego serca
chrześniaczka Gabrysia.

■ Z okazji imienin oraz urodzin
Józefa Ciskowskiego z Brudzewa
wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pomyślności w życiu małżeń
skim, pociechy z córeuki Asi, powodzenia w pracy oraz spełnienia ma-

■ Dorocie Byczki Marzenie Szornak z okazji urodzin dużo zdrowia,
pomyślności, uśmiechu na co dzień
oraz zadowolenia ze wszystkich
i wszystkiego życzą
rodzice, siostra Grażyna i Kazia
z rodzinami.

rzeń życzy

mama oraz dziadek Leon.
■ Z okazji 14 urodzin Michała

■

Z okazji
1Ourodzin Marcie Kromlickiej
zdrowia, szczę
ścia,

wszystkich marzeń i sukcesów w pracy zawodowej zasyła zawsze kochająca
żona z córkami.

spełnienia

marzeń i moc słodyczy życzy
chrześniak Bartek oraz Justyna,
Jacek i Grześ.

nienia

Michalskiego zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo radości, uśmiechu na
sukcesów w nauce i w spo-

uśmiechu

na twarzy oraz
samych szóstek
w szkole życzą
rodzice, siostra Weronika, brat
Artur oraz babcia i dziadek
z Chłapowa.

co dzień,
rcie oraz spełnienia mamń życzą
koleżanki i koledzy z paczki.
■ Kochanym rodzicom Helenie
i Jerzemu Maciejewskim w 30 rocznicę ślubu dużo szczęścia, zdrowia, miłości, spełnienia marzeń i wszelkiej

pomyślności życzy
rodzice, siostra Matylda oraz
syn Jacek z żoną i dziećmi.
bracia Józef i Roman.
■ Z okazji 20 urodzin cioci Basi
■ Zokazji urodzin Janowi Skrzyp■ Najserdeczniejsze życzenia AAdrzejowi Okrój z Minkowic z okazji Maciejewskiej sukcesów w pracy, kowskiemu z Połchowa najserdeczurodzin szczęścia, zdrowia, spełnie- szczęścia w miłości, uśmiechu, spe!- niejsze życzenia szczęścia, zdrowia,
kochający mąż.
REKLAMA ______ __ ______ ___ _ __ ______ ____ - - -- - - - - - -- - -
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■ Z okazji 2 urodzin kochanego
Andrzeja Płocke z Gnieżdżewa najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
uśmiechu na twarzy i radosnych,
pogodnych dni w życiu składają
Agnieszka, Trudzia i Magda.

■ Kochanemu ojcu Jurkowi
Styn z okazji urodzin najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia
oraz wszelkiej pomyślności przesyłają

■

dzieci z mamą.

życzą

■ Ukochanej siostrze Moniki
z okazji urodzin serdeczne życzenia
przesyła rodzina.

Kochanemu ojcu i dziadkowi
Janowi Kollkowi zGnieżdżewa z okazji 79 urodzin dużo zdrowia, zadowolenia i błogosławieństwa Bożego
córka Jola z Tolkiem, wnuczki
Asia, Gosia i Ela.
■ Pamięć szczęśliwych minionych
dni jak perła w koronie życia lśni, ła
ska Boża niech dzień opromieni
a błogosławieństwo Boże smutek
w radość zmieni. Tego z okazji urodzin oraz imienin Józefowi Włosko
wiczowi z Gniewina żyuy
teściowa z Żarnowca.

■ Z okazji 12 urodzin Małgo
rzacie Jaks ze Smolna, z klasy
V a zdrowia, szczęścia, pomyślno
ści i samych szóstek w szkole życzą
koleżanki.
■ Kaczor Donald był wesoły, bo
zaprzyjaźnił się z Tobą - Małgosi

Jaks
koleżanki.
■ Z okazji urodzin chrześniako
wi Wiesławowi Kuhrowi z Gnież
dżewa pomyślności, uśmiechu na
co dzień i spełnienia wszystkich

INFOR MACJ A

marzeń życzy

matka chrzestna z rodziną.

W dniach od 13.03.2000 r. do 11.04.2000 r.
w Urzędzie Miejskim we Władysławo
wie przy ul. Hallera 19, w pokoju nr 304
wyłożony zostanie do wglądu publiczne-

OFERUJE
NOWOCZESNE OKNA DREWNIANE
JEDNORAMOWE
DWUSZYBOWE
TRZYSZYBOWE
* DRZWI PŁYTOWE- PROFILOWANE

*

go

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło. energię elektryczną i paliwa
gazowe dla mia~ta Władysławowa".

( Ceny niższe od cen producenta)
I

d upust01
Okna standardowe o 40 1°

W ofercie specjalnej

9J

SOKOŁKA

OV.NA ł Dłt.l.WI

Uwagi w sprawie projektu należy
składać na piśmie w sekretaria cie

Akcesoria „Nida-Gips".
Cement, wapno, gips.
Cegła: pełna, dziurawka,
klinkierowa, gazobeton.
Płyty i maty z wełny mineralnej.
Papa, styropian.
Keramzyt, grys marmurowy.
Rury i rynny PVC.

Zaprasza my 8.00-16.00 soboty 8.00-12.00

PRACA

ZATRUDNIE

AGENTÓW poszukuje szwajcarska firma ubezpieczeniowa;
min. średnie wykształcenie,
kontakt tel. (058)673-32-00 wieczorem lub 06021679-872
IGENTÓW ubezpieczeniowych do
1owopowstałej firmy ubezpiecze1iowej ,.E.rgo', poszukuję, kontakt
lOd numerem tel. 00491791-490045
~iemcy
:HAŁUPNIKÓW'

Bezpośrednio

:lecimy składanie długopisów, biżu
erii, ,żabek', cały kraj. Informacje
>ezplatne. ,Europa' 99-300 Kutno,
,runwaldzka 1box 56, 024/3!i6-10-

18
~HAŁUPNIKÓW, 150 zt dziennie.

:aty kr~. Gwarantujemy odbiór, za)flatrzenie. umowy. Informacje bezlfatne: ,Tele-Top' 99-300 Kutno,
~ickiew,cza 3, 0241355-16-51

cza, akordowa, z powierzonego
materiału , zarobek 8.000,- dostawa
materiału i odbiór gotowego produktu. Gwarantujemy zatrudnienie
w 100 %. Materiat po otrzymaniu
znaczka za 6,50.• Procter" skrytka
16/F3, 66-520 Dobiegniew
CHAŁUPNIKÓW zatrudnimy. Gwarantujemy zbyt, dobre zarobki.
Urządzenia gratis- pracę można
rozpocząć bez naktadów. lnformacje bezpłatne. Prosimy oznaczki; 4
zł, przesyłka polecona cięzka.
,Agora·, Żeromskiego 14, 84-150
Hel

HANDLOWCÓW- sprzedaż kosme~ków Mlame, 302-47-07

KAMIENIARZA do
mieni dużych,
17-20

rozłupania

poszukuję,

ka-

MONTAL długopisów, 0604/52-9568
NIE masz pracy? Szukasz pracownika, zadzwon, tel. (058)778-08-28,
(8.00- 16.00)

stolarSKie, 672-25-08

PAZEWOŻNIKÓW! Posiadaczon
samochodow ciężarowych- zlecenia. .Attas', Gdynia, Starowiejska 8,
0581622-24-73; ,Eureka', Gdynia,
Słoneczna 47, 058/624-12-15,
,Agencja', Lębork, Sportowa 23,
0591862-70-98 '

INTENDENT samodzielny, 37-letnia, doświadczona, odpowiedziałna, uczciwa, kurs kumputerowy, podejmie pracę biurową, lub inną, tel.
671-20-80

KIEROWCA kat B, staż pracy 18
lat książeczka zdrowia, uprawiienia na sztaplarkę, doświadczenie
whandlu, tel. 774-17-49
PIELĘGNIARKA zaopiekuję się

dz1eck1em u siebie w domu, tel.
671-20-54

TECHNIK budowlany, kosz torysani, przygotowanie obmiarów do

EMERYTKA, 55 lat, dvspozycyjna,
tel. 672-15-20
JESLI szukasz pomocy domowej,
sprzątaczki, opiekunki do dziecka
lub osoby dorosłej skontaktuj się
z nami- Wejherowo, tel. (58)778-0828, (8.00- 16.00)

KOBIETA lat 42, podejmie

każdą

pracę, ukończone liceum i studium
kulturalno-oświatowe, tel. 671-98-

82

POLSKI z zakresu szkoty podstawowej i średniej oraz pomoc wlekcjach dla uczniów szko~ podstawowej, tel. 671-34-48 lub (0604)80-9067

TECHNIK ekonomista, informatyk,

PRACOWAŁE$ legalnie- Niemcy,

22-letnia. biegła obstuga komputera, urządzeń biurowych, doświadczenie zawodowe, księgowość,
prawo jazdy. tel. (058)m-39-62

PRZEPISZĘ pracę, zeskanuję, tel.

PRACOWNIKA do gosJX)dars1wa,

TECHNIK technolog przetwórstwa
mięsnego.

27-letnia, doświadczenie

nocleg i wyżywienie, 684-14 17

w biurze i handlu, komuniktywna,

SZUKAM PRACY

uczciwa, kurs komputerowy, tel.
671-20-80
CHAŁUPNICTWO przy1mę

GERMANISTĄ, emeryt poszukuje
pracy w hotelu lub prywatnie, teł.
(058)672-49-35

■ Z okazji
urodzin kochanemu synkowi,
bratu i kuzynowi Marcinowi
Schwan z Pierwoszyna, po-

REKlAMA _

kosztorysowania komixiterowego,
długoletnia praktyka, tel. 671-15-93
wieczorem, (0606)33-17-52

Europa Zachodnia. Odzyskujemy
podatek, 0-71!.385-20-18

koleżanka.

R-3169/A/494

do sprzątania (z okolic
Pucka) 35- 50 lat. znaiąca j.
niemiecki, wykształcenie śred·
nie- do pracy w Niemczech.
Dzwonić wgodzinach od 9.0().
17.00 pod nr 673-41-21
PANIĄ

tel. 671

MAGAZYNIERA- mile widziane
zdolności

adresowan;e,
koperty cały kraj, 100 zł dziennie.
00-973 Warszawa Al. Jerozolimskie
145/ 19. Zgłoszenia listowne, koperta zwrotna. Umowa. Zbyt gwarantowany!

CHAŁUPNICTWO-

■ Najlepsze życzenia z okazji
20 urodzin szczęścia, zdrowia dla
Krystyny żródło przesyła

■ Z okazji 1
urodzin Marty
Dettlaff z Połczyna wszystkiego najlepszego, zdrowia
i wiele uśmie
chu składają
rodzice, babcia i ciocia Ewa.

Placówki handlowe:
RUMIA, ul. Sobieskieg o 4 A, tel. 671 01 01
tel. 671 06 47
RUMIA, ul. Towarowa 67 A,

CHAŁUPNIKÓW, praca chałupni-

Przemkowi Baran z Odargowa z okazji 18 urodzin najle~
życzenia, zdrowia, szczęścia, W
wodzenia w życiu oraz uśmiechu
na twarzy życzą
ciocia Genia, wujek Ryszard
i kuzynostwo.

myślności, uśmiechu na co dzień,
a wszystko co piękne i wymarzone
niech w Twoim życiu będzie speł
nione
mama, tata i „siostry" oraz
ciocia Halina z r

Urzędu.

Ościeżnice
Płyty gipsowo-kartonowe.

-

■

oprócz
szycia, tylko poważne oferty z gwarancią odbioru (bez pobrań), tel.
671-20-80

671-95·95 lub (0501 j95-74-99
UKŁADANIE kostki brukowej, gwarancja, kosztorysowanie robót elektrycznych, tel. (0603)20-?9-24

WYKONAM prace

ślusarsko-spa-

'

-

MOTORYZACJA
.... .....,....,.,

--

SPRZEDAM

AUDI 100 (cygaro,, 1,6, 1982/ 83,
7.900 zł, bia~. zużycie paliwa 7
I /100, AF, 058/582-41-95
CITROEN BX- AE, 1,4, 1988, bia~,
lub zamienię na Fiata 126p,
058/562-16-91

DAEWOO Nexia 1.5, 97 r., 19 ODO
1500 benz., gwarancja na zimowe opony, stan lxJb, I właśc., tel.
(0603)87-35-64

zł,

FIAT 126 p, 1991, stan dobry,
058/562-80-28
FIAT 126p, 89 r., biały, przegląd
techn.- X2000 r., nowe siedzenia
lotnicze, skrzynia, resor, ma~ przebieg, tel. 676-34-34

walnicze, tel. (090)53-89-02 po
20.00 (058)677-04-89

FIAT t26p, 90 r., stan db, tanio, tel.
674-22-05

dzieckiem, bez
nałogów, posiadam wieloletnią parkatykę wprzedszkolu i żłobku, tylko
w Rumi, tel. 671-23-64 po 16.00

FIAT Ci,quecento 900, 1995,
13.800 zł, 0581588-45-92

ZAOPIEKWĘ się

FIAT Ducato, 90 r. ,
(058)673-28-15

biały,

tel

FIAT Siena, 97 r., WS, ES, nowe radio, mały przebieg, biały, stan bdb,
tel. 672-20-65

RENAULTTwingo 1.2, 95 r., 15 200
zt, do uzgodnienia, 66 tys. km, tel.
(055)244-19-19

FORD Mondeo, 93 r., 21 800 zt,
biały, tel. (0604)43-26-89

SCANIA, ciągnik siodłowy 400 KM

FORD Ta~nus 12 M, oldtimer, 61 r.,
99% oryginału + książka do napraw
bardzo szczegółowa + części, auto
do odnowienia, tel. (058)672-18-00
FORD Transij, 2.5 D, 1991, wspomaganie kierownicy, hak, webasto,
wysoki, długi. 058/56-264-28
JELCZ 315, wywrot 3-stronny, stan
bdb, 82 r., tel. 861-27-07
KAMAZ wywrotka 1980, tel.
055/234-89-18
OPEL Astra sedan, 95 r., 25 500 zt,
1.4 benz., 82 KM, 85 cys. km, bordo
metalik, lub zamiana, tel. 675-36-60
OPEL Vectra, 93 r., 21 OOO zł, 1.6,
morski metalik, przegląd- 7.03.2001
r., tel. 673-93-15

POLONEZ Caro 1.6 GL, 94 r., 7150
zt, biały, I właśc. , tel. (058)676-1203
RENAULT Clio, 93 r., 16 OOO zł, 92
tys. km, granatowy, AA, CZ, ES,
A Panasonic, kpi. opon mowych,
tel. (058)348-25-44 po 19.00,
(0603)60-80· 13

VB, na resorach. 89 r., nieeksploatowany w Polsce, 50 ODO zł do
uzgodnienia, pilne, tel. 683-35-06
po 19.00, (090162-37-38, (0501)6237-38

NACZEPA dwuosiowa, na poduszkach, cena 4.000 zł, tel. 058/68174-97
ROZRUSZNIK do ciągnika C-385
i wtryskiwacze nowe, tel. 671-93-04
KUPIĘ

części, tel.

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

STAR 200 (po remoncie), (058)68565-74

FIAT Cinquecento, 700- 900,
058/56-139-14, 0602/31-28-73

SKODA 105L, 80 r.,
673-76-15

TOYOTA Carina E, 11193 r., 37 OOO
kupona u dilera, pełna dokumentaqa, stan bdb, te:. 673-90-00,
672-13-48

zł,

W/ Passat, 1997, srebrny, garażo
wany, seiwisowany, 058/56-13-756
po 16.00

DAEWOO Tico, 15 rat wAuto Sys-

FIAT Punto,
0602/31-28-73

058/56-139-14,

00, auta powypadkowe, 0-604228-214

00, auta powypadkowe, 0-604228· 214

temie, tel. (058)673-60-12
IZOTERMA do Żuka, po remoncie,
tel. 058/685-57-17

MOTOCYKLE Trike 95 r., 650 ccm,
,.gtan bdb, H, A, 2-, 3-osobowe,
6500 zł; CZ 250 Cross, 700 zł, silnik
do Hondy CB 650- papiery, 800 zt,
tel. (058)676-23-69, (0602)77-64-

94

00,

powypadkowe,

rozbite,

(058)556,96-25

ml,

powypadkowe,
058)556,96,25

rozb~u,

1

A 0602/72-27-90.
padkowe, zniszczone

Powy-

J~ {,~}1(ł
MAUTOS

powypadkowe
0602-726-296
AUTA powypadkowe, 0-604846-202, rozbite, 0-90-615-163

DAMASZKA, 45 km od ydańska,
domek letniskowy- całoroczny, cał
kowicie uzbrojony, jezioro, las,
sprzedam, tel. 0602/726-793

RUMIA, ul. Poznańska, 70 mkw.,
I/IV p., mieszkanie właśnościowe
spółdzielcze, parkiety dębowe, glazura, 125 OOO zt, tel. 671-45-73

DĘBKI, działka 400 mod

RUMIA- pawilon handlowo- usługowy 40 m kw., obok dworca PKP
sprzedam lub wydzierżawię, 0601/63-74-30

morza, 68 USD/m kw., tel. 673-75-01,
(0604)24-41-35
ELBLĄG

okolice, działką budowlana 150 mkw, tel. 055/234-89-91
ELBLĄG

AUTA powypadkowe, 0-604846-202, rozbite, 0-90-615-163

okolice centrum, mieszkanie 63 mkw, tanio, nowe, parter, tel.
0603/834-297
GDAŃSK! Dom jednorodzinny

AUTA powypadkowe, zniszczone,
06011784-002. Gotówka

(172), 058/301-11-09
GDAŃSK! Pensjonat z restauracją;

MOTOROWER Simson, w dobrym nieruchomość (5.000) na działalstanie, tel. 058/684-32-92
..-- ność (odnajmę), 058/301-11-09

POWYPADKOWE,

GNIE2:D2EWO, działka budowlana

spalone, 0602-282-830

z widokiem na zatokę, tel. 673-3770

OOSCICINO, działka ogrodnicza,

POWYPADKOWE uszkodzone, zachodnie, (058)671-59-62, 0604088-964

510 m kw., na ogrodach działko
wych, 1500 zł, tel. 672-06-27

POWYPADKOWY, 681 ·73-70

JASTARNIA, budowlana, projekt
budynku, okazja, (058)673-37·77

POWYPADKOWY

681•73-70

WSZVSTKIE powypadkowe,
zniszczone, 058/531-28-56,
0602/65-32-88

JASTARNIA, działka budowlana
600 m kw., projekt na zabudowę
szeregową, 92 OOO zł, tel. 673-1626
JOCHOWO, sprzedam ziemię rolną
2.65 arów, przy lesie, 10 OOO zł, tel.
(058)672-77-92

irzedai, montaż. Tel. cały
94-49; Tczew 532-01-80;
Malbork 055-272-8299; Bytów 059/822-32-60,
Grudziądz 056/463-84-97;
Kościerzyna 686-58-06,
686-26-42; Starogard -Gd.
775-14-99; Słupsk 059/84250-29

KOŚCIERZYNA- okolice, dom
mieszkalny, bud. gospodarcze
wdobrym stanie, 0,5 ha stawu, ziemia do 1Oha, telefon, ogrzewanie,
wodociąg, tel. 687-81-19
LEŚNIEWO, k. Pucka, działka

budowlana zplanami i zezwoleniem na budowę, 622 m kw.
sprzedam, (058)771-12-19

firma sprzeda: budynek mieszkalny z pawilonem
handlowym wcentrum miasta,
ul. Staromiejska 1OA, wcałości
lub osobno (pawilon handlowy
i budynek mieszkalny). Oferty
tel.ifax (055)247-80-10, tel.
(055)247-71-91, 0-601-955-455

CADILLAC- długa limuzyna, tanio,
(058)771-11-08

LUZINO, dom jednorodzinny, nowy,

LĘBORK,

100 mkw., działka 600 mkw., ład
nie położony, glazura, podłogi podgrzewane, wł. hipoteczna. Luzino,
Miła 2

rawa jazdy
kat. ,,B"
cena 600, -Rumia, Piłsudskie
go 73,

0501/52-33-44,
(058)679-34-94
Zajęcia:

wtorki, czwartki
(17.00- 19 30)

SCANIA, 400 KM, V8, na resorach,
89 r., nieeksploatowana w Polsce,
50 OOO zł, na sam. Man, Dał lub Volvo zplandeką, pilne, tel. 683-35-06
po 19.00. (090)62-37-38, (0501)6237-38

WYPOŻVCZALNIA
przyczep, lawe~

0501/440-950
0501/445-957

CHAŁUPY,

pensjonat w rozbudowie, okazja, (058)673-37-77
CHŁAPOWO, działka

pod dom lub
pesjonat, 700 m kw., wydane zezwolenia na budowę, tel. 674-28-41
CZARNA Dąbrówka- działka 4ha, 1
km od jeziora I rzeki, przy dużych
lasach, cena 1 zł za mkw, możli
_wość
domku letniskowego.
058/685-65-85

USTKA- restaurację, 30 mod morza, z możliwością rozbudowy, powierzchnia działki 400 m, (059)81474-44, 0-604-53-47-71

budynek murowany,
270 mkw, wolno stojący, woda, siła, 3zł/mkw., odnajmę, tel. 671-1692
ŁUBIANA- działka leśna, 496 mkw,

tel. 058/687-08-27

MRZEZINO, willa do wykończenia,
atrakcyjna lokalizacja, tel. 673-1626
ODARGOWO,

działka

budowlana,
780 m kw., cena do uzgodnienia,
tel. 673-76-15

PRUSZCZ Gd., niedaleko centrum,
2-pokojowe, 55 m kw., tel.
(058)683-29-68

działki rolne przy lesie i drodze asfaltowej oraz domek z działką, tel.
671-23-50

zł,

tel. (0606)50-25-

PUCK, działka budowlana, 961
mkw., 20.000 zł, tel. (058)774-3104; 774-31-03

kuchnie, 2łazienki +domek gospodarczy + dwa garaże murowane,
200 OOO zł lub zamiana, tel.
(0606)51-78-67

działki

dom 150
mkw , działka 600 mkw , widok na
morze, tel. 673-16-34
dom 150
mkw., okazja, (058)673-37-77

WŁADYSl:AWOWO- Cetniewo,
dom 150 m kw., tarasy, widok na
morze, działka 600 mkw., zadrzewiona, tel. 673-16-34

DOMEK letniskowy drewniany,

RUMIA, pawilon handlowo-usługo
wy, 40 m kw., obok dworca PKP,
sprzedam lub wydzierżawię, tel.
(0601)63-74-30

t~=1•t
. .:,
cena od 1340

NAPRAWA

zł

PUCK

ul. Gdańska6

MIESZKANIE 3-pokojowe, 61
mkw., li p., tel. 673-32-34

673 38 5°

WEJHEROWO
0
40
ul. 12 Marca 236 bi 7 c 3
kom: 0501 423 992 . ,.

I

I

CZVSZCZENIE!
Dywanów, tapicerek, (058)663-1680
DESKI, parkiet, szwedzkie, układa
nie, cyklinowanie, (0-58)681-76-48
OGÓLNOBUDOWLANE, remonty
mieszkań, parkiet, szwedzka, cyklinowanie, (058)672-70-87 po 18.00
USŁUGI budowlane- budowa
domów, remonty, docieplanie,
kafelkowanie, 771-12-19 po
16.00

GOSPODARSTWO rolne opow. 12
ha, cena 1zł, za mkw, wwoj. pomorskim, tel. 058/685-65-85

TURYSTYKA

1

RUMIA, działka budowlana do 400
mkw., z domkiem do remontu, może być gospodarczy, tel. (058)671·
98-82

KOLN- Hamburg- Stuttgart, codziennie, (058)677-06-06
MALOWNICZO położony ośrodek
nad samym brzegiem jeziora Głę
bokie koło Miastka, 0-603-504-316

INNE
KOŚCIERZYNA, posiadam do

wy-

SPRZEDAM

pomieszczenie w centrum
na działalność handlowo- usługo
wą, o pow. około 170 m kw, tel.
058/686-41-76

deskę windsurfingokomplet, deska Big Calypso,
bom, maszt, żagiel Slim, drugi statecznik, 1300 zł, tel. 674-09-19
..
. ......... .

KOŚCIERZYNA- centrum, ofe-

USŁUGIRO:tNE

najęcia

kompleksowe, malowanie, tapetowanie, cekolowanie, kafelkowfnie, panela- szybko, solidnie, (058)671-52-97

wą-

TYBETAŃCZYK

KORYTA do tuczy, ogrodzenie
z bramą i furtką, oponki fi 400, wagę 1t tony, wykonam prace ślusar
sko-spawalnicze, tel. (090)53-89-02
po 20.00 (058)677-04-89

gabinet
masażu
Rumia, (058)671-00-99

nadziewarka- wilk- mieszałka,
kocioł do parzelniczy, waga do
żywca i poubojowa, 0606/122647, (058)678-38-85

glazury, terakoty, tynki- fachowo! Tel. 0602/553-210
Puck.

MINISZNAUCERKI 344-70-22

NIOSKI 5-tygodniówki, kaczki małe
i odchowane od 28 kwietnia, tel.
(058)676-84-03
NOSKI 6-tygodrnowkl, Mechowc
kurnik. sprudaf od_ I ma1a, na Ul
mówlenlll odchowane kaćz~I, te
(0581675-S!t-17, gmczn 1058\67
59-32

NAPRAWA

ZABUDOWY, panele, renowacja,
(058)572-04-32 Wejherowo

urządzeń

:

(0605)20-70-69

BALOTY z grzybnią boczniaka, tel.
(0605)20-70-69
może być

BETONIARKA,

do re-

montu, tel. 671-61-40

BUK,

olchę, sosnę- dłużycę,

kupię,

0601 /67-40-17
dłużycę
dębową,

DREWNO tartaczne,
chową,

bukową,

Potrzebujesz szybko
gotówki?...
do 2000 zł,
udzielane w domu klienta.
• Nie wymagamy żyrantów. ·
• Obsługujemy Trójmiasto
I okolice.
•

oltel.

0603/619-279

KRAJALNICA do wędlin,

mała,

Pożyczki

tel. 305 59 22, 321 75 24

so-

lidna, tel. 673-08-38

STARE pocztówki, tel. 671-02-07

PRZYJMĘ reklamę na samochód
Fiat Palio, cena do ustalenia, tel.
(0501)22-10-24

ZIEMNIAKI (0,40/ 0,50 zł)
(058)671-28-00
ZIEMNIAKI jadalne- 40- 45 gr. Tel.
058/684-32-92 po 16.00

10581671-57-11 Promr,r ,,
CHŁODZIARKA do mleka, 1200 litrów, tanio, tel. 058/684-13-1 O

SPRZEDAM ładowacz Cyklop, plug
3-skibowy, ciągnik 25, rozrzutnik
obornika, tel. 676-83-1 O

SIATKI, słupki, drut kolczasty.
Transport bezpłatny. 059/811-2717, 0602/277-559

3-skibowy, tel.

673-76-85
. ~.

I

ZDROWIE

'

'

płyty pocztówkowe, analogowe, z lat 60-tych, tel. (0605)20·
70-69

STARE

SZKLARNIĄ konstrukacja metalowa oszklona, cena do uzgodnienia,
tel. 674-21-19

PARKIET-

producent

SZNAUCERKI miniaturowe, 050126-75-39

GINEKOLOG, zabiegi
0603/266-917

sprzedaż, układanie,

3000 ,au Qł;. 9
1$000 rata Ok, 31

o

soooo-~ s1

10000~1&oi(.

Zakład

Gd .

Produkcji

Materiałów

Budowlanych
v. Białym Borze
tel. (094) 37 39 192

WYNAJEM sali na wesela, przyjęcia, inne imprezy, Buchna
(058)672-22-33 Bolszewo.
"'

ŚWIERK srebrzysty- sadzonki- idealny na plantacje choinkowe
i ogródków przydomowych, cena od
1,5 do 3zł, tel. 058/684-54-75

I

SOLARIUM turbo, sauna, Rumia,
Topolowa 49, tel. (058)771-11-74

\

-

POLSKI dla szkoły podstawowej
i średniej, tel. 671-34-48

ROWER damski sprzedam, komfortowo wyposażony, 5-biegowy, blokada bezpieczeństwa, dwa koszyki,
łańcuch bezpeczeństwa, nazwa
Herkules, cena do uzgodnienia, tel.
(058)673-13-30

OPRYSKIWACZ Termrt firmy Pilmet sprzedam, tel. 059/823-12-79

pług

1ib)j'

b~ [µ'WJ~si®

nioski i brojlery
sprzedaje wylęgarnia drobiu,
(059)86-31-734

REGAŁ chłodniczy 90, 2 szt.; regal
warzywny 110, 1 szt.; regał 80 2
szt.; stojak na pieczywo 11 O, szt. 1;
stanowisko kas, szt. 1, tel.
(058)683-34-15

RÓŻNI:

SPRZEDAM

GOTÓWKA
8

PISKLĘTA

I

MASZYNY
ROLNIC7f

NOWOCZESNE U101eg1 wyszczu·

ANGIELSKI dla początkujących,
dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych (Wejherowo i okolice), tel.
(058)672-35-25

tarczowa, stan idealny, 380
W, 300 zł, tel. 673-36-18

(058)673-86-66

sielstwo, wykończeniowe, dekarskie, 0606-143-809

BALOTY z grzybnią boczniaka, tel.

PIŁA

23,

OGÓLNOBUDOWLANE, cie-

KUPIĘ

PIEC I zbiornik na olej opalowy,
2000 litrów, 058/684-13-10

WIDEOFILMOWANIE, (058)67856-59

OCIEPLANIE domów pianką krylaminową, ekologiczną z atestem
oraz styropianem wdmuchiwanym
wizolację powietrzną, tel. 058/68174-97

miesięczne, tanio, tel. 676-72-55
YORKI, 052/381-47-02

MASZVNY masarnicze, kuterUKŁADANIE

..

RAZEM

""4

-

-

-

-

-

-

~

•

ŁATWIEJ

BIURO BROKERSKIE
tel. 346 12 81
Gdańsk, '
ul. Grunwaldzka 99/101

KREDYTY
HIPOTECZNE

BIURO matrymonialno-towarzyskie, ,Iwona", atrakcyjne panie, 0604-40-30-30

na zakup/zamianę
domu. mieszkania.
na zakup działki

POSZ~KWE bezdzietnej pam do

OFERTA
SPECJALNA

lat 40, 'która pragnie mieszkać i żyć
na Zachodzie. Z. Firkus, skr. 60, 84200 Wejherowo

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

ROZWIEDZIONA, 42 lata, córka
3,5 roku, pozna pana kochającego
dzieci i ciepło rodzinne. Tylko poważne oferty. Urząd Pocztowy Lę
bork skr. pocztowa 9

KREDYTY
DLA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH

.

KREDYiY
GOTÓWKOWE
KONSUMPCYJNE

WDOWA, bez nałogów, trochę przy
tuszy, pozna pana do 55 lat, bez
nałogów, zobowiązań, zmotoryzowanego. Proszę otelefon i łato. Rumia, 84-230, skr. pocztowa 49

KREDYTY
SAMOCHODOWE
Szybko! Tanio! Solidnie!

~

R-19,9/A/553

\

REDA,
3000,- rocznie + czynsz 300,- 0602/705-001

RUMIA- dwa boksy, 30 m kw
kaidy pawilon bliźniaczy handlowo- usługowy, 671-88-89
WŁADYSl:AWOWO,

1100 I, 2-komorowa, 700 + 400 I,
agregat 220 I, 2700 zł, regał chłod
niczy 380 V, 1100 zł, tel. 674-03-68

671-57-11

gwarancja, (058)672-78-38 (transport
gratis).

ruje do wynajęcia pomieszczenia handlowe, biurowe,
0601/05-72-49

KOMORA chłodnicza (nierdzewna)

wRumi

OCIEPLANIE dachów betonowych,
058/681-74-97

chłopca,

GARNITUR komunijny, czarny,
wzrost 140 cm, tel. 058/681-29-28

Hotel Faltom

OCIEPLANIE domów międzyścien
nie pianką lub styropianem sypkim.
Piantex 0602/78-96-82
1

KUPIĘ

ALBA do I Komunii, dla

wzrost 128/134, tel. 561-3G-93

671-01-06

p1jąu

nia zaocznie w2semestry. Gdańsk
058/303-30-30, Tczew 058/531-5516, Starogard Gdański 058/562-5081, Malbork 055/272-28-59, Elbląg
055/232-68-19, Gdynia 058/624·
84-33, Rumia 058/671-13-36, Wejherowo 058/672-42-06, Puck
058/673-20-51,
Kościerzyna
058/686-35-86

szczenięta,

psy pociągowe po doskonałych rodzicach
champion,
zwycięzca wystawy Sopot 1999 r.,
tel. (058),675-08-72, (0605)24-8982

Rumia, ul. Tysiąclecia 6,

Żytnia

OŚWIATA- Lingwista. Szkota śred

łączona zkomputerem i kasą fiskalną, na gwarancji, tel. 674-03-68

WYżłYniemieckie, krótkowłose, 2-

największe

REMONTY-

telewizorów,
magnetowidów,
kamer,
radioodbiorników,
magnetofonów

Żelistrzewo,

WAGA elektroniczna do 60 kg, po-

,i/I,

At.ASKAN malamute,

2 pokoje gratis, organizuje

chłodniczych

--

~----

'fi

WESELA
w cenie 100 zł
od osoby

I

zamienię

jęcia

RUMIA, dom +działka, tel. 671-2722

słowe 0501/440-950

WŁADYSŁAWOWO,

PUCK, działki budowlane 800-1700
mkw., własn. hipot., tel. 673-43-53,
(0602) 15-30-20

PUCK, mieszkanie 41 mkw., okazja, (058)673-37-90

PROMOCJA!
OKNA PCV
DRZWI

.....

SPRZBIAM

PRZVJMĘ zlecenia na wykonanie
domu od podstaw po klucz,
(058)674-24-28

domowe, handlowe, przemy-

rolne
1500 mkw., 150 mdo jeziora, blisko lasy, 6 zVm kw., tel. (0604)71 ·
76-37

mieszkanie 2-pokojowe w bloku,
własn., na 1 pokój. własnościowe,
parter, 1-11 p., tel. 673-11-08

PUCK, mieszkanie 2-pokojowe
38,5 m kw., po remoncie, niski
czynsz- sprzedam, tel. (058)67384-51 po 18.00

NAPRAWA, montaż urządzeń
chłodniczych

działki

WŁADYSl:AWOWO,

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia
pustaków i bloczków na Kaszubach, plus transport piasek i pospółkę, Władysław Jaskowski, Golica, 83-321 Mściszewice, gm. Sulę
czyno, tel. 058/685-00-30, 058/68162-16

czorem

WEJHEROWO os. Kaszubskie, 47

budowlane, własn.
hipot., od 1116 do 1119 mkw., tel.
673-37-72, (0602) 76-26-44

PUCK,

ZAMRALARKA skrzyniowa, stan
bdb, 180 I, tel. (058)671-80-79 wie-

WEJHEROWO, 4 pokoje, dwie

PUCK, działka 540 mkw., 300 mod
zatoki, 22 OOO
30

4,50 zł/mkw.+ VAT, ocynkowana 3,80 zł/mkw.+ VAT, tel./
fax 058/682-51-38

WARSZKOWO k. Wejherowa,

ŁĘCZVCE,

PUCK, mieszkanie 2-pokojowe,
38,5 m kw., po remoncie, niski
czynsz, tel. 673-84-51
SPRZEDAM

budowlan
z widokiem na zatokę, tel. 673-1634

ocieplony, 24 mkw., 2pomieszczenia+ WC, 7000 zł, tel. 674-21-19

AUTO- Szyby Jaan. Sprzedaż,
montaż. Wrzeszcz 058/344-1281, Kościuszki 8; Orunia
058/309-02-51, Trakt św. Wojciecha 223; Gdynia 058/620-49-77,
Kapitańska 4; Elbląg 055/23457-09, Metalowców 1; Kwidzyn
055/279-28-12, Piękna 3; Słupsk
059/842-51-80, Przemysłowa 128

KURS

działka

.

RÓ:tNE

PEŁEN zakres usług hydraulicznych i remonty budowlane,
korty C.O. olejowe 31 m kw.
w cenie 1.850 zł. Doradztwo
techniczne, kosztorysy, F.H.U.
Swarzewo, ul. Chłapowska 11,
tel. 674-14-88

KAFELKOWANIE,

=)==·==·=======:::;

o pow. 1.200 m kw,
058/686-73-85

.

-

remontowo- budowlane,
05 867 199 82
drewno orzech, z 1947 roku, cena_. .........
_(
500 zł, tel. 671-38-07
KAFELKOWANIE- solidnie.
MEBLOŚCIANKA: szafa i 4 segPuck (058)673-11-22
menty, stół, lawa, krzesła tapicerowane, tel. (058)672-96-38
MONTAż, sprzedaż, serwis palniSEGMENT 4części wtym szafa dl. ków olejowych, gazowych i pomp
grundfos. Instalacje C.O. tel.
3,60, wys. 1,90 m, w bdb stanie,
0602/103-117
600 zł, ława wys. 50 cm, 50 z!, tel.
MONTAż płyt gipsowych, cekolo(058)671-39-23
wanie, malowanie, montaż drzwi,
tel. 0605/207-154
SIATKA ogrodzeniowa PCV,

dowlaną

WIELKIE Podlesie,

SPRZEPAM

,,El-Gum" oferuje usługi wszerokim zakresie robót elektrycznych, tel. (058)674-05-02,
06021770-195

-

PAWLACZE, szafy suwane, tanio!
(058)676-10-27

BUFET przeszklony, 2,5x0,60 m,

STĘŻYCA, sprzedam działkę bu-

KARWIA (okolice), dom 300 mkw.,
okazja, (058)673-37-77

INSTALARSTWO elektryczne

BOAZERIE, deski podłogowe, listwy, 058/342-54-31

dom 400 m, na działal
biura, dobra lokalizacja.
059/843-22-75

mkw., I p., własnościowe, tel. 67231-90

Kartuskie, działki budowlane, do 1000 mkw, przy głów
nej ulicy, tel. 058/681-47-48

,.

ność-

SWARZEWO,

DOM

,

SŁUPSK,

KALISKA- działka budowlana, prąd
pow. 1600 mkw, tel. 058/686-29-85

KIEŁPINO

11
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POSZUKWĘ

mieszkania do wyna(Puck lub okolice), do 200
zł/m-c, lub za opiekę nad dzieckiem
lub osobą starszą, tel. 673-37-77,
(0502)96-58-31

ANTENY- radiowotelewizyjne,
satelitarne, cyfrowe. drugi konwerter, ustawienia, instalacja,
montaż, 0601/64-82-26
BUDOWA kompleksowa, domów,
058/681-74-97
CHŁODNICTWO-

n~p"wa, KOn•
handlow~
,odówK1, zamrwrk• Rumia 671•

sarwacra

urz.ądzenla

14-98
-

uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 20 słów
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODST?PY MIĘDZY WYRAZAMI

Pakiet nr 4
treść:
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nap,a,,;a, kan·

urządzenia

imię

handlowe-

i nazwisko

adres

rnaowl:1, zamrazark1 Rumla 671·

J,1\8

I ___ I __ I___ I___ I ___I __ l___ l ___,:_I--'---"-~--I __ I___ I ___ I ____~ - - - I___ I___ I

I __ I __ I___ I ___ I _

___ I ___I __ I___
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nr dowodu osobistego
WYDZIERLAWIĘ na sezonową
dziatalnos(} gastronomiczną
2500 m kw. ziemi przy plaży
w Osłoninie. Teren uzbrojony,
woda, prąd, toalety. Wiadomość tel. (058)673-82-24

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

I __ I___ I __ _I __ I___ I___ I __ I __ I___ I ___ I __ I __ I___ I ___ I __ I___ I___ I __ I __ I___ I ___ I __ I___ I ___ I ___I __ I___ I___ I __ l

adres lub telefon kontaktowy:

CHŁODNICTW(),

serwaeta

Tygodnik Lokalny . kupon dla osoby fizycznej

L_ _ _ __

telefon

I __

I __ 1___ 1

_I __ I___ I ___ I
I

I

1___ 1___ 1

I __ _I __ 1___ I __ _I __ 1___ I ___ I __ 1___ !

CYKLINIARSKIE, parkieciarskie, 672-08-13, 0604/900-587
DŁUGI, handel. odzysk, 307-42-16,
307-44-17

CO ZROBIĆ żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA DARMO

podpis

ZOSTAW KUPON

WRZUĆ KUPON DO I\UESfESKłEJ

W LOKAUIWM
Bł ,~,, otŁOSli~

SKRłVfl'KI

łl'fił.'il.11;;.

1/"Rl ~ r...U F KSEt,
• do lokalnego biura ogloszen
• do gdańskiego biura ogłoszeń
fax {058) 300-35-08

DB

DOMOWE naprawy pralek auWYNAJMĘ garaż,

tel. (058)677-34-

90
WYNAJMĘ sale na wesela, przyję
cia i inne imprezy, (058)673-34-52,
(058)673-29-80

tomatycznych. Udzielamy gwaranC)i, Ryszard Bratnikow,
(058)671-27-35
HYDRAULICZNO- gazowe, c.o.
(058)672-66-85, 0501-32-57-89

J il~~Oi,
OC'l'fĄ
• pod adresem lokalnego biura ogłoszeń
• pod adresem gdańskiego biura ogłoszeń

80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
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Wyniki plebiscytu

siatkowa

Piłka
~.

•

Walczą

o póHinal

piątek Siatkarze Międzyszkol17 marca 2000 r.

nego Klubu Sportowego
Korab Puck od piątku
walczyć będą

Pucczanin w Watykanie

Dubicki
na audiencji

Pucczanin Daniel Dubicki wziął udział w audiencji papieskiej w Watykanie. Piłkarz został przyjęty przez
głowę kościoła katolickiego razem z całą swoją druży
ną - Wisłą Kraków, której kibicem był przez wiele lat
Jan Paweł li.
Fot. Arch. rodzinne
REKlNv'\A

w ćwierć

finałowym turnieju mistrzostw Polski kadetów.

Puccy kadeci, zwycięzcy
ligi pomorskiej, są gospodarzem turnieju, w którym wystąpią cztery zespoły. Do
Pucka przyjeżdżają ubiegło
roczny mistrz kraju Bosman
Morze Szczecin, Joker Pila
i Tucholanka Tuchola.
Wszystkie te zespoły w niedawno opublikowanym rankingu klubów siatkarskich
w kategorii młodzieży plasują się znacznie wyżej niż
MKS. Bosman zajmuje 3
miejsce, Joker 7, a Tucholanka 25. Tymczasem Korab
sklasyfikowany został na 30
miejscu, co zresztą działacze
klubowi uznają za duży sukces.
wzmocnieZnaczącym
niem Koraba będzie gra
w turnieju Michała Kaczmarka, zawodnika klubu,
który jest uczniem Szkoły
Sportowego
Mistrzostwa
w Spale. Zgodnie z reguła minem, gospodarze mogą
rówmez posiłkować
się
dwoma graczami z zespołów
swojego regionu, które odpadły już z rywalizacji.
W barwach Kora ba wystąpią
Łukasz Zagraba i Łukasz
Roszkowski z gdańskiego
Stoczniowca.
Turniej rozgrywany bę
dzie systemem każdy z każ
dym. Dwie najlepsze druży
ny wywalczą awans do półfi nałowych rozgrywek mistrzostw Polski.
Każdego dnia w hali Zespołu Szkół Zawodowych
w Pucku rozgrywane będą
dwa mecze. W piątek i sobotę rozgrywki rozpoczną się
o godz. 15, a w niedzielę
o godz. 12.
(mid)
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BHP

SZKOLENIA
WYPADKI
INSTRUKCJE

PORADY KADROWE
DORADZTWO PRAWNE

Hildebrandt
BIURO BHP WEJHEROWO
ul. I Bryg. Panc. WP 32
(obok Urzędu Pracy)
TEL. (O 58) 672 67 50

z o. o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
tel. /0 58/ 677 14 16. 672 24 16,672 81 79,672 74 74
fax IO 58/ 672 66 69, e-mail: balex@balex.com.pl
Oddział Gdańsk ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /0 58/ 344 7 4 90
Oddział Słupsk ul. Dwernickiego 21, tel./fax /0 59/ 842 81 31

Balex Metal

~

spółka
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ZIEMI PUCKIEJ

Marian Wroński, ojciec Doroty, która wylosowała główną nagrodę dla Czytelników
w naszym plebiscycie, z „Dziennikowym " rowerem. - Bardzo się cieszymy, jeszcze
nigdy nie udało nam się niczego wygrać w konkursach - przyznał nam, odbierając
nagrodę Marian Wroński.
Fot. Krzysztof Miśdzioł

Przedstawiamy naszym
Czytelnikom drugą
część wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca ziemi
puckiej w 1999 r.
Nasza główna nagroda
dla Czytelników biorących
udział w plebiscycie trafiła
już do nowego właściciela.
Jest nią Dorota Wrońska
z Pucka, a rower górski
odebrał Marian Wroński, jej
ojciec.
Do odebrania w siedzibie
redakcji są jeszcze zestawy
„Dziennika
upominków
Losowania
Bałtyckiego"
kuponów dokonała Magda:.
lena Czenska, laureatka teplebiscytu.
gorocznego
Upominki otrzymają: Roman Ellwart z Władysławo
wa, Edmund Lieder z PucMelzer
Bernadeta
ka,
z Gnieżdżewa oraz Lilianna
Stankowska z Pucka.
Druga część wyników naszego plebiscytu:
199-100 pkt: :n. Marek
Nikrant 196, 32 Krystyna
Labudda 189, 33. Piotr Fera

180, 34. Leszek Okrój 169,
35. Jan Krypa 164, 36. Kazimierz Kirszling 156, 37. Marek Stromski 147, 38. Andrzej Rozalewski 145, 3941. Krzysztof Lesnau, Michał Ruszewski, Piotr Wojewski 141, 42. Mariusz Roeske 134, 43. Alicja Szopa
132, 44. Andrzej Barcz 125,
45. Andrzej Turek 118, 46.
Hieronim Korthals 117, 47.
Jacek Groenwald 112, 48.
Michał Biskup 109, 49. Waldemar Lesner 103, 50. Kamil Groenwald 100.
99-50: 51-52. Henryk
Chojka, Zbigniew Langiewicz 95, 53-54. Mariusz Kleisa, Piotr 0berzig 91. 55.
Marek Tarzyński 90, 56.
Krzysztof Żocholl 87, 57.
Irena Renusz 82, 58. Zygmunt Rohda 81, 59. Sławo
mir Holender 79, 60. Wojciech Calik 77, 61. Jan Bekisz 75, 62. Franciszek Tuszer 73, 63. Marcin Wilca 70,
64. Karol Rogala 67, 65-66.
Adam Adolph, Dariusz
Białk 63, 67. Roman Bianga
61, 68-69. Rafał Milosz, Damian Steinke 60, 70. Magdalena Wittstock 58, 71- 72.

Anna Szyrowska, Edmund
Żocholl 57, 73-74. Lechosław Centkowski, Krzysztof
Nowak 54, 75. Monika Dubicka 52, 76. Wiesław Ferra
51, 77. Tomasz Madaj 50
49-15: 78. Wojciech Soliński 41, 79. Andrzej Brzozowski 40, 80. Adam Mikołejko 35, 81. Tomasz Thiel
34, 82-84. Mariusz Langiewicz, Artur Mikołejko, Ma rian Rogala 32, 85. Monika
Długa 30, 86. Andrzej Labudda 28, 87 Arkadiusze
wat 27, 88-89. Marek ł __ ·
per, Tomasz Pod.hajski 26,
90-91. Małgorzata Wittstock, Mariusz Włodarski
25, 92-94. Aleksandra Korthals, Sebastian Potrykus,
Bartosz Siewert 22, 95-96.
Tadeusz Kański, Marcin
Ratke 21, 97 Wojciech Ceynowa 20, 98. Roman Wroń
ski 19, 99. Aleksandra
Droszcz 17, 100-101. Dariusz Dubicki, Karolina
Struck 16, 102-105. Maciej
Biskup, Ireneusz Głowien
ke, Michał Loewnau, Magdalena Sarnecka 15
(jan)
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Blachodachowki
Blachy trapezowe
Prółile .zamknięte

Produc ent płyt warstw owych
z rdzeniem styropianowy m
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