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Kręglarstwo

- W Polsce chcę być najlepszy
- mówi w rozmowie z nami Ar
kadiusz Stachecki, jedyny po
morski kręglarz, który pojechał
do Chorwacji na mistrzostwa
świata.

WŁADYSŁAWOWO

KROKOWA

JASTARNIA

NEL

KOSAKOWO

Już w sobotę
1 czerwca
specjalny

Hel. Ustawa o rejonie umocnionym

HELANIE
W PARLAMENCIE

bezpłatny dodatek
do Dziennika
Mapa
turystyczna
powiatu
wejherowskiego

POWIAT PUCKI

Wybieramy wójta

Andrzej Czaplicki - zdaniem
naszych Czytelników - jest naj
popularniejszym wójtem w po
wiecie. My prezentujemy aktu
alną klasyfikację.

JASTARNIA

Zdjęcie mieszkańców

<ONKURSY

Rozdajemy komiksy
Przygotowywana ustawa ma dotyczyć wyłącznie Helu.

Dziś zadajemy kolejne pytanie
w naszym komiksowym konkur
sie. Jego wyniki ogłosimy w
czwartkowym numerze „Dzien
nika Bałtyckiego". Wśród osób,
które prawidłowo wypełnią ku
pon konkursowy, rozlosujemy
nagrody.

POŁCHOWO

Utrzymają się

- Mamy już prawie zapewnione
utrzymanie - twierdzi trener
Srok. - Teraz możemy grać spo
kojniej.

ołączone komisje
sejmowe samorzą
du terytorialnego i
obrony narodowej
zajęły się pierw
szym czytaniem zgłoszone
go w trybie pilnym rządo
wego projektu ustawy o

uznaniu części Półwyspu
Helskiego za rejon umoc
niony. Na spotkanie z obra
dującymi parlamentarzysta
mi pojechali do Warszawy
helscy samorządowcy.
- Chcieliśmy publicznie
przedstawić nasze racje -

Fot. Krzysztof Miśdziol

wyjaśnia Tadeusz Klajnert,
przewodniczący Rady Mia
sta Helu. - Do tej pory nie
mieliśmy okazji, choć bar
dzo o to zabiegaliśmy. Uwa
żamy proponowaną ustawę
za złą dla naszych miesz
kańców.
(mid)

Od dzisiaj co tydzień w czterech kolej
nych wydaniach „Echa Ziemi Puc
kiej" przedstawiać będziemy w po
większeniu fragmenty pamiątkowego
zdjęcia mieszkańców Jastarni, wyko
nanego w porcie rybackim. Na stronie
9 dziś pierwszy fragment fotografii
wykonanej przez Dariusza Kulę. To
niezwykła pamiątka, a zarazem okazja
dla Czytelników do odszukania na
zdjęciu siebie i swoich bliskich.

(mid)

REKLAMA

Puck. Po włamaniu do sklepu

Podejrzani w areszcie

D

wóch mężczyzn podejrzanych o doko
nanie włamania do jednego ze skle
pów ogólnospożywczych w Pucku
trafiło do aresztu. Sprawcy weszli do sklepu
od strony zaplecza, wyłamując zamek w
drzwiach. Po spenetrowaniu pomieszczeń
złodzieje zabrali głównie używki. Zginęły
alkohol, wyroby tytoniowe, a także słodycze.
W sumie straty spowodowane włamaniem
do sklepu wyniosły 8 tys. zł. Poszkodowaną
właścicielką jest mieszkanka Pucka.
- Na miejsce przestępstwa udali się policjahci - opowiada podkomisarz Krzysztof
Korth, naczelnik Sekcji Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Pucku. - Jeszcze tego

samego dnia w toku postępowania udało
nam się zatrzymać dwóch podejrzanych o
dokonanie włamania. Zatrzymani mężczyź
ni to mieszkańcy Pucka w wieku 27 i 32 lat.
Sąd Rejonowy - Roki Sądowe w Pucku - na
wniosek prokuratora zastosował tymczaso
wy areszt na trzy miesiące wobec podejrza
nych.
- Mężczyźni ci są podejrzani o popełnie
nie przestępstwa z artykułu 27111 kodeksu
karnego, za które grozi kara od roku do 10
lat więzienia - mówi podkomisarz Korth.
Obaj mężczyźni byli już notowani przez
policję.
(mid)

Mobil
Express

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:
- OLEJE - UKŁADY KIEROWNICZE
- TŁUMIKI - AKUMULATORY
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•Ławki. Przed laty
przy przystanku PKS w
Krokowej stały ławki,
na których można było
usiąść oczekując na au
tobus; Niestety zostały
one zniszczone przez
wandali. Wielokrotnie
monitowano w sprawie
ponownego ustawienia
ławek Zdarzało się, że
osoby w podeszłym
wieku mdlały podczas
oczekiwania na auto
bus. Junita E., Krokowa
•Bankomaty. Dotych
czas w bankomatach
Banku Gdańskiego
można było wybrać 20
zł. Teraz minimalną
kwotą jest 50 zł. Tym
czasem zdarza mi się,
że potrzebuję tylko 20
zł. Dlaczego Bank zmu
sza mnie do wybierania
z konta większej kwo
Zofia Z., Puck
ty?
•Bezrobocie. Bezsku
tecznie poszukuję za
trudnienia. Niestety ża
den z przedsiębiorców
nie ma nic do zapropo
nowania. Nikt nie
przejmuje się losem lu
dzi bezrobotnych.
Zbigniew C,.
Władysławowo

LICZBA
TYGODNIA
- to miejsce, które pod
czas regat rozgrywa
nych na wodach Zatoki
Puckiej wywalczył
Piotr Wojewski, żeglarz
tutejszego klubu spor
towego. Nasz zawodnik
wystartował w rega
tach o puchar Polskie
go Związku Żeglar
skiego, które zorgani
zował Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Re
kreacji w Pucku. Piotr
po raz pierwszy wy
startował w klasie
Finn. Zwyciężył Mate
usz Kusznierewicz.

MAMY 40 LAT

PODPATRZONE

Chcę być najlepszy

Strażacki narybek
Dla dzieci z Krokowej największą atrakcją jest
możliwość przebrania się w ubiór strażaka. Pod
czas wizyty w miejscowej remizie OSP z ochotą
przymierzały stroje, w jakie strażacy ubierają się
na akcje gaśnicze. Szczególnie podobało im się
ubranie ochronne, z którego korzystają członko
wie krokowskiej OSP.
(R.K.)

Rozmawiamy z Arkadiuszem Stacheckim, jedynym puckim
kręglarzem, który pojechał na tegoroczne mistrzostwa świata
mistrzostwach
mis
świata zagra pan
!
już po raz drugi.
Trema wciąż ta sama?
- Razem z kolegami z re
prezentacji grać będziemy
przeciwko ponad dwudzie
stu najlepszym drużynom
świata - o najwyższą staw
kę w kręglarstwie. To rze
czywiście może dekoncen
trować. Ale dobry zawod
nik walczy do samego koń
ca. Kręgle to specyficzna
dyscyplina sportu. Wynik
pojedynku pomiędzy dwo
ma graczami może roz
strzygnąć się dosłownie w
ostatnich kilku rzutach.
- Czy w kręglarstwie
kondycja odgrywa dużą rolę?
- Wbrew pozorom to
bardzo wyczerpująca dys
cyplina. Podczas meczu
musimy oddać 200 rzutów
w czterech turach. Na każ
de 50 rzutów mamy tylko
20 minut. Zdarza się, że po
takim wysiłku zawodnicy
schodzą z toru odwodnieni.
Równie ważne jest także
odpowiednie przygotowa
nie psychiczne.
- Kręgle to dyscyplina
drużynowa czy indywidu
alna?
- Występujemy w parach
oraz drużynach, ale przede
wszystkim liczy się wynik
indywidualny. Oczywiście
•występujemy razem, ale
gramy zawsze indywidual
nie. Zawsze kulam tak, by
każdy mój kolejny rzut był
* i
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lepszy od poprzedniego. W
Polsce chcę być najlepszy. '
- Które miejsce na mi
strzostwach świata uzna
pan za sukces?
- Oczywiście zagram na
maksimum swoich możli
wości - jak zawsze zresztą.
Za cel postawiłem sobie
jedno: poprawić mój re
kord życiowy ustanowiony
w Pucharze Świata. Chciał

bym przekroczyć barierę
tysiąca punktów
- Dlaczego wybrał pan
kręgle?
- Próbowałem swoich sił
w różnych dyscyplinach.
Okazało się jednak, że to
właśnie kręgle najbardziej
odpowiadają moim oczeki
waniom. Tu się sprawdzam.

Lucjan Selewski przeprowadził krótką lekcję
na temat sposobu zakładania ubrania
ochronnego.
Fot. Roman Kościelniak

Rozmawiał
Piotr Niemkiewicz

Arkadiusz Stachecki

CYTAT TYGODNIA
- Wasza zdolność to improwizacji i szybkiego re
agowania są fascynujące!

Pucczanin i wychowanek Zatoki Puck. Przygodę z kręglami zaczynał
w 1986 r. Jeden z bardziej utytułowanych kręglarzy na Pomorzu.
Obecnie gra w poznańskim klubie Czarna Kula, z którym wywalczył
drużynowe mistrzostwo Polski. W grze indywidualnej zdobył srebrny
medal. Jest instruktorem kręglarstwa sportowego ze związkową li
cencją. Dostał propozycję gry w kręglarskiej Bundeslidze.

- powiedział do przedstawicieli Władysławowa
Werner Otten, burmistrz niemieckiego Lamstedt,
podczas uroczystej sesji z okazji dziesięciolecia
nawiązania stosunków partnerskich między obie
ma gminami. Ta opinia została nagrodzona okla
skami i śmiechem przez zebranych w sali władysławowskiego ratusza.
—

Kalendarium

Święto Straży Granicznej

ROZDAJEMY NALEPKI

Gryf i koga
Dla naszych Czytel
ników mamy pre
zenty: najnowsze
naklejki z herbem
powiatu puckiego
oraz kaszubskim
gryfem, wydruko
wane przez Staro
stwo Powiatowe w
Pucku. Komplet
nalepek, które cie
szą się nie tylko
wśród mieszkańców
powiatu sporym po
wodzeniem, mogą
otrzymać także nasi
Czytelnicy Wystar Kaszubski gryf na powia
towej naklejce.
czy odpowiedzieć
Fot. Piotr Niemidewicz
telefonicznie
(dzwoniąc pod nasz
redakcyjny numer 673-25-01) lub korzystając z
poczty elektronicznej (sekretaiiat@starostwo.puck.pl) na pytanie, które zamieszczamy w
czwartkowym wydaniu „Dziennika Bałtyckiego".
Wszystkich, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi
na pytanie, nagrodzimy kompletem dwóch nalepek
ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Puc
ku. Nazwiska nagrodzonych wymienimy w przy
szłym numerze „Ech"a. O konkursie piszemy także
na naszej stronie internetowej puck.naszemiasto.pl.

w

Fot. P. Niemiciewicz

Ryszarda Jaworska
dyrektor szkoty
- W piątek świętujemy 40-lecie
szkolnictwa specjalnego w powiecie, Zaczynamy już o godzi
nie 9 mszą. Godzinę później
rozpoczną się uroczystości w
szkole. W tym roku z tej okazji
przygotowaliśmy już kalendarz
ścienny•, jest okolicznościowy
kubek. Powstała też specjalna
publikacja poświęcona naszej
historii. Wystawę swoich prac
mieli także nasi podopieczni.
Podczas dzisiejszych uroczy
stości będzie można m.in. zoba
czyć przedstawienie naszego
teatrzyku kukiełkowego.

O

Ziemi Puckiej
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Władysławowscy pogranicznicy na terenie swojej strażnicy.
i edenastą rocznicę po| wstania Straży GraJ nicznej władysławow
scy pogranicznicy uroczy
REDAKCJA PUCK •

Redaguje zespół oddziału „Dziennika Bałtyckiego"
ISSN 0137/9062
Puck, plac Wolności 31,
Stały dodatek do „Dziennika Bałtyckiego"
tel./fax (058) 673-18-93
db.puck@prasabalt.gda.pl

ście obchodzili w swojej
strażnicy.
Na uroczysty apel przy
byli z życzeniami i upomin

REDAKCJA GDAŃSK
Redaktor naczelny:

Janusz Witowski, tel.30-03-300

Fot. Krzysztof Miśdzioł

kami przedstawiciele sa
morządów, policji, leśnic
twa.
(mid)

(pen)
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PRZEGLĄD TYGODNIA

Debata o rejonie umocnionym

Goście z Niemiec

Helanie w parlamencie

WŁADYSŁAWOWO. Dziesiątą rocznicę współ
pracy z niemiecką gminą Lamstedt obchodzono
uroczyście we Władysławowie. W mieście gości
kilkudziesięcioosobowa delegacja na czele z bur
mistrzem Wernerem Ottenem-Wzięła ona udział
w uroczystej sesji Rady Miasta w ratuszu. W jej
trakcie tytuł honorowego obywatela Władysławo
wa otrzymał były burmistrz Lamstedt, Klaus Wiesen.
Niemieccy goście odwiedzili władysławowskie in
stytucje i wzięli udział w biesiadzie kaszubskiej.

IWłasne konsultacje
•
Powołano podkomisję
•Pesymizm w kuluarach
I

posiedzenie połą1 czonych
;
\
| komisji
%g#Hl s e j m o 
wych, samorządu teryto
rialnego i obrony narodo
wej, udała się reprezentacja
helskiego
samorządu,
przedstawiciele władz mia
sta i różnych opcji politycz
nych.
Parlamentarni sprawoz
dawcy przygotowywanej
ustawy o rejonie umocnio
nym przekonywali, że jest
ona niezbędna, a Hel to
bardzo ważne miejsce dla
obronności kraju. Ich zda
niem, ograniczenia praw
mieszkańców jest tam ko
nieczne. Jeden z posłów So
juszu Lewicy Demokratycz:j wyraził nawet pogląd,
może trzeba zlikwidować
gminę Hel.

(mid)

••

Klaus Wiesen ze statuetką dla honorowego
obywatela Władysławowa. Z lewej wicebur
mistrz Władysławowa, Tomasz Herrmann.

Tylko dla Helu
- Przekonywaliśmy, że Prezydent Aleksander Kwaśniewski rozmawia z senator Olgą Krzyżanowską w He
rygory przygotowywanej lu. Z lewej Tadeusz Klajnert.
Fot. Piotr Niemkiewicz
ustawy są nieuzasadnione
w
sposób
niespotykany
w
trybie
pilnym.
Helanie
sami
helan
zbyt
optymistyczne.
- mówią helscy samorzą
dowcy. - Chodzi na przykład żadnych innych jednost przeprowadzili konsultacje Nawet parlamentarzyści z
o konieczność uzyskiwania kach samorządowych. lyiko z organizacjami społeczny rządzącej koalicji przyzna
mi, które wypowiedziały się wali, że projekt jest rządo
od władz wojskowych zgo dla Helu jest ta ustawa.
przeciw przygotowywanym wy i w dodatku zgłoszony w
dy na kupno nieruchomości Premier
trybie pilnym, więc niewiel
przepisom.
czy dzierżawienie jej przez
nie
zareagował
kie są szanse na jego od
Takie
argumenty
przed
dłuższy czas.
Rada Miasta Helu doma stawiali łielanie w parla rzucenie w całości.
- Według nas ta ustawa
nie powinna się nazywać „o gała się od premiera Leszka mencie. Po dyskusji parla
uznaniu części Półwyspu Millera przeprowadzenia mentarzyści postanowili
Będziemy
Helskiego za rejon umoc konsultacji społecznych w powołać podkomisję, która
przekonywać
niony", ale „o ograniczeniu tej sprawie, co ich zdaniem dokładnie przeanalizuje sy
Europejska tuację w Helu. Na początku
praw własności w mieście gwarantuje
Hel" - mówi Tadeusz Klaj- Karta Samorządu Teryto przyszłego tygodnia ma ona
nert, przewodniczący Rady rialnego. Do konsultacji nie odwiedzić tę gminę.
Dyskusje w kuluarach
jiasta Helu. - Dokument doszło. Projekt rządowy
• n ogranicza nasze prawa ustawy trafił do Sejmu w sejmowych nie nastrajały

Fot. Krzysztof Miśdzioł

STRAŻACY W AKCJI

Problemu nie było
WŁADYSŁAWOWO. Strażaków powiadomiono,
że na ul. Ceynowy widać spore zadymienie. Na
miejsce wyjechali funkcjonariusze Terenowej
Służby Ratowniczej. Okazało się, że ogień był, ale
pod stałym nadzorem osób dorosłych.

Przetestowali młodzież
POWIAT PUCKI. 24 uczestników rywalizowało o
miano najlepszego w eliminacjach powiatowych
turnieju wiedzy pożarniczej. Wśród najmłodszych
(10-13 lat) największą wiedzą popisał się Michał
Gułcz ze Szkoły Podstawowej w Karwi, w drugiej
grupie (14-16) najlepszy był gimnazjalista z
Wierzchucina, Marek Wojtowicz. Najstarszą kate
gorię wygrał Adam Hintzka, uczeń Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Pucku.
Młodzi ludzie musieli najpierw rozwiązać testy.
Potem przepytali ich puccy strażacy.
- Najmniej kłopotów z tremą mieli ci, którzy w
naszym turnieju startowali już wcześniej - przy
znaje Edmund Skwiercz, rzecznik prasowy Ko
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Pucku.

REKLAMA
Fot. P. Niemkiewicz

SPRZEDAZ SAM0CH0D0W $ SUZUKI
SPRZEDAŻ CZĘŚCI
AUTORYZOWANY DEALER
SUZUKI MOTOR POLAND LTD.
SERWIS
PRZEGLĄDY GWARANCYJNE
NAPRAWY POWYPADKOWE
KREDYTY
od 26.400
UBEZPIECZENIA

Mirosław
Wądołowski
burmistrz Helu
- Każdego parlamentarzy
stę czy ministra, którego
gościmy, staramy się prze
konać, że to zła ustawa,
bezzasadnie ograniczająca
nasze prawa. Nasze obiek
cje przedstawiliśmy też pre
zydentowi Aleksandrowi
Kwaśniewskiemu, gdy
otwierał w Helu halę wido
wiskowo-sportową. Popie
rała nas m.in. senator Olga
Krzyżanowska i inni parla
mentarzyści. Obawiam się,
że nie uda się doprowadzić
do odrzucenia ustawy, ale
może da się ją złagodzić.

i

m

(pen)
REKLAMA

84-232 RUMIA
ul. Dąbrowskiego 147
679-51-15
679-59-54
' 679-59-55

MATERIAŁY
BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE

|FI
REKLAMA
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84-100 Puck
y
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84-230 RUMIA kAGdyni,
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tel./fax 0-58 671-96-06, 671-11-58
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pwybrzeża

Aby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się

w

Reklamy

Dziennik
Bałtycki*

anku Kwater"

w Gdańsku, Katowicach, Olsztynie,
Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi należy
KUPON z potwierdzeniem wpłaty na konto POLSKAPRESSE
Sp. z 0.0. oddział „Prasa Bałtycka":
BRE SA O/GDAŃSK 11401065-00-314807-PLNCURR01-53

•WRZUCIĆ 00 JEDNEJ Z NIEBIESKICH SKRZYNEK
UZlEiSiiA BAŁTYCKIEGO
•ZOSTAWIĆ W BIURZE OGŁOSZEŃ
(adresy Biur Ogłoszeń w stopce redakcyjnej)

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

KUPON Bank Kwater

7

Kupon Bank Kwater uprawniający do jednego ogłoszenia drobnego w Dzienniku Bałtyckim,
Trybunie Śląskiej, Gazecie Olsztyńskiej, Gazecie Poznańskiej, Gazecie Wrocławskiej, Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Łódzkim

Treść:
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BANK KWATER

SPIS RUBRYK:

Ogłoszenie do 15 słów = 39 zł*

1. Nad morzem
2. Nad jeziorami

*cena zawiera VAT

adres I

l8 io .2i

•PRZESŁAĆ POCZTĄ
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numer dowodu osobistego 1

pod adresem: „Dziennik Bałtycki", 80-894 Gdańsk,
Targ Drzewny 9/11, z dopiskiem Bank Kwater

I I

Nr rubryki

3. W górach
4. Za granicą
5. Różne
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83-010 STRASZYN, ul. Spacerowa 1
tel./fax (058) 682-02-36

L a s

e-mail:bluro@supon.straszyn.pl

blachodachówka
blachy trapezowe
okna dachowe
orynnowanie
akcesoria
Wyłączne autoryzowane punkty smsslaży:
Gdańsk
Gdynia
Kartuzy
Kościerzyna
Leśniewo
Lębork
Malbork
Pruszcz Gd.
Reda
Starogard Gd.
Sztutowo
Tczew
Władysławowo
Żukowo

301 67
629 65
685 32
686 72
675 59
863 22
647 16
773 35
678 71
563 90
247 93
777 18
774 58
681 82

12
03
99
44
75
77
85
51
11
95
35
80
55
56

ul. Mostowa 14
ul. Chwaszczyńska 50
ul. Gdańska 28
ul. Wojska Polskiego 8
ul. Pucka 31
ul. Słupska 18
al. Wojska Polskiego 91
ul. Obr. Westerplatte 1A
ul. Gdańska 16
os. Konstytucji 3 Maja 5A
ul. Gdańska 43 A
ul. Jagiellońska 55
ul. Łąkowa 4
ul. Kościerska 9

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY
z dostawą do domu

Sprzedaż detaliczna i hurtowa patiw

J

I
podpis czytelny imię i nazwisko

PHT "SUPON-S A .

Wiesz co masz na dachu!

Rafinerii Gdańskiej BA

I I I I I I I I I I I

imię i nazwisko L L L L.—L 1 L i L L L L l L L L L L L L L L L..J

Gdańsk, (058) 30-03-213

Patronackie Stacje Paliw

BmtyClCI MS#

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI; TREŚĆ OGŁOSZENIA NALEŻY ZACZĄĆ OD NAZWY MIEJSCOWOŚCI

•PRZESŁAĆ FAKSEM

szwedzka precyzja
achowe doradztwo
gwarancja 15 lat
atesty i aprobaty
atrakcyjne ceny
transport
raty

_

i

O

g

r

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

Husqvarna 2401#

1499,-

ODDZIAŁY:•Pruszcz Gd, ui. Krótki 1a, tel. (058) 682-24-63 (usługi)

•Elbląg, ul. Komeńskiego 3a, tel. (055) 233-88-57 (handel, usługi) •Gdynia, ui. Małopolska 25,
tel. (058) 664-70-91 (usługi), tel. (058) 664-68-13 (handel, usługi)• Gdańsk, ul. Elbląska, te
ren 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. Mlrachowska 75, tel. (058) 684-74-13
(handel, usługi)
2HTOfi1/D/1154

Husqvarna

•OPTIMUS • SYSTEM
OKNA PCV

Husqvarna 323

i

SUPERPROMOCJA do 30.06.2002
1,5x1,5 (R + UR)-

790 zł z Vat (OKNO + DEMONTAŻ

SALONY SPRZEDAŻY:

+ MONTAŻ + OBRÓBKA TYNKARSKA)

MISZEWKO IX B k. Chwaszczyna,
GDYNIA, ul. CHYLOŃSKA 91.
GDYNIA, pl. GÓRNOŚLĄSKI 17
WEJHEROWO, ul. Św. JACKA 12.

kupno domu, mieszkania
zmiana samochodu

możemy Ci
w tym pomóc
nasza zalety to niskie wymagania odnośnie
zarobków, najniższe koszty, minimum formalności,
zadzwoń już dziś I dowiedz się szczegółów

| GDYNIA tel. (0 58) 782-03-30 GDAŃSK tel. (0 58) 763-14-85
ELBLĄG tel. (0 55) 23518 19 SŁUPSK tel, (0 59) 84245-75
STAROGARD GDAŃSKI tel. (0 58) 775-21-10

•••

ł A ;h =1

Jeśli nie stać Cię na

ś

. W banku jest dla Ciebie
nieosiągalny..?

KREDYT
W Banku jest dla Ciebie zbyt drogi...
To jest tylko

...i wiele innych

2039141/A/482

232 R

PRODUKCJA
SPRZEDAŻ
MONTAŻ

PROFIL - ALUPLAST (NIEMCY)
OKUCIA - WINKHAUS (NIEMCY)
SZYBY - THERMO K=l,l
NAROŻNIKI ANTYWŁAMANIOWE
MIKROWENTYLACJA

remonty

d

OFERUJEMY:

PODWYŻSZONY STANDARD:

wiosenne zakupy

ó

O
REKLAMA!
w
^ A TO SĄ FAKTY: <>
TYLKO U NAS:

lei. 684-89-01
(cl. 623-02-61
(cl. 672-78-93

OFERTA WSPÓŁPRACY
DLA POSIADACZY ZBtiŹ
Nowoczesny młyn posiada
wolne moce przemiału zbóż
(pszenica i żyto) w ilości
600 ton w miesiącu.
Gwarantujemy zbyt na
produkty przemiału.

Kontakt tel. 0503-139-963.
ogłaszaj sięl

OD 6000 DO 100 000

- Państwa linia ratalna jest ubez
pieczona w renomowanym Towa
rzystwie Ubezpieczeniowym
- Indywidualne rozwiązanie proble
mów finansowych dla każdego
z Klientów
Formalności załatwiamy „od ręki"
W przypadku rezygnacji zwracamy koszty
W CIĄGU
DOTRZE DO
CIEBIE KONSULTANT !

48 h

GDYNIA, tel. (058) 661-71-14
BYDGOSZCZ, tel. (052) 584-06-40

10144629/A/1568

1.099,-

AUTORYZOWANE PUNKTY HMDtMO-SEmSOWI
* Bytów, ul. Pochyla 3a.

tel. (059) 822 22 41

* Choczewo, ul. Wojska Polskiego 4/2, tel. (058) 573 23 8S
* Chojnice, ul. Piłsudskiego 20b, tel. (052) 397 28 80
* Czarne, ul. Młyńska 5, tel. (059) 833 21 68

* Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19. tel. (058J 321 22 03
* Gdańsk, ul. Słowackiego 2, tei. (058) 344 Ofi €1
* Gdynia, ui. Morska 65. tel. (058) 621 61 10
* Kartuzy, ul. Gdańska 41, tel. (058) 685 33 15
ul. Sikorskiego 13, teł. (059) 857 61 80

* Kościerzyna, ul. Drogowców 6. tel. (058) 686 74 58
* Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, tel. (0S5) 279 59 11

* Lębork, ul. I Armii Wojska Polskiego 32, tel. (859* 862 76 75

* Lubichowo, ul. Leśna 1b, tel. (058) 588 54 53
* Malbork, ul. Sienkiewicza 26, tel. (055) 273 13 85
* Miastko, ul. Górna 4, teł. (059) 857 31 58
* Nowy Dwór Gdański, ul. Warszawska 2c„ tel. (855) 273 13 SS
* Stupsk, ul. Grodzka 10, teł. (059) 842 29 04

* Sopot, al. Niepodległości 705, tel. (058) 550 02 07
* Starogard Gdański, ul. Gdańska 12, tel. (058) 563 87 67
* Sztum, ul. Sienkiewicza 26. teł. (055) 640 19 24
* Wejherowo, ul. i Brygady Pancernej WP 77a, tel. *058) 672 3W
* SUSZ, ul. Stare Miasto 6, tel. (05S) 278 72 08.

S3

* Brusy, ul. 2 Lutego 3, tei, (052) 39 83 491

www.husqvarna.com.pl

10145904/A/S-5

- Najniższy koszt obsługi
- Zestawy finansowe:

m

N-466/B/910

Ogłaszaj się

zawsze we wtorek

BĄmąlk

Bałtycki*

Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
tels (058) 300-35-06
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6
tel. (058) 620-65-20
Słupsk, ul. Filmowa 3e
tel. (059)848-17-30

zawsze we wtorek w Dzienniku
R

,.

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (0-58) 300-32-60
. Gdynia, ul. Starowiejska 17/6, tel. (0-58) 660-65-20
Słupsk, ul. Filmowa 3e, tel. (0-59) 848-17-30

v

M Dziennik
Bałtycki*

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

ZA CO JĄ KOCHAM

Macierzyństwa nie mierzy się czasem, ale mitością

I Julita Kiczek, 7 lat, Stupsk

Czas bólu, czas radości

- Kocham swoją mamą za to, że powiedziała
Mikołajowi, że ja chcę dostać hulajnogę. I ja ją
potem dostałam. Kocham moją mamę jeszcze
za to, że kupiła mi cztery rybki, jak mi jedna
zdechła. Lubię jak razem chodzimy na spacery i
rozmawiamy, mama wtedy nazywa mnie myszką,

I Paweł Stelmaszuk, 7 lat Stupsk

„Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt..., kto nie wierzy robi błąd"

- Kocham moją mamę, bo ma bardzo dobre ser
ce. Jak mnie pogryzł pies i mało nie umarłem,
to się mną opiekowała i kupowała dużo pre
zentów. Kocham ją za to, że jest ładna i za to,
że nazywa mnie swoim Pawciem. Moja mama
kupuje mi zabawki i za to też ją kocham.

neta była w 11 ty
godniu ciąży, gdy
znalazła się w
szpitalu. Nie zno
siła błogosławio
nego stanu najlepiej. Gdy
podczas badania USG usły
szała - czy pani wie, że ma
dwójkę?
oniemiała.
Wszystkie pielęgniarki i po
łożne cieszyły się i serdecz
nie gratulowały. Ona sama
powoli przyzwyczajała się do
tej myśli. tylko co teraz? zastanawiała się. Przecież
miała być Natalia lub Mate
usz. Nie była przygotowana
na wybór dodatkowych
imion. Problem jednak szyb
ko się rozwiązał. Wiktoria po
prostu się przyśniła, Michał
został zaakceptowany nie
długo później. Czas mijał,
Aneta wcale nie czuła się le
piej. - Początkowo zamiast
tyć - chudłam. Później poru
szałam się wolniej niż żółw.
W ósmym miesiącu ciąży
proces zmywania nawet nie
wielkiej porcji naczyń trwał
ponad godzinę - uśmiecha
się do wspomnień. - Pod ko
niec ciąży jadłam już za tro
je. Szybko się męczyłam.
Słowem, nie było lekko.
Chodziłam do szkoły rodze
nia, ale ponieważ wszyscy

I Kuba Matysiak, lat 6, Tczew

- Moją mamusię kocham za to, że jest dla
mnie dobra i tuli jak jest mi smutno. Lubię za
to, że kupuje mi i Dominikowi, mojemu bratu,
różne rzeczy, kiedy ją o to prosimy. Czasami
tylko mówi, że w każdym sklepie nie może
nam kupować słodyczy i że przesadzamy.

I Jakub Ferenc, 6 lat, Cztuchów

- Kocham moją mamę za to, że przychodzi do
mnie do pokoju, żeby się pobawić. Jak jestem
chory, to się mną opiekuje i daje mi lekarstwa,
najlepiej takie słodkie. Teraz piję „aktimelki",
bo nie mam czasu chorować. Dla mamy na
uczyłem się wierszyka i powiem go w Dzień Matki

I Michalinka Borek, 7 lat, Cztuchów

- Bardzo lubię być z mamą i jest mi smutno,
kiedy idzie do pracy na nocki i dniówki. Najbar
dziej lubię poniedziałki, bo wtedy nie pracuje.
Nauczyłam się dla mamy wierszyka o zajączku i
rysuję kwiatki w zeszycie. Chowam zeszyt, żeby
mama nie znalazła.

I Jakub Baran, przedszkolak, Malbork
- Moja mama jest śliczna i bardzo miła. Ładnie
się ubiera. Często się uśmiecha. Lubi chodzić z
nami na spacery. Zawsze wieczorem przychodzi
do naszego pokoju i czyta nam bajki przed
snem. Bawi się z nami. Jest cierpliwa i nie de
nerwuje się, kiedy coś zbroimy.

I Daria Klonowicz, 6 lat Nowy Dwór Gd.
- Kocham moją mamę, bo kupuje mi słodycze. I
za to, że pozwala mi oglądać program „Big
Brother", gdy jest już późno i powinnam daw
no spać. Pozwala mi chodzić samej po drabin
kach i daje pieniądze na lody. Kocham mamę,
bo jest miła i dobra.

REKLAMA

Oferta ważna do 29 maja 2002 r.
IKR1

piętek
24 maja 2002 r.

Opony

byli przekonani, że i tak bę
dę miała cesarskie cięcie,
nawet specjalnie sobie nie
poćwiczyłam.

Podwójna miłość
Tymczasem urodziła dwie
dziewczynki - siłami natury,
osiem dni przed wyznaczo
nym terminem. Natalia
przyszła na świat 11 stycznia
0 godz. 9.42. Wiktoria jest
młodsza od siostry o 4 minu
ty. Lekarz pochwalił młodą
mamę, twierdził, że znako
micie dała sobie radę.
- Pierwsze tygodnie były
do siebie bardzo podobne opowiada Aneta. - Karmie
nie, spanie, przewijanie. Dzi
siaj dziewczynki mają cztery
miesiące, są bardziej komu
nikatywne. To cudowne pa
trzeć, jak się do mnie uśmie
chają i gaworzą. Opieka nad
nimi całkowicie pochłania
mój czas. Ale ich uśmiech
wynagradza każdy trud.

Kokietka
1 myślidelka
Aneta znakomicie pozna
ła charaktery swoich córek.
Wie, że Natalia będzie nie
długo małą kokietką.
- Jest bardzo dziewczęca opisuje mama. - Wiktoria, to
z kolei myślidelka. Gdzieś
się zapatrzy, zamyśli. Natalia
jest spokojna, nie płacze tak
często jak siostra, mniej się

Szykujemy niespodzianki
Filip Grunau
Chojnice

- W święto mat
ki zrobię mamie
sałatkę owoco
wą, którą na
uczyłem się ro
bić w przed
szkolu i po
Fot. J. Myszka
sprzątam mój
pokój. W ogóle będę pomagać we
wszystkim, albo zrobię za nią
wszystko. Bo w święto matki ma
ma jest najważniejsza. Kocham ją.

c

Natalia to mała kokietka, Wiktoria jest wrażliwa i deli
katna - opisuje córki Aneta.
Fot. Roma Linke
denerwuje. Wiktoria, która mijały. Gdy myśli o przyszło
ma za sobą nieco drama ści, do głosu dochodzi jej pe
tyczniejsze przeżycia, jest symizm, a nawet katastro
bardziej wrażliwa i delikat fizm. - Myślę niekiedy o
na. - Czym teraz jest dla tym, że je źle wychowamy, że
mnie macierzyństwo? - będą palić papierosy, czy
Aneta zastanawia się dłuż brać narkotyki. Bardzo boję
szą chwilę. - Przede wszyst się chorób, które mogą się
kim to cel życia każdej ko ujawnić za rok czy dwa.
Na razie jednak cieszy się
biety To szczęście i euforia,
histeria i złość. Często zasta każdym dniem spędzonym z
nawiałam się, dlaczego tar dziewczynkami. Serce jej
gają mną tak sprzeczne mięknie, gdy Natalka tak cu
uczucia. Uspokajały mnie downie się uśmiechnie, a
zapewnienia mojej mamy, że Wiktoria rozgaworzy na do
bre. Zrobi wszystko, by za
to normalne.
pewnić córkom szczęśliwe i
Dylematy i obawy
pełne miłości życie. Jej ma
Oczywiście, były momen cierzyństwo liczy sobie do
ty, gdy miała wszystkiego do piero cztery miesiące. Tego
syć. Ale wystarczyło, że uczucia nie mierzy się jed
dziewczynki się do niej nak czasem, ale miłością.
Roma Linke
uśmiechnęły i złe uczucia

Wonika Matyja
Chojnice

-W niedzielę
podam mamie
śniadanie do
łóżka. Złożę ży
czenia i pozry
wam kwiatki.
Kocham moją
Fot. J. Myszka
mamę, bo do
brze gotuje i opiekuje się dzieć
mi jak złamią sobie rękę.
A najbardziej ją kocham za to, że
bardzo kocha mnie.

Kamil Bucholc
Chojnice

- Na pewno zrobię
mamie kawę, którą
moja mama bar
dzo lubi. W przed
szkolu zrobiłem dla
niej laurkę i na
uczyłem się pio
Fot. J. Myszka
senki. Chętnie ją
mamie zaśpiewam. Mogą też
obrać ziemniaki na obiad i nawet
odkurzyć. Kocham mamę, bo robi
nam śniadania i wszystkie zupy.

REKLAMA

l Pompowanie opon azotem

OGRZEJEMY TWÓJ DOM, WARSZTAT, FERMĘ.

ekonomiczne 0 bezpieczne •ekologiczne

+ Filtr* + 1 litr oleju

GRATIS!

* przy wymianie oleju na CASTROL GTX Magnatec 5W40

,u
największy wybór

w najniższej cenie

Norauto

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

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

Uf

OFERUJEMY PAŃSTWU:
- zbiorniki 2700; 4850; 6700
w wersji naziemnej
i podziemnej
- indywidualną analizę,
planowanie, projektowanie i
serwis instalacji gazu
płynnego
- bardzo korzystny system
dzierżaw zbiorników
- stałe dostawy wysokiej
jakości gazu:
propan, propan-butan

INFO. 0800-306-204
84-230 Rumia

/ bałtykcAz
tel. 058/771-49-00
fax 771-49-14

6

Dziennik
Bałtycki IN*

piętek

24 maja
maj; 2002 r.
Hr
Wr 21/346
21/34

www.naszemiasto.pl

wybrzeża

DifeiinS

Wióldżi Kaszebi

O tytuł Mestra i Mesterka Kaszebsczegó Pisenku

Labuda

Prof. Ge

NORDA
Pismiono Kaszebsczi Zemi
Pisownia bez tajemnic
Wielu uczestników
•
Start notabli
•Organizacyjny sukces

>r Honoris Causa Uniwersytew Toruniu i UJ w Krakowie,
naukowych, najwybitniejszy
uii średniowiecza.
1916 r. w Kamiennej Górze
iwnej gminie Sianowo.
- To moje ]
. Myślę i śnię po kaszubska
iu - z wojenną przerwą - od
1936 roku. Ale nie jestem poznaniakiem. Jestem
Kaszubą w Poznaniu. Zamierzam napisać historię
Kaszub, jestem to winien moim ziomkom. Długo nie
zdawałem sobie sprawy, jaką ciężką drogę przeszli
Kaszubi do swojego odrodzenia narodowego - mó
wi wybitny Kaszuba.
Prof. Labuda zna wszystkie języki słowiańskie i
germańskie. Mimo to - jak twierdzi - dobrze mówi
tylko po kaszubsku. To jest jego matryca językowa.
Jest autorem niezliczonej ilości prac naukowych. Z
dzieł dotyczących kaszubszczyzny wydał między in
nymi: „O Kaszubach", .Kronikę o. Grzegorza Gdań
skiego", „Kaszubi i ich dzieje", .Zapiski kaszubskie,
pomorskie i morskie", „Historię Pomorza".
Ma pięcioro dzieci. Aleksander jest profesorem romanistyki na uniwersytecie we Wrocławiu, Iwo profesorem matematyki na Missisipi University
Adam - profesorem historii sztuki w Berlinie, Da
mian - profesorem biologii w Montrealu. Jedyna
córka, Anastazja, pracuje w genewskim urzędzie
konserwacji zabytków i jest wybitnym specjalistą
od architektury i urbanistyki Genewy

mt

(

Ceż je czec

i zjazd
GDAŃSK. Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko

-Pomorskiego przygotowuje wyjazd do Krakowa
na spotkanie z Ojcem Świętym w dniu 18 sierpnia
br. Wyjazd miałby nastąpić z Gdyni 17 sierpnia
wieczorem, w zarezerwowanym pociągu.
mszy Kaszubi mieliby stać w sektorze
ralami w pobliżu ołtarza. Sprawę udziału akcen
tów kaszubsko-góralskich w liturgii uzgadnia ks.
abp. Tadeusz Gocłowski z ks. kardynałem Fran
ciszkiem Macharskim. Prosi się, by osoby biorące
udział w wyjeździe, zaopatrzyły się w stroje regio
nalne. Osoby chętne mogą zgłaszać się do biura
ZKP przy ul. Straganiarskiej 22 w Gdańsku, tel.
301-27-31.
Zarząd Główny ZKP informuje także, że 6'
odbędzie się w Kartuzach IV Zjazd
programie wystąpią m.in. Brathanki.
dobna jest obecność wybitnej aktor]
Gowidlina, Danuty Stenki. Zarząd Z.
ze starostą kartuskim i burmistrzem
szą o przygotowywanie się oddziałów
do licznego uczestnictwa w tym
nym wydarzeniu.
*
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Dodatek kaszubski do „Dziennika Bałtyc
kiego", 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny
9/11, tel 301-20-27. Redaktor prowadzący:

Z

godnie z meta
forą zaczerp
niętą z powie
ści Aleksandra
Majkowskiego
„Żece
i
przigode
Remusa" o królewiance,
która oznacza kaszubską
mowę, język ten w pełni za
gościł w „pałacu" uniwersy
teckim, nazwanym podczas
otwarcia przez prof. Bruno
na Synaka Uniwersytetem
Kaszubskim. Wystartowało

74 uczestników
pierwszego w historii
dyktanda w języku kaszub
skim pod hasłem „Królewiónka je w pałacu".
Wśród nich byli prezy
dent Gdańska, Paweł Ada
mowicz oraz dotychczaso
wy rektor uniwersytetu,
prof. Marcin Pliński, które
mu - jako rodowitemu Ka
szubie - szło znacznie le
piej, choć w dziesiątce lau
reatów nie zdołał się zmie
ścić. Nieco lepiej szło po
słowi Kazimierzowi Plockemu, a już całkiem dobrze
staroście puckiemu, Artu
rowi Jabłońskiemu, który
został sklasyfikowany na
piątej pozycji.
Konkurs przebiegał

w dwóch etapach
i w dwóch kategoriach:
dzieci i gimnazjaliści oraz
ponadgimnazjaliści i doro

śli. W pierwszym aktor Zbi
gniew Jankowski i Wanda
Kiedrowska dyktowali tek
sty z poematu „O Panu
Czórlińsczim co do Pucka
po sece jachół" Hieronima
Derdowskiego. Ten etap
wyłonił dwie dziesiątki lau
reatów w obu kategoriach.
W drugim etapie wykorzy
stano tekst felietonu Euge
niusza Gołąbka. Jak się
okazało nie był zbyt prosty,
bo
nawet
Mester
Kaszebsczegó Pisenku Paweł Szczypta, student IV
roku filologii polskiej i re
daktor pisma „Ódroda",
zrobił dwa błędy ortogra
ficzne, choć pierwszy etap
przebrnął bez zmyłki. Tuż
za mestrem uplasowała się
uczennica Kaszubskiego
Liceum Ogólnokształcące
go, Joanna Gackowska, a za
nią poeta Roman Drzeżdżon.

W dziesiątce
laureatów
byli także: Elżbieta Bugajna z Ramlej, Artur Ja
błoński z Ostrowa, Elżbieta
Pryczkowska z Banina, To
masz Fopke z Gdyni, Alek
sandra Kiedrowicz i Rado
sław Warnke z Brus oraz
Arkadiusz Goliński ze Straszyna.
Tytuł
Mesterk
Kaszebsczegó Pisenku zdo
była Alicja Pioch, uczennica

liczny udział

- H

Wanda Kiedrowska
pomysłodawca i organizator
- Otrzymuję mnóstwo pochlebnych opinii o
tej imprezie. Wszyscy mówią, że udała się
znakomicie. Ja się przede wszystkim cieszę,
że oprócz moich uczniów z KLO w Bru
sach, którzy zresztą zajęli znakomite miej
sca, przyjechało wielu innych. Liczyłam na
pięćdziesięciu uczestników, a było znacznie
więcej. Wielkim zaszczytem dla mnie był udział prezydenta Paw
ła Adamowicza, starosty Kartuz, Janiny Kwiecień, która przecież
jest ż urodzenia góralką i wielu innych. Bardzo dziękuję także
licznym sponsorom, którzy ufundowali nagrody godne pierwsze
go dyktanda kaszubskiego.

Paweł Szczypta przyjmuje gratulacje od Brunona Synag
ka.
Fot. Jan Antonowicz
Szkoły Podstawowej w Mojuszu, córka autorki pod
ręcznika do nauki kaszub
skiego, Danuty Pioch. Od
drugiej klasy laureatka uczy
się języka kaszubskiego w
swojej szkole.
- Przez cały rok występo
wałam też w telewizyjnych
lekcjach języka kaszubskie
go w programie „Rodno Zemia". Wówczas miałam żywy
kontakt z dosyć skompliko Alicja Pioch była najlep
wanymi tekstami oraz z fa sza wśród młodzieży.
chowcami w tej dziedzinie Fot. Jan Antonowicz
mówi Alicja Pioch.
poprawnej pisowni, ustalo
Drugi w tej kategorii był nej 13 maja 1996 roku.
Daniel Pipka z Borzestowa,
- Zachęcam też wszyst
a trzecie miejsce ex aeąuo kich do mówienia po ka
zajęli Anna Tutkowska z Bo szubsku, także w miejscacł^^
rzestowa i Karolina Piastow publicznych i w urzędach n^B
ska z Żukowa.
Kaszubach. Utrwalając sobie
język łatwiej nauczymy się
Konkurs udowodnił
pisowni, gdyż jest ona bar
że ortografii kaszubskiej dzo precyzyjna - mówi ko
można się nauczyć, wbrew lejny laureat, Tomasz Fopke.
niesłusznym opiniom wielu
W czasie, gdy jurorzy we
Kaszubów.
ryfikowali prace,
- Nauczyłem się na lekto
racie języka kaszubskiego, wystąpiły
prowadzonym przez jedne trzy zespoły
go z jurorów, dr. Marka Cy
z Borzestowa, Kamienicy
bulskiego - mówi mester Pa Szlacheckiej i Brus. Udana
weł Szczypka, natomiast Ro impreza jest najlepszą za
man Drzeżdżon dodaje: - chętą na kolejne lata. Wszy
Trzeba przede wszystkim scy byli zgodni, że trzeba
czytać dużo literatury i to kontynuować jej organizo
wydanej w ostatnich latach, wanie.
Jan Antonowicz
bo ta opublikowana jest w

W oliwskim seminarium

Przyszli celebransi kaszubskich mszy

W

Gdańskim Semi
narium Duchow
nym
ożywiono
działalność Koła Miłośni
ków Kaszub. Należy do
niego 15 kleryków, co sta
nowi blisko dwadzieścia
procent seminarzystów.
Prezesem klubu jest Le
szek Jażdżewski, student
czwartego roku, który do
seminarium wstąpił po
uzyskaniu tytułu doktora
na Uniwersytecie Gdań
skim. Pracę pisał o ka-

szubszczyźnie. Sam pocho
dzi z podkościerskiej wsi
Korne i dobrze włada języ
kiem kaszubskim. Każde
spotkanie klubu rozpoczy
na się od modlitwy w tym
języku z modlitewnika
„Me trzimóme z Boga".
Dzięki temu już teraz
przygotowują się do od
prawiania mszy w języku
kaszubskim, co w przy
szłości wszyscy chcieliby
czynić.

Do klubu należą klerycy
z Karwi, Starzyna, Gdań
ska, Redy i innych miej
scowości
archidiecezji
gdańskiej. Opiekunami są
wykładowcy seminarium,
księża Grzegorz Gólski CM
i Jacek Socha, rodowity
Kaszuba, z korzeniami we
wsi Warzno.
Klub co roku przygoto
wuje obrzęd kaszubski
„Gwiżdże", z którymi ob
jeżdża po zaprzyjaźnio
nych parafiach. Organizu

je spotkania z naukowcami
i działaczami kaszubskimi.
Ostatnio klubowiczów od
wiedzili między innymi ks.
prof. Jan Perszon z Pucka,
dr Marek Cybulski z UG
oraz ks. Bronisław Grulkowski, spokrewniony ze
słynnym Kaszubskim Kró
lem znad Jeziora Wdzydz
kiego, Alojzym Grulkowskim.
Eugeniusz Pryczkowski

Wj

Norria

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych
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Ceż je czec
•Wieczór autorski

Język i narodowość w spisie powszechnym

My Kaszubi
Po

raz pierw
szy w hi
storii pol
skiej ad
ministracji
zostaniemy zapytani o ję
zyk, którym rozmawiamy
w domu. Zrzeszenie Ka
szubsko-Pomorskie zachę
ca, by mówiący po kaszubsku wpisywali - zgodnie z
prawdą - ten język.
Jest to okazja, by poznać
chociaż zbliżone dane na
temat liczby osób posługu
jących się tym językiem.
Wielu działaczy twierdzi
jednak, że dane te będą
dalekie od rzeczywistości,
gdyż znaczna część Kaszu
bów traktuje swój język ja
ko dialekt polszczyzny,
dlatego poda język polski.

Poza tym, zwłaszcza star
sze osoby, nauczone są nie
afiszować się swoją kaszubskością. Dlatego „na
wszelki wypadek" nie po
dadzą prawdy.
Znacznie większe emo
cje budzi jednak pytanie
nr 33, dotyczące przyna
leżności narodowej. Nie
daje ono możliwości wyar
tykułowania przynależno
ści do etnicznej grupy Ka
szubów. Stąd pojawiło się
niezadowolenie
wielu
osób.
Niektórzy
mówią
wprost, że jedyną możli
wością jest wpisanie ka
szubskiej narodowości.
Eugeniusz Pryczkowski

•• ••.

• •

Nie ma problemu
Mu-

prof. Brunon Synak
prezes ZKP
- Byłoby dobrze, aby jak najwięcej
mieszkańców Kaszub powiedziało, że
mówi w języku kaszubskim. Na pod
stawie własnych badań naukowych
wiem, że część osób takiej informacji
nie poda. To jest taka przekora, wynikająca z historycznej
zaszłości. Osoby te uważają, że jest to coś wstydliwego.
Dla mnie język kaszubski to skarb, fundament naszej etniczności. Natomiast w przypadku drugiego pytania, uwa
żam, że na Kaszubach nie ma problemu narodowościowe
go. Bogactwo Kaszubów polega na tym, że mają podwójną
tożsamość. Zdecydowana większość jest narodowości pol
skiej. Żałuję tylko, że w kwestionariuszu nie ma rubryki,
która odpowiadałaby rzeczywistości. Mam nadzieję, że
przy następnym spisie taka możliwość już będzie. Sam się
zastanawiam, czy nie podam, że jestem Kaszubą-Polakiem. Generalnie jednak uważam, że narodowość to indy
widualna sprawa każdego, niezwykle delikatna i złożona.

26 ma
zyki Kaszubsko-:
ja o godz. 14
Konkursu
programie
laureatom dwóch
esej w języku polskim o tematyce
opowiadanie lub esej po kaszu!
prace kaszubskojęzyczne z dotychczasowych kon
kursów zostały opublikowane w dwóch książkach
„Derchój królewiónkó" i „Kaszebskó nótera",
natomiast nagrodzone prace polskojęzyczne wy
dano w książce „Czas zełinta".
.*#

•Finał „Rodny Mówe

CHMIELNO. W dniach 25 - 26 maja w Gminnym
Ośrodku Kultury w Chmielnie odbędzie się finał
XXXI Konkursu Prozy i Poezji Kaszubskiej
„Rodno Mowa". W sobotę rejestracja uczestni
ków rozpocznie się od godz. 9.0 godz.10 rozpocz
ną się przesłuchania finalistów. W niedzielę o
godz. 11 msza św. z kaszubską liturgią słowa, a po
niej ogłoszenie wyników i koncert laureatów.

(ela)

Artur Jabłoński

Punkt zwrotny historii

wiceprezes ZKP

Festyn dla całej wsi

dr Janusz Kowalski
członek Rady Naczelnej ZKP
- Jest odrębny język kaszubski, są odręb
ne zwyczaje, kultura, literatura, etos pra
cy i w ogóle życia. Kaszubi mają silne
poczucie własnej tożsamości. Są więc
warunki do narodowego kaszubskiego
określenia się.
Odpowiedzią na nieuwzględnienie w ankiecie spisowej dwuistości narodowej Kaszubów powinno być wpisywanie naro
dowości kaszubskiej. Z badań przeprowadzonych przez prof.
Marka Latoszka z zespołem wynika, że Kaszubów i pół-Kaszubów jest ponad pół miliona, tymczasem tak sformułowa
ne pytanie spisowe pokaże, że jest nas tylko garstka. Ale
spis i tak będzie wielkim punktem zwrotnym naszej historii.
Im bardziej Kaszubi są gnębieni, tym silniej odradza się po
czucie kaszubskiej świadomości narodowej, tym silniejsza
jest kaszubska więź etniczna i kulturowa.

ZAŁAKOWO. 26 maja odbędzie się festyn ka
szubski dla całej społeczności wsi na placu przy
Szkole Podstawowej. Początek o godz. 11, po mszy
świętej, którą odprawi miejscowy duszpasterz, ks.
Tadeusz Kurach. W programie przewidziano uro
czystą akademię z okazji Dnia Matki oraz promo
cję współczesnej literatury kaszubskiej. Będą tak
że zawody sportowe i konkursy.

(ep)

Bóg óbjówió sa Mojżeszowi

i Czetanie
z Knedżi Wińdzenió

Mojżesz, czej wstół reno, wstąpił na góra, jak
mii nakózół Pón, i wząl do rak kamiannć
tóblece.
A Pón zestąpił w blónie i Mojżesz
zatrzimół sa kol Niego, a wepowiedzół miono
Pana. Pón przeszedł przed jego oczama, a
wółół: „Pón, Pón, Bóg miłoserny i letoscewi,
cerplewi, bogati w łaska i wtórnosc". I
natechstopach Mojżesz sa skłonił jaż do zemi i
złożił pokłon, a rzekł: „Żele We, Panie jesce
dló mie łaskawi,
niech Pón piidze
—p—;—
westrzód nas. Je
\—|
SfÓWka
to, prówdac lud ze
Wińdzenie - wyjście
sztiwnym karka,
blón - chmura
ale We przebóczinatechstopach - natych
ce nasze wine i na miast
sze grzeche e spra prówdac - doprawdy, za
wkę, że me stóiste
nieme sa Waszą
spódkowizną - dziedzictwo
spódkowizną".
To je słowó Boże.

Przegląd dziecięcych zespołów folklorystycznych

Święto kaszubskiego tańca

C

zternaście dziecię
cych zespołów folklo
rystycznych wystąpi
ło na Przeglądzie Dorobku
Twórczości
Kaszubskiej
Dzieci i Młodzieży w Szkole
Podstawowej nr 2 w Kartu
zach. Jest to ostatni etap eli
minacji przed finałem, któ
ry nastąpi 8 czerwca na
dziedzińcu zamku w Byto
wie. Finał obejmie wszyst
kie dziedziny twórczości.
Kartuski etap przeglądu
przeprowadzono po raz
drugi. W organizację tej
wielkiej imprezy włączona
jest także Kościerzyna.
Jury, któremu przewod
niczyła dr Barbara Kulesza
z Akademii Wychowania Fi
zycznego w Gdańsku, nie
kryło zadowolenia z pozio
mu prezentacji. Był on wy
raźnie lepszy niż w roku
ubiegłym, choć i wówczas
poziom był dość dobry.
- To jest święto kaszub
skiego folkloru. Trudno
gdziekolwiek w kraju spo
tkać tak dobre dziecięce ze-

• .

STĘŻYCA. W Gminnej Biblio'
Stężycy 24 maja o godz. 19 odl
autorski Zygmunta Bukowskii
biarza i poety z Mierzeszyna.
atem wielu nagród i wyróżnię;
nagrody im. Oskara Kolberga.

Kaszebsczim jesme leda

- Od 12 lat żyjemy w wolnym i demokra
tycznym państwie, w Rzeczpospolitej, z
którą Kaszubi zawsze wiązali swe na
dzieje i losy. Coraz częściej i głośniej
możemy powtarzać za Aleksandrem La
budą, że „kaszebsczim jesme leda e nim wiedno chceme
bec". Przy okazji obecnego spisu powszechnego możemy to
jeszcze bardziej zaakcentować, przyznając się do naszej ję
zykowej odrębności.
W związku z sygnałami, jakie otrzymaliśmy w czasie przy
gotowań do spisu, że na szkoleniach rachmistrzów uczą, iż
kaszubski to nie jest język, a Kaszubi to żadna grupa etnicz
na, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wy
stosował w tej sprawie ostry protest do generalnego komisa
rza spisowego.
Nasze przyznanie się do kulturowo-językowej odrębności
pozwoli nam zorientować się ilu nas jest, pozwoli nam
wzmocnić własną etniczną tożsamość. Nie zatraćmy tej
szansy danej nam u progu XXI wieku!

7

piątek
24 maja 2002 r.

KASZUBSKIE MSZE
Najlepsze były Słunószka z Kartuz.
społy artystyczne, które
prezentują w sposób auten
tyczny to, co najbliższe ich
sercu - mówiła przewodni
cząca jury.
Prawdziwe widowisko
stworzyły dzieci z zespołu
Słunószka z Kartuz. Wystą
piło ich niemal 70 z wszyst
kich klas szkoły podstawo
wej. Tradycyjnie równy po-

ziom zaprezentował utytu
łowany zespółTuchlińskie
Skrzaty z Tuchlina, nato
miast miłą niespodzianką
był
występ malutkich
Krósniat z Parchowa, jed
nej z najmłodszych grup
przeglądu. Te zespoły zdo
były kolejno pierwsze trzy
miejca w kategorii pieśni i
tańca. Wyróżniono Mółech

Fot. Jan Antonowicz

Kaszebów z Przodkowa,
Garecznicę z Borzestowa,
Niezabótczi ze Stężycy i
grupę z SOSW z Bytowa.
W kategorii zespołów
wokalno-muzycznych naj
lepsze były Wicherki z Ka
mienicy Szlacheckiej przed
ex aeąuo grupami z Kożyczkowa i Szemuda.
Jan Antonowicz

W niedzielę, 26 kwietnia msze częściowo w języku
kaszubskim odbędą się w:
- Baninie o godz. 11
- Gdyni Babich Dołach przy ul. Rybaków 2A o godz.
12.15
- Gdańsku Pieckach Migowie przy ul. Piecewskiej 9
o godz. 14
- Gniewinie o godz. 7.30
- Kościerzynie o godz. 18. (na przemian w kościo
łach Trójcy Świętej i Zmartwychwstania Pańskiego)
- Wejherowie przy ul. Sobieskiego róg ul. 3 maja, o
godz. 12.30

Dziennik

piątek
24 maja 2002 r.

Reklamy

Bałtyckii
Echo Pucka
DREWNIANA

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

ARCHITEKTURA OGRODOWA
OFERTA 2002
jr

OGRÓD i

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
PIERWOSZYNO
ul. Kaszubska 16, tel7fax 679-14-26

ODKRYJ NOWE

PŁOTY, PALISADY, SZTACHETY, PERGOLE, ALTANKI i
DOMKI, STUDNIE, TACZKI, DONICE, MEBLE OGRODOWE

ji^iyiY W<:?V<;two
DO BUDOWY I WYKOŃCZENIA DOMU

OD PIWNICY AŻ PO DACH

www drefamet.pl, e«ma0: dffn@drefainef.pl

W

CENY FIATA

r

RUMIA ul. Grunwaldzka 10, tel. 679 48 21
GDYNIA ul. Warszawska 78. tel. 621 14 8

2039161/A/1083

Oferta ważna do 29 maja 2002 r.

Germanicus

SEICENTOIKI 24 500/

Niemieckie Centrum Językowe Sp. z o.o.

Bdcjcizniki

rowerowe

NIEMIECKI
ANGIELSKI
HISZPAŃSKI

NA PASY

NA DACH
• transport 1 roweru
• 3 lata gwarancji
na bagażniki Norauto

• transport 3 rowerów
• 3 lata gwarancji
na bagażniki Norauto

m i limitu

Iflwnrtfńi

intensywne
kursy wakacyjne
1- i 2-tygodniowe

UNO

<121600/

PUNTO

od29 900zi

ALBEA

ud

STILO

od 45 600/1

35 900/i

*Dodatkowy upust 1000zł dla posiadaczy Fiata

699-S-699

NA HAK
transport
od 2 do 4 rowerów

• transport
od 2 do 4 rowerów

www.germanicus.pl
Gdynia Orłowo,
ul. Balladyny 15
blisko Klifu!

PUH AUTO-MOBIL Sp. z o.o.
Wejherowo, ul, Gdańska 1?, teł, 672-14-72
Gdynia, ul. Węglowa 22, tel, 661-50-9$

6801437/A/S-7

AGORA

SPRZEDAŻ FIRMOWA

•pn OKNA, DRZWI z PVC i ALU.

/i

łliftj

Kufry
dachowe

' ROLETY,

PARAPETY

I

MII ŻALUZJE, MONTAŻ

m

Den Braven

SILIKONY, KLEJE, PIANKI, USZCZELNIACZE
największy wybór
w najniższej cenie

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDANSK-KIEŁPINEK

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

m
€0LTEX

10145358/B/884

FARBY, EMULSJE, IMPREGNATY, « a

i ^SSll DOMOWA APTECZKA TECHNICZNA

I okazji naszych urodzin naszym gościom wręczamy
prezenty! Odwiedź nasze salony, gdzie czekają na
Ciebie 3 atrakcyjne zestawy promocyjne*
Przy zakupie jednego z nich otrzymasz w prezencie
10 darmowych SMS-ów, co miesiąc,
at przez 10 miesięcyI

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL

i
GSM-

10 darmowych sms-ów
przez 10 miesięcy
•Puck, Ul. M. D. Lot. 24

r-*

•S1

ld
Siemens S40
. "S

1zł

Nokia 3330

.
—Mili

J

RUMIA, tel./fax 679-35-42, 671-20-62, 0605-098-260
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Rodzinne zdjęcie
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Wspólna fotografia

REKLAMA

FABRYKA

STOLARKI BUDOWLANEJ

RUMIA, Sobieskiego 23
671-31-91; 671-91-00

OKNA* DRZWI
PCV, ALU

GARAŻE • BRAMY GARA20WE • PARAPETY •!
ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
Gdańsk, Startowa 30, tel. 556-68-96

PODŁOGI
PROJEKT - MONTAŻ - JAKOSC * GWARANCJA

$&'' GOTOWY PARKIET I DESKI PODŁOGOWE
' TRÓJWARSTWOWE, PIĘCIOKROTNIE LAKIEROWANE

www <lreftftmit.pl. u-mail dfro$drafam«t,pl

Od dzisiaj co tydzień w czterech kolejnych wyda
niach „Echa Ziemi Puckiej" fragmenty pamiątkowe
go zdjęcia mieszkańców Jastarni, wykonanego w por
cie rybackim. Fotografię jastarnian zrobił Dariusz
Kula. To niezwykła pamiątka, a zarazem okazja dla
Czytelników do odszukania na zdjęciu siebie i swo
ich bliskich.
Fot. Dariusz Kula

RUMIA ul. Grunwaldzka 10, tel.6/9 48 ?1
GDYNIA ol.Warsz&wtkaiTMef 021 U ff
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www.naszemiasto.pl
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Echo Ziemi Puckiej

Wszystkiego najlepszego

1. Daniel Matyja, gm. Pruszcz Gd.
- 849*
2. Andrzej Wyrzykowski, gm. Przodkowo - 765
3. Waldemar Lamkowski, gm. Lichnowy
- 425
4. Mirosław Maszczak, gm. Przechlewo
- 399
5. Stanisław Połom, gm. Starogard Gd.
- 372
6. Adam Marciniak, gm. Człuchów
- 330
7. Ireneusz Włochyń, gm. Tczew
- 309
8. Czesław Witkowski, gm. Stężyca
- 291
9. Alojzy Szoska, gm. Nowa Karczma
- 286
10. Tadeusz Kobiela, gm. Sierakowice
- 275
11. Waldemar Kurpias, gm. Miłoradz
- 269
12. Andrzej Czaplicki, gm. Kosakowo
- 218
13. Włodzimierz Klata, gm. Cewice
- 215
14. Romuald Głuszko, gm. Wejherowo
- 163
15. Krzysztof Trawicki, gm. Zblewo
- 131
16. Roman Brunke, gm. Karsin
126
17. Tadeusz Puszkarczuk, gm. Puck
- 99
18. Danuta Zalewska, gm. Malbork
- 97
19. Zbigniew Engelbrecht, gm. Szemud
- 96
20. Roman Pawłowski, gm. Stegna
- 92
Grzegorz Jaworski, gm. Damnica
- 92

•
W tym dniu, gdy serca łączą się,
życzenia mamie każdy śle. I my Ci
życzymy, by wśród nas szczęśliwie
Ci upływał czas, niech radość w ser
cu Twym zagości i niech nie braknie
Ci miłości. Kochanej mamie Teresie
Pelowskiej z Pucka z okazji Twojego
święta składamy Ci piękne życzenia
radości na co dzień, wielu dni bez
kłopotów oraz spełnienia marzeń Majka, Rafał, Marta, Romka z rodzi
nami.
•
Mamo! Ko
cham Twoje peł
ne miłości serce,
kocham Twoje cu
downe, troskliwe
ręce. Kocham
twoje oczy od łez
mokre czasem i
jakże radosne, gdy jesteśmy razem.
Dlatego zawsze będę powtarzać to
samo: bardzo Cię kocham, najdroż
sza Mamo! Dla Bernadety Mehring-Daszkiewicz od córki Izy.
•
Z okazji Dnia Matki Marii Żuraw
skiej i Teodorze Plomin wszystkiego
co najlepsze, dużo szczęścia, zdro
wia, pomyślności, pociechy z dzieci i
dużo uśmiechu na twarzy życzą
Olek z Basią.
•
Z okazji 18 urodzin Ani i Helenie
ze Starzyna życzymy rozsądku w ży
ciu, umiaru w piciu, ciągłej radości i
przyjemności. Wspaniałej pracy, wy
sokiej płacy, snów kolorowych, po
mysłów wielu, dojścia do celu, re
kordów bicia i 100 lat życia. Znajo
mi.
•
Wszystko, co było Twoim marze
niem, co jest i będzie w przyszłości,
niech nie uleci cichym westchnie
niem, lecz niech się spełni w całości.
Z okazji 51 urodzin zdrowia, szczęscia, samych pogodnych dni drogiej
pani Ewie Włoskowia życzy rodzina
Lallowskich z Żarnowca.
•
Tyle lat zleciało po cichutku, cza
sem w radości, czasem w smutku. W
dniu tak pięknym i wspaniałym ży
czymy Ci mamo sercem całym zdro
wia, szczęscia, pomyślności, 100 lat
życia i radości. Być może są inne
pragnienia, a więc życzymy Ci ich
spełnienia. Kochanej mamie i babci
Krystynie Górskiej z okazji 50 uro
dzin oraz Dnia Matki wszystkiego,
co się szczęściem zwie, zdrowia i
pociechy z wnuków życzą syn, syno
wa i Karolek z Natalką.
•
Życie jest piękne, gdy żyć się
umie, gdy jedno serce drugie zrozu
mie. Gdy kochać się umie jawnie i
skrycie i jest się kochanym przez ca
łe życie. Z okazji 51 urodzin kocha
nej żony Ewy Włoskowia życzenia
składa mąż Józef z synem Toma
szem.
•
Kochaj swoich rodzicieli, by pocie
chę z Ciebie mieli i pamiętaj że Bóg
w niebie ma w opiece zawsze Cie
bie. Z okazji 7 urodzin Alanowi Ze-

* Liczba głosów (stan z dnia 21 maja br.)

1. Andrzej Czaplicki, gm. Kosakowo
2. Tadeusz Puszkarczuk, gm. Puck
3. Henryk Doering, gm. Krokowa

- 218*
- 99
-9

* Liczba głosów (stan z dnia 21 maja br.)

Kupon konkursowy

WOJ1
POMORZA

Wybieramy

Wójta Pomorza
Głosuję na wójta:
Imię i nazwisko:
Gmina:

Powiat:.

Uzasadnienie:

Dane osoby głosującej:
Imię i nazwisko:
Adres:
. Powiat:.
Kupon należy wypełnić, wyciąć i dostarczyć (wysłać lub przynieść) do
10 czerwca 2002 r. do swojego regionalnego oddziału „Dziennika Bałtyckiego"
lub do Biura Konkursów, 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora konkursu na cele z nim związane.

lewskiemu z Wła
dysławowa wszyst
kiego co w życiu
najwspanialsze,
każdego dnia
szczęśliwego i każ
dego marzenia
spełnionego życzy babcia Gertruda
oraz kuzynostwo Adrianna, Dagma
ra, Sylwia, Gracjan i Łukasz.
•Niech szczęśliwe chwile jak zło
te motyle płyną wśród róż, a cier
nie i głogi, co spotkasz u drogi,
niech usunie Ci Anioł Stróż. Dzień
Twoich urodzin jest raz w roku,
niech będzie pełen uroku, niech ła
ska Boża dzień opromieni, a smu
tek w radość zmieni. Ewie Włosko
wia z okazji 51 urodzin życzenia
składa rodzina Biangów.
•
Zawitał dzionek na niebie, wia
nek życzeń wysyła do Ciebie. Niech
Ci słońce jasno świeci, niech Ci czas
jak strzała leci. Żyj szczęśliwie wśród
radości, pełen uciech i miłości. Niech
twe serce w szczęściu lśni, niech
nikt nie smuci Twych pięknych dni.
Wszystkiego najlepszego z okazji 1
urodzin Marcinkowi Zwierzyńskiemu
życzą ciocia, wujek i Karolek z Na
talką.
•
Życie jest piękne gdy żyć się umie,
gdy jedno serce drugie rozumie i gdy
się kocha jawnie, nie skrycie, jest się
kochanym przez całe życie. Z okazji
51 urodzin Ewy Włoskowia życzenia
śle pamiętająca mama.
•
Na drodze życia są światła i mro
ki, raz szczęście, raz smutek głęboki.
Niech pamięć szczęściiwych, minio
nych dni jak perła w koronie lśni.
Niech łaska Boża dzień opromieni, a
smutek w radość zmieni. Marii Dardze z okazji urodzin dużo zdrowia \
100 lat życia życzą mąż, dzieci i
wnuki.
•
Michałkowi
Drzeżdżon z okazji
I Komunii Świętej
błogosławieństwa
Bożego, miłości i
radości życzą rodzi
ce, rodzeństwo,
dziadkowie i matka
chrzestna z rodzi
ną.
•
Pamięć szczęśliwych minionych
dni jak perła w koronie życia lśni, ła
ska Boża niech dzień opromieni, a
błosławieństwo Boże smutek w ra
dość zmieni. Z okazji 51 urodzin
Ewie Włoskowia życzą koleżanki z
Gniewina.
•
Uroczej, wyjątkowej i niezwykłej
dziewczynie Agnieszce Drzeżdżon z
okazji jej wielkiego święta 18 uro
dzin dużo radości, spokoju ducha,
udanego startu w dorosłe życie,
optymizmu, zawsze i przede wszyst
kim -to o czym marzysz, by się speł
niło, to czego pragniesz, by Twoje
było. Z całego serca Przyjaciel.

•
Kochanej mamie Janinie Wojtowia z Łętowic z okazji Dnia Matki
moc gorących życzeń zdrowia,
szczęścia, uśmiechu na twarzy, zado
wolenia z dzieci oraz sto lat życia
życzą dzieci.
•
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzymy Tobie sercem całym zdro
wia, szczęścia, pomyślności, sto lat
życia i radości, być może są inne
marzenia a więc życzymy Ci ich
spełnienia. Z okazji 78 urodzin Teo
filowi Skoake z Żelistrzewa życze
nia ślą Helena, Eugeniusz z rodziną.
•
Bądź stale wesoły, nie choruj
wcale, niech Ci każdy grosz będzie
dolarem. Niech Ci się słońce stale
uśmiecha w domu niech gości ra
dość i uciecha. Niech miłość, przy
jaźń wchodzi w Twoje nogi. Bądź
szczęśliwy mój wujku drogi. Z okazji
78 urodzin Teofilowi Skoake z Żeli
strzewa składa chrześniak Ryszard z
rodziną.
•
W dniu 18 urodzin wchodząc w
dorosłe życie spełnienia marzeń, du
żo zdrowia, szczęscia, sukcesów w
życiu. Najserdeczniejsze życzenia
Angelice B. składają rodzice, brat,
siostra wraz z chłopakiem i siostra z
mężem.
•
Niech Cię los obficie darzy
wszystkim o czym tylko marzysz, ja
snym słońcem i radością oraz wszel
ką pomyślnością. Z okazji podwój
nego święta 50 urodzin oraz Dnia
Matki Ewie Reszka z Żarnowca moc
najgorętszych życzeń ślą mąż, dzieci
oraz wnuki.
•
Wszyscy się szykujemy na wielkie
odwiedziny u Wandy w 90 urodziny.
Niech Cię Bóg błogosławi swoimi
łaskami. A my do Ciebie idziemy z
najlepszymi życzeniami. Wandzie
Maciszce z Żarnowca życzenia skła
dają Regina, Zosia z Żarnowca.
•
Matka tylko kochać umie, matka
tylko ból zrozumie, matka zna me
serce małe, więc ją kocham życie ca
łe. Kochanym mamom Otylii Kaczykowskiej i Jadwidze Kortas z Włady
sławowa życzą syn Piotr i córka Do
rota.
•
Żyj w zdrowiu i radości, nie znaj
smutku ni przykrości, niech Ci dobro
w życiu sprzyja i wszelkie zło omija.
I niech w sercu Twoim gości dużo
serca i radości. W dniu 18 urodzin
matce chrzestnej Marii Struck z Wła
dysławowa składa chrześniaaka
Dorota z rodziną.
•Niech Ci życie pięknie mija, niech
Ci sprzyja każda chwila i niech w
sercu Twoim gości dużo szczęścia i
radości. Dariuszowi Ciechanowskie
mu z Leśniewa z okazji urodzin dużo
zdrowia. 100 lat życia życzą teścio
wie, szwagierka Małgosia i Honora
ta z rodziną oraz żona z dziećmi.
•Dużo zdrowia, szczęścia, pomyśl
ności, uśmiechu na twarzy, 100 lat
życia, spełnienia wszystkich marzeń.

Z okazji Dnia Matki kochanej mamie
Scholastynie Muller najserdeczniej
sze życzenia składają córki Małgosia
oraz Honorata i Bernadeta z rodzi
nami.
•
Z okazji Dnia Matki i nadchodzą
cych urodzin szczęścia, zdrowia, po
myślności i dużo, dużo uśmiechu na
twarzy kochanej mamie Małgorzacie
Potrykus ze Swarzewa przesyła cór
ka Weronika.
•
Z okazji urodzin
Renaty Czarnow
skiej z Mrzezina
moc gorących ży
czeń, dużo zdro
wia i wielu pogod
nych dni oraz
wszystkiego naj
lepszego, śle kochający mąż z dzieć
mi.
•Najserdeczniejsze żyaenia z oka
zji 5 urodzin Jakubowi Kowalskiemu
z Żalistrzewa dużo zdrowia, szaęscia, uśmiechu na twarzy i wesołego
dzieciństwa życzą babcia z dziad
kiem z Żelistrzewa.
•
Dużo zdrowia,
szczęscia u i rado
ści oraz cierpliwo
ści i wytrwałości w
wychowaniu. Ko
chanej mamie Kasi
życzenia śle mały
synek Albert Wolszon.
•
Z okazji Dnia
Matki mamie Kry
stynie dużo szczę
ścia i radości, jak
najmniej trosk ży
czy syn Adam
Wolszon z rodziną.
•
Na słonecznej
życia drodze życzę
wiele tak jak mo
gę. Niech Ci świeci
jasno słońce i pro
wadzi Matka Bo
ża. Kochanej ma
mie Genowefie
Ceynowie dużo szczęścia życzy cór
ka Kasia Wolszon z rodziną.
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REKLAMA

Głosy naszych Czytelników

Opinie o naszych wójtach

ISL-JSP
rok założenia 1974

PRODUKCJA I MONTAŻ

okien i drzwi z PCV, ALU i drewna
^
oraz
żaluzji, markiz, moskitier, rolet zewnętrznych i bram garażowych

CENY PROMOCYJNE

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

L

Rumia, ul. Młyńska 8
tel. 671-00-37, 679-42-42, 679-42-00

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

SYSTEM DOCIEPLEN
od 25^00 Zł/lll cena brutto
cena obejmuje:
(styropian FS15 gr. 5 cm, klej do przyklejania styropianu, klej
do wtapiania siatki, siatkę, tynk akrylowy, transport do 30 km)

ARBUD Materiały Budowlane i Wykończeniowe
Wejherowo, ul. Gdańska 13/8/9
tel. 672-23-64, 672-36-62, 0602-732-818 godz. 7-17

j

kilku
tygodni
otrzymujemy od
naszych Czytel
ników kupony, w których
glosują oni na najpopular
niejszego wójta Pomorza.
Czytelnicy „Echa Ziemi Puc
kiej" okazują się lokalnymi
patriotami - głosują wyłącz
nie na rodzimych włodarzy Andrzeja Czaplickiego (Ko
sakowo), TądeuszaTuszkarczuka (gmina Puck) i Hen
ryka Doeringa (Krokowa).
Poniżej przedstawiamy wy
brane opinie na ich temat,
spisane z kuponów zamiesz
czanych w „Dzienniku":

Andrzej Czaplicki
- Gospodarność, otwar
tość na problemy miesz
kańców
- Profesjonalne zarzą
dzanie gminą
- Dynamiczny rozwój
gminy
- Pobudował drogi i ka
nalizację
- Według opinii miesz
kańców, żyje im się lepiej i
wygodniej
- Dobrze rządzi gminą,
ludzie są zadowoleni
- Profesjonalista, gmina
prężnie się rozwija

Tadeusz
Puszkarczuk
- Decyzje podejmowane
przez wójta są słuszne, wy
nikają z potrzeb mieszkań
ców
- Wrażliwy, dusza czło
wiek, pomaga wszystkim
potrzebującym
- Inteligentny, z poczu
ciem humoru
- Dba o mieszkańców
gminy. Realizator wielu in
westycji. Największa z nich
to kanalizacja gminy.
- Ma ludzkie podejście i
szerokie zasługi gospodar

cze, tak więc pod każdym
względem zasługuje na po
parcie

Henryk Doering
- Troszczy się o środowi
sko i mieszkańców, jest od
powiednio wykształcony
- Oddany swojej pracy
- Pomysłowy, innowator,
ma oryginalne spojrzenie
na zjawiska społeczne
- Stawia czoło proble
mom, nie zraża się przeciw
nościami
- Cieszy się zaufaniem w
gminie, liczy się ze zdaniem
mieszkańców (zebrał mid)

WIECZÓR

www.naszemiasto.pl

wybrzeża

piątek
24 maja 2002 r.
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Echo Ziemi Puckiej

1. Planeta małp - sf
2. Moulin Rouge - melodramat
3. Rozgrywka - sensacyjny
4. Kod dostępu - sensacyjny
5. Jay i cichy Bob kontratakują - komedia
6. Quo vadis - historyczny
7. Poranek kojota - komedia
8. American Pie 2 - komedia
9. Duchy Marsa - sf
10. Cześć Tereska - dramat
11 Gulczas, a jak myślisz - komedia
12. Jurassic park III - sf
13. Wtorek - komedia
14. Krawiec z Panamy - szpiegowski
15. Psy i koty - dla dzieci
16. Kocurek - komedia
17. Grzeszna miłość - dramat
18. A.I. Sztuczna inteligencja - sf
19. Memento - thriller
20. Oczy anioła - thriller
Opracowano na podstawie danych wypożyczalni
kaset wideo JuRo w Pucku.

•Puck
APTEKI. „Pucka", pl. Wolności, tel.
673-25-16, pn.-pt. 8-20, sob. 8-14,
nd. 8-14; „Eskulapul. Wejherowska, tel. 673-24-51, pn.-pt. 8-20,
sob. 8-15; „Albatros", ul. AWP, tel.
673-14-00, pn.-pt. 8-20, sob. 1015; „Nad Zatoką", ul. Męczenni
ków Piaśnicy, tel. 673-14-35, pn.pt. 8-20, sob. 8-14, nd. i św. 17-20
POGOTOWIA. Energetyczne, ul.
Wejherowska 46, tel. 673-20-81
lub 991, pn.-pt. 6-22, sob., nieci, i
święta 8-16; Ratunkowe, ul. 1 Ma
ja 13, tel. 673-27-81, całodobowo
POLICJA, ul. Dworcowa 5, tel. 67452-22 lub alarmowy 997, całodo
bowo

WARTO

Dziś zadajemy kolejne pytanie w naszym ko
miksowym konkursie. Jego wyniki ogłosimy w
czwartkowym numerze „Dziennika Bałtyckiego".
Wśród osób, które prawidłowo wypełnią kupon
konkursowy rozlosujemy nagrody - kolejne ko
miksy ufundowane przez salon prasowy Colum
bus w Pucku. Dziś pytamy o kapitana Żbika, he
rosa polskiego powojennego komiksu.
(mid)

Komiksy dia Czytelników

Kupon konkursowy

KOSAKOWO, ul. Żeromskiego 69, tel.

Kapitan Żbik był oficerem
1. Urzędu Ochrony Państwa
2. Milicji Obywatelskiej
3. KGB

KROKOWA, ul. Żarnowiecka 6, tel. 67370-99

LEŚNIEWO. Punkt lekarski, tel. 673-8976

PUCK. ul. AWP, tel. 673-08-83,673-0753, ul. Przebendowskiego 16 a, tel.
774-36-42,673-07-52

STARZYNO. ul. Żarnowiecka 24, tel.

673-87-13

WŁADYSŁAWOWO, ul. Niepodległości
10, tel. 674-01-99, ul. Obr. Helu tel.
674-33-73
Wypełniony kupon należy wyciąć i dostarczyć do redakcji
„Dziennika Bałtyckiego" w Pucku (plac Wolności 31) do środy
29 maja do godz. 12.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora plebiscytu na cele z nim związane.

podpis

(mid)

bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

pensjonacie w Jastrzębiej Górze skorzysta z dwóch nocle
gów, wyżywienia, siłowni, sauny, sali gimnastycznej oraz z
solarium. Nasze dzisiejsze pytanie: Jak tajemnicza budowla
powstaje na Pówyspie Helskim? Na odpowiedzi czekamy do
7 czerwca 2002 r.

1®? «f©

•Szczęśliwe karty
Chcesz wyjechać na
weekend do Wdzydz '
Kiszewskich?Odpo' óz na pięć pytań i
ślij nam odpowie na kartce poczto
MCDŹUIIADCK
wej do 8 dnia następ
nego miesiąca. Co ty
dzień
publikujemy
jedno pytanie, a co
miesiąc losujemy nagrodę miesiąca - weekend dla dwóch
osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Według ludowego przesądu - czy maj
jest szczęśliwym miesiącem na zawieranie ślubów?

f/fotel

•Informacje o konkursach można uzyskać pod bezpłat
nym nr. tel. 0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział Sprzedaży Ga
zet, Biuro Prenumeraty, ul. Połęże 3,80-720 Gdańsk, z dopi
skiem „Szczęśliwe karty" lub „Jastrzębia".

•
rH

H—i
Rabat honorowany na podstawie ważnej
Karty Klubu Prenumeratora
"ZSfek
ttU

wmr

| (bez alkoholu)

| uł.Morska 5

iiofcig il Pua
tel. (058)673-11-97

Weekend w Jastrzębiej Górze
Raz w miesiącu na
weekend będzie mógł wyjechac do hotelu La Siesta &
^
nasz Prenumerator z ro- I JW&
1 W%J Wm \
dziną, jeśli odpowie na pięć pytań zadanych przez nas w tym
miesiącu. Wśród osób, które nadeślą odpowiedzi, wybierze
my tę, która z osobą towarzyszącą i dzieckiem (do 5 lat) w

rabatu
i na konsumpcję

110%

£3pfA

rabatu
na konsumpcję

10%

HOTEL

(bez alkoholu)

LA SIEST.

ul. Wałowa 3
Puck

i

tel. <058)673-25-25

:: ' :.1I_

ŹELISTRZEWO. ul. Szkolna 2, tel. 67386-21

•Informacja PKS
PUCK. tel. 774-34-83, 673-27-13
WŁADYSŁAWOWO, tel. 674-05-64

KONKURS „DZIENNIKA"

KONKURSY TYLKO DLA PRENUMERATORÓW

Prenumeratora

JASTARNIA, ul. Stelmaszczyka 5, teł.

STRZELNO, ul. Bałtycka, tel. 673-83-94

Wielka impreza szykuje się 2 czerwca w puckiej
podstawówce. Organizatorzy - UKS Handel przygotowują wiele atrakcji. Wśród nich będą
mecze piłkarskie samych uczniów oraz pojedy
nek młodych piłkarzy z rodzicami. Będzie paint
ball, ściana wspinaczkowa, strzelnica. Przygoto
wano konkurs z atrakcyjnymi nagrodami, m.in.
rowerem górskim i morską przejażdżką pro
mem.

STRAŻE. Graniczna, tel, 675-05-36;
Pożarna, teł. 675-08-20 lub
alarmowy 998

Szpital Wojskowy, tel. 675-06-09

679-13-23

Szkolna zabawa

[LIGA. Jurata, ul. Ratibora 42,
POLK
75-20-07 lub alarmowy 997

HEL ul. Wiejska 122, tel. 675-05-09;

JASTRZĘBIA GÓRA. ul. Kaszubska 18,

Nie tyiko dia dzieci

APTEKA. „Helska", ul. Wiejska 97,
tel. 675-05-63

•Przychodnie

tel. 674-96-58

imię i nazwisko

•Hel

WIEDZIEĆ

675-20-09

(opr. mid)

STRAŻE. Pożarna, ul. Mestwina 11,
tel. 673-20-41, całodobowo; Miej
ska, ul. 1 Maja 2, tel. 673-22-37

Klub

Rozdajemy komiksy

Hity wideo

JjP

fitii
SSSfflSS w

rabatu
na akcesoria do

13%

icłcTonuw KvmvrHQwytn
ul.MD.Lot 24
Puck
tel.(058)677 22 77

(^fl woiatMa
e^ffancJai

I PZU ŻYCIE SA

Wygraj komputer
W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze możecie Pań
stwo wygrać komputer. Wystarczy jedynie wziąć udział w na
szym konkursie. „Dziennik Bałtycki" oraz PZU Życie SA wybie
rają co miesiąc najlepszego dzielnicowego w województwie
pomorskim. W gazecie zamieszczane są kupony, na których
należy wpisać imię i nazwisko najlepszego, Państwa zdaniem,
dzielnicowego.
Nagrodą dla policjanta jest rower, a dla komisariatu, w któ
rym pracuje - zestaw komputerowy. Dla naszych Czytelników
mamy nagrody w postaci losowanego raz w miesiącu kompu
tera. Plebiscyt potrwa do 30 stycznia 2003 r. Kupon różni się
od tego z pierwszej edycji. Znalazło się tam miejsce oznaczo
ne: „Największym problemem mojej okolicy jest:". Wypełnia
jąc je, należy wskazać największy problem, z którym boryka
cie się Państwo w swojej dzielnicy. Interesuje nasz wszystko,
co związane jest z bezpieczeństwem. Do kuponu można dołą
czyć dodatkowo dokładnie opisany problemem. Wszystkie sy
gnały postaramy się wyjaśnić w porozumieniu z policją. Kupo
ny prosimy przysyłać do Biura Konkursów „Dziennika Bałtyc
kiego" w Gdańsku, Targ Drzewny 9/11.
Pamiętajmy, że im więcej kuponów, tym większa szansa, że
najlepszym dzielnicowym miesiąca zostanie właśnie Państwa
kandydat.

(wit)

rabatu
na konsumpcję

10%

ul. Morskiego

"ęffio/mrLb ó.c. Dywigonu lotniczego 20

Puck

tel.(058)67341-83

——:

j

:=

Kupon konkursowy

Bezpieczne Pomorze
Głosuję na najlepszego dzielnicowego:
Imię i nazwisko:

Rozdajemy wycieczki zagraniczne, wczasy i rowery turystyczne

Tylu nagród jeszcze nie było

D

la naszych Pre
numeratorów
mamy wspaniałą
wiadomość. Wła
śnie dla Was
przygotowaliśmy dziewięć
wycieczek zagranicznych,
dziewięć weekendowych
pobytów na Kaszubach
oraz wczasy dla całej rodzi
ny, a także ponad 20 rowe
rów Co musicie zrobić aby

je otrzymać? Po prostu mu
sicie wycinać kupony z na
szej gazety. Pierszy pojawi
się we wtorek, 11 czerwca.
Dlaczego więc informujemy
Państwa o tym już dziś?
Abyście już dziś poinfor
mowali o naszym konkursie
swoich bliskich, krewnych
i przyjaciół. Oni również
mogą wziąć udział w konkusie, jeśli tylko wykupią

przynajmniej 3-miesięczną
prenumeratę naszej gazety.
Informujemy również tych
z Was, którzy nie są zdecy
dowani czy zachować pre
numeratę na czas wakacji.
Naprawdę warto! Co ty
dzień będziecie mieli szan
sę na którąś z nagród, bo co
tydzień odbędą się losowa
nia. Możecie brać udział
w każdym z nich.

Zadzwoń
Dokładne informacje o konkursie
i warunkach prenumeraty za
mieszczać będziemy w kolejnych
Klubach Prenumeratora. Można je
również uzyskać pod bezpłatnym
numerem infolinii 0 8001500 26.
Nie czekaj. Zaprenumeruj „Dzien
nik". Możesz za darmo spędzić
część urlopu za granicą lub na
Kaszubach. Warto...

Adres komisariatu:

Największym problemem mojej okolicy jest:

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

PZU ZYCIE SA

podpis

Organizatorzy:

naszemia$to.p!

piątek
24 maja 2002 r.

Kino i teatr

Diiennik

SERCA DWA

KINO

Razem łatwiej

•
Jestem 25-letnim kawalerem (172 cm), z natury optymistą o
wielkim sercu. Bardzo lubię słuchać muzyki, oglądać dobre fil
my, czytać dobre książki. Chcę poznać kobietę czułą, wrażliwą, z
poczuciem humoru i taką, która zaakceptuje mnie takim, jakim
jestem. Czekam, na każdy list odpowiem.
sygn. 1054
•
Poznam panią o miłym wyglądzie, wyrozumiałą, uczuciową,
domatorkę, wrażliwą, do 45 lat, cel matrymonialny. Jestem 40latkiem, stanu wolnego, po przeżyciach i drobnych potknięciach,
176 cm. Zainteresowania - sport, po części domatorstwo. Cier
pię z powodu okrutnej samotności. Odpowiem na każdy poważ
ny list, foto mile widziane.
sygn. 1055
•
Pani przed 50, szczupła, niezależna finansowo, rozwódka
(dwóch dorosłych synów), wykszt. wyższe, szczera, uczciwa, nieszukająca przygód - pozna pana po 50, rozwodnika lub wdow
ca, zadbanego, powyżej 170 cm, niepalącego. Panowie z ZK wy
kluczeni.
sygn. 1056
•Choć jestem jeszcze kawalerem, to mam już 46 lat i chciał
bym mieć rodzinę. Tylko jak to zrobić, skoro jestem trochę nie
śmiały i nikt nie odpowiada na moje ogłoszenia. A interesują
mnie panie w wieku 25-45 lat, samotnie wychowujące 1 lub 2
synków w wieku 3-10 lat. Lubię dzieci, jestem bez nałogów, do
mator, spokojnego usposobienia, tolerancyjny i bardzo samotny.
Nie szukam przygód. Zdjęcia mile widziane.
sygn. 1057
•
20-latek, 183 cm, spokojny, szczery, opiekuńczy, lubiący sport
i dobrą muzykę. Nieszukający przygód ani księżniczki z bajki.
Czekam na dziewczynę, która pragnie kochać i być kochaną,
sygn. 1058
•
60-letnia emerytka, wdowa, 160/70, młody wygląd, wyspor
towana, lubiąca turystykę, taniec, ogródek, operę, dobrą książ
kę, domatorka, wykszt. wyższe, pozna kulturalnego pana bez
nałogów, do lat 65, o podobnym statusie i zainteresowaniach,
sygn. 1059
•
32-łetnia rozwódka z 9-letnim dzieckiem, pracująca i studiu
jąca, pozna uczciwego, odpowiedzialnego, niezależnego finan
sowo mężczyznę bez zobowiązań i bez nałogów, w odpowied
nim wieku. Panowie z ZK i karani wykluczeni.
sygn. 1060
•
Mam 39 lat, 188 cm, jestem rozwodnikiem (nie z mojej wi
ny). Mam mieszkanie i stałą pracę. Poznam panią w wieku do
46 lat, zaradną i odpowiedzialną, nieszukającą przygód, poważ
nie myślącą o życiu.
sygn. 1061
•Jestem wolna, 63-łetnia, średniego wzrostu. Poznam pana do
65 lat, może być młodszy, ale zdecydowany na szczere i uczciwe
bycie we dwoje.
sygn. 1062
•
Wolna, 51 lat, blondynka, szczupła, średniego wzrostu, wy
kszt. średnie, bez zobowiązań, pozna pana w odpowiednim wie
ku o podobnych cechach, który poważnie myśli o życiu we dwo
je.
sygn. 1063
•Samotny z okolic Lęborka. Mam 47 lat, 177 cm. Jestem stanu
wolnego, niezależny finansowo, mam poczucie humoru. Lubię
muzykę, przyrodę, długie spacery. Cenię prawdę, szczerość i za
ufanie, nie lubię kłamstwa. Poznam miłą panią do 50 lat z po
czuciem humoru, tolerancyjną, o czułym sercu, kochającą ciepło
rodzinne i domatorstwo. Mile widziane zdjęcie.
sygn. 1064
•Wolna, 72 lata, niezależna, z mieszkaniem/brunetka, bez
dzietna, lubiąca spacery, spokojny dom. Pozna pana, któremu
dokucza samotność i chciałby resztę życia spędzić razem lub żyć
w przyjaźni na dobre i złe chwile życia. Bliźniak.
sygn. 1065

^

Prod./Wiek

Godzina

Certa

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

SUPERKINO KREWETKA
Superkino Krewetka, Gdańsk
ul. Karmelicka1, www.superkino.info

Neptun

Gwiezdne wojny cz. II
Atak klonów

USA (15)

Zawód szpieg
Moulin Rouge
Monsunowe wesele

USA (15)
USA (15)
Indie (18)

15.45
18
20.20

12 zł n. 10 zł u.

Bóg jest wielki
a ja malutka
Męska sprawa
Monsunowe wesele

Francja (15)

15.45,20.30

12 zł n, 10 zł u.

Polska (15)
indie (18)

17.40
18.20

Bajka

Potwory i spółka
Chopin - pragnienie miłości
Kolory raju
Cześć Tereska
Wojna Harta

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

13.30
15
17.20
19
20.35

12 zł n. 10 zł u.

Znicz

Teren prywatny

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

14.30
18
19.45
16

12 zł n. 10 zł u.

ul. Długa 57
tel. 301-82-56

Helikon

ul. Długa 57
tel.301-53-31

Kameralne

ul. Długa 57
tel. 301-53-31

ul. Jaśkowa Dolina
14, tel. 341-22-94

ul. Szymanowskiego Król Skorpion
Moulin Rouge
12, teł. 341 -09 11

Pieniądze to nie wszystko

Żak

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

Warszawa

Kroniki portowe

Żona dla Australijczyka
Do widzenia, do jutra
Wolne miasto
Blaszany bębenek

ul. Świętojańska 35
tel. 620-42-65

Bałtyk

Showtime

12 zł n. 10 zł u.

18 pt., 17 sob. 12 zł n. 10 zł u.
14.45 niedz.
20.10 pt., 19.10 sob.
21.40 niedz.
21 sob.
wstęp wolny
22.45 sob.
17 niedz.
19 niedz.

Tabu

Centrum świata
Gwiezdne wojny cz. II
Atak klonów
Get Carter

9.30 pt.
14 zł n. 12 złu.
12.15,15,17.45 10 zł zbiorowy
20.30 pt.-niedz.

ul. Bohaterów Mon Bóg jest wielki
a ja malutka
te Cassino 30
tel.551-18-56
K-Pax

Polonia

Gwiezdne wojny cz. II
ul. Boh. Monte Cas Atak klonów

USA (18)
USA (15)

17.15
19.05

10 zł
14 zł n. 12 zł u.

USA (15)

21.35

10 zł

USA (15)
Francja (15)

16.15
18.15

12 zł n. 10złu.

USA (15)

20.30

USA (15)

15,17.45
20.30

12 zł n. 10 zł u.

sino 55/57
tel. 551-05-34

TEATR

Cena

Gdzie

Gdańsk

Hanemann

19 pt„ niedz.
16 niedz.

25-40 zł

teatr Wybrzeże
Targ Węglowy
tel. 301-13-28

Gdańsk

Preparaty

19 pt., niedz.

15-35 zł

teatr Malarnia
Teatralna
tel.301-13-28

Gdańsk

Solo - premiera

19 pt.-niedz.

15-35 zł

teatr
Scena pod sceną
tel. 301-13-28

Tytuł

Produkqa / wiek

Godzina

John Q
3 zero
Gwiezdne Wojny

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

Atak klonów

(b.o.) dubbing

Showtime
Dziewczyna na urodziny
K-Pax
Król Skorpion
Plotka
Kariera Nikosia Dyzmy
Piękny umysł
Ryzykowna gra
Wielki powrót

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

10,12.30,15,17.30,20,22.30
10.15,14,16,18, 20,22
9.30,13,16,19,22 pt., 23 sob.
11,14,17, 20 sob., niedz.
9,12,15,18,21 pt.
10,13,16,19 sob., niedz., 22 sob.
10,12,14,19 pt.-niedz.21 pt., 23 pt., sob.
18, 20, 22
16 pt., 21 sob., niedz.
10,12,14,16
16.15,18.15, 20.15, 22.15
14
12,14.45,17.30, 20.15 pt.-niedz., 23 pt., sob.
11.30
9.45,12.15

8 normalny
do godz. 17 pon.-czw, -15 zł
do godz. 17 sob.-niedz. - T6 zł
M normalny
po godz. 17 pon.-czw. -16 zł

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

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

Produkcja / wiek

Godzina

JohnQ

USA (15)

E.T.
Dziewczyna na urodziny
Gwiezdne Wojny
Atak klonów
K-Pax
Król Skorpion
Ryzykowna gra
Piękny umysł

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

Showtime

USA (15)

Władca Pierścieni
Zawód: Szpieg
Harry Potter
i kamień filozoficzny
Potwory i spółka
Tytus, Romek i ATomek
wśród złodziei marzeń
Wielki powrót

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

10.15,12.50,15.30,18.10,20.45 pt.-niedz.
23.15 pt., sob.
16.50 sob.
17,19.05 pt., niedz., 19.45 sob.
11.30,14.30,17.30,20.30 pt.-niedz., 23.30 pt., sob.
10.30,13.30,16.30,19.30 pt.-niedz.
14,21.30 pt., niedz., 14.50 sob.
^
14.15,20.15
M
13.15,18.45,21.15
^
12,14.50,17.45,20.50 pt, niedz.
11.45,17.45,20.50 sob., 23.45 pt., sob.
14.05,16.15,18.30,21 pt., niedz.
14.45,17.10,19.15 sob., 23 pt., sob.
10.45,16.45
16.05
Kopia z dubbingiem:
11 pt, niedz., 9 sob.
11.45 pt., niedz., 12.30 sob.
10 pt., niedz., 9.45 sob.

USA (15)

11.45

i§ normalny do godz. 17 -14 zł
® normalny po godz. 17 -14 zł
SI bilety week. do godz. 17 -14 zł
tt bilety week. po godz. 17 -17 zł
^ dziecięcy -10 zł
S szkolny pon.-czw. -12 zł
K poranki sob., niedz. - 8 zł

S studencki pn.-czw. -12 zł
S grupowe -10-14 zł
li ceny biletów nie obejmują filmów
„Helikopter w ogniu", „Władca
Pierścienni", „Harry Potter", „Kariera
Nikosia Dyzmy"

SILVER SCREEN

Sopot

Kopenhaga

19.30 pt.
19.15 niedz.

20-25 zł

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

Centrum Rozrywki Gemini, Gdynia,
Tytuł

Produkcja / wiek

Godzina

Gdańsk

Asagao

10 pt

10 zł

teatr Miniatura
ul. Grunwaldzka 16
teł. 341-94-83

Gdynia

Śluby panieńskie
11 pt.
Zwierzenia Koniecznegol 8 pt.

14-22 zł

Teatr Miejski
ul. Bema 26
tel. 621-02-26

Gdynia

Hair

16-39 zł

Teatr Muzyczny
pl. Grunwaldzki 1

John Q
Gwiezdne Wojny
Atak klonów
Gosford Park
Dziewczyna na urodziny
Showtime
Plotka
K-Pax
Piękny umysł
Ryzykowna gra
Władca Pierścieni
Harry Potter
i kamień filozoficzny
Tytus, Romek i ATomek
wśród złodziei marzeń
Wielki powrót
Potwory i spółka

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

13.45,16.30,19.15,21.45
10,13,16,19,22
8.30,11.30,14.30,17.30, 20.30
14,17,20
13.15,15.45,18.45,20.45
9.50,14.45, 19.45, 22.40
20.20,22.15
11.45,16.15,22.40
12,16.50,20.30
18,21.50
9.45
Kopia z dubbingiem:
1-1
10.15,12.15

USA (15)
USA (b.o.)

9.55,14.15
9.30,11.40

12 sob., niedz.

19 pt., sob.

JuDileusz

E. T. ma 20 lat

•
Samotny Strzelec, 77 lat, wysoki, z dobrą emeryturą, bez na
łogów, lubiący spokojny dom, muzykę, spacery. Poznam panią z
mieszkaniem, która chciałaby spędzić resztę życia razem lub wy
nająć mi pokój jako sublokatorowi.
sygn. 1066

% do godz. 12 pon.-czw. -14 zł
Iw godz. 12-17 pon.-czw. -16 zł
8 po godz. 17 pon.-czw. -18 zł
a do godz. 12 piątek -16 zł
Kpo godz. 12 piątek -19 zł

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

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

Fani czekają na moment, gdy znów usłyszą „E. T.
phone home"...
W 20 rocznicę premiery filmu Stevena Spielberga:
„E. T. The Extra-Terrestrial" Universal Pictures
i Amblin Entertainment postanowiły wprowadzić
jeszcze raz do kin opowieść o sympatycznym ko
smicie.
Historia zaczyna się na kalifornijskich przedmie
ściach, gdzie z matką i dwójką rodzeństwa mieszka
dziesięcioletni Elliot. Niedaleko jego domu ląduje
statek z grupką Obcych. Jeden z nich przez przypa
dek zostaje na Ziemi.
Już w sobotę w gdańskim Multikinie odbędzie się
pokaz przedpremierowy. Początek: godz. 16.50.

(ma)

Wisła
ul. Dąbrowskiego
11
teł. 531-30-32

Rusałka
ul. 8 Marca 49

Kinoteatr
ul.Swarożyca 1

Kinoteatr
ul.Swarożyca 1

D'Artagnan
Ryzykowna gra
Piękny umysł

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

15.50
17.50
20

12 zł n. 10 zł u.

12 zł n. 10 zł u.

Potwory i spółka
Kariera Nikosia Dyzmy

USA (b.o.)
Polska (15)

17
19

Pocałunek smoka
Ryzykowna gra

USA (15)
USA (15)

18 pt
18 sob.

Spotkanie z Jezusem
Na własną rękę

Anglia (b.o.)
USA (15)

16
18,20

10 zł

12 zł n. 10 zł u.
12 zł

Piłka nożna

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

A KLASA
• Kaszubia Starzyno - So
kół Kosakowo 1:5
Bramki dla Sokoła: Turosiński 3, Kania, Dmowski
•Iskra Szemud - Orlęta n
Reda 3:4
Bramki dla Iskry: Barach,
Formella, Pallach
•MKS Władysławowo Olimpia Osowa 2:4
Bramki dla Władysławowa:
Pawlina 2
•Orkan II Rumia - Orkan
Gdynia 2:1
•Start Mrzezino - KS Ja
starnia 1:0
Bramka: Pionk
17
16

11

16
16
16
16
15
17
17
16

38
35 44:21
34 4tm
30
39:27
27 41:25
47:35
22
22 2*27
35:43
16
15 27:58
30:56
13
r 17:53

-

•Grupa 2
•Cartusia U - Sporting n
Leźno 5:0
A)Żukowo n - Wisła Ste^ Rewo 1:2
•Huragan Przodkowo Ujeścisko 0:0
•Fosfory Wiślinka Champion Gdańsk 1:2
•Sikkens Gdańsk - Przy
widz 7:1
•Kowale - Alma Sobieszewo 2:3
1.Huragan

2. Sikkens
3. Ujeścisko
4. Alma

5. Cartusia Bis

6. Przywidz

7. Żukowo II

18

18
|i
18

18
18

18

8. Kowale

18

9. Champion

40

36-30

39 49-30
33 Bpgf
32 34-27

30

44-20

21

31-43

19

28-55

25

19

28-29

33-34

10 Sporting II

18

18

11, Wista

18

16

28-45

12. Fosfory

18

12

22-35

#

B KLASA

A klasa. Agra Ostrowite - Tęcza Brusy 1:1 (1:0)

•Grupa 1

1. Start
2. Oiimpia
5. Orkan ił
4. Iskra
5,ftełaks
6. Władysławowo
7. Jastarnia
8. Orkan
9. Sokół
10. Orlęta II
11. Kaszubia

piątek
24 maja 2002 r.

23-43

Grupa 3

Udany rewanż gospodarzy

•
Remisowe derby

1 Pierwsza strata Tęczy•Emocje do końca

N

iezwykle emocjo
nujące widowisko
obejrzeli kibice w
Ostrowitem. Miej
scowa Agra, po
pełnym dramaturgii derbowym meczu przerwała pas
sę wiosennych zwycięstw
Tęczy Brusy, remisując 1:1.
Piłkarze Agry mieli za co
zrewanżować się rywalom.
Jesienią to właśnie Tęcza
przerwała passę zwycięstw
gospodarzy. Mecz rozpo
czął się pomyślnie dla
Agry. Daniel Binger wyko
rzystał nieporozumienie
stopera i bramkarza gości i
głową umieścił piłkę w
siatce.
Jeszcze przez kilkana
ście minut utrzymywała się
lekka przewaga miejsco
wych, doskonałą okazje do
podwyższenia miał Da
mian Szmagliński. Z bie
giem czasu to jednak go
ście zaczęli nadawać ton
grze.
Prawdziwe emocje roz
poczęły się w drugiej poło
wie. Piłkarze obu drużyn
nie oszczędzali się i mieli
sporo okazji do zmiany wy
niku. W 60 min Sławomir
Gańcza nie trafił z kilku
metrów do pustej bramki
Agry.
W odpowiedzi strzał Do
minika Hajdasza trafił ko
lejno w oba słupki bramki
Tęczy. Kilka chwil później
techniczny strzał Arkadiu
sza Lepaka z trudem obro
nił Robert Gierszewski. W
76 min Błażej Marcinek

•Dziemiany - Atlas Gorę czyno 1:1

Bramki: Jarosław Wojcie
chowski - Łukasz Sapała
•Gwiazda Karsin - Sokół
Zblewo 1:1
•Słupia Sulęczyno - Kasz
telania Garczyn 6:2

Bramki: Dariusz Kozanecki

3, Kamil Śledziewski 2, To

masz Żeleźnik - Grzegorz
Kuchlin, Piotr Blankowski
•Pomorzanka Skórcz Chojniczanka II 7:2

Bramki dla Chojniczanki II:
Dariusz Dobrane, Wojciech
Sikorski
• Agra Ostrowite - Tęcza
Brusy 1:1

Bramki: Daniel Binger Arkadiusz Lepak
t ^«akowice

2. Sokół
3. Chojniczanka If
4. Słupia
5. Tęcza

6. Kasztelania
7. Agra

18
17
18

17

18

18

46-18

31

5540

28

34-35

34

28

26

40-22

39-32

22

25

32-30

9. Gwiazda

18

21

33-25

11. Dziemiany

18

16

31-51

10. Atlas

12. Skoreewo

18

18

20

10

17-47

(Mroź)

16

41

3. Koliber

15

34

5. Orzeł

15

19

25-24

9

24-32

15

16

6. Brda

7.0Hcan
8. Sławek

10. Meteor

15

8

15

52-14

41-17

43-14

34-35

24-37
33-59
18-42
21-44

Następne mecze: Koliber Grom, Meteor - Brda, Sła
wek - Zieloni, Wda - Orzeł.

Zieloni Łąg zremisowali
Z liderem.

Agra (jaśniejsze stroje)
zremisowała z Tęczą.
Fot. Tomasz Mrozek

wykończył akcję Tęczy, lecz
sędzia gola nie uznał. Na
pór Tęczy został uwieńczo
ny sukcesem w 86 min.
Celnym strzałem z rzutu
wolnego popisał się Arka
diusz Lepak.

1:0 Danie! Binger (4-głową),
1:1 Arkadiusz Lepak (86-wolny)
Agra: Gierszewski - S. Skwierawski, J. Trzebiński, Szynszecki, W. Skwieraw
ski (75 M. Trzebiński) - Kiedrowicz (65 A. Skwierawski), Kostkowski, Chmie
lewski, Binger - szmagliński, Hajdasz.
Tęcza: Cysewski - Gierszewski, Kubiszewski, Gronalewski, Posieczek - Du
raj, Lepak, Gańcza (75 W. Kiedrowicz), Marcinek - Ostrowski, L. Kiedrowicz.

(Mroz)

Pogoń Egiertowo - Żukowo
IV 3:1.-Bramki dla Pogoni:
Krzysztof Bida 2, Piotr
Draws; Bis Mściszewice Orzeł Gołubie 1:2.
2. Orzeł

$T-

12

22

3. Radbór

11

20

WĘ&

12

4. Damroka
12
5 .S f e r a 1 1
6. Gowidlino
12

gospodarzy miał Łosiński,
który posłał piłkę wprost w
poprzeczkę. Bezbramkowy
remis nie był jednak spo
wodowany złą grą piłkarzy
ataku lecz wspaniałą obro
ną piłkarzy i bramkarzy
obu drużyn.
- Mecz rozpoczęliśmy z
nadzieją na dwa punkty,
które pomogłyby nam
awansować do klasy okrę
gowej. - powiedział Hen
ryk Jaskólski, dyrektor
klubu. - Nasi piłkarze zro
bili wszystko by to spotka
nie zakończyć z komple
tem punktów. Niestety,
punktami musieliśmy po
dzielić się z naszymi rywa
lami.
(u)

11

SIN?
22-16

32-23

19 25-20
\ $ h 18-14
14 18-23

$ 18-31
4

15-35

Następne mecze: Radbór
Somonino - Damroka
Chmielno (s. 18), Żukowo
IV - Orzeł (n. 11), Sierako
wice - Bis (s. 17).

Wyrównana walka piłkarzy

Huragan: Zieliński - Kleba, Gruba, Marczyński (80 Zielonka), Kwiat
kowski - Klawikowski, Jaskólski, Łosiński, Barzowski - Głowienka (46
Pawłowski), Talaśka.

Fot.Tomasz Mrozek

•Kartuzy

A klasa. Huragan Przodkowo - KS Ujeścisko 0:0

R

25

18
14
13

8. Żukowo IV

ywalizacja o awans
do okręgówki staje
się w grupie 2 A klasy
coraz ciekawsza. W meczu
na
szczycie Huragan
Przodkowo
zremisował
bezbramkowo z KS Ujeści
sko i przewaga przodkowian nad drugim w tabeli
Sikkensem Gdańsk stop
niała do jednego punktu.
Mecz był bardzo wyrów
nany, niewielką przewagę
mieli gospodarze, oni też
stworzyli dwie znakomite
sytuacje do strzelenia
bramki. W pierwszej poło
wie Talaśko przegrał walkę
sam na sam z bramkarzem
gości. Natomiast w drugiej
połowie dużą szansę na
zdobycie prowadzenia dla

37

16
16
15

9. Grom

39-40

27-39

1.Wa

4. Jantar

35-38

18

8. Pomorzanka

18

45

Zieloni Łąg - Wda Czarna
Woda 0:0; Grom Leśno Sławek Borzechowo 0:1;
Brda Rytel - Koliber Lubi
chowo 0:3; Orkan Huta Meteor Pinczyn 5:0. bram
ki: Andrzej Gromowski,
Marek Skajewski„ Michał
Ptaszek, Mieczysław Łepek, samobójcza.
2. Zieloni

ierakowice - Skorzewo

Bramki: Marcin Skolimow
ski, Dariusz Grabowski, Ar
tur Furman, Robert Jędrzejczyk - Seweryn Edel

•Chojnice

•Kościerzyna
Korner Korne - Wda Lipusz 0:4. Bramki: Norbert
Chwarszczyński, Krzysztof
Wałdoch, Wojciech Litwiń
ski, Błażej Maśny.
Z rozgrywek wykluczony
został Ceramik II Lubiana.
Tabela przedstawia klasy
fikację po weryfikacji wy
ników spotkań z tą druży
ną.
I.Santana
2. Nowa Karczma
3. Wierzyca
4. Wda

16
17
15
17

39
29
2?
18

48-15
68-47
48-34
46-47

6. Korner

15

8

30-69

5. Kasztelania«

Mecz Huraganu (jasne stroje) z Ujeściskiem zakończył
się podziałem punktów. Przy piłce Mirosław Pawłowski.
Fot. Urszula Kąkol

Następne mecze
•Grupa 1
Jastarnia - Orkan II (n. 14), Orkan Władysławowo (n. 11), Olimpia Iskra (n. 11), Orlęta II - Kaszubia
(n. 15),Sokół-Relaks (n. 11).
•Grupa 2

Huragan - Fosfory (n. 11), Ujeści
sko - Żukowo II (n. 15), Wisła Cartusia II (n. 13), Sporting II - Ko

17

18

36-49

Następne mecze: Santana
- Koner (n. 14), Wierzyca Kasztelania II (n. 11,
boisko w Bartoszym Le
sie).
(Mroz)

wale (n. 13), Alma - Sikkens (s. 16),
Przywidz - Champion (s. 17).
•Grupa 3

Pomorzanka - Sierakowice, Chojni
czanka II - Słupia (n. 17), Kasztela
nia - Gwiazda (n. 14), Sokół - Agra
(n. 14), Tęcza - Dziemiany (n. 14),
Atlas - Elgrand (n. 14).

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

Dziennik
Bałtycki fl*g

piątek
24 maja 2002 r.
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Echo Ziemi Puckiej

Z POWIATU

Centrum Handlowe
„Karol-Jakub"

Przewodnicy z licencją
POWIAT PUCKI. Starosta Artur Jabłoński spotkał
się z przewodnikami, którzy zdobyli uprawnienia
podczas pierwszego w powiecie puckim specjali
stycznego kursu PTTK. - Końcowy egzamin zdało
dziewięciu uczestników - wyjaśnia Michał Kozłow
ski, szef koła PTTK w Pucku, z inicjatywy którego
roczne szkolenie zorganizował regionalny oddział
stowarzyszenia w Gdańsku. Podczas egzaminu
przyszli przewodnicy musieli wykazać się wiedzą z
zakresu historii, geografii i przyrody pięciu powia
tów: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, kartu
skiego i kościersłtiego. Najmłodszym przewodni
kiem jest tegoroczny maturzysta z Pucka. Licencję
zdobył także Piotr Nędzusiak z Wydziału Rolnictwa
puckiego starostwa. - Cieszę się, że jeszcze przed
rozpoczęciem sezonu turystycznego grupa prze
wodników, która uzyskała uprawnienia, powoła ko
ło przewodnickie - mówi starosta.
(pen)

we Władysławowie

wynajmie

umeblowane pomieszczenia.
Kontakt telefoniczny pod numerem:

0-602 49-73-81

Bezrobotni w szkołach

2039508/A/1584

+ TOM-300
Matarlgfy budowlano

13,31 zt
KLEJ

DO GLAZURY
op. 25 kg

Polecamy również inne materiały
po bardzo atrakcyjnych cenach

\
\

POWIAT PUCKI. Coraz więcej bezrobotnych idzie
do szkoły - wynika z analizy przeprowadzonej w
powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego.
- Bardzo dobre podejście - ocenia Jarosław Lis, dy
rektor CKU. - W ten sposób osoby bez pracy mogą
nauczyc się
zawodu. Około połowa tegoklas funkcjonujących w ramach
centrum to właśnie bezrobotni. Przypomnijmy że
CKU mieści się w Pucku na ul. Kolejowej 7 (budy
nek dawnego internatu Zespołu Szkół Zawodo-

WŁADYSŁAWOWO, ul. PORTOWA 7 \
TEL. (058) 674 15 25

• kostiumy

OŚWIADCZENIE
KLUBU RADNYCH

• garnitury
damskie
• płaszcze
wiosenne

Sklep firmowy Aryton
Chmielno, tel. 684-20-22
Aryton Gdynia, ul. Świętojańska 51
Juwena Gdańsk, ul. Tkacka 22/26
Claudia Elblqg, ul. Bałuckiego 14 A
Eden Starogard Gdański, ul. Rynek 12
Fason Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 34

SAMORZĄDNOŚĆ" RADY GMINY KROKOWA
Po złożeniu przez nasz Klub wniosku o odwołanie Wójta Gminy Krokowa, niektórzy dzia
łacze samorządowi publicznie oskarżają nas o działanie na szkodę gminy. W związku z tym
oświadczamy, że składając taki wniosek kierowaliśmy się wyłącznie dobrem gminy i jej
mieszkańców, a do złożenia wniosku o odwołanie Wójta Gminy zostaliśmy zmuszeni po
wagą faktów.
;
Nie ma to nic wspólnego z polityką. Poważnie traktujemy ślubowanie, które złożyliśmy
przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radnego Gminy Krokowa:
„Ślubuję uroczyście jako Radny pracować dla dobra i pomyślności gminy, działać zawsze
zgodnie z prawem oraz interesami gminy i jej mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezento
wać swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania za
dań gminy".
Nasz wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami skierowaliśmy do Przewodniczącego
^ady Gminy Pana Adama Śliwickiego oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Pana Tadeusza Rotuskiego.
Wierzymy, że zostanie rozpatrzony z należytą starannością i odpowiedzialnością, stosowną
do rangi problemu, a Radni na Sesji Rady Gminy podejmą decyzję, kierując się meryto
ryczną i prawną oceną naszych zarzutów, zgodną z treścią ślubowania, które złożyli.
2039529/A/904

25800368/A/918

PRACA

ZATRUDNIĘ

ABSOLWENTKI
szkól
gastronomicznych,

hotelarskich.
Falko Rumia,
671-16-79
CHAŁUPNICTWO informacje, listwne, bez
płatne, znaczki 3,60 zł, .AGAT" Mieroszyno,
Ogrodowa 24 84-103 Łebcz
CHAŁUPNIKOWI zatrudnimy. 024/355-7262

DOZORCĘ
z grupą
inwalidzką
Falko Rumia
671-16-79
EMERYTKĘ- rencistkę, krawcową- szwacz
kę, (058)678-57-61

HANDLOWCA posiadającego własny po
jazd, zatrudni hurtownia w Mieroszynie na
okres wakacji, 673-26-90
INŻYNIERA o specjalności konstrukcje sta
lowe ze znajomością obliczeń statycznychzatrudni 8alex Metal, Bolszewo, Wejherowska 12 c. Wymagania: samodzielność, dys
pozycyjność, praktyka, wiedza techniczna,
duże umiejętności- AutoCAD, RM-WIN, śro
dowisko windows
KUCHARZA z praktyką na sezon letni, Wła
dysławowo, tel. (058)674-16-46, 0691/192522
OSOBY chętne do pracy z Avon. Tel.
(058)674-21-71 0502/586-698
POMOC kuchenną do baru, 771-30-13
PRACOWNIKÓW do 35 lat, praca fizyczna,
umysłowa, możliwość przeszkolenia, rów
nież sezon. 664-07-97
PRACOWNIKÓW do restauracji Mc Donalds
w Rumi i Gdyni Cisowej, 771-21-81,663-9855

CHAŁUPNICTWO, ciekawe oferty, zbyt gwa
rantowany, dobre zarobki, informacja listow
na, Dealer "Marc INC., os. 1000- lecia 2/54,
84-200 Wejherowo (dołączyć znaczki- 4,90

zt)

CHAŁUPNICTWO kilka ofert pracy, stała
umowa, zbyt, znaczki 6 zt, informacje listow
ne bezpłatne. .Agora" ul. Żeromskiego 14,
84-150 Hel
CHAŁUPNICZO- montaż sztucznej biżuterii0501/072-100
PILNIE zlecimy naklejanie naklejek na długo
pisy, 0504/37-52-00
PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Holandii, Au
strii, odbierz podatek najtaniej! Najskutecz
niej! 058/301-82-63
UMOWAI Domową pracę oferuje wydawnic
two, 800,-brutto-0609/475-111

SZUKAM PRACY

KIEROWCA kat. B, młody, świadectwo kwa
lifikacji, bez nałogów, dyspozycyjny, uczci
wy, (0502)74-00-97
KIEROWCA prawo jazdy B,C,E, świadectwo
kwalifikacji, uprawnienia do prowadzenia
ośrodka - doświadczenie, 0-59/86-11-44-02,
0-603-28-32-78
RADCA prawny, kobieta, podejmie stałą pra
cę, 058/671-35-40
TECHNIK księgowości podejmie pracę w za
wodzie lub jako opieka nad dzieckiem
w Chojniach, tel. 052/397-53-24
TRAKTORZTYSTA B, pilarz, stolarz, przyj
mę pracę pow. Puck, (0604)13-31-80
30-LETNI, mgr WF, nauczyciel podjemie do
datkową pracę, posiadam własny samochód
i dużo wolnego czasu, (058)774-26-46 Kar
wia

PANI lat 33, podejmie pracę jako pokojowa
lub recepcjonistka, (058)673-35-45, 673-3546

ALUFELGI - pięcioramienne, tel. 052'39795-86

PODEJMĘ pracę w sezonie, hotel, pensjo
nat, prace konserwatorskie, remontowe, in
ne, (058)673-27-79, (0605)82-95-33

AVIA A31, 1992 r., izoterma, stan dobry,
3500 zt, (058)673-28-15

PRZEPISYWANIE skanowanie, wydruk,
671-15-93,0501/957-499

BAGAŻNIK samochodowy, nowy, zamyka
ny, tanio, tel. 052/397-15-38
CITROEN Saxo, 1,5 D, 1999/00, bordowy
metalik, 5 drzwi, stan bdb, garażowany, 24
800 zt, (058)673-31-68

PRZEPISZĘ komputerowo, wykresy, tabele,
rysunki, poprawki, wydruk, skanowanie,
(058)671-16-93

FIAT Uno, 1.4 benzyna, 1996, 5- drzwiowy,
79.000 km, bezwypadkowy, 10.500 zł,
(058)672-11-90

PRZYJMĘ reklamę na samochód, 0501-659552

FORD Escord, 1.3, benz., 1990 r„ biały, 5 drzwi, CZ, AF, S, cena 6.500zt, do uzgodnie
nia, tel. 058/696-66-98

WYKSZTAŁCENIE techniczne (od budowla
nego po samochodowe), 26- letni, prawo jaz
dy, uregulowane wojsko. Wejherowo, 0504471-861

FORD Escord Combi, 1,8, deisel, 1992 r„
biały, cena 10.800 zt, tel. 0603/608-051

KOMPUTEROWE przepisywanie, tabele,
wykresy, rysunki, poprawki, skanowanie,
drukowanie, 671-15-93,0501/957-499

26-61

KIEROWCA (A,B,C,D,E), popołudniami rów
nież w sobotę i niedzielę, świadectwo kwali
fikacji, tel. 0609/558-285

KOMPUTEROWO przepiszę prace zalicze
niowe, dyplomowe, magisterskie, skanowa
nie, wydruk, (058)774-35-94, (0503)66-8823

SPRZEDAWCZYNIĘ przyjmę do sklepu spo
żywczego, w wieku 18- 28 lat na sezon letni,
ze znajomością kasy fiskalnej, 0600/875-514

KIEROWCA BCDE świadectwo kwalifikacj,
staż pracy, praktyka w kraju, wiek 23 - lata,
tel. 0609/558-285

MAŁŻEŃSTWO emeryci, 50 lat, doświad
czenie, poprowadzą pensjonat/inne propo
zycje, (058)673-27-79, (0605)82-95-33

wydruk,

ALUFELGI x14, nowe, tel. 0606/114-980

CHAŁUPNICTWO przyjmę (odbieranie tele
fonów, składanie długopisów, itp.), (058)67500-29

GERMANISTA emeryt, nauczyciel niemiec
kiego, poszukuje pracy w hotelu lub prywat
nie, 058/672-49-35

SPRZEDAWCĘ- praca sezonowa, (058)774-

SPRZEDAM

BYTÓW Wykonuję prace remontowo budow
lane tanio 0607-977-236

JĘZYK angielski, tłumaczenia techniczne,
(058)671-25-98

PRZEDSTAWICIELI handlowych, magazy
nierów, stała, sezonowa, 10 zł/ godz. 62354-59

PANI, uczciwa, bez nałogów, chętnie zaopie
kuje się dzieckicrn lub osobą starszą, Rumia,
(058)671-24-32

PRZEPISZĘ,
skanowanie,
(058)671-15-93, (0501)95-74-99

BEHAPOWIEC oczekuje oferty pracy,
(0502)96-52-21

PRACOWNIKÓW produkcyjnych zatrudni
Balex Metal, Bolszewo, ul. Wejherowska 12
c

MŁODA, dyspozycyjna, podejmie jakąkolewik pracę w okolicach Chojnic, tel. 0504/740714

ZAOPIEKUJĘ się starszą osobą lub podej
mę pracę jako gospodyni domowa,
(058)774-36-16

FIAT 126p, 1991 r„ pełen lifting, cena 2.000
zł, tel. 052/554-31-43

HONDA CB 400, stan bardzo dobry, tel.
052/388-67-710
IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r„ 8000
zt do uzgodnienia, możliwa zamian na samo
chód osobowy np. VW, (0502)62-37-38,
(058)324-44-67 po 16.00

JELCZ 416 z przyczepą Zastaw D-616 (ze
spół), 1994 r„ 058/681-47-42,0602-253-383

RENAULT Megane 1,4,2002 r. na gwarancji
41500 zł, 5000 km. (059)822-71-50

MERCEDES E290 TD Elegance, 1998, prze
bieg 86.000 km, szmaragd schwarz metalik,
bogate wyposażenie, zakupiony w salonie,
bezwypadkowy, 83.000 zt, 0600/413-537,
058/56-334-28

RENAULT Scenik, 1.6 benzyna, 1998 rok,
36.500 zł, zielony metalik, pełne wyposaże
nie, 0601/610-642.

OPEL Kadtt Combi, 1,8 D, 1990 r„ bordowy,
centamy zamek, szyberdach, tel. 052/39795-86
OPEL Vectra 99,16, ecotec, kombi, srebrny
mętlik, CZ, ABS, ES, KAT, RM, kupiony
w kraju w salonie, serwis, 39.000 zł, lub zaminię n droższy, tel. 052/554-07-76 lub
0503/347-036
OPONY, 4 szt. do Busa, używane 1 sezon,
Dunlop 185R14C M+5, cena 400 zł, tel.
0609/559-747
OPONY 4 szt. do Busa użyane 1 sezon,
Dunlop 185 R 14C M+S, cena 400 zl, tel.
0609/559-747
PEUGEOT 306 SL, 1,4 benz., 1995 r„ 74
tys. km, bordowy, dodatki, garażowany, 15
700 zł, sprzedam lub zamienię na mniejszy,
(058)673-35-21
POLONEZ 1.6, przejściówka, 50.000 km,
pierwszy właściciel, 3.500 zt, (058)620-5840
POLONEZ Caro, 1992/93, nie składak, 1500
ccm, 70.000 km, (058)572-13-09
PRZYCZEPA 4- tonowa, wywrotka, tel.
059/823-12-98
RENAULT Clio II, 95 r„ automat, db wyposa
żenie, 15 000 zł, (0602)64-83-69

SILNIK 7,5 KW/380V, 1440, obroty na roz
ruch, cena 450 zt (do uzgodnienia), tel.
052/398-380
SILNIK 903 cm3 + skrzynia biegów i inne
części do Seata Ibizy, 1990 - 93 r., tel.
0609/559-747
SKODA 120L, 89 r., 5-biegowy, 80 tys. km,
biały, H, bagażnik, 1800 zł, (058)671-44-05
SKODA Favorit, 1991 r„ 4600 zt, stan bdb,
(0501)09-52-17
TALBOT 1,6 gaz, z atestem, 1000 zł,
(058)671-11-74

WÓZEK widłowy „RAK", diesel, udźwig1350 kg, stan bdb, 5.800,00 zt, 058/778-3068,0602/192-704
WSK125, po remoncie silnika, lub zamienię
na motorower Simson z dopłatą, cena 190 zt,
tel/052/397-16-21
YAMAHA RD - 80, zarejestrowana na moto
rower, 1981 r., stan bardzo dobry, tel.
0505/967-791
BAGAŻNIK samochodowy, nowy, tanio, tel.
052/397-15-38
ŁADOWACZ Cyklop w dobrym stanie- sprze
dam, 058/588-22-49
PRZYCZEPKA samochodowa, (058)674-91 40, (0504)97-96-73
PRZYCZEPKA turystyczna, rozkładana, sy
pialnia, pokój, 190 x 160 cm, (058)673-26-71

VW Caravelle T3,89 r., 1,6 TD, 180 tys. km,
9-osobowy, bezwypadkowy, do wymiany sil
nik + drugi silnik, 11 000 zt, (0606)73-64-09
VW Golf II, 1989 r„ 4 drzwi, czerwony, 6900
zt, 058/686-23-96,0607/9941-48
VW Golf III, 1,9 TD, 1992,14.400 zł, 058/56215-94
VW Passat 80/91 r., 1,3, stan dobry, czerwo
ny, 1550 zt, (058)673-07-23
VW Sirocco, 1990 r., stan bardzo dobry, ce
na do uzgdonienia, tel. 052/554-38-57
VW Transporter, 1981 r„ hak, 1.6, benz., no
wy akumulator, opony, 9 - osób lub 950 kg,
oszklony, stan techniczny bardzo dobry, ce
na 3,450 zt, tel. 0608/187-276
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DAEWOO, Fiat Punto, Renault Megane,
Skoda lub inne, 058/56-139-14,0602/31-2873
FIAT Punto, Astra, Corsa lub inny, 058/56111-72,0501/675-382
FIAT Seicento, Peugeot 206, Toyota Yaris,
Opel Astra lub inne, 0503/097-612, 058/56139-14
POLONEZA Tracka 2 lub 3 letniego ze
skrzynią ładunkową 2,5 m, benzyna lub gaz,
tel. 058/684-01-77,0605-262-272
POLONEZ na gaz od 1992, 058/56-111-72,
0501/675-382
POWYPADKOWE, uszkodzone, zachodnie.
671-59-62,0601/800-490

GDAŃSK Brzeźno, domek 80 m kw. cało
roczny do zamieszkania od zaraz, 2 pok. +
kuchnia, możliwość 3 pokoi, działka 300
m kw., 0503/95-38-90
GDAŃSK Orunia, środkowy szereg, 180
m kw., 3-kondygnacyjny, 5 pokoi, duży taras,
2 łazienki, osobny garaż 18 m kw., ogrodzo
na działka 260 m kw., tel. (058)309-97-00 po
17.00

SWARZEWO, dom o pow. 103 m kw., dział
ka 660 m kw., widok na zatokę pucką, cena
175.000,-tel. (058)674-26-66
TCZEW, centrum, dom szeregowy, garaż,
058/531-00-14.
TCZEW Al. Zwycięstwa, 52 mkw, 1600
zł/m, 0606/20-91-28.

GDYNIA Obłuże, mieszzknaie 3-pok., po remoncie, 107 000 zł, (058)665-19-76

TCZEW dom wielorodzinny w centrum,
stare budownictwo, tanio sprzedam, tel.
058/681-11-36

GLINA (koło Kwidzyna) gospodar
stwo rolne lub 1.5 h ziemi z kurnikiem
1400 m kw. sprzedam, tel. 055/27513-91.

TCZEW oddam w najem domek wolnostoją
cy, 3 pokoje, kuchnia, wc, 058/531-65-10.

GORĘCZYNO, działkę budowlaną 800
m kw., cena 20 tys. zł, 058/682-35-04
GOSTOMKO, działka i domek letniskowy
w stanie surowym, tel. 687-48-38
GOŚCICINO k. Wejherowa- działka budow
lana, tanio, 0691-796-397

TUCHOLA - mieszkanie wtsnościowe, 48
m kw, I piętro, opomiarowane, tel. 052/33480-30
TURZE nowy dom 130 mkw, blisko je
zioro, las, działka 800 mkw. Można za
mieszkać od zaraz, ładna okolica na
Kociewiu-blisko Gdańska, 0602/726793

JAGATOWO k. Pruszcza Gd., działki bud.
różne wielkości, przy działce prąd, woda, te
lefon, dogodny dojazd, cisza, 058/683-09-28

TYŁOWO, dziatki pod rekreację, z komplek
sem leśnym, blisko Jez. Żarnowieckiego,

AUTOWYNAJEM Zastępcze- Refundacja
z OC. 058/552-75-22,0601/651-672

JANTAR, pomieszczenie 80 m kw. + 50
m kw. taras, bdb lokalizacja, (058)774-77-10

KOMPLEKSOWA

KALISKA, sprzedam działkę budowlaną,
uzbrojoną, 1660 m kw., 16 zł/ m kw., tel.
058/686-29-85

ULKOWO, działka budowlana 1072 m kw.,
uzbrojona, 20 zł/m kw., (058)682-33-81 do
15.00, (0604)86-62-62 po 16.00

INNE

Autonaprawa
VW Caravelle T3,89 r„ 1,6 TD, 180 tys. km,
9-osobowy, bezwypadkowy, do wymiany sil
nik + drugi silnik, zamienię na mniejszy,
(0606)73-64-09

KkANINO, mieszkanie 2-pok., 53 m kw., II p.,
po remoncie, garaż, 40 000 zł, (058)673-7851
KWIDZYN dom (ul. Piastowska); dział
ka 2 ar, sprzedam, tel. 055/64546-92,
055/646-41-15.
LĘBORK, mieszkanie własnościowe 46
m kw., II p„ (058)673-08-36
LĘBORK- mieszkanie spółdzielcze- własno
ściowe, 40,6 m, (058)678-28-31, (058)67824-90

SPRZEDAM
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BARŁOMINO, gospodarstwo 6 ha, zabudo
wania, blisko lasu, możliwość hodowli koni,
piękne okolice, (058)678-12-38

LUBICHOWO centrum, przy jeziorze, działka
budowlana, uzbrojona, 3000 m kw., na całej
powierzchni sad, 058/58-85415
LUZINO k. Wejherowa- działka budowlana,
960 m, 32 zł/ m, (058)678-24-26

BOLSZEWO- działki budowlane o po
wierzchni 800 do 1180 m, (058)778-34-94

Łąkie Działka zalesiona 3,26 ha, tanio,
(022)674-99-37 Wesołowski Jerzy

Młyn -działka rekreacyjna nad je-

MIECHUCINO - centrum, 1950 m kw., uzbro
jona, przylega^ do ulicy Kartuskiej, tel.
058/684-28-91

zMRiazda powiat Bytów, 0501-52-74-94
BOROWY MŁYN Działka budowlana uzbro
jona, 0501-52-74-94

BORY Tucholskie - 2 działki rekreacyjnew
Męcikale k/ Chojnic, po 300 m kw, nad wodą
rzy lesie, tel. 0604/711-117 po godz. 20
BORY Tucholskie - działka rekreacyjna
z przeznaczeniem pod budowę, z bezpo
średnim dostępem do jeziora, tel.052/39864-66 lub 052/397-59-56
BOŻE Pole Królewskie, działki letniskowe,
14 zł/ m kw., sprzedam, 0503/55-29-75
BYTÓW działki nie uzbrojone, oś. Rzepnica
pow. (800), (059)822- 54-74
CHARZYKOWY, działka budowlana 619
m kw., atrakcyjna lokalizacja, pilnie,
(058)553-02-55
CHŁAPOWO, działki budowlane, w atrakcyj
nym miejscu, (058)673-31-30
CHOJNICE, mieszkanie 3 pokojowe, przy ul.
Książąt Pomorskich, II piętro, 60 m kw, kuch
nia, łazienka, tel. 052/397-93-39 po 20 lub
0502/878426
CHOJNICE - dom, dwa wejścia, garaż,
sprzedam lub zamienię na mieszkanie, tel.
052/554-07-76 lub 0503/347-036

C

- dom piętrowy, nowy, pow. ok.
działka narożna 300 m kw, cena
do uzgodnienia, tel. 052/397-77-

CHOJNICE - mieszkanie 3 pokojowe przy ul.
Książąt Pomorskich, 60 m kw, kuchnia, ła
zienka, tel. 052/397-93-39 po godz. 20 lub
0502/878-426
CHOJNICE - mieszkanie o pow. 65 m kw, 2
pokojowe, na parterze, przy ul. Warszaw
skiej, wraz z garażem, tel. 052/397-07-56 lub
0609/023-849
CHOJNICE - mieszkanie spółdzielcze wła
snościowe, 58 m kw, 4 - pokojowe, IV piętro,
niskie koszty eksploatacji, domofon, opomiarowane, tanio sprzedam, tel. 052/397-57-03
lub 052/397-94-05
CHOJNICE - mieszkanie własnościowe
w centrum (Stary Rynek 7), opomiarowane,
pow. 51,5 m kw, PCV, CO, tel. 0604/219417
CHOJNICE - mieszkanie wtsnościowe
w centrum (Stary ryenk), opomiarowane,
pow. 51,5 m kw, IVp, pCV, CO, tel.
0604/219417
CHOJNICE - mieszkanie w starym budow
nictwie, bezczynszowe, 160 m kw, II piętro,
ul. Piłsi
CHOJNICE - sprzedam mieszkanie własno
ściowe, 48,4 m kw, ul. Jana Pawta I11, tel.
052/397-91-18 lub 0604/388-854
CIECHOCIN -mieszkanie 55,70 m kw, + do
mek gospodarczy, tel. 0692/605-054
CZERSK - dom jednorodzinny 80 m kw, po
remocnie, wszystkie wygody, garaż, bardzo
tadna działka 7.000 m kw, tel. 0603/278479
CZERSK - mieszkanie wtsnościowe w bloku
o ow. 78 m kw, I piętro, 4 pokoje, kuchnia,ła
zienka, tel. 052/398-93-80
DARŁÓWKO, działka budowlana 100 m kw.,
uzbrojona, prądi woda, przy głównej trasie,
DOM bliźniak w Zbeninach, 180 m kw, stan
surowy, zamknięty, działka 1.070 m kw, tel.
052/397-82-05
DOM korzystnie sprzedam, tel. 0607/792047
DWOREK (1/3) oraz ziemia 0,5 ha, ze sta
wem, tel. 0503/525-541
DZIAŁKA zabudowana 0,25 ha, blisko las,
jezioro, tel.059/833-10-68
GARAŻ o konstrukcji z ceownika, ocieplany,
z blachy falistej - ocynk 6x6, wysokość 25
m składany, cena ok. 5.000 zł, do uzgdonienia, tel. 052/398-93-80

MRZEZINO działki

bu

WEJHEROWO (okolice)- dom dwurodzinny,
lub zamienię z dopłatą, (058)672-43-31,
0501-557-486
WEJHEROWO, dom wolno stojący, 250
m kw., w tym na 100 m możliwa działalność,
ocieplony, działka 447 m kw., (058)672-2613 po 19.00

NOWA Cerkiew pół bliźniaka 055/246-49-29.
ODARGOWO, działka budowlana 1400
m kw., 400 m od morza, ładnie położona, pil
nie, (058)673-76-15
OSŁONINO, działka budowlana, 520 m kw.,
widok na zatokę, Puck (058)673-35-31
OSTROWIET k/ Czerska, działka letnisko
wa, 1920 m kw, przy jeziorze, prąd, woda,
rozpoczęta budowa, stan surowy, dach, tel.
052/327-57-05 lub 0607/895-832
OSTROWITE k/ Czerska, działka letniskowa
1920 m kw, rozpoczęta budowa, stan suro
wy,dach, przy jeziorze, tel. 052/397-57-05
lub 0607/895-832
PUCK, dom 120 m kw., 2 oddzielne mieszka
nia, ogród 860m kw,., garaż, (058)674-12-82
PUCK, dom 170 m kw., działka 580 m kw.,
250 000 zł, (058)673-18-44
PUCK, dom szeregowy, 157 m kw., eleganc
ko wykończony, ekologiczny, w centrum,
(0503)14-86-73
PUCK, dom szeregowy, 157 m kw., eleganc
ko wykończony, w centrum, (0503)14-86-73
PUCK, dom wolno stojący, 170 m kw., ogrzewanir olejowe, okna PCV, cena do uzgodnie
nia, (0501)31-75-74
PUCK, działki budowlane, 607-1464 m kw.,
własność hipoteczna, (058)673-27-45
PUCK, mieszkanie 19 m kw„ CW, CO, tel.,
38 000 zł, (058)673-34-96 po 16.00
PUCK, mieszkanie 73 m kw., (058)673-33PUCK, piętro domu, 60 m kw., 2 duże pok.,
ustawna kuchnia, ogród 430 m kw., garaż,
CO, (058)674-12-82
PUCK Os. Swarzewskie, działka budowlana
1200 mkw„ (0607)37-39-84
REDA, Prusa, mieszkanie 2-pok., nowe bu
downictwo, 48 m kw., kompletne wyposaże
nie kuchni i łazienki, szafy Komandor, 125
000 zł, 058/672-18-84
ROZEWIE, działka budowlana, 841 m kw.,
pozwolenie na budowę, ładny projekt,
(058)674-7347, (0502)58-25-45

mieszkania
kawalerki,
od 1850 zł/ m kw,

671-42-52
RZEPNICA Działka budowlana, nie uzbrojo
na, pow. (800) (059)82-114-22

WŁADYSŁAWOWO
wydzierżawię
sprzęt do mini golfa+ tory+ atrakcyjne
miejsce. 0501/059-838
ZAMIENIĘ dom piętrowy nowy w Chojni
cach, pow. 180 m kw, działka narożnikowa
300 m kw, na mieszkanie w Tczewie lub Trój
mieście lub okolicah z dopłatą, cena
145.000, tel. 052/397-77-44
ŻELISTRZEWO, wydzierżawię budynek go
spodarczy na działalność typu: sklep, biuro,
chałupnictwo, itp., tanio, tel. (058)673-60-37
DOMEK letniskowy z kominkiem odnajmę,
w Vi VI taniej, (059)862-6949
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(058)673-18-71

WŁADYSŁAWOWO, działka budowlana 380
m kw., (058)674-11-71
WŁADYSŁAWOWO, Szteyera, działka w za
budowie szeregowej, 219 m kw., własność
hipoteczna, (058)674-22-44 po 16.00,
(0604)52-65-32

WŁADYSŁAWOWO
Cetniewo, nowe mieszkania,
ui. Sportowa,
Tel. 673-16-26,
673-37-77
WYGONIN, dziatki letniskowe w pobliżu je
ziora, 0602/59-49-07
ZIEMIA rekreacyjan do 2 ha, tel. 052/398-3239
ŻUKOWO ul. Sambora 4 - 0,44 ha,0-601 -321,5 km od Pucka, działki budowlane, 5601800 m kw., uzbrojone, db dojazd, widok na
zatokę, 20 zt/m kw., (058)674-19=92 wieczo
rem
BORY Tucholskie, dziatki budowlane od
1100 do 2500 m kw., 5,50 zł/m kw., w pobli
żu las, jezioro, PKP, 052/336-10-10
DOMKI rekreacyjne, całoroczne, wymiary
zewnętrzne 6x 8 m. Kompletnie wykończone
zewnętrznie, cena od 24.000 zł netto. Pro
mocja! 058/560-92-15, 0502/082-654
DZIAŁKA budowlana, uzbrojona, nad jezio
rem, przy lesie, Kamierwoskie Piece, 16
zł/m kw., (058)782-27-28, (0604)46-03-63
DZIAŁKI budowlane, 800-1700 m kw., wła
sność hipoteczna, (058)673-43-53
GARAŻE blaszane, tanio! 058/775-04-61,
0501/576-517
OKOLICE Jastrzębiej Góry, dziatki budowla
ne, 1,5 km do morza, własność hipoteczna,
20 zt/m kw., (058)674-19-92 wieczorem,
(0504)3344-72

ANTYKI sprzedam, tel. 0691/662-025.

BOLSZEWO k. Wejherowa- odnajmę samo
dzielne, luksusowe mieszkanie z kominkiem,
(058)676-63-90
BOLSZEWO k. Wejherowa- odnajmę samo
dzielne, luksusowe mieszkanie, preferowane
grupy pracownicze, delegacje, (058)676-6390
BORY Tucholskie - udostępnię domek wcza
sowy w lesie, przy jeziorze, z kącikiem ku
chennym i kominkiem, tel. 052/398-46-74 lub
0692/445420

EKOLOGICZNE kotły c.o. opalane drew
nem, tel. (0-58)673-09-81,0-606-133-034

KOŚCIERZYNA centrum, lokal ok. 100
m kw., poszukuję, 663-38-00

LUBIESZYN k. Kościerzyny odnajmę miesz
kanie 60 m kw., na dłużej, osobne wejście,
parter domu, 300 zł m-c, (058)683-49-96 po
18.00

MAŁE Swomegacie koto Chojnic - wyjajmę
domek letniskowy, 4 pokoje, kuchnia,łazien
ka, blisko jeziora, las, możliwość zabrania
psa, do dyspozycji łódka, tel. 052/397-57-03
PUCK, wynajmę M2, 500 zł + opłaty + kau
cja, (058)673-31-00 po 16.00
mieszkanie

1-pok. odnajmę,

komfortowe, 450,

obejmuje czynsz, +kaucja, 673-84-71, 0602-705-002
REDA, mieszkanie

3-pok.

odnajmę,

komfortowe, 690,

obejmuje czynsz, +kaucja, 673-84-71, 0602-705-002
REDA odnajmę mieszkanie 1-pokojowe,

400,- +opłaty licznikowe, umeblowa

STAROGARD Gd., mieszkanie 3-pokojowe,
po remoncie, 20.000 euro, 058/56-254-16

REDA odnajmę mieszkanie 2-pokojowe
620,-

obejmuje czynsz, tkaucja, 673-84-71, 0602-705-002

zt.(

KURCZAKI Nioski, od
chowane, różne kolory,
Mechowo kurnik, tel.
(058)675-59-17

rei. (058)663-00-79,
ta 0605-051-328
KOSZ wilinowy z pokrywą, wys. 77 cm x 55
cm, lampy, kinkiety, tanio, (058)673-24-07
LUSTRO, 1,35x0,70, do łazienki lub przed
pokoju, (058)673-24-07
MEBLE kuchenne - tanio sprzedam, komplet
wypoczynkowy 3,2,1, namiot 4 osobowy, ce
na 150 zł, tel. 052/39748-20
OKA drewniane z futrynami z demontażu
z żaluzjami, telewizor przenośny kolorowy,
cena 100 zł, tel. 052/397-48-20
OKNA drewniane, tanio sprzedam, z demon
tażu z futrynami i żaluzjami, tel. 052/3974820
OKNA drewniane z demontażu, drzwi balko
nowe, łazienkowe, bez futryn, 10 zł skrzydło,
(058)673-32-18
OPALENIE nad Wisłą, dom wolnostojący,
stan surowy, zamknięty 0609/675-305.
OSZKLONE drzwi, wewnętrzne, bez futryn,
(058)674-02-17
POCHŁANIACZ- 150 zł, kuchenka gazowa200 zł, lodówka- 200 zł, (058)677-25-95
PRZEPŁYWOWY
(058)675-00-29

ogrzewacz

wody,

SCHODY - stopnie - dąb, buk - 70 zł/szt, tel.
052/334-01-78
SCHODY - syopnie, sosna 50 zł/ szt, Dąb 70 zł/szt. tel. 052/334-01-78

ANTENA! Całodobowo: indywidualne, zbior
cze, satelitarne, 0501-311415

ANTENA:

Polsat Cyfrowy- Promocja! 771-39-77,

ALERGIE testy, odczulania

BIURO rachunkowe, licencja,

ANTYNIKOTYNOWA

671-42-52

CHŁODNICTWO

naprawa, urządzenia handlowe, lodów
ki, zamrażarki, Rumia, 671-14-98

GINEKOLOG zabiegi,
0601/533409

3-szufladowa,

tanio,

ZAMRAŻARKA enrgooszczędna, 6 szuflad,
500 zł, (058)774-36-16

INNE
BLACHARSKO- dekarskie, 671-72-61
BUDOWA, remonty, docieplenia, da
chy, 676-19-03

BUDOWY remonty, docieplanie, 77112-19,0607/450-059

URZĄDZENIE do masażu kręgosłupa oraz
matę masującą (dom, samochód)- sprze
dam, 250 zł/ sztuka, nieużywane, (058)67255-20

DOMOFONYI Naprawa wszystkich sys
temów 671-58-66

KAFELKOWANIE
remontowo-budowlane, 671-98-82

LEKCJA gry na fortepianie, doświadczenie,
tanio, dojazd, tel. (058)691-791-030

AGREGAT sprężarkowy WAN-AW, ciśnienie
- 7 kg/cm 3, wydajność 80 cm3/h, moc 11 kw,

NAPRAWA urządzeń chłodni
czych, Żelistrzewo Żytnia 23,
(058)673-86-66,0601/974 046

BERNARDYNY, szczenięta, 600 zł, z dowo
zem, 0600-576-773

BULDOGI Francuskie, 500 zł, z dowozem,
0600-576-773

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

KAFELKOWANIE- baseny, tarasy, łazienki,
(058)67843-37
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PINCZERKI miniaturowe rodowodowe po
championach, tel. 052/398-25-32

KOWADŁO, tel. 052/398-84-66

WŁADYSŁAWOWO wynajmę wolne kwate
ry, tanio, (058)6574-14-06

PUDELKI miniatury, 390 zł, możliwość do
wozu, (058)672-23-84

NAGRYWARKA 4x lub 8x - LG Samsung lub
inną, pilnie, tel. 052/397-57-17
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HOSTESSY, 0-607-67-67-67
HOSTESSY 0601-628-966

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

!
I

ZATRUDNIĘ

MASZYNY stolarskie, 0602459-611
NAGRYWARA 4x lub 8x, pilnie, tel.
052/3987-57-17

I I I
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Belfrem Hf ŁMJiŁfiYfyf BHfRzfe
OŚMSgisii
Puck, plac Wolności 31
Wejherowo, ul. Sobieskiego 227

PARKIECIARSKO- cykliniarskie, re
monty, kompleksowo, solidnie,
(058)672-70-87

nie, rabaty, (058)672-78-38

WŁADYSŁAWOWO, wynajmę sprzęt do mi
ni golfa, tory, kije, piłki, (0501)05-98-38

I I I I I
I I I I I
telefon
| i j ]

&

lillll icupoai a© aiiaiESicio sra^mict
Puck, plac Wolności 31, Reda, dworzec PKP,
Rumia, ul. Pomorska 11, Wejherowo, ul. Sobieskiego 227.
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CO ZROBIĆ żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się Z A D A R M O

11-22

producent , sprzedaż, układa

SZKOŁY Policealne: hotelarstwo, obsługa
turystyczna, ekologia, agroturystykaGdańsk, Jagiellońska 11, 058/550-00-88,
0601/673-100

MAŁŻEŃSTWO z 14-letnią córką poszukuje
2-pok. mieszkania, okolice Pucka, Redy, nie
drogo, (0607)78-35-25 po 18.00

DYSK twardy 3,2 GB lub 4,3 GB, 50 - 70 zł,
dowolna firma, tel. 052/397-57-17

imię i nazwisko

KAFELKOWANIE solidnie, Puck, 673-

PARKIET

STUDIA medyczne kurs przygo
towawczy w AMG. Informacje, zapi
sy, 349-14-00, 0501/744-057,
0602/716-840 www.wnm.med.pl

KUPĘ

PIEC cetralnego ogrzewania na gaz Vaillant,
dwufunkcyjny, tel. 052/397-95-86

PR

LJ—J

do wiadomości
biura ogłoszeń

PUCK, wynajmę pokoje 2-, 3- i 4-osobowe,
weekendy, (058)673-29-97

ZIEMNIAKI jadalne - sprzedam, 0601-160-

PSZENŻYTO i pszenica, tel. 052/398-10-78

pakiflt nge 4

Wyłącznie

POSZUKUJĘ dziewczyny do towarzystwa,
tel. 0692/829-168

ZIEMNIAKI, 60 gr/kg, (058)675-58-59 Le
śniewo

BRZOZĘ olchę, czereśnię, dłużycę - drew
no tartaczne, 0502-241-760

Dziennik Lokalny - kupon

DOCIEPLENIA budynków, tynki deko
racyjne, wykonawstwo- sprzedaż, wy
kończenie wnętrz, 671-17-64,0601/6525-56

KAFELKOWANIE, panele, zabudowy wnęk,
058/572-04-32

POUCEALNE Studium Obsługi Celnej i Spe
dycyjnej, Rotex, Gdańsk 058/30-74-400,
Kwidzyn 055/279-39-35, Słupsk 059/8424894, Tczew 058/532-41-79, Starogard Gd.
058/562-96-09, Wejherowo 058/672-1646

WÓZEK wielofunkcyjny, 70 zł, wózek skła
dany, 30 zł, wanna emaliowana 140 cm, 50
zł, (058)671-62-46

PŁYTY CD, 50 szt., 5 zł szt., nowoczesne
nagrania, jakość bdb, (058)673-36-18

BOKSERKI, szczenięta, 400 zł, możliwość
dowozu, (058)672-23-84

OGRODZENIA kamień, kliner,
inne. Brukarstwo- kamień, kostka,
FHU Ogólnobudowlane, Leśniewo, ul. Leśna
20 673-89-19 po 20.00 0606/384-862

treść:

gazowe, 0604/313-749

PIANINA kupujemy! (0-58)661-60-10

PUCK, zamienię mieszkanie 1-pok., własno
ściowe, ha 2-pok., Puck, (058)673-38-62,
(0503)98-98-88

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

AGREGAT chłodniczy wraz z wyposaże
niem, do zamontowanie w pomieszczeniu,
tel. 052/396-74-83

CYKLINIARSKIE,
parkieciarskie,
(058)672-08-13,0604-900-587

HYDRAULICZNE, grzewcze,

ODNAJMĘ kuchnię wojskową, 3-komorową
na sezon, (058)674-31-45, (0502)94-02-72

PEKIŃCZYKI miniaturowe, 380 zł, z dowo
zem, 0601-674413

SPRZEDAM

I

KREDYTY gotówkowe bez zgody
współmałżonka bez poręczycieli, dochody
minimum 600,- netto. Kredyty samo
chodowe od 6,2%, Wehjerowo, Rzeźnicka 10,677-50-60,677-51-83

WESTI, szczenięta bez rodowodu, 1000 zł,
(0601)16-76-65

PARKIET dębowy i jesionowy, wysokiej jako
ści, (058)671-29-70, (0605)20-69-85

JĘZYK angielski dla dzieci od 5 lat, tel.
(058)691-791-030

KOREPETYCJE fizyka, matematyka,
zadania, Matura, egzaminy, tel.

Urządzenie do ćwiczeń gimnastycz
nych, rower, bieżnia, wiosła, 11 way,
Treadmill, tel. 052/39744-92

OWCZARKI niemieckie, po rodowodowyh
rodzicach, rodzice do wglądu, 300 zł, Rumia
(058)671-48-71

HYDRAULICZNEI Grzewcze. Gazowe. In
stalacje, przyłącza, kotłownie. Nowocześnie,
konkurencyjnie. 672-62-64,0601/677-964

KARWIA, wynajmę na wczasy, weekendy,
V-V115 zł, VII-VIII25 zł, (058)774-26-15

TUSZE do drukarek HP serii 6xx, 7xx, 8xx,
9xx, nowe, oryginalne, kolor, 90 zł, czarne nr
51629,80 zł, 6614, 6615, 90 zł, 51645,100
zł, Gdynia - Rumia, (0501)95-74-99

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia pu
staków i bloczków na Kaszubach, plus
transport, kruszywo naturalne. Władysłwa Joskowski, Golica, 83-321 Mściszewice, gm. Sulęczyno, tel.058\685-0030,058\681-62-16

URZĄDZENIA do masażu wodnego- sprze
dam, 058/58-84-901

DOCIEPLENIE, tynki szlachetne, klinkier,
0605/444-535.

I

JASTARNIA, wynajmę pokoje, TV, łazienka,
blisko morza, parking gratis, 25 zf/osobodoba, (058)675-25-15

MASZYNY stolarskie, 0602459-611

REUMATOLOG, Reda ul. Klonowa 4, czwar
tek 16.00-18.00 678-35-88

DŁUGI, handel, odzysk, 307-42-16,307-4417

WIRÓWKA do bielizny, cena do uzgodniania, (058)673-24-07
ZAMRAŻARKA
(058)671-01-33

SUKNIA ślubna, rozmiar 36 - 38, góra gorse
towa, pierwsza włąścicielka, Chojnice, tel.
0600/036-284

e-mail: krefiytypoLka@wp.pl

TELEWIZOR, maty przenośny, kolorowy, ce
na 100 zł, tel. 052/39748-20

MASZYNY do szycia (stare), jedna walizko
wa na korbkę a druga na nogę,cena 200
zł/szt, tel. 052/334-16-57

DETEKTYWISTYCZNE 058/30-74-311

<0«9> 644-19-21

CAŁODOBOWO 0608 603 454,7
0501352529.0607 339286 g

TELEFON komórkowy Sony CMD - C1, bez
simlocka, niebieski, cena 130 zł, tel.
0503/977-069

MASZYNA szewska Singer, cena 450 zł, do
uzgodnienia, tel. 052/398-93-80
I

76193 28,556 74 64,
761 93 26.520 26 32,0501 352 529
lOŁYNkyuł- Dorywa U/2
699 04 99,761 88 33,6218046.
0607 339 286

ŚWIERK srebrny, jodła kaukaska, koso
drzewina, tuje- sadzonki od 1 zł,
058/684-54-75

MASZYNA do lodów z kioskiem, (058)67491-31

Terapie:nerwice, nerwobóle, tarczyce,
kręgosłupy. Gdańsk 058/520-12-90,
Gdynia 058/621-75-20

Y TO W
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5000 RATA ok. 150
50 OOO RATA ok. 300
150 OOO RATA ok. 900

SZAFY na broń myśliwską, tel. 0504/163-

ŁYŻWOROLKI, nowe, nieużywane, tel.
0503/506-529

TERAPIA

tradycja rodzinna, Rumia,

jumii\vLAm_
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SUKNIA ślubna z atłasu, bardzo tanio, tel.
0609/178-126

ŁÓDŹ 3 - 4 osobowa, wędkarsko - turystycz
na, z podwójnym dnem, 3,6 mx1,38, 65 kg
oraz Łódź 4,1x 1,56 m, 85 kg, tel. 0607/565131

ALERGIA, łuszczyca, reumatyzm! 0505/536516

GOTOYYK OWE
MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE

SUKNIA ślubna, model Józefinka, I właści
cielka, roz. 40/42, biała, dodatki gratis, 700
zł, (058)673-70-70, (0603)61-83-97

ŁODZIE wędkarsko - turystyczne, tel.
0607/565-131

Satelitarne, Cyfra,

«od ol

SUKNIA ślubna, rozmiar 44, wzrost 170 176 cm, krótki rękaw, z dodatkami, bardzo
atrakcyjna, tel. 052/397-46-06

LADY sklepowe z alu, 2 szt., 1,8 tys. zł., ga
blota szklana, 600 zł., Gdańsk, 0-505-901324, (058)341-13-81

RÓŻNE

„Balticon".

ne firmom, parking, 0-602-705-002

komfortowe,

KOTY - rasowe Persy - Chojnice, tel.
0607/792-047

magazynowe, chłodnicze-

lOlattmdycTi

• BEZ PORĘCZYCIELI

SUKNIA ślubna, kolor creme z trenem, bez
rękawa, roz. 38 + dodatki, (058)673-38-62,
(0691)80-75-05

KOMPUTRT Pentium 200 MHz HDD 1,6 GB,
RAM, 32 MB, CD - ROM i inne, monitor kolo
rowy 15 cal, mysz klawiatura,tel. 052/38862-59 lub 0600/578-187

SNOPOWIĄZAŁKA Warta 2, przyczepa samozbierająca TO 72, tel. 058/684-25-00

KONTENERY

BRZYNO gm. Krokowa, wynajmę mieszka
nie 2-pok., kuchnia, w.c., ogrzewanie gaz.,
(058)673-32-28 po 15.00, (0505)46-31-38
CHOJNICE - odnajmę lokal biurowo - usłu
gowy (fryzje, kosmetyczka lub sklep), tel.
052/398-80-74 lub 0608/068-404

KOMPUTER 333 MHz RAM 64 MB, tel.
0505/667-041

KOMBAJN zbożowy, FAHR 1200/tel.
059/8218268

KRPPYT

SUKNIA ślubna, francuska, roz. 38/40, gor
set + spódnica, rękawiczki i welon gratis, ta
nio, (058)673-32-83, (0600)48-12-21

KSEROKOPIARKA w db stanie, U-Bix, 700

ROWER górski, tel. 052/554-27-93

AEROBIKI Zostań instruktorem, masażystą,
0602/32-48-48

SUKNIA ślubna, biała, roz. 36/38, model
francuski, kupiona w salonie, 400 zł,
(058)673-31-68

KLACZ 6 lat, pogrubiona, zaźrebiona, 7 mc,tadna, Chojnice, tel. 0604/427-986

KABINĘ do ciągnika C-360, kwadratową, ce
na 600 zł. - sprzedam. Tel. 058/684-32-92,

NAŁĘCZÓW-pokoje, (081)50-14-107

SCHODY - stopnie, sosna 50 zł/szt, dąb - 70
zł/ szt, tel. 052/334-01-78

III INNE

REDA,

KRESY- Ukraina, 058/551-2648

SPRZEDAM

SZLIFIRKĘ 220V do szlifowania podłóg
z wałem giętkim, może być do remonyu - nie
drogo, tel. 052/398-70-36

SPRZEDAŻ kurcząt, 5 ty
godniowych od 5 maja.
Mechowo
kurnik
(058)675-59-17

KARP wylęg od 13 maja sprzedaż, tel.
052/398-17-91 lub 0607/968-076

RÓŻNE

SZLIFIERKĘ 3 lub 1 tarczową z watem gięt
kim do szlifowania podłóg, niedrogo, może
być do naprawy, tel. 052/398-70-36

SPRZEDAM suknię ślubną + buty, rozm. 39,
350 zł, (068)676-19-81

GARAŻE- ocynkowane, 5x3 1200, wia
ty- raty, (058)67-50-427,0600-22-12-13

CIĄGNIK Ursus 902 sprzedam lub zaminię
na 360, tel. 0600/641-270

PŁYTKI chodnikowe, 50x50, we wzory, 500
sztuk, (058)684-90-10 po 18.00

SIATKA ogrodzeniowa, powlekana
PCV, ocynkowana, słupki, bramy, Przy
widz, tel. 058/682-51-38

JAMNICZKI miniaturowe, szczenięta, 200 zł,
możliwość dowozu, (058)672-43-62

671-49-59,
0605/665-838

PŁYTKI chodnikowe, 50 x 50, we wzory, 500
szt., (058)684-90-10

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

GOLDEN Retriver, szczenięta rodowodowe,
tel. 052/397-72-79

ATS Koln,
najtaniej,
wynajem
mikrobusów,

kupujemy!
Gdańsk, 341-52-40

SHAR -pei, rodowodowe szczenięta,
(058)676-02-58, (0601)16-76-65

DVD - ROM, 8xDVD 32XCD, Samsung, ce
na 90 zł, tel. 052/397-57-17

VIDEOF!LMOWANIE 678-34-89

PIANINA

SETERY szkockie Gordony, rodowodo
we, po złotych medalistach, 058/30577-25,0604/224-427

DRZWI garażowe, drewniane, jednostronnie
ocieplane, dwuskrzydłowe, mocne, 2 m wys.,
2,25 m szer., (058)674-05-39

VIDEOFILMOWANIE, 678-56-59

u ,s m

SCHODY dębowe i jesionowe, wysokiej ja
kości, (058)671-29-70, (0605)20-69-85

DOBERMANY, szczenięta, 250 zł, (058)67337-44 Gnieżdżewo

TANIOI opony zimowe letnie, kompute
rowe wyważanie kół, oleje z beczki, au
to naprawa, blacharka, holowanie, Auto
Service Jeka, ul.Kuracyjna 20 Jastrzę
bia Góra (058)774-44-80, tel/fax
(058)774-44-91,0503/114-301

RÓŻNE

CHŁODZIARKA stojąca, wysokość 190 cm,
cena 600 zł. Tel. 0-58/681-70-80 po 19

DESKI sosnowe, 370 zł, Ostrowo, (058)674-

Puck Armii WP,

CIĄGNIK C-385, 1985 r„ zarejestrowany,
ważny przegląd, cena 11 tys. zł. Tel. 0601160-439,058/684-32-92

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

SWARZEWO, atrakcyjne działki z widokiem
na zatokę, (058)67341-21

wupożyczanie dodatki gratis,

TCZEW Al. Zwycięstwa, 31 mkw, 700/1
m-c 0606/20-91-28.

REDUKTOR tlenowy do oddychania tlenem,
dla chorego, z butlą, 0691-796-397

CODZIENNIE świeże szparagi z palntacji
Gacnik 2, tel. 0608/325-547, Gacnik 2a, tel.
0600/029-558, Brusy - Jaglie 14, tel.
052/398-29-31

SUKNIE ślubne

USŁUGI remontowo- bu
dowlane szeroki zakres, wysoka ja
kość, konkurencyjne ceny, tel. (058)673-09-81,0-606-133-034

BUTY z Armii Amerykańskiej, wąskie, roz.
41,5, (058)675-00-29

COCKER Spaniel, szczenięta, 400 zł, możli
wość dowozu, (058)672-43-62

PRALKI, zmywarki, 622-29-38, 0-501-012310

USŁUGI remontowe, malowanie, cekolowanie, tapetowanie, panele, kafelki,
solidnie,
fachowo,
671-52-97,
0608/404-172

KARPATY Wschodnie, Meksyk- trekking,
058/551-2648

LĘBORK centrum lokale użytkowe do wyna
jęcia, 0-59/86-24-632

dwupoziomowe,

SULĘCZYNO, ogrzewany, wyposażony, 50
zł/doba, cisza, jezioro, las, ognisko, rowery,
058/684-41-11

PODSŁUCHY- wyszukiwanie, 0602/35-24-

WŁADYSŁAWOWO, atrakcyjna działka bu
dowlana, w centrum, ogrodzona, 864 m kw.,
(058)673-27-58

RUMIA Piłsudskiego, działka budowlana
1420 m kw. częściowo uzbrojona, 65
zł/m kw., pilne, (058)771-13-48, (0502)3879-79

RUMIA

SULĘCZYNO, odnajmę domek samodzielny,
2 kuchnie, 2 łazienki- prysznic, ogrzewany,
wyposażony, grill, rowery, do 10 osób, 15
zł/doba, 058/684-41-11

USŁUGI ogólnobudowlane, mui'arstwo,
ciesielstwo, dekarstwo, (058)6765-41-18,
0609/721-446

CIĄGNIK C-355, silnik Leyland do kombajna
po remoncie, tel. 058/684-29-00

KWIDZYN, lokal użytkowy, 33 m kw., umowa
najmu gwarantowana, (055)645-62-02,
(055)261-61-51 w godz. 9-17

RUMIA Janowo, 33 m kw., I p., 2-pokojowe,
po remoncie, komfortowe, w bdb punkcie, ni
ski czynsz, 75 000 zł, (058)671-44-68

STĘŻYCA- piętro domu, 3 pokoje, kuchnia
z wyposażeniem, łazienka, taras zadaszony,
altana, grill, plac zabaw dla dzieci, blisko je
zioro, las, zaciszna okolica, cena 20 zł/ osobodoba, tel. 0606/180-092

PAULINA sprzedaż sukien ślub
nych już od 400 zł, Puck Majkow
skiego 1

AUTOKAR, mikrobusy wynajem, 0601/310026

RUMIA 2450 m kw., budowlano-usługowa,
pozwolenie na budowę, projekt gratis, 25
USD m kw., (058)671-21-84

RUMIA- dom-105 m, działka- 520 m, garaż,
ocieplony, (058)671-01-17

RUMIA pomieszczenia produkcyjnohandlowe (80), 671-52-97

PODŁOGI układanie, cyklinowanie, la
kierowanie, 671-31-66

WIELE, drewniany, w lesie, prąd, dzierżawa,
do jeziora 80 m, 11.000 zł, 0602/27-13-99,
058/531-79-14 po 19.

dowlane, 671-14-91,0600/175-789
NADOLE (J. Żarnowieckie)- domek letnisko
wy, murowany, działka-1000 m, zagospoda
rowana, 0604-870-342

RUMIA wynajmę pokój, używalność kuchni
i łazianki, umeblowane, TV, 350 zł + 100 zł
liczniki, (0602)84=81-68

1
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• Gdańsk tel.(058)300-35-20
fax (058) 300-35-08
• Puck
(058)673-25-01
• Wejherowo (058) 672-40-08
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Sport
W SKRÓCIE
KLASA A. Pomorski ZPN zweryfikował wyniki
dwóch spotkań grupy I klasy A. Trzy punkty zyska
Start Mrzezino, który w meczu z rezerwami Orląt
przegrał w Redzie 1:3. W zespole gospodarzy zagrał
nieuprawniony zawodnik. Z takiego obrotu sprawy
cieszą się w Starzynie, gdzie przed spadkiem broni
się Kaszubia. Starzynianie rywalizują z Orlętami o
miejsce zapewniające pozostanie w tej klasie roz
grywek. PZPN przyznał również obustronne wal
kowery za mecz Kaszubia Starzyno - Iskra Szemud,
który przerwany został w drugiej połowie. Wówczas
doszło do potyczki przyjezdnych kibiców i piłkarzy
Kaszubii. Zespoły mają jeszcze czas na odwołanie
się od tej decyzji.
(jan)

Bez zmian w tabeli

Piłkarze Kotwicy Kuźnica i Klifu Chłapowo
podzielili się punktami.
Fot. Dariusz Marzejon
KLASA B."Wyniki
"Tabela"
ostatnich spotkań:
1.
Korona
Żelistrzewo 20 55 67:21
Kotwica Kuźnica 2. Zryw Sławoszyno 20' 52 73:27
Klif Chłapowo 1:1
3. Nórda Karwia
20 41 53:26
(bramki: Bolda 4. Sokóf Strzelno
20 34 53:48
20 34 52:34
5. Wicher
Płocke), Sokół
20 32 50:47
6. KIIT Chłapowo
Strzelno - Nórda
7. Jastrzębia Góra
20 32 44:42
Karwia 1:1 (bramki:
8. Kaszuby II Połchowo 20 27 51:41
Kohnke - Wittbrodt
9. Kotwica Kuźnica
20 27 35:38
10. Jastrząb Domatowo 20 18 53:71
KJ, Kaszuby II Po
11.MKSII
19 15 34:59
łchowo - Zryw Sła
12. Start II Mrzezino 20 12 38:73
woszyno 1:2 (bramki:
13. Gnieżdtewo/Swarzewo
Grabowski - Roeske
19 12 32:69
i«er3cz
!FI0 35^
M., Rohda), Wicher
Łebcz - Wicher
Wierzchucino 2:2
(bramki dla Wierzchucina: Radziejewski S., Jank),
Start n Mrzezino - Korona Żelistrzewo 1:3 (bramki:
Mudlaff - Pałuba 3), Jastrząb Jastrzębia Góra - Ja
strząb Domatowo 2:2 (bramki: Zalewski 2 - Lademan P.; Kwidziński). Mecz MKS n Władysławowo Bałtyk Gnieżdżewo/Swarzewo został przełożony na
(jan)
29 maja, godz. 17.

Biegowe Grand Prix

MECHELINKI. Kolejna impreza z cyklu biegowe
go Grand Prix powiatu puckiego odbędzie się na
terenie gminy Kosakowo. Start przewidziany jest
(jan)
na godz. 10 w najbliższą sobotę.

REKLAMA

ANTYWŁAMANIOWE - ZEWNĘTRZNE - WEWNĘTRZNE
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Blachy trapezowe

Płyty warstwowe
Belki zetowe
Hale ZET
Profile zamknięte

Szybkie bramki
iłkarze Kaszub
pokonali trze
cią w tabeli IV
ligi Pomezanię
Malbork 2:0.
Mecz, oprócz
kilku
szyb
szych akcji, prowadzony był
w średnim tempie. Już w 9
min Rutkowski z rzutu wol
nego z 18 m zdobył prowa
dzenie dla gospodarzy. Na
boisku i przy ławce trener
skiej Pomezanii zrobiło się
głośno od krzyków i wza
jemnego uspokajania. Pił
karze z Malborka narzekali
na postawę trenera, a także
na złą - ich zdaniem - piłkę.
Wynik meczu ustalił w 27
min Fera, który z 17 m po
słał futbolówkę w lewy róg
bramki.
- Pierwsza połowa w na
szym wykonaniu była bar
dzo dobra - uważa Stefan
Srok, trener Kaszub. - Prze
waga była po naszej stronie.
Przeciwnicy praktycznie
nie stworzyli żadnej okazji
bramkowej.
W drugiej połowie malborczycy
spróbowali
zmniejszyć rozmiar poraż
ki. Jednak nic z tego nie wy
nikało.
W końcówce meczu stu
procentową okazję nie wy
korzystali miejscowi. Prawą
stroną na pozycję sam na

Niewykorzystana akcja

Połchowianie okazali się lepsi w spotkaniu z malborską Pomezanią.
sam z bramkarzem wyszedł
Pieper. Podał jednak do ty
łu, do dobrze ustawionego
Fery. Ten silnie uderzył, ale
Rybarczykowi udało się
wybić piłkę. Do niej doszedł
Pieper, ale futbolówkę z lini
bramkowej wybili obrońcy.

Po strzale Piepera piłka po
nownie trafiła w słupek. Z
pierwszej piłki uderzył
jeszcze Fera i trafił w po
przeczkę. - To niewątpliwie
nasz sukces - twierdzi tre
ner Srok. - Mamy już pra
wie zapewnione utrzyma

Fot. Janusz Nowicki

nie. Teraz możemy grać
spokojniej. Przed Kaszu
bami wyjazd do Stężycy na
mecz z Radunią. - Nie
chcielibyśmy wracać z pu
stymi rękoma - mówią w
Połchowie. - Przydałby się
chociaż punkcik.
(jan)

Władysławowo. Miejskie igrzyska w piłce nożnej

Karwia zwyciężyła na boisku
boisku Ośrodka
Przygotowań
Olimpijskich
Cetniewo we Władysławo
wie rozegrano eliminacje
III powiatowych igrzysk w
„piątkach" piłkarskich szkół
podstawowych. W zawo
dach wzięły udział zespoły
z terenu gminy Władysła
wowo.
Mecze rozgrywano w
dwóch grupach. Zajęte lo
katy w spotkaniach grupo
wych określiły kolejność
meczy o miejsca w turnieju.
Ostatecznie po wyrówna
nych spotkaniach, gdzie o
zwycięstwie zadecydowały
rzuty karne, klasyfikacja
była następująca:
1. Karwia
2. Władysławowo nr 1
3. Chłapowo

4. Władysławowo nr 2
5. Władysławowo nr 3
Zespół z Karwi, który re
prezentować będzie gminę
Władysławowo w finale III
powiatowych igrzysk, wy
stąpił w składzie: Bartek
Jarmuż, Łukasz Bisewski,
Darek Zaworski, Kamil Bizewski, Oskar Bemka, Szy
mon Iwańczuk, Karol Voelkner, Wiktor Kownatke i
prowadzący Andrzej Ko
walski. Zwycięskie zespoły
otrzymały pamiątkowe pu
chary, które wręczali Da
riusz Marzejon, Paweł Lewańczyk i Andrzej Kowal
ski. Imprezę zorganizowało
Biuro Turystyki i Sportu
przy PUP Abruko we Wła
dysławowie i POSM w Puc
ku.

(m)

Mecz finatowy pomiędzy wfadysławowską „jedynką"
a szkołą w Karwi.
Fot. Dariusz Marzejon

REKLAMA

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

Chociaż punkt ze Stężycy

liiSillfc.;,

BALEXMETAL

Blachodachówki

Panele ścienne

Zapewnione utrzymanie

p*

RUMIA
ar*mvrat<*z**90,
4# 21
GDYNIA ul.. Warszawska
teł. 621 14 89

Kasety ścienne

v?rwił> informacji łękafoych

Połchowo. Kaszuby - Pomezania Malbork 2:0 (2:0)

Piłkarskie walkowery
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www.naszemiasto.pl

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

Zachodnie blachy ocyn
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blacho trapezowa li 11,74 zł/mJ Macha płaska 9,80 zł/m2
cena netto M2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

