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Tego łata pucka policja otrzy
mała wsparcie personalne. Na
naszym terenie pojawi się o 8
funkcjonariuszy więcej niż w
roku poprzednim. O sezonie
rozmawiamy ze Stefanem Klem, zastępcą komendanta po
• towego.
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KOSAKOWO

Już za tydzień
w sobotę, 29 czerwca
specjalny
bezpłatny dodatek

Puck. Szpital powiatowy

Więcej policjantów

HEL

|

GRATIS!

lampkę wina lub lody I kawę §

piątek 21 czerwca 2002 r.

PUCK

każda osoba otrzyma

do Dziennika

Mapa
turystyczna
powiatu
chojnickiego

PUCK

Muzyczny jubileusz
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Miłośnicy muzyki klasycznej
obchodzili 155 rocznicę istnie
nia chóru w Pucku. Świętowa
no także 80 lat Towarzystwa
Śpiewu Moniuszko i 30 lat pra-^•dyrygenckiej Franciszka Ry^fferta.

WŁADYSŁAWOWO

STARZYNO

Pucki szpital czeka w najbliższym czasie remont i rozbudowa.

Najlepsi są Włosi

szyscy powiatowi
radni
opowiedzieli
się za rozbudową oddziału chirurgicznego szpitala w

'•

w\Ę
'f.

i

Awans Startu Mrzezino do ligi
okręgowej stał się faktem. Jed
nak wcale nie było to łatwe za
danie. O innych klasach roz
grywkowych również na stro
nach sportowych.

: '
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będą w różnych funduszach.
Jeszcze w tym roku wymienione zostaną okna i instalacja grzewcza,
(jan)

Spacerkiem po kostce

PIŁKA NOŻNA

'

Pucku. Potrzebne środki finansowe w części pochodzić
będą z emisji obligacji powiatowych.
O pozostałe pieniądze
władze starostwa starać się

januszNowicki

Fot

Puck. Molo zmienia oblicze

Gimnazjalna klasa III a zwycię
żyła w konkursie na stoisko naj
lepiej promujące państwo Unii
Europejskiej. Przez kilka mie
sięcy uczniowie poznawali kul
turę, zwyczaje i kuchnię UE.

Z naszych boisk

Z Agatą w TV

•a*#*
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oczątkowy fragment
najatrakcyjniejszego
traktu spacerowego w
mieście ma nową na
wierzchnię.
- Kostka jest trwalsza niż
deski - tłumaczy burmistrz
Adam Zażembłowski. - Wy
gląda nieźle, a jej utrzyma
nie będzie nas mniej koszto
wać.
Kostka pojawiła się na
odcinku ok. 60 m, czyli naj
bardziej
zapiaszczonym
fragmencie mola. Przy oka
zji wymieniono też część
drewnianej balustrady. To
część tegorocznych inwesty
cji, które prowadzi miasto
na nadzatokowym terenie.
W pobliże mola udało się

Agata Młynarska i burmistrz
Adam Drzeżdżon na campingu
Małe Morze.
Fot. Janusz Nowicki

Kostkę na molu układają pracownicy władysławów
skiego Volframu.
Fot. Piotr Niemkiewicz

przenieść boiska do siat
kówki, trwa też intensywna
rozbudowa jachtowej mari
ny. W sąsiadującym z por
tem parku prowadzone są
prace porządkowe. Powoli

końca dobiegają prace przy
rozbudowę Delfina.
- Zatoka to nasz najwięk
szy skarb - przyznaje bur
mistrz.

(pen)

niedzielę w telewizyjnej
Dwójce nadane zostaną mate
riały promujące gminę Włady
sławowo. Prowadzącą będzie Agata
Młynarska, znana prezenterka telewi
zyjna.
- To będzie swoiste zaproszenie na so
bótkę do Władysławowa - mówi bur
mistrz Adam Drzeżdżon. - Co ważniej
sze, przed samym sezonem potencjal
ni turyści w całym kraju dowiedzą się,
że warto przyjechać na wczasy do na
szej gminy.
Przedstawione zostaną walory tury
styczne i przyrodnicze gminy. Wejścia
na antenę ok. godz. 10.15, 11.50 i
13.53, a być może również przed „Pa
noramą" ok. godz. 21.50.
(jan)
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PODPATRZONE

Policja bez urlopów
Fot. archiwum

Tadeusz Puszkarczuk
najpopularniejszy wójt
powiatu
- Tytuł przyznany mi przez
Czytelników „Dziennika Bał
tyckiego" traktuję jako wy
różnienie dla całego naszego
samorządu. Mój sukces to na
prawdę zwycięstwo naszej
gminy. Tak dobrą pozycję w
plebiscycie wypracowaliśmy
wspólnie z Zarządem Gminy,
sołtysami i radnymi.
0 finale Plebiscytu „Wójt Po
morza" piszemy na str. 5

INFOLINIA
db.puck@prasabalt.gda.pl
673-18-93, 0-800-1500-39
•Wakacje. Słoneczna
pogoda sprzyja space
rowaniu. Lecz spacer to
raczej nieprzyjemny, bo
wszędzie brud i bała
gan. Skwerki zarośnięte
chwastami, nieskoszona
trawa. Zastanawiam się,
co będą podziwiać tury
ści. A radni będą snuć
marzenia o wyspie na
środku zatoki.

Zawstydzona
pucczanka

Liczba dnia

3400
- tylu uczniów chodzi
do siedemnastu szkół
funkcjonujących
na terenie
największego
samorządu powiatu
puckiego - gminy Puck

KANIA ZA ROK

Brunon Ceszke
inspektor kultury w gminie
Puck

- W tym roku w Strzelnie nie
będziemy ścinać kani. Postano
wiliśmy, że ten stary kaszubski
zwyczaj będziemy odprawiać
mniej więcej co dwa lata. Ści
nanie miało zawsze uroczysty
charakter, było prawdziwym
świętem całej wsi. Chcemy; by
tak właśnie pozostało, dlatego
w tym roku zrobimy przerwę.
Przypomnę, że kanię w obecno
ści mieszkańców i turystów
ścięliśmy w ubiegłym sezonie, a
powtórzymy to za rok.

A
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Stały dodatek do „Dziennika Bałtyckiego"

Lato już w pełni

w

tym ty
godniu
o bezp i e czeńs t wi e
w se.. fi
zonie letnim rozmawiamy z
podinspektorem Stefanem
Kleinem, zastępcą komen
danta powiatowego policji
w Pucku
- Jak przebiegają przy
gotowania policji do zbliża
jącego się sezonu?
- Policja jest już przygo
towana. Zgodnie z analizą
stanu zagrożenia, zapo
trzebowania oraz oczeki
wań samorządów lokal
nych, od początku tygodnia
pucka policja otrzymała Podinspektor Stefan Klein.
wsparcie 26 funkcjonariu
szy oddziałów prewencji był bardzo nieekonomicz
Komendy Wojewódzkiej ny. Teraz posiadamy zupeł
Policji w Gdańsku. Zostali nie nową jednostkę, prosto
oni rozdysponowani do od producenta. Pozwoli
pracy w poszczególnych nam ona na patrolowanie
komisariatach. Dla nas kąpielisk, a przede wszyst
bardzo ważne jest to, że po kim ruchu motorowodne
licjanci wsparcia przyby go. Bardzo dużym zagroże
wają jeszcze przed sezo niem dla zażywających ką
nem. Przed największą falą pieli są skutery wodne. My
przyjazdów zdążą zapo ślę, że uda nam się nieco
znać się z terenem i zagro ograniczyć szaleństwa nie
żeniami na nim występują odpowiedzialnych użyt
cymi.
kowników tych pojazdów
- We wtorek na campin
- A co z plażami nadbał
gu Małe Morze we Włady tyckimi?
sławowie zwodowano łódź
- Łódź jest na tyle lekka
patrolową...
i mobilna, że w razie po
- Bardzo się cieszymy z trzeby natychmiast zosta
tej łodzi. Do tej pory posia nie przewieziona na drugą
daliśmy kuter patrolowy, stronę półwyspu. Dlatego
który jednak gabarytowo też miejscem stacjonowa
był nieodpowiedni dla wód nia będzie Małe Morze.
zatokowych, a na dodatek Usłyszałem już pochwały

Fot. Janusz Nowicki

od
samorządowców
i
członków WOPR za taką
lokalizację bazy dla łodzi.
Jej załoga składa się z
dwóch policjantów. Gdy nie
będzie konieczności patro
lowania od strony wody,
funkcjonariusze zajmą się
np. porządkiem na wy
dmach i plażach. Wspólnie
z innymi służbami spraw
dzać będą, czy wydmy nie
są niszczone, czy na pla
żach nie są palone ogniska.
- Czy miejscowi poli
cjanci wyjadą na urlopy?
- Nasi funkcjonariusze
tylko w sporadycznych wy
padkach otrzymają urlopy.
Tak jest już od kilku lat.
Lato jest dla nas czasem
wytężonej pracy.

Dobre zaopatrzenie to podstawa udanego
wypoczynku - według tej reguły postępuje
zdecydowana większość turystów spędzają- 4
cych u nas swoje letnie urlopy. O tym pomy
ślał także ten turysta, którego sfotografowa
liśmy na jednej z ulic Jastrzębiej Góry.
Fot. Piotr Niemkiewicz

CYTAT DNIA
- Jestem pełen podziwu, wręcz zbulwersowany
- tak radny Jerzy Włudzik z SLD wyraził swoje
oburzenie na sesji Rady Powiatu. Chodziło o
przedstawienie projektu ratowania puckiego szpi
tala, jako propozycji władz powiatu i Klubu Rad
nych Prawicy.

Rozmawiał Janusz Nowicki

PISZĄ CZYTELNICY

Niech się nie spóźnią

W puckim liceum pożegnano maturzystów. Uro-™
czystość naznaczona była znakiem nowych cza
sów Stąd coraz mniej sentymentalnych słów, ge
stów i pożegnalnych łez.
Absolwenci odchodzą ze świadectwem przekona
ni o swej autentycznej dojrzałości i o tym, że teraz
świat stoi przed nimi otworem. Nie czują niepo
koju przed nowym i nieznanym. Wierzą, że mają
fart, że szkoła dała im klucz otwierający drzwi, za
którymi spełnią się marzenia. Ich marzenia są
zwyczajne: o upragnionej uczelni, która da bilet
do Europy, o pracy, z której nie wylecą.
W magiczny klucz ofiarowany przez szkołę dzie
ciom wierzą też rodzice. Przekonani o dobrze
spełnionym obowiązku jesteśmy także my, na
uczyciele. Oddaliśmy wychowankom wiedzę i ser
ce. Tylko coraz bardziej niepokoi nas to nowe, któ
re brutalnie obnaża niezaradność i brak auten
tycznej dojarzałości naszych absolwentów, gdy
przyjdzie im zmierzyć się z rzeczywistością. A
rzeczywistość to często bezrobocie.
Czy nauczyliśmy uczniów dokonywać dojrzałych
wyborów dotyczących ich życia? Przez wiele lat
pracy z młodzieżą obserwuję, że coraz trudniej
znaleźć się im w świecie. Nikt nie uczy szlachet
nej walki o miejsce wśród najlepszych. Dlatego
zniechęceni godzą się na bylejakość.
Młodzi w Europie szukać będą godnego miejsca
dla siebie. Przed szkołą stają nowe zadania. Szu
kamy więc nowych dróg w wychowaniu nowocze
snego człowieka. Stare autorytety odarte z brązu
wrzucono do lamusa. Pokażmy młodym nowe
wzorce i postawy. Nauczmy tworzyć i promować
siebie. Nie pozwólmy, by spóźnili się na najważ
niejszy pociąg w ich życiu.

Puck. Rocznica restauracji

Bursztynia jak świątynia

był rok eksperymentów
- przyznaje
J o a n n a
Drzeżdżon-Pioch, właścicielka Burszytnii, jedynej w powiecie
restauracji na wodzie.
Bursztynia w sobótki ob
chodzi swoją pierwszą
rocznicę działalności. Re
stauracja - zbudowana nad
puckim spacerowym molu
- powstawała w morder
czym tempie. Jednak już po
trzech miesiącach prac
Bursztynia otworzyła swoje
nadwodne wnętrza.
- Dzisiaj nasza restaura
cja jest oazą dla wszyst
kich, którzy szukają spoko
ju i ucieczki od szarej co
dzienności - wyjaśnia Jo
anna Drzeżdżon-Pioch. Bursztynia
to
przede
wszystkim świątynia, gdzie
można odpocząć i rozko
szować się naszą kuchnią.

p

REDAKCJA PUCK
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Puck, plac Wolności 31,
tel./fax (058) 673-18-93
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- Bursztynia to naprawdę magiczne miejsce - mówi Jo
anna Drzeżdżon-Pioch.
Fot. Piotr Niemkiewicz

Mocną stroną Bursztynii rodzaju smalec - wyjaśnia
jest
kuchnia. Królują ją w restauracji.
przede wszystkim ryby i
Bursztynia wciąż się
owoce morza. Jednak coś rozwija. Przed kilkoma dla siebie znajdą również dniami nadwodna restau
miłośnicy kuchni regional racja doczekała się klima
nej.
tyzacji. Niedługo pojawić
- Naszą chlubą i specjal się ma kominek.
nością jest jedyny w swoim (pen)
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Puck. Historia dła melomanów

Muzyczne jubileusze

M

iłośnicy
muzyki
klasycz
nej ob
chodzili
jubile
usz 155
rocznicy udokumentowa
nego istnienia chóru w
Pucku. Świętowano rów
nież 80-lecie Towarzystwa
Śpiewu Moniuszko w Puc
ku i 30-lecie pracy Fran
ciszka Rycherta - dyrygen
ta Chóru św. Cecylii, dzia
łającego przy parafii świę
tych Piotra i Pawła w Puc
ku.
Jubileuszowy koncert
odbył się w ratuszu. Za
proszeni goście składali
życzenia członkom Chóru
św. Cecylii na ręce jego dy
rygenta. Najstarszych chó
rzystów uhonorowano me
dalami 850-lecia Miasta
Pucka. Następnego dnia w
puckiej farze odbyła się
uroczysta msza jubile
uszowa.
Pierwsza wzmianka o
puckim chórze datowana
jest na 1847 r. Wówczas w
Elblągu odbył się Festiwal
Śpiewaczy.
W
spisie
uczestników zanotowano
udział reprezentanta chó
ru z Pucka. Wiadomo też,
że w 1872 r. chórem Polhymnia dyrygował miej
scowy nauczyciel - Muller.
Towarzystwo śpiewacze
skupiało wówczas
43
członków - 17 z nich było
chórzystami. Po powrocie
Pomorza do Polski w 1922
lt. powstało Towarzystwo
JŚpiewu Moniuszko. Najak
tywniej pucki chór działał

Policjanci przywieźli łódź na camping Małe
Morze.
Fot. Jahusz Nowicki

Nowa policyjna łódź patrolowa stacjonować będzie
podczas sezonu letniego na campingu Małe Morze
we Władysławowie. Policjanci przywieźli ją prosto
od producenta. Zadaniem patroli wodnych ma być
zapewnienie bezpieczeństwa kąpiącym się i pływa
jącym na sprzęcie wodnym. Największy problem
sprawiają motorowodniacy, zwłaszcza korzystający
ze skuterów wodnych. O zabezpieczeniu policyj
nym w sezonie letnim czytaj na str. 2.
(jan)

STRAŻACY W AKCJI

Wciągali szerszenie

MOSTY. Pod styropianowym podbiciem dachu
jednego z prywatnych budynków znajdującego się
przy ul. Morwowej zagnieździły się szerszenie.
Usunęli je strażacy z OSP Kosakowo.

Zmyli wapno

Chórzyści wystąpili pod
czas koncertu w puckim
ratUSZU.

DĘBOGÓRZE. Wapno, które z dwóch worków
wysypało się na ul. Rumską, musieli zebrać
kos akowscy ochotnicy Po jego uprzątnięciu
strażacy dodatkowo zmyli nawierzchnię
zabrudzonej jezdni.

Fot. Janusz Nowicki

na przełomie lat dwudzie
stych i trzydziestych.
Członkowie Towarzystwa
organizowali
koncerty,
prowadzili akcje charyta
tywne, organizowali ma
jówki i zabawy oraz przed
stawienia teatralne. W
1933 r. zakupiono forte
pian - chlubę miejscowych
muzyków, którą w 1939 r.
zrabowali hitlerowcy

(jan)

Uderzy! w dziecko
RADOSZEWO. Dwunastolatek niespodziewanie
zajechał drogę kierowcy prowadzącego
osobowego mercedesa. Doszło do zderzenia, w
efekcie którego chłopak został ranny. Starty
oszacowano na sumę ok. 1 tys. zł.

Odplątali ptaka
WŁADYSŁAWOWO. Zaplątanego w linkę ptaka
oswobodzili funkcjonariusze Terenowej Służby
Ratowniczej. Interwencja strażaków była
konieczna, gdyż ptak utkwił w konaTach drzewa
ok. 9 m nad ziemią.

Franciszek Rychert odbiera gratulacje od Jolanty Podhajskiej, wiceburmistrza miasta.
rowami nowiom

Sam spad!

Puck. Gorąca sesja w sprawie szpitala

HEL. Prawdopodobnie któryś z młodych ludzi
rzucił na jedno z drzew przy ul. Szkolnej
metalowy pręt. Ten utkwił wysoko między
gałęziami. Na pomoc wezwano puckich strażaków
z podnośnikiem. Gdy ci jechali na miejsca ich
koledzy z Helu zabezpieczyli miejsce zdarzenia.
Jak się wkrótce okazało, było to słuszne
rozwiązanie, gdyż pręt samoistnie spadł na
ziemię.
(pen)

Wszyscy podnieśli ręce

S

esja Rady Powiatu
dotycząca przy
szłości puckiego
szpitala nie nale
żała do spokoj
nych. Samorządowcy za
rzucali sobie wzajemnie
prowadzenie
kampanii
wyborczej. Więcej było
wystąpień politycznych
niż merytorycznej dysku
sji.
Dyskusja nie była jed
nak potrzebna, bo w końcu
wszyscy podnieśli ręce za
rozbudową oddziału chi
rurgii. Do dyskusji włączy
li się zaproszeni goście wszystkie miejsca w sali
ratuszowej były zajęte.
Radni SLD wnioskowali
za odwołaniem dyrektora
puckiego SP ZOZ Piotra
Morawskiego. Jednak taką
decyzję władny jest podjąć
jedynie Zarząd Powiatu.
- Jesienią zeszłego roku
radni zadecydowali o prze
kazaniu 1,3 min zł na po
trzeby szpitala - mówi Ar

tur Jabłoński, starosta puc
ki.
- Pieniądze te będą po
chodzić z emisji obligacji
powiatowych. Część z tej
kwoty pochłonie wymiana
okien i instalacji grzewczej
w szpitalu oraz przygoto
wanie dokumentacji budo
wy nowego oddziału.
Prace te wykonane zo
staną jeszcze w tym roku.
Niestety, pozostałe pienią
dze nie wystarczą na całą
budowę. Władze powiatu
chcą pozyskać środki z
funduszy Jeśli się to nie
uda, to - jak zapowiada
starosta - trzeba będzie
zabrać część zaplanowa
nych wydatków na drogi i
oświatę.
Do 13 czerwca na listach
protestu przeciw likwida
cji chirurgii i powstaniu w
tym miejscu oddziału psy
chiatrycznego podpisało
się 9720 osób.

(jan)

REKLAMA

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

Zadecydowano o budowie nowych pomieszczeń dla
oddziału chirurgii.
Fot.Jmus2Nowicki

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

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

MATERIAŁY

BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
HYDRO

I
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III Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych

Na tę krowę zawsze trzeba uważać

a jw a ż n i e j sze tytuły w
kategorii
krów, przy
znane na
III Regio
nalnej Wy
stawie Zwierząt Hodowla
nych w Starym Polu, pozo
stały... w rodzinie, a do
kładnie w rasie Charolaise.
Czempionem została Elin,
a wiceczempionem jej cór
ka, Elin 1. Właścicielem
wyróżnionych krów jest
przedsiębiorstwo Litawa
Gospodarstwo Rolne Postolin z powiatu sztumskie
go.

Mleko tylko
dla cielaka
O krowach rasy Charola
ise hodowcy mówią, że są
dzikie i niebezpieczne.
- Trzeba bardzo uważać
przy obrządku. Szczególnie
niebezpieczne są wtedy,
gdy bronią cielaka. Mogą
nawet zabić - mówi Witold
Wiśniewski, oborowy z Postolina.
Podczas prezentacji na
ringu Elin i jej córka za
chowywały się spokojnie.

- To tylko pozory.
Wszystko poszło dobrze, bo
obie są już przyzwyczajone
do wystaw. Na pierwszej,
na której je prezentowali
śmy, były kłopoty z ich pro
wadzeniem - mówi Witold
Wiśniewski.
Krowy rasy Charolaise
są hodowane na mięso. Da
ją tylko tyle mleka, by wy
żywić cielaka, dzięki czemu
hodowla jest łatwiejsza i
tańsza.

Czteroszynkowa
świnia
Zwiedzający zatrzymy
wali się też na widok trzo
dy chlewnej rasy Pietrain,
czyli popularnych czteroszynkowców, nazywanych
tak z powodu rozbudowa
nych łopatek.
- Hoduje się je nie dla
mięsa, ale ze względu na
materiał genetyczny do
krzyżówek z polskimi rasa
mi.
hów jest bardzo drogi,
bo pasza musi być wysokobiałkowa, dzięki temu uzy
skuje się mięsność 65
proc., podczas gdy inne ra
sy mają 40 proc. - mówi
Kazimierz Tokarski z Tu-

szewa w powiecie iław
skim. - Muszą być hodowa
ne w bardzo dobrych wa
runkach. Prosięta wyma
gają pomieszczeń o pod
wyższonej temperaturze.

Gołąb jak wróbel
Podczas targów w Sta
rym Polu wystawiano nie
tylko duże zwierzęta. Pu
bliczność podziwiała także,
m.in. gołębie, drób ozdob
ny, koty rasowe i strusie
afrykańskie.
- Przyjechało 17 wy
stawców z gołębiami: tymi
najmniejszymi, wielkości
wróbla - gołąbkami dia
mentowymi, i z najwięk
szymi - rasy King i garłaczami pomorskimi - mówi
Robert
Cierpiałowski,
przewodniczący malborskiego oddziału Związku
Hodowców Gołębi Raso
wych i Drobiu Ozdobnego.
Duże zainteresowanie
wzbudziły także konie, a
spośród nich wyróżniały
się rasy fiording i arabo-fiord, pochodzące ze
Skandynawii.
- Są mniejsze niż inne
konie. Mają wysokość w
kłębie 1,4 metra. To spo
kojne,
zrównoważone

•'

-

-^ai.

Witold Wiśniewski wyprowadza z ringu krowę Elin i jej córkę.

zwierzęta, doskonale nada
jące się do rekreacji i hipo
terapii. Charakteryzują się •
odpornością na choroby i
niską temperaturę - mówi
Anna* Patalon, wystawca
koni z Ośrodka Rehabilita
cji i Hipoterapii w Kwidzy
nie.
(G.W.)

Fot. Aleksander Winter

CIEKAWOSTKI
•
Krowa rasy Charolaise w wieku 8 lat waży około 870 kg, 6-miesięczny cielak - 300 kg.
•Gołąbki diamentowe ważą około 7 gramów; gołąb mięsny King
• 1 kg.
•
Wydajność mleczna krów: rekordzistka daje nawet ponad 10 tys.
kg mleka podczas laktacji (305 dni).
•Dorosłe samce strusi afrykańskich osiągają wzrost do 2,70 m, a
wagę do 160 kg.
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PROMOCJA !!!
blachodachówka

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY

Patronackie Stacje Paliw
Rafinarił GdartskiaJ SA

z

d o s t a w ą

d o

d o m u

Sprzedaż detaliczna I hurtowa paliw

i nfoI i nia

Ile miast możesz wirtualnie odwiedzić
dzięki serwisowi „NaszeMiasto.pl" ?

szwedzka precyzja
fachowe doradztwo
gwarancja 15 lat
atesty i aprobaty
transport

Odpowiedz na to i inne pytania dotyczące serwisu

W naszemiasto.pl

Wiesz co masz na dachu!

na www.netmania.wp.pl, a będziesz mógł wygrać m.in.:
najnowsze KAWASAKI NINJA, ponad 22000 PLN na koncie Nordea,
zestawy kina domowego, notebooki, wakacje na Majorce dla 2 osób..

Pytaj w autoryzowanych biurach sprzedaży:
w ciągłej ofercie:
Gdynia
7S1 6$ 77
ul. Rdestowa 41
blachodachówki
Gdańsk
301 67 12
ul. Mostowa 14
Kartuzy
685 32 99
ul. Gdańska 28
blachy trapezowe
Kościerzyna
686 72 44
ul. Wojska Polskiego 8
blacha płaska
Leśniewo
675 59 75
ul. Pucka 31
863 22 77
ul. Słupska 18
okna i wyłazy dachowe Lębork
Malbork
647 16 85
al. Wojska Polskiego 91
orynnowanie borga
Pruszcz Gd.
773 35 51
ul. Obr. Westerplatte 1A
Reda
678 71 11
ul. Gdańska 16.
orynnowanie pcv
Starogard Gd.
563 90 95
os. Konstytucji 3 Maja 5a
opierzenia
Sztutowo
247 93 35
ul. Gdańska 43 A
Tczew
777 18 80
ul. Jagiellońska 55 '
uszczelki
Władysławowo 774 58 55
ul. Łąkowa 4
wkręty
Żukowo
681 82 66
ul. Kościerska 9

n€tmania.wp.pl
~jś(-wp.pl

BHCKawasaki

Nordea®

76-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k. Stupska
tel. 1059) 811 34 57, 811 34 78, fax (059) 811 34 77

83-334 M»echucino,

84-220 Strzebieiino

tel (058J 676 24 84-f85
teł. kom. 0601 997 611

k. Sierakowic

teł (058) 684 51 21

10143390/B/30

Aby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się

w

i

KUPONBankKwater
Kupon Barik Kwater uprawniający do jednego ogłoszenia drobnego w Dzienniku Bałtyckim,

-

Trybunie Śląskiej, Gazecie Olsztyńskiej, Gazecie Poznańskiej, Gazecie Wrocławskiej, Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Łódzkim

w Gdańsku, Katowicach, Olsztynie,
Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi należy j
KUPON z potwierdzeniem wpłaty na konto POLSKAPRESSE
Sp. z o.o. oddział „Prasa Bałtycka":
BRE SA 0/GDAŃSK 11401065-00-314807-PLNCURR01-53
•WRZUCIĆ DO JEDNO Z lillliSWCi SKRZYNEK
DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO
* ZOSTAWIĆ W BIURZE OGŁOSZEŃ

(adresy Biur Ogłoszeń w stopce redakcyjnej)
•PRZESŁAĆ FAKSEM
Gdańsk, (058) 30-03-213
•PRZESŁAĆ POCZTĄ

pod adresem: „Dziennik Bałtycki11,80-894 Gdańsk,
Targ Drzewny 9/11, z dopiskiem Bank Kwater

EićtlYyC

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

Treść:
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BANK KWATER

SPIS RUBRYK:

Ogłoszenie do 15 słów = 39 zł'

1. Nad morzem
2. Nad jeziorami

*cena zawiera VAT

I I I L__LJ_J

Nr rubryki

4. Za granicą
5. Różne

imię i nazwisko L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L I
adres I l

l I I I I

I I l I I

numer dowodu osobistego 1

t

1 1 1 .1 J

I
L J

I telefon J J J
<^rr

s
podpis czytelny imię i nazwisko

^

WIECZÓR Dziennik

www.naszemiasto.pl
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Bałtycki*

Finał w Teatrze Kameralnym w Sopocie

Kapelusz dla wójta
ójcina to wca
le nie żona
wójta,
ale
wójt w spód
nicy. Hanna
Brejwo jest wójciną gminy
Pszczółki i znalazła się w
dwudziestce finalistów w
naszym plebiscycie „Wójt
Pomorza".
- Kobieta-wójt ma trud
niej - uważa. - Trzeba prze
łamywać pewne stereotypy
które niestety na wsi istnie
ją. Ale z drugiej strony bab
skie urzędowanie jest ła
twiejsze. Są pewne cechy
które kobiety mają niejako
wrodzone: tolerancja, zro
zumienie, kompromis. To
pomaga łagodzić konflikty,
zatargi, stonować niektóre
drażliwe i trudne tematy, na
pozór nie do przebrnięcia, a
jednak, okazuje się, można
je załatwić.

Potrafi walnąć
pięścią w stół
Pani Hanna uważa, że
kobieta wie najlepiej, kiedy
zrobić jeden krok do tyłu,
aby spokojnie później ru
szyć dwa w przód.
- Słaba płeć, ale, czasem
musi walnąć pięścią w stół śmieje się. - W końcu za
wsze się mówiło, że to męż
czyzna jest głową domu, ale
kobieta jest szyją! A szyja tą
głową kręci.
Na uroczysty finał im
prezy, który odbył się w Te
atrze Kameralnym w Sopo
cie przybyło kilkudziesięciu
wójtów i ona jedna. Przyje
chała z mężem.
- Całe moje szczęście, że
ja akurat jego mam za towa
rzysza życia - wzdycha pani
Hanna. - Świetnie mnie ro
zumie, a kiedy jestem już
wykończona, padnięta, to
natychmiast każe mi odpo
cząć.
- I masuje stopy? - py
tam.
- Oczywiście! To tak na
turalne jak „dzień dobry'
rano...

Kapelusz niczym
korona

Pasje wójta
- Wójt musi mieć poczu
cie humoru - twierdzi Zbi
gniew Walczak z gminy
Gniewino, który jako jedyny
otrzymał dyplom Fanclubu
Wójta. To właśnie on, jak się
kazało, ma największy na
Pomorzu Fanklub, bo zdobył
najwięcej głosów propor
cjonalnie do liczby miesz
kańców gminy. Głosowało

Tytuł Wójta Pomorza przypadł Tadeuszowi Kobieli,
wójtowi gminy Sierakowice.
Fot. Robert Kwiatek

na niego 66 proc. mieszkań
ców Gniewina!
- Mam nadzieję, że podo
łam temu wyzwaniu - po
wiedział w kuluarach Zbi
gniew Walczak.
Wójt wyznał, że bez po
czucia humoru trudno było
by mu poradzić sobie ze
wszystkim.
- Polityka to bardzo po
ważne zajęcie - dodał - ale

wiele nawet poważniej
szych spraw bez tego nie
dałoby się rozwiązać. Cza
sem potrzebny jest czas na
relaks, na żart...
- - Na szaleństwo?
- Z umiarem... Stać mnie
na odrobinę szaleństwa, gdy
grywam w siatkówkę. Gdy
jestem na imprezach towa
rzyskich. Gdy śpiewam. Gdy
gram na gitarze.

Dwudziestu najpopularniejszych wójtów otrzymało ka
pelusze - symbole, wójtowej władzy.
Fot ^ert Kwiatek

Co wójt Walczak na gitarze gra? Przede wszystkim
repertuar jego młodych lat.
„Czerwone gitary", piosenki
obozowe, takie, które śpiewa
się przy ognisku, z przyja
ciółmi. Do tego wszystkiego
kocha tańczyć!
- Przyznam się, że trudno
byłoby mnie w tańcu po
bić... - powiedział. Jak każ
dy z wójtów mało ma na

swoje pozazawodowe pasje
czas. Ale wszystko co robi,
czyni z entuzjazmem.
- I kocham to, co robię dodał. - Bez pasji nikt nie
będzie umiał stworzyć lep
szego świata dla swojej spo
łeczności. A pasji nie da się
oszukać... Albo jest, albo jej
nie ma.
Gabriela Pemńska

REKLAMA
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Oferta ważna do 26 czerwca 2002 r.

Przedsiębiorstwo developerskie
należące do grupy KOMFORT

zleci następujące roboty wykończeniowe w
wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Trójmieście:

• układanie glazury

Geometria

Markowy
ol m

20
TANIEJ!
0/o
cn
Opony \doDUj,
%

z beczki

Shell Helix Super
15W40

• układanie wykładzin
dywanowych

Przykładowe ceny promocyjne

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Przygotowania Produkcji, tel. 620-88-00 w.26
'
lnvest Komfort SA
81-350 Gdynia, Plac Kaszubski 15/3

Kormoran
Rozmiar

Kormoran

145/70 R13T

OGRZEJEMY TWÓJ DOM, WARSZTAT, FERMĘ...
Goodrich

A

59
M
(

2039832/A/577

135/80 R12 S

BF Goodrich

Cena

00
<

Statuetkę naj p opular•
niejszego otrzymał, rzecz
jasna tylko super wójt - Ta

deusz Kobiela z Sierakowic.
Wzruszony był i rozczulony.
Ale razem ze wszystkimi ze
złotej dwudziestki najlep
szych gminnych włodarzy
zaśmiewał się, gdy trzeba
było włożyć na głowę, ni
czym koronę - kapelusz symbol, wójtowej władzy.
Kapelusze skądinąd twa
rzowe, męskie, dla niektó
rych okazały się za duże, in
nym zakrywały ledwo czu
bek głowy. Musieli się wój
towie wymieniać. Salwy
śmiechu wzbudzali nawet
na widowni. Ale kiedy - w
przerwie uroczystości wszyscy panowie i ta jedna
kobieta - pili w kuluarach
szampana, dzielnie dzierży
li kapelusze w dłoniach.
Pewnie się już z nimi nie
rozstaną...

Rozmiar

Cena

165/70 R13T
175/70 R13T

155/70 R13T

A 99

165/70 R13T

A112

185/60 R14H

175/70 R13T

A

185/65 R15T

185/65 R14T

123
A 154

185/60 R14H

c 165

Kormoran

185/65 R14T

195/65 R15 H

t

139
B 139
B 185
B 189
B

199
e 249

E

Michelin
Rozmiar
175/70 R13
175/65 R14
185/60 R14
185/65 R15

Cena

o 189
>> 239
D 279
D 369
382
f 389

195/60 R15 F
195/65 R15

r»a

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
propan, propan-butan

INFO. 0800-306-204
84-230 Rumia
tel. 058/771-49-00
fax 771-49-14

ĘBICA

•

v^

największy wybór
w najniższej cenie

Norauto

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

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

NORDA

piętek
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Pismiono Kaszebsczi Zemi

Wióldżi Kaszebi
Prot dr hab. Marcin Pliński

Banińska szkoła nosi imię ks. prałata Józefa Bigusa

Urodził się w 1943 roku w
tebczu na Ziemi Puckiej. W
1961 roku ukończył Liceum
Ogólnokształcące w Pucku i
rozpoczął studia biologiczne
na Wydziale Biologii i Nauk o
Ziemi Uniwersytetu Łódzkie
go. Tu w 1966 roku podjął
pracę i uzyskał stopień magi
stra, a w cztery lata później
doktora. W1970 roku wrócił
na Wybrzeże i rozpoczął pra
cę na Uniwersytecie Gdań
skim. Początkowo był zatrud
niony w Stacji Limnologicz
nej UG w 8orucinie. Od 1971
roku pracował w Instytucie
Oceanografii Uniwersytetu
Gdańskiego. Odbył kilka staży zagranicznych, w tym roczny w
Kanadzie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1979 roku,
a tytuł profesora dziesięć lat później. W latach 1978-81 był wi
cedyrektorem ds. dydaktycznych Instytutu Oceanografii, a od
1981 przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana. W bieżącym
roku kończy drugą kadencję rektora Uniwersytetu Gdańskiego.
Jest członkiem kilku zagranicznych i krajowych stowarzyszeń
naukowych. Jest wybitnym algologiem i jedynym polskim uczo
nym wymienianym w wykazie ekspertów UNESCO w dziedzinie
badań zakwitów glonów toksycznych i szkodliwych. Jest auto
rem kilku skryptów oraz kilkuset artykułów i doniesień naukoiWych.
Nigdy nie zapomina o swoich kaszubskich korzeniach. Aktywnie
włącza się w organizowanie dokształcania nauczycieli języka
kaszubskiego. Jest wielkim zwolennikiem jego zachowania. Sam
uczy się gramatyki i ortografii kaszubskiego. Wziął także udział
w konkursie ortograficznym. - Bo jó jem zdania, że
nówóżniesze w tim wszetczim je jazek. Bo dopóczi

me bądzeme gódełe midze sobą po kaszebskii/tak
długo bądzeme uwóżele, że jesrae Kaszebama, móme
swoja historia. A jak me zacznierne gadać jinszim
jazeka, przestómeme meslec ó tim, że jesme z tą
piakną zemią związóny - mówi.

Oprócz czynnej znajomości kaszubskiego, zna także języki an
gielski, niemiecki, francuski i rosyjski. Uprawiał sportowy taniec
towarzyski i jeździectwo. Prowadzi także aktywną działalność
społeczną i polityczną.

(ep)

Ceż je czec
Święto Antoniego
Abrahama
GDYNIA. Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdyni
organizuje uroczystość wręczenia medali im. Antoniego Abra
hama „Srebrna Tabakiera Abrahama". Dziś o godz. 17.45 or
ganizatorzy i goście złożą kwiaty przy pomniku Antoniego
Abrahama na placu Kaszubskim. Uroczyste wręczenie medali
nastąpi w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 21 w Gdyni
przy ul. Jana z Kolna 5. Tegorocznymi laureatami są; Anna Łajming ze Słupska - znana kaszubska pisarska, autorka wspo
mnień, opowiadań i bajek, Stanisław Jankę z Wejherowa - po
eta, publicysta i literat kaszubski oraz Wyższe Seminarium
Duchowne w Pelplinie, gdzie już dziesiątki lat działa Klub Kaszubołogów, kleryków pochodzących z Kaszub. 23 czerwca o
godz. 11.30 w kościele św. Michała Archanioła na Oksywiu
odprawiona zostanie msza św. w intencji Antoniego Abraha
ma w 79 rocznicę śmierci. Po niej nastąpi złożenie kwiatów
na grobie Antoniego i Matyldy Abrahamów na przykościelnym
cmentarzu.

I fflfi
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Zjazd Szultków
SKARSZEWY. Na zamku w Skarszewach w sobotę 22 czerwca
br. odbędzie się I Zjazd Rodzinny Szultków i Zinków. Uroczy
stości rozpocznie msza święta koncelebrowana w kościele św.
Michała. Po niej nastąpi złożenie kwiatów na grobach przod
ków. W programie przewidziano także wystąpienie prof. Zbi
gniewa Szultki na temat genealogii i losów rodziny.

Patron bliski sercu

B

ardzo
gratuluję wam
zna
komitego pa
trona. Wybra
liście prawe
go kapłana,
K as zu bę,
człowieka wielkiej pokory i
zasad
chrześcijańskich,
wielkiego orędownika kaszubszczyzny, a przede
wszystkim człowieka bli
skiego waszemu sercu mówił w homilii o księdzu
prałacie Józefie Bigusie ks.
abp metropolita gdański,
Tadeusz Gocłowski podczas
mszy świętej, która rozpo
częła uroczystość nadania
imienia Szkole Podstawo
wej w Baninie. Podczas
mszy ks. arcybiskup po
święcił też nowy sztandar
szkoły.
Mszę poprzedził udany
program słowno-muzyczny
przygotowany przez na
uczycieli i uczniów z Bani
na. Ujęto w nim życie i
działalność prałata Bigusa,
wieloletniego duszpasterza
w Matami i Baninie. Były
też scenki obrazujące jego
postępowanie, pracę, hu
mor i miłość do Tatczezny.
Przy dźwiękach dętej or
kiestry licznie zgromadzeni
uczestnicy
uroczystości
przeszli na boisko przy
szkolne, gdzie nastąpiło
nadanie imienia i przeka
zanie sztandaru. Na ręce
dyrektorki szkoły, Beaty
Koszałki, złożył go bur
mistrz gminy Żukowo, Bog
dan Łapa. Wszystko połą
czone było z 40-leciem
szkoły Placówka była
pierwszą tak zwaną tysiąc
latką w powiecie kartu
skim.
Odsłonięto także tablicę
upamiętniającą patrona.
Dokonała tego siostra pra
łata, Elżbieta Bronk z Kar
łowa pod Tuchlinem. Tabli
cę poświęcił ks. prałat Sta
nisław Gackowski, dziekan
żukowski. Otwarto też izbę
patrona szkoły, w której są
zdjęcia, pamiątki, a nawet
mandolina, na której chęt
nie grywał ks. Bigus.

Dyrektor szkoły, Beata Koszałka przekazuje sztandar uczniom.

Fot. Eugeniusz Pryczkowski

- Wejle, tu je mój al Baninie. Wieś należała do emeryturze ks. Bigus za
bum, co jó go óstawił na • parafii w Matami. Dawno mieszkał w Baninie, a póź
pamiątka ksadzu prałato temu istniał w Baninie ko niej w Żukowie, gdzie po
wi, czej jem ódchódół z ściół. Jego wygląd jest nie śmierci został pochowany
Matami - mówił wzruszony znany. Odbudowanie ko Baniński klub Zrzeszenia
ks. Ludomir Warnke, który ścioła, choć w innym kształ Kaszubsko-Pomorskiego
był wikariuszem ks. Bigusa cie i miejscu, było wielkim chce podjąć starania mają
w Matami. - To beł mój pragnieniem matarnień- ce doprowadzić do przenie
nówspanialszi proboszcz. skiego proboszcza oraz
sienia zwłok do Banina,
Jó późni wiedno ród gó
mieszkańców Banina, Rę- gdzie postać Bigusa darzo
ódwiedzół tam. Ksadz pra
biechowa i Miszewa. To na jest wyjątkowym sza
łat mieszkół . razem ze
pragnienie spełniło się cunkiem.
swoją sotrą Ireną. To beła
Eugeniusz Pryczkowski
dwadzieścia
lat temu. Na
kochano białka. Jó ji gódół
cotka - wspomina pocho
Z Gowidlina do Banina
dzący z Brus ks. Ludomir
Warnke, który obecnie jest
—1 Ks. prałat Józef Bigus
proboszczem w Silnie za
Urodził się 3 lutego 1908 r. w Gowidlinie, gm.
Chojnicami.
Siarakowice, w rodzinie Jana i Pauliny z GruZadowolenia nie kryła
bów. Po ukończeniu gimnazjum staroklasycztakże liczna rodzina. Przy
nego w Wejherowie, wstąpił do Wyższego Se
były dwie siostry oraz brat
minarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia
kapłańskie otrzymał 17 grudnia 1932 r. z rąk
Jan, który po wojnie gospo
biskupa chełmińskiego, Stanisława Wojciecha
darował wraz z prałatem w
Okoniewskiego. W latach 1932-39 pracował
Matami.
jako wikariusz w Raciążu koło Tucholi, Wąbrzeźnie, Skarszewach oraz
- Brat ze mną robił
Toruniu. Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich został aresztowany i od
derch raza. To beł bąro
19 października 1939 r. do>naja 1945 r. przebywał w obozach koncen
skromny człowiek. Ón
tracyjnych, głównie w Dachau. W 1946 r. objął parafię św. Walentego
odprawił mszą, a tej brół
w Matami. Był tam proboszczem do przejścia na emeryturę w 1983 r.
sa do robotę - wspomina
9 listopada 1963 r. mianowany szmbelanym papieskim. W latach
1960-1983 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu żukowskiego, zaś od
Jan Bigus.
1976 do 1983 r. referenta do spraw sztuki kościelnej tegoż dekanatu.
Ten zapał miał także du
Ks. prałat Józef Bigus zmarł 15 czerwca 1996 roku w Żukowie, gdzie
że znaczenie przy rozpo
spoczywa na przykościelnym cmentarzu.
częciu budowy kościoła w

Bytów. Zrzeszenie przed wyborami

•Wydawca o literaturze
SOPOT. Klub Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Sopocie
zaprasza 26 czerwca br. o godz. 18 do Dworku Sierakowskich
- ' w Sopocie na spotkanie z Renatą i Wojciechem Kiedrowskimi
z Oficyny „Czec". Wydawnictwo ukierunkowane jest szczegól
nie na dokumentowanie literatury o Kaszubach, także w języ
ku kaszubskim. Tematem spotkania będzie współczesna litera
tura kaszubska widziana oczyma wydawców.

(ela)

NORDA*
Pismiono Kaszebsczi Zemi

Uziemik
Bałtycki

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

Więcej kaszubskiego w mediach

ada Naczelna Zrze
szenia Kaszubsko-Po
morskiego obradująca
w Bytowie przyjęła uchwałę
w sprawie udziału Zrzesze
nia w wyborach samorzą
dowych. Nie wykluczono
wystawiania przez oddziały
ZKP własnych kandydatów
do rad gmin i powiatów, ale
ZKP będzie raczej sprzy

mierzać się z komitetami
wyborczymi „utożsamiają
cymi się z ideami gospodar
czymi i społeczno-kulturalnymi, wynikającymi z pro
gramu ZKP, przyjętymi
przez XV Walny Zjazd De
legatów 1 grudnia 2001 r."
Druga uchwała dotyczyła
„zagwarantowania językowi
kaszubskiemu dostępu do

mediów publicznych". Rada
Naczelna domaga się w niej
więcej czasu dla radiowych
i telewizyjnych audycji w
języku kaszubskim. W tym
żądaniu powołała się na art.
35 konstytucji RP, w którym
zapewnia się nam „wolność
rozwoju własnego języka,
zachowania obyczajów i
tradycji oraz rozwoju wła

snej kultury" i wskazała, że
należy dążyć do takiego
statusu języka kaszubskie
go w mediach, jaki ma np.
język fryzyjski w Holandii.
Rada powołała też dwa
nowe oddziały ZKP w
Chwaszczynie i Prokowie
koło Kartuz.
(Kow.)

Dziennik
m
wybrzeza

Norria

www.riaszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Ceż je czec

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego

•Przechować dla potomnych

Szukanie
młodych talentów
dea zorganizowania
konkursu literackie
go dla dzieci i mło
dzieży zrodziła się
dziesięć lat temu. Je
go głównym pomy
słodawcą był Jerzy
Stachurski, poeta, kompozy
tor i dyrektor Zespołu Szkół
w Czeczewie. Pierwsza edy
cja konkursu swoim zasię
giem obejmowała tylko gmi
nę Przodkowo. Konkurs cie
szył się dużym zaintereso
waniem dzieci i młodzieży,
dlatego szybko rozrósł się,
obejmując całe wojewódz
two. Organizatorzy pragnęli
m.in. promować lokalną kulŁturę, wspierać młode talenty
pisarskie, a także stworzyć
młodym ludziom możliwość
publicznego zaprezentowa
nia siebie i swojej twórczo
ści.
Animatorzy imprezy za
chęcają także do pisania po
kaszubsku. Fakt ten ma duże
znaczenie dla rozwoju tego
języka. Młodzież ma dzięki
temu szansę lepszego po
znania gramatyki i ortografii
kaszubskiej, nauczenia się
jak dobierać właściwe słowa
i jak radzić sobie z akcen
tem. Wszystko to wpływa na
ubogacenie młodych dusz.
Od początku przewodniczą
cym jury jest prof. Jerzy Tre
der.
- Troską nas wszystkich
powinno być to, aby język oj
czysty był piękny, poprawny
i coraz sprawniejszy. Mogli
śmy przeczytać również kil
kanaście wierszy w języku
kaszubskim. Samo zaintere

sowanie się tą formą wypo
wiedzi cieszy. Szególnie jed
nak ważjie jest to, że mło
dzież umie w swoim macie
rzystym, domowym języku
wypowiadać się, przekazy
wać swoje myśli i uczucia powiedział prof. Jerzy Tre
der.
Na konkurs napłynęło
914 wierszy nadesłanych
przez 235 autorów w czte
rech kategoriach wiekowych
z różnych miast i wsi woje
wództwa pomorskiego.
- Wypada w tym miejscu
postawić pytanie: o czym pi
szą młodzi twórcy? O dziwo
krąg tematyczny młodej
twórczości nie ogranicza się
tylko do spraw uczuć. Wielu
poetów porusza piękno
świata, budzącą się do życia
naturę - mówiła na rozstrzy
gnięciu w sali przodkowskiego gimnazjum, juror
Grażyna Wirkus.
Sięganie do książek, do
poezji jest szczególnie waż
ne w dobie telewizji, kompu
terów i komercjalizacji. Za
pewne wysiłek organizato
rów konkursu w przyszłości
wyda owoc stokrotny w po
staci młodych, utalentowa
nych poetów.
- W ciągu dziesięciu lat
uzbierało się bardzo dużo
ciekawego materiału. Chce
my przekazać to Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej
herowie. Natomiast prace
nagrodzone postaramy się
wydać w formie tomiku mówi organizator, Jerzy Sta
churski.
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KASZUBY. Coraz częściej organizowane są zjazdy
kaszubskich rodów. Dotychczas spotykali się mię
dzy innymi: Szroederowie, Wentowie, Gołąbkowie,
Grubowie, Birrowie, Neubauerowie, Kiedrowscy i
wiele innych rodów z Kaszub. Często efektem
tych zjazdów jest sporządzenie dziejów rodu. Nie
kiedy wydawane są w postaci książek. Zależy to
od przygotowania merytorycznego przedstawicieli
rodzin w tej materii.
- Jest to zwyczaj godny kultywowania. Niektóre
rodziny ograniczają się tylko do wspomnień, na
wiązanie ścisłych kontaktów, poznania krewnych,
zwiedzenia miejsc z przeszłości. Inne wnikają w
dzieje rodziny próbują odtworzyć swoje rodowo
dy, wytyczyć linie genealogiczne, objaśnić pocho
dzenie i pierwotne znaczenie nazwisk - napisał
Edward Breza we wstępie do książki .Nasza Ro
dzina - studia i materiały". Autorem opracowania
jest prof. Zygmunt Szultka. Książka podaje po
chodzenie nazwisk związanych z rodziną Szultków i Zinków. Ważnym jej rozdziałem jest dzien
nik śp. Pawła Naczyka z lat 1941-1943, który jest
źródłem historycznym o bardzo dużej wartości. W
obszernej publikacji znalazły się drzewa genealo
giczne poszczególnych gałęzi rodu, a także liczne
zdjęcia i życiorysy jej członków Autor planuje w
przyszłości wydać następne dwa tomy rodzinnej
historii.

•Jubileusz 200 lat

Starosta kartuski, Janina Kwiecień wręcza nagrodę
Marcie Pasewicz z Przodkowa.
Fot. Eugeniusz Pryczkowski

Nagrodzeni

•

Kat. I-III. 1. Tomasz Cieśla, SP nr 9 w Wejherowie, 2. Ewelina Kropisz,
SP w Bobowie, 3. Magdalena Kędra, SP nr 9 w Wejherowie;
Kat. IV -VI: 1. Monika Jankowska, SP w Przodkowie, 2. Joanna Wilemborek, SP nr 6 w Rumi, Alicja Litwie, SP w Szarłacie, 3. Katarzyna
Ochman, SP nr 9 w Rumi, Maciej Grzegowski, SP w Chmielnie;
Kat. gimnazjum: 1. Marta Pasewicz (Przodkowo), Janina Ziętek (Gdy
nia), Magdalena Złoch (Choczewo), 2. Sylwia Bomba (Kwidzyn), Marta
Paczkowska (Kwidzyn), 3. Barbara Spretka (Gdynia), Małgorzata Karbowiak (Gdynia);
Kat. szkół średnich: 1. Lidia Pietraszewska (L0 w Pucku), 2. Anna Al
brecht (L0 Starogard Gdański), Anna Baczewska (L0 nr 1 w Gdyni), 3.
Magdalena Łukanowska (I L0 w Gdyni).
Nagrodę specjalną dla ucznia z gminy Przodkowo przyznano Kamili
Tusk z Gimnazjum w Przodkowie.

Elżbieta Pryczkowska

KOLONIA. Wieś Kolonia leży w gminie Kartuzy,
nieopodal Sianowa. Dwieście lat temu założyli ją
niemieccy koloniści. Z okazji jubileuszu 23 czerw
ca br. o godz 14.30 rozpoczną się uroczystości
przy kamieniu, na skrzyżowaniu dróg Kolonia-Sianowo, gdzie nastąpi odsłonięcie i poświęcenie
pamiątkowej tablicy. Dalsza część uroczystości od
będzie się przy Szkole Podstawowej. Mszę św. na
placu przed szkołą odprawi ks. Waldemar Piepiórka, kustosz sianowskiego sanktuarium. W
części artystycznej wystąpi Zespół Pieśni i Tańca
„Kaszuby" z Kartuz oraz dzieci szkolne.

•Muzeum Gospodarstwa
Wiejskiego
LIPUSZ. Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Lipuszu i Stowarzyszenie na Rzecz Roz
woju gminy Lipusz zapraszają na otwarcie Mu
zeum Gospodarstwa Wiejskiego w Lipuszu i
pierwszej lipuskiej trasy rowerowej. Uroczystość
odbędzie się 23 czerwca br. o godz. 14 w muzeum
mieszczącym się w dawnym kościele ewangelic
kim w Lipuszu przy ul. Wybickiego. Na stadionie
odbędzie się festyn ludowy, podczas którego wy
stąpią zespoły folklorystyczne, przeprowadzone
zostaną konkursy na temat historii wsi, okolic i
tradycji kaszubskich. Na wieczór zaplanowano zabawę przy ognisku.
^
.

Kaszebizna od centrum

Uhonorowany Kaszubski Król
i

i roczystość związana
z nadaniem imienia
V/ Karola Kreffta żu
kowskiemu rondu była
wielką manifestacją sza
cunku, jakim obecnie da
rzony jest ten bohater, za
życia niemal zupełnie za
pomniany, a często wręcz
pogardzany. Zgromadziła
nadspodziewanie
wielu
uczestników, którzy szczel
nie wypełnili centralny plac
Żukowa przy kościele św.
Jana. Była wśród nich liczna
rodzina zmarłego, przyja
ciele, znajomi, władze mia
sta i powiatu, członkowie
ZKP, z prezesem Brunonem
Synakiem na czele.
Na plac przyszli w po
chodzie z kościoła poklasztormego, w którym ks. pra
łat Stanisława Gackowski
odprawił mszę za duszę
zmarłego przed sześcioma
laty Kaszubskiego Króla.
Dziekan żukowski poświę
cił także tablicę z imieniem

I j

ronda, którą
odsłonili
członkowie rodziny Kreffta
oraz burmistrz gminy, Bog
dan Łapa i prezes żukow
skiego partu, Krystyna Rogalewska. To właśnie part
wnioskował, by poprzez na
zwę jednej z ulic miasta
utrwalić
zasłużonego
mieszkańca
pobliskiego
Otomina, założyciela i
pierwszego prezesa żukow
skiego
oddziału
ZKP,
pierwszego powojennego
starostę kartuskiego, a
przed wojną założyciela ka
szubskiej organizacji stu
denckiej - korporacji Cassubia w Warszawie. Był
wielkim miłośnikiem języ
ka kaszubskiego i prekur
sorem jego nauczania w
gminie Żukowo. Jego pra
gnienia obecnie zaczynają
się spełniać.
- Gratuluję Zrzeszeniu
Kaszubsko-Pomorskiemu
tego pomysłu. Cieszę się
bardzo, że to miejsce

•

.
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Pón weretół iibódżegó
z raczi zleczinców

Czetanie z Knedżi proroka
9

/

Członkowie ZKP i rodzina patrona składają kwiaty na
grobie patrona ronda.
Fot. Jan Antonowicz

przede wszystkim będzie
nam przypominało o doko
naniach tego wielkiego Ka
szuby - mówił przewodni
czący Rady Gminy, Jerzy
Żurawicz.
W związku z uroczysto
ścią wydano broszurę o ży
ciu i dokonaniach patrona.
Niewielki nakład rozszedł
się błyskawicznie.

Po uroczystościach na
rondzie, goście przeszli do
restauracji Gryf, gdzie wy
stąpił zespół Bazuny. Ostat
nim punktem było złożenie
kwiatów na grobie Karola
Kreffta i jego rodziców,
Emila Karola i Wandy z von
Dzięgielewskich.
Jan Antonowicz

*

ł tak:

złostne gódanie wiele ledzy: groza
;zadze wkół! Udójta go, chcemeże go udać!.
Wszetce móji przejacele dulczą na mój iipódk:
Może on sa dó óbszalec. a tej me nad nim dobądzeme i sa na nim zemscyme! Ale Pón je kole
mie jak groźny mócórz; dlóte ti, co na mie
iistegiiją, oni upadną i nie dobądą. Oni mdą baro
zawstedzony swójim stracenka, ókreti wieczną i
niezabetą sromótą.
Panie Zostapów, We, co doswiódcziwóce spra
wiedliwego, co wzeróce na nerczi i serce,
dopuscce, żebe jó uzdrzdł Wasza pomsta nad nima! Bó jó Wami pówierził swoja sprawa.
Spiewójta Panu, wesławiójta Pana! Bó webawił
żece bićdnegó z raczi zleczinców.
To je słowo
Boże.
słówka
r_f
••
••
I

: - : . •

Złostne - złośliwe
iidac - tu: zadenuncjować, oskarżyć
dulczec - czuwać
ustegówac - nastawać na kogoś
sromóta - hańba
zleczińca - złoczyńca

WIECZÓR Dziennik
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wybrzeża

Reklamy

Bałtycki*

Echo Ziemi Puckiej-

AGORA SPRZEDAZ FIRMOWA

Ogłaszaj się

c

•pn OKNA, DRZWI z PVC i ALU.
r*|i PARAPETY, ROLETY,
ŻALUZJE, MONTAŻ

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

DREWNIANA

OGRÓD
www,df$famet.pi, e-mditi dfm<8&drefamet.pl

RUMIA uł. Grunwaldzka 10, teł. 679 48 21
GDYNIA ul. Warszawska 78, tel. 621 14 B9J

Den Braven
SILIKONY, KLEJE, PIANKI, USZCZELNIACZE
LAKIERY W SPRAYU

DOMOWA APTECZKA TECHNICZNA
RUMIA, tel./fax 679-35-42, 671-20-62, 0605-098-260

(przy trasie Reda - Puck)

84-123 Polchowo

tel./fax: 673-92-18

POROTHERM 38 P+W

4,75/szt

tt iicnvym sbtytife
Lokale usługowe- sprzedaż, wynajem

O ZMIENNEJ STOPIE %

Biuro Sprzedaży Mieszkań:
Wejherowo, ul. Sikorskiego 60/9
Tel. 677 32 08,608 353 404

INSTAL

DO 31 sierpnia 2002 r. - KREDYT WAKACYJNY •do 1500 zł
Przyjmujemy wszystkie opłaty, pobierając niskie
prowizje - już od 1,50 zł.
Zapewniamy szybkie dokonywanie rozliczeń
przy pomocy POCZTY ELEKTRONICZNEJ.
Dużym podmiotom gospodarczym do kontaktów
z bankiem instalujemy HOME BANKING. Posiadaczom
ROR oferujemy karty bankomatowe POLCARD.
Posiadaczom ROR i rachunków bieżących oferujemy
możliwość uzyskiwania informacji przez BANKOFON

Zaprawa klejowa "ATLAS" 25 kg

28,00/op

(do każdego opakowania 51 1 litr gratis)

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK:
KROKOWA 673-71-16, LUZINO 678-20-20, WIERZCHUCINO 673-50-85,
WŁADYSŁAWOWO 674-16-16,
PUCK 673-42-42 (Urząd Miejski, I piętro, pokój 107

* Każdy z klientów indywidualnych otrzyma rabat w wysokości 3% za każde
500 zł wartości faktury netto. Promoja dotyczy faktur zapłaconych gotówką.

2039819/A/1584

2039785/A/1584

C0ŁTE$ Promocja 10-iecia!
Dlli t11
Z okazji naszych urodzin naszym gościom wręczamy
prezentyI Odwiedź muz salony, gdzie czekają na
Ciebie 3 atrakcyjne zestawy promocyjne.

Przy zakupie Jednego z nich otrzymasz w prezencie
10 darmowyd* SMS-ów, co miesiąc,
aż przez 10 miesięcy!

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL

10 darmowych sms-ów
przez 10 miesięcy
'

•Puck, ul. M. D. Lot. 24

1zł

Siemens S40

Iz.

Nokia 3330
JHil

tel. 673-27-63, GSM (0-601) 612-782
•Władysławowo, ul. Towarowa 17A, I piętro
tel. 674-22-69, GSM (0-605) 06-14-06
Bezpośrednia Obsługa Firm: 0601 65-14-73
Szczegóły oferty w Regulaminie Promocji.
Opłata aktywacyjna doliczana jest do pierwszego rachunku.

jfc
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UDZIELAMY KREDYTÓW

Gładź szpachlowa "GIPSAR-UNI" 25 kg '5,99/op

Wapno w płynie 51

OFERTA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH:
PROMOCJA do 30.09.2002 r.
- zakładanie rachunków bieżących bez żadnych opłat,
LOKATA DYNAMICZNA 12-miesięczna „DOBRY ZYSK"

(fekaiie,p®

dla rolników, osób fizycznych, podmiotów
gospodarczych, korzystnie oprocentowanych.

17,80/szt)

Płyta karton - gips gr. 12.5 mm

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

1 - miesięczne - 5,5%
1-miesięczne - 6,9%
2 - miesięczne - 5,6%
2-miesięczne - 7%
3 - miesięczne - 6%
3-miesięczne - 7,5%
3 - miesięczne od 10.000 - 6,1%
Przy wyższych wpłatach istnieje możliwość negocjacji
wyższego oprocentowania

Cement portlandzki CEMII - 32,5

0,64/szt

Słupsk, ul. Filmowa 3e

oraz
ODDZIAŁ WE WŁADYSŁAWOWIE
IW LUZINIE

O STAŁEJ STOPIE %

Ceny z VAT

Cegła pełna kl. 150

tel. (0-58) 300-32-60
tel. (0-58) 660-65-20

LOKATY TERMINOWE

PROMOCJA*

5,20/szt

Biura Reklamy:

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

BANK SPÓŁDZIELCZY
W KROKOWEJ

"REKO - BUD" Sp. z o.o.
REKOWO Górne 43

Beton komórkowy "biały" gr. 24 cm

zawsze we wtorek
w Dzienniku

Gdynia, ul. Starowiejska 17/6

Sklep „Domator", Władysławowo, ul. Gen. Hallera 15, tel./fax 6742-117, 0604-260-531
sprzedaz agora@wp.pl www.agora.web.pl

HURTOWNIA MATERIAŁÓW
BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

OGRODOWA

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

•III

FARBY, EMULSJE, IMPREGNATY,

ARCHITEKTURA
OFERTA 2002

www.coltex.plusgsm.Pl

Spateczeóstwo

www.naszemiasto.pl

WARTO
WIEDZIEĆ

Z POWIATU

Bezpieczniej na drogach

Jubileusz
siostry

Nad jazdą młodych rowerzystów czuwali
puccy policjanci.
Fot. archiwum KPP

POWIAT PUCKI. Dwa pikniki poświęcone
bezpiecznemu poruszaniu się po drogach odbyły
się w Pucku i Leśniewie. Współorganizowały je
m.in. Fundacja Bezpieczni w Ruchu Drogowym i
Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej
Policji w Pucku. Młodzi ludzie bawili się,
rywalizowali w konkursowych zmaganiach i
poznawali przepisy ruchu drogowego.
- Młodzież ma również okazję zdawać egzamin na
kartę rowerową - przypomina Andrzej Bujas,
naczelnik Sekcj Ruchu Drogowego puckiej KPP
Jak się dowiedzieliśmy, fundacja na terenie powiatu
nie zakończyła swojej edukacyjnej działalności.
- To początek naszej większej akcji - mówi
Włodzimierz Roznerski, kierownik biura fundacji. Tuż po wakacjach, we wrześniu, razem z pucką
policją i „Dziennikiem Bałtyckim" rozpoczynamy
duży konkurs. Tematycznie związany będzie
oczywiście z bezpiecznym poruszaniem się po
drogach.

(pen)

Coraz chętniej budują

(pen)

Woda pomierzona
PUCK. W porcie rybackim wymieniono mareograf
- urządzenie służące do pomiaru poziomu wody.
Poprzedni przyrząd pracował w Pucku już ok. pół
wieku. Jak powiedział nam bosman Stanisław
Nowak, był to najstarszy tego typu sprzęt w
Polsce.
Mareograf należy do Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej. To właśnie tutaj będą trafiały
dane zebrane w Pucku przez bosmana Nowaka.
Na podstawie wcześniejszej pracy mareografu
udało się ustalić m.in. okresy, w których poziom
lustra wody ulega największym wahaniom w
ciągu doby - na naszym terenie to czas wiosny i
jesieni.

(pen)

Fot. Piotr Niemkiewicz

PUCK. Siostra Witalisa - jedna
z katechetek pracujących w
parafii pod wezwaniem św.
apostołów Piotr i Pawła - we
wtorek obchodzić będzie
ćwierćwiecze swojego życia
zakonnego. Uroczystości jubi
leuszowe odbędą się w Domu
Zakonnym w Krakowie. Za
konnica pracująca w Pucku
jest sercanką, ale również ak
tywnie udziela się na niwie
artystycznej. To za jej sprawą
m.in. dzieci ze szkoły podsta
wowej od kilku lat wykonują
bożonarodzeniowe szopki.
Siostra Witalisa jest też autor
ką sztuki.

Starzyno. Dni Europejskie w szkole

Najlepsi są Wtosi
imnazjalna kla
sa III a zwycię
ża®
żyła w szkolnym
konkursie na
stoisko najlepiej
promujące państwo człon
kowskie Unii Europejskiej.
Podopieczni Artura Surmaja za swoją prezentację
mLf
otrzymali honorowe Grand
Prix publiczności. Drugie
miejsce przypadło w udzia
le uczniom I e (Marzena
Redlin), którzy zaprezento
wali Francję. Przez kilka
miesięcy uczniowie pozna
wali Unię, jej kulturę, zwy
czaje, kuchnię.
- Uczniowie zachęcali do
odwiedzania najciekaw
szych miejsc i służyli infor
macjami turystycznymi Holandia • czyli miejsce trzecie. Na zdjęciu podopiecz
mówi Marzena Redlin.

(pen)

ni Karin Capińskiej.

POWIAT PUCKI. Ok. 400 de
sek jednocześnie można zli
czyć w upalny dzień na wo
dach Zatoki Puckiej - infor
mują pracownicy Urzędu
Morskiego. Mimo tak dużego
tłoku, wody zatoki są bez
pieczne dla miłośników żeglo
wania i surfowania.
- Praktycznie nie ma u nas
wodnych kolizji ze sprzętem
pływającym - stwierdza kpt.
Kazimierz Undro z władysławowskiego Kapitanatu Portu.
Problemem na wodzie są
przede wszystkim skutery szybkie pojazdy często pro
wadzone przez mało do
świadczonych ludzi. Przypo
mnijmy, że kilka lat temu w
pobliżu Kuźnicy doszło do tra
gicznego kolizji skutera.

z beczki

20%
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Rozmiar
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185/65 R14T
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165/70 R13T B
175/70 R13T

145/70 R13T

Nasi
grają

(pen)

Geometria

Markowy
olej

(pen)

POWIAT PUCKI. Krzysztof Pi
łat i Edmund Jeschke z Pucka
znajdują się w pierwszej dzie
siątce najnowszej edycji Ligi
Kioskarzy. Liga to konkurs, w
którym Czytelnicy nagradzają
swoich ulubionych kioskarzy.
Wypełnione kupony konkur
sowe, drukowane w każdym
poniedziałkowym, środowy i
piątkowym „Dzienniku",
można zostawiać np. u swo
ich kioskarzy lub przynieść je
do naszej redakcji.

Fot. archiwum szkoły

REKLAMA

(pen)

Tłoczno, ale
bezpiecznie

piątek
21 czerwca 2002 r.

Echo Ziemi Puckiej
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GMINA PUCK. W ciągu ostatnich trzech lat
Urząd Gminy wydał inwestorom ok. 1300
pozwoleń na budowę.
- To dużo, nawet bardzo dużo - przyznaje wójt
Tadeusz Puszkarczuk.
Na terenie gminy budują się nie tylko mieszkańcy
powiatu. Działki budowalane chętnie kupują
mieszkańcy Wejherowa, Trójmiata oraz
miejscowości położonych m.in. w centralnej
Polsce.
- Wypada się tylko cieszyć - komentuje wójt. tylu nowych mieszkańców, to dowód na to, że
nasza gmina nie jest pozbawiano walorów, że
jesteśmy po prostu atrakcyjni dla inwestorów.
Zdaniem samorządowców, wpływ na tak dużą
liczbę wydanych pozwoleń ma też nastawienie
urzędników
- Nie stwarzamy niepotrzebnych barier naszym
petentom - tłumaczy wójt Puszkarczuk.

Siostra Witalisa.

WIECZÓR Dziennik
Bałtyckie

wybrzeża]

185/65 R15T
195/65 R15 H

185/60 R14 D
185/65 R15 D
195/60 R15 F
195/65 R15 F

189
239
279
369
382
389

Kormoran

-^Kormoran
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największy wybór
w najniżej cenie
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Norauto
TWOje AlitO CeiltrUm
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

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

ODŁOGI

FABRYKA
STOLARKI BUDOWLANEJ

PROJEKT - MONTAŻ - JAKOŚĆ - GWARANCJA

PRODUCENT

ATOI

BRAMY GARAŻOWE
PARAPETY
ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
OKNA DACHOWE

^ GOTOWY PARKIET I DESKI PODŁOGOWE
' TRÓJWARSTWOWE, PIĘCIOKROTNIE LAKIEROWANE

DREFAMET.
www.drofamet.pl, e-rnail: dfm^drefamet.pl

r

RUMIA ul. Grunwaldzka 10, tel. 679 48 21
GDYNIA ul. Warszawska 78, teL 621 14 85

>r

r

W 4*

RUMIA, Sobieskiego 23

Ł

WINDOWS 671-31-91; 671-91-00

OKNA* DRZWI
PCV, ALU

GARAŻE • BRAMY GARAŻOWE • PARAPETY •!
ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Gdańsk, Startowa 30, tel. 556-68-96

Dziennik

piątek
21 czerwca 2002 r.

www.naszemiasto.pl

Bathwlrlfe

serwis informacji lokalnych

Echo Ziemi Puckiej

BEZPIECZNE POMORZE

Życzenia dla najbliższych

Piraci drogowi
Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo - zwłaszcza
teraz, gdy nasz powiat odwiedza sporo zmotoryzo
wanych gości. Nowi kierowcy najczęściej nie są do
brze zaznajomieni z naszymi drogami, co jednak
nie wymusza na nich zwolnienia tempa jazdy. Mi
mo ostrzeżeń policji młodociani kierowcy szaleją na
wąskich, często wyboistych drogach.
Niestety, mimo corocznego zwiększenia liczby poli
cyjnych patroli krążących po naszych drogach, nie
zawsze udaje się uniknąć przykrych zdarzeń.
Niebezpieczeństwo nie czyha tylko na drogach.
Przed wyjściem z hotelowego pokoju warto spraw
dzić, czy wszystkie okna pozostawiliśmy zamknięte,
a o terminie powrotu powiadomić np. portiera.

(pen)

Niebezpieczne miejsca
||Karwieńskie Błota, Jastrzębia Góra - włamywacze
najczęściej penetrują nie pilnowane domki letni
skowe,
||Krokowa: skrzyżowanie ulic Żarnowieckiej z Wejherowską - kierowcy często nie respektują znaku
stop,
- Karwia - Jastrzębia Góra - tzw komiks, złodzieje
przeszukują stojące na poboczu samochody,
- Władysławowo: Droga Chłapowska - niestrzeżony
przejazd kolejowy,
- Odargowo: skrzyżowanie drogi prowadzącej z Dębek z trasą Puck - Słupsk - drzewa zasłaniają drogę
włączającym się do ruchu

im

KONKURS „DZIENNIKA"
lilii
I PZU ŻYCIE

Wygraj komputer

W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze możecie Pań
stwo wygrać komputer. Wystarczy wziąć udział w naszym kon
kursie. „Dziennik Bałtycki" oraz PZU Życie SA wybierają co mie
siąc najlepszego dzielnicowego w województwie pomorskim. W
gazecie zamieszczamy kupony, na których należy wpisać imię i
nazwisko najlepszego, Państwa zdaniem, dzielnicowego. Nagro
dą dla policjanta jest rower, a dla komisariatu, w którym pracuje
- zestaw komputerowy. Dla naszych Czytelników mamy nagrody
w postaci losowanego raz w miesiącu komputera. Plebiscyt po
trwa do 30 stycznia 2003 r.
Kupon różni się od tego z pierwszej edycji. Znalazło się tam
miejsce oznaczone: „Największym problemem mojej okolicy
jest...". Wypełniając je należy wskazać największy problem, z
którym borykacie się Państwo w swojej dzielnicy. Interesuje nas
wszystko, co związane jest z bezpieczeństwem. Do kuponu moż
na dołączyć dodatkowo dokładnie opisany problem. Wszystkie
sygnały postaramy się wyjaśnić w porozumieniu z policją. Kupo
ny prosimy przysyłać do lokalrtych oddziałów „DB" lub do Biura
Konkursów „Dziennika Bałtyckiego" w Gdańsku, ul. Targ Drzew
ny 9/11.

Wszystkiego naj, naj, naj...

•Żyjcie w zdrowiu i radości, nie
znajcie smutku ni przykrości, niech
Wam dobro w życiu sprzyja i wszel
kie zło Was omija. Moim kochanym
chłopcom Krzysiowi i Piotrowi Rutzom ze Strzelna oraz Tomkowi Konkolowi z Rzucewa w dniu ich uro
dzin życzy mama i babcia Krysia.
•
Elżbiede Loewnau z Rekowa Gór
nego z okazji 40 urodzin samych
słonecznych dni, zdrowia i pociechy
z dzieci życzy ciocia Zosia z rodziną.
•
Wszystkiego najlepszego, dużo
zdrowia, szczęścia, radości, dobrych
końcowych wyników w nauce w
dniu 11 urodzin Sylwii Czepek z Żelistrzewa - życzenia składa mama
Marzena, brat Tomasz, siostra Anna
i babcia Krystyna.
•
Najserdeczniejsze życzenia Sylwii
Czepek z okazji 11 urodzin dużo
zdrowia, szczęścia, pomyślności i
uśmiechu na co dzień składa rodzi
na Szroederów.
•
Młoda
Panno,
Panie
Młody, z
serca dziś
życzymy
Wam,
aby życia
niepogo
dy, nie
zburzyły
szczęścia
bram. Niechaj Bóg Was błogosławi,
niech o zdrowie Wasze dba, Waszą
piękną miłość sławi i cudowne dzie
ci dba. Szczęśliwym Nowożeńcom
życzą rodzice Jolanta, Józef Miłosz i
Izabela, Ludwik Marczyńscy.
•
Z okazji 80 urodzin Gertrudzie
Radziejewskiej z Żarnowca najser
deczniejsze życzenia zdrowia,
uśmiechu na co dzień, tradycyjnych
stu lat oraz wielu łask Bożych życzy
sąsiadka z rodziną.
•W dniu tak pięknym i wspania
łym życzymy Tobie sercem całym
zdrowia, szczęścia, pomyślności,
sto lat życia i radości, być może są

inne ma
rzenia, a
więc ży
czymy Ci
ich speł
nienia. Z
okazji uro
dzin Marii
Lessnau z
Mrzezina
życzenia
ślą rodzice i bracia.

żo szczęśliwych dni, niech Cię
wszelkie zło omija, niech Ci dobro
w życiu sprzyja. Wszystkiego co
najlepsze życzą rodzice i brat
Krzysztof.

dzie każdy dzień. Niech spełnią się
życzenia i wszystkie Twoje marze
nia. Z okazji 8 urodzin kochanemu
wnukowi Maciusiowi Dominikowi
dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy
i samych piątek w szkole życzy
dziadek i babcia z Pucka.

•Kochaj
swoich rodzicieli, by
pociechę z
Ciebie
mieli i pa
miętaj, że
Bóg w nie
bie ma w
opiece za
wsze Cie
bie. Z okazji 2 urodzin Katarzyny
Cieślak z Leśniewa najserdeczniej
sze życzenia składają babcia Siela,
ciocia Małgosia i ciocia Bernadeta
z rodziną oraz mama, tata i Agata.

•Lilia rozkwita, róża opada, pięk
nie tulipan listeczki składa i my Ci
składamy serdeczne życzenia,
•Żyj nie licząc wcale lat i z rado
szczęścia i powodzenia. A co wy
ścią patrz na świat, beztrosko za
marzone, niech w Twoim życiu bę
wsze śpij i o pięknych rzeczach
dzie spełnione. Z okazji 20 urodzin
śnij. Spełnienia marzeń, przyjem
Sylwii Firkowskiej z Prusiewa oraz
nych zdarzeń, dużo miłości oraz
koledze Piotrowi życzy babcia i cio
dobrych wyników w nauce. Maciu
cia z Żarnowca.
siowi Dominikowi z okazji 8 uro
dzin życzy ciocia Wiesia, wujek
•Niech
Maciek i Dominisia.
Ci życie
pięknie
•Żyj
mija, niech
szczęśliwie
Ci sprzyja
i radośnie,
każda
dożyj dłu
chwila i
gich lat.
niech w
Niech Ci Ta
sercu Two
to życie bę
im gości
dzie wio
dużo
sną, a ra
szczęścia i
jem ten
radości. W dniu 1 urodzin Krystianświat. Nie
kowi Breitschopfowi najserdecz
znaj nigdy smutku doli, ciężkich
niejsze życzenia składa Magdalen
cia dróg, niech sto lat żyć pozwo^^
ka, ciocia Kasia i wujek Karol.
Bóg! Najserdeczniejsze życzenia z
okazji urodzin tatusiowi Józefowi
•Żyj nie licząc wcale lat i z rado
Dominikowi składają córka Wiesia
ścią patrz na świat, beztrosko za
z Maćkiem i Dominisią.
wsze śpij i o pięknych rzeczach
śnij. Niech Twe życie pięknie płynie •Na drodze życia są światła i
w każdej chwili i godzinie. Spełnie
mroki, raz życie jasne, raz smutek
nia marzeń, przyjemnych wrażeń,
głęboki, niech pamięć szczęśliwych
dużo miłości i przyjemności, dobre
minionych dni jak perła w koronie
go zdrowia, pieniędzy mrowia,
lśni. Z okazji urodzin kochanemu
snów kolorowych, sytuacji odloto
mężowi Józefowi Dominikowi ży
wych, pogody ducha i wszelkiej
czenia składa żonka.
pomyślności oraz 100 lat życia z
okazji 50 urodzin Edycia Blok życzy
mąż, córki, zięć oraz wnuczka.

•Kocha
nej córce i
siostrze
Martuni
Bieszka z
Pucka z
okazji uro
dzin
wszystkie
go najlep
szego, du

•Niech w
Twych nie
bieskich
oczkach
smutku
nie zakwi
ta cień,
niech
szczęśliwy
w Twoim
życiu bę

•Życie
jest pięk
ne, gdy żyć
się umie,
gdy jedno
serce dru
gie rozu
mie. Gdy
kochać się
umie jaw
nie i skry
cie i jest się kochanym przez cafe
życie. Z okazji urodzin i imienin ko
chanemu zięciowi Janowi Lessnau
z Mrzezina życzenia składają te
ściowie i szwagrowie.

Kupon konkursowy

Bezpieczne Pomorze

Z archiwum Tadeusza Stankiewicza

Głosuję na najlepszego dzielnicowego:

Tak było, a tak jest

Imię i nazwisko:
Adres komisariatu:

dpowiedź na dzisiejsze pytanie nie powinna być zbyt trudna dla mieszkańców naszego powiatu. Dla pierwszych
pięciu osób, które zadzwonią dzisiaj pod redakcyjny numer telefonu (673-25-01) i prawidłowo podadzą miejsce
uwiecznione na archiwalnym zdjęciu, mamy nagrody: mapę powiatu puckiego. Ostatnio pytaliśmy o tzw. zielony
mostek. Prawidłowej odpowiedzi udzielili pucczanie, Ryszard Dziawgo i Bogdan Lamparski.
(pen)

Największym problemem mojej okolicy jest:..

Moje dane:
Imię i nazwisko:

B&hnhof

Adres i telefon:
Wyrażam
przez

na przetwarzanie moich danych osobowych
konkursu na cele z nim związane.

Partner akcji:

PZU ŻYCIE SA

wm^1
podpis

Organizatorzy:

WW

1P nassemiasto.pl

W
PZU ZYCIE SA
Tak wyglądał fragment Pucka w 1914 r.
Fot. archiwum T. Stankiewicza

Stary budynek „ozdobiły" młodzieżowe napisy.
Fot. Piotr Niemkiewicz

WIECZÓR Dziennik

www.nas

piątek
21 czerwca 2002 r.

wybrzeża

Echo Ziemi Puckiej

Gdzie się bawić

WARTO
WIEDZIEĆ

HITY WIDEO
1. Rozgrywka - sensacyjny
2. American Pie 2 - komedia
3. Planeta małp - sf
4. Kod dostępu - sensacyjny
5. Jay i cichy Bob kontratakują - komedia
6. Quo vadis - historyczny
7. Krawiec z Panamy - szpiegowski
8. Moulin Rouge - melodramat
9. Duchy Marsa - sf
10. Paparazzi - komedia gangsterska
11 Gulczas, a jak myślisz - komedia
12. Jurassic park III - sf
13. Wtorek - komedia
14. Męska sprawa - dramat
15. Wściekłe gacie - komedia
16. Beethoven - przygodowy
17. Poranek kojota - komedia
18. Rozkaz - sensacyjny
19. Psy i koty - dla dzieci
20. Grzeszna miłość - dramat
Opracowano na podstawie danych wypożyczalni kaset wideo JuRo
w Pucku.
(opr. pen)

APTEKI. „Pucka", pl. Wolności, tel.
673-25-16, pn.-pt. 8-20, sob. 8-14,
nd. 8-14; „Eskulap", ul. Wejherow
ska, 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., nied. i
święta 8-16; Ratunkowe, ul. 1 Ma
ja 13, tel. 673-27-81, całodobowo

Plenerowe imprezy we Władysławowie
cieszą się dużym powodzeniem wśród
turystów.
Fot. Janusz Nowicki

WŁADYSŁAWOWO. Sztucznymi ogniami zakończy
się Noc Świętojańska, którą zorganizuje Biuro Pro
mocji Miasta Władysławowa. Zabawa rozpocznie się
już o godz. 17 - wszystkich na boisko przy ul. Gdań
skiej przyprowadzi Miejska Orkiestra Dęta z Tamburmajorkami. Korowód wyruszy spod Urzędu Miej
skiego. A na miejscu przede wszystkim dużo muzyki:
rockowe standardy irlandzki folk i taneczne przeboje
z lat 70. i 80. oraz gwiazda wieczoru - Gang Marcela.
Dla miłośników ognisk będzie też wspólne pieczenie
kiełbasek, ale również ogródek gastronomiczno-piwny czy Dmuchany Park Rozrywki.

POLICJA, ul. Dworcowa 5, tel. 67452-22 lub alarmowy 997, całodo
bowo
STRAŻE. Pożarna, ul. Mestwina 11,
tel. 673-20-41, całodobowo; Miej
ska, ul. 1 Maja 2, tel. 673-22-37

•Hel
APTEKA. „Helska", ul. Wiejska 97,
tel. 675-05-63
JA. Jurata, ul. Ratibora 42,
teT57
75-20-07 lub alarmowy 997

•Przychodnie
HEL. ul. Wiejska 122, tel. 675-05-09;
Szpital Wojskowy, tel. 675-06-09
JASTARNIA, ul. Stelmaszczyka 5, tel.
675-20-09
JASTRZĘBIA GÓRA. ul. Kaszubska 18,
tel.674-96-58
KOSAKOWO, ul. Żeromskiego 69, tel.
679-13-23
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

Komiksy dla Czytelników

STARZYNO. ul. Żarnowiecka 24, tel.
673-87-13

Superman, najbardziej znany komiksowy boha
ter:
1. nie żyje
2. żyje, lecz jest w śpiączce

STRZELNO. uL Bałtycka, tel. 673-83-94
WŁADYSŁAWOWO: ul. Niepodległości
10, tel. 674-01-99, ul. Obr. Helu tel.
674-33-73
ŻELISTRZEWO. ul. Szkolna 2, tel. 673-

3. cieszy się znakomitym zdrowiem

86-21

imię i nazwisko

•Informacja PKS

MIEROSZYNO. Dużym festynem mieszkańcy wsi

rozpoczną wakacyjny sezon. Zabawa „Powitanie lata"
na szkolnym boisku wystartuje o godz. 15. Uczniowie
szkoły - organizatorzy festynu - zaprezentują waka
cje w krajach europejskich, potem wystąpią panie z
KGW. Godzinę później swoje umiejętności zaprezen
tują strażacy. Będzie pokaz sprawności psów z władysławowskiej Straży Granicznej. Miłośników hazar
du przyciągnie loteria z atrakcyjnymi fantami. Bę
dzie można pojeździć konno, posurfować w Interne
cie lub odwiedzić stoiska handlowe (artykuły spo
żywcze, odieżowe czy ogrodnicze).
(pen)

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

•Krokowa
APTEKA, ul. Żarnowiecka 25, tel.
673-76-39, pn.-pt. 8.45-16.30, sob.
9-12
POLICJA. Minkowice ul. Żwirowa 4
tel. 673-70-97, codz. 8-10

Klub

WARTO
WIEDZIEĆ

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

adres i telefon

NASZ PLEBISCYT

Wybierz pracodawcę

Weekend w Jastrzębiej Górze

bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

Nie przegap tych nagród
W każdy wtorek i piątek w „Dzienniku" drukujemy kupon wielkiego
wakacyjnego konkursu dla Prenumeratorów. W dzisiejszej gazecie rów
nież go znajdziecie. Aby wygrać którąś ze wspaniałych nagród, musicie
przysłać nam wtorkowo-piątkowy komplet. A jest o co walczyć. Mamy
dla Was dziewięć wy
cieczek zagranicznych, f*
dziewięć weekendów
na Kaszubach oraz
wczasy dla całej rodzi
ny, a także ponad 20
rowerów. Gromadźcie
kupony wycinane z na
szej gazety. Aby skorzy
stać z tych niezwykłych
nagród, musicie posiadać prenumeratę naszej gazety - przynajmniej 3miesięczną. Losowania odbywać się będą co tydzień i w każdym można
brać udział. Już za tydzień podamy nazwiska pierwszych laureatów,
którzy wyjadą za granicę, na Kaszuby lub otrzymają rower.
Wszelkie informacje na temat możliwości zaprenumerowania „Dzienni
ka" uzyskacie pod naszym bezpłatnym numer infolinii 0 800 1500 26.

Szczęśliwe karty
Chcesz wyjechać na weekend do Wdzydz Kiszewskich? Odpowiedz na
cztery pytania i prześlij nam odpowiedzi na kartce pocztowej do 8 dnia
następnego miesiąca. Co tydzień publikujemy jedno pytanie, a co mie
siąc losujemy nagrodę miesiąca - weekend dla dwóch osób w hotelu
Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Kiedy zaczyna się kalendarzowe lato?

Miejscowa 913
Zamiejscowa 912
PUCK. Biuro Obsługi Klienta TP S.A., tel.
673-23-22
WŁADYSŁAWOWO. Biuro Obsługi Klien
ta Netii tel. 77-444-00; Biuro Napraw
Telefonów TP S.A., tel. 674-02-21, 67402-19

podpis

KONKURSY TYLKO DLA PRENUMERATORÓW

Prenumeratora

•Informacja tel.

Wypełniony kupon należy wyciąć i dostarczyć do redakcji „Dziennika Bałtyckiego" w
Pucku (plac Wolności 31) do środy 26 czerwca br. do godz. 12.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora
plebiscytu na cele z nim związane.

Raz w miesiącu na weekend będzie mógł wyjechać do hotelu La Siesta
nasz Prenumerator z rodziną, jeśli odpowie na cztery zadane przez nas
w tym miesiącu pytania. Wśród osób, które nadeślą odpowiedzi, wybie
rzemy tę, która z osobą towarzyszącą i dzieckiem (do 5 lat) w pensjo
nacie w Jastrzębiej Górze
skorzysta z dwóch nocle
gów, wyżywienia, siłowni,
sauny, sali gimnastycznej
oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: W którym z trójmiejskich teatrów najczęściej
można obejrzeć musicale? Na odpowiedzi czekamy do 7 lipca 2002 r.

HOTEL

LA SIEST.

•Informacje o konkursach można uzyskać pod bezpłatnym nr. tel.
0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział Sprzedaży Gazet, Biuro Prenumeraty,
ul. Połęże 3,80-720 Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśliwe karty" lub „Ja
strzębia".
Laureatami konkursów za maj zostali Andrzej Kamiński z Gdańska i
Bernard Dymowski z Gdańska.

Razem z Powiatowym Cechen Rzemiosł Róż
nych Małych i- Średnich Przedsiębiorstw Związkiem Pracodawców w Pucku oraz grupą
radnych powiatowych przeprowadzamy plebi
scyt na Pracodawcę Roku 2001. Swoje głosy
można oddawać na pracodawców prywatnych z
puckiego powiatu.
Na kupony czekamy do końca czerwca.
(pen)

KUPON

Pracodawca Roku
Oddaję swój głos na firmę:
1

Nasi Partnerzy
Rabat honorowany na podstawie ważnej
Karty Klubu Prenumeratora
1U70 rabatu
na konsumpcję
(bez alkoholu)

telefonów komórkowych

ul. Morska 5
Puck
tel. (058)673-11-97

ul.M.Dlot 24
Puck

Imię i nazwisko

tel. (058)677 22 77

lV70 rabatu
na konsumpcję

Adres i tel.

(be* alkoholu)

ul. Wałowa 3
Puck
tel. (058)673-25-25

Dywizjonu Lotniczego 20
Puck

Wypełniony kupon należy wyciąć i dostarczyć
do redakcji „Dziennika Bałtyckiego" w Pucku
(plac Wolności 31) do 30 czerwca, do godz. 12.

tel. (058)673-41-83

REKLAMA

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

TOM-BCiD
Matoriaiy budowlane

84-100 Puck
Wejherowska 20
6732706

13,31 zł

y

podpis

KLEJ
DO GLAZURY

.puck@w0mL

op. 25 kg

Polecamy również inne materiały
po bardzo atrakcyjnych cenach

2Q3Ó55l7A/14fe

Dziennik
Bałtycki*§
\
i

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

Darii

piątek
21 czerwca 2002 r.
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•flfl

11.40,17.50
9.30,13.20,
15.35,19.30,
21.45

12 zł n. 10 zł u
12 zł
10 zl zbiorowy

E.T.
Męska sprawa
On, ona i on
40 dni i 40 nocy
Krwawa niedziela

USA (b.o.)
Polska (15)
Włochy (15)
USA (15)
Irl.Ang. (15)

14.20
16.30
17
19
20.50

12 zł n. 10 zł u.
5 zł
12 złn. 10 zł u.

Krwawa niedziela
Monsunowe wesele
Piękny umysł
Przepowiednia

Irl./Ang. (15)
Indie/Ang. (15)
USA (15)
USA (15)

14.30
16.20
18.30
20.40

12 zł n. 10 zł u.

Wielki powrót
Yyyreeklll
Kosmiczna nominacja
Gwiezdne wojny
Atak klonów
Amelia
Blade Wieczny Łowca II
Cześć Tereska

USA (b.o.)
Polska (15)

11.30
13

12 złn. 10 zł u.

USA (12)

14.30

Kameralne
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Helikon
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

Francja (15)
USA (15)
- Polska (15)

17
19
21

•

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

Spider-Man

USA (12)

fó.45,18.15
20.30 pt.-niedz.
22.45 pt., sob.

12 zł
10 zł zbiorowy

Polonia
Wielki powrót
ul. Boh. Monte Cas Spider-Man
sino 55/57
tel. 551-05-34

USA (b.o.)
USA (12)

14.45
16.15,18.30
20.45

12 zł n. 10 zł u.
12 zł

Epoka lodowcowa
Bałtyk
ul. Bohaterów Mon 40 dni i 40 nocy
te Cassino 30
Przepowiednia
tel. 551-18-56

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

15
16.40,21
18.40

12 zł n. 10 zł u.

KINO rn
Wisła
ul. Dąbrowskiego 11
tel. 531-30-32

Rusałka
ul. 8 Marca 49

Kinoteatr
ul. Swarożyca 1

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

Wicher
Klub garnizonowy

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

Klubowe

Prod.Wiek

Godzina

Produkcja / wiek

Godzina

Spider-Man
Czekając na wyrok
Dzień świra
Epoka lodowcowa
Fanatyk
40 dni i 40 nocy

USA (12)
USA (15)
Polska (18)
USA (b.o.)
USA (15)
USA (15)

Impostor
Blade II
E.T.
Azyl
Gwiezdne wojny
Atak klonów

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

10.30 pt.-niedz., 9.30 sob., niedz.
20.30,22.45
11,13,15,17,19,21,23
10,12,14,16,18,20,22
18.30
10.40,12.40,14.40 pt., sob.
16.40,18.40,20.40,22.40 pt.-niedz.
12.30,19.30,23
10,14.30,17
11,13.30
16,21.30
11,14
17, 20
po godz. 17 pt.-niedz.-17 zł
fl ulgowe -10 zł
fl studenckie -14 zł
•grupowe -10 zł

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

Produkcja / wiek

Godzina

Spider-Man

USA (12)

Był sobie chłpopiec
40 dni i 40 nocy
Azyl
Blade - Wieczny łowca
Dzień świra
Epoka lodowcowa

USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
Polska (18)
USA (b.o.)

Gosford Park
Gwiezdne wojny
Atak klonów
Impostor
Przepowiednia

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

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

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

10.15,11.15,12.50,13*50,15.30,16.30,18.05
19.05, 20.35, 21.30 pt.-niedz., 23.15 pt., sob.
20.45 niedz.
11,13.05,18.20 pt.-niedz., 21.15, 23.30 pt., sob.
13.35; 22.15
15 pt, 12.30,17.30 sob., niedz.
16,18.30,20.50 pt.-niedz„ 13.20 pt.
9.45,11.45,14.05,16.15,18,45 pt.-niedz.
21 pt.,sob., 21.15 niedz.
11.30,16.45,21.45 pt., 14.25,19.35 sob., niedz.
15.15
10.30,16.20,19.20
14.30,19.35 pt., 17.15,22.30 sob., niedz.
10,12.30,17.30,20.15 pt., 23 pt., sob.
15,20.15 sob., niedz.
10145 pt.-niedz., 13.20 sob., niedz.
Kopia z dubbingiem:
11.30 sob., niedz.
10 sob,, niedz.

USA (b.o.)

Si normalny do godz. 17 -14 zł
8 normalny po godz. 17 -14 zł
XI bilety week. do godz. 17 -14 zł
IB bilety week. po godz. 17 -17 zł
^ dziecięcy -10 zł

a szkolny pon.-czw. -12 zł
fl poranki sob., niedz. - 8 zł
fl studencki pn.-czw. -12 zł
8 grupowe -10-14 zł

Cena

1
SILN/ER SCREEN
Gwiezdne wojny
Atak klonów

Na własną rękę

Gwiezdne wojny
Atak klonów

Gwiezdne wojny
Atak klonów

Kariera Nikosia Dyzmy

Gwiezdne wojny
Atak klonów
Zawód Szpieg

Gwiezdne wojny
Atak klonów

USA (12)

USA (15)

USA (15)

USA (15)

Polska (b.o.)

USA (15)
USA (15)

USA (15)

17,19.45

17,19

12 zł n. 10 zł u.

10 zł

14,17,19.30 pt. 12 zł
17,19.30 sob., niedz.

20pt.-niedz. 12 zł
17.30 sob., niedz.

17,19.15

15,17.30
pt., niedz.
20

10 zł

12 zł

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

Produkcja / wiek

Godzina

Spider-Man

USA (12)

Iris
Impostor
Przepowiednia
Blade - Wieczny Łowca
40 dni i 40 nocy
Dzień świra
Azyl
Fanatyk
Gwiezdne wojny
Atak klonów
Epoka lodowcowa
E.T.

USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
Polska (18)
USA (15)
USA (15)
USA (12) napisy
dubbing
USA (b.o.)
USA (b.o.)

9,10,11.30,12.30,14,15,16.30,17.30,19,20
21.30, 22.30

TEATR

T ,ul

Gdańsk

Happy End
premiera

Sopot

Harry Potter
Amelia

USA (b.o.)
Francja (15)

10 zł

Moulin Rouge

USA (15)

Quovadis

Polska (15)

16 pt.
10 zł
15 sob., niedz.
18 pt, 20.15 sob.
17 niedz.
20 pt., 17 sob.
19.15 niedz.

oczach. Bez zobowiązań. Niezależna mieszkaniowo i finansowo.
Z poczuciem humoru. Zadbana, czuła, wrażliwa, tolerancyjna.
Lubię taniec, przyrodę. Poznam pana o podobnych walorach.
Wiek 45-501., wysoki, chętnie zmotoryzowany. Za te zalety po
trafię się odwdzięczyć.
sygn. 1250

fl Jeżeli jesteś zgrabną niebieskooką blondynką, masz za sobą
przykry okres i chcesz zacząć wszystko od nowa - napisz do 32latka z okolic Starogardu Gd. Jestem przystojnym kawalerem,
romantykiem, o czułym sercu, z poczuciem humoru, bez nało
gów. Cenię szacunek, wzajemne zaufanie, zrozumienie oraz
prawdomówność. Samotny Strzelec.
sygn. 1251
fl Samotny, 68/174/176, sprawny. Wykszt. średnie - zawodowe,
niezależny finansowo i mieszkaniowo. Lubię spacery, cenię
prawdziwą przyjaźń. Poznam panią miłą, uczciwą, o dobrym ser
cu, z wykszt. średnim lub zawodowym. Mile widziany nr tel. Od
powiem na każdy list.
sygn. 1252
fl Mam na imię Asia i 22 lata. Przyjaciele mówią, że mam d^B
serce i jestem uczciwa. Nie lubię chamstwa, obłudy i zakłam^^
nia. Bardzo chciałabym poznać chłopaka bez zobowiązań, nało
gów, kulturalnego katolika, uczciwego i wrażliwego, z okolic
Słupska. Czekam zatem na wiadomości - odpiszę na każdy po
ważny list.
sygn. 1253
fl Przyjmiemy i pokochamy pana do I. 50, uczciwego, o dobrym
sercu i charakterze, dobrze zarabiającego, sympatycznego, który
kocha dzieci, będzie wzorowym ojcem, mężem. Jestem atrakcyj
ną 48-letnią kobietą, mam ładną córeczkę, dobrze się uczącą,
grzeczną. Nie toleruję zdrad, fałszu, interesuje mnie trwały
związek z możliwością ślubu. Bliźniak z Gdyni.
sygn. 1254
•
Wdowiec, 65 lat, 175 cm. Poznam panią do lat 60, niepalącą.
Jestem finansowo i materialnie niezależny. Telefon ułatwi kon
takt. Odpowiem na każdy list
sygn. 1255

B Jestem szpakowatym szatynem. Mam 33 lata (180/75) i je
stem zodiakalną Rybą. Jestem wrażliwy, uczuciowy. Poznam ko
bietę, która będzie potrafiła odwzajemnić moje uczucia. Obec
nie przebywam w ZK. Pragnę poznać kobietę do lat 40, którą
nie zrazi moja przeszłość, a myśli o wspaniałej i spokojnej przy
szłości. Dzieci nie stanowią przeszkód.
sygn. 1257

10.30.15.45
11.15,14.15
9.50,12,13.50,15.50,17.45, 20
10.45,13.30
•sob„ niedz. -19 zł
& ulgowe -12 zł
•studenckie -14 zł
•grupowe (inf. u kierownika kina)

"

Cena

Gdzie

20 sob., niedz.

15-30 zł

Stocznia Gdańska
teł. 301-13-28

Monologi waginy
premiera

20.15

15-30 zł

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

Gdańsk

Intrygi Amora...
Straszny dwor

19 pt.
18 niedz.

Gdańsk

Podróże Guliwera

10 pt.
12 sob., niedz.

Opera Bałtycka
al. Zwycięstwa 15
tel. 763-49-06
10 zł

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

•Reż.: Sam Raimi
•Prod.: USA, 2002
•Typ: fantastycznonaukowy
•Wyst.: Tobey Maguire, Kirsten Dunst,
Willem Dafoe

IASTARNIA
Potwory i spółka

B Wdowa (49,165, 76). Samotna. Blondynka o niebieskich

11,18

20 pt.-niedz. 12 zł
17.30 sob., niedz.

13,17
20

fl Kawaler, lat 30, szczupły, czuły, normalny, lubiący przyrodę,
wycieczki, domową atmosferę pozna dziewczynę w wieku 1826 lat, o miłym usposobieniu i wyglądzie, spokojną, szczupłą.
Może jesteśmy dwiema połówkami tego samego jabłka?
sygn. 1249

fl Cieplutka szatynka o niebieskich oczach, 168 cm, z klasą,
szczupła, zgrabna, pogodna, z temperamentem, warta szczegól
nego zainteresowania i nie tylko, pozna wysokiego, przystojne
go, kulturalnego pana w wieku 55-60 lat, z samochodem.
sygn. 1256
«
fm

Spider-Man
Fregata
tel.863-31-74

•
Sympatyczna, dobrze wyglądająca, bezkonfliktowa wdowa,
blondynka o dużej kulturze, z wykszt. tech., własnym M-2 w no
wym budownictwie, uczciwa, pogodna, z wieloma zaintereso
waniami, pozna pana w wieku 63-70 lat o podobnych walorach,
sygn. 1248

20.10

11.10,15.30,21.50
13.20,18.45,21.15
15.15,22.10
13.15,16,18.15,20.15,22.15
13.25,17.40,19.45,21.45
17,19.30,21.50

fldogodź. 12 pon.-czw. -14 zł
fl w godz. 12-17 pon.-czw. -16 zł
fl po godz. 17 pon.-czw. -18 zł
^ do godz. 12 piątek -16 zł
^pogodz. 12 piątek -19zł

serwis informacji lokalnych

Razem łatwiej

Tytuł

fl normalny
do godz. 17 pon.-czw. -15 zł
do godz. 17 sob.-niedz. -16 zł
9 normalny
po godz. 17 pon.-czw. -16 zł

www.naszemiasto.pl

SERCA DWA

SUPERKINO KREWETKA
Superkino Krewetka, Gdańsk
ul. Karmelicka 1, www.superkino.info

MULTIKINO

12 zł n. 10 zł u.
17 pt.
18.30 pt, 17 sob., niedz.
20.30 pt., 19.05 sob., niedz.
20.20 pt., 21 sob., niedz.

Dni Kina Białoruskiego
Jak kropla wody
Crash
eXiestenz

Kino i teatr

1

^^B1
. __

USA (b.o.)
USA (12)

Epoka lodowcowa
Spider-Man

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

M 101

_

Neptun
ul. Długa 57
teł. 301-82-56

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

si*

Film opowiada o studencie Peterze Parkerze (Tobey Maguire), który w
trakcie szkolnej wycieczki zostaje ugryziony przez genetycznie zmodyfi
kowanego pająka. Niedługo potem chłopak odkrywa, że ma niezwykłą
moc. Jest silny i zręczny jak pająk, posiada też swoisty, pajęczy „szósty
zmysł". Początkowo Peter wykorzystuje nadprzyrodzone zdolności do
wzbogacenia się, kiedy jednak spotyka go osobista tragedia, przysięga,
że poświęci resztę swojego życia na walkę ze zbrodnią.

fl Wdowa, 54/168/83, blondynka, wykszt. średnie, pracująca, z
mieszkaniem, sympatyczna, pogodna, kulturalna, szczera, za
dbana, niebrzydka - poznam pana samotnego, odpowiedzialne
go, nieszukającego przygód. Tel. przyspieszy kontakt.
sygn. 1258
fl Pragnę poznać partnera - przyjaciela na dobre i złe, w wieku
48-55 lat, od 180 cm. Jestem kobietą wolną, 52/170/70, własne
M, palącą. Nie szukam przygód ani sponsora. Cenię przyjaźń,
sygn. 1259
fl Panna, 26/165/63, blondynka ze średnim wykszt. ekonomicz
nym pozna pana niezależnego, kulturalnego, uczciwego, bez zo
bowiązań, zdecydowanego na zerwanie z samotnością. Oczeku
ję listów ze zdjęciem i numerem telefonu.
sygn. 1260

Jeśli jesteś samotny
fl 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

erca

P
i Diiennik
wybrzeża

www.naszemiasto.pl

Bałtycki INI

serwis informacji lokalnych

A KLASA
•Grupa 1

1. Start
2. Olimpia

4. Relaks
5. Iskra
6. Jastarnia
7. Władysławowo
8. Sokół
fcOta
10 Orlęta II

11. Kaszubia

44
43

45:21
55:22

37
33
32
28
20
Spl
13

47:25
4136
37:31
5438
31:59
3&4S
31:68

9

20:63

(jan)

•Grupa 2
•Kowale - Huragan
^adkowo 0:1
BKnka: Franciszek
Barzowski
•Cartusia n - Żukowo n
3:0
•Fosfory Wiślinka - Alma
Sobieszewo 0:3
•Przywidz - Sporting II
Leźno 7:4
•Champion Gdańsk Wisła Stelbewo 1:3
•Sikkens Gdańsk Ujeśdsko 3:2
|1, Huragan

22

52

45-30

* ••¥ 22

42

46-30

5.UjeSciste)

22

39

43-25

7. Wista

22

25

44-53

2. Sikkens

3. Alma •

4. Cartusia Bis

6. Przywidz

8. Żukowo II
9. Kowale
10. Champion
H.Sportfagll
12. Fosfory

22
22

22

22
22
22

22

22

43

39
31

56-43

54-23

39-43

24
22
22

32-56
41-53
34-65

15

27-41

21

31-58

£ipa3

•Sierakowice - Tęcza
Brusy 4:3
Bramki: Krzysztof Galant,
Dariusz Grabowski, Krystian
Gilmajster, Marcin
Skolimowski - Tomasz
Ostrowski 2, Radosław Duraj
•
Atlas Goręczyno - Sokół
Zblewo 2:0
Bramki: Dariusz Brillowski,
Marcin Płotka
•
Skorzewo - Kasztelania
Garczyn 1:3
Bramki dla Kasztelanii:
Marcin Dłużniakiewicz 2,
Grzegorz Zdrojewski
•Agra Ostrowite Pomorzanka Skórcz 2:1
Bramki dla Agry: Damian
Szmagliński, Robert
Szynszecki
•Dziemiany - Chojniczanka
U 4:3
Bramki: Jarosław
Wojciechowski, Dariusz
Knopik, Zbigniew Nowak,
Daniel Knopik - Leszek
Cysewski 3
•Gwiazda Karsin - Słupia
Sulęczyno 2:0
Bramki: Przemysław
Narloch 2
l Sierakowice
2. Sokół
3.ChqjftookaB
4. Słupia
5. Kasztelania
6. Tęcza
7.Agra
8. Atlas

22
22
22
22
22
22
22
22

54
41
37
37
35
33
32
27

62-27
51-29
73*1
49-39
#W6
4M1
3<M!
32-44

10. Gwiazda
11. feta**
12. Skorzewo

22
22
22

24
23
10

41-38
4*66
21-67

9. Pomorzanka

B KLASA

A klasa. Start Mrzezino w okręgówce

•
Sokół Kosakowo Olimpia Osowa 1:1
Bramka dla Kosakowa:
Motofij
•Relaks Mechowo - Orkan
Gdynia 1:0
Bramka: Pliński E.
•
Kaszubia Starzyno * KS
Jastarnia 2:3
Bramki: Piepka, Marlewski Konkel M., Winszczyk, Dorsz
•Iskra Szemud - Start
Mizezino 2:1
Bramki: Grubba D, Petke Potrykus
•MKS Władysławowo Orkan II Rumia 3:0
Bramki: Grapp 2, Janowicz

22

25

48-56

(Mroz)

Skazani na awans
D

rużyna
Startu
Mrzezino wywal
czyła awans do li
gi okręgowej. W
ostatniej kolejce
rozgrywek w sztuce tej po
mogli im piłkarze Sokoła Ko
sakowo, którzy dość niespo
dziewanie zremisowali u sie
bie z Olimpią Osowa 1:1.
Olimpia była bezpośrednim
rywalem mrzezinian do
awansu.
Drużyna Startu przed
ostatnią kolejką posiadała 2
pkt przewagi nad Osową i
przy lepszym bilansie bezpo
średnich spotkań, do awansu
wystarczało im już tylko zre
misować z Iskrą Szemud.
Tak się jednak nie stało,
gdyż piłkarze z Szemudu
zmobilizowali się na grę z li
derem. Drużyna Startu ule
gła 1:2. Jednak piłkarze z
Mrzezina mogli sobie na taką
przegraną pozwolić, gdyż
znali wynik meczu piłkarzy
Osowej. Spotkanie w Kosa
kowie rozpoczęło się bowiem
godzinę wcześniej.
Piłkarze Mrzezina stracili
bramkę już w 2 min, po
strzale głową z 5 m.W 18 min
doprowadzili do wyrównania
po strzale po ziemi w lewy
róg Sebastiana Potrykusa. Do
końca pierwszej połowy gra
była dosyć wyrównana. Po
zmianie stron naciskali pił
karze Startu, ale nic z tego
nie wychodziło. W 75 min
strzału z 20 m nie obronił
Waldemar Wendt, bramkarz
Mrzezina. Wydawało się, że
trzyma ją już w rękach. Nie

Piłkarze Startu (w ciemniejszych strojach) jesienią wystąpią w lidze okręgowej.
Fot. Janusz Nowicki

utrzymał jej jednak i było 2:1
dla Szemudu.
Piłkarze i działacze Olim
pii przyjechali po swoim me
czu do Wejherowa (Iskra
Szemud właśnie tutaj rozgry
wa swoje mecze), aby oddać
przygotowanego dla siebie
szampana piłkarzom Startu.
- Nasi rywale zachowali
się bardzo ładnie - mówi Je
rzy Dybowski, trener Startu.
- Gratulowali nam awansu i
życzyli długiego utrzymania
w okręgówce.
(jan)

Wygrała Gwiazda
Gwiazda Karsin - Słupia Sulęczyno 2:0 (1:0)

1:0 Przemysław Narloch (44), 2:0 Narloch (66)

•Gwiazda: Chabowski - Borzyszkowski, Gliniecki, Repiński, Łosiński Wieteska, Seweryn, Dudek, Andrzejewski - Narloch, Joryn.
•Słupia: Korda - Kreft, Werra, Driwa, Orlikowski - Baske (60
Śledziewski), Jereczek, Regliński, Kłopocki - Żeleźnik, Gostkowski.
Gwiazda znalazła się w podobnej sytuacji jak Dziemiany - aby myśleć
o utrzymaniu się w szeregach A klasy, musiała wygrać. Od początku
meczu karsinianie rzucili się do ataku, lecz dopiero tuż przed przerwą
udało się Przemysławowi Narlochowi pokonać bramkarza gości.
W drugiej połowie nadal przeważali miejscowi, którzy jeszcze raz
znaleźli drogę do bramki Słupii. Po strzeleniu drugiego gola Gwiazda
grał już na utrzymanie wyniku.
Zwycięstwo może jednak niewiele pomoc piłkarzom z Karsina.
Działacze Dziemian po meczu z Kasztelanią Garczyn w 21 kolejce
zgłosili zastrzeżenia co do tożsamości jednego z graczy Kasztelanii.
Jeśli Pomorski Związek Piłki Nożnej uwzględni protest drużyny
Dziemian, wówczas Gwiazda znajdzie się na 11 miejscu w tabeli.

Wymiana cisów
Dziemiany - Chojniczanka II 4:3 (2:3)
0:1 Leszek Cysewski (15), 1:1 Jarosław Wojciechowski (19), 2:1 Dariusz
Knopik (26), 2:2 Cysewski (35), 2:3 Cysewski (41), 3:3 Zbigniew Nowak
(54), 4:0 Daniel Knopik (72).

S

Drużyny wejherowskiej B
klasy zakończyły rozgrywki.
Na pierwszym miejscu
uplasował się Dragon
Bojano, wyprzedzając lepszą
różnicą bramek w
bezpośrednich spotkaniach
GKS Luzino.
Piłkarze z Bojana nie mogą
się jeszcze cieszyć awansem
do A klasy. O walkower w
przegranym wcześniej
meczu 2:1 z Błyskawicą
Reda Rekowo Dolne stara
się Start Brzeźno Lęborskie.
Jeśli gdański PZPN
uwzględni walkower, to z
awansu cieszyć się będą
brzeźnianie. W trakcie
rozgrywek wycofały się
rezerwy puckiego Handlu i
LZS Chynowie/Lisewo.
Ostatnio na mecze nie
jeździli także gracze rezerw
Celtiku Reda.
Wyniki:
Błyskawica Reda Rekowo
Dolne - Celtic II Reda 3:0
(walkower); Start Brzeźno
Lęborskie - Koń Luzino 4:0.
Bramki: Seta 2, Kaczmarek
2; Dragon Bojano - Zenit
Łęczyce 4:2. Bramki dla
Zenitu: Skowroński,
Gwóźdź; GKS Luzino Sprzęgło Wejherowo 4:1.
Bramki; Miotk M„ Miotk A.,
Bieszke, Czylkowski Korzeniowski.
1,Dragon
2. Luzino
3,8artex
4. Start
IM
6. Koń
8. Celtic II

41
41
39
39
26
24
12
9

64:33
52:24
53:27
6039
36:46
52:54
21:62
23:78
25:64

10. Sprzęgło

•
Chojniczanka II: Nawrocki - W. Sikorski, Jeroszewicz (34 pestka),
Górzyński, Jeszka - Burglin, Nartowski, Austin, Laska - Synoradzki,
Cysewski.
Pierwsza połowa to wymiana ciosów. Na gol Leszka Cysewskiego
odpowiedzieli Jarosław Wojciechowski i Zbigniew Nowak. Jednak
końcówka pierwszej połowy należała do przyjezdnych. W drugiej połowie
gra nadal była wyrównana, lecz gole strzelali już tylko miejscowi.
- Nie chcę komentować tego, co działo się na boisku - mówi Marcin
Synoradzki z Chojniczanki. - Dziemiany potrzebowały punktów, a w
dostarczeniu ich pomógł arbiter, który nie podyktował trzech karnych dla
nas. Sędziowanie było na skandalicznym poziomie i wypaczyło sportową
rywalizację.

Kotwica Kuźnica - Ziyw
Sławoszyno 1:2. Bramki:
Konkel S. - Minga 2; Norda
Karwia - Bałtyk
Gnieżdżewo/Swarzewo 5:0.
Bramki: Okoń, Proma 2,
Miłosz K. 2; Klif Chłapowo Wicher Wierzchucino 3:2.
Bramki: Tomczyk, Piskorski,
Kneba - Klafke, Rolbiecki;
Sokół Strzelno - Korona
Żelistrzewo 0:4. Bramki:
Pałuba 2, Chrobak, Łuczak;
Kaszuby n Połchowo Jastrząb Domatowo 4:3.
Bramki: Dombrowski 3,
Darga - Kwidziński, Os,
Lezner; MKSII
Władysławowo - Jastrząb
Jastrzębia Góra 2:2. Bramki:
Darżnik, Mastalerz Zalewski, Pieper; Wicher
Łebcz - Start II Mrzezino
3:2. Bramki: Sikora,
Dibowski, Pelowski Ceynowa 2.

Mrzezino
bramkarz Waldemar Wendt;
obrońcy - Roman Sierocki, Miron Rzepka, Sebastian Potrykus, Adam
Krzebietke, Daniel Pionk, Piotr Hildebrandt;
pomocnicy - Jarosław Hildebrandt, Andrzej Busz, Łukasz Wandtke, Adam
Zieliński;
napastnicy - Andrzej Rosalewski, Wojciech Baranowski, Bartłomiej Szreder, Roman Szreder, Kordian Bulczak, Mariusz Małek.

8. Jastrzębia Góra

"Santana - Pogoń 6:0 (1:0)~

10. Jastrząb

ilusi
12. Start II

1:0 Daniel Sabisz, 2:0 Andrzej Ziegert, 3:0 Tomasz Czyżewski, 4:0 Zie
gert, 4:0 Ziegert, 6:0 Ziegert.
•
Santana: Ossowski (46 Rychert) - Tocha, Kisicki, K. Czyżewski - T.
Czyżewski, Szewczyk, Dąbrowski (70 Lorbiecki), Sabisz, W. Duraj - Labudda, Ziegert (70 Ł Duraj).
•Pogoń: Adamczyk - Rozwadowski, Plichta, Bida, A. Grota - Zientar
ski, A. Okrój, Lemańczyk, Jażdżewski - K. Grota, M. Grota.

(jan)

I Puck

1.Korona
2. Zryw
3. Norda
4. Klif
5.Wdser
6. Kaszuby II

Awans Santany

jednobramkową porażkę.
Piłkarze Pogoni, mimo po
rażki w pierwszym meczu,
zapowiadali ostra walkę o
awans. Walka toczyła się jed
nak tylko w pierwszej poło
wie. W drugiej części meczu
goście opadli z sił, a strzelec
ki popis dał Andrzej Ziegert, który zdobył cztery
bramki.
(Mroz)

•Wejherowo

•
Dziemiany: Stark - Błaszkowski, Lendowski, Topka, M. Knopik - Dariusz
Knopik, Wojciechowski, Kupiecki (60 Daniels), Dorau - Nowak (73
Ostrowski), Daniel Knopik.

B Klasa. Santana Wielki Klincz - Pogoń Egiertowo 6:0

antana Wielki Klincz w
przyszłym roku zagra w
A klasie, W rewanżo
wym meczu baraży z mi
strzem kartuskiej B klasy,
Santana pokonała Pogoń
Egiertowo 6:0 (1:0).
Pierwszy mecz, w Egiertowie, zakończył się wygraną
2:1 Santana. W siebie piłka
rze z Wielkiego Klincza mo
gli sobie pozwolić nawet na

piętek
21 czerwca 2002

nmćrn
14.

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

61
53
38
38
37
37
36
33
25
21
15
14
12

80:31
67:28
58:55
57:40
65:46
58:58
51:49
39:43
67:79
44:71
47:84
40:84
35:93

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

Z powiatu

łijli

piątek
21 czerwca 2002 r.

Echo Ziemi Puckiej

W SKRÓCIE

•Sygnalizacja była potrzebna

Docenić małą ojczyznę
Jff

f

itojta tak!
n a p i s

Fot. Ryszard Struck'

(RS.)

•••
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•
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się, jak poprawnie wyśpie
wać słynny kaszubski alfa
bet.
- Dzieci chętnie wykony
wały zadania - ocenia Bar
bara Domaszk, nauczyciel
ka dwóch języków: polskie
go i kaszubskiego. - Nasi
podopieczni lubią śpiewać
po kaszubsku i poznawać
tradycje swoich przodków
Część uczennic, tego dnia
przyszła ubrana w kaszub
skie stroje, które kupili ro
dzice.
- Współpraca z rodzica
mi bardzo nas cieszy i jak
widać, przynosi fantastycz
ne efekty - przyznaje dy
rektor Korth.
Dzień zakończył konkurs
wiedzy o Swarzewie i gmi
nie Puck. Dzieci miały więc
możliwość popisania się
znajomością nie tylko naj
bliższej okolicy.
- Okazało się, że naj
młodsi mają naprawdę im
ponującą wiedzę - mówi
Barbara Domaszk. - Za to
wszystkich uhonorowali
śmy książkowymi nagroda
mi.

drzwiamiweisciowymi przywitał uczniów swa
rzewskiej szkoły. W ten
sposób zainagurowano ob
chody Dnia Kaszubskiego.
Przez cały dzień ucznio
wie obcowali z kaszubszczyzną w jej najprzeróż
niejszych formach. Zaczęło
się od zagadek.
- Każda z klas otrzymała
zaszyfrowaną wierszem in
formację o miejscu, gdzie
znajdowała się koperta z
zadaniem do wykonania wyjaśnia dyrektor Bożena
Korth.
Część dzieciaków wyru
szyła w plener rysować
wiatraki, swarzewską ka
pliczkę ze studzienką lub
panoramę Zatoki Puckiej.
Czwartoklasiści rzeźbili,
wymyślali logo wsi, przygo
towywali wystawę nadmor
skiej roślinności oraz pró
bowali swoich sił w rogarstwie. Ich o rok młodsi ko
ledzy w tym czasie uczyli (pen)
•;

JURATA. Została oddana do użytku sygnalizacja
świetlna na skrzyżowaniu ulic Międzymorze i
Wojska Polskiego. Całkowity koszt inwestycji wy
niósł prawie 80 tys. zł, z czego zdecydowana więk
szość pochodziła z budżetu gdańskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich. Udział miasta to koszty zwią
zane ze sporządzeniem projektu budowlanego i
uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Sygnałizacja świetlna w tym miejscu była potrzebna, gdyż ulica Międzymorze jest ruchliwym
deptakiem zamkniętym dla ruchu samochodowe
go, a w połowie swej długości przecina ruchliwą
ulicę przejazdową do Helu.
- Na pewno podczas lata będą się tam tworzyły
korki samochodowe, ale za to bezpieczeństwo pie
szych znacznie wzrośnie - twierdzi Mieczysław
Struk, burmistrz Jastarni.

serwis informacji lokalnych

Dzień Kaszubski w swarzewskiej szkole

»

Sygnalizacja w Juracie okazata się potrzebna.

www.naszemiasto.pl

Wszyscy uczniowie otrzymali chleb ze smalcem i ka
wałek kaszubskiego sękacza.
Fot. archiwum**,,*

REKLAMA
Dynamicznie
rozwijająca się firma

Dynamicznie
rozwijająca się firma

zatrudni

zatrudni

wykwalifikowanych

TECHNOLOGA

TAPICERÓW
w fabryce mebli k/Pucka

ze znajomością AUTO CAD
w fabryce mebli k/Pucka

tel.0501-52-15-74
e-mail: kadry@fat.pl

tel.0501-52-15-74
e-mail: kadry@fat.pl

PRACA.

2039912/A/1584

PRACA

SZUKAM PRACY
BARMANKA- obsługa kasy fiskainej,
wykształcenie średnie, 0601-426-663

ZATRUDNIĘ
AKWIZYTORÓW, przedstawicieli
handlowych do sprzedaży bezpo
średniej poszukuje polsko- niemiec
ka firma, 0049-55-03-999-657,
0504/196-230
CHAŁUPNIKÓW, 042/657-73-67
CHAŁUPNIKÓW, 089/646-54-24
CHAŁUPNIKÓW: kilka ofert pracy, stała
umowa, zbyt, znaczki 6,- informacja li
stowna bezpłatna. „Hast", Stoczniow
ców 5/15,84-232 Rumia
FRYZJERKĘ, praca w Wejherowie,
0604-578-624
KAPITANÓW starszych oficerów, II
mechaników i mechaników elektry
ków, starszych marynarzy- poszu
kuje Depemar Consulting (058)67936-62
MECHANIKA młodego mężczyznę, do
serwisu sprzętu elektrycznego i spalino
wego z uprawnieniami SEP z okolic
Wejherowa, 572-07-01
MŁODYCH, pełne etaty, również sezon,
1200- 2500 miesięcznie. 623-54-59
ODSTĄPIĘ pracę w Anglii, tel. 052/34520-78
PRACA w Holandii, wymagany niemecki paszport, dobre warunki, (067)26303-22, (0606)66-98-03
PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Holandii,
Austrii, odbierz podatek najtaniej! Naj
skuteczniej! 058/301-82-63
PRACOWNIKÓW do 35 lat, oferujemy
szkolenie, rozwój zawodowy, wysokie
dochody, 664-07-97
PRACOWNIKÓW do restauracji Mc Donalds w Rumi i Gdyni Cisowej, 771-21 81,663-98-55
RZETELNYM dodatkową, domową pra
cę, 890 miesięcznie- umowa, 0609/1396-41

FILOLOG rosyjski, mgr, poszukuje do
datkowej pracy, (058)778-29-94, 0501983-335
GERMANISTA emeryt, nauczyciel nie
mieckiego, poszukuje pracy w hotelu lub
prywatnie, 058/672-49-35
HYDRAULIK, konserwator, rencistaróżne uprawnienia, uczciwy, (058)67272-48
KIEROWCA- uczciwy, dyspozycyjny,
świadectwo kwalifikacji, uprawnienia do
przewozu osób, 0604-968-094
KIEROWCA 43- letni, świadectwo kwali
fikacji, kat. BC, doświadczenie krajowe,
dyspozycyjny, uczciwy, (058)672-44-78
KIEROWCA B, młody, świadectwo kwa
lifikacji, bez nałogów, dyspozycyjny,
uczciwy, (0502)74-00-97
KIEROWCA doświadczony, handlowiec,
40- letni, świadectwo kwalifikacji, inne
propozycje, (058)677-09-26
KIEROWCA kat. BCE, praktyka na ti
rach, 0691-645-275
KIEROWCA rencista, kat. A, B, C, D, E,
świadectwo,
uprawnienia
HDS,
(0600)97-10-18, (058)572-19-04
KIEROWCA z samochodem, Fiatem
Ducato Max, szuka stałej pracy, 0603203-311
MALARZ, cekoluje, tapetuje, (058)67805-40 prosić Arka, 0505-719-658
MALARZ, szpachlarz, tapeciarz, 0504525-903
MURARZ, tynkarz, posadzkarz, solidny,
0501-581-928

DWÓCH emerytów, doświadczenie
w ochronie mienia, podejmie się ochro
ny posesji, inne, 0600-571-236

KOfcA (komplet) do Renault Clio, stan
bardzo dobry, cena 155 zl, tel. 052/39752-72

EMERYTOWANY mundurowy, 37 lat,
kierowca B, C, T, (0^07)32-20-26 Wła
dysławowo
KOMPUTEROWE pisanie, skanowanie,
drukowanie, tabele, wykresy, inne, 67115-93, (0501)95-74-99
KOMPUTEROWE przepisywanie, tabe
le, wykresy, rysunki, poprawki, skano
wanie,
drukowanie,
671-15-93,
0501/957-499
LICEALIŚCI (dwie osoby), pełnoletni,
szukają pracy na lipiec, (058)672-00-43
MAŁŻEŃSTWO poszukuje pracy
z mieszkaniem. Doświadczenie w pracy
na fermie drobiu. Wiadomość: .W. Darga, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego
223/3
OSOBA niepełnosprawna z grupą inwa
lidzką podejmnie każdą pracę, tel.
0609/164-447
PILNIE poszukuję pracy chałupniczej,
posiadam własną maszynę do szyca,
Ciechocin, tel. 0502/675-034
PRZEPISYWANIE skanowanie, wydruk,
671-15-93, 0501/957-499
PRZEPISZĘ komputerowo, wykresy, ta
bele, rysunki, poprawki, wydruk, skano
wanie, (058)671-15-93, (0501)95-74-99
PRZEPISZĘ komputerowo prace zali
czeniowe, dyplomowe, magisterskie,
skanowanie, wydruk, (058)774-35-94,
(0503)66-88-23

OPIEKUNKA- zaopiekuję się dzieckiem,
może być u mnie, (058)677-19-74

TRAKTORZYSTA B, pilarz, stolarz,
przyjmę pracę, (0604)13-31-80

współpracownicy NZOZ „Sanitas".
2039893/A/904

JECZ wywrotka, 8 - tonowa i HL - wy
wrotka 10 - tonowa, cena do uzgodnie
nia, tel. 052/397-65-86

RENCISTA, kierowca doświadczony,
handlowiec, 42- letni, świadectwo kwali
fikacji, inne propozycje, (058)677-09-26

RADCA prawny, kobieta, podejmie stalą
pracę, 058/671-35-40

lek. med. BOGDANA OBIEGŁO

30-LETNI mgr WF-u, nauczyciel podej
mie dodatkową pracę, posiadam własny
samochód, (058)774-26-46 Karwia

praktyką,

z

z Synami
wyrazy szczerego współczucia z powodu nagłej śmierci
naszego Wspaniałego Kolegi

2039913/A/1584

RENCISTA, 28- letni, pilnie szuka pracy,
0503-953-368

OPERATOR koparki
(058)673-44-96

Pani ANNIE OBIEGŁO

WYKSZTAŁCENIE techniczne (od bu
dowlanego po samochodowe), 26- letni,
prawo jazdy, uregulowane wojsko. Wej
herowo, 0504-471-861

SPRZEDAM
ALFA Roemo 156. poj. 1.8, ospojlerowna, czerwona, 1998 r„ 54.000 km, cena
35.500 zł, tel. 0602/577-551
ARO 243,1986 r., silnik Żuk, stan dobry,
8 - osobowy, zielony, cena 1.500 zł, tel.
069/268-92-41 po godz. 16
BAGAŻNIK smochodowy, zamykany,
tanio, tel. 052/397-15-38
CITROEN Saxo, 1,5 D, 99/00 r„ bordo
wy metalik, 5-drzwiowy, stan bdb, gara
żowany, 24 800 zl, (058)673-31-68
FIAT 125p, po przeglądzie, stan dobry,
100 zł, (058)678-20-90
FIAT 126p, 600, 83 r„ siedzenia lotni
cze, R, błotnikido naprawy, 20 tys. km,
" 800 zł, (0604)86-16-00, (0609)75-59-60
FIAT Tempra, 1.6 benzyna, 1991 rok,
wiśnia-metalik, 1-wszy lakier, bez oznak
rdzy, bardzo zadbany, stan techniczny
bdb, WS, sprowadzony z Niemiec, zare
jestrowany, cena 7.800 zł, 058/588-0479 wieczorem, 0609/209-806.
FIAT Uno 1.4, 1995, garażowany, gra
natowy, (058)673-92-98
FORD Fiesta 1.0 benzyna, 1985, stan
bdb, czerwony, 3.200 zł, 0505-771-016
FORD Sierra kombi, 90 r„ 2,0, S, H, ob
ca rej., 1500 zł, (058)679-38-01
FORD Sierra kombi, hak, obca rejestra
cja, 1.500 zł, (058)677-38-01
HONDA Civic, poj. 1.300,1982 r., cena
do uzgodnienia, tel. 0606/336-068 lub
052/397-01-38
IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r.,
6000 zł do uzgodnienia, możliwa zamia
na na samochód osobowy np. VW,
(058)324-44-67 po 19.00

POLONEZ Caro, 1,5,1994, ciemny gra
fit, centralny zamek, alarm, blokada bie
gów, aluminiowe felgi plus opony zimo
we, 058/56-16-904, 0504/196-304

VWT4, poj. 1,9 D, 1993 r„ 3 - osobowy, "
niebieski, tel. 052/397-44-43 lub
0604/870-238

POLONEZ Caro, 1992/93, nie składak,
1500 ccm, 70.000 km, 2.800 zł,
(058)572-13-09

WÓZEK widłowy „Bułgar", udźwig- 2,51,
silnik Perkinsa, stan idealny, mało eks
ploatowany, 14.500 zł, (058)778-27-18

0604-235-892

PRZYCZEPA Campingowa, dl. 4,7 m,
tel. 052/398-64-53

I Seat Ibiza, 1990 - 1993 r„ no
wa dostawa, tel. 0609/559-747

00 powypadkowe, rozbite,
(058)556-96-25,

ŁADA Samara poj. 1,5 1,1990 r., silnik,
skrzynia po kapitalnym remoncie, bez
OC, cena 2.000 zł, lub zamienię na Fia
ta 126 p, 1991 - 92 r., tel. 0691/269-764

REANULT Trafii, 1988 r., diesel, fioleto
wy, cena do uzgodnienia, lub zaminię na
osobowy, tel. 052/397-65-86

FELGI stalowe Ford Scorpio, 14", stan
idealny, 180 zł/4 szt., 175x80x14" 140
zł/4 szt., Kościerzyna (0691)50-78-98

ŁÓDŹ motorową typu Ina (plastik), silnik
Wicher 25 KM,055/273-27-75

REMAULT 19, poj. 1.9, diesel, 1989 r„
WS, RM, ES, srebrny matlik, 5 - drzwi,
stan dobry, cena 8.500 zł, tel. 052/39851-46

OPONY, różne rozmiary, felgi (058)661 72-82 do 18.00

KOŁO samochodowe o wymiarach
135/13, stan dobry, 35 zl, (058)672-5016

MERCEDES „beczka", benz./gaz„ 80 r.,
5000 zl, ciemnozielony, stan db, (0503)
95-38-90
MERCEDES beczka 240, 1982 rok, 059/86-11-404, 0-608-651-396
MOTOCYKL SHL MM poj. 175 cm, 1964
r., estetycznie odrestaurowany, cena
700 zł, tel. 0502/237-178
MOTOR MZ TS-150, 1982 r„ stan do
bry, zarejestrowany, cena 600 zł, tel.
0505/986-121

RENAULT 191, 1995 r., pzrebieg
115.000 km, grafitowy metalik, 5 - drzwi,
dodatki, tel. 052/395-03-35 lub
0608/867-754
RENAULT 5, 81 r., poj. 900, blachy do
drobnej naprawy, kpi. kół zimowych, 900
zł, (0502)54-95-99
RENAULT Megane 1,4,2002 r. na gwa
rancji 41500 zł, 5000 km. (059)822-7150

NISSAN Sunny, 2,0 D, 1972, 5-drzwiowy, 058/58-251-00, 0600/839-250

SILNIKI 380 V, 1,47 kW- 1425 obrotów /
minutę; 2,2 kW- 1420 obr./ min; 1,1 kW;
3 kW; (058)678-44-07

OPEL Record 2.0,1978, wiśniowy, prze
gląd, OC, 1.300 zł, 0505-771-016

SKODA Favorit, 91 r„ stan bdb, 4600 zł,
(0501)09-52-17

OPEL Rekord Combi, 1981 r., granato
wy, poj. 1.8, cena do uzgodnienia, tel.
052/396-73-94

SZYBY, maska, błotnik przedni, chłodni
ca, wentylator- do Poloneza, (058)67284-01

OPEL Tigra, 1,6, 96 r„ rudy metalik,
ABS, ES, AA, S, CZ, 22 000 zł,
(058)673-17-64, (0501)20-90-26

VW Golf 1.6 benzyna, 1989, 212.000
km, 3.000 zł, 0609-880-713

PEUGEOT 3-6 SL, 1,4 benz., 95 r„ 74
tys. km, bordowy, dodatki, garażowany,
15 700 zł, możliwa zmaiana, (058)67335-21
POLONEZ, 90 r„ stan techn. bdb, 2000
zł, (058)774-82-02, (0607)32-76-89

VW Golf 2, 1992 r., przebieg 120.000
km, szyberdach, alufelgi, srebrny matlik,
cena 9.500 zł, tel. 0692/754-502
VW Passat, 1,9 D, 1992,058/588-44-49,
0605/320-780

ZESTAW naprawczy do silnika Skody
120 L, 150 zł, (058)672-07-52

ISUZU Midi Bus lub zamienię na osobo
wy kombi, tel. 0603/568-843

VW Polo, poj. 1,1, bezwypadkowy, ce
na. 1.200 zł, do uzgodnienia, tel.
052/397-63-46 lub 0600/924-426

ISUZU MidiBus lub zamienię na osobo
wy kombi, tel. 0603/568-8843 Mtąe Li
niewo

POLONEZ 1.6, przejściówka, 50.000
km, pierwszy właściciel, 3.000 zl,
(058)620-58-40

VW Polo Coupe, poj. 1,3,1988 r., cena
do uzgodnienia, tel. 052/397-18-90 po
godz. 17

powypadkowe

0604-846-202
DAEWOO, Renault, Fiat, Skoda, Peuge
ot lub inny (gotówka), 058/56-139-14,
0602/31-28-73
FIAT Seicento, 1999, maty przebieg,
pierwszy właściciel, bezwypadkowy,
serwisowany, (058)671-00-06
POWYPADKOWE, uszkodzone, za
chodnie. 671-59-62, 0601/800-490

KUPIĘ
INNE

*000001* auta

powy
padkowe, 0602-506-359
*000001* auta

rozbite

0602-599-678
*000001*

samochody

rozbite

0604-520-669

AUTOWYNAJEM- Refundacja z OC,
058/552-75-22, 0601/651-672
IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r„
zamienię na samochód osobowy, np.
VW lub sprzedam, 6000 zł do uzgodnie
nia, pilnie, (058)324-44-67 po 19.00
KOMPLEKSOWA

Autonaprawa

*000001* skup

samochodów po
wypadkowych,

0601-624-184

00 auta

powypadkowe,
0604-412-810

BOROWY MŁYN Działka budowlana
uzbrojona, 0501-52-74-94
CEWICE działka budowlana, 0-59/8611-404, 0-608-651-396
CHOCZEWO mieszkanie po remoncie,
2 pokoje 56 m kw + garaż + ogród, 0605-855-637
CHOJNICE, mieszkanie 3 pokojowe,
przy ul. Książąt Pomorskich, II piętro, 60
m kw, kuchnia, łazienka, tel. 052/39793-39 po 20 lub 0502/878-426
CHOJNICE - dom 210 m kw, 5 - pokoi,
salon, podpiwniczony, garaż, wszytskie
media, 3 tarasy, 2 wejścia, własność,
tel. 0503/347-036 lub 052/554-07-76
CHOJNICE - dom mieszkalno - handlo
wy, os. Hallera, wydzierżawię lub sprze
dam, tel. 0602/470-835
* CHOJNICE - mieszkanie na parterze,
pow. 65 m kw, przy ul. Warszawskiej,
tel. 052/397-07-56 lub 0609/023-849
CHOJNICE - mieszkanie spółdzielcze
własnościowe, 58 m kw, 4 - pokojowe,
IV piętro, niskie koszty eksploatacji, do
mofon, opomiarowane, tanio sprzedam,
tel. 052/397-57-03 lub 052/397-94-05
CHOJNICE - mieszkanie własnościowe,
58 m kw, tanio, 3 pokoje, tel. 052/39798-96
CHOJNICE - mieszkanie własnościowe
w centrum (Stary Rynek 7), opomiaro
wane, pow. 51,5 m kw, IV piętro, PCV,
CO, tel. 0604/219-417

*000001* skup aut

powypadkowych
0603-767-991

VW Passat, 80/91 r„ 1,3, stan db, czer
wony, 1550 zl, (058)673-07-23

POLONEZ 1,5 LE, 85 r„ stan db, sie
dzenia lotnicze, H, R, 5-biegowy, 20 tys.
km, silnik po kapitalnym remoncie, 900
zł lub zamiana na Fiata 126p, (0609)7559-60, (0502)54-95-99

oo auta

I LOKALE
SPRZEDAM
BOLSZEWO- działka budowlana. 1.800
m, prąd, telefon, woda- obok, (058)57207-93
BOLSZEWO- dziatki budowlane o po
wierzchni 800 do 1180/m, (058)778-34BOROWY Młyn -działka rekreacyjna
nad jeziorem Giazda powiat Bytów,
0501-52-74-94

Chojnice - pilnie sprzedam dom pię
trowy, 180 m kw, nowy, wraz z bu
dynkiem garażowo - gospodar
czym, na Osiedlu Słonecznym, tel.
052/395-02-95 lub 052/397-52-60
CZERSK - dom jednorodzinny 80 m kw,
po remocnie, wszystkie wygody, garaż,
bardzo ładna działka 7.000 m kw, tel.
0603/278-479
DĄBROWA, dom w stanie surowym,
działka 820 m kw., 058/684-34-84
DOMATÓWKO, działka bud. 1000
m kw., uzbrojona, 673-14-11

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

GDAŃSK Orunia, środkowy szereg, 180
m kw., 3-kondygnacyjny, 5 pokoi, duży
taras, 2 łazienki, osobny garaż 18 m kw.,
ogrodzona działka 260 m kw., tel.
(058)309-97-00 po 17.00
GDYNIA Dąbrówka - mieszkanie wła
snościowe, 58 m kw, tel. 052/397-07-88
GDYNIA Dąptowo, domek do remontu,
80 m kw., działka 525 m kw., 152 000 zł,
(0505)45-28-70
GNIEWINO- mieszkanie 4- pokojowe,
82 m + garaż, 85.000 zł, (058)676-78-89
GOSTOMKO. działka i domek letnisko
wy w stanie surowym, tel. 058/687-48GOŚCICINO- dziatka budowlana (865
m), prąd, woda blisko, tania, 058/67800-66

GOŚCICINO- dziatka budowlana 846 m,
prąd podłączony, woda- blisko, 0600709-024 po 16.00

Qgłos7pnia drohnp

REDA, mieszkanie 2-pok., 46,35 m kw.,
parter, duża kuchnia, db lokalizacja, 75
000 zł, (058)678-66-78
REDA- dom 250 m, dziatka- 400 m, no
wy, cena: 285.000 zt, do uzgodnienia,
(058)678-49-27
REDA- mieszkanie 3- pokojowe, 60,01
m, I p„ nowe okna, parkiet, glazura,
(058)678-39-59
REDA- mieszkanie 4- pokojowe, 67 m,
1 p., balkon, 1640 zł/ m, (058)678-62-09
wieczorem
RUMIA, działka 2450 m kw., budowlano
-usługowa, pozwolenie na budowę, pro
jekt gratis, 25 USD/m kw., (058)671-2184
RUMIA, działka bud. 1260 m kw., 8
USD/m kw., 671-11-68
RUMIA- mieszkanie 3- pokojowe, 80 m,
własnościowe, 150.000 zt, opomiarowane, (058)679-39-05

GOWINO- działki budowlane, 1000 m,
(058)676-26-67

RUMIA
mieszkania

JAGATOWO, dziatki budowlane, przy
działce prąd, woda, telefon, 20 zł/m kw„
(058)683-09-28
JAGATOWO k. Pruszcza Gd., dziatki
budowlane, przy działce prąd, woda, te
lefon, różne wielkości, 20 zt/m kw.,
(058)683-09-28
JEZIORO Czarne, blisko Kwidzyna,
dom stan surowy 220 m kw; dziatka
1360 m kw, uzbrojona; 25 tys. euro tel.
0032/477-29-46-15, e-mail: jo^nnalacna@hotmail.com
KARWIA, dziatka bud. 600 m kw.,
wtasn. hipot., 774-20-58
KARWIA, dziatka bud. 600 m kw.,
wtasn. hipot., 774-20-58
KAZIMIERZ Dębogórze przy trasie
dziatki budowlane, 0604/334-800
KŁANINO, mieszkanie 53 m kw., 2 pok.,
12 km od Pucka, I p., 40 000 zt, 673-7851
Wybudowanie pod
I; sprzedam działkę budowlaną
o pow. 1000 m kw., 058/686KURSZTYN, dom, pow. 60 m kw„ na
działce 0,29 ha. Pilnie sprzedam!
0692/183-907
KWIDZYN dom (ul. Piastowska);
działka 20 ar, sprzedam, tel.
055/645-46-92, 055/646-41-15.
LEŚNIEWO- działka budowlana, 876 m,
okolice Puszczy Dzrżlubskiej, 20 zł/ m,
0503-443-807
LEŚNIEWO- działki budowlane, 900 m,
własność hipoteczna, 15 zt/ m,
(058)672-27-94 lub 0503-442-807
LĘBORK, mieszkanie wlasn., 46 m kw..
II p„ 673-08-36
LĘBORK Centrum Handlowe, sklep 40
m kw, 0-691-715-990
UNIA- działka budowlana, 1283 m,
prąd, woda na miejscu, (058)677-25-92
LUZINO- dziatka budowlana, 722 m,
media- obok, 32 zt/ m, 0692-736-606
LUZINO- okolice, - ziemia
(058)676-28-02

3,3 ha,

MIESZKANIE własnościowe, I piętro, 78
m kw, 4 - pokoje, kuchnia, łazienka, WC
i^B^iana na dom w Czersku, tel.

'^^•93-80

MIESZKANIE własnościowe w bloku,
I piętro, 78 m kw, 4 - pokoje, kuchnia, ła
zienka, WC lub zamienię na dom
w Czersku, tel. 052/398-93-80

MRZEZINO

dziatki
budowlane, 671-14-91, 0600/175-

NOWY Dwór Wejherowski- dziatka bu
dowlana, 1100 m, uzbrojona, (058)67725-92
OTOMINO, dziatka 1,5 ha z możliwością
zamieszkania - sprzedam, tel. 0603366-132
OTOMINO, sprzedam lub zamienię go
spodarstwo rolne na dom z działką do 1
ha (lub inne propozycje),0603-366-132
PUCK, 2000 m kw., przy głównej trasie
Puck - Wejherowo, plany budowlane, 60
zt/m kw., 674-16-46, (0691)19-25-22
PUCK, dom 120 m kw., 2 oddzielne
mieszkania, ogród 860 m kw., garaż,
674-12-82
PUCK, dom 170 m kw„ dziatka 580
m kw., 250 000 zt, (058)673-18-44
PUCK, dom wolno stofecy 170 m kw.,
ogrzewanie olejowe, okna PCV,
(0501)31-75-47
PUCK, działki bud. 607-1464 m kw.,
wtasn. hipot., (058)673-27-45
PUCK, dziatki bud. 800-1700 m kw.,
wtasn. hipot., 673-43-53
PUCK, mieszkanie 19 m kw. CW, CO.
telefon, 38 000 zl, 673-34-96 po 16.00
PUCK, mieszkanie 2-pok., 38,5 m kw.,
spótdz. własnościowe, po remoncie, 72
000 zt, 673-84-51
PUCK, piętro domu 60 m kw„ 2 pok.,
kuchnia, ogród 430 m kw., garaż, CO,
wtasn. hipot., 674-12-82
PUCK- hipoteczne, 800- 1200
m kw., 25 zt/ m kw„ 058/673-83-17,
0601/628-102

dwupoziomowe,

kawalerki,
od 1850 zł/ m kw,

671-42-52
SOMONINO k. Kartuz- dziatka budowla
na 1100 m, uzbrojona, 20,00/ m,
(058)670-60-37
STAROGARD Gd., mieszkanie 51
m kw., 2-pokojowe, wysoki standard,
0691/620-255
STAROGARD Gd.- okolice- przy „Berlince", 1,25 ha ziemi rolnej- sprzedam,
058/588-44-34
SZEMUD- dziatka budowlana 1469 m,
atrakcyjnie położona przy szosie, 0605566-321
TURZE sprzedam nowy dom, 100
m do jeziora i lasu, 0602/726-793.
TYfcOWO, dziatka rekreacyna 2,3 ha,
częściowo zalesiona, 673-37-72,
(0602)76-26-44
ULKOWO, dziatka budowlana 1072
m kw., uzbrojona, 20 zł/m kw., (058)68233-81 do 15.00, (0604)86-62-62 po
16.00

WANNA żeliwna, 140 cm, 40 zt, wanna
blaszana, 140 cm, 50 zt, (058)671-62-46
WEJHEROWO- centrum, dom- szereg
(możliwość prowadzenia działalności),
380.000 zt, 0505-45-37-85, 058/672-7434
WEJHEROWO- mieszkanie 3- pokojo
we, 60 m, blisko dworca, III p., 105.000
zt, (058)677-13-94
WEJHEROWO centrum, kamienica
z wykończonym sklepem oraz trzy kon
dygnacje w stanie surowym, 0-502-459624
WŁADYSŁAWOWO, mieszkanie 2-pok.,
widok na morze, 59 m kw., glazura, tera
kota, 673-41-21

BORY Tucholskie - udostępnię domek
wczasowy w lesie, przy jeziorze, z kąci
kiem kuchennym, snaitamym, kominkem, tel. 052/398-46-74 lub 0692/445420
BOŻEPOLE Mate- odnajmę mieszkanie
37 m, wyposażone, 500 zt z opłatami,
0608-899-771
CHARZYKOWY - do wynajęcia 2 poko
je 2 osobowe, na wczasy i weekend,
balkon, taras, blisko jezioro i las, bardzo
dobre wraunki, cena 38,50 zt/ doba, TV,
video, radio +CD,tel. 052/398-80-70
CHOJNICE, mieszkanie 2 pokojowe
z kuchnią i łazienką, przedpokój,osobne
wejście, tel. 052/397-95-95
CHOJNICE - dziatka budowlana 400
m kw, uzbrojona z domkiem 25 m kw,
zamienię na mieszkanie, tel. 052/39736-36 po 20
CHOJNICE - oddam w najem 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, osobne wejście, tel.
052/397-95-95
CHOJNICE - wynajmę mieszkanie 50
m kw, (pokój, kuchnia, łazienka), tel.
0692/961-275
CHOJNICE - zamienię mieszkanie
w Gdańsku w bloku 36 m kw, na Chojni
ce w bloku ok. 40 m kw.tel. 058/305-97-

GDAŃSK Os. Kolorowe, wynajmę
mieszkanie 2-pok., pok. dzienny z anek
sem kuchennym, łazienka, w.c., sypial
nia z kątem do pracy, od VIII/IX, 650 zt +
optaty, bez pośredników, (Q58)344-0520

GDYNIA, mieszkanie 1-pok., CO, kwa
terunkowe 34 m kw., parter zamienię na
podobne w Pucku, (0605)58-89-16
JASTARNIA wydzierżawię lokal na bar
gastronomiczny
pub
kawiarnię
0601/914-402
KWIDZYN, lokal użytkowy, 33 m kw.,
umowa najmu gwarantowana, (055)64565-02, (055)261-61-51 wgodz. 9-17
MAŁE Swornegacie koto Chojnic - wyjajmę domek letniskowy, 4 pokoje, kuch
ta,łazienka, blisko jeziora, las, możli
wość zabrania psa, do dyspozycji tódka,
tel. 052/397-57-03 .
NIEŹYCHOWICE - dwupokojowe
mieszkanie do wynajęcia, tel. 052/39810-32
PUCK, dziatki, garaż odnajmę na okres
letni lub dłużej, (058)673-22-56
PUCK, pokoje 2-, 3-, 4-osobowe wnajmę, (058)673-29-97
PUCK, pokój do wynajęcia na sezon,
(0605)82-95-33
PUCK lokal do wynajęcia, 70 m kw., biu
ro, usługi, 0608/72-83-33
PUCK lokal na starym Rynku, par
ter, 160 m kw, wyrftjmę. Tel.
0501/528-886
PUCK mieszkanie 1 pokojowe
w blokach wynajmę. Tel. 0501/528-

WYGONIN, dziatki letniskowe, blisko je
zioro- sprzedam, 0602/59-49-07
ŹELISTRZEWO k. Pucka, dom piętrowy
220 m kw., działka 2300 m kw., bud.
gosp., 2 garaże, 220 000 zt, 673-64-78
ŹELISTRZEWO k. Redy, dom (góra
mieszkalna), ogrodzony, ocieplony,
160.000 zt, (058)673-61-34
BORY Tucholskie, dziatki budowlane od
1100 dc) 2500 m kw., 5,50 zt/m kw.,
w pobliżu las, jezioro, PKP, 052/336-1010
DOMKI rekreacyjne całoroczne. Wymia
ry zewnętrzne 6x 8 m. Kompletnie wy
kończone zewnętrznie. Cena od 24.000
zt netto. Promocja! 058/560-92-15,
0502/082-654
DZIAŁKA zabudowana, 0,25 ha, koło
Chojnic, jezior, las, tel. 059/833-10-68
DZIAŁKI budowlane z bezpośrednim do
stępem do jeziora Charzykowy, tel.
0505/272-740
GARAŻ murowany, przy ul. Przemystowej w Chojniccah, tel. 052/397-79-46
KASZUBY, obiekt turystyczny- z dziat
kami- sprzedam, 058/588-25-81
ŁĄKA- okolice Dębek Karwieńskie Bło
ta, Nadmorski Park Krajobrazowy, 1,33
ha, 774-22-17 po 19.00
MIESZKANIE 2-pok., 46,35 m kw., Re
da, parter, duża kuchnia, db lokalizacja,
75 000 zt, (058)678-66-78
MIESZKANIE 2-pok. 46,35 m kw., Reda,
parter, duża kuchnia, db lokalizacja, 75
000 zt, 678-66-78
MIESZKANIE 61 m kw., 3-pok., własno
ściowe, wysoki standard, słoneczne.
110 000 zł, (058)678-66-63 po 17.00

REDA, mieszkanie 1-pok. odnajmę,

komfortowe, 450,
obejmuje czynsz, +kaucja, 673-84-71,
0-602-705-002
REDA, mieszkanie 3-pok. odnajmę,

komfortowe, 590
obejmuje czynsz, +kaucja, 673-84-71,
0-602-705-002
RUMIA- odnajmę mieszkanie 32 m, sa
modzielne, wyposażone, 600 zt + prąd,
(058)671-25-86

BORY Tucholskie lub Szwajcaria Ka
szubska- kupię dziatkę letniskową,
uzbrojoną, nad jeziorem, 0606-122-647

81

INNE

REDA, dom jednorodzinny piętrowy 110
m kw., 5 pokoi, całość podpiwniczona,
ogrodzony - z kamienia, dziatka 700
m kw., media, 260 000 zt, 673-84-51,
(0605)20-49-51

BOLSZEWO k. Wejherowa- odnajmę
samodzielne, luksusowe mieszkanie,
preferowane grupy pracownicze, dele
gacje, (058)676-63-90

REDA, mieszkanie 2-pok., 46,35 m kw.,
parter, duża kuchnia, db lokalizacja, 75
000 zt, (058)678-66-78

BOLSZEWO k. Wejherowa- odnajmę
samodzielne, luksusowe mieszkanie
z kominkiem, (058)676-63-90

REDA, mieszkanie 2-pok., 46,35 m kw.,
parter, duża kuchnia, db lokalizacja, 75
000 zt, (058)678-66-78

BOROWO, do wynajęcia mieszkanie 3pokojowe, z kuchnią i łazienką, 0608512-173

GRZEJNIK c.o. panelowy, (na 12 m.kw),
80 zt, (058)672-50-16

KONTENERY
magazynowe, chłodnicze„Balticon".
t.I (058)663-00-79,
kom 0605-051-328
KOSZ wiklinowy, z pokrywą, 77/55 cm,
lampy, kinkiety, do uzgodnienia, tanio,
(058)673-24-07
LODÓWKA Polar, tanio, tel. 052/39673-94
LODÓWKA Polar, tel. 052/396-73-94 po
godz. 15

NAŁĘCZÓW- pokoje, (081)50-14-107

LODÓWKA Polar 176, wymiary:
110/50/60, stan dobry, 200 zt, (058)67852-53
ŁÓŻKO o wymiarach 160x200 cm, lita
sosna, nowe, nie używane, 0600-709024 po 16.00

RÓŻNE

FORMA metalowa do fundamentu do
płotu, cne a 200 zt, tel. 052/397-52-72

MEBLE, sofa, dwa fotele, ława, rozkła
dany stół, 6 krzeseł, cena 1.600 zt, tel.
0606/374-164 lub 052/396-73-36

ANTENA! Satelitarne, Cy

TANIO! opony zimowe letnie, kom
puterowe wyważanie kół, oleje
z beczki, auto naprawa, blacharka,
holowanie, Auto Service Jeka,
ul.Kuracyjna 20 Jastrzębia Góra
(058)774-44-80, tel/fax (058)77444-91,0503/114-301

GARAŻE ocynkowane 5x3 od 1200,
wiaty- raty, (058)67-50-427, 060022-12-13

MEBLOŚCIANKA TUR, tawa koralik
mahoń, dywan 2,8/3,8, cena 1.100 zł,
Chojnice, tel. 052/397-77-92
OKAP kuchenny Amica, nowy, gwaran
cja, nieużywany, szerokość 60 cm, brą
zowy, sprzedam lub zamienię na mniej
szy (50cm), tel. 052/397-74-22
OKNA drewnian, używane z żaluzjam, 4
szt., 100zt/ szt., wysokość 170, szero
kość 150, tel. 052/397-06-27 lub
0600/748-012
OKNA drewniane, dachówka, grzejniki
CO żeliwne, używane, Tuchola, tel.
052/559-03-98 po godz. 17
POCHŁANIACZ- 50 zt, kuchenka gazo
wa- 150 zt, lodówka- 150 zt, (058)67725-95
POCHŁANIACZ- 50 zt, kuchenka gazowa-150 zt, lodówka- 150 zt, (058)67725-95
SCHODY bukowe na wymiar , cena
2.500 zł, tel. 0691/840-820
SEJF „Sentry", nowy, amerykański,
z zamkiem elektronicznym, 2.500 zt,
0692-144-204
SIATKA ocynkowana od 2,21 zt/m kw.,
powlekana od 4,30, stupki, bramy.
Skrzeszewo koto Żukowa, 058/681-8820
SKRZYDŁA okienne o różnych wymia
rach, 18 zt/ skrzydło, (058)672-50-16
SOFA 2- i 3-osobowa, bordowa,pikowa
na, Władysławowo (0607)32-20-26
UMYWALKI żeliwne, 15 zt/szt., zlewo
zmywaki, 50 zt/szt., Jastrzębia Góra
(058)774-44-95, (0600)87-90-85
WIRÓWKA do bielizny, cena do uzgod
nienia, (058)673-24-07
ZAMRAŻARKA używana, 3-szufladowa,
tanio, 671-01-33

frą, Polsat Cyfrowy- promocja! 771-3977,0601/64-08-92

KREDYT

lat tradycji

BUDOWLANE,
W Y PŁATA RKD V T Ó W

0600-030-945,
679-36-16

5000 RATA ok. 150
50 000 RATA ok. 300
150 000 RATA ok. 900
761 93 2#, 556 74 64.
761 93 26,520 26 32,0501 352 529

DOCIEPLENIA budynków, tynki de
koracyjne, wykonawstwo- sprze
daż, wykończenie wnętrz, 671-1764, 0601/65-25-56
INSTALACJE elektryczne i odgro
mowe, pomiary, 673-27-25, 0602611-246
KAFELKOWANIE hydraulika, malo
wanie, panele, 671-67-03
KAFELKOWANIE solidnie, puck,
673-11-22

CHOJNICE - pilnie sprzedam dom pię
trowy, nowy, pow. 180 m kw, dziatka na
rożna 300 m kw, cena do uzgdonienia,
tel. 0600/249-458 lub 0607/556-478
DRZWI bukowe, kolor brązowy, 10 par,
300 zt/ sztuka, (058)778-32-76
DRZWI pokojowe, (058)674-02-17

PODŁOGI układanie, cyklinowanie,
lakierowanie, 671-31-66
TYNKI gipsowe- maszynowe, „Totalna
Gtadź", tel./ fax. (058)778-27-18,
0602/192-704,
http://strony.wp.pl/wp/tot_gladz
UKŁADANIE cyklinowanie, lakiero
wanie podtóg, 671-06-81
UKŁADANIE parkietu, cyklinowa
nie, cekolowanie, kafelkowanie,
remonty, solidnie, terminowo,
(058)672-70-87 po 18.00

KOTY Persy, sprzedam, tel. 052/55402-45
KOZY młode, tanio, rasowe, 671-19-56

KURCZAKI Nioski, od

VIDEOFILMOWANIE, 678-56-55

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

YIDEOFILMOWANIE 678-34-89

699 04 99, 761X8 33,621 8« 46,
0607 339 286
(055) 272 39 39,0503 386 853

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

TABORET gazowy, nowy, nieużywany,
(058)674-96-51

Rumia, 0501/505-243

KOPACZKĘ elewatorową w bardzo do
brym stanie - kupię, 058/684-32-92,
0601-160-439

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

TARCZÓWKA konstrukcja drewniana,
silnik 4,4 kw, cena 350 zt, tel. 052/39785-69 po godz. 16

CHŁODNICTWO

PRZYCZEPKĘ jednoosiową do przewo
zu bydta, świń, rozrzutnik obornikadwuosiowy, snopowiązatka- sprzedam,
(058)672-84-01

SNOPOWIĄZAŁKA Warta 2, przyczepa
samozbierająca TO 72, tel. 058/684-2500

MASZYNA Fadroma, Volvo, 1987 r„ łyż
ka 3 m, cena 27.000 + VAT, tel.
052/397-08-38 lub 0608/630-063
MASZYNY stolarskie, 0602-459-611
MORO, nowe, na działkę, ryby, itp., 150
zł, (058)672-50-16

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin,
tapicerek. Tanio! 058/672-43-91,
0601/416-463

SPRZEDAM chłodnicę do kombajnu
90x60, nowa, 774-20-58
SPRZEDAM snopowiązatkę, typ WG5,
800 zl, (058)674-96-51

DŁUGI, handel, odzysk, 307-42-16,30744-17

OLTCIT 1,1, 1992 r., tanio sprzedam,
tel. 052/334-14-45

OWCZARKI Niemieckie, czarne podpa
lane, 2,5 msc., odrobaczone, zaszcze
pione, po rodowodowych rodzicach, tel.
052/334-87-37

RÓŻNE

tel.
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imię i nazwisko
do wiadomości
biura ogłoszeń

KUPIĘ

DWA rowerki od 4 lat do 6 lat, tel.
052/554-02-70

i LJ i L i ] i l__j

Wyłącznie

ZBIORNIK do oleju opalowego 2.000 I,
oraz basen do mleka 1000 I, tel.
052/398-84-20

OWCZARKI niemieckie z rodowodem,
cena 500 zt, tel. 0608/747-243

I

mm/M"

WYŻYNARKA 550W, płynnie regulowna
prędkość, trzy kąty ustawienia noża nowa, tel. 052/397-12-14

DIETA Cambridge, 058/661-28-13,
0-604-97-45-50

L

HOSTESSY 0601-628-966

TELEFON komórkowy na gwarncji, Sie
mens C35i, z pokrowcem, nie używany,
tel. 0609/559-747

BRZOZĘ olchę, czereśnię, dłużycę drewno tartaczne, 0502-241-760

Hf 4

treść:

HOSTESSY, 0-607-67-67-67

TELEFON komórkowy (na kartę)
Jriumu stna idealny, cena 130 zł, tel.
052/397-52-72

OWCZARKI niemieckie, porodowodowe, tel. 052/334-87-37

Dziennik Lokalny - kupon

ZATRUDNIĘ

TECZKA skórzana, nowa, czarna, pa
kowna, 100 zt, (058)672-50-16

reumatyzm!

ALERGIA, tuszczyca,
0505/536-516

ZGUBIONO legitymację studencką nr125455 wydaną przez UG wydział Filologiczno Historyczny na nazwisko Ewa
Świstuk- Majchrzak

WAGA
sklepowa
elektroniczna,
220V lub baterie, tel. 0605/884-759

ORGANY elektryczne Hohnera PSK 45,
(058)673-84-70

DOMOFONYI Naprawa wszyst
kich systemów, 671-58-66

RÓŻNE

TUNER satelitarny Amstrad CX2001- 50
zł,,Życie Świata"- 350 zł, (058)677-0132

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia
pustaków i bloczków na Kaszubach,
plus transport, kruszywo naturalne.
Wtadystwa Joskowski, Golica, 83321 Mściszewice, gm. Sulęczyno,
tel.058\685-00-30, 058\681-62-16

SNOPOWIĄZAŁKA Warta 2, w bardzo
dobrym stanie, sprzedam, (058)676-84-

RÓŻNE
TUSZE do drukarek HP serii 6xx, 7xx,
8xx, 9xx, nowe, oryginalne kolor, 90 zł,
czarne 80-100 zt, (0501)95-74-99

Suknia ślubna z peleryną i z welo
nem, rozmiar 38,kremowa, tel.
0604/499-583

LUSTRO, wymiary 1,35/0,7, do łazienki
lub przedpokoju, (058)673-24-07

SIEWNIK*do nawozów sztucznych, pod
wieszany, sprzedam- 500 zt, (058)67207-52

USA Loteria www.konsul.pl 042/659-7707

SUKNIA ślubna tadna , tel. 052/397-5636

DOJARKA przewodowa i bańkowasprzedam, 058/56-201-52

naprawa,
serwis
urządzenia
handlowe, auto
klima, lodówki,
Rumia 671-14-98

SZKOŁY Policealne: hotelarstwo, obsłu
ga turystyczna, ekologia, agroturystykaGdańsk, Jagiellońska 11, 058/550-0088, 0601/673-100

SUKNIA ślubna Cybeline, rozmiar
36/38, ecru, dtuga, krótki rękaw, 2 egz.
w Polsce, po jednej właścicielce, 800 zt,
058/677-52-55 do 15.30, 058/672-76-67
po 16.00

ŚWIECZNIK trzy ramienny, kuty z ozdo
bami, wyskość 160 cm, tel. 052/397-8927

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

POLICEALNE Studium Obstugi Celnej
i Spedycyjnej, Rotex, Gdańsk 058/3074-400, Kwidzyn 055/279-39-35, Stupsk
059/842-48-94, Tczew 058/532-41-79,
Starogard Gd. 058/562-96-09, Wejhero' wo 058/672-16-46

SUKNIA ślubna, pierwsza właścicielka,
250 zł, Wejherowo, (058)677-40-63

LAMPA kuta ogrodowa, wysokość 180
cm z ozdobami, tel. 052/397-89-27

licencja, ceny prOITIOCyjn©

PIANINA kupujemy! (0-58)66160-10

SUKNIA ślubna, buty + rękawiczki, cena
250 zt, tel. 0604/151-094

DMUCHAWA do siana, snopowiązatka
W-2, mtocarnia, cena do uzgodnienia,
058/56-214-67

BIURO
Rachunkowe

ODNAJMĘ kuchnię wojskową, 3-komorowa, na okres letni, cena do uzgodnie
nia, (058)674-31-45, (0502)94-02-72

SUKNIA ślubna, rozm. 36/38, wzrost
170 zm, kolor bito ecru, z dodatkami,
welon, rękawiczki, stroik, cena 650 zł,
tel. 0604/491-527

SZTUCER 3006, Luneta 6x56, Bock 12/70, szafka na broń z atestem, tel.
059/834-17-37

260

LODÓWKO - zamrażalkę, oddam, stan
dobry, tel. 052/398-80-23 po godz. 17

POSZUKUJĘ transportu na trasie Wej
herowo-' Lębork, w Lęborku przed 7 ra
no, (058)672-03-26

LADA chłodnicza, na gwrancji, 2 lata,
produkcji polskiej, dtugość 120 cm,
energooszczędna, tel. 0606/884-759

cja, tradycja rodzinna, Rumia,

AEROBIK! zostań instruktorem, masa
żystą, 0-602-32-48-48

godniowych od 5 maja.
Mechowo
kurnik
(058)675-59-17

SZCZENIAKI owczarki nienieckie, cena
400 zł/sztuka, 0-59/86-24-900

CIĄGNIK C-330. sprzedam. 058/56-19-

RÓŻNE

SPRZEDAŻ kurcząt, 5 ty

LADA chłodnicza, 1991 r„ stan bardzo
dobry, cena 500 zt, tel. 052/397-68-00

mmmm tcyp« w

mnira

Puck, plac Wolności 31
Wejherowo, ul. Sobieskiego 227

t€UP0flt ©0 MISSIESICIU St«tg:%fi§i€! OS
USŁUGI remontowo- bu
dowlane szeroki zakres, wyso
ka jakość, konkurencyjne ceny, tel.
(0-58)673-09-81,0-606-133-034

SCHODY dębowe i jesionowe, wysokiej
jakości, (058)671-29-70

e-maih kredyfypolslta@wp.pl

671-42-52

PŁYTY analogowe, 0-503-815-732

REGAŁ sklepowy, metalowy, nierdzew
ne, szerokość 50 cm, dtugośc ok. 2,70,
cena 350 zt, prawie nowy, 0504/591-496

KURTKA skórzana, męska, czarna, ma
to używana, 80 zt, (058)672-50-16

BIURO rachunkowe, licen

kupujemy!
Gdańsk, 341-52-40

RADIO Kenwood 60- 70, CD-text, opadany panel, nowy, gwarancja, 700 zł,
0602-591-986

(089) 644-19-21
CAŁODOBOWO 0608 603 454.
0501 352 529,0607 339 286

DETEKTYWISTYCZNE, 05/30-7.4-311

" INNE

KOMPUTER Pentium 100, HDD, 1,2
GB, CD - Rom 16x, karta grafiki, karta
dźwiękowa, Ram 32 MB, monitor, cena
650 zł, tel. 0600/299-493 lub 052/39706-81 po godz. 15

majątkowe,
życiowe

KUPIĘ
KONTENER na budowę (teren Nadola
lub z transportem do Nadola), (058)67241-08

KLACZ źrebną z dwumiesięczną klacz
ką, (058)673-84-70

komunikacyjne,

G O T O W K O YYE
MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE

PIANINA

POMPA z silnikiem urządzeniem wycią
gającym wodę lub nieczystości wraz
z wężem, tel. 052/397-89-27

GITARA elektryczna Malwa, 6- struno
wa, stan dobry, (058)675-58-87

UBEZPIECZENIA

BEZ PORĘCZYCIELI

MASZYNY stolarskie, 0602-459-611

PINCZERY średnie, rodowodowe, po interczempionie, suka ptowa, pies płowo brązowy, 700 zt, (058)679-41-72,
(0501)52-33-17

Armii WP,

(058)673-18-71

HYDRAULICZNE! Grzewcze. Gazowe.
Instalacje, przyłącza, kotłownie. Nowo
cześnie, konkurencyjnie. 672-62-64,
0601/677-964

CHOJNICE - lampa kuta ogrodowa
z metalu z ozdobami, wys. 160, tel.
052/397-89-27

DESKI szalunkowe, 1 m sześć. 370
zt,łóżka drewnaine, Darżlubie (058)673-'
80-58

ANTENA! Całodobowo: indywidualne,
zbiorcze, satelitarne, 0501-311-415

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

SPRZEDAM

DESKI sosnowe, 350 zł, Ostrowo,
(058)674-72089

MASZYNY stolarskie, samorobne i fa
bryczne, tel. 0691/840-820

ELEKTROINSTALATORSTWO,
(058)674-05-02,0504/91-90-79

ANTYKI, wyprzedaż różnych mebli
przedwojennych po renowacji np. bufety
od 900 zt, bieliżniarki ok 600 zt, szafy od
600 zl i inne, tarnsport gratis, Chojnice,
tel. 0601/056-318

BETONIARKA, oryginalna, 2501, w sta
nie bardzo dobrym, tel. 052/398-11-07

SUKNIE
ślubne wupożyczanie
dodatki gratis, Puck

BUDOWY remonty, docieplanie,
771-12-19, 0607/450-059

WYNAJMĘ pokoje, najbliżej Północy,
najtaniej nad morzem, bilard, wyżywie
nie, (058)774-49-95, (0600)64-54-44

679-59-

10,0501-012-310

WEJHEROWO (centrum)- odnajmę
umeblowany pokój z używalnością
kuchni, osobie niepalącej, (058)672-7896 .

UCZCIWE małżeństwo z dwójką dzieci
zaopiekuje się starszą osobą za wyna
jem mieszkania, 0608-431-973

SPRZEDAM
AGREGAT chłodniczy do zamontowa
nia w pomieszczeniu z wyposażeniem,
tel. 052/396-74-83 lub 0604/923-761

PODSŁUCHY- wyszukiwanie, 0602/3524-30

PRALKI! zmywarki

rancja,
transport)
0601/20-33-79

PINCZERY średnie, rodowodowe- rude
suczki, wystawowe, Rumia, (058)67941-72,0501-52-33-17

NAPRAWA urządzeń chłodni
czych, Żelistrzewo Żytnia
23, (058)673-86-66,0601/97-40-46

ZAKOPANEKościelisko
www.michalowka.pl pensjonat na
zboczu Gubałówki- cena od oso
by 50,- po sezonie 7 dni 455 zł/
osoba HB, tel/ fax 018/20-70-328,
0602/458-885

(058)671-02-07

PIANINA używane, (gwa

URZĄDZENIE do masażu kręgosłupa
oraz matę masującą (dom, samochód)sprzedam, 250 zt/ sztuka, nieużywane,
(058)672-55-20

na remont, zakup domu, mieszka
nia. 663-79-69, 0608/221-077

ZAKOPANE- apartamenty, pokoje,
018/20-70-333, 0601/48-41-22

KUPIĘ stare
pocztówki,

PARKIET dębowy i jesionowy, wysokiej
jakości, (058)671-29-70

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

KREDYTY
gospodarcze,
hipoteczne,

KRESY- Ukraina, 058/551-26-48

BUDOWA, remonty, docieplenia,
dachy, 676-19-03

MAŁŻEŃSTWO z dwójką dzieci poszu
kuje do wynajęcia taniego mieszkania,
może zaopiekować się starszą osobą,
0608-431-973

zabiegi, 0601/533-409

remontowo-budowlane, 671-98-82

KARPATY Wschodnie, Meksyk- trekking, 058/551-26-48

s

piątek
21 czerwca 2002 r.

OWCZARKI Nizinne szczenięta rodowo
dowe, tel. 052/398-77-64 po godz. 15

GINEKOLOG

KAFELKOWANIE

RÓŻNE

;

:

Echo Ziemi Puckiej

INSTALACJE centralnego ogrzewania
i systemy sanitarne. Niskie ceny, wyso
kie rabaty. Kompleksowo, 0600/412905, 058/56-264-44

SOPOT, mieszkanie 2-pok. 38 m kw.,
wynajmę, 700 zł + optaty, (0505)53-5625

PIĘTRO, 1/2 domu, 76 m, dziatka- 400
m. duży, gospodarczy, z garażem,
(058)676-26-67

KUPIĘ

EKOLOGICZNE kott^ c.o. opalane
drewnem, tel. (0-58)673-09-81, 0-606133-034

mm
•jfmm

Puck, plac Wolności 31, Reda, dworzec PKP,
Rumia, ul. Pomorska 11, Wejherowo, ul. Sobieskiego 227.

podpis

sadzwon ŁUB pRissyj faks

• Gdańsk tel. (058) 300-35-20
fax (058) 300-35-08
• Puck
(058) 673-25-01
• Wejherowo (058) 672-40-08

pntóei TO© JOTUSM
Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11 „GRATKA"
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Sport
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www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Klasa A. Koniec rozgrywek

Remis Handlu
PUCK. Piłkarze Handlu zremisowali 2:2 z liczącym
na baraże do IV ligi Pronaftem Trąbki Wielkie.
Pierwsza połowa to nie najlepsza gra gospodarzy.
Dopiero w drugiej odsłonie miejscowi się przebu
dzili. Strzelając dwie bramki, pokazali na co ich
stać. Jednak w ostatnich minutach stracili drugą
bramkę i ostatecznie zyskali tylko 1 pkt.
- Mogliśmy ten mecz wygrać nawet 5:1 - uważa An
drzej Wiśniewski, wiceprezes Handlu. - Ale tak jest,
gdy nie wykorzystuje się stuprocentowych sytuacji.
(jan)

Doskonałe wyniki MKS
MARATON. Długo- m
IITW
i "lll
dystansowcy Miej
skiego Klubu Spor
towego Władysła
wowo osiągnęli do
skonałe wyniki w
ostatnich biegach.
W maratonie w
Mainz (Niemcy)
uczestniczyło po
nad 4 tys. biegaczy.
W tym doborowym
towarzystwie Ma
rek Nikrant zajął w
klasyfikacji gene
ralnej 14 miejsce z Marek Nikrant na trasie
czasem 2:43,13, co maratonu w Mainz.
Fot. archiwum MKS
w kategorii M-40
dało mu pierwsze
miejsce. Natomiast w maratonie Chełmno - Toruń
startował Mirosław Koss, który zajął doskonałe 34
miejsce z czasem 2:56,03. W biegu tym startowało
265 zawodników. W uzupełnieniu informacji z in
nych biegów podajemy wyniki z XX Maratonu
Wrocław 2002, w którym udział wzięli maratończy
cy ziemi puckiej i zajęli miejsca: 239 - Jan Krypa
MENiS Warszawa 3:17,36; 438 - Florian Adolph
Szachista Puck 3:38,01; 621 - Antoni Bernat Puck
3:59,25. Ogółem w maratonie startowało 799 zawod
ników i zawodniczek.
(jan)

Kolejka niespodzianek

K

ilka niespo
dzianek wy
darzyło się
na boiskach
klasy A. Sła
ba w rundzie
wiosennej
Iskra Szemud nie popuści
ła liderowi z Mrzezina. Je
dynie równie zaskakująca
postawa piłkarzy Sokoła
Kosakowo
uratowała
awans drużyny Startu. Kosakowianie sprezentowali
swoim sąsiadom zza mie
dzy .remis z Olimpią Osowa.
Nie dziwi natomiast wy
grana Relaksu. Piłkarze z
Mechowa w tej rundzie
spisywali się doskonale. Z
kolei grający nieco w krat
kę władysławowski MKS
pokonał groźne rezerwy
Orkana Rumia.
O awansie Startu Mrzezino do ligi okręgowej pi
szemy na str. 13.

Piłkarze MKS Władysławowo pokonali rezerwy Orkana Rumia 3:0. Od prawej: Da
wid Janowicz i Karol Kuchnowski.
Fot.Janaszn^cm

(jan)

Połchowo. Piłkarski piknik z Kaszub

Sobótkowy mecz

REKLAMA

P

Promc/Cjziłtt
Usługa bez opłat do 30.09.2002 r.
SMS jest ofertą dia posiadaczy rachunków w naszym banku,
w celu uzyskania informacji o saldzie i historii swoich
rachunków za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego
miejsca na świecie w którym działa telefon klienta.
Bank Rumia
ul. Morska 2 la
84-230 Rumia
tel. (058)671 00 38
fax (058)671 26 39
www.bs.rumia.gd. pl
e-mail: bank@bs.rumia.gd.pl
Oddziały Banku:
Oddział Gdynia
ul. Morska 230/4
81-006 Gdynia
tel. (058) 664 13 71
Oddział Kosakowo
ul. Żeromskiego 6 7
81.-198 Kosakowo
tel.tfax (058) 679 15 00

(5>j

Belki zetowe
Hale ZET
Profile zamknięte
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FORNIROWANE
LAMINOWANE';
malowane;:

PROJEKT - MONTAŻ - JAKOŚĆ - GWARANCJA

www.dfefamet.pl, e-mail: dfm@drefamet.pl

RUMIA ul.Grunwaldzka 10, tel.679 48 21
GDYNIA ul. Warszawska 78, tel, 621 14 89.

BALEXMETAL

Blachy trapezowe

Płyty warstwowe

• a**

M
mKKSr

Producent §

Panele ścienne

AISITYWŁAMANIOWE - ZEWNĘTRZNE - WEWNĘTRZNE
DŹWIĘKOCHŁONNE - OGNIOODPORNE - atesty.certyfikaty

•

Blachodachówki

Fot. Janusz Nowicki

REKLAMA

nd wtu#i

Oddział Szemud
ul. Wejherowska 31
84-217 Szemud
tel.ffax (058) 676 U 16

Piłkarze Kaszub rozegrają ostatni mecz sezonu.

(jan)

M

Oddział Bojano
ul.J. Wybickiego 18
84-207 Bojano
tel.ffax (0-58) 676-20-09

Kasety ścienne

- mówi trener. - Jednak z
powodu kontuzji i urlopów
mecz nie dojdzie do skutku.
Piłkarze Kaszub do 5 lip
ca mają urlop. Prawdopo
dobnie sparingiem roz
poczną przygotowania do
nowego sezonu piłkarskie
go w IV lidze.
Przypomnijmy, że Ka
szuby to najlepsza drużyna
piłkarska powiatu puckie
go. Do IV ligi awansowała
rok temu. Przez pierwszych
kilka spotkań w tym sezo
nie gromiła wszystkich
przeciwników.

iłkarze Kaszub Po
łchowo, beniaminka
IV ligi, rozegrają
ostatni mecz sezonu z Gedanią Gdańsk. Później
działacze klubowi zapra
szają na piłkarski piknik
przy ognisku.
- Zapraszamy wszyst
kich, nie tylko kibiców piłki
nożnej - mówi Stefan Srok,
trener Kaszub.To będzie
podsumowanie
naszego
owocnego sezonu.
Początek meczu w sobotę
o godz. 17, później zapowia
dana jest zabawa przy ogni
sku do samego rana.
- W środę chcieliśmy za
grać sparing z Arką Gdynia

RwmnAaKI

PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE
KWIDZINSKI CEZARY
ul. ŻEROMSKIEGO 3, 84-100 PUCK
TEL./FAX: (058) 673-24-13

ASORTYMENT DLA GASTRONOMII:
MAJONEZ, KETCHUP, MUSZTARDA,
SOSY, SYROPY OWOCOWE, ZAPRAWA KORZENNA,
GOFRY BISZKOPTOWE
2038520/A/1459

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

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

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

L L.J- jX -J
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blacha trapezowa 18 12,21 ll/m1 biacha płaska 10,19 zł/m2
cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%
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