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Hel. Rejon umocniony

Zatrzymane kutry

Przez półtora dnia niektóre
jednostki, które wożą pasażerów,
zostały zatrzymane w porcie. Po
wodem jest spór pomiędzy
Szkunerem a armatorami - dotyon opłat które mają płacić
acy.

CZY ZNIKNĄ
OGRANICZENIA

«

PUCK

Pielgrzymka

Ulewny deszcz nie przeszkodził
w przygotowaniu najsyłnniejszego odpustu w powiecie.

KOSAKOWO

Najlepsi
w województwie

Wybierz firmę

|I4
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Na razie w Helu są takie prawa, jak w innych gminach.

Gminy Kosakowo i Krokowa
znalazły się w Złotej Setce Sa
morządów - rankingu Centrum
Badań Regionalnych i dziennika
„Rzeczpospolita".

POWIAT PUCKI

POWIAT PUCKI

116

Laury dla „Oksfordu"

Zespół Szkół Zawodowych w
Pucku, popularny „Oksford", zo
stał zwycięzcą konkursu na naj
bardziej usportowioną szkołę
ponadgimnazjalną w naszym
powiecie.

O

czterech dni w
Helu obowiązują
takie same prawa
jak w innych gmi
nach Polski. Aby
kupić czy wynająć
mieszkanie, po
stawić dom, wybudować jakieś trwałe
urządzenie, niepotrzebna jest zgoda do
wódcy Marynarki Wojennej.
Po raz pierwszy od półwiecza. Stało się
tak, ponieważ upłynął rok od uznania do
tychczasowych przepisów o rejonie umoc
nionym przez Trybunał Konstytucyjny za
niezgodne z ustawą zasadniczą. TK utrzy
mał je w mocy tylko przez dwanaście mie
sięcy.
Niewiele osób wie, że teraz dopiero
zniknął również obowiązek uzyskania zgo
dy na czasowy pobyt osób (np. wczasowi
czów) w Helu. Ten przepis oczywiście od
wielu lat był martwy, nie stosowano go.
- Zniknęły niepotrzebne ograniczenia,
które we współczesnym świecie nie po
winny istnieć - uważa Jan Naturski, helski
radny. - Nie rozumiem, jacy wrogowie i co
chcieliby u nas szpiegować.
To na wniosek Rady Miasta przepisami
zajął się TK.
Helanie jednak się nie cieszą - w parla
mencie jest ustawa, która ma przywrócić
obowiązek uzyskania zgody MW np. na
kupno czy budowę domu.

Fot. Krzysztof Miśdziol

Zdaniem kmdr. Janusza Walczaka,
rzecznika prasowego dowódcy MW, takie
uregulowania są konieczne, wojsko powin
no mieć bowiem np. wiedzę, kto mieszka w
sąsiedztwie bardzo ważnych obiektów.
- Takie informacje wojsko może uzyskać
bez problemów w ratuszu - ripostuje Ta
deusz Klajnert, przewodniczący helskiej
Rady Miasta.
(mid)

zisiaj po raz ostatni drukujemy
kupon konkursu „Pracodawca
Roku 2001".
Przypomnijmy: przez cały czerwiec
nasi Czytelnicy mogli głosować na
małą lub średnią firmę funkcjonującą
w powiecie puckim.
- Na szczęście nie brak u nas praco
dawców, którzy oprócz biznesu do
strzegają równolegle człowieka - mó
wi Brunon Ceszke, jeden z pomysło
dawców konkursu.

(pen)

Mycie ręczne 6 zł

Przyjedź, kup części, my zamontujemy je do Twojego auta
(cena części obejmuje montaż)

Taniej niż myślisz!

- bieżące naprawy
- przeglądy okresowe
- sprzedaż i montaż akcesoriów
- mycie ręczne

Gdy my będziemy pracować Ty wypijesz kawę, porozmawiasz z doradcą,
przeczytasz gazetę, obejrzysz film.
s
mm9=sa.
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db.puck@prasabalt.gda.pl

673-18-93, 0-800-1500-39
•Rejsy. Dobrze, że
uchylono zakaz i zno
wu można korzystać z
rejsów kutrami. Przy
jechałem z rodziną na
wczasy do Władysła
wowa. Takie morskie
wycieczki są nie lada
atrakcją dla moich
dwóch dzieci zwłasz
cza że pogoda nie do
pisała.
Dariusz K.
z Warszawy

•Internet. Przejrza

łam ostatnio nasze in
ternetowe witryny lo
kalnych samorządów i
złapałam się za głowę.
One są po prostu
skandalicznie zanie
dbane. Niewiele z nich
może pochwalić się
naprawdę aktualnymi
wiadomościami. A
przecież mamy już
XXI wiek. Wstyd, pa
nowie i panie samo
rządowcy - informaty
ka u Was jest bardzo
zaniedbana.
Kasia z Jastarni

Liczba dnia

- tyle medali na mi
strzostwach Polski ju
niorów zdobyła Małgo
rzata Flejszar, zawod
niczka Lekkoatletycz
nego Klubu Sportowe
go Ziemi Puckiej, Dwa
złote i srebrne krążki
biegaczka wywalczyła
na sprinterskich
dystansach.

Więcej na str 16.

MÓWI
PREZES

Fot. P. Niemkiewicz

Zygmunt Orzeł
nowy prezes
Stowarzyszenia
Północnych Oddziałów
Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego

- Stowarzyszenie po
winno konsolidować
wszystkie oddziały
ZKP z naszego terenu.
Dlatego zachęcam tych
zrzeszeńców, którzy
j eszcze nie przystąpili
do naszej organizacji,
aby zdecydowali się na
współpracę. Konieczna
jest synchronizacja
działań wszystkich od
działów; Obecnie wiele
imprez odbywa się w
tym samym czasie w
różnych miejscach.

Ziemi Puckiej

Opinip

wybrzeża

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych
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Ustawa dla 36 hektarów

PODPATRZONE

•Gwiezdne wojny

Rozmowa z burmistrzem Helu Mirosławem Wądołowskim

H

sta...

el jest ważny i
sławny, skoro
parlament szy
kuje ustawę tyl
ko dla tego mia

- Nie takiej sławy byśmy
chcieli. Ustawa o uznaniu
części Półwyspu Helskiego
za obszar szczególnie waż
ny dla obrony kraju ógranicza prawa i wolności w
naszym mieście, w sposób
niespotykany w innych
gminach.

- Czy nie zgadza się pan
z tym, że gmina ta jest
szczególnie ważna dla
obronności kraju?

- Nikt nie potrafi nam
wytłumaczyć, dlaczego je
steśmy tak ważni. Parla
mentarzyści słuchają opi
nii wojska i naszych uwag,
ale w Warszawie. A ludzie,
którzy mieszkają tutaj, krę
cą głowami. Zastanawiają
się, jakie mogą być w Helu
tajemnice, że potrzebne są
takie środki bezpieczeń
stwa, iż na kupno mieszka
nia czy nawet przeprowa
dzenie rury na posesji po
trzebna będzie zgoda do
wódcy Marynarki Wojen
nej.

- Czy więc, pańskim
zdaniem, ustawa jest zbęd
na?

- Tak uważam. W rzeczy
wistości dotyczy ona zaled
wie 36 hektarów gminy,
czyli terenów będących
własnością gminy, osób fi-

Fot. K. Miśdzioł

zycznych i prawnych. Na
spotkaniu parlamentarnej
komisji zaproponowaliśmy
wykreślenie z obowiązy
wania ustawy właśnie tych
terenów, wielkości średnie
go gospodarstwa rolnego,
ale wówczas przedstawi
ciele wojska odpowiedzieli,
że przy takiej poprawce
ustawa w ogóle nie jest po
trzebna.

- Jednak parlamentarna
większość raczej nie od

rzuci ustawy wniesionej
przez rząd?

- Staramy się wpływać
na
parlamentarzystów,
podsuwać poprawki. A cią
gle zadaję pytania: czy hel
ski garnizon jest najważ
niejszym w Polsce?
Czy podobne ustawy po
wstaną też dla innych
gmin, gdzie stacjonują jed
nostki wojskowe?
Czy naszemu miastu
ktoś aktualnie zagraża?

Mirosław Wądołowski
Ma 45 lat. Absolwent wydziału chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
Był dyrektorem szkoły w Kuźnicy, a potem Zespołu Szkół Ogólno
kształcących w Helu. Od 1998 r. burmistrz miasta i radny powiatu
puckiego. Żona Olga jest nauczycielką chemii. Dwie córki: Karolina
studiuje zarządzanie, Edyta, tegoroczna maturzystka, zdaje na me
dycynę. Hobby - samochody, sport, polityka.

Nie tylko w kinach można spotkać postacie z
popularnego cyklu „Gwiezdne wojny". W so
bótkowy weekend za bohaterów popularnej
gwiezdnej sagi Georga Lucasa przebierali się
młodzieńcy z Jastarni. Na zdjęciu: Aron Pie
chocki i Bartek Budzisz, czyli Darth Maul w
dwóch wcieleniach.
Fot. Jerzy Kąke'

CYTAT DNIA

IV Zjazd Kaszubów

Czekamy na sztonn z północy. Pierwszy raz żA
sobie, by zawiało jak najszybciej i do tego barcW
mocno

Spotkanie w Kartuzach

raz kolejny
spotkają
się Kaszu
bi. Tym ra
zem zjazd
zorganizowany zostanie w
Kartuzach.
Przypomnijmy, że także
powiat pucki ma swój
udział w historii kaszub
skich zjazdów. Przed dwo
ma laty specjalnym pocią
giem na Hel przyjechali
Kaszubi, by bawić się w
jednym miejscu.
- Zaszczepiona przed
czterema laty idea kaszub
skich zjazdów jest wciąż
żywa i aktualna - uważa
Artur Jabłoński, starosta
pucki.
Kaszubi każdego roku Kaszubski zjazd to doskonała okazja do wymiany po
spotykają się w miejscach, glądów i zabawy.
Fot. Piotr Niemkiewicz
które są dla nich szczegól
Przypomnijmy, że na co
Takim pomysłem mo
nie ważne.
głyby być np. panele dys roczne spotkania Kaszu
- Warto się spotkać w kusyjne, poświęcone bieżą bów przybywają setki zrze
Kartuzach - przekonuje cym sprawom społeczności szeńców i ludzi związanych
Artur Jabłoński. - Może regionu.- Myślę, że to do z ruchem regionalnym.
przy tej okazji uda się zna bry czas na rozszerzeniem
Więcej na ten temat
leźć nową formułę dla na idei zjazdów - mówi staro można przeczytać w „Nordzie".
(pen)
szych dużych zjazdów.
sta Jabłoński.
REDAKCJA PUCK

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

- mówił Janusz Maztken, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji krótko po
tym, gdy przed portem jachtowym stanął pływają
cy falochron. Przypomnijmy: wiatry wiejące z pół
nocy czynią najwięcej zamieszania w portowym
basenie.

BASENOWE ATRAKCJE

Pracujący na basenie Krzysztof Bizewski ko
rzysta z chwili odpoczynku.

WYDAWCA

REKLAMA
Redaktor naczelny:

Maciej Siembieda, tel. 3003 300

Gdffltek, Targ Drzewny 9/11, tel. (058) 300-3260, łax 300-32-66; 300-32-10 fax 300-32-13
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2 (redakcja)
tel. (058) 660-65-00,660-65-01; te!7fax (058)

W hotelu Morskie Oko w Juracie uruchomiono
kompleks basenowy, Jest tu zjeżdżalnia o długości
50 m. Basen jest wyposażony w bicze i masaże
wodne, gejzery powietrzne oraz przeciwprądy Juracie przybyła kolejna atrakcja -mówi Stefan
Ziółkowski, korzystający z basenu.
(RS,)

660-65-02; tel. (058) 660-65-20 do 33
Puck - tel./fax (058) 673(reklama)
25-01.
Gdynia, ul. Świętojańska 141B (biuro ogłoszeń) Puck, plac Wolności 31
tel.(058)622-74-79

POLSKAPRESSE sp. z o.o. Oddział Prasa Bałtycka
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

Prezes: Krzysztof Krupa

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

Władysławowo. Po zatrzymaniu kutrów

Uwaga na sprzęt

Walka o pieniądze

w

ładys I a wo ws k i e
j e d nostki
prze
wożące pasażerów zostały
na 72 godziny zatrzymane
w porcie. Tak w poniedzia
łek postanowił kapitan por
tu na wniosek dyrekcji
Przedsiębiorstwa Połowów
i Usług Rybackich Szkuner.
Zdaniem dyrekcji, powo
dem zatrzymania były zale- >
głości w płatnościach, które
wobec Szkunera mają ar
matorzy Kapitan portu
zwolnił jednak kutry po ok.
36 godzinach.
Sprawa dotyczy wysoko
ści stawek, które armatorzy
„pasażerów" mieliby płacić
^zkunerowi" za prowadzęw porcie działalności
gospodarczej.
Zdaniem rybaków, dy
rekcja Szkunera bezpraw
nie pobiera część z nałożo
nych przez nią opłat. Powo
łują się na rozporządzenie
ministra infrastruktury o
wysokości opłat portowych.
Tam znajduje się taryfika
tor cen, w którym stawki są
kilkakrotnie mniejsze od
proponowanych
przez
Szkuner.
Niestety, dyrekcja
Szkunera nie chce przyjąć
do wiadomości, że teraz
obowiązują stawki z rozpo
rządzenia - mówi Henryk
Drzeżdżon, armator jed
nostki „Maria II".
Armatorzy tych jedno
stek nie płacili m.in. za
^Pąd i wywóz śmieci. Po
konsultacjach m.in. z Witol
dem Nowakiem, prezesem
Zrzeszenia Rybaków Mor
skich, część zaległości ure-

<• •

-

m

Często ofiarami sezonowych przestępstw stają się
osoby uprawiające sport i rekreację. Złodzieje dzia
łający latem w powiecie puckim od dawna specjali
zują się w kradzieży rowerów górskich. Policyjne
statystyki odnotowują kilkadziesiąt takich przypad
ków w czasie sezonu. Dlatego funkcjonariusze
przestrzegają przed pozostawianiem jednośladów
przed sklepami lub przed plażą. Na taką okazję tyl
ko czekają przestępcy.
(mid)

KONKURS „DZIENNIKA"
I PZU ŻYCIE

3-

Wygraj komputer

W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze
możecie Państwo wygrać komputer. Wystarczy
wziąć udział w naszym konkursie. „Dziennik Bał
tycki" oraz PZU Życie SA wybierają co miesiąc naj
lepszego dzielnicowego w województwie pomor
skim.
W gazecie zamieszczamy kupony, na których należy
wpisać imię i nazwisko najlepszego, Państwa zda
niem, dzielnicowego. Nagrodą dla policjanta jest ro
wer, a dla komisariatu, w którym pracuje - zestaw
komputerowy. Dla naszych Czytelników mamy na
grody w postaci losowanego raz w miesiącu kom
putera. Plebiscyt potrwa do 30 stycznia 2003 r.
Kupon różni się od tego z pierwszej edycji. Znalazło
się tam miejsce oznaczone: „Największym proble
mem mojej okolicyjest...". Wypełniając je należy
wskazać największy problem, z którym borykacie
się Państwo w swojej dzielnicy. Interesuje nas
wszystko, co związane jest z bezpieczeństwem. Do
kuponu można dołączyć dodatkowo dokładnie opi
sany problem. Wszystkie sygnały postaramy się
wyjaśnić w porozumieniu z policją. Kupony prosi
my przysyłać do lokalnych oddziałów „Dziennika"
lub do Biura Konkursów „Dziennika Bałtyckiego" w
Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11.

Jednostki władysławowskich armatorów przez półtora dnia były zatrzymane w
porcie.
Fot. Janusz Nowicki

gulowali. Nadal jednak nie
wiedzą, jaką stawkę i komu
mają zapłacić za niektóre
opłaty portowe.
- Uważamy, że w wypad
ku naszego portu część
opłat powinien pobierać
kapitanat portu - mówi Ja
rosław Kirszling, właściciel
„Normandii". - A nie jak do
tej pory, przedsiębiorstwo
Szkuner.
Dyrekcja
Szkunera
utrzymuje
jednak,
że
wszystkie pieniądze z opłat
powinny trafiać do ich kasy.
Jednak w rozmowie z Jani
ną Mentrak, dyrektorem
departamentu transportu
morskiego, dowiedzieliśmy
się, że rozporządzenie z no
wym taryfikatorem opłat

piątek
5 lipca 2002 r.

obowiązuje we wszystkich
portach, także we Włady
sławowie. Pomiędzy Szkunerem a Urzędem Morskim
w Gdyni trwa wymiana
pism dotyczących podziału

kompetencji. Tymczasem
kapitanat portu Władysła
wowo sprawdza możliwość
przyjmowania pieniędzy od
armatorów.
Janusz Nowicki

Rozporzpz£We:nTe

Kupon konkursowy

Bezpieczne Pomorze

Romualda Białkowska
dyrektor PPiUR Szkuner

- Ostatnio o rozporządzeniu rozmawia
łam z ministrem Szymańskim. Stwier
dził, że nie dotyczy ono portów zakłado
wych, takich jakim jest m.in. Władysła
wowo czy Hel. W1956 r. minister żegluFot. K. Miśdzioi
gi przekazał przedsiębiorstwu port,
akwent portu i nabrzeża. Natomiast
grunty przekazane zostały nam w użytkowanie wieczyste.
My opłacamy wszelkie rachunki, płacimy za utrzymanie in
frastruktury portu. Wszyscy korzystający z portu muszą
partycypować w tych kosztach.

Głosuję na najlepszego dzielnicowego:
Imię i nazwisko:

:

Adres komisariatu:

Największym problemem mojej okolicy jest:

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

Starzyno. Agnieszka wrócita z rehabilitacji

Ciechocinek to pomyłka

N

ie było rehabili
tacji, tylko krót
ki kilkudniowy
pobyt i rachun
ki do zapłace
nia. Tak skończyła się wy
prawa do Ciechocinka.
Agnieszka na rekonwa
lescencję pojechała kilka
tygodni po operacji w nie
mieckiej klinice. Przypo
mnijmy że pieniądze na
turnus rehabilitacyjny dali
nasi Czytelnicy oraz Po
wiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie.
W Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym
Pol
skiego Związku Niewido
mych Agnieszka miała
przede wszystkim ćwiczyć
oko zoperowane w Essen.
Tak nakazali niemieccy
specjaliści, takie same
dyspozycje wydał - na
skierowaniu na turnus w

Ciechocinku - dr. Krzysz
tof Dzietczyk.
- Przyjechałyśmy na
miejsce i okazało się, że
tutaj nie ma sprzętu do re
habilitacji oczu czy nawet
lekarza okulisty - tłumaczy
Wiesława Liss, mama
Agnieszki. - Czujemy się
oszukane.
W takiej sytuacji mała
pacjentka z mamą posta
nowiły następnego dnia
wyjechać. Wcześniej po
prosiły o zwrot kosztów
pobytu. W odpowiedzi ka
zano im czekać kolejne
dwa dni oraz zapłacić za
pobyt. Mieszkanka Starzyna, nie doczekawszy się
wyjaśnień
od
szefów
Ośrodka zapłaciła i wyje
chała. Tersz domaga się
zwrotu kosztów pobytu.
- To Ciechocinek powi
nien zwrócić pieniądze -

Partner akcji:

——

Organizatorzy:
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- W Ciechocinku nas oszukano - mówi Wiesława Liss
(na zdjęciu z córką Agnieszką).
Fot. arch. rodzinne

przyznaje Krystyna Piont- Ciechocinku, mimo wielu
ke, specjalistka ds. rehabi prób, nie udało nam się
litacji osób niepełno dodzwonić.
sprawnych. Do ośrodka w (pen)

efon
84-232 RUMIA
ul. Dąbrowskiego 147

m

679-51-15
679-59-54
' 679-59-55

MATERIAŁY
BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
HYDRO
,
1

TERMOIZOLACJE

4

Yil Mliii

piętek
5 lipca 2002 r.

WFliiMMi

Dziennik

vwmnaszemiasto.pl

Bałtyckimi

Pomorze. Producenci mleka w świetle unijnych wymogów

Ekstrakrowy poniżej średniej

W

województwie
pomorskim 41
procent do
stawców pro
dukuje mleko
w klasie ekstra. Średnia kra
jowa wynosi 45 procent. Tak
wynika z danych Głównego
Inspektoratu Weterynarii za
2001 r.

Wysokie ryzyko
tylko mleko w klasie eks
tra spełnia normy unijne.
Gdy Polska wejdzie do Unii
Europejskiej, produkt w kla
sach I i II nie będzie mógł
znajdować się w obrocie. Rol
nicy muszą dostosować się
do wysokich wymagań, na to
jednak potrzeba pieniędzy.
- Produkcja mleka w kla
sie ekstra opłaca się, gdy po
siada się nowoczesne urzą
dzenia schładzające i udojo
we. Inwestycje są kosztowne.

Ryzyko jest zatem wysokie,
ponieważ cena mleka jest
zbyt niska. Za litr otrzymuje
my 70 groszy. Minimalna ce
na powinna latem wynosić
90 groszy - mówią Joanna i
Andrzej Grzegorzowie, rolni
cy z Mątów Małych w gm.
Miłoradz.

Rezygnują
Tadeusz Korzeniowski,
rolnik z Dąbrowy w gm.
Lichnowy, potwierdza, że ce
na mleka maleje, a drożeją
środki produkcji.
- To nie może zachęcać
rolników do inwestowania.
W mojej wsi było 18 produ
centów Teraz tylko ja odsta
wiam mleko. Podobnie jest w
okolicznych
miejscowo
ściach - -wyjaśnia T. Korze
niowski.
- Produkcja mleka w kla
sie ekstra była opłacalna do

«g^Wyższa Szkoła
^Dziennikarska

im Melchiora Wańkowicza w Warszawie

zeszłego roku, kiedy to kraj
zalała rzeka mleka z importu
i na rynku zrobił się mleczny
zator - mówi Henryk Chandzel z Bzowa, jeden z czoło
wych producentów mleka w
powiecie słupskim. - Wypro
dukowanie mleka z maksy
malną zawartością białka i
tłuszczu wymaga stosowania
bardzo drogich pasz. Koszty
produkcji stają się wówczas
ogromne. Obecne zyski star
czają zaledwie na bieżące
wydatki. Nie ma mowy o in
westowaniu w rozwój gospo
darstwa. Jeśli państwo nie
spełni obietnicy dopłat do
mleka klasy ekstra, będę
zmuszony zlikwidować stado.

Za wysokie progi
Coraz mniej rolników zaj
mujących się produkcją mle
ka jest w powiecie kartu
skim. Jednak połowa z nich
oddaje mleko w klasie eks
tra.
- Produkcją mleka zajmu
ję się już od ponad 20 lat tłumaczy Stanisław Jereczek,
rolnik z gminy Sulęczyno. Pomimo, że posiadam chłod
nie do przechowywania mle
ka, dbam o urządzenia do do
ju krów, to moje mleko nigdy
nie otrzymało klasy ekstra.
Uważam że normy oferowa

ne przez unię są za wysokie i
z pewnością przyczynią się
do upadłości wielu gospo
darstw.
- W ubiegłym miesiącu
mieliśmy 135 dostawców, z
tego 95 proc. dostawców mle
ka klasy extra. Około 100 z
nich pochodzi z powiatu
tczewskiego - mówi Regina
Michalkowska z tczewskiej
mleczarni. - Jest to niewiele.
Przyczyniła się do tego niska
cena za litr. Niegdyś mieli
śmy 800 dostawców.
Rolnicy z powiatu tczew
skiego dostarczają też mleko
w klasie extra do mleczarni
Maćkowy. - Cena jest stała.
Rolnik, który miesięcznie od
stawia ponad 6 tys. litrów
mleka klasy extra, otrzymuje
72-73 grosze za litr - mówi
Gabriel Murawski z Gogolewa, gm. Gniew. - Nie jest to
dużo. Zaleta jednak jest w
tym, że mleko mamy odebra
ne i pieniądze są wypłacane
w terminie.

Zależy od zysków
Z rolnikami zgadzają się
autorytety naukowe. Dr hab.
Dariusz Minakowski z Uni
wersytetu Warmińsko-Ma
zurskiego w Olsztynie uwa
ża, że poprawienie jakości
mleka i modyfikacji jego

Myszą zainwestować

Fot. A. Winter

Wanda Barańska
specjalista ds. produkcji zwierzęcy
w Regionalnym Centrum
Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i
Obszarów Wiejskich
w Starym Polu

- Ilość mleka klasy ekstra nie jest zadowalająca. Trzeba pa
miętać jednak o tym, że 5 lat temu stanowiło ono zaledwie 7
procent całej produkcji w województwie pomorskim. W za
kresie jakości technologicznej rolnicy zrobili dużo i to w
krótkim czasie. 3214 właścicieli gospodarstw, produkujących
mleko w klasach I i II, musi jednak uzupełnić wiedzę i po
siąść nowe umiejętności. Muszą także zainwestować w od
powiednie urządzenia, które mogłyby zagwarantować naj
wyższą jakość produkowanego mleka.

~f

Kwoty mleczne

Trwa rok referencyjny, podczas którego rolnicy zabiegają o przyznanie
praw do sprzedaży określonej ilości mleka, czyli kwot mlecznych. Za
kończy się on 31 marca 2003 r. Do 31 października 2003 r. należy zło
żyć wniosek o przyznanie indywidualnej kwoty mlecznej do dyrektora
Agencji Rynku Rolnego (dla gospodarstw z Pomorza: w Oddziale Te
renowym w Szczecinie). Od 1 kwietnia 2004 r. w obrocie będzie tylko
mleko objęte prawem sprzedaży, czyli klasy ekstra.

składu zależy od uwarunko
wań ekonomicznych, zwłasz
cza od możliwych do uzyska
nia zysków z produkcji. - Wy
sokie standardy mogą być
uzyskane w wyniku unowo

teraz juz za:

producent: O 37 428 53 51

'M
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Wiesz co masz na dachu!

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY

STUDIA PODYPLOMOWE
• dziennikarstwo
• informatyka (dia nauczycieli)
* zarządzanie oświatq
• wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
* wiedza o kulturze i edukacja medialna

P»tfw»olkUs

szwedzka precyzja
fachowe doradztwo
gwarancja 15 lat
atesty i aprobaty
transport

Pyta) w autoryzowanych biurach sprzedaży:
w ciągłej ofercie:
781 66 77
Gdynia
ul. Rdestowa 41
biachodachówki
301 67 12
Gdańsk
ul. Mostowa 14
685 32 99
blachy trapezowe
ul. Gdańska 28
Kartuzy
ul. Wojska Polskiego 8
686 72 44
Kościerzyna
blacha płaska
675 59 76
ul. Pucka 31
Leśniewo
ul. Słupska 18
863 22 77
okna i wyłazy dachowe Lębork
647 16 85
al. Wojska Polskiego 91
Malbork
orynnowanie borga
773 36 61
ul. Obr. Westerplatte 1A
Pruszcz Gd.
Reda
678 71 11
ul. GdańsKa 16.
orynnowanie pcv
563
90
96
Starogard Gd.
os. Konstytucji 3 Maja 5a
opierzenia
247 93 35
ul. Gdańska 43 A
Sztutowo
777 18 80
ul. Jagiellońska 55
Tczew
uszczelki
Władysławowo 774 58 55
ul. Łąkowa 4
wkręty
681 82 56
ul. Kościerska 9
Żukowo

Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw
080~ł
809EB ^ O O
j
— i n f o l i n i a—

GDYNIA, ul. Żeromskiego 31
Wydział Zamiejscowy w organizacji
teł. {0-58} 661 88 71, fax 661 89 55, www.wsd,com,pł

cześnienia żywienia, popra
wy warunków utrzymania
krów i genetycznego dosko
nalenia pogłowia bydła - wy
jaśnia D. Minakowski.
(G.W., ALA, as, dal)

blachodachówka

www.kostrzewa.com.pl

STUDIA LICENCJACKIE
• dziennikarstwo i komunikowanie masowe
• stosunki międzynarodowe
* obsługa ruchu granicznego
• administracja publiczna i gospodarcza

-

PROMOCJA !!!

drewno, trociny, brykiet drzewny,
mieł,węgtel otej. gaz itp.
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PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE

POMORZE

W

I N C E S T
KOM FORT

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA NA WYJAZD
DO CHORWACI W DNIACH 19-30 LIPCA 2002 r.

zleci następujące roboty wykończeniowe w
wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Trójmieście:

SAM WYBIERASZ CENĘ!
ZADZWOŃ TERAZ!

22800243/A/1416

> układanie glazury

k Słemliomc
m tmm BBA §1 m

mi (098)878 24 $4-85
fcel. fon. 0801 087 611

052/397-11-09 lub 052/397-45-12

układanie wykładzin
dywanowych

BLACHODACHÓWKII TRAPEZY
DACHÓWKA CERAMICZNA
Pruszcz Gd., ul. Obrońców Westerplatte 1a,
tel7fax (0-58) 77-33-551, 683-22-70
Tczew, ul. Jagiellońska 55, teiyfax (0-58) 777-18-80
Żukowo, ul. Kościerska 9, tel7fax (0-58) 681-82-56
Reda, ul. Gdańska 16, tel./fax (0-58) 67-87-111
Sztutowo, ul. Gdańska 43A, tel7fax (0-55) 247-93-35

www.mftkro-bud.com4>!

BRAAS

DACHÓWKA CEMENTOWA

BSLIXMI
P

Przedsiębiorstwo developerskie
należące do grupy KOMFORT

uuzvm-

s

BOLIX SYSTEMY OCIEPLEŃ

5

ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI, OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE f
PEWNIAMY komplet materiałów na dach, transport i bezpłatne doradztwo techniczne §

R

O

M

O
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A

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

2039987/A/577

i

Poradnik

www.naszemiasto.pl
serwis informatjt lokalnych

WIECZÓR Dziennik

wybrzeża

Na pytania rolników związane z funduszem
SAPARD odpowiadają specjaliści
z Pomorskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.

Pieniądze do wzięcia

funduszu SAPARD
dla rolników - na inwestycje w gospodarstwach.
Fot. Artur Socha

Warunki
otrzymania
przez rolników pomocy z
SAPARD są dość trudne:
konieczne jest przedsta
wienie szczegółowego biznesplanu, przedłożenie po
zwoleń, licencji, dokumen
tów i załączników. Mimo
wszystko warto jednak
sprawdzić się w korzysta
niu z unijnych pieniędzy,
otrzymanych za darmo,
oczywiście pod warunkiem,
że rolnicy zastosują się do
unijnych wymogów Warto
się spieszyć. W przypadku,
gdy zostanie złożonych
więcej wniosków na dofi
nansowanie projektów niż
jest funduszy do rozdyspo
nowania, jednym z kryte
riów branych pod uwagę,
będzie termin złożenia
wniosku. Rozpoczęcie pro
gramu na dniach, choć już
teraz można się do niego
przygotować.
(DŁ)

KTO MOŻE LICZYC NA DOFINANSOWANIE
tego fragmentu programu skorzystają przede wszystkim gminy i po
Program SAPARD skierowany jest do różnych kategorii podmiotów, w za
leżności od projektu, jaki jest finansowany i tak:
wiaty,
•
na dostosowanie do unijnych standardów i wymogów marketingu zakła •
na inwestycje w gospodarstwach rolnych skierowane będzie 18 proc.
dów przetwórstwa rolno-spożywczego i przemysłu rybnego przeznaczone
funduszy z SAPARD - z tej części skorzystają rolnicy,
będzie 38 proc. środków - z tej części skorzystają przede wszystkim produ
•
a na różnicowanie działalności rolników, zapewniające alternatywne źró
cenci rolni,
dła dochodów przeznaczone będzie 12 proc. pomocy - ta także przeznaczo
•na infrastrukturę wiejską jest przeznaczonych 28 proc. funduszy - z
na jest w pierwszej kolejności dla rolników.

REKLAMA

erta ważna do 10 lipca 2002 r.

25°'°
do

Markowy
olej z beczki

Rodzaj

Zastosowani*

Było

41,99

GDB454
GDB1040

OPEL: Astra. Corsa

74,99

GDB1099

Fiat: Cinquecento,
Seicento

GDB327

15W40

TANIEJ!

Opel: Corsa, Kadett,
Vectra, Omega
Renault: 19, 21, megane.
Peugeot: 10«, 205, 405
VW: Golf 1, II, III,
Jetta, Passat. Vento

GDB199

49,49
55,49
46,49

Opony
Przykładowa tany promocyjna

BF Goodrich

Kormoran

Rozmiar

Rozmiar

^ Kormoran

135/80 R12 S

165/70 R13T

145/70 R13 T

175/70 R13 T

155/70 R13T

185/65 R14T

155/65 R13T A 109

185/60 R14H

112
175/70 R13 T A 119
175/65 R14T c 147
185/65 R14T U 154

185/65 R15T

165/70 R13T A

195/65 R15H

Cena

139
• 139
B 185
B 189
E 199
E 249
B

Michelin
Rozmiar

Cena

189
0 239
t> 279
o 369
F 382
F 389

175/70 R13 D
175/65 R14
185/60 R14
185/65 R15
195/60 R15
195/65 R15

największy wybór
w najniższej cenie

- Zakładamy, że znajdzie
się na Pomorzu co naj
mniej 200 chętnych, któ
rzy mają szansę na
otrzymanie pieniędzy. Na
początku z pewnością
rolnicy będą się obser
wować, sprawdzać. Z
czasem przystosują się
do formalności, brzmie
nia wniosków, które będą
coraz lepiej wypełniane.
Warto wziąć udział w
Sapardzie, sprawdzić się
i skorzystać z pieniędzy,
których nie trzeba będzie
oddawać, o ile będzie się
wypełniać zasady.

Pomorski Oddział
Regionalny ARiMR
80-890 Gdańsk,
ul. Heweliusza 11
tel. (58) 321 71 50,
infolinia 0-800 38 00 84,
www.arimr.gov.pl

o E25SCSI

»3vv
|

Marcin Sywula
dyrektor Pomorskiegp
Oddziału Regionalne
go ARiMR

KONTAKT

Kormoran

^DĘBICA'

Nie trzeba
oddawać

Klocki hamulcowe

Shell Helix Super

Norauto

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KtEŁPINEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, ul. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 00
OTWARTE: PON-SOB: 9.00^0.30* NIEDZ. 18.00

10146942/D/884
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CO WARTO WIEDZIEĆ

SAPARD pomoże okoto 200 pomorskim rolnikom

APARD to skrót
angielskiej na
zwy Specjalne
go Akcesyjnego
Programu na
Rzecz Rolnic
twa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W je
go ramach rolnicy, gminy,
powiaty i miasta do 7 tys.
mieszkańców mogą korzy
stać z dofinansowania in
westycji w zakresie popra
wy warunków przetwór
stwa artykułów rolnych i ja
kości żywności, tworzenia
miejsc pracy poza rolnic
twem oraz rozbudowy i mo
dernizacji infrastruktury w
gminach i miastach. Co
rocznie - do chwili wstąpie
nia do UE - będziemy
otrzymywać 170 min euro.
Po wejściu w skład Unii,
SAPARD zostanie zastąpio
ny przez fundusze struktu
ralne o wyższej wartości.

Bałtycki^

•Jestem jednym z kilkunastu tysięcy rolników, ilu z nich mo
że liczyć na wsparcie z SAPARD?
- W tym roku pomorscy rolnicy mogą otrzymać łącznie 12 min
zł z programu SAPARD. Oznacza to, że przeciętnie ok. 200 rol
ników - dwóch na gminę - może liczyć na pomoc w sfinanso
waniu prowadzonych przez siebie inwestycji rolniczych. Z po
mocy mogą skorzystać nie tylko rolnicy, ale również gminy i
powiaty.
•Czy każdy rolnik może ubiegać się o pomoc z SAPARD, czy
też trzeba spełnić jakieś warunki?
- Wnioskodawca pomocy z SAPARD musi spełnić kilka warunków:
•
musi być rolnikiem,
•
posiadać gospodarstwo rolne,
•
być ubezpieczony w KRUS,
•
mieć do 50 lat
•
legitymować się określonym stażem w gospodarstwie
(od 3 do 10 lat).
•
Poza tym, w zależności od celu, w jakim otrzymuje pienią
dze - jego gospodarstwo musi odpowiadać określonym wa
runkom (m.in. ilości określonej produkcji).
•Co można zrobić z pieniędzmi z SAPARD?
- Nie można ich wydać dobrowolnie - na zakup samochodu,
czy telewizora. Cele dotacji są ściśle wymienione w warun
kach otrzymania pomocy i nie można ich zmieniać. Najważ
niejszym celem Sapardu dla rolników jest pomoc w dostoso
waniu gospodarstw do wymogów panujących w UE, przede
wszystkim w zakresie dobrostanu zwierząt, ochrony środowi
ska i higieny produkcji. Pierwszorzędne znaczenie mają te
ostatnie dwa cele, co oznacza, że zanim zaczniemy inwesto
wać w nowe maszyny, konieczne jest dostosowanie gospodar
stwa do wymogów ochrony środowiska. Największe szanse
mają ci, którzy zechcą zainwestować w zagospodarowanie
ścieków zwierzęcych.
Zakresem pomocy objęte są inwestycje w dziedzinie produkcji
mleka, mięsa (trzody chlewnej, bydła rzeźnego i drobiu) oraz
zwiększenia różnorodności produkcji (np. wszystkich niekon
wencjonalnych przedsięwzięć, jak choćby hodowla strusi).
•Jak dużo czasu mam, by zakończyć inwestycje, za które za
płaci SAPARD?
- Inwestycja w dziedzinie gospodarstw rolnych musi być za
kończona i rozliczona do 10 sierpnia 2003 r.
•Czy będzie tatwo otrzymać fundusze z SAPARD? Czy są ja
kieś podobieństwa z kredytem bankowym?
- Trudność uzyskania funduszy z programu jest nieco wyższa
niż ta, z którą rolnicy spotkają się w banku. Podobnie jak w
banku, złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania pomocy
finansowej. Rozpatrzenie pozytywne pozwala na dokonywanie
inwestycji. Tu podobieństwa się kończą. W przypadku kredytu
w banku - otrzymalibyśmy pieniądze na nasze inwestycje
awansem i stąd moglibyśmy sfinansować ich koszty. Gdy ko
rzystamy z SAPARD - musimy sami znaleźć fundusze, z któ
rych zrealizujemy inwestycję (możemy je znaleźć na własną
rękę, choćby w „skarpecie", albo w banku, ale uwaga! nie
może być to preferencyjny, dofinansowywany przez państwo
kredyt). Po ich zakończeniu możemy oczekiwać na zwrot czę
ści poniesionych kosztów.
•Jakie koszty poniesie rolnik?
- Koszty inwestycji muszą zostać zebrane przez rolnika przed
jej rozpoczęciem, SAPARD zrefunduje te wydatki do kwoty 50
proc. Podstawą zwrotu jest przedłożenie rachunków i faktur
za zakupione towary i usługi. Zwrot zostanie dokonany prze
lewem na konto rolnika. Podatek VAT i inne opłaty nie wejdą
w zakres refundacji.
- Wiem, że podstawowym dokumentem warunkującym pomoc
z SAPARD jest wniosek o finansowanie i biznesplan. Jak po
winny one wyglądać, bym miał gwarancję, że otrzymam po
moc?
- Takiej gwarancji nie ma, jednak zasada jest prosta - należy
go napisać podobnie jak wniosek o kredyt bankowy. Napisz
my go tak, jakby osoby, które będą decydować o przyznaniu
pomocy, w ogóle nas nie znały. Integralnymi elementami
wniosku są załączniki, dokumentujące wszystko to, co podali
śmy we wniosku. Jeśli podajemy nasz staż rolniczy - musimy
dołączyć zaświadczenie, podajmy wszystko, o co zostaniemy
we wniosku poproszeni, choćby wydawało się nam to dziwne,
czy niezrozumiałe. Jednym z załączników jest biznesplan, któ
ry może sprawić rolnikowi kłopoty - nie wahajmy się w takiej
sytuacji korzystać z pomocy doradców rolniczych i pracowni
ków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Formu
larze wniosków są dostępne w gminach, starostwach powia
towych i ośrodkach doradztwa rolniczego.
•Gdzie i kiedy składać wnioski o dofinansowanie z
SAPARD?
- Wnioski będą przyjmowane najwcześniej od połowy lipca,
miejscem ich składania będą oddziały regionalne Agencji Re
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pamiętajmy jednak, że
składać je należy do tego oddziału, który jest właściwy ze
względu na położenie naszego gospodarstwa, Jeśli np. miesz
kamy na Pomorzu, jednak nasze gospodarstwo jest położone
koło Sławna - nasz wniosek będziemy musieli złożyć w od
dziale ARiMR w Szczecinie. Od chwili złożenia wniosku ARiMR
ma ponad tydzień na sprawdzenie wniosku i wyjazd do rolni
ka. Następnie badaniu przez doradców rolniczych podlegają
biznesplany. Rozpoczęcie inwestycji może nastąpić po podpi
saniu umowy.
(DŁ)

Dziennik

piątek
5 lepińca 2002 r.
Hr 27/352
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Wióldżi Kaszebi
Ks. dr Wiesław Mering

IV Zjazd Kaszubów w Kartuzach

Urodził się 10 grudnia 1945 r. w
Żukowie. Uczył się w Liceum
Ogólnokształcącym w Gdjmi,
gdzie w 1962 r. zdał egzamin doj
rzałości. Studia odbywał w Wyż
szym Seminarium Duchownym
w Pelplinie oraz na Wydziale Fi
lozoficznym Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego, gdzie w 1969 r. uzyskał magi
sterium. Kontynuował studia w Pelplinie kończąc
je święceniami kapłańskimi w 1972 r. Otrzymał je
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Gdyni, gdzie proboszczem był ks. prałat Hilary Jastak - Król Kaszubów. Ks. Mering był i nadal jest
pod wielkim wpływem jego osobowości. Doktorat
uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej. Jako sty
pendysta rządu francuskiego przebywał na stu
diach w Strasburgu. Po powrocie do kraju posługi
wał w Toruniu i Gdyni, był proboszczem w Lignowach i diecezjalnym duszpasterzem rodzin.
W roku akademickim 1980/81 został wykładowcą
Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie.
Wykłada metafizykę, ogólną metodologię nauk, hi
storię filozofii i antropologię filozoficzną. Jest lek
torem języka francuskiego. W 1992 r. został rekto
rem pelplińskiego seminarium. Jest także wykła
dowcą seminariów w Koszalinie i Elblągu. Odzna
czony został godnością kapelana honorowego i
prałata domowego Jego Świątobliwości.
Ks. W. Mering zawsze podkreśla swoje kaszubskie
pochodzenie. Bywa częstym gościem na spotka
niach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W cza
sie jego pracy na stanowisku rektora, w semina
rium wprowadzono naukę języka kaszubskiego.
Wykładowcą jest Bożena Szymańska. Ożywił się
też klub kleryków Kaszubów. Między innymi w
pełplińskim radiu Głos klerycy odmawiają modli
twy i różaniec w języku kaszubskim. Za taką dzia
łalność Wyższe Seminarum Duchowne w Pelpli
nie, prowadzone przez Kaszubę, ks. W. Meringa,
otrzymało medal - Srebrną Tabakierę Abrahama.
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Ceż je czec
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i Zjazd Gołąbków

WĘJHEROWO.W Harcerskiej Bazie Obozowej „Cedron" w Wejherowie 6 lipca br. odbędzie się zjazd
rodzin Gołombek i Gołąbek. Msza święta w intencji
członków rodziny zostanie odprawiona o godz. 14 w
kolegiacie pw. św. Trójcy: Po mszy uczestnicy złożą
kwiaty na grobach najbliższych, spoczywających na
wejherowskim cmentarzu. W programie przewidzia
no rodzinne wspomnienia i zabawę przy ognisku.

iSpływ „Śladami Remusa"
LIPUSZ. Tegoroczny Spływ Kajakowy „Śladami Re
musa" rozpocznie się 12 lipca o godz 16 w Lipuszu,
przy budynku szkolnym. Uczestnicy płynąć będą
Wdą aż na Kociewie, odwiedzając po drodze Ka
szubski Park Etnograficzny, Kamienne Kręgi w Od
rach, a także m.in. Wdzydze Tucholskie, Miedźno i
Czarną Wodę. W programie przewidziano również
czytanie powieści Aleksandra Majkowskiego „Żece
i przigóde Remusa", występy zespołów kaszub
skich z Karsina, spotkanie z redakcją „Pomeranii",
wybory najsympatyczniejszej dziewczyny spływu
oraz zabawy przy ognisku. Spływ zakończy się 21
lipca w Wodeckim Młynie na Kociewiu.

iJubileusz muzeum
KARTUZY. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach ob

chodzi jubileusz 55-łecia istnienia, Uroczystości
rocznicowe rozpoczną się 7 lipca br. o godz. 14 na
terenie muzeum. Referat pt. „55 łat działalności Mu
zeum Kaszubskiego w Kartuzach" wygłosi dyrektor
Norbert Maczulis. W programie przewidziano rów
nież zwiedzanie okolicznościowej wystawy oraz wy
stępy chóru Cecylia i dziecięcego zespołu folklory
stycznego Gąrecznica ze Szkoły Podstawowej im.
Franciszka Tredera w Borzestowie. K Treder był za
łożycielem muzeum, jest także jego patronem. Pod
jego pomnikiem, który znajduje się przed siedzibą
muzeum, złożone zostaną kwiaty
(Ela)
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Dodatek kaszubski do „Dziennika Bałtyc
kiego", 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny
9/11,
v/n, teł.
iei. 301-20-27.. Redaktor
neciacu prowadzący:
Eugcniusz Prya

kowski.
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Manifestacja jedności

jazd Kaszubów wielka
impreza
plenerowa regionu
kaszubskiego od
będzie się w naj
bliższą sobotę, 6 lipca na
Rynku w Kartuzach. W od
różnieniu do poprzednich,
jego uczestnicy nie przyjadą
pociągiem, do którego przy
lgnęła nazwa Transcassubia.
iym razem będzie to zjazd
gwiaździsty, a więc różnymi
środkami lokomocji Kaszubi
zjadą do centrum regionu,
czyli do Kartuz.
Pierwszy zjazd odbył się
19 czerwca 1999 r. w Chojni
cach. Było to symboliczne
połączenie regionu, gdyż do
końca 1988 r. Chojnice, zwa
ne Bramą Kaszub, należały
do województwa bydgoskie
go.
- Ustalenie granic admi
nistracyjnych bywa czasami
sztuczne, jeszcze nie świad
czy o istnieniu regionu. Za
świadczają to dopiero ludzie,
ich wzajemne kontakty,
wspólna tożsamość kulturo
wa - mówił wówczas mar
szałek Sejmu, Maciej Płażyński, który należał do orę
downików połączenia Ka
szub w jednym wojewódz
twie.
Wówczas Kaszubi z Nordy zawieźli półniowim swojińcom pamiątkową tablicę.
Zainstalowano ją na histo
rycznym rynku miasta.
Chojniczanie i mieszkańcy
powiatu rychło zrewanżo
wali się rodakom z północy,
zawożąc im podobną tablicę
na II Zjazd Kaszubów do
Helu i potwierdzając kaszubskość
półniowech
stron.
W 2001 roku odbyły się
dwa wielkie spotkania Ka
szubów. Jedno było 23
czerwca, przy okazji odsło
nięcia i poświęcenia pomni-

f

W ubiegłorocznym zjeździe uczestniczyli także członkowie klubu Pomorania.
Fot. Jan Antonowicz

ka Antoniego Abrahama i to
właśnie grudniowy zjazd
delegatów Zrzeszenia Ka
szubsko-Pomorskiego
uznał za III Zjazd Kaszu
bów. Drugie zaś, o podob
nym charakterze do wcze
śniej organizowanych, czyli
z przejazdem pociągiem,
odbyło się 7 lipca w Wejhe
rowie. Tam zaproponowano,
by kolejny zjazd odbył się w
Kartuzach.
W odróżnieniu od po
przednich, zjazd rozpocznie
się uroczystą mszą świętą w
XIV-wiecznej kolegiacie o
godz. 10 z liturgią słowa w
języku kaszubskim. Po jej
zakończeniu uczestnicy fe
ty przy rytmach orkiestry
przejdą na Rynek. Tam do
późnego wieczora na estra
dzie prezentować się będą
najlepsze zespoły folklory
styczne Kaszub. Po raz
pierwszy gośćmi zjazdu bę
dą przedstawiciele Związku
Podhalan oraz góralskie ze
społy. Spotkanie Kaszubów
z różnych części regionu
oraz górali ma być wielką

~

~~ Oda do redote

Ó redoto, jiskro bogów,
kwiece Elizejsczich Pól
swiato, na twim swiatim progu
stówo naj kaszebsczi chiir.
Widnosc twoja wszetkó zaćmi,
zlączi, co kawel nóm wzął.
mdą familią wszetce ledze
tam, gdze twój mdze mądri glos.
Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,
ona w schwóce ledzczich rak,
z ni nólechszi robók bierze,
w ni nólepszi nieba krąg.
Wstańta, ledze, wstańta wszadze,
nowina niesa dzysó wóm:
na gwiózdownym nieba skłonie
ta redota liskó nóm.
(Hymn Unii Europejskiej po kaszubsku wykonają połączo^
ne zespoły folklorystyczne Kaszub na rozpoczęcie zjazdujB

manifestacją jedności i pro
mocją dorobku kulturowe
go regionu, także z myślą o
przynależności do Unii Eu
ropejskiej. Jej hymn, w wer
sji kaszubskiej, zostanie od
śpiewany przez połączone
zespoły Kaszub. Tłuma
czem hymnu jest Zbigniew
Jankowski. To on, wraz z
Aleksandrą Maciborską,

poprowadzi wielki zjazdo
wy festyn, którego gwiazdą
będzie góralski zespół Brathanki.
Dodatkowymi
atrakcjami zjazdu mają być
stoiska handlowe, gastro
nomiczne i twórców ludo
wych oraz kuchnia kaszub
ska, konkursy sportowo-re
kreacyjne, lunapark dla
dzieci.
Jan Antonowicz

10 urodziny czeczewskiego Remusa

Poznawanie swojej ziemi

dy
przygodę
przeżyć chcemy,
11
to z Remusem w
świat idziemy" - takie hasło-zawołanie, napisane
przez uczennicę II klasy
Gimnazjum, Kingę Groth,
ma kółko regionalno-turystyczne Remus. Powstało
ono w 1992 roku w Szkole
Podstawowej w Czeczewie.
Jego założycielem i opieku
nem był Maciej Stefanowski, nauczyciel wychowania
fizycznego.
Kółko było gospodarzem
spotkań z ludźmi zasłużo
nymi dla Kaszub. Współ
pracowali z nim rodzice
uczniów oraz nauczyciele
(H. Grablowski, R. Zabroc

ki, J. Stachurski). Remus
posiada dokumentację fo
tograficzną i prasową swo
jej działalności.
W ramach koła przygo
towywane są też przedsta
wienia teatralne. W tym ro
ku jego członkowie z powo
dzeniem wystąpili na Po
wiatowym Przeglądzie Ze
społów Teatralnych w Sie
rakowicach, zdobywając
trzecie miejsce. Warunkiem
uczestnictwa w przeglądzie
jest wykonanie spektaklu w
języku kaszubskim.
- W swojej działalności
koło skupiało się głównie
na turystyce po ziemi Ka
szubskiej i po Podhalu mówi
Monika
Wenta,

uczennica II kl. Gimna
zjum.
Na urodzinach kółka,
które odbyły się w Zespole
Szkół w Czeczewie, wyko
nano nowy hymn ze słowa
mi Justyny Okrój, uczennicy
kl. III Gimnazjum i muzyką
Jerzego Stachurskiego.
Wojciech Kreft

1992

Ęemus

(

Projekt logo Remusa. Au
tor: Zyta Kandziora

Byli i widzieli
W ciągu 10 lat członkowie koła Remus pokonali 21 500 km pociągami,
autobusami i busami, rowerami, kolejkami i wyciągami górskimi, fur
mankami, tratwami i saniami, spędzili 452 godzin na górskich szla
kach, przeszli 1430 km, zdobylil 8 szczytów w Tatrach i Pieninach (naj
wyższy zdobyty szczyt to 2305 m n.p.m.), skorzystali z 127 noclegów w
schroniskach i pensjonatach, zwiedzili 2 kopalnie, 5 jaskiń, 4 parki na
rodowe, 17 rezerwatów przyrody.
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Ocalić od zapomnienia

-

Gbiirscze muzeum

TRZEBIATKOWA. II Zjazd Trzebiatowskich od

był się 28 i 30 czerwca w rodowej miejscowości
Trzebiatkowa w gm. Tuchomie, pow. Bytów. Głów
ną ideą zjazdu było bliższe poznanie się poszcze
gólnych gałęzi rodu, a także poznanie złożonej hi
storii Trzebiatkowej, dawnej miejscowości przy
granicznej, w której przez wiele wieków żyły w
zgodzie ludność kaszubska i niemiecka, ewange
licka i katolicka. Aby bliżej poznać obecnych
mieszkańców rodowej miejscowości, po mszy od
pustowej zorganizowano wspólny festyn kaszub
ski. Prof. Zygmunt Szułtka wygłosił referat pt.
„Trzebiatkowa - historia miejscowości i jej miesz
kańców ze szczególnym uwzględnieniem proble
matyki związanej ze ścieraniem się kultur - ka
szubskiej, polskiej i niemieckiej". Odsłonięto rów
nież kamień upamiętniający poległych w I wojnie
światowej mieszkańców Trzebiatkowej. Podczas
festynu publiczność zabawiał zespół folklory
styczny „Gzube", odbyła się aukcja prac wykona
nych w pracowni plastycznej Gminnego Ośrodka
Kultury a także kiermasz sztuki ludowej i wydaw
nictw kaszubskich. Trwałym owocem pierwszego
zjazdu Trzebiatowskich była minimonografia ro
du zatytułowana „Trzebiatowscy 1515-2000", zaś
w tym roku doszło do bliższego poznania rodziny
z mieszkańcami Trzebiatkowej.

W

Lipuszu po
wstało Mu
zeum Gospod a r s t w a
Wiejskiego,
skupiające narzędzia i ma
szyny rolnicze używane
jeszcze kilkanaście lat temu
w gospodarstwach rolnych.
Większość eksponatów po
chodzi z okresu międzywo
jennego, a niektóre - jak na
przykład sikawka strażacka
- z początku XX wieku.

Pomysł
założenia muzeum po
wstał podczas obchodów
600-lecia wsi, które odbyły
się przed kilkoma laty.
Wówczas zorganizowano
wielką wystawę jubileuszo
wą. Urządzono ją w koście
le poewangelickim, który
^|d II wojny światowej stał
bezużyteczny. Muzeum sta
ło się szansą na zagospoda
rowanie zabytkowej bu
dowli, a właściwie na urato
wanie jej przed zniszcze
niem. Przedsięwzięcie się
udało dzięki dobrze opra
cowanemu programowi o
nazwie „Ocalić od zapo
mnienia", który u.ożliwił
uzyskanie
niezbędnych
funduszy z organizacji
wspierających tego rodzaju
działania kulturalne.
W tej chwili, w wyre
montowanym kościele, jest
już

kilkaset
eksponatów
Niektóre, jak wialnia,
^fcieczkarnia czy maszyna do
kopania ziemniaków, są
całkiem sporych rozmia
rów

•Przegląd zespołów
Lipuskie muzeum mieści się w kościele poewangelickim.

- Właściwie pierwsze
eksponaty zebrały dzieci ze
Szkoły Podstawowej, które
wspólnie z nauczycielami
tworzyły Izbę Pamięci Na
rodowej - mówi emeryto
wany nauczyciel, Marian
Lemańczyk, który jest też
autorem książki „Lipusz.
Przeszłość wsi w pamięci
jej mieszkańców".

W tworzenie
muzeum
przede wszystkim zaan
gażowali się członkowie
miejscowego partu Zrze
szenia Kaszubsko-Pomor
skiego oraz Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Gminy
Lipusz.

- Dawne urządzenia
niszczały, niektóre były wyprzedawane różnym han
dlarzom i bezpowrotnie
opuszczały nasz region. Po
stanowiliśmy ocalić je dla
przyszłych pokoleń. Prze
cież niedawno były jeszcze
używane. Dziś młode poko
lenie nawet nie zna ich
nazw - mówi prezes partu
ZKP w Lipuszu, Kazimierz
Bekisz.
Żeby utrwalić te nazwy,
będą one wypisane

w dwu językach
po kaszubsku i po pol
sku. Ma to być także ele
ment edukacji regionalnej,
która rozwijana jest w

Fot. Eugeniusz Pryczkowski

Szkole Podstawowej. Kulty
wowanie języka i literatury
kaszubskiej jest ważną czę
ścią działalności organiza
torów muzeum, co zostało
ujęte w programie „Ocalić
od zapomnienia".
Lipuska placówka jest
właściwie pierwszą na Ka
szubach o takim charakte
rze. Zbliżony profil ma je
dynie muzeum w Krokowej,
usytuowane
nieopodal
zamku, które częściowo sta
ło się wzorcem dla lipuszan. Ponadto istnieje kilka
prywatnych skansenów Ze
względu na brak funduszy
ich żywot jest jednak bar
dzo niepewny
Eugeniusz Pryczkowski

Tworzyli tożsamość wsi
D

Chcieli budować we wsi
kościół. W tym celu założy
li cmentarz, przez miejsco
wych zwany cerpisk§. Cho
wano na nim zmarłych do
1945 roku. W tej chwili jest
pod pieczą harcerzy. Ko
ściół jednak nie powstał,
ponieważ właściciel pobli
skiego Mirachowa ufundo
wał ziemię i wsparł budo
wę kościoła w Mirachowie.
W ciągu lat Niemcy ka
szubili się, przede wszyst
kim poprzez zawieranie
mieszanych
małżeństw.
Były też przypadki -wyku
pywania ziemi przez oko
licznych Kaszubów. Już na
początku XX w. Kaszubi
stanowili większość. Ostat
ni Niemcy wyjechali po II
wojnie światowej. Nieliczni
pozostali przechodząc na
katolicyzm. Są pochowani
w Sianowie.
Uroczystość 200-lecia,
która odbyła się niedawno,

•Sztuka Kaszub

CHOJNICE. 7 lipca w auli Szkoły Podstawowej nr
1 im. J. Rydzkowskiego odbędzie się uroczyste
rozstrzygnięcie XVII Konkursu Plastycznego
„Współczesna sztuka ludowa Kaszub", organizo
wanego przez Muzeum Historyczno-Etnograficzne. Początek finału o godz. 11. Wystawę pokon
kursową będzie można zwiedzać w baszcie Kurza
Stopa, natomiast koło Bramy Człuchowskiej, w
tak zwanej fosie, od godz. 14 do 18 odbywać się
będzie Jarmark Kaszubski.

(ep)

To mówi Pón: „Cesze sa baro, Córo Syjonu,
wółój z redoscą, Córo Jeruzalemti! Wejle twój
Król jidze do ce, sprawiedlewi i dobetny.
Pokorny jedze na ósełkii, na oslątkii, zgrzebiecu
óslecefÓn zniszczi wójarscze wóze w Efrajimie
i konie w Jeruzalemie, wójarsczi łak pdłómie na
szteczczi, a ógłosy ledóm mir. Jego panowanie
radze sygało od morza do morza, od brzegów
Rzeczi jaż pó kunce zemi".
To je słowo Boże.

Obelisk upamiętniający 200 lat Koloni.

była formą hołdu dla
wszystkich, którzy miesz
kali we wsi i tworzyli jej
tożsamość.
Najstarsi
mieszkańcy otrzymali pa
miątkowe dyplomy, dyrek
tor szkoły otrzymała od
znakę od harcerzy, a inicja

WIERZCHUCINO. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Wierzchucinie i Urząd Gminy w Krokowej
organizują IV Przegląd Zespołów Regionalnych,
Wierzchucino '2002. Msza święta w intencji Ka
szubów rozpocznie się w miejscowym kościele
parafialnym o godz. 11.30. Po niej uczestnicy
przejdą na plac Kaszubski, gdzie rozpoczną się
występy dwunastu zespołów folklorystycznych z
powiatów puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i
kościerskiego. Rozdanie nagród nastąpi o godz.
19. Przeglądowi towarzyszyć będą kiermasze
twórców ludowych oraz bogato zaopatrzona kuch
nia kaszubska.
(Ela)

Czetanie z Knedżi
roroka Zachariasza

200 lat Koloni

wieście lat w życiu
osady to niewiele.
Jednak dosyć dużo,
by odkrywając jej prze
szłość, natrafić na spore
trudności.
Wieś Kolonia koło Kar
tuz założyli koloniści (stąd
nazwa) niemieccy. Dzięki
zachowanym
kronikom
szkolnym udało się stwier
dzić, że pierwsi osadnicy
przybyli tam w 1802 roku.
Sprowadzono ich z Badenii
i Wirtembergii. Było to za
panowania Fryderyka Wil
helma III, dlatego Niemcy
nazwali osadę na jego
cześć Wilhelmschuld. W
1820 roku osada liczyła 141
mieszkańców, a w 1865 już
361. Każdy osadnik otrzy
mał grunty o średniej po
wierzchni 7,6 hektara.
W 1852 założyli oni
dwuklasową szkołę, w któ
rej odbywały się także na
bożeństwa ewangelickie.

Festyn ze zjazdem

Fot. Jan Antonowicz

tor przedsięwzięcia, Bene
dykt Karczewski z Koście
rzyny, rodowity „kólończik", dyplom uznania. Na
pamiątkę wydarzenia od
słonięto pamiątkowy obe
lisk i dwie tablice.
Jan Antonowicz

Ponadto drugie czytanie
jest „z Lestu swiategó
Pawła do Rzimianów",
Rz 8,9. I1-13, a ewan
gelia „wedle swiategó
Mateusza", 11,25-30.
Natomiast psalmu re
fren nr 145 (1-2. 8-9.
10-11 13cd-14) brzmi:
„Bąda Was wielbił,
Boże mój i Królu".

Słówka
Wejle - oto
dobetny - zwycięski
zgrzebia - źrebię
łśk - łuk
mir - pokój

KASZUBSKIE MSZE
7 lipca msze częściowo w języku kaszubskim od
będą się w:
- Gdyni Cisowej, ul. Kcyńska 2, kościół Przemie
nienia Pańskiego, godz.14
- Gniewinie, kościół św. Józefa Robotnika, godz.
7.30
- Wygodzie, kościół św. Józefa, godz. 11

1Dziennik
m Bałtyckin
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5 lipca 2002 r.

W gminach

Echo Ziemi Puckiej

W SKRÓCIE

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Swarzewo. Pomagali szkole

Oddzielne
księgozbiory

Będzie więcej komputerów

POŁCZYNO. We wsi utworzona zostanie zbiorcza Biblioteka

Gminna. Korzystać z niej będą mogli wszyscy mieszkańcy naj
większego samorządu puckiego powiatu.
- To sztuka dla sztuki - kręci głową wójt Tadeusz Puszkarczuk.
- Biblioteka we wsi będzie sztucznym tworem.
Wcześniej gmina porozumiała się z miastem Puck, by utwo
rzyć jedną - wspólną dla miasta i wsi - placówkę.
Ta miałaby powstać w mieście, na bazie istniejącej już biblio
teki publicznej. Jak mówią samorządowcy gminy Puck, Zarząd
Miasta wyraził na to wstępną zgodę. Swój protest przeciwko
takiemu rozwiązaniu wystosowali natomiast szefowie Biblio
teki Wojewódzkiej. Teraz gmina tworzyć musi gminną placów
kę, z odrębną administracją.
- Chociaż oznacza to dla nas dodatkowe koszty, będziemy
otwierać gminną bibliotekę - wzdycha wójt Puszkarczuk. - Tak
nakazuje nam prawo.
Ok. 25 proc. czytelników biblioteki publicznej w Pucku to
mieszkańcy gminy Puck.

ieniądze zebrane
podczas szkolnego
festynu
zostaną
przeznaczone na
zakup sprzętu RTV
oraz doposażenie sali kom
puterowej - mówi Bożena
Korth, dyrektor swarzewskiej podstawówki.
Spektakl zatytułowany
„Czerwone kapturki" w reży
serii Barbary Liepke i Marii

Wolff otworzył szkolny fe
styn. Na scenie można było
zobaczyć laureatów konkur
sów recytatorskich i prze
glądów piosenki. Nie zabra
kło także konkursów dla
dzieci i dorosłych - można
było pojeździć konno lub
spróbować swoich sił w za
wodach sportowych, przygo
towanych przez nauczycieli.
Furorę robiła loteria fanto

wa. Każdy los wygrywał, a i
nagród nie brakowało.
- Cieszę się, że kolejny raz
udało nam się przygotować
podobną imprezę - mówi
dyrektor Korth. - Dzięki do
datkowym pieniądzom na
sza placówka jest coraz ład
niejsza i lepiej wyposażona.
Duże słowa podziękowania
należą się pracownikom
szkoły i ich rodzicom, (pen)

(pen)

Loteria fantowa w Swa
rzewie.
Fot. archiwum szkoły

REKLAMA

Sprawny urząd

HURTOWNIA MATERIAŁÓW
BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

GMINA PUCK. Wiejski samorząd zakwalifikował się do drugie

go etapu prestiżowego konkursu „Gmina Fair Play", organizo
wanego przez Krajową Izbę Gospodarczą.
Przypomnijmy, że dzięki temu plebiscytowi przedsiębiorcy wy
łaniają samorząd przyjazny inwestorom. To m.in. właściciele
firm oceniają, jak sprawnie urząd realizuje wnioski, obsługuje
petentów, itp.

"RĘKO - BUD" Sp. z o.o.
REKOWO Górne 43
(przy trasie Reda - Puck)

KLOSE - Gościcińska Fabryka Mebli Sp. z o.o.

tel./fax: 673-92-18

zaprasza na

(pen)

84-123 Połchowo

REKLAMA

rok założenia 1899, certyfikat ISO 9001

Wielki Kiermasz Krzeseł

PROMOCJA*

wmwmw mmmm

Skwiercz I N S T A L

który odbędzie się w:

Ceny z VAT

Cement portlandzki CEM11 - 32,5

320,00 t

Beton komórkowy "biały" gr. 24 cm

5,20/szt

(Cegła pełna ki. 150

0,64/szt

POROTHERM 38 P+W

4.75/szt

OŚRODKU ADAPTACYJNYM
PUCKIEGO STOWARZYSZENIA
WSPIERAJĄCEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

ul. MESTWINA 32
PUCK
od dnia 28 czerwca do 10 lipca
codziennie od 12.00 do 18.00

Płyta karton - gips gr. 12.5 mm
Gładź szpachlowa " G1PSAR-UNI" 25 kg
; Zaprawa klejowa "ATLAS" 25 kg
Wapno w płynie 51

ZAPRASZAMY!

... 17,55.^
28,00/op

(do każdego opako\vaiiiaj>i 1 litr gratis)

PL"!

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

24800439/A/l 169

2039785/A/1584

Słupsk ul.Zaborowskiej 29

teł. (059) 845 58 96
fax. (059) 845 48 32

mmmmm

ODZIEŻY
Ji

yhlke

* odzież damska,
męska,
młodzieżowa

* bielizna
i pończosznictwo

CD

oraz
ODDZIAŁ WE WŁADYSŁAWOWIE
IW LUZINIE

O STAŁEJ STOPIE %

O ZMIENNEJ STOPIE %

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

larstwo

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
ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK:

Zapraszamy!

PLOTY, PALISADY, SZTACHETY, PERGOLE, ALTANKI
DOMKI, STUDNIE, TACZKI, DONICE, MEBLE OGRODOWE!

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

LOKATY TERMINOWE

KROKOWA 673-71-16, LUZINO 678-20-20, WIERZCHUCINO 673-50-85,
WŁADYSŁAWOWO 674-16-16,
PUCK 673-42-42 (Uiząd Miejski, I piętro, pokój 107
X

^

1

rT

r

1

2039819/A/1584

ARCHITEKTURA OGRODOWA
OFERTA 2002 m-

OGRÓD

BANK SPÓŁDZIELCZY
W KROKOWEJ

UDZIELAMY KREDYTÓW

* podkoszulki

DREWNIANA

«#w.dr efam at.pt. a-m ai!:

RUMIA ul Gr«#wa1«lzka 10, tal. 679 48 21
& DY NIA uf. Warszawska 78', teL 621 14 Bri

AGORA

SPRZEDAZ FIRMOWA

•pn OKNA, DRZWI z PVC i ALU.
r-j PARAPETY, ROLETY,
Bill ŻALUZJE, MONTAŻ
k<8>

STi

Den Braven

SILIKONY, KLEJE, PIANKI, USZCZELNIACZE
FARBY; EMULSJE, IMPREGNATY,
LAKIERY W SPRAYU
A Z. '
DOMOWA APTECZKA TECHNICZNA
.
RUMIA, tel./fax 679-35-42, 671-20-62, 0605-098-260
Sklep „Domator", Władysławowo, ul. Gen. Hallera 15, tel./fax 6742-117, 0604-260-531

i

sprzedaz agora@wp.pl www.agora.web.pl

£

1Dziennik
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1Bałtyckie
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Echo Ziemi Puckiej
Oferta ważna do 10 lipca 2002 r.

BIURO HANDLU OPAŁEM

Autoradia fŚupeTĆ®?^

Gdańsk, Spichrzowa 13, tel. (58) 305-25-47:49

Odtwarzacz kasetowy
Pioneer KEH-P 1013R/1010R

U

18 stacji FM, DŁ, ŚR, RDS,
1 wyjście na wzmacniacz, autorevers,
zdejmowany panel czołowy,
sterowanie CD, equaliser, 4x45W

SZANOWNI KLIENCI!!

Ul
ii

Super promocja - super jakość

c•

Odtwarzacz CD
ALPINE CDM 7856 R/RM

E•

I*
a3

24 stacje FM, DŁ, ŚR, RDS,
1 wyjście na wzmacniacz,
zdejmowany panel czołowy,
procesor „Bass Engine", 4x45W

OFERUJEMY
- węgiel i koks wysokokaloryczny - jeszcze

t0> nfi

w cenach sezonu letniego wyłącznie

polskich producentów (KWK: „Ziemowit",

Tuba basowa
MacKiller firmy MAC AUDIO

„Staszic", Z.G. „Brzeziny", Zakłady
Koksownicze „Zdzieszowice", „Częstochowa")

520/260W

- materiały budowlane w szerokim zakresie
- farby i lakiery - komputerowy dobór barw
- nawozy mineralne i pasze

WSZ^Bagażniki
rowerowe

Proponujemy:
- transport towarów - wg stawek preferencyjnych z roztadunkiem na terenie budowy
- sprzedaż ratalna

Chłodziarka
elektryczna
20 1

Kufry

- realizacja zamówień telefonicznych

dachowe

$przed&ż tow&rów i usług prowadzą Sklępy i Skfaęly:
1. Puck, ul. Hallera 1

tel. 673-17-24

2. Puck, ul. Żarnowiecka 9

tel. 673-27-71

3. Strzelno, ul. Kasztanowa 3

tel. 673-83-20

4. Krokowa - Minkowice, ul. Pucka 1

tel. 673-76-24

5. Wierzchucino, ul. Leśna 5

tel. 673-51-39

6. Gdańsk, ul. Wiślna 22A

tel. 343-63-75 hurt detal opału

7. Gdańsk, ul. Elbląska 89A

tel. 305-77-13 Agregaty tynkarskie (serwis - sprzedaż)

Zapraszamy codziennie
od poniedziałku do soboty!!!

FABRYKA
STOLARKI BUDOWLANEJ

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

OKNA•DRZWI

największy wybór
w najniższej cenie

ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Gdańsk, Startowa 30, tel. 556-68-96

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

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

PODŁOGI
PROJEKT - MONTAŻ - JAKOŚĆ - GWARANCJA

GOTOWY PARKIET I DESKI PODŁOGOWE
*° TRÓJWARSTWOWE, PIĘCIOKROTNIE LAKIEROWANE

PCV, ALU

GARAŻE • BRAMY GARAŻOWE • PARAPETY

Norauto

ww+t.&mi* maf.pl. s-maił: d fm
refairt ef. p£
RUMIA ul. Grunwaldzka 10. tet.679 42 21
O DY Ml A ul. Warszawska
te! $21 14

10146943/D/884

[§111
Pfv

PRODUCENT
:-206 W

:• .0': . j| Przennsłowa 3

>_=
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BRAMY GARAŻOWE
PARAPETY
ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
OKNA DACHOWE 24800442/A/l 169

Puck
ul. M. D. Lot. 24
tel. 673-27-63, GSM (0-601) 612-782

Wtadysławowo

ul. Towarowa 17A, I piętro
tel. 674-22-69, GSM (0-605) 06-14-06
Bezpośrednia Obstuga Firm: 0601 65-14-73
4- VAT

www.coltex.plusgsm.pl
Szczegóły oferty w Regulaminie Promocji. Opłata aktywacyjna doliczana jest do pierwszego rachunku

jutro z&czyna się dziś

Pielgrzymka
PĄTNICY
Już dwudziesty drugi raz do Pucka przypłynęli ry
bacy z Półwyspu Helskiego i innych miejscowości
położonych nad Zatoką Pucką. Powodem był od
pust Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Paweł Niczke

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

W święto Apostołów Piotra i Pawła

Odpust na łodziach

rybak z Mechelinek
- Już dziewiąty raz przypłyną
łem z rodziną modlić się do
Pucka. To ważne wydarzenie w
życiu ludzi morza. Odpust trakFot.R. Kościelniak
tuję jako swego rodzaju odnowę
duchową. W ten sposób żegna
my się z tymi, którzy w ostatnim czasie odeszli których zabrało morze.

Atrakcja turystyczna
Anna Nerkowska
turystka z Warszawy
- Pierwszy raz widzę taką formę wyrażania uczuć religijF:j§ ^
nych. Wspaniale, że Kaszubi
j'M.
m podtrzymują swoje wielowieko
Fot r. Kościelniak
W e tradycje. Pielgrzymka na ło
dziach stanowi jednocześnie
atrakcję turystyczną. Dzięki temu można poznać
miejscowe zwyczaje.

L

1

Twardzi ludzie

B|

& 1
"
|

- Dzisiejszy odpust jest dla rybaków wielką uroczystością.
Szkoda tylkor że pogoda nie
'.i
dopisała. Mimo to do Pucka
Fot. r.Kościelniak
przypłynęło wielu ludzi żyją
cych z morza. Widać, że rybacy
i ich rodziny to twardzi ludzie.

REKLAMA

MATERIAŁY
BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE

Deszczowa pogoda nie odstraszyła wiernych.

ARTBUD Sp. z o.o.
84-200 Wejherowo, ul. Gdańska 13
tel./fax 672-79-64; 672-36-62
672-23-64; 0607-978-472

OFERTA SPECJALNA
SYSTEM DOCIEPLEŃ
24,50 zl/m2 cena brutto
system zawiera: STYROPIAN FS 15 frez gr. 5 cm, zaprawę do
przyklejania styropianu, siatkę, zaprawę do wtapiania siatki,
tynk akrylowy.

BLACHODACHÓWKA
GAZOBETON „24"
GŁADŹ SZPACHLOWA FAST G120 kg
PŁYTA GIPSOWO-KARTON. 12,5 mm
WEŁNA SZKLANA gr. 100 mm
ZAPRAWA ELASTYCZ. CEMEX PLUS 25 kg

18,90 zł/m2
5^0 zl/szt.
20,00 d/op.
16,50 zl/szt.
8,00 zl/m2
25,00 zl/op.

U nas kupisz materiały od fundamentów
aż po dach w konkurencyjnych cenach.
ZAPRASZAMY!!!
Oferta dotyczy faktur zapłaconych gotówką.

Ulewny deszcz nie przeszkodził w przygotowaniu do
odpustu.

Procesja przeszła ulicami wokół puckiej fary.

orne

24800435/A/l 169

tok 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. Młyńska 8
tel. 671-00-37, 679-42-42, 679-42-00

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

Mszę św. poprowadził abp Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański.

Do Pucka kutrami przypłynęły całe rodziny rybaków,

Zdjęcia: Roman Kościelniak

WIECZÓR

www.naszemiasto.p

WARTO
WIEDZIEĆ
•Puck
APTEKI. „Pucka", pl. Wolności, teł.
673-25-16, pn.-pt. 8-20, sob. 8-14,
nd. 8-14; „Eskulap", ul. Wejberowska, 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
POLICA, ul. Dworcowa 5, tel. 67452-22 lub alarmowy 997
STRAŻE. Pożarna, ul. Mestwina 11,
tel. 673-20-41, całodobowo; Miej
ska, ul. 1 Maja 2, tel. 673-22-37

Gdzie się bawić

rC

Hity wideo
1. Jay i cichy Bob kontratakują - komedia; 2. American Pie 2 - kome
dia ; 3. Planeta małp - sf; 4. Kod dostępu - sensacyjny; 5. Łańcuch
szczęścia - sensacyjny; 6. Quo vadis - historyczny; 7. Pamiętnik
księżniczki - komedia; 8. Moułin Rouge - melodramat; 9. Duchy
Marsa - sf; 10. Paparazzi - komedia gangsterska; 11 Sądny dzień komedia sensacyjna; 12. Jurassic park III - sf; 13. Wtorek - komedia;
14. Zoolander - komedia; 15. Wściekłe gacie - komedia; 16. Kamu
flaż - komedia; 17. Poranek kojota - komedia; 18. Rozkaz - sensacyj
ny; 19. Psy i koty - dla dzieci; 20. Dom Glassów - thriller
Opracowano na podstawie danych wypożyczalni kaset wideo JuRo
w Pucku.
(opr. pen).

Rybka we Władku
WŁADYSŁAWOWO. W sobotę o godz. 17.30 na boisku przy ul.
Gdańskiej rozpocznie się impreza pod nazwą „Rybka we Władku".
Biuro Promocji Miasta przygotowało show muzyczno-taneczny
grupy Anny Kamińskiej, wystąpią także zespoły: Kaszubianki, Kubryk
i ForSale. Gwiazdą wieczoru będzie koncert zespołu Ha-Dwa-O.
W przypadku złych warunków atmosferycznych impreza odbędzie
się w Karczmie, przy ul. Siedleckiego.
(Jan)

Przegląd regionalny
WIERZCHUCINO. W niedzielę odbędzie się Powiatowy Przegląd
Zespołów Regionalnych. Na scenie wystąpi 12 zespołów grających
muzykę folklorystyczną. Przegląd rozpocznie się w wierzchucińskim
kościele (godz. 11.30) mszą św. Później wszyscy przemaszerują na
plac Kaszubski. Podczas przeglądu prezentowana będzie także
wystawa rękodzieła artystycznego. W trakcie przesłuchań będzie
można skosztować kaszubskich potraw.
*
(R.K.)

Nasz plebiscyt

Wybierz pracodawcę

Rozdajemy komiksy
Dziś zadajemy kolejne pytanie w naszym cotygodniowym komikso
wym konkursie. Jego wyniki ogłosimy w czwartkowym numerze
„Dziennika Bałtyckiego". Wśród osób, które prawidłowo wypełnią
kupon konkursowy, rozlosujemy nagrody - kolejne komiksy ufundo
wane przez salon prasowy Columbus w Pucku.

(pen)

w

1IGA. Jurata, ul. Ratibora 42,
675-20-07 lub alarmowy 997

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

Krokowa
APTEKA. uL Żarnowiecka 25, tel.
673-76-39, pn.-pt. 8.45-16.30, sob.
9-12
POUCJA. Minkowice ul. Żwirowa 4
tel. 673-70-97, codz. 8-10
URZĘDY. Gminy, ul. Szkolna 2, tel.
774-21-80, fax 673-70-92; Stanu
Cywilnego, ul. Szkolna 2, tel. 77422-20

kupon konkursowy

Komiksy dla Czytelników
Oliver Queen, jeden ze znajomych Batmana, j
podczas swoich komiksowych przygód
|
posługiwał się:
•łukiem
•łupkowym toporkiem
•świetlnym mieczem
imię i nazwisko
adres

wmóR

Wypełniony kupon należy wyciąć i dostarczyć do redakcji
„Dziennika Bałtyckiego" w Pucku (płac Wolności 31) do 12
lipca, dogodź. 12.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora konkursu na cele z nim związane.

j
.

i

Jastarnia
POLICJA. Jurata, ul. Ratibora 42,
tel. 675-20-07 lub alarmowy 997
URZĘDY. Miasta, ul. Portowa 4, tel.
675-22-69/71, fax 675-21-76; Sta
nu Cywilnego, ul. Portowa 4, tel.
675-22-71, w. 224

•Władysławowo
APTEKI. „Rybacka", ul. Gdańska,
tel. 674-05-08, pn.-pt. 8.30-18,
sob. 8.30-14, nd. i Św. 9-12; „Jan
tar", ul. Żwirowa, tel. 674-13-38,
pn.-pt 9-17.30, sob. 9-14; „Bałtyc
ka", ul. Niepodległości, tel. 67414-91, pn.-pt 8-21, sob. 12-20
POUGA. ul. Towarowa 1, tel. 67401-97 lub alarmowy 997, całodo
bowo
STRAŻE. Graniczna, ul. Morska 1,
tel. 674-13-76; Pożarna, ul. Włady
sława IV, tel. 674-05-75

Jl
podpis

I

KONKURSY TYLKO DLA PRENUMERATORÓW

Klub

siąca ~ weekend dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzy
dzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Jakie drzewa kwitną w lipcu (z ich nazwą skoja
rzysz nazwę miesiąca)?

Prenumeratora

Weekend w Jastrzębiej Górze
Raz w miesiącu na weekend będzie mógł wyjechać do hotelu La Siesta nasz Prenumerator z rodziną, jeśli odpowie na cztery zadane
przez nas w tym miesiącu pytania. Wśród osób, które nadeślą odpo
wiedzi, wybierzemy tę, która
z osobą towarzyszącą i dziec
kiem (do 5 lat) w pensjonacie
w Jastrzębiej Górze skorzysta |
I
Mkl
z dwóch noclegów, wyżywię- " ff
nia, siłowni, sauny, sali gim
nastycznej oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: W jakim miesiącu w Polsce jest najwyższa
średnia temperatura powietrza? Na odpowiedzi czekamy do 7 sierp
nia 2002 r.

Jeszcze zdążysz wygrać
Zasypaliście nas kuponami wakacyjnego konkursu. Do redakcji nad
chodzą ciągle setki odpowiedzi na pytanie: dlaczego warto prenume
rować „Dziennik". Nie dziwimy się, bo nagrody w konkursie są wy
jątkowo atrakcyjne. W ubiegłym tygodniu podaliśmy nazwiska pierw
szych trzech laureatów, dziś prezentujemy kolejne trzy osoby. Pamię
tajcie - im więcej kuponów nadeślecie, tym większa szansa na wy
graną.
W tym tygodniu zagraniczną wycieczkę dla dwóch osób wygrał Eu
geniusz Olejniczak z Gdańska. Weekend na Kaszubach spędzi Arka
diusz Prabucki z Tczewa. Natomiast dwa rowery otrzyma od nas Jani
na Wietek z Gdańska. Laureatom gratulujemy i prosimy o kontakt z
naszym Biurem Konkursów, od poniedziałku pod nr. tel. (058) 30-03175.
W każdy wtorek i piątek w „Dzienniku" drukujemy kupon. W dzisiej
szej gazecie również go znajdziecie. Aby wygrać którąś ze wspania
łych nagród, musicie przysłać nam dwa kupony. Mamy dla Was jesz
cze siedem wycieczek zagranicznych, siedem weekendów na Kaszu
bach oraz wczasy dla całej rodziny, a także blisko 20 rowerów. W
przyszłym tygodniu będzie można wygrać aż dwie wycieczki zagra
niczne - w tym jedną do Eurodisneylandu. Aby skorzystać z tych nie
zwykłych nagród, musicie posiadać prenumeratę gazety - przynaj
mniej 3-miesięczną. Losowania odbywają się co tydzień i w każdym
można brać udział. Wszelkie informacje na temat możliwości zapre
numerowania „Dziennika" uzyskacie pod naszym bezpłatnym nume
rem infolinii 0 800 1500 26.

•Informacje o konkursach można uzyskać pod bezpłatnym nr. teł.
0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział Sprzedaży Gazet, Biuro Prenume
raty, ul. Połęże 3,80-720 Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśliwe karty" lub
„Jastrzębia".

1

Rabat honorowany na podstawie ważnej
Karty Klubu Prenumeratora

i

10% rabatu
na konsumpcję
(bez alkoholu)

i ul. Morska 5

Szczęśliwe karty
Chcesz wyjechać na week
end do Wdzydz Kiszew
skich? Odpowiedz na cztery
pytania i prześlij nam odpo
wiedzi na kartce pocztowej
do 8 dnia następnego mie
siąca. Co tydzień publikuje
my jedno pytanie, a co mie
siąc losujemy nagrodę mie

JASTRZĘBIA GÓRA. ul. Kaszubska 18, teł.
674-96-58

KROKOWA, ul. Żarnowiecka 6, teł. 67370-99
LEŚNIEWO. Punkt lekarski, teł. 673-89-76
PUCK. uł.AWP, teł. 673-08-83,673-07-53,
uł. Przebendowskiego 16 a, tel. 774-3642,673-07-52
STARZYNO. ul. Żarnowiecka 24, teł. 67387-13
STRZELNO, ul. Bałtycka, teł. 673-83-94
WŁADYSŁAWOWO, uł. Niepodległości 10,
teł. 674-01-99, ul. Obr. Helu teł. 674-33-73
ŻEUSTRZEWO. uł, Szkolna 2,673-86-21

Miejscowa 913
Zamiejscowa 912
PUCK. Biuro Obsługi Klienta TP S.A., teł.
673-23-22
WŁADYSŁAWOWO. Biuro Obsługi Klienta
Netii tel, 77-444-00; Biuro Napraw Telefo
nów TP S.A., tel. 674-02-21,674-02-19
HEL. Biuro Napraw Telefonów TP SA., tel.
675-02-21
JASTRZĘBIA GÓRA. Biuro Napraw Telefo
nów TP S.A., tel. 674-92-21
KROKOWA. TP SA, uł. Żarnowiecka 4, teł.
673-72-21
KOSAKOWO. Biuro NaprawTelefonówTP
SA., teł. 679-12-21
JASTARNIA. Biuro NaprawTelefonówTP
SA, teł. 675-22-21

•informacja PKP

STRAŻ. Pożarna, tel. 679-13-15
URZĘDY. Gminy, ul. Żeromskiego
69, tel./fax 623-47-44; Stanu Cy
wilnego, ul. Żeromskiego 69, teł.
623-47-44, w. 19

JASTARNIA, uł. Stełmaszczyka 5, tel. 67520-09

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

Moje dane:
imię i nazwisko
adres

Zakreśl prawidłową odpowiedź, wypełnij kupon i dostarcz |
do redakcji „Dziennika Bałtyckiego" w Pucku (plac Wolności|
31) do środy 10 lipca, do godz. 12.
1j
podpis

Ha. ul. Wiejska 122, teł. 675-05-09; Szpi
tal Wojskowy, teł. 675-06-09

•Informacja tel.

I

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

•Przychodnie

•Informacja PKS

I

Kosakowo

POLICJA, teł. 679-13-97 lub alar
mowy 997

kupon konkursowy

Oddaję swój głos na firmę:

|

wybrzeza

APTEKA. „Jantar", ul. Żeromskiego
51, tel. grzeczn. 679-13-23, pn.-pt
9-18

Pracodawca
Roku

WARTO
WIEDZIEĆ

KOSAKOWO, ul. Żeromskiego 69, teł. 67913-23

Razem z powiatowym cechem rzemieślniczym oraz grupą radnych
powiatowych (Ireneusz Brzóska, Brunon Ceszke, Stanisław Duda,
Zygmunt Dudek, Urszula Kasperek, Elżbieta Kortas, Zygmunt Orzeł,
Jan Piotrowicz, Zbigniew Rogala, Witold Wiłandt, Jerzy Włudzik) pro
wadzimy plebiscyt na Pracodawcę Roku 2001.
- Chcemy wyróżnić najlepszych - mówi Brunon Ceszke, jeden z po
mysłodawców plebiscytu. - Pokazać, że są na naszym terenie wła
ściciele zakładów, którzy potrafią prowadzić własny biznes równole
gle dostrzegając Człowieka w swoim pracowniku.
Głosy można oddawać na pracodawców prywatnych z naszego po
wiatu. Głosować można na firmę, która zdaniem Czytelników, zasłu
guje na prestiżowe wyróżnienie.
(pen)

•Hel
APTEKA. „Nad Zatoką", ul. Mę
czenników Piaśnicy, tel. 673-14-35,
pn.-pt. 8-20, sob. 8-14

piętek
S lipca 2002 r.

wybrzeża

*

AUTORYZOWANY
fWHisrAWKm

Puck

na konsumpcję
(bez alkoholu)

ul. Wałowa 3
Puck

tel. (058)673-25-25

telefonów komórkowych ;

ul.MD.Loł

24

Puck

tel. (058)6772277

tel. (058)673-11-97

10% rabatu
1

rabata i
(ufcel 13%
na akcesoria do

(Jjfl cuwatnta

10% rabatu
na konsumpcję

uł, Morskiego
\fftofwrih A.a Dywizjonu lotniczego 20
Puck
tel.(058)673-41-83

PUCK. teł. 673-22-21
HEL. teł. 675-04-43
JASTARNIA, teł. 675-22-65
Inf. turystyczna 774-21-11 w. 126

•Inf. turystyczna
PUCK. teł. 673-24-03
WŁADYSŁAWOWO, tel. 674-05-22/33 w.
15
JASTRZĘBIA GÓRA. tel. 674-91-26
KROKOWA, teł. 774-22-75

•Muzea
WŁADYSŁAWOWO. Centrum Pamięci
gen. Hallera i Błękitnej Armii, uł. Morska,
tel. 674-07-95, czynne od wtorku do so-.
boty w godz. 11-15, ceny -1 zł, ulgowe
50 gr
ROZEWIE. Muzeum Latamictwa, teł. 67495-42, czynne codziennie w godz. 10-13 i
14-16, ceny - 2 zł, ulgowe 1,50 zł
JASTARNIA. Chata Rybacka, tel. 675-2304, czynne codziennie w godz. 14-17, ce
ny - 2 zł, ulgowe 1 zł
HEL. Muzeum Rybołówstwa, bulwar Nad
morski, teł. 675-12-54, czynne codziennie
w godz. 8.30-16, ceny - 4 zł, ulgowe 2,50
zł, wejście na wieżę 1,50 zł
PUCK. Muzeum Ziemi Puckiej, pi. Wolno
ści 28, tel. 673-29-96, czynne wt-pt. w
godz. 8-15, sob. i nd. 9-13, ceny - 3 zł,
ulgowe 2 zł
MUZEUM REGIONALNE Ul. Wejherowska
3, tel. 673-57-29, czynne codziennie w
godz. 9-18, ceny - 2 zł, ulgowe 1,50 zł,
oprowadzanie (w niedziele) w godz. 15 jęz. polski, 16.30 - jęz. niemiecki

I Taxi
WŁADYSŁAWOWO, Radio Taxi, teł. 6743000
HALLO TAXI PUCK. teł. 774-44-44
HALLO TAXI WŁADYSŁAWOWO, tel. 67422-22 łub 96-22
TAXI PLUS WŁADYSŁAWOWO, tel. 674
05-00 lub 96-25
Postój w Pucku. teł. 673-27-77

Kinn i teatr

piątek
5 lipca 2002 r.

Superkino Krewetka, Gdańsk
ul. Karmelicka 1, www.superkjno.info
Byliśmy żołnierzami
Wehikuł czasu
Lilo i Stich
Był sobie chłopiec

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

23 pt., sob.
12 zł
10.30,17.30
12 zł ń. 10 zł u
12.20,14
15.40,19.20,21.15

Helikon
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Piękny umysł
Monsunowe wesele
Plotka
Fanatyk

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

15
17.15
19.20
21

12 złn. 10 zł u.

Kameralne
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

Spider-Man
Był sobie chłopiec
Samotne
Wehikuł czasu

USA (12)
USA (15)
Hiszpania (15)
USA (15)

15
17.10
19
20.50

12 zł
12 złn. 10 zł u.

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

Dr Dolittle 2
Cześć Tereska
Spider-Man
40 dni i 40 nocy
Piękny umysł

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

14
15.45
17.15
19.15
21

12 zł n. 10 zł u.

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

101 Reykjavik
Gusta i guściki
Happy Together

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

Był sobie chłopiec

USA (15)

Wehikuł czasu

USA (15)

12 zł
12 złn. 10 zł u.

17.30
19.05
22.15

12 złn. 10 zł u.

14.45,16.35
18.30,20.25
22.25 pt., sob.

12 złn. 10 zł u.

USA (12)
Polska (15)
USA (15)

14.45
17,21.30
19

12 zł
12 zł n. 10 zł u

Polonia
Lilo i Stich
ul. Boh. Monte Cas Wehikuł czasu
sino 55/57
tel.551-05-34

USA (b.o.)
USA (15)

16,17.45
19.30,21.30

12 złn. 10 zł u

mm

Rusałka
ul. 8 Marca 49

Kosmos
ul. Młyńska 2

Produkcja/wiek

Godzina

Asterix i Obelix
Był sobie chłopiec
Wehikuł czasu
Lilo i Stlch
Belfegor - upiór Luwru
Szkoła uczuć
Spider-Man
Epoka lodowcowa
40 dni i 40 nocy
Azyl
E.T.
Gwiezdne wojny
Atak klonów
Dzień Świra

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

12.30, 20,22.15 sob., niedz.
11,13.15,15.30,17.45,20,22.15
11,13,17,19,21 pt.,10.30,17,19,21 sob., niedz.
11.30,13.30,15.30,17.30,19.30
10.15,19 pt., 10.15,17.30 sob., niedz.
12.30,17.15,21.30
10,12.30,15,17.30,20,22.30
9.45,11.45, 13.45,15.50,17,45
13,15 pt.-niedz., 17,21.15 pt.
14.45, 22
10.30
14,19

Polska (18)

10.30,12.30,14.30,16.30,18.30,20.30,22.30

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

Wyścig szczurów
Godziny szczytu
Memento

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

Showtime
USA (15)
Yyyreek. Kosmiczna nominacja Polska (15)

Kariera Nikosia Dyzmy

Polska (15)

22 pt
22 sob.
22 niedz.

17
19

19

12 zł n. 10 zł u.
:

•

.

10 zł

"

•.

Tytuł

Produkqa / wiek

Godzina

Asterix i Obelix
Byliśmy żołnierzami
Był sobie chłopiec

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

Ufo I Stich

USA (b.o.)

Trzynaście duchów

USA (15)

Wehikuł czasu

USA (15)

40 dni i 40 nocy

USA (15)

Dzieńświra

Polska (15)

Epoka lodowcowa
Gosford Park
Gwiezdne wojny
Atak klonów
Przepowiednia

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

10.15,15,17.15,19.45 sob, niedz.
20.15 sob., 21.05 niedz.
10.30,13,15.45,18.20,20.30 pt., 23.15 pt., sob.
13.30,16,18.15,20.30 sob., niedz.
10.45,13.15,18.05 pt.
11.30,13.40,18,10 sob., niedz.
12,16.35,21.30 pt., 10.45,15.45,21 sob., niedz.
24 pt., sob.
14.30,18.45,21pt
14.45,19.15,21.35 sob., niedz.
11.30,17,19.30 pt, 15.50 sob., niedz.
20.15 niedz.
12.45,15,17.15,19.45 pt., 23 pt, sob;
12.15, 14.20,18.45,21.05 sob., niedz.
11.15,13.20,15.15,17.20,19.20,21.15
15.20,20.15 pt, 13,18.05,23.05 sob., niedz.
14,21.40 pt., 11.45,14.50 sob., niedz.

Spider-Man

USA (12)

Szkoła uczuć
Tylko jeden
E.T.
Harry Potter
i kamień filozoficzny
Potwory i spółka

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

14.45,17.30,20,22.30 pt.
17.45,20.20,22.45 sob., niedz.
10,11,12.50,13.45,15.30,16.30,18,19, 20.45
21.45 pt.
11,12.50,13.45,15.30,16.30,18,19,20.45
21.45 sob., niedz., 23.30 pt., sob.
14.15,19.15 pt, 12.45,17 sob., niedz.
16.45 pt.-niedz., 16.35 sob., niedz.
10.15 pt, 12 sob., niedz.
Kopia z dubbingiem:
11.45 pt., 10.30 sob., niedz.
12.15 pt, 10 sob., niedz.

$ normalny do godz. 17 -14 zł
M normalny po godz. 17 -14 zł
$ bilety week. do godz. 17-14 zł
mbilety week. po godz. 17 -17 zł
Ji dziecięcy -10 zł

8 szkolny pon.-czw. -12 zł
m poranki sob., niedz, - 8 zł
8 studencki pn.-czw. -12 zł
& grupowe -10-14 zł
Wm

Spider-Man

USA (12)

18,20.30

. *

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

Epoka lodowcowa
USA (15)
Yyyreek. Kosmiczna nominacja Polska (15)
Wojna Harta
USA (15)

15,18.15
16.30
20

Żeglarz
tel.675-21-48

Wielki powrót

USA (b.o.)

Gwiezdne wojny
Spaider-Man

USA (12)
USA (12)

Vanilla Sky

USA (15)

Król Skorpion
Blade - Wieczny Łowca 2

USA (15)
USA (15)

14 pt., niedz. 12 zł
10.15 sob.
15.30 pt.-niedz.
18,20.15 pt, niedz.
13.30,20.15 sob.
22.15 niedz.
22.45 pt.
18 sob., 22.15 niedz.
11.30 sob.
22.30 sob.
24.15 niedz.

10 zł

"Belfegor - upiór Luwru"
• Reż.: Jean-Paul Salome
• Prod.: Francja, 2000
•Typ: thriller/horror
• Wyst: Sophie Marceau, Michel Serrault,
Frederic Diefenthal, Julie Christie, Lionel
Abelanski
U progu nowego milenium obdarzona niezwykłą mocą mumia daje po
czątek upiorowi o imieniu Belfegor, który w nocy nawiedza muzeum w
Luwrze. Wybuchają gabloty, szaleją kamery bezpieczeństwa, nie działają
systemy alarmowe, znikają cenne dzieła sztuki egipskiej. Belfegor budzi
grozę, a niekiedy fascynuje, zdaje się bowiem nabierać cech niemal ludz
kich. Wkrótce okazuje się, że jest nieustraszony i niezniszczalny...

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

Produkcja/wiek

Godzina

Był sobie chłopiec
Wehikuł czasu
Trzynaście duchów
Lilo i Stich
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Belfegor - upiór Luwru
Spider-Man
Dzień świra
Szkoła uczuć
Przepowiednia
40 dni i 40 nocy
Iris
Azyl
Blade-Wieczny Łowca
Gwiezdne wojny
- Atak klonów
Epoka lodowcowa
E.T.

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

11,13.15,15.30,17.50,20,22.10
12.45,19.30,21.35
16.30,19.45, 21.45
10,12,14,16,18
14,19

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

12.15,18.45,22.45
9.50,12.30,15,17.30,20,22.30
15.15,17.15,20.15,22.15
10.10,14.15
19.15,21.50
9.30,16.40,21.15
20.45
10.15,17.10
14.45
9.15,12.20

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

9.45,11.45,13.45,15.50,17.45
11.30

8 sob., niedz. -19 zł
8 ulgowe-12 zł
$ studenckie -14 zł
•
grupowe (inf. u kierownika kina)

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

TEATR

Cena

Gdzie

Gdańsk

Wyznania łgarza

19 pt.-niedz.

15-30 zł

Teatr Maiarnia
tel. 301-13-28

Gdańsk

Tragedia o bogaczu
i Łazarzu

20 pt.

15-30 zł

Kościół św. Jana
tel.301-13-28

22 sob.-niedz.

15-30 zł

Stocznia Gdańska
tel.301-13-28

15-30 zł

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

Gdańsk

Sopot

Monologi waginy

20.15 sob.-niedz.

Gdynia

Niespodziewany
koniec lata

20 pt.-niedz.

Scena Letnia
przy molo
w Orłowie

•
Wdowa, 52/164/65, bez nałogów i zobowiązań rodzinnych,
niezależna finansowo, niebrzydka, pełna wdzięku, pogodna,
^f|
opiekuńcza, o dobrym sercu i łagodnym usposobieniu, pozna
wdowca lub kawalera do łat 60, o podobnych walorach, czułego
i szczerego.
sygn. 1349
•
Poznam pana do 63 lat, powyżej 170 cm, uczciwego, kultu
ralnego, bez zobowiązań i nałogów. Nie toleruję kłamstwa. Pro
szę o nr telefonu.
sygn. 1350

•
Kawaler, 24 lata, 190 cm, wykszt. średnie, bez nałogów,
szczery, miły, z poczuciem humoru. Poznam panią w wieku 1826 lat, miłą, uczciwą, z poczuciem humoru. Odpiszę na każdy
list. Foto miłe widziane.
sygn. 1352

10 zł

10 zł

•
Jestem 30-łetnim ciemnym blondynem o niebieskich oczach,
170 cm. Aktualnie przebywam w ZK. Jestem niezależny finanso
wo, mam własne M-3. Bez nałogu, wykszt. średnie. Poszukuję
kobiety, wiek bez znaczenia, z poczuciem humoru i wyrozumia
łej. Sławek z Gdańska.
sygn. 1348

•
Mam 45 lat (168/64). Jestem rozwiedziona i samotna. Po
znam pana do 58 łat, przystojnego, wysokiego/eleganckiego,
bez nałogów, który będzie ze mną na dobre i złe, nieszukającego przygód, lecz prawdziwej miłości. Skorpion.
sygn. 1351

SILVER SCREEN
Klubowe
tel.261-17-55

•
Atrakcyjna, z poczuciem humoru wdowa, 63 lata, 163 cm, z
mieszkaniem, pozna pana, wdowca do lat siedemdziesięciu,
ustabilizowanego życiowo i materialnie, bez zobowiązań i nało
gów, kulturalnego, zadbanego, z samochodem. Nie szukam
przygód, lecz stałego związku. Nr tel. przyspieszy kontakt.
sygn. 1345

•
Jestem kawalerem, 52/174/92, rencistą, bez zobowiązań, z
mieszkaniem na wsi. Mam dobre, uczciwe serce. Pragnę poznać
uczciwą, miłą, kobiecą panią. Domatorkę - tak jak ja i bardzo
samotną. Chętnie mieszkającą na wsi, w osadzie, wybudowaniu.
Proszę o poważne oferty.
sygn. 1347

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

USA (b.o.)

I Samotny, wolny emeryt po 70 (176/78),
(1"
bez nałogów, opie
kuńczy, z dobrą emeryturą. Poznam panią samotną, bez nało
gów, wiek 70-75 łat, z mieszkaniem. Tylko poważne oferty z
Trójmiasta. Byk.
sygn. 1344

•
Na imię mam Czarek, łat 23, jestem brunetem o niebieskich
oczach, 177 cm, spod znaku Wodnika. Lubię szczerość i prawdę,
nie toleruję kłamstwa i obłudy/Tego samego oczekuję od przy
szłej partnerki. Szukam pani w wieku 25-30 lat.
sygn. 1346

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

MULTIKINO

Bałtyk
Spider-Man
ul. Bohaterów Mon Dzień świra
te Cassino 30
Piękny umysł
tel. 551-18-56

Kino letnie
ul. Turystyczna 20

Razem łatwiej

Tytuł

Anormalny

serwis informacji lokalnych

SERCA DWA

SUPERKINO KREWETKA
Neptun
ul. Długa 57
tel. 301-82-56

www.naszemiasto.pl

•
Panna, 47 lat, średniego wzrostu, szczupła, niezależna, kato
liczka. Ceniąca szczerość, uczciwość i wzajemne zaufanie. Pozna
przystojnego, niezależnego z mieszkaniem, kawalera lub wdow-|
ca o dobrym sercu, w wieku od 46 lat, ze Starogardu lub okolic.
Nie szukam przygód, lecz szczerej przyjaźni. Foto miłe widziane.
Nałóg alkoholowy i ZK wykluczone.
sygn. 1353
•
Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć, siebie
zachwycić i wszystkich w krąg... Filigranowa brunetka po 30,
wierzy, że istnieje ktoś, kto ceni wnętrze i jest wysokim, normal
nym mężczyzną. Panowie z ZK wykluczeni. Telefon przyspieszy
kontakt.
sygn. 1354
•
Sympatyczny kawaler z duszą romantyka, spod znaku Byka,
26 lat i179 cm, pozna pannę w wieku 20-27 lat, która ceni ta
kie wartości jak szczerość, zaufanie, przyjaźń miłość, wierność.
Jestem szczupły, bez nałogów i zobowiązań. Dokucza mi samot
ność. Brakuje tej jedynej osoby, z którą można się śmiać, płakać
i dzielić dniem codziennym. Trójmiasto i okolice.
sygn. 1355
•
Pragnę poznać szczerego, uczuciowego chłopaka o pięknej
duszy, który jak ja poszukuje... Mam 25 lat, jestem blondynką
średniego wzrostu. Jeśli chcesz mnie poznać, napisz. Czekam na
list (chętnie z foto i nr. telefonu).
sygn. 1356

Jeśli jesteś samotny^
•Chcesz poznać przyjaciela lub przyjaciółkę, a w swojej
okolicy nie masz ku temu okazji, skorzystaj z naszej propozycji i
zamieść w tej rubryce swój anons. Oferty Czytelników
przyjmujemy wyłącznie z zamieszczonym niżej kuponem.
Anonse ze zdjęciem publikujemy w pierwszej kolejności (do
zdjęcia prosimy dołączyć pisemną zgodę na jego publikację w
gazecie oraz kserokopię dowodu osobistego - str. 2 i 3).
Jeżeli chcesz nawiązać kontakt z wybraną osobą, napisz do niej
list, oznacz go numerem sygnatury, dołącz czystą kopertę oraz
znaczek i wyślij do nas. Nasz adres: Serca dwa „Dziennik
Bałtycki", Targ Drzewny 9/11,80-894 Gdańsk.

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

KUPON

rca
tiwa

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

B KLASA

A KLASA

B klasa. Nórda Karwia - Korona Żelistrzewo 1:1 (0: 0)

Kartuzy
W tym sezonie drużyny
z powiatów kartuskiego i kościerskiego zagrały w od
dzielnych ligach. W Kartu
zach B klasa liczyła osiem
zespołów. Każdy więc mecz
był niezwykle ważny, straty
poniesione na początku se
zonu mogły zaważyć o koń
cowych wynikach. Od po
czątku w lidze o piymat ry
walizowały Orzeł Gołubie,
Pogoń Egiertowo i Radbór
Somonino. Mistrzem jesieni
została Pogoń i wiosną, mi
mo ostrych ataków rywali,
piłkarze z Egiertowa nie
stracili pozycji lidera. Zostali
mistrzami kartuskiej B klasy
i w barażach o awans zmie
rzyli się z mistrzem kościerskiej B klasy, Santaną Wielki
Klincz. Pogoń przegrała sro
motnie.
Nie byliśmy przygoto
wani do gry w A klasie mówi Mirosław Plichta z Po
goni. - Nie ma sensu awan
sować tylko po to, aby za rok
spaść. Musimy odmłodzić
spół i wówczas możemy
alnie myśleć o awansie.

41

•Kościerzyna
Nietypowo wyglądały roz
grywki w kościerskiej B kla
sie. Do zawodów zgłosiło się
siedem drużyn, które pod
czas każdej z rund grały
mecz i rewanż. Zdaniem
większości piłkarzy tych
meczów było za dużo. Najle
piej radziła sobie w lidze
Santana Wielki Klincz. Jesie
nią klinczowianie zanotowali
tylko trzy remisy. Wywalczo
nej przewagi już nie oddali.
W barażach o A klasę wy
grali wysoko z Pogonią
Egiertowo.
- Nie mogę powiedzieć, że
nasi rywale byli słabi. Grali
^obr
:obrze, lecz nam ten sezon
Wał się wyjątkowo. Jesteśmy
kolektywem, mamy w swych
szeregach snajpera, Andrze
ja Ziegerta i optymistycznie
patrzymy na przyszły sezon
- mówi Arkadiusz Maliszew
ski z Santany. - Podział na
dwie grupy, kościerską i kar
tuską ma swoje plusy i mi
nusy. Z jednej strony roz
grywki są tańsze, z drugiej
kisimy się we własnym so
sie.
(Mroź)

•Wejherowo
W wejherowskiej B klasie
walka o awans toczyła się do
ostatniej kolejki. Ostatecznie
z batalii zwycięsko wyszli
piłkarze Dragona Bojano.
-W naszej grupie było
kilka drużyn, które walczyły
o wejście do klasy A - mówi
Jacek Nawrocki, prezes klu
bu. - Do ostatniego meczu
nie było pewności kto awan
suje. Na pewno podziękowa
nia należą się naszemu tre
nerowi, Krzysztofowi Wła
snemu. Teraz działacze my
ślą o wzmocnieniach.
- Potrzebny będzie na
pastnik -mówią, -bo z na
szą skutecznością bywało
różnie.
W najbliższym czasie
w Bojanie powstanie pełno
wymiarowe boisko. Będzie
służyć drużynie Dragona,
jak też chłopcom z Uczniow
skiego Klubu Sportowego.
(jan)

Wywalczony awans

W

ostatnim me
czu na szczy
cie w puckiej
klasie B lider,
Korona Żeli
strzewo, jedynie zremisował
z trzecią drużyną tabeli,
Nórdą Karwia 1:1. Na uspra
wiedliwienie piłkarzy z Zelistrzewa trzeba wspomnieć,
że w związku z przyznanym
walkowerem za mecz z re
zerwami Kaszub Połchowo
karty w tabeli zostały już roz
dane wcześniej. Przed ostat
nim meczem wiadomo już
było, że awans zapewnili so
bie młodzi piłkarze z Korony.
Grano więc na luzie.
- Od początku uzyskali
śmy lekką przewagę - mówi
Józef Selke, trener Nórdy. Wypracowaliśmy
chyba
ź cztery sytuacje bramkowe,
których jednak nie zdołali
śmy wykorzystać.
W drugiej połowie sytu
acja na boisku już się wyrów
nała. Mimo to, pierwsi bram
kę zdobyli gospodarze. W 55
min po szybkiej akcji prawą
stroną boiska, piłkę na
10 m otrzymał Karol Wittbrodt. W pełnym biegu
i z pierwszej piłki strzelił pod
poprzeczkę. Wyrównująca
bramka wpadła 5 min przed
końcem meczu.

a

Zweryfikowali
tabele
Komorski Związek
Piłki Nożnej
zweryfikował tabele
końcowe rozgrywek A
klasy. Do ligi
okręgowej awansowały
Start Mrzezino,
Huragan Przodkowo i
GKS Sierakowice.
Wbrew poprzednim
zapowiedziom, w
przyszłym sezonie nie
zmieni się ilość
zespołów
występujących w A
klasie. Nadal będzie
ich po 12. W związku z
tym z rozgrywkami na
tym szczeblu
pożegnały się
najsłabsze drużyny:
Kaszubia Starzyno,
Fosfory Wiślinka oraz
KS Skorzewo.

•Grupa 1
Zweryfikowane wyniki:

KS Jastarnia - Oto Gdynia

teu&ia S tarzyno- Iskra Szemud

Drużyna Korony Żelistrzewo wywalczyła awans do klasy A.

Fot. Roman Kościelniak

t . Start Mrzezino

- Mecz stał na bardzo
przyzwoitym poziomie uważa trener Selke. - Trze
ba dodać, że sędzia pokazał
w całym meczu tylko jedną
żółtą kartkę.
(jan)

"Noiia^oroha 1:T
1:0 Karol Wittbrodt (55), 1:1 Aleksander Rażyński (85)
•Nórda: Kluś - Staniszewski, S. Wittbrodt, G. Felkner (83 T. Felkner), D.
Felkner-Wobrak (75 Proma), Okoń, Gosz, Wróblewski (80 M. Felkner) Mitosz, K. Wittbrodt (70 A. Lessnau).
• Korona: Grabowski -P. Lessnau (55 Darga), Rzepka, Barbachowski
- Rathnau, Pluta, Rażyński, Dettlaff (46 Roeske) - Kreft (46 Lesner), Pałuba, Chrobak.

IWywEostatniej kolejki
Kotwica Kuźnica - Bałtyk Gnieżdżewo/Swarzewo 3: 0. Bramki:
Budzisz Ł 3;
Zryw Sławoszyno - Wicher Wierzchucino 9: 0. Bramki: Schulc 3,
Jamruz 3, Falwer, Rohda 2;
Nórda Karwia - Korona Żelistrzewo 1:1. Bramki: Wittbrodt K. Rażyński;
Klif Chłapowo - Jastrząb Domatowo 2: 0. Bramki: Kneba, Januchta;
Sokół Strzelno - Jastrzębia Góra 4: 3. Bramki: Adrian R.f Plastkiewicz, Stromski P., Szweda R. - Zalewski 2, Woźniak;
Kaszuby II Połochowo - Start II Mrzezino 1:0. Bramka: Darga R.;
MKS II Władysławowo - Wicher Łebcz 2: 3. Bramki: Pawlina,
Szczepankowski - Karsznia, Kwidziński M., Pelowski.
Przyznany został walkower w meczu Korony z Kaszubami II 3: 0,
najprawdopodobniej przyznane zostaną także za mecze: Wicher
Wierzchucino -Nórda Karwia 0: 3 i Jastrząb Jastrzębia Góra Kotwica Kuźnica 3: 0 (na boisku 0:1).

44

2. Olimpia Osowa

43

56:22

3. Orkan II Gdynia

38

47:26

4. Relaks Mechowo

37

43:25

5 Isfora Szemud

33

41:39

6. KS Jastarnia

32

37:31

mhhk
8. Sokół Kosakowo
10. Orięta Ił Reda

20

31:59

19

36§2

13

31:68

9

20:66

i Huragan Przodkowo 52
43

45-10
56-43

39

55-23

11. Kaszubia Staizyno

Grupa 2
2. Sikkens Gdańsk

WKKKKĘk
4. Cartusia Bis
5. Zapro Ujeścisko
6. PCKiS Przywidz
8. Wisfa Steblewo
•

n
36
31

*
25

22

10. Champion Gdańsk 22
ll.Sportłng liLeźno 21
12. Fosfory Wiślinka
15

POWIAT PUCKI

POWIAT CHOJNICKI

Korona i Zryw
Walka o awans w puckiej grupie klasy B prowadzona była praktycznie
tylko przez dwie drużyny -Korona Żelistrzewo i Zryw Sławoszyno. Do
przedostatniej kolejki nie było stuprocentowej pewności, która z nich
tak właściwie zwycięży. Próbę pogoni za liderami podjęła Nórda Kar
wia. Trzeba przyznać, że nieźle jej to wyszło, gdyż karwianie w rundzie
wiosennej zremisowali tylko dwa mecze, resztę spotkań wygrywając.
Wyrównany od lat poziom prezentują piłkarze Jastrzębia Jastrzębia
Góra, Klifu Chłapowo i Sokoła Strzelno. Drużyny te zawsze plasują się
na wysokich miejscach w środku tabeli. Działacze Kaszub Połchowo
na początku rundy jesiennej zgłaszali aspiracje swoich rezerw do
awansu. Początkowo wydawać się mogło, że ta sztuka może się połchowianom udać. Niestety, później uzyskiwane wyniki były już znacz
nie gorsze. Natomiast czarne chmury zawisły nad wierzchucińskim Wi
chrem. Kolejny już raz doszło do awantury na tamtejszym boisku, pod
czas której sędzia musiał uciekać pod eskortą. Działacze klubu nie po
trafią opanować sytuacji i dlatego pojawił się pomysł zamknięcia na
rok tamtejszego boiska. O drużynie z Kuźnicy niektórzy działacze pił
karscy mówią, że gra strefą - dodajmy, że „szarą". Ostatnio na wyzna
czoną przez delegaturę PZPN konfrontację nie przybył rzekomy zawod
nik Kotwicy. Za to drużyna kuźnicka została ukarana walkowerem.

(jan)

Tabea
1. Korona Żelistrzewo
2. Zryw Sławoszyno
3. Nórda Kaiwia
4. Jastrzębia Góra

69
67
57
42

3:0

Orlęta II Reda - Start Mrzezino 0:3

90:25
94:33
71:29
61:55

5. KM Chłapowo

4!

60:63

6. Sokół Strzelno
7. Kaszuby II Połchowo
8. Wicher Wierzchucino
9. Kotwica Kuźnica
10. Jastrząb Domatowo
11. MKS II Władysławowo
12. Start II Mrzezino
13. Wicher tata
14. Gnieżdżewo/Swarzewo

40
39
38
36
28
2!
18
17
12

64:65
68:52
57:52
46:47
71:83
46:79
52:85
44:92
37:101

Grali dla przyjemności

Drużyny z powiatu chojnickiego znalazły się w B klasie razem z ekipami z
okolic Starogardu. Stało się tak dlatego, gdyż władzom gminy Chojnice
taniej było stworzyć własną ligę, niż dofinansować zespołom start w
rozgrywkach PZPN. Z terenu gminy Chojnice w B klasie zagrał tylko Jantar
Pawłowo i ta właśnie drużyna wydawała się najsilniejszą z całego
powiatu. Szybko okazało się, że w tym sezonie pawłowianie są jednak
nieobliczalni - potrafili wygrać z najlepszymi i przegrać ze słabszymi od
siebie. Nieoczekiwanie na czoło chojnickich drużyn wysunęli się Zieloni
Łąg. Praca z młodzieżą dała efekty. Zieloni, obok faworyta rozgrywek,
Wdy Czarna Woda i Kolibra Lubichowo stali się najpoważniejszymi
kandydatami do awansu.
- Nie spodziewaliśmy się takich wyników, znacznie lepszych od
ubiegłorocznych. Dobrze, że młodzież się sprawdziła - mówi Edward
Mania z Zielonych. - Jest bardzo dobra atmosfera w drużynie, chłopcy
trzymają się razem również poza boiskiem. Gramy dla przyjemności, a
jeśli przy tym są niezłe wyniki, to tylko cieszy.
Szanse Zielonych na awans pogrzebał remis ze Sławkiem Borzechowo. Z
mistrzostwa mogła cieszyć się Wda.
Niespodzianką wiosennych rozgrywek był Orkan Huta. Drużyna, która
jesienią wywalczyła 1 punkt, wiosną zebrała ich 16. In minus zaskoczył
Grom leśno, który wiosną zdobył trzy punkty, w dodatku walkowerem.
- Myślę, że w przyszłym sezonie będzie lepiej - mówi Ludwik Szymlek z
Gromu. - Zagramy na własnym, wyremontowanym boisku.
(Mroź)

47
44
44
26
21
19
18
17
12
9

•Grupa 3
Zweryfikowane wyniki:
Atlas Goręczyno - Skorzewo 3:0
Osemiany - Sokói dśmo 0:3
Agra Ostrowite - Kasztelania Garczyn 3:0

2. Sokół Zblewo

iii mi i
44

52-26

3* >m i

|33

49-39
iiut
••Wł

32

40-41

Kasztelania Garczyn 32

4m

4. Słupia Sulęczyno

37

6. Agra Ostrowite

8. Atlas Goręczyno

27

3*43

9. famorzanfca Skórcz 25
10. Gwiazda Karsin
24

48-5S

H.KS&zfemfany

23

40-59

12 . KS Skorzewo

10

20-69

41-49

(Mroz)

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Tabela
1.tftb Czarna Woda
2. Koliber Lubichowo
IMonitąg
4. Jantar Pawłowo
5. Brda Rytel
6. Orzeł Radziejewo
7. Sławek Borzechowo
8. Orkan Huta
9. Grom leśno
10. Meteor Pinczyn

39-43
37-51
45-56
41-43
34-66
31-58
27-41

58-14
54-14
50-24
36-42
2941
28-31
23-45
38-63
2M0
24-55

O sporcie piszemy również na
stronie 16. Aktualne tabele 111,
IV ligi oraz okręgówki
prezentujemy w
poniedziałkowym wydaniu
„ Dziennika Bałtyckiego".

piątek
5 lipca 2002 r.

1%
uaftycki

www.naszemiasto.pl

-
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Echo Ziemi Puckiej

W SKRÓCIE

Najlepsi w województwie

POWIAT PUCKI. Gminy Kosakowo i Krokowa zna

lazły się w Złotej Setce Samorządów - rankingu
Centrum Badań Regionalnych i dziennika „Rzecz
pospolita". Podstawą w opracowaniu prestiżowego
rankingu jest wielkość inwestycji poniesionych w
ostatnich trzech latach (wartości przeliczane są na
jednego mieszkańca).
- Jestem szczęśliwy - mówi Mirosław Busz, prze
wodniczący Rady Gminy Kosakowo. - Będziemy się
starać, żeby za rok znowu zaistnieć w rankingu.
Najwyżej z pomorskich gmin uplasowało się Kosa
kowo (21 lokata). Przypomnijmy, że właśnie ta gmi
na w popularnym rankingu znalazła się po raz
czwarty - Sukces odnieśliśmy wszyscy razem: każ
dy kto mieszka i pracuje na rzecz dobra naszej gmi
ny - komentuje wójt Andrzej Czaplicki. - Udowod
niliśmy że jesteśmy naprawdę dynamicznym samo
rządem i liderem naszego powiatu.
Debiutująca w zestawieniu Krokowa zajęła miejsce
52. - Wynik motywuje nas i kolejnych radnych do
rozsądnego gospodarowania pieniędzmi - powie
działa nam wicewójt Maria Wiśniewska.
Wicewójt chciałaby aby w przyszłości Krokowa wy
glądała jak zwycięzca rankingu - Tarnowo Podgór
ne.
- Byłam tam - mówi Maria Wiśniewska. - Miejsco
wość jest pięknie zagospodarowana, można im po
zazdrościć.

•Dzień szczęśliwy, dzień jedyny,
dziś są Twoje urodziny, żyj w
szczęściu i radości, nie znaj smut
ku ni przykrości. W tym dniu pra
gniemy złożyć Aleksandrze Krzebietke z Osłonina życzenia zdro
wia, szczęścia, pomyślności,
niech Ci zawsze świeci słońce i
niech życie słodko płynie. Tego
życzą Tobie rodzice, babcia oraz
Łukasz.
•Jesteś me
chanikiem i
dobrym ko
walem, dlate
go nosisz te
świetne zandale. Z okazji
50 urodzin
wszystkiego
najlepszego
koledze Frankowi Kuchnowskiemu życzą przyjaciele.

•Niech w
wielu, dojścia do celu, rekordów
imienin dużo zdrowia, błogosła
Twych niebie
bicia i sto lat życia. Najserdeczniej
wieństwa Bożego na dalsze lata
skich oczkach
sze życzenia urodzinowe dla Mar
życzą dzieci z rodzinami.
smutku nie za
cina Gut ze Smolna zasyłają teścio
•Mijają lata,
wie i szwagrowie.
kwita cień.
Niech szczęśli
mijają godziny,
życzymy Ci
•Żyj w zdro
wy w Twoim
wiu i radości,
szczęścia na
życiu będzie
nie znaj smut
każdy dzień.
urodziny, szczę
ku ni przykro
Niech spełnią się życzenia i wszyst
ścia dobrego,
ści. Niech Cię
kie Twoje marzenia. Z okazji 11
życia długiego,
wszelkie zło
urodzin Michałowi Wikowskiemu z
tego życzymy
omija, a dobro
Ci z serca całe
Osłonina życzą rodzice.
go. Kochającemu bratu Alfonsowi
w życiu sprzy
Radtke ze Smolna życzenia składa
ja. Z okazji 60
•Rozsądku w
urodzin Teresy Białk z Gnieżdżewa
siostra z rodziną.
życiu, umiaru
w piciu, ciągłej
najserdeczniejsze życzenia ślą sio
•Z okazji 5 rocznicy ślubu Wiesła
radości i przy
stry Scholastyna, Małgosia, Hono
wowi i Marzenie Stolarzom z Sojemności.
rata i Bernadeta z rodzinami.
bieńczyc dużo zdrowia, pomyślno
Wspaniałej
ści i jeszcze wiele wspólnych lat i
pracy, wysokiej
•Tyle lat zleciało po cichutku,
pociechy z dzieci życzy pamiętają
płacy, snów .
czasami w radości, czasami w
ca siostra Grażyna z mężem i
smutku. Kochanej mamie i babci
kolorowych i
sytuacji odlotowych. Pomysłów
Wandzi Chrzan z okazji urodzin i
dziećmi.

Wspólne zdjęcie klasy III a

Gimnazjaliści z Krokowej

(pen, RK)

REKLAMA

KREDYTY
GOTÓWKOWE
POZYCZKI DO 5.000 PLN
* NISKIE OPROCENTOWANIE
* BEZ PORĘCZYCIELI
* DECYZJA W 24 GODZINY
k

TEL. 0 602 667 331

4 TOM-BCJD

13,31 zł
KLEJ

DO GLAZURY
op. 25 kg

Polecamy również inne materiały
po bardzo atrakcyjnych cenach

\
l

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

iSMW mm
P©GOTOWIE FiWANSOWE

R&w

iflESZgluii i
- BEZ PORĘCZYCIELI
- BEZ ZAŚWIADCZEŃ O ZAROBKACH
- DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH
(EMERYCI, RENCIŚCI, ROLNICY)

i§t§ efektywnie od 3f 9% rocznie
10 OOO-rata 124,16
20 OOO - rata 248,33
40 OOO - rata 296,66
70 000 - rata 869,16
100 OOO-rata 1241,66

m

P

i
I;

fil

I
I

80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11, XI p., pok. 1110, tel. 058/321-72-75
81-386 Gdynia, ul. 10 Lutego 7, I p., tel. 058/621-94-47
82-300 Elbląg, ul. 12 Lutego 25 (II piętro)
Pawilon Handlowy ŚWIAT DZIECKA, tel. 055/648-69-99
2040076/A/9491

Małgorzata Abraham, Rafał Abraham, Adam Chmiel, Krystian Daról, Michał Detlaf, Grzegorz Dominik, Michał Ellwart, Alicja Gerszewska, Robert Gnech, Emilia Goyke, Kamila Korth, Natalia Kreft, Aleksandra Laszuk, Tomasz Lesner, Marek Lieske, Emilia Maciejewska, Sara Małek, Agata Mikos, Magdalena Miłosz, Marcin Minga, Emilia
Smektała, Andrzej Steinke, Adam Trzciński, Marcin Wszałek. Wychowawca Krystyna Zakrzewska.

i

REKLAMA
CHAŁUPNICTWO kilka ofert pracy,
stała umowa, zbyt, znaczki 6zt, infor
macje listowne, bezpłatne. .Agora"
ul.Źeromskiego 14 84-150 Hel

MŁODYCH, pełne etaty, również se
zon, 1200- 2500,- miesięcznie. 62354-59

HOSTESSY Władysławowo, Ja
starnia, lipiec- sierpień 6 zł/ h,
Tel. 0501/158-454, 0504/008475

OSOBY

zdolne manualnie
z okolic Wejherowa, do odlewów
form gipsowych zatrudnię na
umowę o dzieło. Wiek 28 do 45
lat. Tel. 678-77-76 w godz. 10.00
-16.00

KAPITANÓW starszych ofice
rów, mechaników, II mechani
ków elektryków, poszukuje firma
Depemar Consulting (058)67936-62

PRACA w Holandii, wymagany niemecki paszport, dobre warunki,
(067)263-03-22, (0606)66-98-03

PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Ho
KIEROWCA- mechanik, potrzebny:
prawo jazdy C, E, doświadczenie,
uprawnienia HDS- mile widziane,
niekarany, dyspozycyjny. Balex Me
tal, Bolszewo, Wejherowska 12c, tel.
778-44-20

KONSULTANTKI- Oriflame, atrak
cyjne prezenty, możliwość dorabia
nia. 058/58-830-98

SPRZEDAWCÓW pasz po
szukujemy, 0-58/681-53-40

landii, Austrii, odbierz podatek najta
niej! Najskuteczniej! 058/301-82-63.

PRACOWNIKA w gospodarstwie rol
nym, kategoria „T", 0605/349-407

PRACOWNIKÓW do 35 lat, oferuje-

• my szkolenie, rozwój zawodowy, wy
sokie dochody, 664-07-97

RZETELNYM, dodatkową domową
pracę, 900 miesięcznie, 0602/39-4931
UCZNIA do zakładu, tapicerstwo sa
mochodowe, (058)572-10-85

MALARZ- szpachlowanie, montaż
płyt gipsowych, 0692/829-044
BEHAPOWIEC

oczekuje

ofert,

(0502)96-52-21

ELEKTRYK- znajomość instalacji

elektrycznej, telefonicznej, domofo
nów, RTV, 0609-184-239

KAFELKARZ- monter płyt gips-karton, paneli, PCV, podłóg szwedz
kich, prawo jazdy B, 673-22-58

KIEROWCA- mechanik-

kat. B, obywatelstwo polsko- nie
mieckie, (058)678-00-14

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

OPERATOR koparki z praktyką,
(058)673-44-96

PRZEPISYWANIE skanowanie, wy
druk, 671-15-93, 0501/957-499
SPRZEDAWCA-

magazynier,
uprawnienia na wózki, znajomość
hydrauliki , obsługa komputera,
0504/755-975

MAŁŻEŃSTWO poszukuje pracy
z mieszkaniem. Doświadczenie
w pracy na fermie drobiu i gospodar
stwie, w pracach remontowych. Wia
domość: W. Darga, 84-200 Wejhero
wo, ul. Sobieskiego 223/3

MĘŻCZYZNA, wykształcenie śred

FIAT 126p, tanio, 200 zł, (058)778-

PRZEPISZĘ prace - zaliczeniowe,

FtAT Cinquecento 1.1 Sporting, 96
r., stan bdb, 30 tys. km, 673-22-64

dyplomowe, magisterskie, skanowa
nie,
wydruk, (058)774-35-94,
(0503)66-88-23

kwalifikacji, bez nałogów, dyspozy
cyjny, uczciwy, (0502)74-00-97

STUDENTA zaopiekuje się dziec
kiem na czas wakacj, tel. 052/39755-45

DWÓCH emerytów podejmie się
ochrony budowy lub innych, do
świadczenie, 0600/57-12-36

UCZCIWA, 43-letnia, wykształcenie

KOMPUTEROWE przepisywanie,

tabele, wykresy, rysunki, poprawki,
skanowanie, drukowanie, 671-1593, 0501/957-499

KONSERWATOR- prace remonto

we, na sezon, młody, uczciwy, soildny, 0504/755-975

CHAŁUPNICZA,

poszukuję,

KOMPUTEROWE pisanie, skano
wanie, drukowanie, tabele, wykresy,
poprawki, rysunki, inne, (058)67115-93, (0501)95-74-99

wykresy, tabele, rysunki, poprawki,
wydruki, (0501)95-74-99, (058)67115-93

MALARZ- szpachlarz, prace remon

KOMPUTEROWE przepisywanie,

towe, tapetowanie, cekolowanie,
glazura,
wykładziny
PCW,
0504/755-975

zawodowe, bez nałogów, podejmie
każdą pracę fizyczną, może być
sprzątanie na 1/2 etatu, towarzyskie
wykluczone, (058)673-63-14

wykresy, tabele, rysunki, poprawki,
wydruki, skanowanie, (0501)95-7499, (058)671-15-93

11-06

wany, I właściciel, tel. 052/397-0899 po godz. 19

POLONEZ 1,5 LE, 85 r., stan db,
siedzenia lotnicze, H, R, 5-biegowy,
20 tys. km, silnik po kapitalnym re
moncie, 900 zł lub zamiana na Fiata
126p, (0609)75-59-60, (0502)54-95-

WÓZEK widłowy „Bułgar", udźwig2,5 t, silnik Perkinsa, stan idealny,
mało eksploatowany, 14.500 zł,
(058)778-27-18

dy 120 L, 200 zł, nowy, (058)672-0752

052/398-64-55

318 coupe 140 KM, 93 r., biały, stan

RENAULT 5, 81 r., poj. 900, blachy

bdb, AA, AS, CZ, inne, 23 350 zł,
(0605)57-52-02

metalik, 5- drzwiowy, 11.200 zł,
0505-771-016

FORD Transit, model 1995 r, krótki,
niski, 2,5 D, 93.000 km, bordo, po
duszka, wspomaganie, 21.800 zł,
058/686-56-06, 0601/68-48-15

MERCEDES „beczka", benz./gaz.,
80 r., 5000 zł, ciemnozielony, stan
db, (0503) 95-38-90

PRZYCZEPA

campingowa,

do drobnej naprawy, kpi. kół zimo
wych, 900 zł, (0502)54-95-99

SILNIK 380 V, 7,5 KW, obr. 1450,

VW Passat, 1,9 D, 1992,058/58-84449, 0608/320-780

MOTORYNKA w dobrym stanie, te

OPEL Corsa, Astra, Toyota, Yari

lub inny (gotówka), 058/56-139-14
0602/31-28-73

POWYPADKOWE, uszkodzone, za
chodnie. 671-59-62, 0601/800-490

AUTOWYNAJEM Zastępcze- Re
fundacja z ÓC, 058/552-75-22
0601/651-672

0602/649-147

VW Golf, 1985 r„ poj. 1,6 D, żółty,
bezwypadkowy, LKW, trzydrzwiowy,
cena 6.000 zł, tel. 069/156-09-28

DAEWOO, Renault, Fiat, Skoda
Peugeot lub inny (gotówka), 058/56
139-14,0602/31-28-73

(058)661-72-82 do 18.00

UAZ 469B, stan bardzo dobry, tel.

etabek, wyposażony, cena 13.000
zł, tel. 052/397-80-76

0601-624-184

OPONY różne rozmiary, felgi,

trójkąt gwiazda, cena 450 zł, tel.
052/398-93-80

VECTRA poj. 1,8 Kat, 1992 r„ ha-

*000001* skup samocho
dów
powypadkowych,

0602/334-705

ZESTAW naprawczy do silnika Sko

FORD Escort, 1.4, 1991, grafitowy

10 tonowa z podwójnymi burtami,
cena do uzgodnienia, tel. 052/39765-86

ny, tanio, tel. 052/397-15-38

OPEL Corsa, 1993 r., salon, garażo

VW Passat kombi, 1.6 D, 1987 rok,
cena 7.900 zł, WS, CZ, AF, S, R,
skórzana tapicerka, komplet opon,
zadbany, stan dobry, 0606/343-135,
0604/964-332, 058/532-13-89.

ski metalik, stan bdb, 37 tys. km,
673-18-10

JELCZ wywrotka 317 + przyczepa

BAGAŻNIK samochodowy, zmayka-

OPEL Astra 1.6, 92 r.: 3-drzwiowy,
zadbany, dodatki, opony 21 nowe,
garażowany, 10 800 zl, (058)774-5800, (0603)86-35-22

FIAT Cinquecento 900,96 r., niebie

IFA L-60, skrzyniowy/plandeka, 90
r., 6000 zł do uzgodnienia, możliwa
zamiana na samochód osobowy np.
VW, (058)324-44-67 po 19.00

KOMPUTEROWE przepisywanie,

kuje stałej pracy, nie tylko w zawo
dzie, (058)572-11-89

KUCHARZ- kelner, 27- letni, poszu

FIAT 126p, 600, 83 r„ siedzenia lot
nicze, R, błotnikido naprawy, 20 tys.
km, 800 zł, (0604)86-16-00,
(0609)75-59-60

nie, prawo jazdy, odpowiedzialnyposzukuje pracy, 0604/282-305

(0605)20-93-84

KIEROWCA młody, świadectwo

CITROEN Saxo 1.5 D, 99/00, bordo
wy metalik, 5-drzwiowy, stan bdb,
garażowany, 24 800 zł, 673-31-68

*000001*- skup aut powypad
kowych, 0603-767-991

ifa L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r
zamienię na samochód osobowy
np. VW lub sprzedam, 6000 zł di
uzgodnienia, pilnie, (058)324-44-6
po 19.00

*000001* samochody rozbite,

Autonaprawa

KOMPLEKSOWA

0602-506-359

Ogłoszenia drobne

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

TANIOI opony zimowe letnie, kom
puterowe wyważanie kót, oleje
z beczki, auto naprawa, blacharka,
holowanie, Auto Service Jeka, ul.Kuracyjna 20 Jastrzębia Góra
(058)774-44-80, tel/fax (058)774-4491,0503/114-301

NIERUCHOMOŚCI

PUCK, dom 120 m kw., 2 oddzielne
mieszkania, ogród 860 m kw., garaż,
674-12-82
PUCK, dom 170 m kw„ działka 580
m kw., 250 000 zł, 673-18-44

PUCK, działki bud. 607 i 1467
m kw., wtasn. hipot., (058)673-27-45
włąsn. hipot., 673-43-53

działki budowlane- 60 zł/m kw., letni
skowe- 35 zł/m kw„ (0501)14-40-17,
(058)550-26-47

BIAŁOGÓRA, nad pełnym morzem

PUCK, garaż blaszak ul. Armii Woj
ska Polskiego, 673-33-48

BOLSZEWO- działka budowlana,

PUCK centrum, mieszkanie 42

500 m, 18.000 zł, 0606-570-972,
(058)672-19-44

BORY Tucholskie, piętrowy 70

m kw, działka 900 m kw, własność
hipoteczna, 60.000 zł, tel. 340-9438, 621-77-23,

BYTONIA k. Starogardu Gd., działka
7000 m kw., 0600/964-157

BYTÓW mieszkanie, 73 m kw., I pię

tro, wygody, nowsze budownictwo,
plus garaż, działka ogrodowa (altan
ka, szklarnia, prąd, woda), Tel.
0505-658-798

CHARZYKOWY, dom mieszkalny,

powierzchnia użytkowa 45 m kw„
działka 400 m kw., tel. 058/687-3446

CHOJNICE, mieszkanie własnościo

we, ul. Książąt Pomorskich, 60,7
I. 052/397-55-39

NICE - mieszkanie wtasno-

sCiowe w centrum (Stary Rynek)opomiarowane, pow. 51,5 m kw, IVp, 2
pokoje, PCV, tel. 0604/219-417

CHOJNICE • pół domu w centrum,,

95 m kw, CO gazowe,wod - kan
miejskie, ogród 600 m kw, duży ga
raż, duży taras, cena do uzgodnie
nia, tel. 052/397-54-04 po godz. 16
luv 055/272-89-79

DAMASZKA 45 km od Gdańska,
dom letniskowy, całoroczny,
można zamieszkać na state, bli
sko jezioro, las 058/536-75-07,
0604/906-249.

DOMATOWO, działka 1200 m kw.,

673-89-07

GDAŃSK Oliwa, ul. Pucka, kawaler
ka 25 m kw, 058/56-19-365,
0502/877-354.
GDAŃSK Orunia, środkowy szereg,

180 m kw., 3-kondygnacyjny, 5 po
koi, duży taras, 2 łazienki, osobny
garaż 18 m kw., ogrodzona działka
260 m kw., tel. (058)309-97-00 po
17.00

GDYNIA Demptowo, domek do re

montu 80 m kw., działka 525 m kw.,
0 zł, (0505)45-28-70

IKO, działkę i domek letni

skowy w stanie surowym, tel.
058/687-48-38

GOŚCICINO- działka budowlana

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

GOŚCICINO k. Wejherowa- działka
budowlana, tanio, 0691-796-397
GRZYBNO około 1000 m kw.,

tel.058\681-07-50

JAGATOWO, działki budowlane,
przy działce prąd, woda, telefon, 20
zł/m kw., (058)683-09-28
JAGATOWO k. Pruszcza Gd., dziat
ki budowlane, przy działce prąd, wo
da, telefon, różne wielkości, 20
zł/m kw., (058)683-09-28
KASZUBY dom jednorodzinny, wy
soki standard, jezioro, pow. miesz
kalna 400, działki 2600, garaż 60,
suna, cena 950 tys., (059)82-18-258

LĘBORK, mieszkanie własnościowe

46 m kw., II p„ cena do uzgodnuienia, 673-08-36

LUZINO- działka budowlana, 722 m,

m kw., bezczynszowe, 65 000 zł,
(0692)80-72-10

REDA, mieszkanie 2 pokoje, 46,35
m kw., parter, duża kuchnia, dobra
lokalizacja, 75 000 zł, (058)678-6678
REDA, mieszkanie 2 pokoje, 46,35

m kw., parter z dużą kuchnią, dobra
lokalizacja, 75 000 zł, (058)678-6678

RUMIA Janowo, 71 m kw., 3-pok., IX
p., wysoki standard, 129 900 zł,
(0501)09-46-57, (058)671-63-51
RUMIA Janowo, mieszkanie 3-pok.,
IX p., wysoki standard, 129 900 zł,
71 m kw., (0501)09-46-57, (058)67163-51
SIWIAŁKA- działka nad jeziorem

Godziszewskim, 0608/362-864

SOMONINO k. Kartuz- działka bu

dowlana 1100 m, uzbrojona, 20,00/
m, (058)670-60-37

STAROGARD Gd., dom sprzedam,

STAROGARD Gd.- okolice, dom
w stanie surowym, 058/56-37-109

dziatki

671-14-91,

NADOLE (J, Żarnowieckie)- domek

letniskowy, murowany, działka1000 m, zagospodarowana, 0604870-342

NOWA Cerkiew, działka budowlana
uzbrojona, tel. 052/398-73-21

NOWY Dwór Wejherowski- działka

budowlana, 1100 m, uzbrojona,
(058)672-84-01

ODARGOWO, działka bud. 1400
m kw., ładne położenie, pilnie, 67376-15
OTOMINO, koło Żukowa domek jed

norodzinny ze stawem i działką budowlną przy ulicy, cena do negocja
cji. 0603-366-132

kow.pl

(0609)23-13-23

CHOJNICE - do wynajęcia lokal
w nowym obiekcie na działalność
bankową, ubezpieczeniową, biuro,
przyjmę przedstawicielstwo lub inne
propozycje, tel. 0602/577-551
GDAŃSK Centrum- atrakcyjne po
mieszczenie na biura 110 m kw (5
pokoi) wynajmę tel. 341-71-34

GDAŃSK Os. Kolorowe, wynajmę
mieszkanie 2-pok., pok. dzienny
z aneksem kuchennym, łazienka,
w.c., sypialnia z kątem do pracy, od
VI.II/IX, 650 zł + opłaty, bez pośred
ników, (058)344-05-20

+ dwa fotele + dwie pufki) bordowy,
drewniane krzesełko/ stoliczek (skła
dane) dla małego dziecka,kanapa
rozkałdana dziecięca (kolorowa), ro
żen elektrycznyc, tel. 052/396-70-94
lub 0501/399-629

chtodnicze-

Tei. (058)663-00-79,

0605-051 -328

LUSTRO 1,35x0,70 do łazienki lub

MASZYNY stolarskie, 0602-459-611
MEBLE (nowe), „Gdańskie", kredens
wysoki, stół, krzesła dębowe, tel.
0504/237-787

Kraju wydzierżawi na atrakcyjnych
warunkach ośrodek wodny, tel.
089/533-75-00

MEBLOŚCIANKA Koszalin z ławą,

PRZYJMĘ na pokój (kawalerka), tel.

wys. 2,2 m szer. 4,2 m, 624-20-09,
(0609)23-13-23

052/397-59-78 do 8 i po 20

PUCK centrum, pokojoe gościnne 2, 3-, 4-osobowe wynajmę 673-29-97

PARKIET dębowy, jesionowy, wyso
kiej
jakości,
(0605)20-69-85

(058)671-29-70,

REDA,

mieszkanie

1-pok.,

komfortowe, 400,
673-84-71, 0602/705-002

T R Ó J M I E J S K A

Korporacja

REDA, mieszkanie 2-pok., kom
fortowe 500,- +liczniki +kaucja
2000,odnajmę,
0602/705-002

673-84-71,

Nieruchomości

Forum- licencjonowani

pośrednicy, obsługa prawna, do
radztwo, szeroka oferta- Trój
miasta, okolice- sprzedaż, kup
no, wynajem, filia: Rumia- Jano
wo,
Dąbrowskiego
121,

771-39-44

REDA,

mieszkanie

3-pok.,

mieszkanie 2- pokojowe, 44,7 m,
I piętro, 80.000 zł, (058)672-01-54

WEJHEROWO- centrum, dom- sze

reg (możliwość prowadzenia działal
ności), 150 m, 350.000 zł, 0505-4537-85, 058/672-74-34

WEJHEROWO- dom wolnostojący,
do zamieszkania, 220 m, dziatka447 m, ocieplony, (058)674-73-49

kiej
jakości,
(0605)20-69-85

(058)671-29-70,

WIRÓWKA do bielizny, cena do
uzgodnienia, 673-24-07

673-84-71,0602/705-002

RUMIA, wynajmę 1 -pok. z używalno
ścią kuchni i łazienki, umeblowane,
400 zł, dziewczynie, pani, (0602)8484-68

RUMIA centrum M-1, zamienię na 2pokojowe Rumia lub okolice,
(069)38-48-76
RUMIA dwupokojowe, małżeń
stwu bezdzietnemu, lub jedno
dziecko, 671-10-86

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

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

CYKLINIARSKIE,

parkieciarskie, (058)672-08-13, 0604-900587

INSTALACJE elektryczne i od
gromowe, pomiary, 673-27-25,
0602-611-246

1,5 km od Pucka, działki bud. 560-

ne od 1100 do 2500 m kw., 5,50
zt/m kw., w pobliżu las, jezioro, PKP,
052/336-10-10

KAFELKOWANIE
SASINO, 18 km na wschód od Łeby,
domki letniskowe, (058)676-33-56,
(059)862-69-49

SASINO, domki 4-osobowe nad mo
rzem, lipiec 80 zł/doba, (058)676-3356, (059)682-69-49

od

Kartuz,

GARAŻE blaszane.
Tanio! 058/775-04-61, 8.00-

MONTAŻ płyt gipsowych, cekolowanie, malowanie, 0692-986-456
PODŁOGI układanie, cyklinowanie, lakierowanie, 671-31-66

UKŁADANIE cyklinowanie, la
kierowanie podłóg, 671-06-81

USŁUGI remontowe, malowa
nie, cekolowanie, tapetowanie,
panele, kafelki, solidnie, 671-5297, 0608/404-172

USTKA, promenada, pawilon
gastronomiczno- handlowy,
0602/459-103

WEJHEROWO Os. Kaszubskie,
wynajmę mieszkanie 2- pok., 47
m kw., częściowo umeblowane,
500,- +opłaty, 671-10-69

DZIAŁKI bud. 940 i 4000n m kw.,
Smętowo- 5 km
(0609)23-13-23

solidnie,

Puck, 673-11-22

TCZEW- Centrum Handlowe, ul.
Solidarności, ostatnie wolne po
wierzchnie do wynajęcia (po
wierzchnia wynajęta 80 %) Za
praszamy firmy do współpracy.
041/36-31-738, 0606/420-425,
0608/318-205

W nowym obiekcie handlowo - usłu

USŁUGI remontowobudowlane szeroki zakres,
wysoka jakość, konkurencyjne
ceny, tel. (0-58)673-09-81, 0606-133-034

obiekt turystycznyz działkami- sprzedam, 058/588-2581

MIESZKANIE 2-pok., 46,35 m kw.,
Reda, parter, duża kuchnia, db loka
lizacja, 75 000 zł, (058)678-66-78

MIESZKANIE 2-pok. 46,35 m kw.,

Reda, parter z dużą kuchnią, db lo
kalizacja, 75 000 zł, 678-66-78

PINCZERKI miniaturowe po cham
pionach, szczepione z metrykami,
cena 500 zt, tel. 052/397-49-92
PINCZERKI miniaturowe po cham
pionie, 2 x trzymiesięczne, suczki,
szczepione z metryką, tel. 052/39749-92
POLSKIE Owczarki Nizinne, szcze
nięta rodowodowe, tel. 052/398-7764

TURYSTYKA I SPORT

gowym w Chojnicach, wydzierżawię
pomieszczenie komfortowo wykoń
czone, o pow. 230 m kw, 25 zł
m kw., + parking, tel. 0602/577-551

KASZUBY, dom nowo wybu
dowany, całkowicie wyposa
żony, wygody, na wybudowa
niu- kilometr od szosy. Od
stycznia 2003 do zamieszka
nia, 10 miesięcy w roku- za
darmo! Koszty utrzymania do
mu pokrywa właściciel. Informaq'a: 0603/612-036

ABSOLWENCI! Poli
cealna Szkota Pracowników
Ochrony

SUKNIA ślubna Cybeline, rozmiar
36/38, ecru, długa, krótki rękaw, 2

nej i Spedycyjnej, Rotex, Gdańsk
058/30-74-400, Kwidzyn 055/27939-35, Słupsk 059/842-48-94,
Tczew 058/532-41-79, Starogard
Gd. 058/562-96-09, Wejherowo
058/672-16-46

egz. w Polsce, po jednej właściciel
ce, 800 zł, 058/677-52-55 do 15.30,

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

058/672-76-67 po 16.00

SUKNIA ślubna Firmy Agnes, roz.

STRZYŻENIE trawników, ogrodów,
poboczy, 673-86-01
STUDIUM Hotelarstwa i Organizacji
Turystyki; S T U D I U M E k o l o 
gii
i
Agroturystyki:
0 5 8 / 5 5 0 - 0 0 - 8 8 ,
058/553-19-11

42 tanio sprzedam, (058)774-40-89

MATRYMONIALNE
TELEFON komórkowy „Trium" na
kartę, stan idealany, cena 130 zt, tel.
052/397-52-72

TELEFON komórkowy, Motorola

PAN 58 lat z Niemiec szuka miłej pa
ni z Polski w wieku 40-50 lat do pro
wadzenia domu. 200 euro plus pokój
i wyżywienie. Oferty ze zdjęciem kie
rować na adres: Biuro Reklamy, ul.
Basztowa 3, 83-200 Starogard Gd.
Oferta: 77

M 3888, ładowarka, futerał, tel.
052/397-12-14

TORF, wywrotka 30 zł, tel. 058/68647-01

UBEZPIECZENIA

Ł)Q WLANE
WYPŁATA jKRpYTOW

komunikacyjne,

5000 RATA ok. 150
50 000 RATA ok. 300
150 000 RATA ok. 900
GPANSK, tA Swwgfefał 62

7619328,556 7464,
761 93 26,520 26 32,051)1352 529

6W04 99/761' HR'ąST8046,
0607 339 286

8xx, 9xx, nowe, oryginalne, 90 zł,
(0501)95-74-99

TUSZE do drukarek HP: 6xx, 7xx,
8xx, 9xx, nowe, oryginalne, kolor 90

JUWA.MI. NigNkstoKM, poM

ROZKOSZOGODZINKA 621 -71-85

(0501)95-74-99

USA Loteria www.konsul.pl 042/659-

(089) 644-19-21
CAŁODOBOWO 0608 603 454,;
0501 352 529.0607 339 286 ,

77-07

WĘDKA rura 8 m Germina,

UStUGI ogólnobudowlane, 0502-

c-maih krcdytypobita^wpfl

(058)674-22-65

328-704

HOSTESSY, 0-607-67-67-67

VIDEOFILMOWANIE, 678-56-59

rachunkowe, li

cencja, tradycja rodzinna, Ru
mia,

MAKS, 664-97-70

zł, czarne 51629 80 zł, inne,

(055)272 39 39,0503 386 853

BIURO

TOWARZYSKIE

TUSZE do drukarek HP: 6xx, 7xx,

majątkowe,
życiowe
0600-030-945,
679-36-16

WÓZEK inwalidzki, nowy, mato uży

HOSTESSY 0601-628-966

wany, składany, tel. 052/397-40-50

VIDEOFILMOWANIE 678-34-89

671-42-52

mm się

WÓZEK niemiecki, firmy Shuttle,

BIURO
Rachunkowe

IMIENNIKU
BAŁTYCKIM"

gulowany uchwyt, tapicerka wymien
na, duże koła, gratis śpiwór do wóz
ka, cena 350 zt, resorowany, tel.

licencja, ceny

promocyjne

052/397-88-30 wieczorem

Rumia, 0501/505-243

BETONIARKA oryginalna, 2501, ma

DESKI sosnowe, 350 zł, Ostrowo,
674-72-89

WYRZYNARKA 55 OW, płynnie re
gulowana, prędkość, 3 kąty ustawie

ło używana, w bardzo dobrym sta
nie, sprzedam, tel. 052/398-11-07

CZYSZCZENIE dywanów, wykła
dzin, tapicerek. Tanio! 058/672-4391,0601/416-463

DRZWI pokojowe i taczka na 2 kół
kach, 674-02-17

CIĄGNIK MTZ, 1985, 10.000,Sieczkarnia samojezdna 6000,0605/349-407

DETEKTYWISTYCZNE 058/30-74-

DYSKOTEKĘ sprzedam (1000
osób), tel. 058/684-16-77 po 20

0691/086-919

DOJARKA przewodowa i bańkowa-

DŁUGI, handel, odzysk, 307-42-16,

sprzedam, 058/56-201-52

307-44-17

FORMA metlowa, do fundamentu do
płotu, cena 200 zł, tel. 052/397-5272

z osprzętem, tel. 052/398-84-78
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Dziennik Lokalny - kupon
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ZADŁUŻONĄ spółkę z o.o. przejmę,

l

ZBIORNIK 2000 I, na olej opataowy

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI
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do wiadomości
biura ogłoszeń

nia noża - nowa, tel. 052/397-12-14

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

pakiet nr 4
treść:

„Tlir"- roczna-

uprawnienia publiczne. Rekruta
cja: 20021 2003, Gdańsk, Pilo
tów
7,
tel.
76-179-76
www.tur.artnet.com.pl (11.0017.00) Atrakcyjny zawód!
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C O Z R O B I Ć żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się Z A D A R M O
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13.00, 0692/644-835

KASZUBY,

SIATKA ogrodzeniowa, powle
kana PCV, ocynkowana, słupki,
bramy, Przywidz, tel. 058/68251-38

TRANSPORT osobowobagażowy. Marcin- 0609972-654. Mercedes Sprin
ter.

trzypokojowe, (47)/X, może być
umeblowane, 0601/318-330

DOM o pow. 55 m kw, poddasze

(ocieplone) + działka, dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, altana. Dach kryt
blachodachówką, nowe okna, drzwi,
wszytskie inatsalacje, podłogi C.O.,
blisko las i jeizoro, tel. 0692/030-964

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

ŻYRANDOL stary, przedwojenny,
kompletny, kupię, (058)343-08-60

PODRĘCZNIKI do gimnazjum, h

POLICEALNE Studium Obsługi Cel

Satelitarne,

MHz, dysk twardy 10 GB, pilnie, tel.
0505/667-041

li II, Puck, (058)673-41-89

Żytnia 23, (058)673-86-66,
0601/97-40-46

ne, zbiorcze, satelitarne, 0501-311415

PŁYTY analogowe, 0-503-815-732

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

NAPRAWA urządzeń chłod
niczych, Żelistrzewo

ANTENAI Całodobowo: indywidual

kupujemy!

Gdańsk, 341-52-40

PROCESOR Celeron 700 MHz - 750

nia.pustaków i bloczków na Ka
szubach, wibroprasa, transport,
kruszywo naturalne. Władysłwa
Joskowski, Golica, 83-321 Mściszewice,
gm.
Sulęczyno,
tel.058\685-00-30, 058\681-6216

AEROBIK! zostań instruktorem, ma
sażystą, 0-602-32-48-48

PIANINA

MASZYNA szewska Singer, stary

NAJSTARSZA i solidna wytwór

USŁUGI INNE

ANTENA!

PIANINA kupujemy! (0-58)661-

tel. 0607/565-131

DOBERMAN suczka 3-letnia, od
dam, 782-19-90

malowanie, panele, 671-67-03

ŻELISTRZEWO k. Pucka, dom pię

trowy 220 m kw., działka 2300
m kw., 2 garaże, kanalizacja miej
ska, 220 000 zł, 673-64-78

Typ, cena 450 zt, tel. 052/398-93-80

673-24-07

KAFELKOWANIE hydraulika,

RUMIA odnajmę mieszkanie

jeziora, sprzedam, 0602/59-49-07

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

at tradycji

sprzedam, 0600/980-817

remontowobudowlane, 671-9882

WYGONIN, działki letniskowe, blisko

LODZIE wędkarsko - turystyczne,

•BEZ PORĘCZYCIELI

OWCZARKI niemieckie- szczeniaki,

KAFELKOWANIE

cyjna działka bud. 864 m kw., ogro
dzona, 673-27-58

ZWIERZĘTA

KURCZAKI Nioski, odchowane, róż

WEJHEROWO Śmiechowo, działka

WŁADYSŁAWOWO centrum, atrak

KREDYTY
gospodarcze,
hipoteczne,

771-39-77, 0601/64-08-92

ju, tel. 0606/152-405

odnajmę, (35), niski czynsz, 671-3958

pok. widok na morze, 59 m kw., gla
zura, terakota, 673-41-21

URZĄDZENIE do masażu kręgosłu
pa oraz matę masującą (dom, samo
chód)- sprzedam, 250 zł/ sztuka,
nieużywane, (058)672-55-20

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

RUMIA Janowo, mieszkanie 2-pok.

WŁADYSŁAWOWO, mieszkanie 2-

376

KROWA po drugim wycieleniu w ma

jednorodzinnym z wygodami, mał
żeństwu bezdzietnemu lub z 1 dziec
kiem, ew. samotnym, (058)679-4189,671-41-93

SIEWNIKI zbożowe, 4-metrowe 2
sztuki. Siwenik nawozowy „Amazone". Rozstrząsacz siana. Agregat
uprawowy. 058/58-84-214, 058/5884-449, 0605/320-780

cm x 55 cm, lampy, kinkiety, tanio,

60-10

Cyfra, Polsat Cyfrowy- promocja!

SCHODY dębowe, jesionowe, wyso

WEJHEROWO centrum, sklep 100
m, 0-502-459-624
bud. 600 m kw., woda, prąd, gaz, te
lefon w ulicy, 25 USD/m kw., 677-3585

SAUNY 052/346-27-53, 0602/122-

+liczniki +kaucja 2000,- odnajmę,

WEJHEROWO centrum, kamienica

z wykończonym sklepem oraz trzy
kondygnacje w stanie surowym, 0502-459-624

(0609)23-13-23

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

(058)671-02-07

KOSZ wiklinowy z pokrywą, wys. 77

INSTALACJE centralnego ogrzewa
nia i systemy sanitarne. Niskie ceny,
wysokie rabaty. Kompleksowo,
0600/412-905, 058/56-264-44

JESTEŚ w podeszłym
wieku i czujesz się samot
ny - zadzwoń! Prywatny
Dom Pogodnej Starości
okolice Tczewa, 058/53196-27.

KUPIĘ stare
pocztówki,

14',dysk 2 GB, klawiatura mysz, ce
na 800 zt, tel. 0501/405-791

wy Kverndands, brona talerzowa,
siewnik 4 m Mazur, sprzedam, 67913-66

ZBIORNIK do mleka 1.000 I, oraz
basen opałowy do olepu, poj. 2.000
I, tel. 052/398-84-20

zabiegi, 0601/533-409

komfortowe, eoo,

RUMIA, 1-pok. 63 m kw., w domku

WEJHEROWO (os. Kaszubskie)-

PIEC kaflowy przenośny, 624-20-09,

we. Instalacje, przyłącza, kotłownie.
Nowocześnie, konkurencyjnie. 67262-64, 0601/677-964

MASZYNY stolarskie- kupię, 0602-

CZĘŚĆI komputerowe, tel. 052/397-

ficzny trójwymiarowy, monitor Philips

HYDRAULICZNE! Grzewcze. Gazo

TOKARA do robienia warkoczy,
Chojnice, tel. 0504/237-787

GINEKOLOG

•

57-17

MB, bogata grafika, akcelerator gar-

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

„Kuna 21", mtocarnia z silnikiem 5
kW, 058/572-18-21

„Balticon".

:

KOMPUTER 400 AMD, pamięć 32

ELEKTROINSTALATORSTWO, tel.

SNOPOWIĄZAŁKA WC5, prasa

magazynowe,

przedpokoju, 673-24-07

LUBOWIDZ. Okazja! Liga Obrony

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

KONTENERY

GDAŃSK Wrzeszcz centrum, wynaj
mę kawalerke 25 m kw., umeblowa
na, 850 zl, od zaraz, (0602)69-51-96

dziela), Berlin- Gdynia (piątek)zabiorę mikrobusem. Tel.
0 5 0 2 / 4 7 0 - 4 2 1 ,
(0049)1754963431

tel. 052/397-57-17

zt, tel. 052/398-31-02 po godz. 20

PŁUG 4-skibowy Atlas, pług 4-skibo-

OKAZJA! Gdynia- Berlin (nie

200 32 MB lub zamienię na tańszą,

KOMBAJN zbożowy kupię do 7.000

459-611

ZDROWIE I URODA

kom.

Naprawa
wszystkich systemów, 671-58-

bowe od 99,-! 4-osobowe- 180,-

długości, pilnie sprzedam, tel.
052/398-28-31 po godz. 18

KARTA graficzna Ge Force 2 Mx

DOMOFONYI

tel.059/821-82-54 lub 0606/519-529

lata gwarancji, Polska, sprzedam,
tel. 052/398-78-39

012/641-64-15 www.hotelstudio.kra-

GRZEJNIKI żeliwne, 624-20-09,

KOMBAJN zbożowy FAHR, 1.2001,

LADA chłodnicza LW 120 - 55P, 2

DESKI podłogowe, sucha, różne

KOMPLET wypoczynkowy (kanapa

m kw, komfortowe, niski czynsz,
058/532-45-45, 0608/213-865.

BORY Tucholskie, działki budowla

budowlane,
0600/175-789

daszu do adaptacji na mieszkanie
(wynajem lub kupno), tel. 0608/576349

+liczniki +kaucja 1000,- odnajmę,

LUZINO- działka budowlana, 722 m,

MRZEZINO

POSZUKUJĘ pomieszczeń na pod

TCZEW centrum, mieszkanie 90

30 zł/ m, media- obok, 0600-713514,0692-736-606

ŁUBIANA, działki letniskowe w pobli
żu jeziora Sudomie, (058)687-44-24

Kaszubskim), około 40 m, I lub II p.,
0505-777-001

5 lipca 2002

Echo Ziemi Puckiej

koje z łazienkami. Promocje! 2-oso-

Dziecko- pobyt gratis! Tel./ fax

058/56-280-33

1800 m kw., uzbrojone, db dojazd,
wtasn. hipot., 20 zł/m kw., (058)67419-92 wieczorem

media- obok, 23.000 zł, 0692-736-

WEJHEROWO (chętnie na Osiedlu

że pokoje, ogród 430 mkw., garaż,
CO, wtasn. hipot., 674-12-82
PUCK- hipoteczne, 800- 1200
m kw., 25 zł/ m kw., 058/673-83-17,
0601/628-102

BOLSZEWO- działka budowlana,

KRAKÓW, Hotel Studio, po

PUCK, piętro domu 60 m kw., 2 du

działki budowlane 60 zł/m kw„ letni
skowe 35 zł/m kw., (0501)14-40-17,
(058)550-26-47

1.800 m, prąd, telefon, woda- obok,
(058)572-07-93

JACHT Bez 2 z przyczepą, komplet
ne ożaglowanie, stan bdb, 3800 zt
sprzedam, 673-18-89

PUCK, dom wolno stojący, 170
m kw., ogrzewanie olejowe, okna
PCV, (0501)31-75-47

PUCK, działki bud. 800-1700 m kw.,

BIAŁOGÓRA, nad pełnym morzem

OKOLICE Jastrzębiej Góry, działki
bud. 1,5 km od morza, własn. hipot.,
20 zt/m kw., (058)674-19-92 wieczo
rem, (0502)33-44-72 .

I Dziennik
! Baityckim

m

ATS Koln,
najtaniej,
wynajem
mikrobusów,
671-49-59,
0605/665-838

Puck, plac Wolności 31
Wejherowo, ul, Sobieskiego 227

2ADZWO& LUB PRZEŚUJ FAKS
• Gdańsk tel. (058) 300-35-20
fax (058) 300-35-08
• Puck

(058)673-25-01

• Wejherowo (058) 672-40-08

WffltJĆ ICIIPM H0 UffEUlIsSICIEJ SICft^YfSśiCi
Puck, plac Wolności 31, Reda, dworzec PKP,
_J Rumia, ul. Pomorska 11, Wejher, ul. Sobieskiego 227.
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Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11 „GRATKA*
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Echo Ziemi Puckiej

W SKRÓCIE

Najbardziej usportowiona szkota

•Małgorzata z medalami

Laury
dla puckiego „oksfordu"

Z
Biegnie Małgorzata Flejszar.

Fot. Waldemar Płomień

BIELSKO BIAŁA. Małgorzata Flejszar na lekko
atletycznych mistrzostwach Polski juniorów była
najlepszą pucką zawodniczką. Dwa razy wywal
czyła złoto (100 i 200 m) oraz srebro (z koleżan
kami na dystansie 4 x 100 m).
Szefowie Lekkoatletycznego Klubu Sportowego
Ziemi Puckiej - przypomnijmy, że to właśnie w
barwach puckiego klubu startuje utytułowana za
wodniczka - nie kryją zadowolenia.
- Sukces jest niepodważalny - komentuje Walde
mar Płomień, wiceprezes LKS ZP. - Gratulacje
należą się naszej sprinterce oraz jej trenerce Te
resie Jaskułce.
Za swoje osiągnięcia biegaczkę powołano w skład
polskiej reprezentacji lekkoatletycznych juniorów.
Srebrne medale na mistrzostwach Polski wywal
czyły również sprinterki: Anna Blaszkę, Kinga
Konkol i Kornelia Konkol, co jak przyznał wice
prezes Płomień, było sporym zaskoczeniem.

(pen)

Większa ktasa B

POWIAT PUCKI. Rejestracja i wpłaty wpisowego

przez drużyny piłkarskie chcące występować w
rozgrywkach grupy puckiej klasy B przyjmowane
będą w delegaturze PZPN w Goszczynie od 20
lipca do końca sierpnia.
- Już wiadomo, że zgłosić się chce do rozgrywek
więcej drużyn niż występowało dotychczas - mó
wi Mirosław Wierzba, delegat PZPN. - Natomiast
nikt z już grających nie chce się wycofać, do tego
jeszcze być może dojdzie zdegradowana z klasy A
Kaszubia Starzyno. Prawdopodobnie w przyszłym
sezonie utworzymy więc trzy grupy klasy B.
W jednej występowałyby tylko drużyny wejherowskie (akces do gry wyraziło Bożepole Wielkie),
natomiast dwie byłyby puckie. Jeśli do tego doj
dzie, to nasze zespoły podzielone zostaną teryto
rialnie, tak aby koszty przejazdów były jak naj
mniejsze. Początek rozgrywek najprawdopodob
niej będzie taki jak w ubiegłym roku, czyli ostat
nia niedziela sierpnia. Nowe drużyny, które mia
łyby grać w puckiej klasie B, to Puma Darżlubie,
Celbowo, Połczyno oraz Korona II Żelistrzewo.
(jan)

espół Szkół Za
wodowych w
Pucku, popu
larny
„oksford",
został
zwycięzcą kon
kursu na naj
bardziej
usportowioną
szkołę ponadgimnazjalną w
powiecie puckim. Drugie
miejsce zajął Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Puc
ku, a trzecie Zespół Szkół
Rolniczych w Kłaninie. Na
dalszych pozycjach sklasy
fikowano kolejno Zespół
Szkół Gospodarki Żywno
ściowej w Rzucewie, Tech
nikum Hotelarsko-Gastro
nomiczne we Władysławo
wie i Zespół Szkół Ogólno
kształcących w Helu.
O kolejności decydowały
punkty zdobyte w lokal
nych zawodach rekreacyj
no-sportowych. Konkurs,
który przeprowadzono po
raz pierwszy, zorganizował
Powiatowy Ośrodek Sportu
Młodzieżowego.
- Ta rywalizacja spełniła
swoje założenie - mówi Ma
rek Heyducki, dyrektor
POSM. - W trakcie roku
szkolnego widać było, że
zwiększyło się zaintereso
wanie sportem. W organi
zowanych przez nas igrzy
skach powiatowych brały
teraz udział wszystkie re
prezentacje, a wcześniej
mieliśmy kłopoty z fre
kwencją. Widać, że sport
cieszy się coraz większą po
pularnością, a zawody mają
coraz wyższy poziom.
Organizatorzy przyznają,
że duży wkład w sukces
wyróżnionych szkół mieli
nauczyciele wychowania fi
zycznego. Czternastu z nich
zostało nagrodzonych upo
minkami.
Głównymi nagrodami
był sprzęt sportowy za 5500
zł. Otrzymały go cztery naj
lepsze szkoły

Rozdaniu nagród towarzyszył występ zespołu Dębogórskie Kwiatki ze Szkoły Pod
stawowej W Dębogórzu.
Fot. Dariusz Marzejon

Zwycięstwo „oksfordu"
było bezdyskusyjne. Repre
zentanci tej szkoły zdobyli
w sumie w zawodach po
wiatowych 547 pkt. Drugie
w kolejności puckie ZLO
zgromadziło ich 255. W każ
dej dyscyplinie maksymal
nie - za zwycięstwo - moż
na było uzyskać 20 pkt. Re
prezentacja ZSZ Puck
triumfowała w biegach
przełajowych, lekkoatletyce
dziewcząt, siatkówce chłop
ców klas I-II, koszykówce
klas I-II dziewcząt i chłop
ców, tenisie stołowym
dziewcząt, halowej piłce
nożnej dziewcząt, siatków
ce dziewcząt i chłopców
oraz koszykówce chłopców.
Na uwagę zasługuje wy
sokie miejsce w klasyfikacji
puckiego ogólniaka. Ta
szkoła nie dysponuje prze
cież własną salą gimna
styczną.
(mid)

Mocnym punktem „oksfordu" w rozgrywkach powia
towych były drużyny siatkarek i siatkarzy.
Fot. Krzysztof Miśdzioł

REKLAMA

UWAGA! PROMOCJA LOKAT!

1m-C

im. Św. Jana z Kęt

9,5%

ANTYWŁAMANIOWE - ZEWNĘTRZNE - WEWNĘTRZNE
DŹWIĘKOCHŁONNE - OGNIOODPORNE - atesty,certyfikaty

Lokaty terminowe:

3 m-ce 11,0%
6 m-cy 11,3%
powyżej 40 000 zl
9 m-cy 11,0%
możliwa negocjacja
12 m-cy 11,0% wyższego oprocentowania
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RACHUNKI BIEŻĄCE dla podmiotów gospodarczych - BEZ OPŁAT
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MALOWANE

PROJEKT - MONTAŻ - JAKOŚĆ - GWARANCJA

UBEZPIECZENIA (bezpośrednio u Ciebie » domu)
Rumia, ul. Stoczniowców 23, tel. 671 73 73, Wejherowo, ul. Sobieskiego 318, tel. 672 41 28

Producent

BALEXMETAL

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

i#c§!f 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

blacho trcpezawffl li 12,21 zł/m2 Mech© płaska 10,19 zł/m2
jj._
cena netto
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powierzchni
kryjącej;
VAT 7%

