Echo

Dziennik
Bałtycki

Ziemi Puckiej

WiJmm
1wmm

piątek 26 lipca 2002 r.

PUCK
NASZ WYWIAD

WŁADYSŁAWOWO

JASTARNIA i HEL i KOSAKOWO

KROKOWA

Władysławowo. Aleja Gwiazd Sportu

Przestępcy
boją się psów

%•

Rozmawiamy z sierżantem szta
bowym Jackiem Oleńskim, naj
lepszym policyjnym przewodni
kiem psów w województwie.
Dzięki zwycięstwu pojedzie na
|£nał mistrzostw Polski.
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Nowe wyróżnienie

Wesołe zabawy
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POŁCHOWO

Górski na boisku

Fot. Janusz Nowicki]

Jak zwykle w środku sezonu nie
możemy narzekać na brak im
prez rozrywkowych. M.in. w Re
wie wystąpił zespół K.A.S.A., a
w Pucku kosztowano zupy przy
prawianej przez samego burmi
strza.

Siatkówka na plaży
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Od poniedziałku
do soboty w „Dzienniku

Prawdziwie po gwiazdorsku zachowywał
się Dariusz Michalczewski.

PUCK

Wygraj Seata Ibizę

Konkurs
Dziennika
i Radia
Gdańsk

*

Pierwszy tytuł Przyjaciela Wła
dysławowa przypadł Krystynie
Ryszce z Ustronia. Ulubionym
miejscem pani Krystyny jest
plaża na wysokości Chłapowa.

[REWA, PUCK
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zy będzie Małysz? - to pyta
nie słychać było wszędzie.
Ulubionego sportowca pol
skich kibiców zabrakło wśród
obecnych podczas III edycji
władysławowskiej
Aleji
Gwiazd Sportu. Wprawdzie
kapituła przyznała skoczkowi wyróżnienie,
jednak zasadą jest że gwiazdy odsłaniane
są tylko przez samych uhonorowanych. A
jak się dowiedzieliśmy, Małysza w górach
zatrzymały obowiązki związane z budową
skoczni narciarskiej w Wiśle.
Odsłonięto 6 gwiazd znakomitych spor
towców, z czego aż 4 z nich należą do
Kazimierz Paździor byt bardzo zadowolo
pięściarzy.
(jan) 3
ny ze swojej gwiazdy.

Fot. Janusz Nowicki

REKLAMA

W tradycyjnych mistrzostwach
Pucka w piłce siatkowej dosko
nale wypadli zawodnicy z na
szego powiatu. Tym samym pucczanie potwierdzili swoją wyso
ką dyspozycję.
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ziałacze piłkarscy czwartoligowych Kaszub Połchowo przy
gotowali nie lada gratkę dla ki
biców. Jutro, w sobotę, na miejsco
wym stadionie można będzie spotkać
Kazimierza Górskiego.
Od godz. 13 do późnego wieczora
trwać będą imprezy towarzyszące.
Najpierw odbędzie się turniej piłkar
ski starszych panów. Wystąpią druży
ny oldbojów z kilku naszych miej
scowości. O godz. 14 wójt Tadeusz
Puszkarczuk przywita Kazimierza
Górskiego, po czym gość komento
wać będzie konkurs rzutów karnych.
O godz. 17 piłkarze Kaszub zmierzą
się z drużyną gwiazd wybrzeżowej
piłki lat siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych.
Od godz. 19 można będzie wziąć
udział w spotkaniu z Kazimierzem
Górskim przy ognisku. Będzie możli
wość wykonania wspólnych fotogra
fii oraz zdobycia autografu. Od godz.
20 organizatorzy zapowiadają zabaw
taneczną na wolnym powietrzu.
- Zapraszamy wszystkich zawodni
ków, sympatyków piłki i tańca wraz z
rodzinami - mówi Andrzej Skwiercz,
współorganizator zabawy.
- Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
Imprezę obsługiwać będzie Telewizja
Gdańsk i Radio Gdańsk.

(jan)
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Przyjeżdżam nad morze
od kilku lat i przekona
łem się, że różnie to by
wa z tymi kwaterami.
Nie chcę wytykać pal
cami u kogo było brud
no, a u kogo nie było
ciepłej wody. W każdym
razie polecam kemping
Małe Morze.
Robert
•JASTARNIA. Bar
rybny przy sklepie Dra
ga w Jastarni - zapa
miętajcie to miejsce.
Świeże rybki, we wszel
kich postaciach. Smażo
ne, pieczone, wędzone,
w galarecie, bez galare
ty. Niebo w gębie. Pół
wysep Helski uratował
swój honor - jako naj
bardziej rybnego miej
sca na polskiej ziemi.
Edward Łachuta,
Chorzów

Liczba dnia

29
- do tej pory tylu pol
skich sportowców zo
stało uhonorowanych
odsłonięciem tablic na
Alei Gwiazd Sportu we
Władysławowie

ROLNICY

Ulegają
presji.
Umiarkowane - tak
oceniają specjaliści za
interesowanie rolni
ków unijnym progra
mem SAPARD. Jak po
wiedział nam Kazi
mierz Kuntz z puckie
go Rejonowego Zespo
łu Doradztwa Rolni
czego - na razie za
kwalifikowało się kilku
gospodarzy z gminy
Puck.
- Większość uległa
presji mediów - ubole
wa Kazimierz Kuntz. Ludzie twierdzą, że nie
warto skorzystać z
szansy Nawet nie probują.
Jak przekonują specja
liści, warto poświęcić
czas na przygotowanie
wniosku pomocowego.
- Naprawdę warto po
znać szczegóły i spró
bować szansy - prze
konuje Kazimierz
Kuntz.
(pen)

KARTKA
Dziękujemy za piękne
wczasy we Władysła
wowie. Dziękujemy za
przemiłą obsługę w
sklepie u pana Budzisza przy ul. Bohaterów
Kaszubskich na Szotlandzie. Pozdrawiamy
redakcję „Echa" - pra
cownicy Huty Ko
ściuszko z Chorzowa.
mm
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Przestępcy boją się psów
Rozmowa z sierżantem sztabowym Jackiem Oleńskim,
najlepszym policyjnym przewodnikiem psów w województwie

Po

raz kolejny
pan i pański
pies Amon
okazaliście
się bezkon
kurencyjni na wojewódz
kich mistrzostwach poli
cyjnych przewodników.
Spodziewał się pan sukce
su?
- Nie byłem pewny zwy
cięstwa. Poziom tym razem
był bardzo wyrównany, ale
udało się już po raz trzeci z
rzędu. Dzięki zwycięstwu
pojedziemy na finał mi
strzostw Polski. Udało nam
się już raz z Amonem wy
walczyć trzecie miejsce w
kraju.
- Czym przewodnik i je
go pies muszą się wykazać
podczas mistrzostw?
- Rozwiązywałem test
wiedzy policyjnej i strzela
łem. Amon musiał pokazać,
jak tropi - znajdował ukry Amon ma sześć lat, od 1997
ty przedmiot. Jury oceniało
posłuszeństwo psa i jego
agresywność, czyli obronę 2 razy dziennie. W upale
przewodnika i pościg za trzeba ograniczać te zaję
cia.
pozorantem.
- Jakie psy mogą służyć
- Jak wygląda codzienna
opieka nad policyjnym w policji?
- Najczęściej są to
psem?
- Przyjeżdżając rano do owczarki niemieckie. Ale
komendy, przewodnik idzie rodowód nie jest wymaga
do kojca, do swojego psa. ny. Pies musi być mocny
Po sprzątaniu trzeba psa psychicznie, odporny na
„wybiegać". Jeśli jest oka strzały. Chętny do aporto
zja, to także czworonogowi wania.
- Przestępcy boją się
należy się kąpiel. Potem
czesanie, karmienie. Gotu psów?
- Tak, bardziej nawet niż
jemy dla psów mięso z ka
szą. Tropienie ćwiczy się 1- ludzi. Nigdy nie są pewni,

Wczasowicze przebywający nad naszym mo
rzem nie zawsze przejmują się brakiem słoń
ca. Nawet wieczorami, gdy niebo schowane
jest za lekką mgiełką, na plażach można spo
tkać tłumy osób spacerujących nad brzegiem
i wylegujących się na piasku. Z pewnością
wpływ na takie zachowanie, ma niezwykła
magia morskiego brzegu.
Fot. Janusz Nowicki

NASZEMIASTO.PL

Reklama za darmo
Fot. Krzysztof Miśdzioł

jak zachowa się pies. Po
dejrzani nie stawiają kło
potów przy zatrzymywa
niu, gdy obok pilnuje ich
czworonożny policjant.
Rozmawiał
Krzysztof Miśdzioł

Jacek Oleński
Mieszka we Władysławowie. Żo
naty, jedno dziecko. W policji
służy od siedmiu lat. Psami zaj
muje się od pięciu lat. Jest sze
fem puckich przewodników.
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się o pływa
jący pomost
długości 28,8 m. Wyposa
żony w odnogi, tzw. Y-bomy może pomieścić jed
norazowo 7 jachtów. Wy
konano także toalety w
budynku
zajmowanym
dawniej przez Polskie Ra
townictwo Okrętowe.
Natomiast
nabrzeże
przy pomoście, do którego
podciągnięto prąd, wyło
żone zostało kostką bru
kową. Wykonanie tych
prac kosztowało 115 tys.
zł.
W planach jest jeszcze
wybudowanie drugiego
pomostu,
pryszniców,
pralni oraz suszarni.
Naprzeciw cumujących
jachtów stanąć ma budy Pomost cieszył się zainteresowaniem zaproszonych
nek klubowy z restauracją
gości.
Fot. Janusz Nowicki
i zapleczem hotelowym.

(jan)

Czytaj więcej:

. hei.naszemiasto.pl

Żeglarski parking we Władku

REDAKCJA PUCK

Sezon w pełni, a jeszcze nie wszyscy kwaterodawcy i gastronomicy pomyśleli o reklamie swoich
usług. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu,
prosimy o zgłaszanie swoich ofert do naszego
darmowego serwisu internetowego. Każdego dnun
w sezonie letnim nasze strony hel.naszemiasto.pl
i puck.naszemiasto.pl odwiedza kilkanaście tysię
cy osób. Nie trzeba chyba przekonywać, jak wiel
ka to siła reklamy.
Nasz serwis jest otwarty i niemal każdy prowa
dzący działalność gospodarczą ma możliwość dar
mowego wpisu swojej firmy. Ograniczamy się je
dynie do zamieszczenia podstawowych informa
cji. Natomiast dowolność wprowadzania danych
przez firmę zapewnia wykupienie jednego z przy
gotowanych dla chętnych pakietów NaszegoMiasta.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod nr. teł. 67349-56.
(jan)

r. jest na służbie.

WARTO WIEDZIEĆ

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
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NASZA AKCJA

i „Dziennik" z upominkiem
JURATA. W piątek i sobotę, kupując „Dziennik
Bałtycki" w wyznaczonych kioskach RUCH, nasi
Czytelnicy otrzymają razem z gazetą upominki.
Będą to m.in. koszulki, długopisy, czapeczki, mapy
turystyczne powiatu puckiego, baloniki itp. Im
więcej zakupionych gazet, tym atrakcyjniejsza na
groda.
W piątek i sobotę akcja promocyjna prowadzona
• będzie w Juracie w kiosku mieszczącym się w ho
telu Bryza.
Ta akcja prowadzona jest jest przez „Dziennika
Bałtycki" i RUCH w okresie wakacyjnym. Spotka
ła się z dużym zainteresowaniem Czytelników. W
lipcu i sierpniu akcja prowadzona będzie w wielu
miejscowościach powiatu puckiego. Gazety z upo
minkami będzie można jeszcze kupować m.in. w
wybranych punktach RUCH w Jastrzębiej Górze,
Chałupach, Helu, Dębkach, Karwi.
(mid)

Ogłaszaj się

zawsze w czwartek w Dsienniku
B i u r a
Reklamy:

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (0-58) 30-03-233
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2, tel. (0-58) 66-06-527
Słupsk, ul. Filmowa 3e, tel. (0-59) 848-17-30

WYDAWCA

REKLAMA
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (058) 300-3260, fax 300-32-66; 300-32-10 fax 300-32-13
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2 (redakcja)
tel. (058) 660-65-00,660-65-01; teUfax (058)

Czytaj więcej:

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

K*SKAPRESSE sp. z o.o.
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
s: Krzysztof Krupa

Drukarnia CPP Oddział Gdańsk,
ul. Potęże 3
tel. 305 90 25, fax 305 90 24
Proj. graficzny - Krzysztof Ignatowicz, tel. 3003128

Wydarzenia

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

BEZPIECZNE POMORZE

Wtadysławowo. Nowe gwiazdy na alei

Unikajmy korków

„Tygrys" został oswojony

Okres od połowy lipca do połowy sierpnia to szczyt sezonu. Te
raz na drogach pojawiają się największe korki. Policja przyznają
że przy takim natężeniu ruchu nie jest w stanie rozładować sy
tuacji na szosach ziemi puckiej.
Największe korki tradycyjnie są na trasie z Redy do Władysławo
wa, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, gdy do swych
kwater wracają zmotoryzowani plażowicze. Funkcjonariusze
proszą kierowców, aby przedłużyli swój pobyt nad morzem, sko
rzystali np. z posiłków serwowanych w licznych barach, a w dro
gę powrotną udawali się po zmniejszeniu ruchu na trasie.

Po

raz trzeci do
Władysła
wowa zje
chały spor
towe gwiaz
dy. Za nimi z plaż ściągnęły
tłumy mieszkańców i wcza
sowiczów
Odsłonięto sześć gwiazd
znakomitych sportowców, z
czego aż cztery należą do
pięściarzy Okazją do wy
różnienia tylu bokserów
jest obchodzona w tym ro
ku 50 rocznica powstania
Ośrodka
Przygotowań
Olimpijskich „Cetniewo" we
Władysławowie. To właśnie
tutaj „Papa" Stamm szkolił
pierwszych polskich pię
ściarzy.
Swoje honorowe miejsce
na alei znaleźli znani z rin
gów: Aleksy Antkiewicz,
Leszek Drogosz, Kazimierz
Paździor oraz Dariusz „Tyfgrys" Michalczewski, który
przekazał na rzecz fundacji
Jolanty Kwaśniewskiej je
den ze swoich mistrzow
skich pasów.
Swojego wzruszenia nie
mógł opanować Grzegorz
Wagner, syn Huberta, zna
nego trenera siatkarzy.
Gwiazdę ojca odsłaniał ra
zem z kapitanem „złotej"
drużyny Edwardem Skor
kiem.
Wiele braw zebrał także
Ryszard Szurkowski, nasz
doskonały kolarz.
Uroczystość zorganizo
wano z wielką pompą.
Wśród gości nie zabrakło
osób znanych z ekranów te
lewizyjnych. Na zakończe
nie - wspólnie z uhonoro
wanymi - sadzili drzewka w

(mid)

KONKURS „DZIENNIKA"
I PZU ŻYCIE

Wygraj komputer
W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze możecie Pań
stwo wygrać komputer. Wystarczy wziąć udział w naszym kon
kursie. „Dziennik Bałtycki" oraz PZU Życie SA wybierają co
miesiąc najlepszego dzielnicowego w województwie pomor
skim. W gazecie zamieszczamy kupony, na których należy wpi
sać imię i nazwisko najlepszego, Państwa zdaniem, dzielnico
wego. Nagrodą dla policjanta jest rower, a dla komisariatu, w
którym pracuje - zestaw komputerowy. Dla naszych Czytelni
ków mamy nagrody w postaci losowanego raz w miesiącu
komputera. Plebiscyt potrwa do 30 stycznia 2003 r.
Kupon różni się od tego z pierwszej edycji. Znalazło się tam
miejsce oznaczone: „Największym problemem mojej okolicy
jest...". Wypełniając je należy wskazać największy problem, z
którym borykacie się Państwo w swojej dzielnicy. Interesuje
nas wszystko, co związane jest z bezpieczeństwem. Do kupo
nu można dołączyć dodatkowo dokładnie opisany problem.
Wszystkie sygnały postaramy się wyjaśnić w porozumieniu z
policją. Kupony prosimy przysyłać do lokalnych oddziałów
„DB" lub do Biura Konkursów „Dziennika Bałtyckiego" w
Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11.

Impreza zgromadziła w
Cetniewie tysiące
widzów.

Alei Przyjaciół Cetniewa,
która znajduje się niedale
ko fontanny na terenie
ośrodka.
Całość zakończył mecz
teamu Dariusza Michal
czewskiego z drużyną
VIP-ów.
- Tylu kibiców nie oglą
dało jeszcze meczu we Wła
dysławowie - twierdzi
Adam Drzeżdżon, bur
mistrz miasta.
Później tysiące osób
przeszło pod estradę, aby
posłuchać występu Natalii
Kukulskiej.
Tekst i zdjęcia
Janusz Nowicki

Kupon konkursowy

Bezpieczne Pomorze
Głosuję na najlepszego dzielnicowego:

Imię i nazvyisko:
Adres komisariatu:
Największym problemem mojej okolicy jest:
Radna Wiesława Kohnke wykorzystała okazję, aby
otrzymać autograf Ryszarda Szurkowskiego.

Moje dane:

Imię i nazwisko:
Adres i telefon:

Swarzewo. Rybacki odpust

Tradycyjnie w deszczu

W

ierni z Pół
wyspu Hel
skiego, Wła
dysławowa i
Chłapowa
pielgrzymowali do swarzewskiego sanktuarium.
Odpustowi Matki Boskiej
Szkaplerznej, zwanemu też
Rybackim, tradycyjnie jak
co roku towarzyszyła desz
czowa pogoda.
Sumę odpustową odpra
wił bp Zygmunt Pawłowicz,
a powitał go w języku ka
szubskim Zygmunt Orzeł,
przewodniczący Rady Po
wiatu. Otrzymał też książkę
„Kutry o czerwonych ża
glach" Augustyna Necla. To
z okazji przypadającej aku
rat setnej rocznicy urodzin
pisarza.
Biskup przyznał, że
wszystko zrozumiał, a w
słowie wstępnym nawiązał
do trudnej sytuacji rybo
łówstwa i rolnictwa.
(jan)

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

•

A

Organizatorzy:

f W i MMI 8 * »
Mana Bałtycki**
pzu życiesa

w

podpis

1882eifliast0.pl

Wspólna akcja

PZU ZYCIE SA

REKLAMA

T R A D E

84-232 RUMIA
ul. Dąbrowskiego 147

Deszczowa pogoda nie przestraszyła wiernych.

Fot. Janusz Nowicki

m

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

MATERIAŁY
BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
HYDRO
,

TERMOIZOLACJE:
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wybrzeża BaIffckił^j

Nie żałowali sit ani czasu

Kapliczka

S
Stefan Labuda przed kapliczką.

łuszne jest po
wiedzenie „po
trzeba
matką
wynalazków".
Udowodnili to
mieszkańcy Bor
ka w gminie Su
lęczyno, w powiecie kartu
skim, dla których długo pro
blemem była duża odległość,
dzieląca ich wieś od najbliż
szego kościoła. Na coniedzielną mszę św. musieli iść
prawie dziewięć kilometrów
Dlatego własnymi siłami
postanowili wybudować w
Borku kaplicę, w której moż
na by odprawiać nabożeń
stwa.
- Już nasi dziadkowie ma
rzyli o tym, by w Borku po
wstał kościół - powiedział
sołtys Ryszard Pobłocki. Nie wszyscy mają samocho
dy, podróż autobusem jest
kosztowna, a i rozkład jazdy
niewygodny.

Fot. Leszek Dawidowski

REKLAMA

Lekarzy
pediatrów
zatrudnimy w pełnym lub niepełnym
wymiarze czasu pracy
w ośrodku zdrowia w Stężycy.
Kontakt: dr Grażyna Burakowska,
ul. Abrahama 4,83-322 Stężyca,
tel./fax (058) 684-60-35 lub tel. (058) 684-33-01
10148766/A/905

ZATRUDNIMY:

Początek

Zapewniamy pracę w dowolnym
wymiarze godzin w miejscu
zamieszkania lub okolicy
oraz atrakcyjne wynagrodzenie.
„O.K."
CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH
ul. Morska 161, 81-222 Gdynia
tel./fax (0-58) 623-00-01
e-mail: gdynia@okcjo.com.pl

Mieszkańcy Borka mają już komputerowy projekt kościół

ka

Fot. archiwum

PRACA

Pomysł wybudowania ka
plicy zrodził się w 2001 roku.
Wtedy na działce ufundowa
nej przez sołtysa stanął
krzyż. Po pewnym czasie
mieszkańcy sami stworzyli
projekt, który zaaprobował
biskup Jan Bernard Szlaga.

Speq'alna letnia promocja na zabiegi
operacyjne w lipcu i sierpniu

„CLINICA MEDICA"
Wielospecjalistyczna Klinika Zabiegowa
z Przychodnią

RCterm

Z okazji rozpoczętego sezonu letniego „Clinica Medica"
oferuje zabiegi operacyjne po promocyjnych cenach.
Promocyjne ceny obowiązywać będą w lipcu i sierpniu
w następujących specjalnościach zabiegowych:
•Chirurgia ogólna •Ginekologia
•Okulistyka
•Ortopedia
•Urologia
•Laryngologia
Wszelkich informacji udzielamy osobiście lub pod numerami
telefonów: 661 50 55, 661 53 40, 661 88 66.
Posiadamy umowę z Pomorską Regionalną Kasą Chorych.

OLEJ
OPAŁOWY
lekki RGterm

I

i n f o l i n i a—

76-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k. Słupska

tef. (059) 811 34 57, 811 34 78, fax (0591 811 34 77

Wiesz co masz na dachu!
Blachodachówka, blachy trapezowe,
okna dachowe, orynnowanie, akcesoria

Zapraszamy do autnraztiWM^dlB tejraarzediaCT:

84-220 Btrzebielmo
teł (058) 676 24 84+85
tel. kom. 0601 997 611

83-334 Miechucino.
k. Sierakowic

tel (058) 684 51 21

Po dwóch tygodniach
na wzgórzu, w pobliżu po
sesji Stefana Labudy, po
wstała kapliczka o drew
nianej konstrukcji, czę
ściowo kryta słomą. Jej lo
kalizacja jest nietypowa.
Jeszcze nie tak dawjg^w
tym miejscu prowaJRo
wykopaliska
archeolo
giczne. Odkryto tutaj gro
by z początku naszej ery.
Rzesze ludzi zgroma
dziły się na pierwszej
mszy, odprawionej w Boże
Ciało.
- Było prawie tysiąc
osób - wspomina Stefan
Labuda. - Teraz przycho
dzą tutaj głównie miesz
kańcy zrzeszeni w kół-
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81-229 Gdynia, ul. Mireckiego 11
tel. 661 50 55, 661 53 40

[I OKTAN
WlVIMli

Nietypowa
lokalizacja

(tlćut&fc&lt

„JOLTOC" Jan Jolanta Gołuńscy spółka Jawna
• tarcica iglasta - sucha i mokra
• tarcica liściasta - sucha i mokra
• tarcica budowlana:
- krawędziaki, łaty, belki, deski szalunkowe
• więźby dachowe
Tartak Lniano, ul. Kościelna, tel/fax (052) 33-23-067, tel. (052) 562-79-68
Skład drewna - Bydgoszcz, ul. Toruńska 300, teiyfax (052) 362-91-53

Wiosną tego roku rozpo
częli prace.
- W budowę kaplicy za
angażowali się wszyscy: i
starzy, i młodzi - mówi Ry
szard Pobłocki. - Stale pra
cowało dwadzieścia osób,
ale każdy starał się jakoś
pomóc. Jedni organizowali
materiały, inni wspomagali
finansowo. Pomagali też
przyjezdni, którzy w po
bliżu Borka mają domki
wczasowe.

Gdynia
Gdańsk
Elbląg
Kartuzy
Kościerzyna
Leśniewo
Lębork
Malbork
Pruszcz Gd.
Reda
Starogard Gd.
Sztutowo
Tczew
Władysławowo
Żukowo

781 66 77
301 67 12
23615 41
685 32 99
686 72 44
675 59 75
863 22 77
647 16 85
773 35 51
678 71 11
563 90 95
247 93 35
777 18 80
774 58 55
681 82 56

ul. Rdestowa 41
ul. Mostowa 14
ul. Warszawska 66
ul. Gdańska 28
ul. Wojska Polskiego 8
ul. Pucka 31
ul. Słupska 18
al. Wojska Polskiego 91
ul. Obr. Westerplatte 1A
ul. Gdańska 16
os. Konstytucji 3 Maja 5a
ul. Gdańska 43 A
ul. Jagiellońska 55
ul. Łąkowa 4
ul. Kościerska 9

PHU RAF-OL

Sp. z o.o-

80-319 Gdańsk, ul. Żeromskiego 1/2

Zamówienia można składać:

. Biuro Handlowe:

Żukowo, ul. Kościerska 11
tel.(058) 685 90 12-14, 681 72 74,1ax 685 93 94

Stacje Paliw
- Bytów, Udorpie, tel./fax 822 33 44
- PKS Bytów, ul. Wybickiego 2, tel. 822 34 23
- Koczała, ul. Przemysłowa 11, tel. 0608 85 61 50
- Miastko, ul. Dworcowa 4, tel. 857 58 00

(D Rafineria Gdańska

WIECZÓR

www.naszerniasto.pi
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pod strzechą
kach różańcowych. Wszy
scy czekamy na przyjazd
księdza z Nowej Karczmy
który organizuje tutaj wa
kacyjną oazę dla młodzie
ży i zgodził się odprawić
mszę św.

Będzie kościółek
Kapliczka pod strzechą
jest tylko chwilowym roz
wiązaniem. Borkowianie
chcą wybudować tutaj ko
ściółek - kaplicę. Jak mówi
sołtys Borka, w planie za
gospodarowania
prze
strzennego nie przewi
dziano w tym miejscu bu
dowy większego obiektu,
ale taka tymczasowa kaŁ
pliczka może być. Na
zmianę planu trzeba cze
kać prawie trzy lata.
;zkańcom udało się
ak zaangażować arikta, który stworzył,
na razie, komputerowy
projekt kaplicy z kamie
nia, z prawie jedenastometrową wieżą i tarasem
widokowym. Mieszkańcy
Borka chcą wybudować
kaplicę własnymi siłami.

t

- Pomysł jest naprawdę
dobry - mówiła Elżbieta
Makurat, mieszkanka wsi. Tym bardziej, że kościół fi
lialny, który ma powstać w
naszej wsi, bardzo ułatwi
życie mieszkańcom i na
pewno korzystnie wpłynie
na jej wizerunek. W końcu
nasze dzieci mogłyby same
chodzić do kościoła.
Jak to często bywa, jeden
pomysł rodzi następne. Soł
tys nosi się z zamiarem
stworzenia w Borku kółka
zainteresowań dla młodzie
ży, która zapoznawałaby się
tam z kulturą kaszubską, a
przede wszystkim pożytecz
nie spędzała czas. Opiekun
ką koła byłaby Elżbieta Ma
kurat, z zawodu pielęgniar
ka.
Mieszkańcy wsi wierzą w
swoje siły i możliwości. No i
potrafią się zorganizować.
Teraz czekają na decyzje
władz kościelnych i świec
kich. Optymizmu im nie
brakuje. Przekonani są, że
dobrną do celu.

Dziennik
Bałtyckimi

piątek
26 lipca 2002 r.

Oferta ważna do 1 sierpnia 2002 r.

Olej Shell 14W40
1 litr
100 super

Klocki
hamulcowe

'Montaż
GRATIS!

Szampon
NORAUTO

Pomogę

Opony

w budowle

PŁACISZ

od 59 zt

Rozmiar

Kormoran

Fot. L. Dawidowski

Marek Makurat
właściciel sklepu
w Borku

155/70 R13T A

- Budowa kapliczki była
przede wszystkim inicjaty
wą sołtysa, który zapropo
nował mi wzięcie udziału w
pracach. Zgodziłem się, bo
uważam, że takie działanie
z pewnością przyniesie wy
mierne efekty. Moja funkcja
wiązała się poniekąd z fi
nansami. Zajmowałem się
też organizacją potrzebnych
materiałów. Na pewno będę
brał udział w budowie ko
ściółka.

Wojciech Drewka

Cena

Rozmiar

135/80 R12 S A 65
145/70 R13T A 84

103

185/65 R14T

185/60 R14

185/60 R14H

165/70 R13T A 119

185/65 R15T

175/70 R13 T A

122
c 149
A 159

195/65 R15 H

185/65 R14T

Rozmiar

139
139
B 185
B 189
E 199
E 249

175/65 R14

155/65 R13T A 112

175/65 R14T

Cena

165/70 R13T B
175/70 R13 T B

Q|ĆV

(nów

Cena

189
D 239
D 279
D 369
F 382
F 389

175/70 R13 D

185/65 R15
195/60 R15
195/65 R15

Pompowanie
opon azotem

UffSISt |t. £222323

największy wybór
w najniższej cenie

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

10148732/B/884

OPROCENTOWANIE W D0Ł!
1457

$

E
o
a

1354,17

i!
2--a

541,67

I,83

Przy porządkowaniu terenu wokół kaplicy pomagały miejscowe dzieci. Fot. Leszek Dawidowski
150.000

100.000

50.000

KWOTA (zł>)

REKLAMA

OGÓLNOPOLSKI

i

zawsze we wtorek
w Dzienniku
Biura Reklamy:

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
tel. (0-58) 30-03-265

Gdynia, ul. Starowiejska 17/2
tel. (0-58) 66-06-526

Słupsk, ul. Filmowa 3e
tel. (0-59) 848-17-30

- WKŁAD WŁASNY JUŻ OD 4%
- DOGODNY OKRES SPŁATY
- KORZYSTNE OPROCENTOWANIE
- ROZPATRUJEMY WSZYSTKIE WNIOSKI!
ŚmśM fimmmsmmm mś SOCMOt «§# f€tH
uf

TWOJE BIURO REGIONALNE:

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/b/949

$ y

tr 'o?

10.000

Ogólnopolski Program

RATY DLA KAŻDEGO POLAKA"

PROGRAM

administrowany
przez największą
i najbardziej doświadczoną firmę w Polsce wprowadza

^ OSÓB POSIADAJĄCYCH
MINIMUM ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ,
MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA POŻYCZKI
I KREDYTU HIPOTECZNEGO

fWc\ MYŚLISZ
( Y) O NOWEJ
y
INWESTYCJI •
MY POMOŻEMY
I
Cl JĄ ZREALIZOWAĆ m
TERAZ MIESZKANIE,
SAMOCHÓD itp.
JEST W ZASIĘGU
TWOICH MOŻLIWOŚCI.

* «ATA AKTUALNA
do 1O-O7-20O2
O RATA OBOWIĄZUJĄCA
od 11-07*2002 do y

250.000

Ogłaszaj się

217131,55

NOWE STAWKI PROCENTOWE
dla funduszy przeznaczonych na finansowanie towarów i usług.
Wiąże się z tym ZNACZNE OBNIŻENIE RAT MIESIĘCZNYCH:

Oferta została przygotowana także z myślą o osobach

NIE WYKAZUJĄCYCH
ZDOLNOŚCI KREDYTOWYCH
Wszyscy z Państwa, którzy planują w najbliższym czasie
sfinansować zakupy towarów lub usług, proszeni są o kontakt z biurami obsługi klienta.

ADRESY BIUR:

Gdynia,
Gdańsk,
Słupsk,
Elbląg,
Koszalin,

ul. Starowiejska 41-43 (parter),
ul. Długi Targ 39-40 (parter),
ul. Filmowa 3D (parter),
ul. Bałuckiego 8A,
ul. Zwycięstwa 10/2,

(058) 781-92-85, 781-99-10, 781-99-11
(058) 301-27-79, 301-24-43
(059) 841-10-15,841-11-90
(055) 235-96-36, 235-96-35
(094) 34-89-116, 34-74-209
10148584/A/31
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piątek
26 lepińca 2002 r.
Nr 30/355
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Pismiono Kaszebsczi Zemi

Wióldżi Kaszebi

Rekoronacja Sianowskiej Pani

prof. dr hab. Edward Breza
Urodził się 24 września 1932 r. w Kaliszu
pod Kościerzyną. Maturę zda! w Poznaniu,
W 1966 r. ukończył zaocznie filologię pol
ską na Wyższej Szkole Pedagogicznej w
Gdańsku. Osiem lat później obronił dokto
rat, a w 1978 r. rozprawę habilitacyjną. Ty
tuł profesora zwyczajnego otrzymał w
1993
r. Pr^ed brierą naukową uczył języków
polskiego i rosyjskiego. W latach 1978-1981 był prodziekanem
ds. studenckich na Wydziale Humanistycznym UG, dyrektorem
Instytutu Filologii Polskiej, a także kierownikiem Zakładu Dialek
tologii i Onomastyki UG. iest członkiem Międzynarodowego Ko
mitetu Onomastycznego w towanium w Belgii i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dał się poznać jako redaktor wydawnictw
seryjnych i zbiorowych, edytor, popularyzator i przede wszystkim
językoznawca. Zajmuje się także badaniem m.in. nazwisk i
nazw miejscowości szczególnie na Kaszubach, języka kaszubskego, historii języka polskiego na Pomorzu, a także wpływów języ
ka łacińskiego na język polski. Wśród 750 publikacji znajdują się
monografie „Toponimia powiatu wejherowskiego" i „Pochodze
nie przydomków szlachty pomorskiej". iest współautorem (z Je
rzym Trederem) „Zasad pisowni kaszubskiej " z 1975 r. i „Grama
tyki kaszubskiej. Zarys popularny". W ostatnim czasie wydał dwa
opasłe tomy pt. „Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany".
Jest laureatem Medalu Stolema. W roku bieżącym kończy 70 lat
Zbiega się to z przejściem na zasłużoną emeryturę. Jednakże jak już wiadomo - w naukowych planach są kolejne dzieła, mię
dzy innymi tom o kaszubskich tekstach religijnych.

(ep)

JEDYNY TAKI JARMARK

Jan Machut
działacz ZKP w Kościerzynie
autor książki „Kościersko-wdzydzkie
impresje"
Oryginalnym elementem corocznych Jar
marków Wdzydzkich (ostatni odbył się 21
lipca) są pokazy dawnych zajęć gospodar
skich oraz rękodzielnictwa ludowego. To
daje możliwość poznania ciężkiej pracy,
jaką wykonywali nasi przodkowie wcza
sach, gdy powstawały skansenowskie
obiekty, dzisiejsze eksponaty muzealne. Ludziom to się bardzo
podoba, bo mogą pod bacznym okiem fachowców prząść wełnę,
wypiekać chleb, rzeźbić, malować, tkać, wyplatać koszyki i hafto
wać. Często bywają też prezentacje kładzenia pokrycia dacho
wego ze słomy, czy wyrabiania deszczułek na dachy. Go ciekawe,
obecnie coraz częściej mówi się, że takie dachy były znakomite.
Mało tego, coraz więcej właścicieli współczesnych domów decy
duje się na takie rozwiązania. Taki dom, oparty na wzorcach ze
skansenu, stoi na przykład w Bąckiej Hucie. Przy okazji tych pre
zentacji dzieci i młodzież poznają historię naszego regionu.
Jestem stałym uczestnikiem Jarmarków Wdzydzkich. Nigdzie nie
widziałem jeszcze tyłu ekspozycji i prezentacji sztuki ludowej.
Zawsze też obecny jest folklor kaszubski. W tym roku wystąpiły
zespoły folklorystyczne m.in, z Kościerzyny, Bytowa, Wielkiego
Buczka i Chełmna. Z kolei miłośnicy muzyki organowej i skrzyp
cowej mogą wysłuchać pięknych koncertów w cudownej scenerii
kościółka ze Swornychgaci.

czec

Jubileusz 750-lecia
PARCHOWO. Parchowo w powiecie bytowskim istnieje już 750

lat. Pierwsze wzmianki o tej wsi pochodzą z 1252 roku. Z okazji
jubileuszu 4 sierpnia br. o godz. 12 w kościele parafialnym pw.
św. Mikołaja odprawiona zostanie msza św. Po niej prof. Józef
Borzyszkowski wygłosi wykład pt. „750 lat Parchowa". Uczestni
cy uroczystości przejdą ulicami wsi na boisko szkolne, gdzie od
będzie się festyn kaszubski. Wystąpią zespoły dziecięca grupa
przedszkolna Krósniata i Modraki z Parchowa. 0 godz. 18 roz
pocznie się pokaz walk rycerskich w wykonaniu Bractwa Rycer
skiego z Bytowa, wystąpi także zespół Zayazd, a na zakończenie
będzie zabawa ludowa.

Pobocza folku
PARCHOWO. Od 1 do 4 sierpnia w Parchowie odbywać się będą
spotkania muzyczne pod nazwą „III Pobocza Folku Parchowo
2002". Ideą „Poboczy" jest promowanie szeroko pojętej kultury
ludowej poprzez stosowanie jej jako źródła inspiracji dla nowo
czesnych form wyrazu artystycznego. Spotkania te mają formę
warsztafowo-koncertową. Uczestniczyć w nich będą grupy z Pol
ski, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Holandii. Podczas zajęć
prezentowane będą formy muzyczne z różnych kręgów kulturo
wych, a efektem wspólnej pracy jest wspólny koncert finałowy.

(ela)

NORDA
*
Pismiono Kaszebsczi Zemi

NORDA

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

Pątnicze serce Kaszub
Sianowie koło
Kartuz, które
wyrasta do
rangi
naj
większego
sanktuarium Ziemi Kaszub
skiej, odbyła się rekoronacja
cudownej figury Matki Bo
skiej Królowej Kaszub. Akt
ten był następstwem kra
dzieży papieskich koron i
wszystkich wotów, którą w
kwietniu bieżącego roku do
konano w sanktuarium.

Uroczystość
rekoronacji zgromadziła
tłumy, jakie w Sianowie pa
miętają tylko starsi miesz
kańcy którzy byli świadkami
koronacji cudownej figury w
1966 roku. Kroniki podają,
że wówczas było około 20 ty
sięcy pątników. Tym razem
było podobnie. Z wszystkich
stron do Sianowa ściągały
tłumy pątników
Największa piesza piel
grzymka z Sierakowic liczyła
1500 pątników. Tradycyjnie
w sobotni dzień przybyła
pielgrzymka z Wejherowa,
natomiast w niedzielę z wie
lu parafii dekanatów - kar
tuskiego, sierakowickiego,
stężyckiego, żukowskiego i
innych. Rekordzistami byli
pątnicy z Miastka, którzy w
ciągu pięciu dni przemierzy
li około 120 kilometrów. Wy
różniali się na odpuście ko
szulkami z kaszubskimi na
pisami.
Sumę odpustową poprze
dziła uroczysta

procesja
do kaplicy odpustowej.
Za licznymi feretronami i
sztandarami przedstawi
ciele Środkowych Oddzia
łów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego . nieśli cu
downą figurę Matki Boskiej
Sianowskiej. Nowymi koro
nami udekorował ją ks. bi
skup Jan Bernard Szlaga.
Ordynariusz pelpliński wy
głosił także homilię.
- Tej uroczystości, choć
tak podniosłej i odprawia
nej w znakomitej oprawie,
nie powinno być. Skoro
jednak dopuszczono się ta
kiego świętokradztwa, to
niech będzie to ,dla nas
okazją do przemiany du
chowej, do wyrażenia jesz
cze większego szacunku
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Biskup Jan Bernard Szlaga udekorował figurę Matki Boskiej Sianowskiej nowymi
koronami.
Fot. Eugeniusz Pryczkowski

dla Królowej. To właściwie
dokonuje się już na na
szych oczach, skoro w tak
krótkim czasie udało się ty
le zrobić dla tego miejsca mówił ks. ordynariusz.
A udało się znacznie za
awansować budowę pięk
nej kaplicy odpustowej.
Częściowo wymieniono po
krycie dachowe, które sta
nowi bardzo szlachetny
materiał. Zbudowano także
pierwsze kapliczki Drogi
Krzyżowej. Zainstalowane
tam płaskorzeźby są

dziełem
twórców ludowych
Kaszub i Kociewia.
- Do mnie należy wy
kończenie twarzy Chrystu
sa na wszystkich płasko
rzeźbach. Każdy rzeźbiarz
ma bowiem inny styl, a
twarz przecież musi być ta
sama. Teraz, gdy widzimy je
na jednym miejscu, może
my już stwierdzić, że po
wstało piękne dzieło na
miarę tego miejsca - mówił
artysta z Bytowa, Henryk
Lepak.
Dzięki wielu ludziom do
brej woli, przy sanktuarium
nieustannie trwają prace.
Mówił o tym na rozpoczę
ciu uroczystości kustosz,
ks. Waldemar Piepiórka.
Podał także ofiarodawcę

Wielka radość
bp Jan Bernard Szlaga

Odczuwam wielką radość; taką jak chyba
wszyscy pielgrzymi. Naprawiliśmy zło, zła
nie wyrządzając i to przy tak wielkiej licz
bie wiernych. Cieszę się, że to sanktuarium
tak się rozwija. Podczas homilii mówiłem,
że więcej można by zauważyć, gdyby nas
nie było. Dobrze jednak, że tak wielu widzi,
ile jeszcze jest do zrobienia, mając przez to
szansę włączyć się w to dzieło. Można powiedzieć, że nadano
wszystkiemu właściwy kierunek. Chciałbym, żeby nas ciągle
przybywało w tym miejscu, w którym - jak wiemy - ciągle na
stępuje tak wielka przemiana duchowa wielu ludzi.

Historia statui
Rzeźba ma 48,5 cm wysokości, a 27,5 cm szerokości u podstawy. Jest
zabytkiem wysokiej klasy warsztatowej z epoki tzw. miękkiego stylu
gotyckiego. Nieznany artysta wykonał ją z drewna lipowego, złożonego
z wielu części. Prawa ręka Madonny, wyłaniająca się spod fałdów
płaszcza, w drobnej dłoni trzyma berło. Lewa ręka, ze znacznie większą
dłonią, podtrzymuje Dzieciątko stojące na lewym kolanie Maryi. Duże
go kształtu, o kulistej główce, Dzieciątko kontrastuje z drobną postacią.
Prawą dłonią błogosławi, w lewej trzyma jabłko królewskie.
Po pożarze kościoła w 1480 roku rzeźbę odnawiano, gdyż pożar całko
wicie zniszczył pierwotną polichromię. Kolejnej renowacji dokonano po
reaktywowaniu parafii w 1881 roku za rządów księdza Józefa Grunholza. Ponownie figurę odnowiono w 1966 roku, przed koronacją Madon
ny. Najbardziej prawdopodobne jest, że rzeźba pochodzi z pobliskiego
klasztoru kartuzów, który spośród świętych największą czcią darzył
właśnie Najświętszą Marię Pannę. Oznacza to, że jej początki sięgają
końca XIV wieku. Niezliczone świadectwa łask i cudów spowodowały,
że papież Paweł VI nakazał ukoronować tę statuę, nadając Jej - zgod
nie z wolą ludu - tytuł Królowej Kaszub.

nowych koron. Jest nim
Kazimierz Woźniak ze
Szklanej. Natomiast mate
riał na pokrycie dachu
ufundował miłośnik Królo
wej Kaszub, który pragnie
pozostać anonimowy
- To sanktuarium urasta
do pierwszego na Ziemi
Kaszubskiej - mówił bi
skup pelpliński.
I rzeczywiście. Szczegól
nie wielu młodych odwie
dza to miejsce. Zwłaszcza
dlatego, że Królowa Kaszub
jest słynna jako

Patronka
Pięknej Miłości
Panuje przekonanie, że
kto trzykrotnie pieszo piel
grzymuje do Sianowa, dozna
szczęścia w małżeństwie.
Dotyczy to także starszych,
którzy dzięki Jej orędownic
twu pogłębiają miłość mał
żeńską. Przede wszystkim
jednak do swojej Pani udają
się tak licznie mieszkańcy
regionu, nadając w pełni
treść Jej tytułowi: Królowa
Kaszub.
Eugeniusz Pryczkowski

Aktywne działania
Tadeusz Blgys
czfonek komitetu rozbudowy
sanktuarium

Na odpust wydrukowaliśmy kilka tysięcy
druków z prośbą o wsparcie. Podane tam
jest konto komitetu. Ustawiliśmy też skar
bonę, do której wierni mogli przekazywać
dary dla sanktuarium. Gotowa jest już
strona internetowa: www.Królowa-Kaszub.ram.net.pl. Nieustannie organizujemy pracę wielu ludzi.
Bezpośrednio przed odpustem udało nam się zainstalować stół
ołtarzowy. Obłożono kamieniem także część kaplicy pielgrzym
kowej. To są bardzo kosztowne prace. Członkowie komitetu są
bardzo aktywni, więc nie mamy najmniejszych obaw, że to
sanktuarium w ciągu kilku lat będzie perłą całych Kaszub.

Norria

www.naszemiasto.pl
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Kompendium
wiedzy o mieście
sylwetki naukowców, leka
rzy, duchownych, posłów,
artystów, działaczy społecz
nych, sportowców, dzienni
karzy i wiele innych.
- „Bedeker Wejherow
ski" to nie tylko swoiste
kompendium wiedzy o
Wejherowie, jego historii i
współczesności, ale przede
wszystkim o ludziach two
rzących to miasto, nadają
cych mu życie. Jest to cenna
pozycja adresowana także
do młodego pokolenia wejherowian, którym pomoże
odnaleźć swoją tożsamość
historyczną i kulturową pisze na początku książki
Krzysztof
Hildebrandt,
prezydent Wejherowa.
W bedekerze znalazło
się sporo zdjęć osób, a tak
że wydarzeń. Pozyskanie

ich wymagało dużo pracy i
wiedzy na temat historii i
współcześności Wejhero
wa.
- Bedeker ma swoją wer
sję książkową, prasową i
telewizyjną. Jest to rzeko
mo ewenement w skali
krajn - mówi autorka Regi
na Osowicka. - Ostatnio
***** .
wyłonił się także pomysł,
£ V fc p
by przygotować wersję dla
niesłyszących. Wejherowo
było i jest dużym ośrod
kiem kształcenia głucho
niemych, od przedszkola
do matury.
znane, ale bardzo interesu
Czytając poszczególne jące. W rezultacie one
hasła poznajemy nie tylko wszystkie składają się na
ludzi, ale i zabytki oraz bogatą przeszłość i teraź
miejsca najbardziej cha niejszość, mocno opartą o
rakterystyczne dla Wejhe kaszubską tożsamość tego
rowa, jak chociażby Kalwa miasta.
rię, a także te zupełnie nie- (Ela)

si?u

Kaszubi jadą do Krakowa

Na spotkanie z Ojcem Świętym
P

onad pięciuset Kaszu
bów wyjedzie 17
sierpnia na spotkanie
z Ojcem Świętym do Krako
wa. Organizatorem piel
grzymki jest Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie.
- Udamy się do Krakowa
dziesięcioma autokarami.
Będziemy w jednym sekto
rze ze Ślązakami. Sektor
ten będzie miał charakter
regionalny, dlatego wszyscy
ubrani będą w stroje ka
szubskie - mówi prof. Bru

non Synak, prezes Zrzesze
nia Kaszubsko-PomorskiegoTo efekt współpracy z za
przyjaźnionym z Kaszuba
mi Związkiem Podhalan.
Działacze podkreślają, że
od początków chrześcijań
stwa, Kaszubi stanowią na
Pomorzu grupę etniczną,
która w sposób szczególny
potrafi artykułować przy
wiązanie do tradycji ojców i
wiary katolickiej.

- Zachowaliśmy przy
wiązanie do polskości, nie
tracąc jednocześnie poczu
cia swojej odrębnej, ale jak
że bogatej, tożsamości podkreśla Hubert Hoppe,
działacz z Kartuz. Jednym z
najważniejszych jej wy
znaczników jest język ka
szubski.
- Jedziemy na spotkanie
z Papieżem, aby podzięko
wać mu za słowa wypowie
dziane do Kaszubów w
Gdyni w 1987 roku i w So

pocie w 1999 roku - dodaje
Brunon Synak. Wówczas
Ojciec Święty zachęcał Ka
szubów do zachowania
swojej tożsamości, pogłę
biania znajomości języka,
pielęgnowania więzi ro
dzinnych oraz przekazywa
nia bogatej tradycji młode
mu pokoleniu. Realizacją
tych słów była m.in. piel
grzymka Kaszubów do Zie
mi Świętej we wrześniu
2000 roku.
(sz)

Twórcy regionalizmu. Aleksander Majkowski

Przywódca Mtodokaszubów
N

ajwybitniejszą posta
cią ruchu kaszub
skiego, po Ceynowie i
Derdowskim, był Aleksan
der Majkowski. Urodził się
17 lipca 1876 roku w Ko
ścierzynie. Tam uczył się w
progimnazjum, a gimna
zjum ukończył w Chojni
cach, gdzie należał do koła
filomackiego.
Studiował medycynę w
Berlinie, Gryfii i Mona
chium. Studia ukończył w
1903 roku, a już w 1904 w
Zurychu uzyskał stopień
doktora medycyny
Po powrocie na Kaszuby
zamieszkał w Kościerzynie,
gdzie powołał czasopismo
„Gryf", które reprezento
wało myśl kaszubską za
wartą w haśle „Co kaszub

skie to polskie". Swoją dzia
łalnością dążył do ratowa
nia Kaszubów przed ger
manizacją poprzez zaszcze
pianie im dumy z własnego
pochodzenia. Założył Towa
rzystwo Młodokaszubów,
pierwszą w historii organi
zację kaszubską. Nazwa to
warzystwa nawiązywała do
ruchu Młodej Polski. Był
też prezesem Zrzeszenia
Regionalnego Kaszubów w
Kartuzach, założonego w
1929 roku.
Jeszcze jako student
opublikował humorystycz
ną epopeję „Jak w Koscyrznie koscelnego obrele", a
później, w 1905 roku, tom
wierszy „Spiewe i frantówczi". Jest autorem prze
wodnika po Szwajcarii Ka
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Ceż je czec

Nowy „Bedeker Wejherowski"

1 9 9-6
r o k u
ukazał
s i ę
pierws z y
„Bede
ker Wejherowski" autor
stwa Reginy Osowickiej.
Wówczas autorka zapowie
działa dalszą pracę nad tą
publikacją. Jej efekty mo
żemy zobaczyć w drugim,
uzupełnionym vi poszerzo
nym wydaniu bedekera,
które niedawno pojawiło
się na księgarskim rynku.
I W nowym bedekerze
znajduje się wiele nowych
haseł m. in. „Dolina Wy
gnańców", „Gazeta Ka
szubska", „Requiem piaśnickie",
„Hallerczycy",
„Piąta kolumna", a także

UZIlennik

szubskiej i „Historii Kaszu
bów". Jednak najwybitniej
szym utworem Majkow
skiego jest powieść kaszub
ska „Żece i przigode
Remusa". Kilkakrotnie ją
wznawiano i przetłumaczo
no na kilka języków. Jest to
prawdziwy klejnot literatu
ry kaszubskiej.
Aleksander Majkowski
całe życie pracował dla za
chowania i wzmocnienia
tożsamości
kaszubskiej,
rozwoju rodzimej kultury i
literatury. Uświadamiał, że
„sprawa kaszubska" ma głę
bokie podłoże historyczne,
a Kaszubi zawsze byli na
swojej ziemi i zawsze po
siadali własną kulturę, oby
czajowość i język. Za to na
leży się im szacunek.

Fot. archiwum

Majkowski zmarł 10 lute
go 1938 roku w Kartuzach.
Jego pogrzeb był wielką
manifestacją Kaszubów.
Lucyna Reiter

ŁĄCZYŃSKA HUTA. Klub Pomorania, działający
przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim, istnieje już
40 lat. Klub powstał w 1962 roku i tworzą go stu
denci Kaszubi i miłośnicy naszego regionu. Klub co
roku przyznaje wyróżnienie Medal Stolema za
wielkie dokonania na rzecz naszej małej ojczyzny. Z
okazji jubileuszu, 27 lipca o godz. 19 w checzy w
Łączyńskiej Hucie rozpocznie się impreza plenero
wa. W programie przewidziano śpiewy i wspomnie
nia przy ognisku. Będzie także możliwość nabycia
pamiątek związanych z czterdziestoleciem klubu
studentów z Kaszub. Młodzież zaprasza wszystkich,
którzy wciąż utożsamiają się z klubem.

i Dźwięki północy
TRÓJMIASTO. Na scenach w Gdańsku, Gdyni i So
pocie od 25 do 27 lipca trwa impreza pod nazwą
„Dźwięki Północy". Dziś w Gdyni Oiiowie na Scenie
Letniej Teatru Miejskiego wystąpią zespoły Koleczkowianie z Koleczkowa oraz Krasota z Syberii i Kriwi z Białorusi. Koncert finałowy odbędzie się 27 lip
ca o godz. 19 w Teatrze Leśnym w Gdańsku
Wrzeszczu. Organizatorem imprezy jest Nadbałtyc
kie Centrum Kultury w Gdańsku.

Turniej gawędziarzy
WIELE. Od 27 do 28 lipca na nowo zbudowanej
scenie nad Jeziorem Wielewskim odbywać się bę
dzie Turniej Gawędziarzy Ludowych Kaszub i Kociewia. W sobotę o godz. 15 rozpoczynają się pre
zentacje gawęd. Będą również występy zespołu
dziecięcego Mareszka z Karsina, kiermasz sztuki
ludowej i wydawnictw regionalnych. W niedzielę o
godz. 11.15 w kościele św Mikołaja rozpocznie się
msza św O godz. 14 organizatorzy i goście przejdą
pod pomniki Hieronima Derdowskiego, Wicka Ro
gali i Józefa Bruskiego, zaś o godz. 15 będzie kon
cert laureatów i występy zespołów pieśni i tańca
Kaszuby z gminy Karsin i folklorystycznego z Indii.
Tegoroczny turniej odbywa się w ramach VIII Mię
dzynarodowego Festiwalu Folkloru, który zostanie
uroczyście zakończony 28 lipca na stadionie w Bru
sach.

i Targi książki
KOŚCIERZYNA. W sobotę 27 lipca nastąpi roz
strzygnięcie III Kościerskich Targów Książki Ka
szubskiej i Pomorskiej „Costerina 2002". Rozpocz
nie się o godz. 10 na rynku miasta. W programie
będzie między innymi promocja nagrodzonych
książek oraz pracy zbiorowej „Kaszubi wobec in
nych" i Tadeusza Linknera „Używki w literaturze".

(ela)

Módletwa Salomona
ó madrosc

i Czetanie z Pierszi
Knedżi Królewsczi

W Gibeonie iikózoł sa Pón Salomonowi w noce,
w spikii. Tede Bóg rzekł; „Prose ó to, co Jó ce
móm dac". A Salomon odrzekł: „Panie, Boże,
mój, We ustanowile króla swojego slega, na
miesce Dawida, mojego ojca, a jó jem baro młodi.
Ni móm doswiódczeniegó. A do te Wasz słega je
spómidze Waszego ledu, jaczi moce webróne,
lecznegó ledu, jaczegó sa nie dó zrechowac ani
też spisać, tak wiele goje. Dójce tej Waszemu
sledze serce pełne rozsądku do sądzenió Waszego
ledu i rozeznówanió dobra i zła, bo chteż może
sadzec nen lud Wasz tak wióldżi?"
Panu sa widzało, że Salomon prawie ó to popro
sył. Tej Bóg jemu rzek}: „Temu, że te poprosył ó
to, a jes nie poprosył dló se ó dłudże żece ani też
ó bogactwa, i że jes nie poprosył o zguba twójech
niedrechów, ale jes prosyl dló se ó umiejatnosc
rozsądzy wanió
sprawów sąStówka
dowech, tej Jó
Knega - księga
robią tak, jak jes
spik - sen
so żecziłi daja
zrechowac - zliczyć
niedrech - nieprzyjaciel
tobie serce
mądre i
Dredże czetanie je z Lestu
rozemne, tacze,
swiategó Pawła Apósztola do
że podobnego do
Rzimianów (Rz 8, 28-30), a
ewanielió wedle swategó Ma
ce przed tobą nie
teusza (13, 44-52), zós psalm
beło i po tobie
119 (refren: Jak jó miłują Wa
nie mdze".
sze prawo, Panie.). Aklamacja

To je słowo Boże.

brzemi: Wesłówióm Cebie,
Ojcze, Panie nieba e zemi, że
ne krejamnote królestwa jes
objawił prostim ledzóm.

•
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SILIKONY, KLEJE, PIANKI, USZCZELNIACZE
FARBY, EMULSJE, IMPREGNATY,
I .

LAKIERY W SPRAYU

- DOMOWA APTECZKA TECHNICZNA

.

RUMIA, tel./fax 679-35-42, 671-20-62, 0605-098-260
i
Sklep „Domator", Władysławowo, ul. Gen. Hallera 15, tel./fax 6742-117, 0604-260-531 |
sprzedaz agora®wp.pl www.agora.web.pl
1

BANK SPÓŁDZIELCZY
W KROKOWEJ

(V

I oraz
y ODDZIAŁ WE WŁADYSŁAWOWIE
IW LUZINIE

OFERTA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH:

DREWNIANA

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
tel. (0-58) 30-03-227

Gdynia, ul. Starowiejska 17/2
tel. (0-58) 66-06-524

84-100 PUCK, UL .WEJHEROWSKA 5,

Słupsk, ul. Filmowa 3e

TEL. (058) 673-20-88

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

rzmm

ARCHITEKTURA OGRODOWA
OFERTA 2002 jr

OGRÓD

PRODUCENT

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

JHER0W0, ul

58) 672 -52 -1

PROMOCJA do 30.09.2002 r.

- zakładani© rachunków bieżących bez żadnych opłat,
LOKATA DYNAMICZNA 12-miesięczna „DOBRY ZYSK"

LOKATY TERMINOWE
O STAŁEJ STOPIE %

www drefłimot,pi, e-maii dfw^dfefamef.pt

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

O ZMIENNEJ STOPIE %

1-miesięczne - 6,9%
1 - miesięczne - 5,5%
2-miesięczne - 7%
2 - miesięczne - 5,6%
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.

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:

nr. NBAuWfNH
j

ZDROJEWSKI

UDZIELAMY KREDYTÓW

Rumia
ul. Ślusarska 33
tel. (058) 679 42 30
Zapraszamy:
pon.-pt. 8-17, sobota 8-13
PKP DWORZEC

(

—I.

OKUCIA MEBLOWE
PŁYTY LAMINOWANE
fitYTYMDF
BLATY ROBOCZE, PARAPETY
FRONTY MEBLOWE
DOCINANIE NA WYMIAR
WIERCENIE POD ZAWIASY
z

MC DONALD8

1ELMAX

5T5ISRSK

KROKOWA 673-71-16, LUZINO 678-20-20, WIERZCHUCINO 673-50-85,
WŁADYSŁAWOWO 674-16-16,
PUCK 673-42-42 (Urząd Miejski,
I piętro,
pokóji 107
J
>
r r
« r
2039819/A/1584
V

BRAMY GARAŻOWE
PARAPETY
ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
OKNA DACHOWE 24800479/ A/l 1 A

n

»

tym KUP°
nZ
w/f

2040214/A/949 |

NOWA

Nokia 3410

•Puck, ul. M. D. Lot. 24

m

tel. 673-27-63
GSM (0-601) 612-782
•Wtd dystaWOWO , ul. Towarowa 17A , I piętro
tel. 674-22-69
GSM (0-605) 06-14-06

(59,78zł brutto)

Bezpośrednia Obstuga Firm: 0-601 65-14-73

Tylko w Pluslel

Szczegóły oferty w Regulaminie Promocji.
Opłata aktywacyjna doliczana jest do pierwszego rachunku.

COLTEX^
IlAKAlt

www.coltex.plusgsm.pl

jutro zaczyna się dziś

WIECZÓR

www.naszemiasto.pl

wyBrzeza
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WARTO WIEDZIEĆ

Władysławowo. Nowe wyróżnienie

Policja ostrzega

Honorują przyjaciół

B

u
r m i Drzeż
strz
Adam

dżon jest po
mysłodawcą
nowego, miej
skiego wyróż
ni e n i ei .
Pierwszy tytuł Przyjaciela
Władysławowa przypadł
Krystynie Ryszce z Ustro
nia.
- Wyróżnienie otrzymać
mogą osoby, które spędziły
u nas przynajmniej piętna
ście urlopów lub mogą wy
kazać się zasługami dla
miasta albo też działalno
ścią na rzecz Władysławo
wa - mówi burmistrz
Drzeżdżon.
Ulubionym
miejscem
Krystyny Ryszki jest

>laża na wysokości
Ihłapowa.
-Jak sama przyznaje,
przepędza tych, którzy bie
gają po tamtejszym klifie.
Druki wniosków Przyja
ciela Władysławowa można
odbierać w Biurze Obsługi
Interesanta na parterze
Urzędu Miasta.
- Zachęcam kwaterodawców do składania wnio

Kierowcy, którzy parkują swoje samochody w nie
dozwolonych miejscach na Półwyspie Helskim,
muszą mieć się na baczności. Puccy policjanci za
powiadają, że będą odholowywać pojazdy zapar
kowane na poboczu głównej drogi z Helu do Wła
dysławowa. Głównie chodzi tu o odcinek między

sków - mówi burmistrz
Drzeżdżon.
- Ten tytuł też jest pro
mocją naszego miasta, gdyż
o takim wydarzeniu wyróż
nieni opowiedzą wszystkim
swoim znajomym. Myślę, że
takich tytułów powinniśmy
przyznawać kilkadziesiąt
rocznie.
To druga - po Bursztyno
wym Łososiu - tego typu
inicjatywa burmistrza. Ma
ona za zadanie podkreślać
związki miasta i ludzi, któ
rzy do niego przyjeżdżają.

KUPUJ TANIEJ

Atrakcyjna oferta
POWIAT PUCKI W specjalnej rybryce „Kupuj ta

niej" prezentujemy najnowsze oferty firm oraz
sklepów Atrakcyjna szata graficzna ogłoszeń umieszczonych w jednej tematycznej kolumnie sprawia, że są one łatwiej dostrzegane przez Czy
telników.
Organizujesz wyprzedaż, sezonową obniżkę cen
lub promocję po szczególnie atrakcyjnych ce
nach? Poinformuj o tym naszych Czytelników
„Echo" w piątki dociera do wszystkich siedmiu
gmin puckiego powiatu, co znaczy, że jesteśmy w
większości domowych gospodarstw na naszym te
renie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod na
szym redakcyjnym numerem telefonu 673-25-01.

Niezwykle cenimy

(pen)

takich gości
którzy przyjeżdżają do
nas przez lata - mówi Adam
Drzeżdżon. - Ten tytuł jest
dowodem, że między nami
istnieje nić przyjaźni. Wy
różnienie jest jedynie ho
norowe i nic innego za sobą
nie niesie.

Krystyna Ryszka przyjmuje wyróżnienie z rąk burmi
strza Adama Drzeżdżona.
Fot

(jan)

~P~

TeEst

r

wyróżnienia

~~~* h

Doceniając lata spędzone razem, dni słońca i słoty, sentyment dla
: naszej miejscowości oraz propagowanie dobrego słowa o Włady: sławowie - mieście nad Wielkim i Małym Morzem - Burmistrz Mia
sta Władysławowa przyznaje Pani Krystynie Ryszka honorowy tytuł
PRZYJACIEL WŁADYSŁAWOWA.

REKLAMA

[ Puck, ul. Żeromskiego 33 ~]

PROMOCJA
•Bramy uchylne

•Okna VEKA

- 5% SIEBAU&

-15%

•Napędy do bram - 5%
INFORMACJA: 058 673 36 41, 0604 298 195

2040123/A/1584

REKLAMA

Oferta ważna do 1 sierpni

Autoradia

Oddaj krew

Zarządy rejonowe Pol
skiego Czerwonego
Krzyża i Honorowych
Dawców Krwi w Pucku
organizują akcję odda
wania krwi. Członkowie
tych organizacji zapra
szają honorowych daw
ców krwi oraz wczaso
wiczów do przychodni
Wła-Med we Władysła
wowie, przy ul. Niepod
ległości 12 w sobotę, 27
lipca od godz. 8.
Osoby które zechcą od
dać kre^ muszą mieć
ukończone 18 lat i po
winny mieć z sobą do
(jan)
wód osobisty

TER#

PŁACISZ:
Wakacjach

Odtwarzacz
kasetowy
DAEWOO AKR1010RC
18 stacji FM, DŁ, ŚR, RDS,
autorewers, equaliser,
zdejmowany panel,
1 wyjście na wzmacniacz,
4x40W

Odtwarzacz CD
DAEWOO ACP 5010
18 stacji FM, DŁ, ŚR,
RDS, equallser,
zdejmowany panel,
1 wyjście na wzmacniacz,
4x40W

Nakładka
magnetyczna

mmn

Osłonka Alu

Chłodziarka
elektryczne
12 V

Pomóc
szpitalowi

największy wybór
w najniższej cenie

mrt^.

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

1014873 3/B/884

15,50 zfl/szt

PŁYTA KARTONOWO • GIPSOWA
Polecamy również inne materiały po bardzo atrakcyjnych cenach
WŁADYSŁAWOWO, ul. PORTOWA 7, TEL. (058) 674 15 25

TOM-BCID

KLEJ DO
GLAZURY)i
op. 25 kg
Polecamy również inne materiały po bardzo atrakcyjnych cenach
WŁADYSŁAWOWO, ul. PORTOWA 7, TEL. (058) 674 15 25

PUCKA FABRYKA OKIEN PCV

Fot. J. Nowicki

Hubert Bladowski
prezes koła HDK
we Władysławowie

fTET^TOI

TOM-BCID
Materiały budowla n«

- Chcemy w ten sposób
pomóc naszemu puckie
mu szpitalowi. Zwłasz
cza w okresie sezonu
letniego potrzebuje on
zwiększonej ilości życio
dajnej krwi. Całą akcję
załatwiliśmy w ten spo
sób, że to co dawcy od
dadzą, trafi bezpośred
nio do Pucka.

ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA SPRZEDAŻY W HALI PRODUKCYJNEJ
84-100 PUCK, UL. KMDR. E. SZYSTOWSKIEGO 2, TEL./FAX (058) 673-10-20

PROJEKT - MONTAŻ -

- GWARANCJA

PODŁOGI
GOTOWY PARKIET I DESKI PODŁOGOWE
TRÓJWARSTWOWE, PIĘCIOKROTNIE LAKIEROWANE

1Q

oiatek
26 lipca 2002 r.

WIECZÓR
wybrzeża

Przyjaźń

Dziennik
Bałtycki

Echo Ziemi Puckiej

ŻYCZENIA DLA NAJBLIŻSZYCH

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Wspólne zdjęcie klasy 3 d

Wszystkiego naj, naj, naj...

Gimnazjaliści z Krokowej

•
Z okazji imienin Anny Kaczykowskiej wszystkiego co najlep
sze, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, radości i uśmiechu na
twarzy życzy babda i dziadek.
•
Żyj w zdrowiu i radości, nie znaj smutku i przykrości, niech Cię
wszelkie zło omija, niech Ci dobro w życiu sprzyja. Tomaszowi
Bradtke z Łebcza z okazji 16 urodzin życzą Ania, Darek, Gosia.
•
Pani Ani Rzepa z Wierzchucina z okazji 75 urodzin oraz imie
nin zadowolenia z życia, dużo szczęścia i radości, ale przede
wszystkim zdrowia życzy siostra Agnieszka oraz Bożena z mę
żem i dziećmi.
•
Żyj szczęśliwie i radośnie, dożyj długich lat. Niech Ci życie bę
dzie wiosną, a rajem ten świat. Ź okazji 30 urodzin dużo zdrowia i
100 lat życia kochanej mamusi Joannie Twork z Żelistrzewa skła
dają synowie Adrian, Olek i córka Klaudia.
•W każdej chwili zawsze i wszędzie niech Ci w
życiu dobrze będzie. Niech Cię dobry los obdarzy
wszystkim, o czym serce marzy. Z okazji 64 uro
dzin moc gorących życzeń kochanemu dziadkowi
Edmundowi Darga z Celbowa życzenia śle zawsze
kochający Cię wnuczek Patryk Darga z rodzicami.
•
W tym dniu, gdy serca łączą się życzenia babci każdy śle. 1 my Ci
życzymy, by wśród nas w szczęściu upływał Ci czas. Niech radość
w Twym sercu zagości i nie brakuje ci miłości. Dla Agnieszki Tempskiej z Osłonina najlepsze życzenia składaja wnuczka Teresa z całą
rodziną.
•
Na drodze życia są światła i mroki, raz szczęście, raz smutek
głęboki. Niech łaska Boża dzień opromieni, a smutek w radość
zmieni. Kochanej córce Joannie Twork w 30. urodziny serdeczne
życzenia składają mama i tata.
•
Zawitał dzionek na niebie, ach! Jakże my lubi
my Ciebie. Niesiemy z naszych dusz życzliwych
wianek najszczerszych życzeń dla Ciebie! Niech Ci
słońce jasno świeci, żyj szczęśliwie wśród radości,
szczęścia i zdrowia. Niech Ci czas jak strzała leci,
pełen uśmiechu i pomyślności. Z okazji 13 urodzin
Robertowi Kur z Żarnowca najserdeczniejsze ży
czenia składa kochająca mama z rodzeństwem, siostry Celinka,
Michasia, Wioletta i Danka.

r

•
Życie jest piękne gdy żyć się umie, gdy jedno serce drugie rozu
mie. Gdy kochać się umie jawnie i skrycie i jest się kochanym przez
całe życie. Kochanej cioci Joannie Twork z okazji 30 urodzin życzy
chrześniaczka Natalka.
•
Żyj nie licząc wcale lat i z radością patrz na świat ibeztrosko
patrz na świat i o pięknych rzeczach śnij. Z okazji 30. urodzin
wnuczce Joannie Twork z Żelistrzewa składają babcia Marta i
dziadek Ali.

Jacek Abraham, Andrzej Baran, Ewelina Baran, Grzegorz Behmke, Patryk Bujak, Adam Dettlaff, Małgorzata Grab
ska, Marcin Korth, Tomasz Korth, Tomasz Kuhr, Kamila Lange, Agnieszka Lessnau, Bartosz Magulla, Agnieszka
Mudlaff, Łukasz Mudlaff, Danuta Nikrant, Krzysztof Renusz, Tomasz Renusz, Wojciech Reszka, Arkadiusz Roeske^
Paulina Rogalla, Piotr Styn, Karolina Szeloch, Łukasz Wieczorkowski. Wychowawca Maria Styn.
RomanradJl

•
Jak co roku o tej samej porze, każdy Ci życzy co tylko może. My
korzystając z tej sposobności życzymy Ci zdrowia, szczęścia, rado
ści. 0 tym co marzysz by się spełniło, a to co kochasz by Twoim by
ło. Z okazji 30 urodzin Joannie Twork składa brat Karol, bratowa
Justyna i mały Klaudiusz.
•
Niech ten radosny dzień na zawsze Twe troski odsunie w cień, i
niech się śmieje do Ciebie świat blaskiem szczęśliwych i długich
lat. Wszystkiego najlepszego,zdrowia, szczęścia, pomyślności, wy
trwałości oraz spełnienia najskrytszych marzeń z okazji 25 urodzin
kochanej żonie i mamie Marcie Dettlaff z Władysławowa życzenia
ślą Szymon i Mikołajek.
•
Żyj szczęśliwie i radośnie, dożyj długich lat, niech Ci życie będzie
wiosną a rajem ten świat. Drogiemu ojcu chrzestnemu Zbigniewo
wi Bianga życzy chrześniak Janusz z rodziną.

REKLAMA

W SWOIM MIESZKANIU,
DOMKU, PENSJONACIE,
ZAKŁADZIE

•
Żyj szczęśliwie i radośnie, dożyj długich lat. Niech łaska Boża
dzień opromieni, a smutek w radość zmieni. Dużo wspomnień,
wielkich wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń. Z okazji 50 urodzin
matce chrzestnej Adeli Krampikowskiej życzy Monika z Piotrkiem.

MATERIAŁY
BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE

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 DOCffiPLEN
24,50 zł/m2 cena brutto

SPS.

r&sw StesFj

system zawiera: STYROPIAN FS 15 frez gr. 5 cm, zaprawę do
przyklejania styropianu, siatkę, zaprawę do wtapiania siatki,
tynk akrylowy.

rok założenia 1974

PRODUKCJA I MONTAŻ
okien i drzwi z PCV, ALU i drewna

•
Bądź stale szczęśliwy, nie choruj wcale i niech
Ci grosz będzie dolarem. Z okazji 13 urodzin Ro
bertowi Kur życzy rodzina Lallowskich.

•
Cóż Ci możemy życzyć w dniu Twojego święta, niech twarz Two
ja będzie zawsze uśmiechnięta. W życiu dużo radości, uśmiechów
tysiące, nigdy chmur na Twojej drodze, a jedynie słońce. Dużo
wspomnień, wszelkich wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń. Z
okazji 50 urodzin Adeli Krampikowskiej życzenia składa siostra
Bożena z rodziną.

TEL. 0 602 667 331
50^

•
Kochaj swoich rodzicieli by pociechę z Ciebie
mieli i pamiętaj że Bóg w niebie ma w opiece za
wsze Ciebie. Z okazji 14 urodzin siostrzenicy Celi
nie Kur życzy ciocia Teresa z rodziną.

•
Lubisz szkołę, lecz ten zwyczaj ciągle działa Ci na nerwy. Że za
długie są te lekcje, a za krótkie przerwy. Dużo uśmiechu, spełnienia
wszystkich marzeń. Ukochanej Celinie Kur życzenia ślą brat Robert
oraz siostra Michasia, Wioletta i Danusia.

* POŻYCZKI D0 5.000 PLN |
* NISKIE OPROCENTOWANIE
* BEZ PORĘCZYCIELI
* DECYZJA W 24 GODZINY

HYDRO-POLSKA
Ci pomoże
Tel. 502 241 023

•
Niech Ci życie pięknie mija, niech Ci sprzyja każda chwila i
niech w sercu Twoim gości dużo szczęścia i radości. Zbigniewowi
Bianga z Żarnowca życzy rodzina tallowskich.

•Wiedza, pomocnik człowieka, więc od szkoły nie uciekaj. 1 pa
miętaj o mnie zawsze, kiedy siadasz w szkolnej ławce. Uśmiechu
na twarzy, szóstek w szkole, dużo przyjaciół w koło. Z okazji 14
urodzin dla kochanej córeczki Celinki Kur z Żarnowca życzą kocha
jąca mama z ciocią i dziadkiem.

KREDYTY
GOTÓWKOWE

CHCESZ MIEĆ
CZYSTĄ WODĘ

oraz

żaluzji, markiz, moskitier, rolet zewnętrznych i bram garażowych|

CENY PROMOCYJNE

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

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

KORNIX

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

A

Firma
PHU
www.kornix.com.pl

e-mail: kornix@kornix.com.pl

•
płyty (wiórowe, meblowe i pilśniowe)
1/ sklejki (krajowe i importowane)

• blaty kuchenne
• parapety okienne
•pianki i włókniny tapicerskie
• tkaniny obiciowe
• formatowanie ptyt
•akcesoria meblowe
84-239 Bolszewo, ul. Główna 26
tel./fax 058 672 29 41, tel. 058 778 30 32

KLEJ DO PRZYKLEJANIA STYROPIANU 25 kg
KLEJ DO WTAPIANIA SIATKI 25 kg
GAZOBETON „24"
GŁADŹ SZPACHLOWA FAST G120 kg
PŁYTA GIPSOWO-KARTON. 12,5 mm
OKNO DACHOWE FIP 78 x 118
CEGŁA KLINKIEROWA LODE
PAPA TERMOZGRZEWALNA V60S42H

13,80 zł/op.
18,75 zt/op.
4,75 zl/szt.
20,00 zł/op.
15,50 zł/szt
699 zł/szt.
235 zł/szt.
7,40 d/m2

U nas kupisz materiały od fundamentów
aż po dach w konkurencyjnych cenach.
ZAPRASZAMY!!!
2040218/A/1604

Oferta dotyczy faktur zapłaconych gotówką.

24800503/A/l169

Codziennik

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

WARTO
WIEDZIEĆ
•Puck
APTEKI. „Pucka", pl. Wolności, tel.
673-25-16, pn.-pt. 8-20, sob. 8-14,
nd. 8-14; „Eskulap", ul. Wejherowska, tel. 673-24-51, pn.-pt 8-20,
sob. 8-15; „Albatros", ul. AWP, tel.
673-14-00, pn.-pt 8-20, sob. 1015; „Nad Zatoką", ul. Męczenni
ków Piaśnicy, teł. 673-14-35, pn.pt 8-20, sob. 8-14, nd. i św. 17-20

m
M

piątek
26 lipca 2002
Echo Ziemi Puckiej

m Zabawa w porcie
W sobotę w Kuźnicy przy przystani rybackiej odbę
dzie się festyn organizowany przez Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni. Na estradzie
plenerowej wystąpią zespoły Grand Acoustic oraz
Rebelia. Ponadto przewidziano wiele konkursów z
nagrodami. Nie zabraknie stoisk gastronomicznych i
handlowych.
(mid)

POGOTOWIA. Energetyczne, ul.
Wejherowska 46, teł. 673-20-81
lub 991, pn.-pt 6-22, sob., nied. i
święta 8-16; Ratunkowe, uł. 1 Ma
ja 13, tel. 673-27-81, całodobowo

1. Dzień próby - sensacyjny; 2. Dom Glassów - thril
ler; 3. Rozkaz - sensacyjny; 4. Ostatni bastion - dra
mat; 5. Łańcuch szczęścia - sensacyjny; 6. Jay i Cichy
Bob kontratakują - komedia; 7. Wyścig - sensacyjny;
8. Moulin Rouge - melodramat; 9. American Pie 2 komedia; 10. RomansSidło - komedia; 11 Sądny
dzień - komedia sensacyjna; 12. Zoolander - kome- *
dia; 13. 300 mil do Graceland - sensacyjny; 14. Ka
muflaż - komedia; 15. Twarda laska - komedia;
16. Paparazzi - komedia gangsterska; 17. Pamiętnik
księżniczki - komedia; 18. Duchy Marsa - sf; 19. Kod
dostępu - sensacyjny; 20. Wtorek - komedia
Opracowano na podstawie danych wypożyczalni ka
set wideo JuRo w Pucku.
(opr. mid)

j—-i

Dziś zadajemy kolejne pytanie w naszym komikso
wym konkursie. Jego wyniki ogłosimy w czwartko
wym numerze „Dziennika Bałtyckiego". Wśród osób,
które prawidłowo wypełnią kupon konkursowy, roz
losujemy nagrody - kolejne komiksy ufundowane
przez salon prasowy Columbus w Pucku.
(mid)

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

kupon konkursowy

Komiksy dla Czytelników
Letnie festyny gromadzą tłumy uczestników.
Fot. Krzysztof Miśdziol

^^CJA. Jurata, uł. Ratibora 42,
l^W5-20-07 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
POLIGA. Minkowice ul. Żwirowa 4
teł. 673-70-97, codz. 8-10
URZĘDY. Gminy, ul. Szkolna 2, tel.
774-21-80, fax 673-70-92; Stanu
Cywilnego, ul. Szkolna 2, teł. 77422-20

Io3ie~po3~zipamI
CHAŁUPY. Kaszubskie Łodzie pod Żaglami to im

preza od lat organizowana przez władysławowski od
dział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Urząd
Miasta.
Impreza zacznie się o godz. 11 na placu przy ul. Kaperskiej. Regaty łodzi wiosłowych, pychowych i ża
glowych rozpoczną się o godz. 11.45.
O godz. 14 na estradzie wystąpi zespół Módróczi" ze
Swarzewa, po czym nastąpi ogłoszenie wyników re
gat. Od godz. 15 przeprowadzane będą konkurencje
lądowe.
Godz. 16.30 będzie początkiem występów Koleczkowian i zespołu For Sale. O godz. 20 rozpocznie się
dyskoteka.

Ile komiksów ukazuje się co miesiąc
w Polsce:
•kilka
•kilkanaście
•kilkadziesiąt

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

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

Dziennik
Bałtycki^

(jan)

APTEKA. „Jantar", ul. Żeromskiego
Abel. grzeczn. 679-13-23, pn.-pt.

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

•Jastarnia
POLICJA. Jurata, ul. Ratibora 42,
teł. 675-20-07 łub 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", uł. 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", uł. Niepodległości, teł. 67414-91, pn.-pt 8-21, sob. 12-20
POLIGA. 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, teł. 674-05-75

Ha. ul. Wiejska 122, tel. 675-05-09; Szpi
tal Wojskowy, tel. 675-06-09
JASTARNIA, ul. 5telmaszczyka 5, tel. 67520-09
JASTRZĘBIA GÓRA. ul. Kaszubska 18, tel.
674-96-58
KOSAKOWO, ul, Żeromskiego 69, teł.
679-13-23

Prenumeratora
Za chwilę półmetek
naszego konkursu

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 pyta- j
nia. Wśród osób, które nadeślą
odpowiedzi, wybierzemy tę,
która z osobą towarzyszącą i dzieckiem (do 5 łat) w pensjonacie w Ja
strzębiej Górze skorzysta z dwóch noclegów, wyżywienia, siłowni, sau
ny, sali gimnastycznej oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: Premiera jakiego filmu opartego na komikso
wej historii odbyła się w ubiegłym tygodniu w kinach? Na odpowiedzi
czekamy do 7 sierpnia 2002 r.
•Informacje o konkursach można uzyskać pod bezpłatnym nr. teł.
0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział Sprzedaży Gazet, Biuro Prenumeraty,
ul. Połęże 3,80-720 Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśliwe karty" lub „Ja
strzębia".

Nasi Partnerzy

Laureaci
W tym tygodniu zagraniczną wycieczkę dla dwóch osób wygrała
Krystyna Nitka z Gdańska. Weekend na Kaszubach spędzi Teresa
Skokowska z Gdańska. Dwa rowery otrzyma natomiast Ryszard
Krajnik z Gdańska. Laureatom gratulujemy i prosimy o kontakt z
naszym Biurem Konkursów, od poniedziałku pod nr. tel. (058) 3003-175. Po odbiór nagród prosimy przychodzić z potwierdzeniem
wykupionej aktualnej prenumeraty przynajmniej na trzy miesiące.

•Szczęśliwe karty
Chcesz wyjechać na weekend do Wdzydz
Kiszewskich? Odpowiedz na cztery pyta
nia i prześlij nam odpowiedzi na kartce
pocztowej do 8 dnia następnego miesią
ca. Co tydzień publikujemy jedno pytanie,
a co miesiąc losujemy nagrodę miesiąca -

weekend dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach Ki
szewskich. Dzisiejsze pytanie: Kiedy zaczyna się w tym roku Jarmark
św. Dominika?

I>A SIESTA

Już niemal połowa wycieczek i rowerów, które przygotowaliśmy dła na
szych Prenumeratorów trafiła do swoich właścicieli. W każdy wtorek i pią
tek w „Dzienniku" drukujemy kupon. Jeśli dobrze poszukacie, w dzisiej
szej gazecie również go znajdziecie. Aby wygrać którąś ze wspaniałych na
gród, musicie przysłać nam dwa kupony. Wygrać można wycieczki zagra
niczne, weekendy na Kaszubach oraz rowery. Aby skorzystać z tych nie
zwykłych nagród, musicie posiadać aktualną prenumeratę gazety - przy
najmniej 3-miesięczną. Losowania odbywają się co tydzień i w każdym
można brać udział. Przypominamy, że na koniec wakacji przyznamy spe
cjalna nagrodę osobie, która przyśle najwięcej kuponów konkursowych.
Będą to wczasy dla całej rodziny.
Wszelkie informacje na temat możliwości zaprenumerowania „Dziennika"
uzyskacie pod naszym bezpłatnym numerem infolinii 0 800 1500 26.

Rabat honorowany na podstawie ważnej
Karty Klubu Prenumeratora

10% rabatu

fllCOŹWIRDCK

13%
rabatu
na akcesoria do

na konsumpcję

telefonów komórkowych

(bez alkoholu)

ul. Morska 5
£Mta)8 Puck
tel. (058)673-11-97

10% rabatu

Hotel

LEŚNIEWO. Punkt lekarski, tel. 673-89-76
PUCK. ul. AWP, tel. 673-08-83,673-0753, ul. Przebendowskiego 16 a, teł. 77436-42,673-07-52
STARZYNO. ul. Żarnowiecka 24, tel. 67387-13
STRZELNO, ul. Bałtycka, tel. 673-83-94
WŁADYSŁAWOWO, ul. Niepodległości 10,
tel. 674-01-99, ul. Obr. Helu tel. 674-33•
73
ŻEUSTRZEWO. ul. Szkolna 2, tel. 673-8621

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

na konsumpcję

(bez alkoholu)

ul. Wałowa 3
Puck

tel. (058)673-25-25

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

•Informacja PKP

TYLKO DLA PRENUMERATORÓW

Klub

7n.QQ

•Informacja tel.

imię i nazwisko
adres, telefon

•Kosakowo

POLICJA, tel. 679-13-97 łub alar
mowy 997

•Przychodnie

KROKOWA, ul. Żarnowiecka 6, teł. 673-

Rozdajemy komiksy

POUGA. ul. Dworcowa 5, teł. 67452-22 lub alarmowy 997, całodo
bowo

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

WARTO
WIEDZIEĆ

Hity wideo

Festyn w Kuźnicy

ul. MD.Łot 24
Puck

teł. (058)677 22 77

Matnta
c&k*at/ca
"ęffio/mnk A.

10 ^ rabatu
na konsumpcję

ul. Morskiego
Dywizjonu Lotniczego 20
Puck

tel.(058)673-41-83

PUCK. tel. 673-22-21
HEL. tel. 675-04-43
JASTARNIA, tel. 675-22-65

•Inf. turystyczna
PUCK. tel. 673-24-03
WŁADYSŁAWOWO, tel. 674-05-22/33 w.
15
JASTRZĘBIA GÓRA. tel. 674-91-26
KROKOWA, tel. 774-21-11 w. 126

•Muzea
WŁADYSŁAWOWO. Centrum Pamięci
gen. Hallera i Błękitnej Armii, ul. Morska,
teł. 674-07-95, czynne od wtorku do so
boty w godz. 11-15, ceny -1 zł, ulgowe
50 gr
ROZEWIE. Muzeum Latarnictwa, tel. 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, tel. 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-%, czynne wt-pt w
godz. 8-15, sob. i nd. 9-13, ceny - 3 zł,
ulgowe 2 zł
KROKOWA. Muzeum regionalne, ul. Wejherowska 3, teł. 673-57-29, czynne co
dziennie w godz. 9-18, ceny - 2 zł, ulgo
we 1,50 zł, oprowadzanie (w niedziele) w
godz. 15 - jęz. polski, 16.30 - jęz. nie
miecki

•Taxi

WŁADYSŁAWOWO, Radio Taxi, tel. 6743000
HALLO TAXI PUCK. tel. 774-44-44
HALLO TAXI WŁADYSŁAWOWO, tel. 67422-22 lub 96-22
TAXI PIUS WŁADYSŁAWOWO, tel. 67405-00 lub 96-25
Postój w Pucku. tel. 673-27-77
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KINO

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Prod.Wiek

TyM

Superkino Krewetka, Gdańsk
ul. Karmelicka 1, www.superk

GDAŃSK
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Był sobie chłopiec
Byliśmy żołnierzami
Włamanie na śniadanie
13 duchów
Ostrożnie z dziewczynami

USA (15)
USA (15)
USA (t 5)
USA (15)
USA (15)

13
17
21.30 pt.
21.30 sob.
21.30 niedz.

Kolory raju
Był sobie chłopiec
Byliśmy żołnierzami

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

15.30
17,19
20.50

Kandahar
Fanatyk
Gusta i guściki
Gosford Park

Iran/Francja (15)
USA (15)
Francja (15)
USA (15)

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

Belfegor - upiór Luwru
Plotka
Amelia
Monsunowe wesele
Fanatyk

Francja (15)
Francja (15)

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

Tańcząc w ciemnościach
Włoski dla początkujących
Inni
Memento

Kameralne
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Francja (b o.)

Indie/Ang. (15)
USA (15)

14.30
16
17.30
19.30
21.30

12 zł n. 10 zł u.

12 złn. 10 zł u.

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

Godzina

Reisident Evil
Niewierna
Był sobie chłopiec
Wehikuł czasu
Lilo i Stich
Asterix i Obelix
- Misja Kłeoparta
Spider-Man
Epoka lodowcowa
Azyl
Gwiezdne wojny
- Atak klonów
Dzień świra
Wehikuł czasu

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

10.45,13,15.15,17.30,19.45,22
14.30,17,19.30,22
11,13.15,15.30,17.45, 20,22.15
10.30,15,22.15
10.15,12.15,14.15,16.15,18.15
10,12.15,14.30,17,19.30,22
20.15,22,30
11,13.30,19.45
11,13,15,17,19
12.30,21
11.45,17

Polska (18)
USA (15)

16,18,20,22
10.30,15, 22.15

Asterix i 0belix
-Misja Kleopatra
Byliśmy żołnierzami
Był sobie chłopiec

Francja (b.o.)

19.05

Polska (15)
Francja (15)

21.05
17

Francja (b.o.)

15,17

USA (15)
USA (15)

19
21.40

Spider-Man
Dzień świra
Niewierna

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

Włamanie na śniadanie
13 duchów

USA (15)
USA (15)

12 złn. 10 zł u.

14.45
17
19pt.-niedz.
21.30 pt.
21.30 sob.
21.30 niedz.

12 złn. 10 zł u

KINO
:HARZYKOWY
Kino letnie
ul. Turystyczna 20

Epoka lodowcowa
Showtime
Planeta małp

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

Gwiezdne wojny
- Atak klonów

USA (12)

17,19.30

10 zł

Spider-Man

USA (12)

15.30, 17.45
20.15

12 zł

21.30 pt.
21.30 sob.
21.30 niedz.

12złn.10złu,

KOŚCIERZYNA
Rusałka
ul. 8 Marca 49

Produkcja / wiek

Jej wyskokość pani Brown
Jak ugryźć 10 milionow
USA (15)
Prześladowca
Resident Evii

USA (15)

Włamanie na śniadanie
100 dziewczyn l ja
Asterix i Obelix
- Misja Kłeoparta
Byliśmy żołnierzami
Był sobie chłopiec

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

Dzień świra

Polska (15)

Gosford Park
Gwiezdne wojny
- Atak klonów
Niewierna

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

Spider-Man
Trzynaście duchów

USA (12)
USA (15)

Wehikuł czasu
Epoka lodowcowa

USA (15)
USA (b.o.)

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

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

.

Epoka lodowcowa

USA (b.o.)

Król Skorpion

USA (12)

Legalna blondynka

USA (15)

MoulinRouge

USA (15)

15.30,1.7 pt. 10 zł
15,20.30 sob.
15.30,17,22.30 niedz.
18.30 pt.
16.30 sob.
20.15 pt.
12 zł
22 sob.
18.30 niedz.
22 pt.
18.15 sob.
20.15 niedz.

CHOJNICE
Kosmos
uł. Młyńska 2

Helikopter w ogniu
USA (15)
Cfossroads - dogonić marzenia USA (15)

18.30 pt.
10 zł
19 sob., niedz.

TCZEW
Wisła
Spider-Man
ul. Dąbrowskiego 11

USA (12)

18,20.15 pt.

• •:

10.45,16.10,19.15,21.55 pt
16.10,19.15,21.55 sob., niedz.
11.30, 14.05 pt., 10.45,13.25 sob., niedz.
17.15, 21.35 pt., 9.45,15 sob., niedz.
21 niedz.
15.20,22.15 pt., 17.15 sob., niedz., 21.35 sob.
11.45,13.45,15.45,17.45 pt
10.15,12.15,17.45,19.50 sob., niedz.
11.15 pt, 11.30 sob., niedz.
Kopia z dubbingiem:
10.15 pt., 10.30 sob., niedz.
11,13,15.15,19.30
9.45 pt., 11.45 sob., niedz.

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

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

M normalny do godz. 17 -14 zł
•normalny po godz. 17 -14 zł
P bilety week. do godz. 17 -14 zł
H bilety week. po godz. 17 -17 zł

S!LVER SCREEN
Centrum Rozrywki Gemini, Gdynia,
ul. Waszyngtona, teł. 628-18-00, www.silverscreen.com.pl

PUCK
Mewa

• .

Godzina

12,18 pt.
15,21 pt
13.10,15.30,18.05, 20 pt., 23.15 pt., sob.
14,16.15,18.30,20.45 sob., niedz.
13.55,16.20,18.45,20.05 pt., 23.30 pt, sob.
11.15,13.55,16.20,18.45,21.10 sob., niedz.
21 sob., 21.35 niedz.
19.50,22 pt, 15.20,19.45 sob., niedz.
10, 12.30,14.50, 17.30,20.15 pt.-niedz.
23 pt., sob.
13.3016.30,19.35,22.30
16.45,19,21.20 pt., 23.45 pt, sob.
14.05,16.45,19,21.20 sob., niedz.
13.15,17.35 pt.-niedz., 19,45 pt.,
22.10 sob., niedz.
13.25 pt., 12,18 sob., niedz.
10.30 pt, 14.30 sob., niedz.

USA (15)
USA (15)

STAROGARD GD.
Sokół
ul. Sikorskiego 33
•tri. 272-69-33

po godz. 17 pt.-niedz.-17 zł
^ulgowe -10 zł
H studenckie -14 zł
9 grupowe -10 zł

m normalny
do godz. 17 pon.-czw.-15 zł
do godz= 17 sob.-niedz. -16 zł
& normalny
po godz. 17 pon.-czw. -16 zł

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

SOPOT
Bałtyk
ul. Bohaterów Monte Cassino 30
tel.551-18-56

Produkcja / wiek

Tytuł

Asterix i Obełbc
- Misja Kleopatra
Dzień świra
Gusta i guściki

Razem łatwiej

Tytuł

12 złn. 10 zł u.

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

SERCA DWA

SUPERKINO KREWETKA

Godzina

12 zł

Niewierna
Reż.: Adrian Lyne
Prod.: USA, 2001
Typ: thriller erotyczny
Wyst.: Richard Gere, Dianę Lane, Olivier Martinez, Erik Per Sullivan

Edward i Connie Sumnerowie są małżeństwem w średnim wieku, które
wiedzie dostatnie i wydawałoby się szczęśliwe życie. Jednak pewnego dnia
w artystycznej dzielnicy Soho Connie poznaje młodego i przystojnego Fran
cuza - Paula Martela, z którym nawiązuje namiętny romans. Odnajduje w
nim to, czego brakowało jej w życiu. Gdy mąż odkrywa prawdę, postanawia
stawić czoła rywalowi.

Tytuł

Produkcja /wiek

Godzina

Reisident Evil
Prześladowca
Włamanie na śniadanie
Asterbc i Obelix
- Misja Kleopatra
Byliśmy żołnierzami
Niewierna
Czekając na wyrok
Był sobie chłopiec
Spider-Man
100 dziewczyn i ja
Wehikuł czasu
Trzynaście duchów
40 dni i 40 nocy
Dzień świra
Przepowiednia
Gwiezdne wojny
- Atak klonów
Lilo i Stich
Epoka lodowcowa

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

10.40,13,15.15,17.40,20,22.15
13.20,17.30,19.45,22.10
20.30
11.30,14,16.30,19,21.30

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

14.20,19.30, 22.20
15.30,19.15,22
18
18.15,20.45,22.50
11.10,13.45,16.40
12
18.35
17.15,22.50
15.25
13.30,20.15
11,22.30
10,30

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

10.15,12.15,14.15,16.15
10.45, 12.45,14.45, 16.45

H do godz. 12 pon.-czw. -14 zł
£ w godz. 12-17 pon.-czw. -16 zł
m po godz. 17 pon.-aw. -18 zł
Si do godz. 12 piątek -16 zł
»po godz. 12 piątek -19 zł

Gdańsk

Mieszczanie

Sopot

Run for
your wife

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

Sopot

Teatr Malarnia
• tel.301-13-28
20.15

15-30 zł

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

Pogoda na szczęście
20 pt.
Justyna Szafran
20 sob., niedz.
śpiewa piosenki Edith Piaf

34 zł

Teatr Atelier
al. Mamuszki 2

Anioł zstąpił
do Babilonu

20-25 zł

Scena Letnia
przy molu
w Orłowie

20 pt.

•
Mniej ważny Twój wygląd i status materialny, bardziej skala
wartości, osobowość i wykształcenie. Szczupła, chyba ładna i miła,
niezależna, wykszt wyższe 40-kilkulatka.
sygn. 1481
•
Jestem 36-letnim samotnym kawalerem, który od życia dostał
porządnego kopa, jetem domatorem-romantykiem. Pragnę poznać
panią odważną, szczerą, uczuciową, zdecydowaną na trwały zwią
zek, kobietę, która potrafi kochać i pragnie być kochana, dla której
przyjaźń, miłość i rodzina jest najważniejsza.
sygn. 1482
•
53-letnia wolna, spokojna, pracująca, z mieszkaniem, bez nało
gu alkoholowego lea paląca, co z chęcią rzuci przy pomocy part
nera, pozna pana w odpowiednim wieku również bez nałogu al
koholowego, sympatycznego, opiekuńczego, lubiącego ogród,
zwierzęta, grzybobranie, majsterkowicza, który potrafi żyć we
dwoje.
sygn. 1483
•Wdowa, 55 lat średniej budowy ciała, 164 cm wzrostu, nieza
leżna finansowo i mieszkaniowo, na emeryturze, pozna pana do
lat 60 bez nałogów i zobowiązań, zmotoryzowanego, religijnego,
zadbanego, potrafiącego cieszyć się życiem, najchętniej wdowca,
sygn. 1484
•
Pogodna, odpowiedzialna, o miłej aparycji, niezależna material
nie pani - pozna odpowiedzialnego, inteligentnego pana w wieku
50-56 lat Słupsk i okolice. Przygody i szukających dóbr material
nych wykluczam.
sygn. 1485
•Wysoka, zgrabna blondynka, wolna, niezależna, lat 48/172, po
zna pana wolnego, bez zobowiązań w wieku do 55 lat W życiu
cenię szczerość i uczciwość, nie oczekuję przygód, myślę poważnie
o dłuższym związku. Odpowiem na każdy list.
sygn. 1486
•
Jeśli czujesz się samotna, chcesz poznać kogoś na kogo bę
dziesz zawsze mogła liczyć i przede wszystkim pragniesz tak jak ja
ułożyć sobie życie i założyć rodzinę, masz 25-35 lat, to napisz do
mnie. Mam 34 lata, jestem ciemnowłosym kawalerem, mam 178
cm wzrostu, cenię uczciwość i szczerość. Poznam miłą, w miarę
atrakcyjną panią poważnie myślącą o życiu. Mile widziane zdjęcie,
sygn. 1487
•
Wolny, 34 lata, wysoki (188 cm) szatyn, miła aparycja, bez nało
gów i zobowiązań. Szukam partnerki na resztę życia, lubię dzieci i
domowe ognisko. Bogdan.
sygn. 1488
•
Czasem szalony, o fantastycznych pomysłach, które możemy re
alizować wspólnie, z poczuciem humoru i optymistycznym podej
ściem do życia. Mam 26 lat, 180 cm wzrostu. Jestem szczupłym
szatynem o miłej aparycji bez rażących nałogów. Pozna panią cę^|
niącą prawdziwą przyjaźń i uczucie, wierzącą w szaloną miłość,
która może nas połączyć. Telefon przyspieszy kontakt, a foto uła
twi podjęcie decyzji i wybór tej jedynej. Krystian.
sygn. 1489
•
Samotny kawaler, lat 34/178/82, ciemnowłosy blondyn o niebie
skich oczach. Pracujący, własne M. Pozna panią do 36 lat, miłą,
skromną, uczciwą. Cel matrymonialny.
sygn. 1490
•
Jeżeli dokucza Ci samotność, to napisz do wdowca (55/170),
który jest uczciwy i opiekuńczy, nie szukający przygód, posiadający
własny dom na wsi i działkę, na której bardzo lubi przebywać. Po
znam panią uczciwą, która pragnie trwałego związku na dobre i
złe. Pani może zamieszkać u mnie. Panie rozwiedzione wykluczo
ne. Telefon przyspieszy kontakt. Zbigniew.
sygn. 1491
•
Kawaler, 32 lata, Wodnik. Spokojny, wrażliwy, uczuciowy, bardzo
samotny i nieśmiały. Palący, z własnym mieszkaniem na Przymo
rzu. Pozna miłą, wrażliwą, uczuciową, nie szukającą przygód, dla
której przede wszystkim ważne jest uczucie i charakter, w wieku
25-31 lat, pannę. Może być z dzieckiem. Odpiszę na poważne
oferty.
sygn. 1492

Godzina

TEATR

•
33-letnia panna, podobno atrakcyjna lea samotna, zaradna, ce
niąca szczerość, uczciwość oraz ciepło domowego ogniska, pozna
pana w stosownym wieku, bez zobowiązań, zainteresowanego
stałym związkiem. Wyłącznie Słupsk i okolice.
sygn. 1480

-
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•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
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Kopanie piłki kosztuje
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Puchar dla Zrywu
SŁAWĘCIN. Zryw Dąbrówka został zwycięzcą turnieju piłki
nożnej o puchar sołtysa Sławęcina (gm. Chojnice). W turnieju
wzięły udział cztery najlepsze zespoły z chojnickiej ligi
międzygminnej.
Zawody rozpoczęły się bezbramkową konfrontacją sąsiadów:
Sławęcina i Zrywu. W drugim meczu Orion Ogorzeliny
zrewanżował się Nowym Nowa Cerkiew za przegraną w lidze
i wygrał 2:0. W trzecim spotkaniu gospodarze, Sławecin
ulegli Nowym 0:2. Do największej niespodzianki doszło
jednak w czwartym meczu. Orion przegrał 0:4 ze Zrywem.
Piłkarze z Dąbrówki wykazali się znakomitą skutecznością, a
napastnicy Oriona marnowali, co się dało. Tym samym jednak
sprawa sukcesu w turnieju nadal była otwarta. W
przedostatnim spotkaniu Orion wygrał 1:0 ze Sławęcinem i
czekał na wynik meczu Nowych ze zrywem. Zryw musiał
wygrać, aby zgarnąć puchar. Dla Nowych był to już tylko
mecz o pietruszkę, lecz „urwanie" punktów drużynie z
Nowej Cerkwi dawało mistrzostwo Ogorzelinom. Nowi
prowadzili 1:0, lecz po końcowym gwizdku sędziego na
tablicy wyników widniał rezultat 2:1 dla Dąbrówki.

(Mroz)

"

1. Zryw
2. Orion
3 Nowi
4. Sławęcin

' '

'"

'

mus

Tabela
6

3-4
3-4
0-3

Jubileusz klubu
Względy finansowe spowodowały, że większość drużyn z powiatu chojnickiego nie
zagrała w rozgrywkach PZPN.
Fot. Tomasz Mrozek

drużynami z gmin ościen
nych stworzyły ligę międzyg
minną.
- Za 700 zł, a tyle koszto
wałby nas start w rozgryw
kach, możemy grać przez ca
ły rok - mówi Zenon Szatań
ski z LZS Pawłowo. - W gmi
nie mamy około 10 drużyn,
których głównym sponso
rem jest Urząd Gminy Gdy
by samorząd miał wyłożyć
na grę każdego z zespołów,
wydałby na to prawie 10 tys.
zł. Uznaliśmy, że lepiej i ta
niej jest zorganizowanie
własnej ligi, która notabene
poziomem nie odbiega od
B klasy.

Podzielone zdania
Zdania działaczy na temat
wydatków ponoszonych na
rozgrywki są podzielone. Dla
jednych są one do przyjęcia.
Dla innych - zdecydowanie
za wysokie.
- Większych obciążeń
pewnie byśmy nie wytrzy
mali, ale trzeba zrozumień
PZPN, który też ponosi spo
re koszty na organizację roz
grywek - mówi Ireneusz
JCorda z A-klasowej Słupii
pulęczyno. - Uważam, że mi
mo wszystko nie są to kwoty
wygórowane.
Innego zdania jest Arka
diusz Maliszewski z beniaminka A klasy,Santany Wiel
ki Klincz.
- Na początek w B klasie
wydajemy lekką ręką 800 zł.
Przy budżetach rzędu 2,5 tys.
zł to poważna kwota - mówi.
- Resztę pochłaniają opłaty
sędziowskie i wyjazdy na
mecze. O zakupie sprzętu
sportowego nie ma mowy

Naśladowców brak

Gmina Chojnice
oddzielnie
Zdecydowane „nie" pił
karskiej centrali powiedzieli
działacze klubów z gminy
Chojnice, tylko Agra Ostro
wite wystartowała w roz
grywkach A klasy, a Jantar
Pawłowo w B klasie. Pozosta
łe zespoły, wraz z dwiema

liętek
piątek
26 lipca 2002
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Kaszuby. Graj i płać

zł w dwóch
ratach - wpi
sowe. 50 zł weryfikacja boiska. Po 10 zł
od zawodnika - wpisanie go
na listę uprawnionych do
gry. Tyle muszą wpłacić do
kasy Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej zespoły, które
chcą wystartować w najniż
szej lidze PZPN, B klasie.
Oczywiście opłaty rosną
wraz z rangą ligi. W A klasie
wpisowe wynosi 450 zł, za
zawodnika płaci się już 20 zł.
- Te pieniądze przezna
czamy na działalność statu
tową PZPN - mówi Andrzej
Góra z Pomorskiego Związ
ku Piłki Nożnej. - Uważam,
że te kwoty nie są zbyt duże.
To jednak tylko wydatki,
które trzeba ponieść przy
stępując do rozgrywek. Cała
liga jest droższa. Kluby same
fcłacić muszą sędziów 'o zł w B klasie, 170 zł
w A klasie plus koszt prze
jazdu. Wreszcie sam trans
port na mecze wyjazdowe,
który stanowi w budżetach
niektórych klubów poważną
pozycję.

Dziennik

Pomysłu drużyn z gminy
Chojnice nie chcą jednak
naśladować inni. Również
w samej gminie zdania na
ten temat są podzielone.
- Nie chcemy grać w lidze
podwórkowej - mówi Marek
Bienert z Jantara. - Niezależ
nie od postanowień władz
gminy będziemy grali w roz
grywkach PZPN i musimy
się dostosować do warunków
dyktowanych przez piłkar
ską centralę.
W przypadku niespełnie
nia warunków finansowych
PZPN grozi nawet wyklu
czenie z rozgrywek. Jak jed
nak mówi Andrzej Góra, jest
to ostateczność.
- Mamy około 80 dłużni
ków. Zalegają nam z różnymi
kwotami, od 20 zł za żółte
kartki, po 13 tys. zł - mówi

°g°

Góra. - Ten problem dotyczy
jednak głównie zespołów
z wyższych lig. Drużyny
z A i B klasy z reguły wywią
zują się ze zobowiązań, nie
boimy się więc, że nie będą
chciały startować w roz
grywkach z powodów finan
sowych.

Powiatowa potęga
Nie najgorzej pod wzglę
dem finansowym powodzi
się piłkarzom z gminy Puck.
W sumie w różnych ligach
gra tu 12 zespołów a w przy
szłym roku najprawdopo
dobniej będzie ich więcej.
Powstaje m. in. zespół w Celbowie. Do tej pory nie istnia
ła tu nigdy żadna drużyna.
- Na drużynę w klasie
B nie trzeba wbrew pozorom
wydawać dużo pieniędzy mówi Józef Bigott, prezes
Błyskawicy Reda Rekowo
Dolne. - Piłkarze przez ostat
ni sezon jeździli na mecze
swoimi samochodami. Klub
płacił sędziom i opłaty należ
ne centrali. Poza tym ubez
pieczamy zawodników Ma
my także kilku sponsorów,
którzy czekają tylko .na do
bre wyniki. Wówczas znajdą
się dodatkowe pieniądze.
Do działalności dokładają
też członkowie zarządu Bły
skawicy. Poza tym Błyskawi
ca otrzymuje także niewiel
kie dofinansowanie z Urzę
du Miasta w Redzie.

Nowe boisko
W dość nietypowej sytu
acji jest drużyna Bałtyku

Za df

Gnieżdżewo/Swarzewo. Po
łączony zespół obu sąsiadu
jących ze sobą wsi, korzysta
z funduszy gminnych, ale
także z pomocy dwóch rad
sołeckich. Takiej sytuacji
mogą im pozazdrościć inne
kluby piłkarskie.
Składki własne, które pła
cą piłkarze, przeznaczane są
m. in. na utrzymanie boiska
czy wapno potrzebne do ma
lowania linii.
Działacze
piłkarscy
z Gnieżdżewa starają się
obecnie o własne boisko. Je
śli władze gminy zgodzą się
płacić dzierżawę za łąkę, to
być może miejscowa druży
na się usamodzielni od są
siadów zza miedzy.

U nas nie jest źle
Józef Białk, prezes Sokoła
Strzelno, który od lat zaj
muje się piłką nożną
w gminie Puck, nie narzeka
na finansowanie drużyny.
- W naszej gminie nie
jest źle - mówi prezes. Przede wszystkim pomaga
ją nam samorządowcy. Do
brze się składa, że mamy
akurat działaczy piłkar
skich we władzach.
Poza tym Sokół Strzelno
ma sponsora z pobliskiego
Władysławowa. To wystar
cza na działalność drużyny.
Jeśli piłkarze chcą coś eks
tra, np. urządzić zakończe
nie sezonu, to muszą też
sięgnąć do własnych kie
szeni.

W

(jan, Mroz)

GORĘCZYNO. Na stadionie gminnym w Goręczynie, w gm.
Somonino, odbędzie się jutro festyn z okazji 10 rocznicy
istnienia tamtejszego klubu sportowego. W ramach imprezy,
o godz. 15.30, rozegrany zostanie mecz piłki nożnej
pomiędzy juniorami młodszymi Atlasu Goręczyno i Cartusii
Kartuzy. Natomiast na godz.18 zaplanowano spotkanie
piłkarskie byłych i obecnych zawodników Atlasu. Będą także
liczne konkursy i zabawy. Około godz. 21 rozpocznie się
zabawa taneczna. Przygrywać będzie zespół Pulsar.

(U)

Wzmocniona Chojniczanka
CHOJNICE. Chojniczanka II przegrała w meczu kontrolnym na
boisku w Wieszczycach z Krajną Sępólno 2:5. Obie bramki
zdobył piłkarz z pierwszego zespołu, Jacek Laska.
Mecz z Krajną był pierwszym w cyklu sprawdzianów przed
startem w rozgrywkach A klasy. W planach chojniczanie mają
jeszcze mecze z Kamionką Kamień Krajeński i Tucholanką
oraz turniej w Dębnicy (gm. Człuchów). W rozgrywkach
wystartują 25 sierpnia meczem na własnym boisku z Słupią
Sulęczyno.
W drużynie rezerw chojniczanki nastąpiło sporo zmian. Ze
starego składu pozostało tylko 8 zawodników. Drużynę,
oprócz zawodników z pierwszego zespołu Chojniczankę II
zasiliło 5 byłych juniorów Szymon Jączyński, Marcin Kuc,
Łukasz Drążkowski, Krzysztof Czapiewski i Jakub Adamski.
Do zespołu wrócił też Dariusz Szadłowski (ostatnio
Pomorzanin Serock) oraz Robert Szynszecki (Agra Ostrowite).
Z zespołem trenują też dwaj piłkarze Jantara Pawłowo,
Arkadiusz Krauze i Zbigniew Ramutkowski.

(Mroz)

Puchar Opla
KALISZ. W niedzielę o godz. 14 na boisku w Kaliszu
rozegrany zostanie turniej piłkarski o puchar Opla.
Gospodarzem zawodów będzie A klasowy KS Dziemiany, a
zaproszenia otrzymali także beniaminek A klasy Santana
Wielki Klincz, B klasowe Wierzyca Stara Kiszewa, Grom Leśno
oraz Centrum Pelplin i drużyna z Grabowa. Pucharu broni
zespół Wierzycy.

(Mroz)

Remis z Bałtykiem
REKOWO DOLNE. Piłkarze B-klasowej Błyskawicy w ostatnim
sparingu zremisowali z czwartołigową drużyną Bałtyku
Gdynia 2:2/
- Wprawdzie goście grali przede wszystkim niedawnymi
juniorami, to jednak jest nasz sukces - uważa Józef Biggot,
prezes Błyskawicy. - Jeśli nasi zawodnicy nadal będą tak grać
jak z Bałtykiem, to nie będzie większych zmian w składzie.
Gole dla miejscowych strzelali Adam Warzewski i Tomasz
Grabowski.
Obecnie rekowianie rozgrywają 3 sparingi w tygodniu.

(jan)

duże

Ludwik Szymlek

vr^a&Kl

prezes Gromu Leśno
- Jeśli chodzi o B klasę, to opłaty PZPN są
zbyt duże, czego przykładem jest wycofanie
się z rozgrywek drużyn z gminy Chojnice.
Uważam, że połowa tego powinna wystar
czyć. przecież nasze granie to zupełne amafot. Tomasz Mrozek
torstwo. Na B klasie nikt się nie powinien
dorabiać, łącznie z piłkarską centralą. Na
wsiach nie ma sponsorów, samorządów też nie stać na utrzymywa
nie nie wiadomo jakiej liczby drużyn. A moim zdaniem na wsi sport
musi być, gdyż po pracy to jest zajęcie wielu młodych ludzi.

Andrzej Nisiewicz

Kolejny rok walki

prezes MKS Władysławowo
•P ^
gi

^Jjg
" Sj

- Za wszystko trzeba słbno płacić. Irytują
zwłaszcza opłaty za przejazdy arbitrów,
których wyznacza gdańska centrala. Zdarza się, że na nasze mecze przyjeżdżają
sędziowie z.,bardzo daleka i to my
musimy
Fot. Janusz Nowicki
.
za to płacic. Prezes Klocek obiecywał, ze
obserwatorzy na mecze drużyn A klasy
przyjeżdżać będą najwyżej dwukrotnie w rundzie. U nas wio
sną byli cztery razy. Za to też płaci klub. Do tego dochodzą wy
sokie składki członkowskie, koszty wyjazdu autokarem, wyna
jęcie boiska. Wydatków jest mnóstwo.
Y

J

SŁAWOSZYNO. Piłkarze Zrywu po raz drugi chcą podjąć
walkę o awans do klasy A. W ostatnim sezonie kibice
fascynowali się walką Zrywu z Koroną Źelistrzewo. Kwestia
awansu rozegrała się dopiero pod koniec rozgrywek.
- Na razie odpoczywamy - mówi Alfons Roeske, kierownik
drużyny Zrywu. - Sparingi rozpoczniemy w pierwszej połowie
sierpnia.
Działacze narzekają na brak pomocy z Urzędu Gminy. Do tej
pory z własnych pieniędzy opłacali sędziów i swoimi
samochodami jeździli na mecze.

(jan)

d

II

W Dziennik

piątek
26 lipca 2002 r.

Rozrywka

23

Echo Ziemi Puckiej
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Rewa, Puck. Nadmorskie zabawy

PRZETARGI Weekendowa zabawa
zawsze we wtorek i czwartek w Qmm$nkm
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (0-58) 30-03-227
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2, tel. (0-58) 66-06-524
Słupsk, ul. Filmowa 3e, tel. (0-59) 848-17-30

B i u r a

Reklamy:

yby,
kaszubski
folklor i dobra za
bawa - tak najkró
cej można opisać
weekendowe za
bawy w naszym powiecie.

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska"
84-100 Puck, ul. Wejherowska 5

wydzierżawi budynek piekarni

Folk i K.A.S.A.

zlokalizowany we Władysławowie przy ulicy Gdańskiej 65 - o pow. 640 m2
- z przeznaczeniem na prowadzenie produkcji piekamiczo-ciastkarskiej
lub innej działalności gospodarczo-usfugowej.
Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni.

z Włocławka. - Nie wiedzia
łem, że wasza muzyka jest
tak wesoła.
Wieczorem wystąpił ze
spół KASA Koncert bar
dzo spodobał się widzom.
- Publiczność reagowała
spontanicznie - ocenia Woj
ciech Mendalka, organizator
festynu.
Rower ufundował PWiK
Gdynia. Finansowo organi

I

Wszelkie informacje dla zainteresowanych udzielane są
1
pod nr. telefonu 673-24-34 lub 673-24-31
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Rewski festyn rozpoczął
wystąpiły dzieci z Dębogórza.
- Pierwszy raz tu jestem mówił Krzysztof Zakrzewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

zację zabawy wsparła Elek
trociepłownia Gdynia.

Festiwal Ryby
W Pucku królowała mu
zyka. Atrakcją soboty była
zupa, którą przyprawiał i
rozlewał burmistrz Adam
Zażembłowski. W mieście
można było np. kupić kartę
telefoniczną, wyemitowaną
w niskim nakładzie specjal
nie na pucki Festiwal Ryby.

Czytaj więcej:

puck.naszemiasto.pl

Spore zainteresowanie
wzbudziły również konkursy
związane z przygotowywa
niem potraw rybnych. Kon
kurs o Kaszubską Patelnię
wygrały panie z Koła Gospo
dyń Wiejskich w Łebczu. Mi
strzem przetworu rybnego
została firma Wilbo SA.
Sobotni wieczór został za
kończony atrakcyjnym wi
dowiskiem pirotechnicz
nym.
(R.K.,jan)

ifflmtiiK

w Rumi, ul. Abrahama 17, 84-230 Rumia
ogłasza przetarg nieograniczony na:

wykonanie robót malarskich i posadzkarskich
o Ośrodka Pomocy Społecznej

wsi

Termin realizacji - przewidywany - cztery tygodnie od daty podpisania umowy.
Warunki szczegółowe zamówienia można odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Rumi, ul. Abrahama 17, 84-230 Rumia, pok. nr 5.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, pokój nr 5, do dnia 21.08.2002 r. do godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.08.2002 r. o godz. 14.30 w siedzibie
zamawiającego, pokój 5.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 19 i spełniają wymogi art. 22 ustawy o zamówieniach
publicznych
- spełniają wymogi określone w warunkach zamówienia
Postępowanie przetargowe będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji
krajowych.
Kryteria oceny ofert - cena 80%, okres gwarancji 10%, termin wykonania 10%.
Do kontaktu z oferentami upoważniony jest z-ca kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rumi Anna Kosmalska (pok. Nr 5, I piętro, tel. 671-05-56,
671-08-36)
2040339/A/1006

. PRZETARG

PRACOWAŁEŚ w Niemczech,
Holandii, Austrii, odbierz podatek
najtaniej!
Najskuteczniej!
058/301-82-63
RZETELNYM, dodatkową domo
wą pracę, 900 miesięcznie,
0602/39-49-31
ELEKTROMONTERA pilnie
zatrudnię, (058)676-12-57,
okolice Szemuda, Kartuz
HANDLOWCÓW, magazynierów,
obsługa biura, stała, sezonowa.
623-54-59
KAPITANÓW oficerów pokła
dowych, starszych mechani
ków, II mechaników, poszu
kuje firma Depemar Consul
ting (058)679-36-62

KIEROWCĘ z własnym sa
mochodem do pizzerii na
weekendy, 771-30-13
LEGALNA praca w Wielkiej Bry
tanii, Biuro Doradztwa Personal
nego, Karol Żukowski, Chojnice,
ul. Podmórna 10, tel. 052/396-7470, 0505/631-388
MURARZY, cieśli- brygady, 504596-449, 607-081-395
NIGHT Club w Chojnicach za
trudni barmanów, tel. 0501/236276
STOLARZY meblowych wykwali
fikowanych zatrudni Zakład Sto
larski w Jeleńskiej Hucie gmina
Szemud, 058/676-28-62
UCZNIÓW zatrudni labolatorium fotografii cyfrowej w So
pocie, 058/555-92-92
CHAŁUPNICTWO kilka ofert pra
cy, stała umowa, zbyt, znaczki
6zł, informacje listowne, bezpłat
ne. ,Agora" ul.Żeromskiego 14
84-150 Hel
CHĘTNYCH do reklam telewizyj
nych, prasowych, tel. 0692/519739
DO składania zabawek, informa
cja Telegazeta Polsat strona 660,
telefon 0600/257-755
MŁODYCH, możliwość przeszko
lenia, fizyczna, umysłowa, 10 zł/
godz. 664-07-97

UCZNIA do zakładu, tapicerstwo
samochodowe, (058)572-10-85

SZUKAM PRACY
BEHAPOWIEC posiadający peł
ny zakres uprawnień, przyjmie
każdą ofertę, (058)671-19-53
ELEKTRYK- znajomość instalacji
elektrycznej, telefonicznej, domo
fonów, RTV, 0609-184-239
ELEKTRYK z doświadczeniem,
SEP do 1 kV, prawo jazdy kat. B,
z umiejętnością spawania elektr.,
podejmie każdą pracę, (058)67940-04, (058)671-21-70
HYDRAULIK, konserwator, renci
sta- różne uprawnienia, uczciwy,
(058)672-72-48
KIEROWCA- mechanik kat. B, C,
praktyka w handlu, dyspozycyjny,
pilnie, (0608)38-13-22

RADCA prawny, kobieta, podej
mie stałą pracę, 058/671-35-40
RENCISTA, 28- letni, pilnie, szu
kam pracy chałupniczej lub jako
pomocnik stolarza, 0503-953-368
TECHNIK handlowiec, prawo jaz
dy kat. B, matura, praca na tere
nie Lęborka, Wejherowa, okolic,
(0600)19-50-82
KOMPUTEROWE pisanie, ska
nowanie, drukowane tabele, wy
kresy, poprawki, rysunki, inne,
(058)671-15-93, (0501)95-74-99
PODEJMĘ każdą pracę, prawo
jazdy kat. B, po wojsku, 0504356-899
POSZUKUJĘ pracy chłaupniczej,
może być szycie lub inne prace,
(058)676-27-89
PRZEPISYWANIE skanowanie,
wydruk, 671-15-93, 0501/957499
STUDENTA zaopiekuje się dziec
kiem na czas wakacj, tel.
052/397-55-45
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem we
własnym domu lub na miejscu,
doświadczenie, mogłabym za
opiekować się starszą osobą, tel.
052/397-03-92

KIEROWCA kat. B, C, E, świa
dectwo kwalifikacji, ADR, prakty
ka, kraj, zagranica, (058)671-37- ,
KIEROWCA kat. BCE, praktyka
na tirach, 0691-645-275

KOMPUTEROWE przepisywa
nie, tabele, wykresy, rysunki, po
prawki, skanowanie, drukowanie,
671-15-93, 0501/957-499
KOMPUTEROWE przepisywa
nie, wykresy, tabele, rysunki, po
prawki, wydruki, skanowanie,
671-15-93, 0501-957-499

AUDI 80,1981 r., stan bardzo do
bry, welur, 5 - biegów, halogeny,
cena 3.0001, tel. 0606/594-201
AUDI 80, stan bardzo dobry, we
lur, halogeny, 5 - biegów, poj. 1,1,
instalacja gazowa, cena 3.000 zł,
1981 r„ tel. 0606/594-201
BMW 318, poj. 1,8, stan idealny,
efektowny wygląd, cena do
uzgodnienia, tel. 052/554-27-93

.
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Deszczowa pogoda nie przeszkodziła w zabawie.
Fot. Roman Kościelniak

Stoiska gospodyń wiejskich były jedną z atrakcji Festi
walu Ryby.
Fot. Janusz Nowicki

REKLAMA
FIAT 126 EL, 1996 r„ zielony, au
to alarm, radiomagnetofon (pa
nel), bezwypadkowy, zdabany,
cena do uzgodnienia, tel.
052/397-62-40
FIAT 126 p, 1987 r., nowa deska,
palony z kluczykiem, alternator,
halogeny, siedzenia lotnicze, wyspawany, tanio okazja, tel.
0606/594-201
FIAT Cinguecento 704 40 UN,
1996 tanio, stan bardzo dobry,
tel. 0505/201-261 lub 052/39776-24
FORD Fiesta 1.1 benzyna, 1993,
95.000 km, 5- drzwiowy, granato
wy metalik, 0501-761-821
FORD Fiesta poj. 1.1, 1992 r.,
niebieska, stan bardzo dobry, tel.
052/398-22-00

OPEL Vectra, 92 rok, wyposażo
ny, zadbany, tel.(052)39 78076
OPEL Vectra, poj. 1,8, kat., 1992
r., 5 - drzwiowy, wyposażony,za
dbany, cena 13.000 zł, tel.
052/397-80-76
POLONEZ Truch, 1993 r., gaz,
cena 2.500, tel. 052/398-84-12
lub 0504/099-848
PRZYCZEPA kampingowa, tel.

REANULT Megane, poj. 1,4,
1996 r., cena 19.500 zł, serwiowany, salonowy, tel. 0600/056931
VW Golf II, poj. 1,6 diesel, 3 miesiące w kraju, zarejestrowany,
radio, centralny zamek, przebieg
165.000 km, zadbany, cena
9.500 zł, tel. 052/398-54-56

JELCZ 416, 1994 r., plus przy
czepa - sprzedam, 0602-253-383

relingi, listwa, nadkola czarne do
małego remontu, cena 3.500 zł,
do negocjajci, tel. 0609/911-791

MERCEDES 200D (beczka), stan
bdb, rozliczenie za prace przy bu
dowie domu jednorodzinnego,
0601/651-472, 058/677-08-46 wieczorem
OPEL Astra II 1.4 16V, 2000 r„
stan idealny, 38.000, (058)67203-32
OPEL Kadet, 1.3 benzyna, 1984
rok, cena 3.500 zł, 0602/381-374
OPEL Kadet, 1988 r., uszkodzo
ny, cena 1.700 zł, tel. 0601/684136

C.S. Volvo Fhiz, 1996 r., euro II,
ospojlerowany, z naczepą, możli
wość leasingu, tel. 0604/711-117

MŁODY, dyspozycyjny, z samo
chodem, podejmie prawie każdą
pracę, (058)671-71-32

CITROEN Xantia Activa, 1995 r„
poj. 2,01,106 KM, bordo metalik,
wyposażenie, pełna dokumenta
cja, tel. 052/397-29-34

OPEL Kadett, diesel, 91 r., 4
drzwi, CZ, I, S, 9000 zł, (058)67142-38, (0692)01-54-41

FIAT 125p, poj. 1,3, rejestrowa
ny, PICUP, ciężar, uniwersalny,
tel. 052/397-52-36 po godz. 17

OPEL Kadett Combi, poj. 1,7 D,
1991 r., relingi, roleta, tel.
052/397-95-86

OPEL Kadet, poj. 1,6,1990/97 r.,
tel. 0605/367-564

auta

powypadkowe

I000-

auta

rozbite,

VW Polo, 1980 r., poj. 0,9 litra,
czerwony, przegląd do 15 06
2003, cena do uzgodnienia,
058/687-11-61
VW Polo, poj. 1,0, stan bardzo
dobry, 1992 r., cena 9.000 zł, tel.
052/397-72-87
VW Polo 1.3 D, 1990, biały, cena
8.800 zł, (058)677-20-54
WARTBURG, z silnikiem i skrzy
nią Daci, 600 zł, Sobącz 058/68823-30
ZESTAW naprawczy do silnika
Skody 120 L, (058)672-07-52
OPEL Kadett, zderzak tylny, 40
zł, (058)671-42-76

1000- powypadkowe, rozbi
te, (058)556-96-25, 0604836-202

loo auta
powypadkowe

18.00

WÓZEK

widłowy

„Bułgar",

udźwig- 2,5 t, silnik Perkinsa,
stan idealny, mało eksploatowa
ny, 14.500 zł, (058)778-27-18

NIERUCHOMOŚCI

BOLSZEWO- działka budowlana,
1.800 m, prąd, telefon, wodaobok, (058)572-07-93

!00 auta powypadkowe

BOLSZEWO k. Wejherowadziałka budowlana 500 m,
17.000,00 zł, 058/672-19-44,
0606/570-972

*000001*- skup aut powy

BORUCINO gm. Stężyca, działkę
letniskową nad Jeziorem Raduńskim - sprzedam, 058/684-30-18

0604-412-810

padkowych, 0603-767-991

*000001* samochody rozbite,

CHARZYKOWY, domek letnisko
wy PODZacisze, tel. 0692/937805

*000001* skup samocho

CHARZYKOWY, działka rekre
acyjna, POD Zacisze, 340 m kw,
tel. 0692/937-805

0602-506-359
dów

powypadkowych,

0601-624-184

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

CHOJNICE, mieszkanie 71,5
m kw. 4 pok., III p., balkon duży
loggia, 70 000 zl, własnościowe,
(052)397-42-43

OPEL Corsa, Astra, Toyota, Yaris
lub inny (gotówka), 058/56-13914,0602/31-28-73

CHOJNICE, mieszkanie własno
ściowe, ul. Książąt Pomorskich,
60,7 m kw, tel. 052/397-55-39

POWYPADKOWE, uszkodzone,
zachodnie. 671-59-62, 0601/800490

CHOJNICE - dom piętrowy na
działce 1.000 m kw, tel.
0602/802-460

zł, (058)671-42-76

rozmiary, (058)661-72-82 do

VW Passat Kombi TDi zamienię
na busa, tel. 0602/828-154 lub
052/397-68-35

(094)-341-68-53

OPEL Kadett, zderzak tylny, 40

OPONY używane, felgi, różne

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

0604-228-214

052/398-64-55

VW Passat Combi, poj. 1.6 TD,
1987 r., srebrny metalik, roleta,

LANOS 1,4 benzyna, grudzień
1998 r., stan dbd, tel. 0602-253383

100-

0604-235-892

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

KUCHARZ (lub jako pomoc ku
charza), może być na sezon,
(058)677-41-49

OPIEKUNKA- zaopiekuję się
dzieckiem na terenie: od Wejhe
rowa do Gdyni Cisowej,
(058)572-01-32

m

3NM

MERCEDES
„beczka",
benz./gaz., 80 r., 5000 zł, ciem
nozielony, stan db, (0503) 95-3890

60

KOMPUTEROWE pisanie, ska
nowanie, drukowanie, tabele, wy
kresy, porawki, rysunki, inne,
671-15-43, 0501-957-499

||®miggiii®*
'

AUTOWYNAJEM Zastępcze- Re
fundacja z OC, 058/552-75-22,
0601/651-672
ifa L-60, skrzyniowy, plandeka,
90 r., zamienię na samochód
osobowy, np. VW lub sprzedam,
6000 zł do uzgodnienia, pilnie,
(058)324-44-67 po 19.00

CHOJNICE - sprzedam dom na
Osiedlu Leśnym lub za dopłatą
zamienię na mieszkanie w bloku,
tel. 0604/871-727
CHOJNICE - sprzedam dom na
Osiedlu Leśnym z możliwością
zamiany na mieszkanie w bloku,
tel. 0604/871-727
CHOJNICE - sprzedam dom na
Osiedlu Leśnym z możliwością
zamiany na mieszkanie w bloku,
tel. 0604/871-727
CHOJNICE - sprzedam działkę ńr
281 z domkiem na „Metalowcu"
pow. 368 m kw, tel. 052/397-0431
CZERSK, dom, budynek gospo
darczy, ogród, 032/285-92-13,
0501/567-188
CZERSK - sprzedam lub zamie
nię na mniejsze mieszkanie wła
snościowe, 77 m kw, II piętro,
przy ul. przytorowej, tel. 052/39865-31 po godz. 18
DOM w okolicach Chojnic, pow.
55 m kw, działka, 2 pokoje, kuch
nia, łazienka, nowy dach, okna,
blisko las, tel. 0692/030-964
GDAŃSK Orunia, środkowy sze
reg, 180 m kw., 3-kondygnacyjny,
5 pokoi, duży taras, 2 łazienki,
osobny garaż 18 m kw., ogrodzo
na działka 260 m kw., tel.
(058)309-97-00 po 17.00
GDYNIA, mieszkanie 3-pok., 53
m kw., tanio, (0604)44-45-13,
(058)678-45-13
GDYNIA Chylonia- mieszkanie 2pokojowe, 45 m, 90.000 zl lub za
mienię na Redę, (058)664-06-73
GDYNIA Dąbrówka - mieszkanie
własnościowe, 57 m kw, z gara
żem lub bez, tel. 052/397-07-88
GNIEWINO- blok, 4- pokojowe,
82 m, 80.000 zł- do negocjacji,
(058)676-78-89
GOŚCICINO- działka budowlana
(865 m), prąd, woda blisko, tania,
058/678-00-66

CHOJNICE - połowa bliźnika
pow. 160 m kw, podpiwniczony,
garaż, komfortowo wyposażony,
salon z komnikiem, tel. 0600/876756 lub 052/397-34-13

GOŚCICINO- działka budowlana,
865 m, pięknie położona, mediaobok, (058)572-14-14

CHOJNICE - pół domu w cen
trum, 95 m kw, CO gazowe,wod kan miejskie, ogród 600 m kw,

GOŚCICINO- działki budowlane,
tanio, blisko las, prąd i woda,
(058)572-01-32

.duży garaż, duży taras, cena do
uzgodnienia, tel. 052/397-54-04
po godz. 16 luv 055/272-89-79

GOŚCICINO k. Wejherowadziałka budowlana, 800 m, tanio,
058/572-01-32 po 17.00

GOŚCICINO k. Wejherowadziałka budowlana, tanio, 0691796-397
GOWINO- działki budowlane,
1000 m, płaski, suchy teren, obok
pola golfowego, (058)572-35-96
JAGATOWO, działki budowlane,
przy działce prąd, woda, telefon,
20 zł/m kw., (058)683-09-^
JAGATOWO k. Pruszci
działki budowlane, przy działce
prąd, woda, telefon, różne wielko
ści, 20 zł/m kw., (058)683-09-28
KARTUZY 1200 m kw., działka
budowlana, uzbrojona, atrakcyjne
położenie, tel. 058/681-11-43 po
17
KAZIMIERZ koło Rumi, łąkę
8100 m kw., czwarta klasa, su
cha, położona przy drodze asfal
towej, 058/681-83-48
KAZIMIERZ
Kosakowo,
(2 3 0 0 ),

budowlana,
uzbrojona, 0604/334-800

KĄPINO k. Wejherowa- działka
budowlana 961 m, 30.000,00 zł,
058/672-19-44, 0606/570-972
KLUKOWA Huta, dom w suro
wym stanie na powierzchni 820
m kw, 058/684-34-84
KOKOSZKOWY, k. Starogardu,
działka budowlana, pod lasem,
częściowo uzbrojona, 0504/427632, 0504/224-946
KOLECZKOWO, dom nowy, wy
kończony komfortowo, duża
działka, moritoring, spokój, 335
000 Zł, 676-21-38, 0602-748-478
LUZINO- działka budowlana, 722
m, 30 zł/ m, media- obok, 0600713-514, 0692-736-606
LUZINO- działka budowlana, 722
m, media- obok, 23.000 zł, 0692736-606
ŁĘŻYCE- działka rolno- budowla
na, otoczona lasem, 8,5 USD/ m,
pilnie, 0502-997-449

MRZEZINO działki
budowlane,
0600/175-789

671-14-91,

NADOLE (J. Żarnowieckie)- do
mek letniskowy, murowany, dział
ka- 1000 m, zagospodarowana,
0604-870-342

rirohne

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

NOWA Cerkiew, działka budow
lana uzbrojona, tel. 052/398-73-

B U D O W Y
r e m o n t y ,

21

NOWA Cierkiew - działaka bu
dowlana, 1500 m kw, uzbrojna,
dobre potożenie.tel. 052/398-73-

21
NOWY Dwór Wejherowski- dział
ka budowlana, 1100 m, uzbrojo
na, (058)672-84-01
OSTROWITE k/ Czerska, działka
letniskowa (ogrodzenie, prąd, wo
da, kanalizacja), 1920 m kw, bez
pośrednio przy jeziorze, rozpo
częta budowa, dom mieszkalno
letniskowy, stan surowy, dach,
dobry dojazd, cena 69.000 zł, tel.
052/327-57-05 lub 0607/095832
PRZODKOWO dom w stanie su
rowym na działce uzbrojonej, 500
m kw - sprzedam, tel. 058/68512-51
PUCK, dom szeregowy pow. 157
m kw., w centrum, eleganko wy
kończony, 0503-148-673
PUCK- hipoteczne, 800- 1200
m kw., 25 zł/ m kw., 058/673-8317,0601/628-102
PUCK centrum, dom szeregowy,
157 m kw., elegancko wykończo
ny, ekologiczny, (0503)14-86-73
REDA- 3/4 domu, 170 m, działka517 m, z budynkiem gospodar
czym, (058)678-48-32
RUMIA- mieszkanie 3- pokojowe,
80 m, możliwość powiększenia
o 40 m, 135.000 zł, (058)679-3905
SMOLNO- działka zagospodaro
wana o pow. 2300 m-, (058)6784ł-58
"^^IINO k. Kartuz- działka
budowlana 1100 m, uzbrojona,
20,00/ m, (058)670-60-37
STAROGARD, domek jednoro
dzinny, z działką ok. 4.000 m kw
przy
ulicy
Lubichowskiej,
058/562-94-53
SWARZEWO, atrakcyjne działki
z widokiem na zatokę, (0602)3790-51
SWARZEWO, atrakcyjne działki
z widokiem na zatokę, (058)67341-21
SZTUM mieszkanie 43 m kw., 2
piętro, centrum, 0607-197-252
WEJHEROWO (Śmiechowo),
działka budowlana, 512 m, uzbro
jona, 90 zł/ m, (058)672-06-14
WEJHEROWO (ul. św. Jana)- no
wa, słoneczna kawalerka, 29 m,
(058)672-19-88 po 20.00

0605/545-608
GARAŻ przy ul. Młodzieżowej 1,
tel. 052/397-02-15 lub 0602/600307
MIESZKANIOWĄ książeczkę
oszczędnościową, 0505/278-745
TRÓJMIASTO- mieszkanie min.
22 m, bez pośredników, nie par
ter, do 50.000 zł, 0604-941-008

CENTRUM Chojnic - oddam od
dam w najem lokal przy ul. Krętej
8, 76 m kw, tel. 052/397-60-29

KOMPLET wypocynkowy Kon-Tiki, import ze Szwecji, 200 zł,
(058)555-08-69

CHOJNICE, dwa pomieszczenia
na działalność gospodarczą (ga
binet lekarski), przy ul. Bytowskiej, tel. 0600/418-348

WEJHEROWO centrum, sklep
100 m, 0-502-459-624
WEJHEROWO centrum,
sklep 100 m, 0-502-459-624
WŁADYSŁAWOWO, atrakcyjna
działka budowlana w centrum
miasta, 864 m kw., ogrodzona,
058/673-27-58
ŻELISTRZEWO- działka z rozpo
czętą budową, 70.000 zł,
(058)678-39-07
ŻELISTRZEWO k. Redy, piętro
domu, 4- pokojowe, 140 m,
ogród- 250 m, 160.000 zł,
(058)673-61-34
BORY Tucholskie, działki budow
lane od 1100 do 2500 m kw., 5,50
zł/m kw., w pobliżu las, jezioro,
PKP, 052/336-10-10
BORY Tucholskie, działki budow
lane od 1100 do 2500 m kw., 5,50
zł/m kw., w pobliżu las, jezioro,
PKP, 052/336-10-10
KASZUBY-1/2 domu, zabytkowy,
działka- 800 m + gospodarczy,
40.000 zł, (052)398-31-02
ŁĄKA k. Dębek- Nadmorski Park
Krajobrazowy, 1,36 ha, (058)77422-17

KONTENERY
magazynowe, chłodni
cze- „Balticon".
Tei. (058)663-00-79,
kom. 0605-051-328

CHOJNICE - 3 pokojowe miesz
kanie, 85 m kw, CO, ogród, wy
najmę, tel. 0503/464-381
CHOJNICE - mieszkanie, kuch
nia, łazienka, WC, tel. 0503/347036 lub 554-07-76
CHOJNICE - mieszkanie własno
ściowe - spółdzielcze, 60 m kw, 3
pokoje, opomiarowane, ładne
słoneczne, duży balkon, zamie
nię na 2 - 3 pokojowe na Trójmia
sto, tel. 0503/367-701
CHOJNICE - oddam w najem
mieszkanie 2 pokojowe, ul. War
szawska, może być na działal
ność, tel. 052/397-36-42 od 18 20

CHOJNICE - oddam w najem
mieszkanie 2 pokojowe małżeń
stwu, oraz kawalerkę samotnej
pani, tel. 052/397-95-47
CHOJNICE - oddm w najem po
kój młodej dziewczynie, od sierp
nia, tel. 052/397-51-72 po połu
dniu

LAMPA kuta ogrodowa, wyso
kość 180 cm z ozdobami, tel.
052/397-89-27
LODÓWKA Pamir, wys. 12,5 cm,
cena ok. 200 zł, tel. 052/397-29-

21
ŁOŻE sypialniane (1,60 x 2,00),
' nowe, materac, 2 stoliki, 650 zł,
058/676-28-29
ŁOŻE sypialniane (1,60 x 2,00),
nowe, materac, 2 stoliki, 650 zł,
058/676-28-29
MEBLE dębowe, stylizowane komplet, tel. 052/398-46-74 lub
0692/445-420
MEBLE skórzane, oliwkowedwie kanapy i fotel, sprzedam,
(058)672-37-41
NOWA kuchenka gazowa Amica,
cena 600 zł, tel. 052/397-61-64

CHOJNICE - wynajmę mieszka
nie nowe, 64 m kw, 3 pokoje,
kuchnia, 2 łazienki, 2 balkony,
używane poddasze, osobne wej
ście i liczniki, ogrodzenie podło
gowe, tel. 052/397-14-55 od 1
sierpnia

OKNA powlekane, drewniane
1.20/1.20, uchylne, stan bardzo
dobry, cena jednego 180 zł, tel.
052/554-29-34

GDAŃSK Os. Kolorowe, wynaj
mę mieszkanie 2-pok., pok.
dzienny z aneksem kuchennym,
łazienka, w.c., sypialnia z kątem
do pracy, od VIII/IX, 650 zł +
opłaty,
bez
pośredników,
(058)344-05-20

PARKIET dębowy i jesionowy
wysokiej jakości, sprzedam, 67129-70, 0605-20-69-85

KARPACZ, pokoje
(075)761-98-84

WEJHEROWO centrum, kamie
nica z wykończonym sklepem
oraz trzy kondygnacje w stanie
surowym, 0-502-459-624
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KALORYFERY, 150 żeberek,
wys. 60 cm, 450 zł, (058)671-1637

WEJHEROWO- działka budowla
na, około 600 m, (058)677-36-43

WEJHEROWO
centrum,
dwurodzinny, działka (742)
671-13-80

CYFROWA telewizja satelitarna
bez abonamentu, tel. 0502/675-

BYTÓW centrum, lokal do wyna
jęcia, 90 m kw., 0692/154-926

GOŚCICINO- odnajmę mieszka
nie 1- pokojowe, 350 zł + kaucja,
opłaty, 0501-834-316

WEJHEROWO- mieszkanie 3pokojowe, blisko dworca, III p.,
98.000 zł, (058)677-13-94

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

DRZWI zewnętrzne z zamkiem,
z gałkami, wewnątrz obite, tel.
052/397-53-24

WEJHEROWO- dom wolnostoją
cy, do zamieszkania, 220 m,
i- 447 m, ocieplony,
74-73-49

•

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

odnajmę,

KARWIA pilnie wydzierżawię
teren na stoisko, handel sezo
nowy,
(058)674-71-46,
0601/318-346
MIESZKANIE 3-pok., kuchnia, ła
zienka, domek gospodarczy, od
najmę, (058)671-59-53
REDA, odnajmę mieszkanie 2pok.,

komfortowe,

400,- -ł-liczniki +kaucja 1000,673-84-71,0602/705-002
REDA, odnajmę mieszkanie 3pok.,

komfortowe,

550,- +liczniki +kaucja 1000,673-84-71,0602/705-002
RUMIA, mieszkanie 1 -pok. 63
m kw., kuchnia, łazienka, w domu
jednorodzinnym, małżeństwu
bezdzietnemu, z 1 dzieckiem, sa
motnym, odnajmę, (058)671-4193, 679-41-89
RUMIA Janowo, mieszkanie 3pokojowe do wynajęcia, 500 zł +
opłaty, (058)671-88-83
TCZEW- Centrum Handlowe,
ul. Solidarności, ostatnie wol
ne powierzchnie do wynajęcia
(powierzchnia wynajęta 80 %)
Zapraszamy firmy do współ
pracy.
041/36-31-738,
0606/420-425, 0608/318-205

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

TRZYPOKOJOWE mieszkanie
odnajmę, (058)671-19-68

CYKLINIARSKIE, parkieciarskie, (058)672-08-13, 0604900-587

KAFELKOWANIE r<
montowobudowlane, 671-98-82

KLACZ 3- letnią
(058)673-84-70

KOMPLEKSOWE
0604/470-535

66
SZAMBA z larfiinatu, 3,2 m3
1.500, £,4 m3 2.800,9,6 m 4.500,
Zakład Szkutniczy Chojnice,
Człuchowska 71,0604/142-370

USŁUGI blacharskie- dekar
skie, tel. 673-90-50, kom.
0603/261-447
USŁUGI remontowe, malowa
nie, cekolowanie, tapetowa
nie, panele, kafelki, solidnie,
671-52-97, 0608/404-172
USŁUGI remontowobudowlane szeroki za
kres, wysoka jakość, konku
rencyjne ceny, tel. (0-58)67309-81,0-606-133-034

PRZYJMUJE
zlecenia
na roboty
elektryczne,
Wykonawca
Robót Elektrycz
nych Ludexr
0602/47-42-32

SADZONKI truskawek, kwali
fikowane, różne odmiany, ce
na 25 gr/szt, z gruntu i doniczkowane. Dzierżążno, tel.
058/681-34-88, 692-906-919

AGREGAT Amazone 07 komplet
ny, ciągnik John Deere 140 K.m,
Amazone ZA- M Maxis 3000 Large, Forszchmit.512 kabina. John
Deere 965 4 m, pełna hydraulika,
orkan, tel. 0505/94-94-68, 687-

BIZON Z056,1987,1989 rjwła-.
ściciel, garażowany, z szarpaczem lub bez, 1022 moto(}odzin 42 000 zł kopaczkę elewatorową,
pług, kultywator, kos, przyczepka
i inne - sprzedam, 0601-160-439,
058/684-32-92

PRALKA wirnikowa Frania, 100
zł, (058)671-42-76
PRALKA wirnikowa Frania, 100
zł, (058)671-42-76
PRALKA z podgrzewaczaczem,
niemiecka, cena 45 zł, + płatka 3
- palnikowa - 50 zł, tel. 0608/187276
SCHODY dębowe, jesionowe,
wysokiej jakości, (058)671-29-70,
(0605)20-69-85

BERLIN- Gdynia mikrobus- pią
tek
(powrotnie- niedziela),
0502/470-421
KAJAKI, łódki, 0606-55-39-55

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

KRAKÓW, Hotel Studio, po

SEGMENT młodzieżowy, biały,
tsan bardzo dobry, tanio, cena 50
zł, tel. 052/397-62-04

koje z łazienkami. Promocje! 2osobowe od 99,-! 4-osobowe180,- Dziecko- pobyt gratis! Tel./
fax 012/641-64-15 www.hotelstudio.krakow.pl

SIATKA ocynkowana od 2,20
zł/m kw., powlekana od 4,30,
słupki, bramy - wykonawstwo.
Skrzeszewo koło
Żukowa,
058/681-88-20
TAPICERKA skórzana, oliwkowa,
bardzo tanio, (058)672-37-41
TELEWIZOR Samsung 28 cali,
stereo, bardzo tanio, tel.
0504/281-330 lub 0603/440-162
WÓZEK dziecinny, dwufunkcyjny, łóżeczko, chodzik, (058)67159-53
ZAMRAŻARKA o pojemności 150
I, bardzo mało używana, tanio,
(058)672-37-41

DOMOFONYI
Naprawa
'wszystkich systemów, 67158-66

SIECZKARNIA jednorzędowa za
zgniataczem do kukurydzy CLAS
i JOHNDIR, prasy do słomy, wy
bieraki do kiszonki, tel. 052/39831-32 w godz. 19-21

ELEKTROINSTALATORSTWO,
tel. (058)674-05-02, 0504/91 -9079

ANTENA!

Satelitarne,

Cyfra, Polsat Cyfrowy- promocja!
771-39-77,0601/64-08-92

al tradycn

HIPO
EDYTOW

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

76193 28! 5&m4,a"
761 93 26,520 26 32,0501352 529

KOMBAJN zbożowy, sieczkarnia,
tel. 059/821-82-54 lub 0606/519529

(0*9) 644-19-21
CĄtOPOPOWp 0608 603 454,5
0501352 529,0607 339 286 f
e maifc kredytypołskfl@wp.p>

STUDIUM Hotelarstwa i Organiza
cji Turystyki;

MĘŻCZYZNA lat 40, zamieszkują
cy na stałe w Niemczech, pozna
panią do lat 30 w celu matrymo
nialnym. Oferty tylko ze zdjęciem
(gwarancja odesłania zdjęcia) na
adres: Biuro Ogłoszeń 83-300 Kar
tuzy, ul. Jeziorna 2/6, nr 25003081

TORF, wywrotka, 30 zł, tel.
058/686-47-01

TOWARZYSKIE

TUSZ do drukarek HP serii 6xx,
7xx, 8xx, 9xx- nowy, oryginalny,
kolor- 90 zł; czarny nr 31629- 80
zł; 6614, 6615- 90 zł; 51645- 100
zł; 0501-957-499

EXCLUSIVE 621-71-85

TUSZE do drukarek HP serii
6XX, 7XX, 8XX, 9XX, nowe, ory
ginalne, kolor, 90 zł, czarny nr
51629, 80 zł, 6614, 6615, 90 zł,
51645,100 zł, (0501)95-74-99

MAKS, 664-97-70

WYPOSAŻENIE samonu fryzjer
skiego, cena do uzgodnienia, tel.
0604/560-872 lub 052/397-81-56

HOSTESSY, 0-607-67-67-67
HOSTESSY 0601-628-966

i

Dziennik Lokalny • kupon

Studiuin Ekologii

i Agroturystyki: • 058/550-00-88,
058/553-19-11

SUKNIE ślubne, wypożycza
nie, dodatki gratis, Puck Armii
WP, (058)673-18-71

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

I

f

POLICEALNE Studium Obsługi
Celnej i Spedycyjnej, Rotex,
Gdańsk 058/30-74-400, Kwidzyn
055/279-39-35, Słupsk 059/84248-94, Tczew 058/532-41-79, Sta
rogard Gd. 058/562-96-09, Wejhe
rowo 058/672-16-46

0601 20-33-79

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

679-59-

a

tel. 346-26-87
tel./fax 346-26-83

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

puklu! Ul* 4

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

ŁODZIE wędkarsko - turystyczne,
tel. 0607/565-131
PRZYGODA w siodle dla dzieci
z noclegami. Dębią Góra, k. Osieka, powiat Starogardzki, 058/58294-31
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adres lub telefon kontaktowy:

ZAKOPANE- apartamenty, poko
je, 018/20-70-333,0601/48-41-22
ZAKOPANE- Kościelisko
www.michalowka.pl, pen
sjonat pełny komfort, ładne
widoki, tel./fax 018/20-70328, 0602/458-885
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20ST&W KUPOM W LmALMYM Bliirag
Puck, plac Wolności 31
Wejherowo, ul. Sobieskiego 227

ALARMY (058)625-52-27,
0601/341-437
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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

ZDROWIE I URODA

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

DOM PRASY. III piętro, pokój 311
ul. Targ Drzewny 3/7
80-866 Gdańsk

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

PRALKI! Zmywarki,

621 80 46,761 88 33,
0607 339 266
M/ywmwri, polsko w
(055)272 39 39.0503 386 853

SPŁATA fNKYCH KREDYTÓW
Specjalna Oferta dla: Marynarzy i Rolników.
Realizacja 7 dni, prowizja ptatna po
uruchomieniu, wycena nieruch., dopełnienie
formalności sądowych i bankowych.

SAUNY na wymiar, produkcja,
montaż, tel. 0606/323-127

gratis,

J

KREDYTY

(do 25 lat oprocent. od 4,85%)
HIPOTECZNE - 0% wkt. własnego
BUDOWLANE - (budowa, remont)
KREDYTY DLA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH (obrotowe, inwestycyjna
zakup lokali użytkowych)

RADIOOTWARZACZ, CD, Aiwa,
winda, ściągny panel, nie znisz
czone, wyjście na wzmacniacz +
głośniki, tel. 0609/559-747

PARKIET, transport
085/653-75-04

GD

dowolny cel
- do 60% wart. nieruch.
-15 lat oprocent. od 5.85%

PIANINA używane, (gwa
rancja,
transport)

10,0501-012-310

KOMBAJN Johny Deer, 1970 r.,
3,6 m heder, cena 35.000 zł,
kombajn Class, 1970 r., cena
30.000 zl, siewnik do buraków
2.000 zł, gilotyna do kiszonki, ce
na 3.000 zł, opiekacz do bura
ków, cena 1.500 zł, tel. 052/39774-63

(bez poręczyciela do 60 000,-)

POŻYCZKA HP0TECZNA

PAWILON skręcany 5x6 m kw,
może być przeznaczony na do
mek letniskowy bądź każdą inną
działalność, tel. 052/398-79-53

NAPRAWA
urządzeń
chłodniczych, Żelistrzewo
Żytnia
23,
(058)673-86-66, 0601/97-4046

•BEZ POR

CIĄGNIK C-330 i C - 360, stan
idealny, zarejestrowany, prze
gląd, kabina, cena 11 tys. zł sprzedam,
0601-160-439,
058/684-32-92

KREDYT 60T0WK0WY

NINTENDO 64 V3 EX Interact,
oryginalna kierownica, pedały ga
zu i hamulce, kontroler, komplet,
cena 220 zł, tel. 0608/819-928 lub
052/397-74-80

NAJSTARSZA i solidna wy
twórnia pustaków i bloczków
na Kaszubach, wibroprasa,
transport, kruszywo natural
ne. Władysłwa Joskowski,
Golica, 83-321 Mściszewice,
gm. Sulęczyno-, tel.058\68500-30, 058\681 -62-16

a

LUIDOR

MEBLE Gdańskie, dębowe, boga
to rzeźbione, nowe, kredens wyskoi, stół, krzesło,tel. 0504/237787

677-47-00

671-89-32
S
672-22-08 |

i CENTRUM r-\

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

KREDYTY
gotówkowe,
hipoteczne,
budowlane Tei

u Klienta I

Gwarancja Ry
szard Bratnikow 671-27-35

HYDRAULICZNEI Grzewcze.
Gazowe. Instalacje, przyłącza,
kotłownie. Nowocześnie, konku
rencyjnie. 672-62-64, 0601/677964

AGD

DOMOWE naprawy pralek
automatycznych, zmywarek,

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

DŁUGI, handel, odzysk, 307-4216,307-44-17

Naprawa sprzętu

tel.

LADA chłodnicza LW -120, pro
dukcji polskiej, energooszczędna
na gwarancji, tel. 052/398-78-39

PRZYCZEPKĘ samochodową400 kg ładowności,silnik 7 kW,
1100 obr./min.- 200 zł, (058)67284-01

62-80

PIEC CO nowy, niedrogo, tel.
052/398-33-19

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

BRYCZKI do renowacj,
0505/096-630

DETEKTYWISTYCZNE 058/3074-311

„ELDOM"

(0-

BRYCZKA konna, 058/687-10-83,
0503/771-309

KOMPLEKSOWE
zabudowy
wnętrz, firma Almach 058/531 -

AGREGAT tynkarski wypożyczę,
tel. 0600/525-043

PIECE CO opalane drewnem,
tanie w eksploatacji, ekolo
giczne, od 18 kW, tel.
(058)673-09-81, 0606-133034

PIANINA kupujemy!
58)661-60-10
APARAT fotograficzny Zenit, nie
używany,
tanio
sprzedam,
(058)672-37-41

CZYSZCZENIE dywanów, wykła
dzin, tapicerek. Tanio! 058/67243-91, 0601/416-463

SILNIKI elektryczne- 2 szt, 220 V,
50 Hz, 60/45 W, 2775/425 obr./
min., 15 zł/szt., (058)672-33-41

cyfrowe,

KUPIĘ
stare pocztówki,
(058)671-02-07

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

PRZYCZEPĘ
samozbierającą
chojnicką i opryskiwacz Termit 300
I, tel. 058/687-33-29

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

O
licen

BIURO rachunkowe z licencją
MF, przejmuje odpowiedzialność
podatkową. Tel. 0605-041-940

PRZYCZEPA samozbierająca,
dwukołowa, w bdb stanie - sprze
dam, 058/681-83-48

POLSKIE Owczarki Nizinne,
szczenięta rodowodowe, tel.
052/398-77-64

R

0501/505-243

PRZEDSIONEK do przyczepy 3,8
m -kupię, 0603-770-661

PINCZER miniaturowy, suczka 4
miesiące, po championie, z me
tryką, Chojnice, tel. 052/397-4992

U

DEKODERY
0502/675-122

VIDEOFILMOWANIE 678-34-89

cja, ceny promocyjne Rumia,

PRASA K- 454, wysoko obrotowa,
rozrzutnik obornika dwu i jedno
osiowy, po remoncie oraz cyklop,
tel. 058/686-25-69

KURCZAKI Nioski, od
chowane, różne kolory,
Mechowo kurnik, tel.

I

www.konsul.pl

VIDEOFILMOWANIE, 678-56-59

671-42-52

Rachunkowe

PRASA do słomy Claas-Bubi-S,
tel. 052/398-26-53

(058)675-59-17
PODŁOGI układanie, cyklinowanie, lakierowanie, 671-31-

B

PŁUG 2 - skibowy, obrotowy, przy
wieziony z Niemiec, cena 700 zł,
tel. 0608/187-276

KLACZ dwuletnia, gniada, za
przęgana, zaźrebiona, tel.
058/684-16-80

solidnie,

remonty

mia,

OPRYSKIWACZ 100 zł/ szt., pług
4 - skibowy, cena 100 zł, ciągnik
Deutsch z przednim napędem i in
ne maszyny rolnicze, tel. 052/39774-63 po godz. 17

KOŃ sportowy, tel. 052/397-85KAFELKOWANIE
Puck, 673-11-22

cencja, tradycja rodzinna, Ru

MOCARNIA „7"- sprzedam, stan
bdb, z prasą lub bez, 1.000 zł,
(052)398-31-94

sprzedam,

USA Loteria
042/659-77-07

BIURO rachunkowe, li

MASZYNY stolarskie, skup, sprze
daż, zamiana, 0602-459-611

INSTALACJE elektryczne
i odgromowe, pomiary, 67327-25, 0602-611-246
KAFELKOWANIE, panele, zabu
dowy wnęk, 058/572-04-32

Echo Ziemi Puckiej

MASZYNA do szycia Łucznik, wa
lizkowa, mato używana- sprze
dam, bardzo tanio, (058)672-37-41

ZWIERZĘTA

15

piętek
26 lipca 2002 r.

j SafffcfSfii%s

ŁADOWACZ Cyklop, przyczepę
samozbierającą- typ chojnicki,
dmuchawę stojącą do sianasprzedam, 0603-512-372

URZĄDZENIE do masażu kręgo
słupa oraz matę masującą (dom,
samochód)- sprzedam, 250 zł/
sztuka, nieużywane, (058)67255-20

PIEC CO, 6 - letni, cena 250 zł,
tel. 0608/187-276

WEJHEROWO- lub w domku go
spodarczym, tanio, małżeństwo
z dzieckiem, (058)677-09-26
WEJHEROWO- odnajmę miesz
kanie 2- pokojowe, 44 m, wysoki
standard, 500 + opłaty, (058)67293-11

REUMATOLOG, Reda ul. Klono
wa 4, czwartek 16.00- 18.00 67835-88
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• Wejherowo (058) 672-40-08

GINEKOLOG
biegi, 0601/533-409
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Puck, plac Wolności 3), Reda, dworzec PKP,
Rumia, ul. Pomorska 11, Wejherowu ul. Sobieskiego 227.
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Puck. Mistrzostwa siatkówki plażowej

Święto maratonu

POWIAT PUCKI. Jutro na trasę wybiegną uczest

nicy Maratonu Ziemi Puckiej. Trasa - jak przez
kilka ostatnich lat - przebiega ze Strzelna, przez
Jastrzębią Górę, Karwię, Krokowę, Starzyno, Poiczyno do Pucka. Długodystansowcy wystartują o
godz. 14, natomiast na puckim rynku spodziewani
są między godz. 16 a 20.
- Radzimy kierowcom odstawić pojazdy na ten
czas i dopigować biegaczy - mówi Waldemar Pło
mień, organizator maratonu. - Natomiast tych,
którzy muszą w tym czasie podróżować, prosimy o
szczególną ostrożność.
Organizatorzy spodziewają się pobicia kolejnego
rekordu frekwencji. Zawodników może być nawet
ok. 250. Podczas oczekiwania na maratończyków,
na puckim rynku zorganizowane zostaną występy
artystyczne.

Nasi są już
w czołówce
roz e-

m

g

Handel jeszcze walczy

PUCK. Puccy piłkarze mają jeszcze okazję do

utrzymania się w lidze okręgowej. Pierwotnie, ja
ko drużyna z przedostatniego miejsca, ogłoszono
jej spadek do klasy A. Teraz jednak okazało się, że
z rozgrywek wycofało się kilka drużyn.
To wielka szansa dla pucczan, praktycznie już
wcześniej zdegradowanych. W dwumeczu barażowym spotkają się z Koroną-Rywałd - wicemi
strzem jednej z pomorskich grup klasy A. Pierw
sze spotkanie odbędzie się w środę, 7 lipca. Jeśli
odbędzie się ono w Pucku - czego jeszcze nie po
twierdziła gdańska centrala - to rozpocznie się o
godz. 18.
Działacze puccy z optymizmem patrzą w przy
szłość. Jednym z powodów jest dobra gra zespołu.
Przyczyniło się do tego m.in. przejście do drużyny
Rafała Ossa, który poprzednio występował w Ka
szubach Połchowo. W trakcie załatwiania jest tak
że Damian Pepliński z wejherowskiego Gryfa.
- Liczymy, że nasze wyniki będą lepsze niż ostat
nio - mówi Andrzej Wiśniewski, wiceprezes Han
dlu. - Byleby przejść czekające nas baraże.
Jutro piłkarze z Pucka udadzą się do Lęborka na
sparing z Pogonią. We wcześniej rozegranych me
czach pokonali: Celbowo 8:2, KS Jastarnia 8:1,
Start Mrzezino 3:1 i Relaks Mechowo 5:3.

(jan)

Piłkarze Handlu Puck (niebieskie koszulki)
będą walczyć o utrzymanie w okręgówce.
Fot. Janusz Nowicki
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Otwartych Mistrzostwach w
Siatkówce Plażowej prym
wiedli nasi zawodnicy.
Sportowcy z Pucka po
twierdzili swoje wysokie
notowania, o czym świad
czy fakt znalezienia się w
połowie drużyn występują
cych w finałach.
W sumie wystartowało
17 par kobiecych i 20 mę
skich, czyli aż 74 zawodni
ków. Turniej główny z
udziałem 16 par w obu ka
tegoriach poprzedzono eli
minacjami. Później siatka
rze grali systemem brazylij
skim, tzn. do jednego wy
granego seta.
W finale kobiet spotkały
się pary Aleksandra Theis,
Iga Klinowska z Redy oraz
nasze zawodniczki Barbara
Brzóska, Izabela Hohn. Redzianki wygrały 21:18 i to
one zdobyły złote medale
mistrzostw. Więcej repre
zentantów naszego powiatu
dotarło do finałów w kate
gorii mężczyzn. Złoto zdo
była para Waldemar Kawka
(Dąbrowa Górnicza) i Adam
Mikołejko (Puck). W decy
dującym spotkaniu poko
nali warszawiaków Jędrzeja
Grzesika i Ryszarda Wańka
21:18.
- Wyraźnie zarysowuje
się tendencja do specjaliza
cji w siatkówce plażowej
młodych zawodników, ta
kich do dwudziestu pięciu
lat - ocenia Piotr Kozakie
wicz, organizator
mi
strzostw.
- Oni to właśnie ogrywa
ją utytułowanych halow-

Puckie mistrzostwa roz
grywano w konkurencji
mężczyzn i kobiet.
Fot. Janusz Nowicki

ców. Poziom, jak co roku,
był wysoki. Świadczy o tym
udział zawodników zna
nych na parkietach pierw
szoligowych Polski i Euro
py, tj. Beata Dziura, Ewa
Nastały, Witold Poinc, Wie
sław Dziura i Stanisław Bojewski. Co ciekawe, żaden z
nich nie przebił się do fina
łów.
Medale i nagrody wrę
czył zwycięzcom Adam Zażembłowski,
burmistrz
Pucka. Organizatorem mi
strzostw był Międzyszkolny
Klub Sportowy Korab Puck,
a fundatorami nagród Urząd Miasta Pucka i
„Dziennik Bałtycki".
(jan)

Waldemar Kawka (w środku) i Adam Mikołejko od
bierają medale od burmistrza Zażembłowskiego.
Fot. Janusz Nowicki
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Blachodachówki
Blachy trapezowe
Kasety ścienne
Panele ścienne
Płyty warstwowe

UWAGA! PROMOCJA LOKAT!

im. Św. Jana z Kęt

Lokaty terminowe:

powyżej 40 000 zł
możliwa negocjacja
wyższego oprocentowania
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RACHUNKI BIEŻĄCE dla podmiotów gospodarczych - BEZ OPŁAT

U BEZP1ECZEN1A (bezpośrednio u Ciebie w domu)
Rumia, ul. Stoczniowców 23, tel. 671 73 73, Wejherowo, ul. Sobieskiego 318, tel. 672 41 28
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Balex Metal spółka z o.o. Bolszewo, ul. WejherowskaJ 2 C
tel. /O 58/ 778 44 44. fax /O 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl

Belki zetowe

Oddział Gdańsk

ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /O 58/ 344 74 90

Hale ZET

Oddział Słupsk
Oddział Tczew

ul laickiego 21, tel./fax /O 59/ 842 81 31 falacha

Profile zamknięte

1 m-C
9,5%
3 m-ce 11,0%
6 m-cy 11,3%
9 m-cy 11,0%
12 m-cy 11,0%

ul. 30 Stycznia 32,

tel./fax /O 58/ 532 29 02

trapezowa 18
r

12,21 lł/lT!
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blacha plesfe*
jpwmwam

cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

r

10,19 ił/Ifl
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