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PUCK
POWIAT PUCKI

Wytnij burmistrza

Kontynuujemy wyborczą zaba
wę jeszcze przed oficjalnym
rozpoczęciem głosowania. U nas
swój głos - na wybranego kan
dydata - może oddać każdy, bez
względu na wiek.

WŁADYSŁAWOWO

KROKOWA

JASTARNIA

HEL

Puck, czyli perełka Pomorza

ZWYCIĘSTWO
PO RAZ DRUGI

KOSAKOWO

dziś wkładka
Bank
blisko Ciebie
Już

a w piątek
25 października

WŁADYSŁAWOWO

mapa usług
bankowych

Zmiany na granicy

Graniczna Placówka Kontrolna
Straży Granicznej jest pierwszą
jednostką w Morskim Oddziale
SG poddaną reorganizacji. Cho
dzi o dostosowanie służb do wy
mogów Unii Europejskiej.

KARTOSZYNO

Domy na eksport

SgP&fyiWą
Technologie Industri - firma
z Kartoszyna - szczyci się wyso
kim zaawansowaniem technicz
nym i technologicznym. Szwedzi
kupują tu domki wykonane we
dług najnowszych metod.

Fot. Piotr Niemkiewicz

D

rugi raz Puck zwyciężył w naszym kon
kursie. To ewenement - żadna z pomor
skich gmin nie może poszczycić się ta
kim podwójnym, prestiżowym, zwycięstwem.
Na ręce przedstawicieli miasta statuetkę
Wirtualnej Perły Pomorza przekazał Mariusz
Szmidka, zastępca redaktora naczelnego
„Dziennika Bałtyckiego". W przyszłym roku,
jeszcze przed rozpoczęciem sezonu letniego,
Puck będzie mógł zaprezentować się na na
szych łamach - to nagroda, którą za swoje
zwycięstwo dotało miasto.
(pen)

Wielka promocja
abonamentu

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

w
I zł

Rozmowa z burmistrzem na str. 5.

ul. Towarowa 17A
I piętro
tel. 674-22-69
GSM (0-605) 06-14-06

(122 z» brutto)

Nawet
300zł taniej!
promocji ohwrujomy Ci zniżki
na
rasstc*? w kjtótłt"
taryf** -możi&sr osroapctoć
nawet .W rt

Wkładka i mapa powstały dzięki wsparciu
Narodowego Banku Polskiego
w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej

Dwie perełki w najważniejszych rękach w Pucku - wiceburmistrz Jolanty Podhajskiej
i burmistrza Adama Zażembłowskiego.

REKLAMA
NOKIA 3410

•
"asze®

Samochodowy
Plus Atlas

ia 1zł !

® TOYOTA
pon.-pł. 8.00-19.00

Gdańsk - Oliwa

ul. Grunwaldzka 260

tel. 3402222

0601 65-14-73, 0603-601-801

• dzwonki polifoniczne z kompozytorem melodii
• alarm wibracyjny

www.coitex.plusgsm.pi

Plus
;Ofc zaczyna ale *Śzi4

salon niedz.
11.00- 1 4 .00

www.carter.pl
10150047/A/884

InterOptima
• 3 kolory wyświetlacza ekranu
• GPRS klasy 8 (4+1)
» dyktafon do 18 sekund podczas rozmowy

Bezpośrednia Obsługa Firm:

sob. 9.00-15.00

wszędzie WAP Internet
Możliwość dowozu
telefonu do firmy
jak i do domu
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Kupon plebiscytowy
;

PLEBISCYT WYBORCZY
Dane osoby głosującej
(proszę wypełniać czytelnie, drukowanymi literami):

|
Możesz wygrać jeden z 19 radiomagnetofonów, jeśli odpowiesz na pytanie:
PI Kiedy odbędzie się I tura wyborów samorządowych?
(zakreśl właściwy kwadrat)

a) 24 X 2002 r.Q]

b) 27 X 2002 r.| |

c) 5 XI2002 r. Q

Wypełniony kupon dostarcz (wyślij lub przynieś) do swojego lokalnego oddziału „Dziennika"
lub do Biura Konkursów „Dziennika Bałtyckiego", 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11,
nie później niż do 21 października.

Pociąg do

Nasza rozmowa

Tu naklej zdjęcie

Mirosław Busz

Za dużo kandydatów

Rozmowa z Mirosławem Buszem, ostatnim przewodniczącym Rady Gminy Kosakowo
- Kosakowska gmina jeszcze do
niedawna znana była głównie z czę
stych zmian. Od niedawna radni
pracują w spokoju.

- Rzeczywiście, u nas się uspoko
iło, to dobry prognostyk na przy
szłość. W jedności tkwi siła. Efekty
pojawiły się w postaci ukończenia
wieloletnich inwestycji, np. drugi
etap budowy szkoły w Dębogórzu
czy ukończenie hali sportowej
w Mostach.Rozpoczęliśmy kanaliza
cję gminy przystąpiliśmy do progra
mu zarybiania zatoki oraz budowy
mola pływającego...

- Był pan jednocześnie przedsię
biorcą i samorządowcem. Da się te
dwie rzeczy pogodzić?

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

WWW

- Oczywiście. Twierdzę, że każdy
z radnych powinien być trochę
przedsiębiorcą, trochę społeczni

kiem. A przede wszystkim ma sku
tecznie działać.

- Przedsiębiorca Mirosław Busz
największą szansę rozwoju gminy
widzi w...

- Zdecydowanie w turystyce
i agroturystyce. Chociaż mamy pro
blem ze zbyt wąską plażą, turysta
pensjonatowy będący śpiochem nie
znajdzie miejsca nad zatoką, gdyż
o późniejszej porze plaża jest zajęta
przez mieszkańców pobliskiego
Trójmiasta. Powinniśmy się nasta
wić na inny rodzaj turystyki - węd
karstwo, żeglarstwo, windsurfing lub
zastanowić się, w jaki sposób stwo
rzyć nowe miejsca do plażowania.

- Blisko stu kandydatów wystar
tuje w gminie Kosakowo w najbliż
szych wyborach. To dużo.

Wyślij SMS pod numer

(wraz z nazwiskiem)

1. Wpisz SMS z imieniem i nazwiskiem kandydata na prezydenta
lub burmistrza oraz nazwą miasta (bez polskich znaków)
2. Treść wiadomości poprzedź wyrażeniem DB PREZYDENT
(lub DB BURMISTRZ)
3. Postępuj według klucza: DB PREZYDENT JAN KOWALSKI GDYNIA
lub DB BURMISTRZ JAN KOWALSKI KOŚCIERZYNA
4. SMS wyślij pod numer 7303
Uwaga: głosy oddane za pomocą kuponów konkursowych oraz SMS
sumują się. SMS można wysyłać do 21 października 2002 r. do godz. 24.00.
Wyniki opublikujemy w
ialtfRkim 24 października.
www.iypsr«int.|l

ummm

-Co by to zmieniło?

- Trudność w pozyskaniu więk
szej liczby podpisów popierających
kandydata do niełatwej pracy w sa
morządzie zmniejszyłaby automa
tycznie liczbę pretendentów na fotel
wójta. To byłoby korzystniejsze dla
wyborców
(pen)

Ma 42 lat. Rewianin, żonaty, troje
dzieci. Jego hobby to góry - tu
spędza urlopy. Jak sam mówi „gó
ry to odskocznia od morza, które
mam na co dzień".

r KONFESJONAŁ h
W mieście pojawił się inwestor
gotowy wybudować uciążliwą
ekologicznie fabrykę, w której
będzie 400 miejsc pracy. Czy go
dzi się pan/pani na to?

7303

swojego kandydata

usługę dostarcza

- O wiele za dużo. W tym wypad
ku zawiniła ordynacja. Mamy sze
ściu pretendentów na stanowisko
wójta, którzy przynajmniej w poło
wie obwodów muszą mieć swoich
kandydatów na radnych. Myślę, że
gdyby kandydaci musieli legitymo
wać się większą liczbą osób ich po
pierających, mogłoby to wyglądać
inaczej.

Wił

JAK GŁOSOWAĆ
Głosować można na dwa sposoby:

1. Wysyłając (lub przynosząc) kupon plebiscytowy - na który naklejasz zdjęcie swojego kandydata, wycięte z naszego „pociągu do władzy" - do 21 paździer
nika do godz. 16 pod adresem: Biuro Konkursów „Dziennika Bałtyckiego", Targ Drzewny 9/11,80-894 Gdańsk lub do Twojego lokalnego oddziału „Dziennika
Bałtyckiego".
2. Wysyłając SMSa do 21 października do godz, 24 pod numer 7303 postępując w sposób podany w ramce SMS niżej.
Na Czytelników, którzy wezmą udział w naszym plebiscycie oraz odpowiedzą poprawnie na pytanie konkursowe (znajdziesz je na kuponie) przygotowaliśmy
19 radiomagnetofonów, Wyniki plebiscytu oraz listę nagrodzonych opublikujemy 24 października.
Na wszystkie pytania dotyczące plebiscytu odpowie Krystyna Kujawa pod numerem tei. 30-03-175 od poniedziałku do piątku w godz. 10-16.
Regulamin jest do wglądu w Biurze Konkursów „Dziennika Bałtyckiego".

Bogusława Białk

Mirosław Wądołowski

Koalicyjny Komitet Wy

Komitet Wyborczy Wy

borczy SLD - UP

borców Morskie Przy
mierze Hel i Wądołowski

inilic

www.naszemiasto.pl
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Władysławowo. Połączone jednostki

Zmiany w Straży Granicznej

Szanowni Mieszkańcy
Ziemi Puckiej!
Zakończyła się pierwsza w III Rzeczpospolitej ka
dencja Rady Powiatu Puckiego. Z woli wyborców
i radnych, przez cztery lata mogłem służyć naszemu
społeczeństwu wypełniając obowiązki starosty oraz
mandat radnego powiatowego. Ufam, że dobrze
i odpowiedzialnie wywiązałem się z powierzonych
zadań i że większości z Państwa nie sprawiłem za
wodu.
Pragnę podziękować tym, którzy w jakikolwiek
sposób wspierali mnie osobiście oraz Zarząd i Radę
Powiatu we wszystkich naszych poczynaniach.
Dziękuję mieszkańcom ziemi puckiej, radom, za
rządom, wójtom i burmistrzom wszystkich siedmiu
gmin. Dziękuję komendantom straży pożarnej, straży granicznej, policji, a tak
że dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych, wszystkim zatrudnio
nym w tych jednostkach, jak również tym, którzy wspierali mnie każdego dnia
w Starostwie Powiatowym: pracownikom oraz koleżankom i kolegom radnym.
Wspólnie, w poczuciu jedności i odpowiedzialności za powiat pucki, ten najpięk
niejszy zakątek kraju, zrobiliśmy przez ostatnie cztery lata wiele: zrestruktury
zowaliśmy służbę zdrowia i sieć szkół ponadgimnazjalnych, remontowaliśmy
powiatowe drogi, prowadziliśmy wielomilionową inwestycję polegającą na mo
dernizacji pirsów i nabrzeży w helskim porcie rybackim, zorganizowaliśmy
oparty na mapie numerycznej sprawny system informacji z zakresu geodezji
i ewidencji gruntów, stworzyliśmy powiatowy rejestr pojazdów, dokonaliśmy
termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pucku oraz
naszego szpitala powiatowego, uczestniczyliśmy w proekologicznych projektach
zarybiania Zatoki Puckiej, w monitoringu składowiska odpadów, podjęliśmy się
prowadzenia Muzeum Ziemi Puckiej, a także stworzyliśmy grantowy system
wsparcia organizacji pozarządowych, doprowadziliśmy wreszcie do powstania
Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, a także wyposażyliśmy w no
woczesny sprzęt powiatową policję i straż pożarną.
Pozostały jednak nierozwiązane problemy i sprawy do załatwienia. Najistotniej
sze z nich znalazły się w opartym na „Strategii rozwoju gospodarczego" nasze
go powiatu programie Komitetu Wyborczego Wyborców „Ziemia Pucka". Są to
m.in.: modernizacja bazy lokalowej i sprzętowej szpitala powiatowego w Pucku,
budowa sali sportowej przy puckim ogólniaku, budowa nowej siedziby dla Spe
cjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego, rozbudowa Komendy Powiatowej
Policji, remonty kolejnych odcinków powiatowych dróg, stworzenie centrum
usług doradczych i informacji dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.
Świadomość zadań, które czekają na podjęcie, legła u podstaw mojej decyzji, by
raz jeszcze kandydować na radnego i ponownie - wsparty przez kolegów współ
tworzących nasz Komitet - przyjąć na siebie obowiązki starosty. Chcemy konty
nuować prace mające służyć wszechstronnemu rozwojowi jedynego prawdziwie
morskiego powiatu. Raz jeszcze dziękuję i liczę na Państwa życzliwość i głosy
oddane w najbliższych wyborach na mnie i kandydatów Komitetu Wyborczego
Wyborców „Ziemia Pucka".

Artur Jabłoński
Starosta Pucki
Ogłoszenie zlecone i opłacone przez KWW „Ziemia Pucka"

CZY INTERESUJĄ CIĘ

2041595/A/904
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raniczna Placów
ka
Kontrolna
Straży Granicznej
jest pierwszą jed
nostką w Mor
skim Oddziale SG poddaną
reorganizacji. Chodzi o do
stosowanie służb granicz
nych do wymogów Unii Eu
ropejskiej.
We wtorek nastąpiło połą
czenie władysławowskiej SG
i tutejszej Granicznej Pla
cówki Kontrolnej.
Realizowane
obecnie
zmiany organizacyjne pozy
tywnie wpłyną na kierowa
nie i zarządzanie ochroną
morskiego odcinka granicy
państwowej - uważa kmdr
por. Grzegorz Goryński,
rzecznik prasowy komen
danta Morskiego Oddziału
SG. - Na przykład połączenie
jednostek da możliwość
przemiennego wykorzysty
wania funkcjonariuszy. W za
leżności od potrzeb będą oni
kierowani do działań w tere
nie lub kontroli ruchu gra
nicznego.
Komendantem GPK SG
we Władysławowie został
major Mariusz Wolniak. Jego

CREDIT UNION!!!
OD

5000 DC) 500 000 zł

TYLKO DO 31 PAŹDZIERNIKA!!!
- dla zarabiających poniżej średniej krajowej
- dhi małych i średnich przedsiębiorstw
- bez zbędnych formalności
- posiadamy gwarancyjny fundusz świadczeń

ZŁÓŻ WNIOSEK NIE POZWÓL SIĘ WYPRZEDZIĆ

oprocentowanie na poziomie kredytów z
Unii Europejskiej!
Twój Oddział Regionalny:

Gdańsk, ul. Okopowa 7, pok. 208
tel. (058) 308-15-19 (budynek Centromoru)

Gdynia, ul. Świętojańska
Świętojański 37/5,111 p., pok. 1
tel. 058/661-42-77
058/661

infolinia handlowa 0 804 288 488

sławowo. Prowadzą działania
na terenie Helu, Jastarni,
Władysławowa, Pucka, Wej
herowa, Redy oraz gmin
Puck, Krokowa, Kosakowo,
Gniewino i Wejherowo.
(mid)

Miasto dużych szans
Rozmawiamy z Adamem Zażembfowskim, burmistrzem miasta, które dwukrotnie zdobyto
statuetkę Wirtualne} Perły Pomorza

- Jeszcze raz się okazało,
że małe jest piękne...

- O Pucku coraz częściej
się mówi, przybywa inwesto
rów. Z drugiej strony sytu
acja w naszej radzie się usta
bilizowała. A Puck jest coraz
chętniej odwiedzany przez
turystów, którzy dostrzegają
walory naszego miasta. Ma
my szansę stać się kurortem,
prawdziwą perełką naszego
powiatu.

- Jak jest recepta na suk
ces?

- Praca. Umiejętne łącze
nie kolejnych inwestycji, tak
żeby się wzajemnie zazębiały
i wspomagały. Przez ostatnie
cztery lata udało nam się wy
deptać dużo ścieżek w urzę
dach, funduszach czy innych
instytucjach pozarządowych.
*

••

w prenumeracie

Śniadanie

@

zastępcami są major Jan Domżalski i major Sławomir
Pałubiński.
Funkcjonariusze jednost
ki kontrolują ruch graniczny
w przejściach morskich Wła
dysławowo, Jastarnia, Włady-

Nasza rozmowa

KREDYTY I D # 3 2 % tanie|
Z POLSKICH BANKÓW
SPRAWDŹ NAJPIERW OFERTĘ

Chorąży sztabowy Marek Tylec ściąga tabliczkę Straży
Granicznej we Władysławowie. Na pierwszym planie
major Mariusz Wolniak (z lewej) i kmdr por. Grzegorz
Fot. Krzysztof Miśdziol
Goryński.

i
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z Dziennikiem!

Oferta tylko dla mieszkańców Pucka

r3

Dziennik
najlepsze wyniki
Bałtyckimi najświezsze informacje

To zaowocowało tym, że
w naszym budżecie pojawiło
się sporo pieniędzy z ze
wnątrz. Pamiętać trzeba, że
rząd finansowymi cięciami
zbytnio nas nie rozpieszczał.
Mimo tego udało się nam np.
w terminie wypłacić nauczy
cielskie podywżki. To duży
sukces. Dzięki prywatyzacji
przedszkoli przybyła kolejna
tego typu placówka w mie
ście, a w naszej kasie zaosz
czędziliśmy 60 tys. zł.

- Puck ma już swoich
partnerów...

- Polskiego, czyli Cieszyn
i niemieckiego - miasto
Konz. Współpraca już rozwi
ja się własnym torem. Mło
dzież już się odwiedza, trwa
też ożywiona wymiana mię
dzy organizacjami. To dopie
ro początek. My zainicjowali
śmy tę działalność, a konty
nuować ją mają nasi miesz
kańcy.

- Ostatnio ruszyły inwe
stycje w pasie nadmorskim.

- Na ul. Żeglarzy buduje
my spacerową promenadę,
w rozbudowanym porcie
jachtowym pojawił się m. in.
pływający falochron. Zajęli
śmy się też modernizacją

lam

Ac

Zażembłowski
Burmistrz Pucka i radny. Naj
ważniejsze stanowisko w mie
ście objął po rezygnacji Zyg
munta Kiedrowicza. Wcześniej
był nauczycielem. Jego hobby to
działka i majsterkowanie.

spacerowego mola, na któ
rym pojawiła się unikatowa
restauracja. Idąc dalej - go
towa jest koncepcja i doku
mentacja rozdziału naszej
sieci kanalizacyjnej. Aktual
nie w mieście trwa budowa
sieci gazowej. To inwestycje
proekologiczne. Puck musi
kojarzyć się m. in. z czystą
wodą i powietrzem.

- A ścieżki rowerowe?

- Jest projekt, budowa naj
prawdopodobniej ruszy już
w przyszłym roku. Nasza
ścieżka będzie miała 4,5 km
długości. Oczywiście nie za
pomnieliśmy o modernizacji
naszych ulic i chodników.
Przez ostatnie lata średnio 34 trakty rocznie zyskiwały
nową jakość.
Rozmawiał
Piotr Niemkiewicz

REKLAMA

MA
TBUD
nrFSAOEE
84-232 RUMIA
ul. Dąbrowskiego 147
679-51-15
679-59-54
' 679-59-55
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Dachówka
Grecka i
8

super oferta.
Pewny dach nad głową

i

braas
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Technologie Industri Kartoszyno

OTWARTA DROGA AWANSU

Eksportują domy
do Szwecji

Damian Janczewski
członek zarządu, dyrektor zarządzający Technologie
Industri SA w Kartoszynie

- Nasza firma istnieje już 6 lat. Pracuje
u nas ok. 80 osób. Załoga jest wysoko wy
kształcona. Są to ludzie, którzy podczas
pracy budują swoją pozycję w firmie. Każdy
ma szanse awansu. Przed pracownikami
stoją nowe wyzwania, na szczęście umieją
im sprostać. W hali produkcyjnej pracu
Pot. archiwum firmy
ją osoby z najbliższego regionu. Są to
bardzo dobrzy fachowcy. Doświadczenie
zdobywali na budowach w Niemczech i innych krajach euro
pejskich. W miarę ciągłego rozwoju zwiększamy produkcję
i przyjmujemy kolejnych pracowników.

J

uż teraz działamy na
europejskich rynkach
- mówi Damian Jan
czewski, dyrektor za
rządzający przedsię
biorstwa Industri SA w Kar
toszynie. - Szczycimy się wy
sokim
zaawansowaniem
technicznym i technologicz
nym. Szwedzi kupują u nas
domy wykonane według naj
nowszej technologii produk
cji prefabrykatów z lekkiego
betonu.
Beton taki otrzymuje się
poprzez odpowiedni dobór
lekkiego kruszywa i wypeł
niacz. Prefabrykaty konstru
uje się jako elementy trójwarstwowe, a na warstwę
izolacyjną przewidziano sty
ropian o grubości 20 cm.
Dzięki użyciu takich mate
riałów ściany charakteryzują
się małym ciężarem oraz
bardzo niskim współczynni
kiem przenikania ciepła.

KONKURS„ECHA"
URZĘDU MIASTA W PUCKU

Nagradzamy
spostrzegawczych
W naszym nowym konkursie, który prowadzimy
wspólnie z puckim Urzędem Miasta, można wy
grać atrakcyjne nagrody za... spostrzegawczość.
Posiłkując się mapą lotniczą stolicy powiatu przypomnijmy, że to zdjęcie nad miastem wyko
nano zaledwie przed kilkoma laty - wystarczy od
szukać miejsca, które w tym czasie zupełnie się
zmieniły. Dodatkowo trzeba podać ich lokalizację.
Np. w miejsce pustych placów pojawiły się nowe
budynki.
Pewnym ułatwieniem z pewnością będzie pierw
sza strona okładki lotniczej mapy, która była bez
płatnym dodatkiem do naszej gazety. To właśnie
tutaj nasi sponsorzy - firmy silnie związane
z Puckiem - prezentują zdjęcia swoich przedsię
wzięć zrealizowanych na terenie miasta.
Laureatów konkursu zaprezentujemy na łamach
kolejnych numerów „Echa Ziemi Puckiej".
Wypełnione kupony prosimy dostarczać - przysy
łać lub przynosić - do puckiej redakcji „Dziennika
Bałtyckiego", która mieści się na Placu Wolności
31. Kupony można zostawiać w redakcji codzien
nie od poniedziałku do piątku w gods. 9-16.

Przez morze
do Skandynawii
- Niewielki ciężar elemen
tów ułatwia ich transport
drogą morską do Szwecji wyjaśnia Piotr Wojewski,
przedstawiciel techniczny
Industri SA. - Nie ma zagro
żenia, ze samochód będzie
przeładowany. Na miejscu
wystarcza niewielki żuraw
samochodowy, który rozła
duje cały transport. Także
montaż domu przebiega bar
dzo szybko.
Firma oferuje szeroki za
kres usług. Poza produkcją
prefabrykatów doradza, pro
jektuje, dostarcza elementy
na plac budowy i montuje
gotowe konstrukcje. Jeżeli
klient zgłasza się z projek-

(pen)

Nagrodzeni Czytelnicy
Kamila Klawikowska Puck
Dorota Muza Puck
Lucyna Adamek Starzyno
Serdecznie gratulujemy. Nagrody odebrać będzie można
po zakończeniu konkursu, czyli emisji czterech kuponów.

Kupon konkursowy

Produkty firmy Industri są eksportowane do Szwecji.
Fot. Roman Kościelniak

tem budynku, który zakłada
inny rodzaj technologii, biu
ro projektowe Industri SA
bezpłatnie dostosowuje pro
jekt do technologii prefabry
kowanej.

Domki z marzeń
- Na życzenie klienta wy
kańczamy także budynek mówi Damian Janczewski. Jesteśmy w stanie wykonać
taki rodzaj domu, jaki zaży
czy sobie klient. Dostosowu
jemy się do indywidualnych
zamówień. Chcemy przeko

nać klientów w Polsce, że je
śli Szwedzi wybrali nasze
produkty, to są one bardzo
dobrej jakości. Staramy się
patrzeć w przyszłość. Już dziś
pracujemy według unijnych
standardów. Musimy liczyć
się z ostrą konkurencją.
Hitem na rynku są goto
we kontenery betonowe.
- Wykorzystuje się je jako
stacje telefonii komórkowej,
stacje pomp czy trafostacje
- mówi Piotr Wojewski. - Są
one trwalsze, bezpieczniej
sze i w moim przekonaniu

W ostatnich latach w stolicy powiatu pojawiło się m.in.:

3

imię i nazwisko:.,
adres i telefon:,.,,

Proszę wypełniać czytelnie, drukowanymi literami!

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

podpis

Wypełniony kupon należy dostarczyć
do „Dziennika Bałtyckiego", plac Wolności 31, 84-100 Puck

Dziennik
Bałtyckie j

Józef Ignatowicz przygotowuje formę kolejnych elementów nowego budynku.
Pot. Roman Kościelniak

ładniejsze od stosowanych
wcześniej metalowych kon
strukcji.
Kontener taki montowa
ny jest łącznie z prefabry
kowanym
fundamentem
w ciągu zaledwie kilku go-^^
dzin.
ĘJ

Pływający falochron
Najnowszym produktem
kartoszyńskiej firmy są be
tonowe pomosty pływające,
które można wykorzystywać
jako przystanie jachtowe
morskie i śródlądowe oraz
jako pływające falochrony.
Są one zakotwiczone do dna
morskiego. Zdaniem Da
miana Janczewskiego, pod
stawową zaletą tej techno
logii jest znacznie niższy od
tradycyjnego koszt falo
chronu oraz mniejsza inge
rencja w środowisko natu
ralne akwenu wodnego.
Można je również w każdej
chwili . zdemontować lub
zmienić ich układ.
- Pierwszy w Polsce falo
chron pływający zamonto
waliśmy latem w puckim
porcie jachtowym - infor
muje dyrektor Janczewski. Przez cały czas obserwuje
my jak zachowuje się na wo
dzie. Już wiadomo, że bardzo
dobrze spisywał się podczas
październikowego sztormu.
Doskonale tłumił fale.
Pływające pomosty wy
korzystuje się także w mari
nach. Wybudowano już
przystanie jachtowe w Gdy
ni, Świnoujściu i Władysła
wowie oraz na mazurskich
jeziorach.
(R.K.)

1

I

I

WIECZÓR

www.naszemiasto.pl

wybrzeża

serwis informacji lokalnych

Dziennik
Bałtyckie

piątek
18 października 2002 r.

Echo Ziemi Puckiej

•Wszystkiego
naj, naj, naj...
•Przyjmij te życzenia
z serca płynące, bo ży
cie jest piękne jak
słońce gorące. Z okazji
urodzin i nadchodzą
cych imienin dużo
zdrowia i szczęścia pa
ni Jadwidze Błażk
z Mechowy życzy

Puck. Dziesięć lat PSP

Jubileusz strażaków

Jadwiga z Pucka.

•Tereniu! Jak to zro
biłaś, że wszyscy do
Ciebie lgną? Pacjenci,
koleżanki, koledzy
przebywać z Tobą
chcą. Dajesz z siebie
to, co najważniejsze,
życzliwość, wiedzę
i otwarte serce. Wiesz,
jak pracować, jak żyć,
by przyjaciół mieć
i przyjacielem być.
Najserdeczniejsze ży
czenia z okazji urodzin
pani Tereni Cieśli, od
działowej bloku opera
cyjnego w Pucku, skła
dają

kol. z bloku operacyj
nego i anestzjologii.

•lyie lat zleciało po
cichutku, czasami
w radości, czasami
w smutku. Niech pa
mięć szczęśliwych, mi
nionych dni jak berło
w koronie lśni. Z okazji
50 urodzin kochanemu
mężowi i ojcu Jasiowi

Radzigiewskiemu

z Wierzchucina życzy

żona z synami.

• Niech w Twych
oczach smutku nie za
kwita cień, niech
szczęśliwy w Twoim
życiu będzie każdy
dzień. Niech spełnią
się życzenia, niech
spełnią Ci się sny.
Niech twoje życie bę
dzie bajką tego właśnie
życzymy Ci. Z okazji
urodzin Aleksandrze
Karczewskiej z Pucka
życzenia ślą

babcia, dziadek, ciocia
Agnieszka z rodziną
i wujek Krzysiu z ro
dziną.

• Niech w Twoim życiu
nie zabraknie słońca,
niech Ci szczęście
sprzyja do końca.
Niech się spełnią ma
rzenia Twoje, zawsze
dobroć miej po swojej
stronie. Z okazji 15
urodzin Honie Lachs
życzenia składają
koleżanki Małgosia

i Natalia.
•lyie lat zleciało po
cichutku, czasami
w radości, czasami
w smutku. Z okazji 80
urodzin Bronisławy
Lietzau z Połczyna naj
lepsze życzonka, dużo
zdrówka i słonka życzy

syn z żoną i dziećmi.

•Bądź stale wesoła,
nie choruj wcale, niech
Ci każdy grosz będzie
dolarem. Niech Ci się
słońce stale uśmiecha,
w domu niech gości
radość i uciecha. Wy
gód, przygód i swobody
oraz pięknych dni po
gody. Z okazji 18 uro
dzin Gosi Hintzke
z Łebcza tego i wiele,
wiele innego życzy

koleżanka.

BEZPIECZNE POMORZE

Opuszczone domki
Po sezonie letnim wzrasta liczba włamań do dom
ków letniskowych. Takie przypadki najczęściej
zdarzają się w miejscowościach turystycznych,
głównie w Karwi, Karwieńskich Błotach, Dębkach. Od września większość doków letniskowych
stoi pusta. Ich właścicielami są ludzie z głębi kra
ju, którzy nad morzem pojawiają się właściwie
tylko podczas urlopów. Opuszczone budynki to
gratka dla złodziei. Wiele obiektów mieści się da
leko od dróg, znajdują się na rozległym terenie,
policji trudno jest więc patrolować taką okolicę.
Funkcjonariusze ostrzegają więc letników, aby po
sezonie nie pozostawiali drogocennych przedmio
tów w opuszczonych domkach. Byty już przypadki
kradzieży telewizorów, wież stereo, ale również
elementów wyposażenia łazienki czy kuchni. Wła
mywacze nieraz już plądrowali doszczętnie bu
dynki - wyrywali nawet drzwi i okna, wyciągali
deski z budynku. Prawdopodobnie był to sposób
na zdobycie opału na zimę.
Policja odnosi też sukcesy w walce z włamywa
czami. Na przykład funkcjonariusze komisariatu
we Władysławowie złapali podejrzanego o całko
wite ogołocenie jednego z domków i odzyskali kil
kadziesiąt zrabowanych przedmiotów. W wykryciu
sprawcy pomógł policyjny pies.

(m id)

Komendant Jan Muża (z prawej) oprowadza gości po siedzibie puckiej PSP.

W

Pucku
uroczyście
obchodzono dziesię
ciolecie powstania
Państwowej Straży Pożarnej.
Jan Muża, komendant tutej
szej PSE uznał ten okres za
bardzo pracowity. Przełożony
chwalił swoich strażaków,
bez współpracy których jed
nostka nie odnosiłaby sukce
sów. Miniona dekada była
także okresem inwestycji.
Strażacy wzbogacili się m. in.
o nowoczesny samochód
z podnośnikiem, remonto
wano siedzibę PSP, przygoto

Fot. Krzysztof Miśdzioł

mawiali o problemach stra
żaków i czekających ich za
daniach.
Po spotkaniu w Pucku
Waldemar Pawlak udał się
do Helu, gdzie oglądał sie
dzibę tamtejszej Ochotniczej
Straży Pożarnej. Jak się do
wiedzieliśmy, krajowe wła
dze OSP chcą sfinansować
powstanie w Helu gminnego
centrum szybkiego reagowa
nia w sytuacjach kryzyso
wych.

wywano zintegrowane sta
nowisko dowodzenia.
Na jubileusz puckich stra
żaków niemal w komplecie
stawili się włodarze gmin
i powiatu. Podkreślano bar
dzo dobrą współpracę samo
rządów i PSP. Te pierwsze
wspomagają finansowo pra
cę strażaków.
W uroczystościach wziął
też udział Waldemar Pawlak,
szef krajowych władz Ochot
niczej Straży Pożarnej. Go
ście zwiedzili siedzibę po
wiatowej komendy PSP, roz-

(mid)

Powiat Pucki. Nasz konkurs

Nagrody za grzyby

KONKURS „DZIENNIKA" I PZU ŻYCIE

Wygraj komputer

Wybieramy co miesiąc najlepszego dzielnicowego w
województwie. W gazecie są kupony, na których
należy wpisać imię i nazwisko najlepszego. Dla
naszych Czytelników 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 nasz wszystko, co związane jest
z bezpieczeństwemKupony prosimy przysyłać do
Biura Konkursów „Dziennika Bałtyckiego" w
Gdańsku, Targ Drzewny 9/11. Pamiętajmy, że im
więcej kuponów, tym większa szansa, że
najlepszym dzielnicowym miesiąca zostanie
właśnie Państwa kandydat.

(wit)

W

naszym nowym kon
kursie ważne jest
szczęście i znajo
mość okolicznych lasów Aby
wygrać, trzeba pojawić się
w naszej redakcji do końca
października z największym
znalezionym przez siebie
grzybem. My zrobimy zdjęcie
i napiszemy o poszukiwa
niach. Trzy osoby, które będą
mogły się pochwalić naj
większymi okazami, otrzy
mają kosze z zestawami ga
dżetów. Konkurs na naszych
łamach rozstrzygniemy na
początku listopada.
Nagrody
ufundowała
Kwiaciarnia Danuty i Marka
Rintz, znajdująca się na puc
kim targowisku miejskim.

PZU ZYCIE SA

Diiennik

Bałtyckiej

____________________________________________________

Kupon konkursowy

N

__

Bezpieczne Pomorze'^®
Głosuję na najlepszego dzielnicowego:

Imię i nazwisko:
Adres komisariatu:

(bn)

Największym problemem mojej okolicy jest:

Ranking
grzybiarzy
Irena, Henryk Styn Domatowo
30 cm
Roman Hirt Puck 27,5 cm
Wiesława Jaskulska Puck 25 cm
Władysław Miller Puck 24 cm
Małgorzata Kaniowska Puck
24 cm
Andrzej Nędza Karwieńskie Bło
ta I 24 cm
Józef Tebinka Parszkowo 24 cm
Andrzej Pieper Władysławowo
24 cm
Jadwiga Jaschke Puck 22 cm
Wiesława Cholcha Puck 22 cm

,7

Moje dane:

Imię i nazwisko:
Adres i telefon:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora konkursu na cele z nim związane.
Wypełniony kupon należy przesłać pod adresem:
„Dziennik Bałtycki", 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
Partner akcji:
—

•

Organizatorzy:

—•.—

Irena i Henryk Stynowie znaleźli tego rekordzistę w la
Fot. Piotr Niemkiewicz
sach Domatowa.

PZU ŻYCIE SA

#

podpis

I Bałtyckimi Ziemii Puckiej
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ogłoszenia w Internecie

Biura
Reklamy:

m

AGORA

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

ROK ZAŁOŻENIA 1993

Gdynia

zaprasza w swoje progi
Puck, Plac Wolności 15
w godz. 9.30-17.30

ul. 10 Lutego 29/2
621-07-50

Gdańsk
3 45-39-03

KREDYTY

Oferujemy duży wybór takich wyrobów, jak:
- segmenty
- kredensy
- komody
- witryny
- nadstawki

Dla marynarzy, rencistów
Preferencyjne warunki dla
MON, MSWiA, MS

Den Braven

KREDYT DOBIERANY

- półki

W trakcie spłaty można wziąć
kolejny kredyt

SILIKONY, KLEJE, PIANKI, USZCZELNIACZE
30

Zakładu Stolarsko-Tapicerskiego
z Rumi, istniejącego na rynku polskim
i zagranicznym od ponad 20 lat

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

?i

FARBY, EMULSJE, IMPREGNATY,

SKLEP HRM0WY

zawsze we wtorek w Dzienniku

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, teł. (0-58) 30-03-269
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2, tel. (0-58) 66-06-530
Słupsk, ul. Filmowa 3e, tel. (0-59) 848-17-30

a

Nowo otwarty

i IRU(HOIIlOŚ(l

W
3 ^TT/11
ł'j

zawsze we wtorek w Dzienniku

Reklamy:

www.gratka.pl i wp.pl

Ogłaszaj się

Ogłaszaj się

Biura

Reklamy

Echo

piątek
18 października 2002 r.

- stoły, stoliki
- krzesła
- zestawy wypoczynkowe tapicerowane

Czas oczekiwania 3 dni

LAKIERY W SPRAYU

BEZ ZGODY
WSPÓŁMAŁŻONKA,
BEZ PORĘCZYCIELA

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

CENY PRODUCENTA

2041269/A/1378

ZAMIESZKAJ W GDYNI

Jesienna Promocja!
Dodatkowe wyposażenie GRATIS!

m i e s z k a n i a 3 0 , 8 m*~ 75 m 7
z możliwością Indywidualnej
aranżacji Iłączenia lokali

Felgi alu, radia, głośniki, alarmy itp.
Sprawdź pakiet dla każdego modelu.

70% izialki - tereny rekreacyjne
w otoczeniu lasów
Parku Krajobrazowego
teren ogrodzony
z kontrolowanym dostępem
do Itiidynków mieszkalnych

miba
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Gdańsk, ul. Jagiellońska 12A, tel. (058) 511 90 00
10152617/B/886

Patronacki© Stacja Paliw
arii GdartaklaJ
Rafinerii
GdartakieJ SA

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY
z

doscawą

do

domu

Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw
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Biuro obsługi klienta czynne: 8 ' -17
Gdynia, uf. Świętojańska 65/2. tel 621
miba^pro.onet-pf www.ittibaxom.pt
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Volkswagen Bank Polska

Gdynia, ul. Działdowska 58
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Wiesz co masz na dachu!

OLEJ OPAŁOWY
lekki RGterm

w

Zamówienia można składać:
Biuro Handlowe:
Żukowo, ul. Kościerska 11, tel. (58) 685 90 12-14, (58) 681 72 74, fax (58) 685 93 94

opmzzma
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O

ofercie:

blachodachówki
blachy trapezowe
blacha płaska
okna i wyłazy dachowe
oryrmowame Borga
oryrmowame pcv

0

N
CC K

uszczelki
wkręty

WICONA

okucia

W1NKHAUS

szyby

PILKINGTON

0

rifKRb-BUD

TECHNIKA
OKIENNA I DRZWIOWA

Zakład Produkcyjny i Biuro Handlowe:
Żukowo, ul. Armii Krajowej 1, tel. (58) 681 73 31, fax (58) 685 90 26

www.rafol.com.pl

szwedzka precyzja
fachowe doradztwo
gwarancja 15 lat
atesty i aprobaty
transport

P y t a j w autoryzowanych biiurach sprzedąży:
781 66 77
Gdynia
ul. Pdestowa 41
Gdańsk
301 67 12
ul. Mostowa 14
Elbląg
ul. Warszawska 66
236 15 41
ul. Gdańska 28
Kartuzy
685 32 99
ul. Wojska Polskiego 8
Kościerzyna
686 72 44
ul. Pucka 31
Leśniewo
675 59 75
ul. Słupska 18
Lębork
863 22 77
al. Wojska Polskiego 91
Malbork
647 16 85
ul. Obr. Westerplatte 1A
Pruszcz Gd.
692 09 99
Reda
678 71 11
ul. Gdańska 16
Rumia
771 23 97
ul. Grunwaldzka 93
563 90 95
os. Konstytucji 3 Maja 5A
Starogard Gd.
247 93 35
ul. Gdańska 43 A
Sztutowo
ul. Jagiellońska 55
Tczew
531 97 84
ul. Łąkowa 4
Władysławowo
774 58 55
ul. Kościerska 9
681 82 56
Żukowo

10143390/G/30

P Jesień pod własnym ciachem
R

profilepcv DECEUNIN<
profile alu

*

2041471/A/949I

Pruszcz Gd., ul. Obrońców Westerplatte 1a,
tel7fax (0-58) 683-22-70, tel. 692-09-99
Tczew, ul. Jagiellońska 55, tel. 531-97-84
Żukowo, ul. Kościerska 9, tel7fax (0-58) 681-82-56
Reda, ul. Gdańska 16, tel7fax (0-58) 67-87-111
Sztutowo, ul. Gdańska 43A, tel/fax (0-55) 247-93-35

wwwjnafcro-budcomjri

21800427/A/1154

M
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l$CNA POLSKĄ KIESZEŃ

BRAAS

BLACHODACHÓWKI I TRAPEZY

od 18,99 zł/m2

DACHÓWKA CERAMICZNA

od 27,99 zł/m2

DACHÓWKA CEMENTOWA

od 21,00 zł/m2

BOLIX SYSTEMY OCIEPLEŃ

C BBLIX
ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI, OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE
J
ZAPEWNIAMY komplet materiałów na dach, transport i bezpłatne doradztwo techniczne
A Za kompletny dach, docieplenie budynku lub okna otrzymasz dwuosobowe wczasy!

Rpklamy

.Echo Ziemii WIECZÓR
Puckiej wybrzeża

Dziennik
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KOMITET WYBORCZY WYBORCOW
WŁADYSŁAWOWO 2002
Jestem życzliwy dla ludzi.
Na sercu leży mi dobro
każdego człowieka, pol
skiej rodziny.
Nie znoszę chamstwa, aro
gancji, nieuczciwości, py
chy (tak często spotyka
nych np. w instytucjach
publicznych).
Cenię skromność, życzli
wość, dobroć. Ubolewam,
że od 1990 roku, po entuzjasty cznym odzyskaniu
wolności, namnożyło się
w toku przemian w Polsce
- tyle zła, korupcji, biedy.
Chcę z tym bezwzględnie
walczyć. Jestem zaintere
sowany wszystkimi spra
wami związanymi z pro
blematyką kaszubską; do
brą książką, filmem; pro
blematyką gospodarczo polityczną w kraju i za gra
nicą, lubię spacery po lesie
i plaży, sport.
Jestem członkiem kilku
organizacji i stowarzyszeń.

ZYGMUNT ORZEŁ

- lat 47
- żonaty
- dwóch synów
- wykształcenie wyższe
- absolwent Uniwersytetu Gdańskiego
- mgr ekonomii
- wieloletni działacz samorządowy
I i regionalny
- przewodniczący Rady Powiatu Puckiego
mijającej kadencji
- popierany przez Zrzeszenie KaszubskoPomorskie
- bezpartyjny
- prowadzi działalność gospodarczą
- autorytety: Ojciec Święty Jan Paweł II,
rodzice, własna rodzina

RAZEM I ODPOWIEDZIALNIE

Komitet Wyborczy Wyborców „Władysławowo 2002" powołany został w celu wytypowania
kandydatów do wyborów samorządowych w Gminie. Nasi przedstawiciele nie reprezentują
żadnej partii politycznej. Wyłonieni zostali w wyniku oddolnych działań licznych mieszkańców.
Łączy ich rzeczywista chęć pracy na rzecz wszechstronnego rozwoju naszej Gminy.
Kandydatem na burmistrza Komitetu Wyborczego Wyborców „Władysławowo 2002" jest Zyg
munt Orzeł.
W naszym programie znajduje się między innymi:
- dbałość o równomierny rozwój wszystkich dzielnic Władysławowa i miejscowości z terenu ad
ministracyjnego Gminy,
- przybliżenie mieszkańcom potrzeb i problemów Gminy,
- opracowanie wieloletniej strategii rozwoju Gminy, w tym rozwiązanie zaniechanych w ostat
nich latach problemów dotyczących centrum Władysławowa,
- promocja walorów turystycznych Gminy,
- dynamiczny rozwój infrastruktury turystycznej (zwiększenie ilości kąpielisk i podniesienie ich
standardu, budowa przystani wodnej nad Zatoką Pucką, realizacja ścieżki rowerowej biegną
cej wzdłuż linii brzegowej Zatoki, podniesienie estetyki miasta),
- poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, w tym modernizacja oczyszczalni i wysypiska
śmieci,
- budowa i modernizacja dróg i chodników według opracowanej strategii rozwoju,
- pozostawienie opłaty miejscowej (tzw. klimatycznej) w miejscu jej wypracowania,
- wspieranie wszelkich inicjatyw dążących do poprawy rynku pracy,
- kultywowanie wartości kaszubskich będących naszym dziedzictwem kulturowym,
- poszukiwanie zewnętrznych środków finansowych,
- stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, w tym między innymi:
a. polepszenie warunków nauki w szkołach podstawowych,
b. ścisła współpraca z organizacjami pracującymi na rzecz najmłodszych obywateli naszej
Gminy,
- pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

SZCZEGÓŁY ZA TYDZIEŃ

Ogłoszenie zlecone i opłacone przez Komitet Wyborczy Wyborców Władysławowo 2002 2041613/A/904

SAM SPRAWDŹ NASZE CENY!
Odtwarzacz CD/CD-R JVC KD-S 7R

RDS, 18 stacji FM + 6 MW/LW,
1 wyjście na wzmacniacz, zdejmowany panel, 4x40W

ŚRUBY

ANTYKRADZIEŻOWE

15

1 Pori< m

%

TANIEJ!

*

ZAPACH

Pr°?c.Ci?oc*

POKROWCE

Z WYMIENNYM
WKŁADEM

UNIWERSALNE

WIELKA

PROMOCJA!

f.oonfrE/iN

AKUMULATORY

FELGI STALOWE

NORAUTO

10 TANIEJ!

75TANIEJ!

(TEST JAKOŚCI PŁYNU CHŁODNICZEGO

GRATIS!

Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych. Wszystkie mny zawierają VAT,
informujemy, ż@ zdjęcia niekt6rych artykułów rsi-e zawsse są pełnym odzwierciedleniem rzeczywistości.
Oferta ważna do 23 października 2002 r.

W

DYWANIK

TERMOMETR

GUMOWY

mierzy temp. wewnątrz
i na zewnątrz

na przód, 1 szt.

9w
i

39

z!

Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych, Wszystkie ceny zawierają VAT,
Informujemy, ze zdjęcia niektórych artykułów nie zawsze są polnym odzwierciedlaniem rzeczywistości..
Oferta ważna do 23 października 2002 r.

#

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. 10.00-18.00

10152714/C/884

największy wybór

••

*

m

m

-

»najniższej jeme 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. 10.00-18.00

2713/C/884

1015
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Echo Ziemi Puckiej

Prenumerata

TYLKO DLA PRENUMERATORÓW
•Informacje o konkursach można uzyskać pod bez
płatnym nr. tel. 0 800 15 00 26. Nasz adres: Biuro Kon
kursów „Dziennika Bałtyckiego", Targ Drzewny 9/11
Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśliwe karty","Jastrzębia" lub
„Opinie o prenumeracie".

Klub

Prenumeratora

www

MATERIAŁY
BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE

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

bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26.

Wy

Szczęśliwe karty

Chcesz wyjechać na weekend do
Wdzydz Kiszewskich? Odpowiedz na
cztery pytania i prześlij nam odpowie
flICDŹUIIftMK
dzi na kartce pocztowej do 8 dnia na W».«W8)6M1313
stępnego miesiąca. Co tydzień publi
kujemy jedno pytanie, a co miesiąc losujemy nagrodę
miesiąca -weekend dla dwóch osób w hotelu Niedź
wiadek we Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Kto zaśpiewał w minioną niedzielę
na Długim Targu z okazji Dnia Papieskiego?

Hotel

Rozstrzygnęliśmy kolejną edycję naszych konkursów. Nie wiadomo,
czy tak Państwa zachęciła „grzybowa" pogoda czy też nuda
w mieście - w każdym razie kartek z prawidłowymi rozwiązaniami
przyszło trzykrotnie więcej niż zwykle. Tym nam milej zawiadomić,
kto wylosował wyjazdy.
•Do Wdzydz Kiszewskich, do hotelu Niedźwiadek wyjedzie z oso
bą towarzyszącą Małgorzata Wołejszo-Haner z Gdańska.
•Do Jastrzębiej Góry do hotelu La Siesta uda się natomiast Da
nuta Szambelańczyk z Gdyni - również z osobą towarzyszącą.
Gratulujemy i prosimy o kontakt z naszym Biurem Konkursów oso
biście - adres powyżej lub telefonicznie - tel. 3003 175 od ponie
działku do piątku w godz. 10-15.

Weekend w Jastrzębiej Górze

Raz w miesiącu na week
end będzie mógł wyjechać
do hotelu La Siesta nasz
Prenumerator z rodziną,
jeśli odpowie na cztery zadane przez nas w tym miesią
cu pytania. Wśród osób, które nadeślą odpowiedzi, wy
bierzemy tę, która z osobą towarzyszącą i dzieckiem (do
5 lat) w pensjonacie w Jastrzębiej Górze skorzysta
z dwóch noclegów, wyżywienia, siłowni, sauny, sali gim
nastycznej oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: Czy bociany spędzają w Polsce
zimę? Na odpowiedzi czekamy do 7 listopada 2002 r.

LA SIESTA

?dy

Nasi Partnerzy
Rabat honorowany na podstawie ważnej
Karty Klubu Prenumeratora

10%
rabatu
na konsumpcję
10% rabatu
na konsumpcję

{btt alkoholu)

BLR^

1 10

OOftęHÓWKł

TRANSPORT GRATIS - OBMIAR I KOSZTORYSOWANIE GRATIS
10 LAT PISEMNEJ GWARANCJI - APROBATY ITB. ATESTY PZH

Autoryzowany przedstawiciel:
RUMIA, ul. Kasztanowa 2 b, tel./fax 771-16-25 2040909A/1559y

C&m
£&faar/oa

Puck

'NISKIE OPROCENTOWANIE
* BEZ PORĘCZYCIELI
* DECYZJA W 24 GODZINY

10% rabatu
ul.Mors!
Dywizjonu.
Puck

tel. (058)67341-83

tel. (058)673-25-25

i
* POŻYCZKI DO 5.000 PLN i

22 zł/m O" '
2

Puck
tel. (058)67722 77

tel. (058)673-11-97

KREDYTY
GOTÓWKOWE
PROMOCJA

na al

wiiraTOff LrKwiwornowycn
iiiiiiiik

{bu alkoholu)

ul. Morska 5
Puck

OFERTA SPECJALNA
SYSTEM DOCIEPLEŃ
23,50 zł/m2 cena brutto
system zawiera: STYROPLAN FS 15 frez gr. 5 cm, zaprawę do
przyklejania styropianu, siatkę, zaprawę do wtapiania siatki,
kołki do płyt styropianowych, tynk akrylowy.

GAZOBETON „24"

4,85 zł/szt.

CEMENT
300,00 zł/tona
KLEJ DO PRZYKLEJANIA STYROPIANU 25 kg 13,25 zł/op.
KLEJ DO WTAPIANIA SIATKI 25 kg
18,75 zł/op.
SIATKA DO OCIEPLEŃ
2,32 zł/m2
TYNK AKRYLOWY „kornik"
3,00 d/kg
PŁYTA GIPSOWO-KARTON. 12,5 mm
13,00 zł/szt.
DACHÓWKA ROBEN
od 33,50 zł/m2
DACHÓWKA BETONOWA IBF
22,50 zł/m2
PAPA TERMOZGRZ.nawierz.gr. 5,2 mm
9,50 zł/m2
PAPA TERMOZGRZEWALNA Y60S42H
6,35 zł/m2
U nas kupisz materiały od fundamentów
aż po dach w konkurencyjnych cenach.
ZAPRASZAMY!!!

OFERUJEMY PROJEKTY i NADZORY BUDOWLANE
Oferta dotyczy faktur zapłaconych gotówką.

f

24800787/A/l16^

Ogłaszaj się!

AUT0I0T0

TEL. 0 602 667 331

Id

zawsze
w środę
w Dzienniku

rok zatożenia 1974

PRODUKCJA I MONTAŻ

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

CENY PROMOCYJNE

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

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

^

§

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

AMOOUYWU
t200MMz
AM&ATMLON
AMOAWLONmOpUis
riOOpUn
tNt&LC&L&RON T700MVtz
WZ&L P£H~CIUM fY 2000AWz
AMO
OUKON 1200MUz
12JiACB<fżAM
mAtg<RAM
256 ME KAM
256 MS KAM
123(M~%KAM
12KMT& KAM
aOCrSHOO
m GTS MOO
60CtS MO£>
60 ćt&łtOO
OO&•%»€>£>
aoas
wod
C€> KOM*52
ftOM x 52
OVP
f>Y€> (fJfaty
(fitmy cyfóofwj
cyfrowej jakości)
jakpici)
C>V*D (filmy cyfrowej jakości)
'1>Y0 (-filmy cyfrowej jakości)
CO
y&KModem V.92
V? 92.(Urfemet)
({nfcrfief)
Ta^Mode*^
7a\Modtmt
TaxModem Y.92 (internet)
"TaxMode*n Y.92.(internet)
TraxMode*tt Y.92 (internet)
SIS MAX 3€>
OeTForce 22 MX 400
ćieTorce 2 MX 000 SMfS TY
OeTorce $ MX MO 6A MB &0K tV
GePorce,
MO 64ME
Ó4MS
2f> Office
Monitor t5*
Monitor
Kiomtor
t*>*
/!
>
"
Cyfrowy
Monitor
19"
Cyfrowy
Monitor 15* Cyfrowy
/S" Cyfrowy
(
hiS hJtudcm* X<P
MSMndowiX
P
MS Kiindows X<p
MShfindowsXP
MS Kiindow* Xf
X(P
promocyjna cena
'promocyjna cena
Promocyjna cena
Promocyjna cena
PLN
2666 PM
PIN
2222 PIN
ERHKi
2222 PIN
A) każdym komputerze system opemcyfay fc)indowś
WP oraz program awtymmsowy \

.'.P-yst.r--ytomi.cf »

Rumia ul Dąbrowskiego 31
(naprzeciwko Kościoła)
tel/fax (058)771-39-20

ta» K.o mim fjŁit: r~o-w ^o

Reda, ul. Jana Pawła II4
(£•& '^e^ron^a B°x H)
tel./fax. (058)778-00-33

Do każdego zestawu dodajemy: głośniki, słuchawki
z mikrofonem, listwę z zabezpieczeniem
oraz KONTO POCZTOWE EMAIL !!!
Promocja ratalna

pośrednictwem

GB Capital Bank
2041607/A/10061

J

I
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m

www.naszemiasto.pl
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Bałucki

serwis informacji lokalnych

Echo Ziemi Puckiej

Hel. Gdzie dawniej byt szlaban

CZYTASZ I WIESZ

Turystyczna wartownia

W

ładze samo
rządowe Helu
wystąpiły do
w o j e w o d y

o przekazanie
terenu dawnej wartowni,
znajdującej się przy wjeź
dzie na teren gminy Daw
niej obiekt zajmowało woj
sko. Przy budynku stał szla
ban, przed którym zatrzy
mywać musiały się wszyst
kie samochody wjeżdżające
do Helu. Obcokrajowcy nie
byli wpuszczani, polskim
obywatelom sprawdzano
dowody osobiste.
W 1993 r. zniknął szla
ban, trzy lata później war
townia opustoszały. Do dzi
siaj nifct się nią nie zajmo
wał. Wojsko chciało nawet
zdemontować istniejący bu
dynek, ale na wniosek sa
morządu odstąpiło od tego
zamiaru.
Samorządowcy mają po
mysł na zagospodarowanie
^Jkvnej wartowni - miałby
tu znaleźć punkt infor
macji turystycznej.
- To znakomite miejsce uważa Mirosław Wądołow
ski, burmistrz Helu. - Znaj
duje się niemal na samym
początku naszej gminy. Tu
taj odwiedzający nas turyści
mogliby na przykład latem

I9I

:: ' V :

Trzy pytania
Odpowiada Jolanta Bieszke, wicewójt gminy Ko
sakowo

- Nowości w oświacie...

- Przede wszystkim nowa szkoła
w Dębogórzu i nowoczesna hala
sportowa przy gimnazjum
w Mostach. Warto podkreślić,
że w tym drugim obiekcie dzia
ła już profesjonalnie wyposa
żona siłownia. W tym roku roz
poczęliśmy rozbudowę Szkoły
Podstawowej w Pogórzu. Dzięki
temu w placówce pojawi się bif«. archiwum
błioteka z czytelnią. Odnowili
śmy też salę gimnastyczną.
- A co z zajęciami pozalekcyjnymi?
-W naszych czterech szkołach podtrzymaliśmy
czwartągodzinę wychowania fizycznego. W każdej
ze szkół działają też koła zainteresowań. Zadbali
śmy o to, by tygodniowo w szkołach było blisko 200
godzin dodatkowych zajęć. To dużo, ale zależy nam
na dobrym wychowaniu młodzieży.
- Szkoła to budynek i jego otoczenie...
- Udało mi się niedawno pozyskać sponsora, który
zafunduje nam"zieleń. Wszystko w swoim czasie
trafi do szkół w Mostach, Pogórzu i Dębogórzu. Idzi
Budkiewicz, ogrodnik, który sponsoruje zakup
krzewów i drzew zadba też o to, by szkolne tereny
(bn)
zostały atrakcyjnie zakomponowane.

Podarowali swoją krew
Zaniedbana wartownia może być punktem turystycznym.
Fot. Krzysztof Miśdziol

otrzymywać
informacj e
o bazie noclegowej czy
atrakcjach miasta.
Na razie w helskim bu
dżecie nie ma na to pienię

morządowcy podkreślaj ą
jednak, że najpierw woje
woda musi skomunalizować
wartownię.

dzy. Musiałyby się znaleźć
w przyszłym roku, aby
umożliwić remont obiektu
i zaadaptowanie go na cele
informacji turystycznej. Sa-

(mid)

WŁADYSŁAWOWO. Ponad 50 osób oddało krew
podczas akcji, którą zorganizowali krwiodawcy.
Wśród ochotników było m. in. 26 członków Klubu
Miejskiego HDK we Władysławowie, którym sze
fuje Hubert Bladowski. - Jesteśmy ogromnie
wdzięczni dr. Zbigniewowi Skowronkowi, że uży
czył nam swoje pomieszczenia - mówi Barbara
Groenwald, kierownik Rejonu PCK Puck. - To na
prawdę szlachetny gest.
Kolejna akcja oddawania krwi odbędzie się
7 grudnia.
(pen)

REKLAMA

FRYZJERKĘ damsko- męską za
trudnię. Praca w Wejherowie, (058)
677-51-80, 0604-578-624

M

jDLOWCÓW i sprzedawców
li samochodowych do oddzia-

'Gdańsku- zatrudni firma moto
ryzacyjna. Tylko pisemne oferty:
emf@emf.krakow.pl Euro Moto Fan
Sp. zo. o. 31-422 Kraków, ul. Po
wstańców 66.

INŻYNIERÓW stoczniowych, dłu
gie doświadczenie w produkcji/
marketingu wymagany j. angielski,
doświadczenie na stanowisku kie
rowniczym, dyplom, praca na kontr
akcie, Gdańsk 058/341-10-72
KAFELKARZA z terenu Pucka,
673-26-45
KRAWCOWĄ
678-56-59

samodzielną,

OPIEKUNKI wiek do 30-50 lat,
opieka nad dwójką dzieci,
z mieszkaniem, kobiety bez zo
bowiązań pilne 055/275-76-48

SPECJALISTĘ do spraw kadr
zatrudni firma „Lemadrób", No
wy Dwór Wejherowski, (058)
672-82-30
STOLARZY meblowych wykwalifi
kowanych zatrudni Zakład Stolarski
w Jeleńskiej Hucie gmina Szemud,
058/676-28-62
AVON poszukuje chętnych do
współpracy.
674-21-71,
0502/586-698
CHAŁUPNCTWO 0692-929-664.
CHAŁUPNICTWO kilka ofert pracy,
stała umowa, zbyt, znaczki 6 zł, in
formacje listowne, bezpłatne. „Ago
ra" ul. Żeromskiego 14,84-150 Hel
MŁODYCH, uczciwych, praca
w bezpośrednim kontakcie z klien
tem, 1200- 2500,- miesięcznie,
664-07-97

OSOBY do sprzątania! z grupą in
walidzką, do lat 45, zatrudni firma
porządkowa (rejon Gdańsk- More
na) 0600/394-904

OPIEKUNKA, zaopiekuję się dziec
kiem, (058) 778-11-06

PANIĄ ze znajomością robienia
wosków w branży jubilerskiej,
671-64-39

RADCA prawny (kobieta), podej
mie stalą pracę, (058) 671-35-40,
(0601) 83-50-41

PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Ho
landii, Austrii, odbierz podatek naj
taniej! Najskuteczniej I 058/301-8263

SPRZEDAWCZYNI, młoda, wy
kształcenie średnie, znajomość ka
sy fiskalnej, komputera, 3-letnia
praktyka, poszukuje pracy w Pucku
lub okolicy, (058) 673-19-72

PRACOWNIKÓW przyjmie firma
do hurtowni, 10 zł/ godz., 058/62354-59

BARMANKA, 23 lata (staż
5 lat), obsługa komputera, min.
sanitarne, uczciwa, dyspozy
cyjna. Tel. 0502-550-759
BEHAPOWIEC przyjmie ofertę pra
cy, 671-19-53
ELEKTROMECHANIK, praktyka,
uprawn. do 1 kV, prawo jazdy B,
dyspozycyjny,
tel.
grzeczn.
058/679-40-04
ELEKTROMECHANIK z praktyką,
uprawnienia do 1 kV, prawo jazdy
B, dyspozycyjny, tel. grzeczn.
058/679-40-04
ELEKTROMONTER z praktyką
SEP do 1 kV, prawo jazdy B, umie
jętność spawania elektr., 679-4004
GERMANISTA emeryt, nauczyciel
niemieckiego, poszukuje pracy
w hotelu lub prywatnie, 058/67249-35
KAFELKARZ, monter płyt kart.
gips., paneli podłogowych i ścien
nych, kierowca kat. B, (058) 67322-58
KIEROWCA- doświadczony, han
dlowiec, dyspozycyjny, 40- letni,
świadectwo kwalifikacji, (058) 67709-26
KIEROWCA kat. B, C, E, świadec
two kwalifikacji ADR, praktyka, kraj
zagranica, (058) 671-37-60
KIEROWCA kat. B, młody, świa
dectwo kwalifikacji, doświadczony,
bez nałogów, (0506) 55-95-09

PERKUSISTA poszukuje pracy
w zespole, tel. 0602/802-460

TECHNIK obsługi ruchu tury
stycznego, barmanka, 23 lata
(staż 5 lat), obsługa komputera,
min. sanitarne, uczciwa, dyspo
zycyjna. Tel. 0502-550-759
29-LETNI, średnie, solidny, bez na
łogów, komunikatywny, uczciwy,
prawo jazdy, 0604/282-305
ABSOLWENTKA tech. gastrono
micznego poszukuje pracy w zawo
dzie na terenie powiatu puckiego,
(058) 673-37-88
CHAŁUPNICZEJ pracy poszukuję,
058/679-61-75
CHEMIA- korepetycje, gimnazjum,
szkoła średnia, 0505/602-632,67139-23 po 20.00
DYSPOZYCYJNY, inteligentny, sil
ny, prawo jazdy B, 30 lat, (0501)
83-57-32
DYSPOZYCYJNY, uczciwy, z sa
mochodem osobowym, (058) 67120-35
KOMPUTEROWE pisanie, skano
wanie, drukowanie, wykresy, tabe
le, rysunki, poprawki, inne,
058/671-15-93, 0501/957-499
KOMPUTEROWE przepisywanie,
tabele, wykresy, rysunki, poprawki,
skanowanie, drukowanie, 671-1593,0501/957-499
KOMPUTEROWE przepisywanie,
wykresy, tabele, rysunki, poprawki,
wydruk, skanowanie, 058/671-1593,0501/957-499
POPROWADZĘ księgowość w ma
łej firmie KPR, US, ZUS, (058)67365-49
POSIADAM maszynę dop szycia,
oczekuję propozycji, 058/674-2878
PRZEPISYWANIE skanowanie,
wydruk, 671-15-93, 0501/957-499

RENCISTA, magazynier, sprawny
fizycznie, 40- letni, kierowca- han
dlowiec, świadectwo kwalifikacji,
(058) 677-09-26

VW Garbus 1300, złoty metalik,
atrakcyjny, solidny, 6500 zł, 67121-06,661-18-89

ZAOPIEKUJE się dzieckiem u sie
bie w domu, 671-66-24

VW Garubus, 1,3 3000,-, żółty, sil
nik w bardzo dobrym stanie,
Gdańsk 0606/888-038

AUTO- gaz z homologacją już od
1.250- raty. Centrum Motoryzacji
Ustka, 059/814-78-04,846-14-05

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, (058)
673-38-50

VW Polo, 76 r., 1.0, bardzo zadba
ny, 058/673-32-28, 0505/763-138

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

A! Gotówka osobowe do
30.000,- 552-48-88
ALUFELGI 15, 4 śruby, 450 zł,
(058) 673-14-11

PRZYCZEPA wywrotka 4,51, pług
dwuskibowy i rozsiewacz do nawo
zu Kos, tel. 687-33-29

FIAT 126 FL,'X 90 r., 1500 zł, 80
tys. km, garażowany, 058/673-8357 po 16.00
FIAT 126 FL, X 90 r., 80 tys. km,
garażowany, 1500 zł, 058/673-8357 po 16.00
FIAT Uno, 96 r.,1.01 E, 80 tys. km,
11 500 zł, EW, AA, CZ, BS, AF, R,
058/679-36-46
FORD Escort Bolero II, X11998 r.
pilnie sprzedam tel. 055/645-11-00,
0605/425-960
OPONY 205/65R 15 RF, 205/50R
16, 205/55R 15,175/60 R14, inne,
felgi, (058) 661-72-82 do 18.00
PEUGEOT 106, 94 r., 108 tys. km,
biały, 1.0 benz., 9500 zł, 0609/104963

I

000-

auta

rozbite,

0604-228-214
A! Osobowe, gotówka natychmiast
058/554-20-22
DAEWOO, Renault, Fiat, Skoda,
Peugeot lub inny (gotówka),
058/56-139-14, 0602/31-28-73
FIAT Punto, Brava, Siena, Seicento lub inny, 0505/037-647, 058/56139-14
FIAT Punto, Brava, Sienna, tel.
058/56-111-72, 0691/76-10-79

CHOJNICE - sprzedam mieszka
nie w Rynku, pow. 51,5 m kw, IV p.,
PCV, CO, niskie opłaty, tel.
0604/219-417
CZERSK- mieszkanie własnościo
we, M-4, parter wysoki z piwnicą,
pow. 70,77 m kw, opomiarowane,
tanio, 6 -letnie nowe budownictwo,
tel. 0691/661-366
CZERSK - sprzedam mieszkanie
w bloku o pow. 78 m kw, lub zamie
nię na dom może być do remontu,
tel. 052/398-93-80

ALUFELG115 do VW lup Opla, tel.
0604/243-881
DAEWOO Tico 3C, 1996,
• 46.000 km, ciemnozielony metalik,
9.500 zł, (022) 677-10-79

CHOJNICE - mieszkanie w Rynku
pow. 51,5 m kw, IV piętro, CO,
PCV, własnościowe, tel. 0604/219417

BOLSZEWO (centrum)- dom wol
nostojący, 160 m, działka- 700 m,
0692-209-075

DARŻLUBIE, działki na skraju lasu,
40 min. od Gdyni, 20 zł/m kw.,
0501/487-871

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

GDAŃSK Stogi 43 m kw. 055/27277-38 po 18.00.

CHŁAPOWO, działki blisko morza,
atrakcyjne miejsce, 058/673-31-30,
674-34-31

GDYNIA Suchy Dwór, działki bu
dowlane, (058) 678-69-17

CHOJNICE - 60 m kw, 3 pokoje,
ll/IV piętro, opomiarowane, duży
balkon, deski na podłogach, sło
neczne, ładne, tel. 0503/367-701
CHOJNICE - blisko centrum, pół
dou, wysoki parter, 96 m kw, garaż
z tarasem, 24 m kw, ogród
600 m kw, tel. 0603/278-479
CHOJNICE - boks handlowy przy
stadionie, tel. 0608/154-340 lub
052/397-37-04

MAtE Swornegacie - domek letni
skowy, działka 400 m kw, tel.
052/397-64-21

PUCK, mieszkanie własnościowe
38 m kw., 2 pok„ kuchnia, łazienka,
III p., 68 000 zł, 673-11-08

MIEROSZYNO, 1 km od Jastrzę
biej Góry, działka bud., 17 zł/m kw.,
0501/487-871

REDA, dom, 5 pokoi, podpiwniczo
ny, ogrodzenie- od ulicy z kamie
nia, 260 000 zł, 673-84-51,
0605/204-951

MIEROSZYNO, działka bud.
1000 m kw., 3 km od morza,
042/213-93-15,0604/128-625
MIEROSZYNO k. Władysławowa,
działka bud. 1000 m kw., 3km od
morza, 042/213-93-15, 0604/725037
MOSTY dom o powierzchni
160 m kw, 0-601-648-727
MRZEZINO,
działka
bud.
1358 mkw., 30 zł/m kw., 673-62-24
NOWA Karczma, nierucho
mość zabudowana 1 ha,
1000 m kw., pod dachem, 68821-81,687-71-05
PELPLIN, dom, 6 pokoi, kuchnia,
2 łazienki, 058/536-15-14

PUCK (centrum)- dom szeregowy,
157 m, elegancko wykończony,
ekologiczny, 0503-148-673

RUMIA, działka bud.-usługowa
400 m kw., uzbrojona, 058/671-0730

PUCK, 1/4 nieruchomości w cen
trum mieszkanie 42 m kw., ogród,
bezczynszowe, 60 000 zł, 673-3803, 0692/80-72-10

RUMIA, Matejki, garaż sprzedam,
1.500,- 781-55-87

GOŚCICINO- działka budowlana,
875 m, pięknie położona, mediaobok, (058) 572-14-14
GOŚCICINO 33 działki budowlane,
atrakcyjne położenie przy lesie,
32,-/mkw., 0602/11-60-20

CHOJNICE - budynek mieszkalno
- handlowy, garaże, 200 m kw, tel.
052/397-14-21

GOŚCICINO k. Wejherowa- dział
ka budowlana, tanio, 0691-796-397

CHOJNICE - dom na Osiedlu Grunowo, tel. 0602/802-460

JASTRZĘBIA Góra- centrum,
działka budowlana, (058) 672-1177

PUCK, 2/3 domu z działką przy ul.
M. Piaśnicy, hipoteka, 346-29-95
po 18.00

CHOJNICE -mieszkanie 3 pokojo
we na parterze, pow. 64,6 mkw, tel.
052/397-07-56

AUTApowypadkowe,
uszkodzone,
rozbite-

CHOJNICE - mieszkanie 60 m kw,
IV piętro, na Osiedlu 700 Lecia, tel.
052/397-63-86

KOŚCIERZYNA, sprzedam działki
budowlane (1300- 1800 m kw.) tak
że pojedynczo. Położenie bezpo
średnio na skraju lasu, cena 25 zł/
m kw. do uzgodnienia, tel. 058/68633-47

CHOJNICE - mieszkanie własno
ściowe, 48 m kw, 3 pokoje, ul. Mło
dzieżowa, tel. 052/397-00-26 lub
0692/849-268

LUZINO- działka budowlana,
722 m, media- obok, zdecydowa
nie, pilnie, 0600-713-514, 0692736-606

PUCK, działki bud. 8001700 m kw., hipoteka, 058/673-4353

CHOJNICE - mieszkanie własno
ściowe M- 4, 60,2 m kw, tel.
052/397-55-39

LUZINO- działki budowlane (600
do 1550 m), uzbrojone, pod lasem,
(061)653-27-50,0608-719-483

PUCK, mieszkanie 86 m kw., III p.,
05 000 zł lub odnajmę 0608/716442

VOLVO FM 12,2001 r., 6x6, szero
ki rozstaw, przedłużna rama, c. sio
dłowy, 30.000 km, stan idealny, tel.
0693/340-373

GOTÓWKA

zachodnie od

1990, 0606/753-410
POWYPADKOWE, uszkodzone,
zachodnie, 671-59-62, 0601/800490

RUMIA, 3-pok. 47 m kw., ceiitrum,
własnościowe, 72 000 zł, 671-49-

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

VW Passat, Polo, Vento, tel.
0691/76-10-72, 058/56-111-72

0603-213-620

RUMIA, 2450 m kw. budowlano-usługowa, pozwolenie na budowęprojekt gratis, 25 USD/m kw., 67121-84

RUMIA, Bema, działkę ogrodniczą
(300), woda, prąd, domek otynko
wany, drzewa, krzewy, 3.000,- 78155-87

REANULT 5, poj. 1.1, 1992/93 r.,
120.000 km, zielony metalik, cena
7.000 zł, tel. 052/397-25-10

SUZUKI RF900R, 1997 r., 16
500 zł, 20 tys. km, grafitowy, II wła
ściciel, stan bdb + spodnie i kask,
(058) 674-03-02

RUMIA, 2-pok. 46 m kw., wtasn. hipot., 92 000 zł, 058/679-36-46

POtCZYNO, działki bud., 30 min.
od Gdyni, 17 zł/m kw., 0501/487871

OPEL Astra, Corsa, Vectra, Kadett
lub inny, 0606/385-862, 058/56139-14

RENAULT 9, 84 r„ 1.3, 1550 zł,
stan bdb, 0602/626-124

RUMIA, 1450 m kw. handel-usługi,
uzbrojona, przy Dywizji Wojska
Polskiego, 25 USD/m kw., 671-9839

GOŚCICINO- dom wolnostojący,
80 m, działka- 700 m, nad rzeką,
0692-209-075

POLONEZ 1,5 LE, 85 r., stan db,
siedzenia lotnicze, H, R, 5-biegowy, 20 tys. km, silnik po kapitalnym
remoncie, 800 zł lub zamiana na
Fiata 126p, (0609) 75-59-60,
(0502) 54-95-99

OPEL Astra, Corsa, Vectra, tel.
058/56-139-78,0501/675-382

REDA- 48 m, 2- pokojowe, II p.,
całkowicie wykończone- komforto
wo, (058) 672-18-84

PUCK, 2 pokoje, o remoncie, niski
czynsz, 72 zł, 058/637-84-51,
0605/204-951

RUMIA, Piłsudskiego, działka bu
dowlana 400 m kw., 25 USD, czę
ściowo uzbrojona, pilne, (0502) 3879-79
RUMIA- działka (handel, usługi),
1450 m, uzbrojona, 25 USD/ m,
(058) 671-98-38

PUCK, dom 170 m kw., ogrzewanie
olejowe, okna PCV, 0501/317-547

RUMIA- działka budowlano- usłu
gowa, 2450 m, 25 USD/ m, (058)
671-98-38

PUCK, dom 175 m kw., działka
567 m kw., domek gosp., 673-1844

RUMIA Szmelta, działkę bu
dowlaną (716), uzbrojona,
sprzedam, 0501/248-504

PUCK, dziatki
bud.
1464 m kw., 673-27-45

607-

SOMONINO k. Kartuz- działka bu
dowlana 1080 m, uzbrojona, (058)
670-60-37, 0606-983-539
STAROGARD Gd., dom, budynek
gospodarczy,
na
działce
680 mkw., 058/56-235-88 po 17.00

od. na 8tr.10

1101

piątek
18 października 2002 r.

STAROGARD Gd., ul. Brzozowa,
willa jednorodzinna, dwa mieszka
nia, strych, piwnica, 2 garaże,
z ogrodem, działka 1000 m kw., CO
na koks i gaz, wszystkie media,
240.000 PLN, 058/56-254-68,
0603/66-22-40

GDYNIA, mieszkanie 63 m, kom
fortowe- odnajmę, 800 + liczniki,
(058) 672-51-66, (058) 623-04-97

STAROGARD Gd., ul. GdańskaLegionów, działka 1400 m kw. plus
projekt plus uzgodnienia, 059/84233-14,0609/036-760

GDYNIA centrum, 3 pokoje, tele
fon, WC, łazienka, do 2 lat, 650 zł +
opłaty i r-ki, 671-10-82, 0691/1788-74

SWARZEWO, widok na zatokę,
103/ 660 m kw., cena 175 tys. zt,
674-26-66 Feniks

GDYNIA Hala Targowa - wydzier
żawię sklep z powodu choroby,
23 m kw, 058/685-92-30 po 17

TCZEW centrum, dom szeregowy
pilnie sprzedam, 058/629-25-42

PUCK, pokój, łazienka, możliwość
gotowania, dla pana pracującego,
058/673-29-97

TYŁOWO, działka rekreacyjna
2,3 ha, blisko j. Dobrego i Żarno
wieckiego, woda, prąd przy działce,
673-37-72,0602/762-644
WEJHEROWO- dom wolnostojący,
do zamieszkania, 220 m, działka447 m, ocieplony, (058) 674-73-49
WEJHEROWO- mieszkanie 2- po
kojowe, 37 m, własnościowe, za
dbane, 0600-423-596, (058) 67246-81 po 17.00
WEJHEROWO- mieszkanie 3- po
kojowe, 53 m, II p., zadbane, 0605463-578
WEJHEROWO- mieszkanie 3- po
kojowe, 64,5 m, po remoncie,
0600-220-886, (058) 677-16-93 po
17
WEJHEROWO- mieszkanie bezczynszowe, 93 m, zadbane, ogród110 m, 0607-931-539 po 17.00
WŁADYSŁAWOWO, dwurodzinny,
dobra lokalizacja, 350 tys. zł, 67426-66 Feniks
ZIELONA Huta - ziemia 1,6 ha,
atrakcyjnie położna nad rzeką, tel.
059/833-10-59
ŹELISTRZEWO- dom, 4 duże po
koje, 140 m, ogród- 250 m, (058)
673-61-34

1,5 km od Pucka, działki bud. 5601800 m kw, uzbrojone, db dojazd,
własn. hipot. 20 zł/m kw., 674-1992 wieczorem

1,5 km od Pucka, działki bud. 5601800 m kw., uzbrojone, hipoteka,
20 zł/m kw, 674-19-92 wieczorem

GDYNIA, mieszkanie 3- pokojowe,
komfortowe, 63 m, odnajmę, (058)
672-51-66, (058) 623-04-97

PUCK, wynajmę pokój z kuchnią
i łazienką, 673-2645
PUCK, wynajmę pokój z łazienką,
osobną kuchnią, 058/673-03-19,
0604/593-021
PUCK, zamienię mieszkanie 1pok, własnościowe, po remoncie
na
2-pok,
058/673-38-62,

PUCK lokal handlowy odnajmę, tel.
(058) 673-08-00
PUCK wydzierżawię zakład fryzjer
ski (damsko- męski), na bardzo do
brych warunkach, tel. (058) 674-2722 lub 0503-093-836
RUMIA, wynajmę pokój -F kuchnia,
łazienka, w domku jednorodzin
nym, 058/771-17-26 Kasia
RUMIA- wydzierżawię po
mieszczenia (80) produkcyjnohandlowo- usługowe, 671-5297
SOPOT blisko Uniwersytetu, odnaj
mę mieszkanie, 2 pokojowe,
058/533-87-09
STAROGARD Gd. centrum- sklep
250 m kw.- oczekuję propozycji,
059/842-33-14,0609/036-760

mmi Dziennik
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MAGIEL elektryczny Kalinka, uży
wany, dł. wałka 600 mm, średnica

OWCZARKI Niemieckie, szczenię-

SILNIK elektryczny, 7,5 KW, 1.430

ta, sprzedam, tel. 0505/594-995 lub

obrotów, na rozruch, cena 450 zt,

wałka 140 mm, 299 zt, 774-35-94,
0503/66-88-23

052/395-54-14

tel. 052/398-93-80

RATLERKI 671-00-99

SILNIKI elektryczne- sprzedam, ta

ODKURZACZ Zelmer, 1400 W,
140 zł, (058) 672-50-16
PIEC CO, nowy, tanio, tel.
052/398-33-19
PIEC CO Elgaz, 2,5 m kw, 200 zł,
(058) 672-50-16

mikrobusów,
671-49-59,
0605/665-838

PIECE CO, jeden na trociny, drugi
na węgiel (używane), Chojnice, tel.
052/397-77-92

BAŁTYK- Stegna, andrzejki, sylwe
ster, szkolenia, wesela, (055) 24772-37,247-72-57

PIEC miałowy, 2-letni, 058/673-3941, 0603/608-179

KIJ do unihokeja „Christian
Express", stan bdb, sprzedam,
0503/845-430

RURY czarne ze szwem o średnicy
35- 70 mm, profile zamknięte, bla
chy ocynkowane sprzedam lub za
mienię na blachy czarne o grubości
2,00- 5,00 mm lub walcówkę,
058/563-03-30,562-36-49

SIATKA ogrodzeniowa,
powlekana PCV, ocynko
wana, słupki, bramy,
Przywidz, tel. 058/682-5138
STOLIK
okolicznościowy
120x80 cm, stan db, 80 zł, 671-4276
WIRÓWKA do bielizny, cena do
uzgodnienia, 058/673-24-07
NAJSTARSZA solidna wytwór
nia pustaków i bloczków na Ka
szubach (z wibroprasy), kru
szywo naturalne, czarnoziem.
Władysław Joskowski Mściszewice - Golica, tel. 058/681-6216,0605-314-873

RUSZTOWANIE choinkowe uży
wane, 0503/95-38-90

10 ha ziemi w Izbiskach, 055/24737-13, 247-16-47
BORY Tucholskie, działki budowla
ne od 1100 do 2500 m kw,
6,00 zł/m kw, w pobliżu las, jezio
ro, PKP, 052/336-10-10
DZIAŁKA 700 m kw, domek gosp.mieszkalny, 54 m kw, woda, prąd,
CO, 73 000 zł, Bożepole Wielkie,
(058) 676-26-37, (0692) 06-52-03
MIESZKANIE 2-pok. z telefonem,
IV p„ 673-31-63
OKOLICE Jastrzębiej Góry, działki
bud. 1,5 km od morza, hipoteka,
20 zł/m kw, 674-19-92 wieczorem

ŻUKOWO -pokój, tel. 058/681-8715
ŻUKOWO odnajmę mieszkanier,
0609/164-064
MtODE małżeństwo poszukuje ka
walerki do wynajęcia, 0604/325059,0604/951-969
POKÓJ w centrum Rumi w domku
jednorodzinnym wynajmę najchęt
niej studentowi, 671-59-65
WYNAJMĘ mieszkanie 3-pok,
kuchnia, łazienka, dom gospodar
czy, Rumia, (058) 671-59-53

PUCK,
2-pok,
0502/582-545

673-34-61,

MIESZKANIE bezpośrednio we
Władysławowie, 1- lub 2-pok,
0603/919-592

BRZYNO, wynajmę mieszkanie 3pok. z garażem, ogrzewane ga
zem, 058/673-32-28,0505/763-138
BYDGOSZCZ - mieszkanie w cen
trum, IV piętro, wynajmę, tel.
0601/672-543
CHOJNICE - 60 m kw, 3 pokoje,
ll/IV piętra, tel. 0503/367-701
CHOJNICE -60 m kw, 3 pokojowe,
ll/IV, opomiarowane, deski na pod
łogach, dużyt balkon, słoneczne,
ładne, zamienię na 2 - 3 pokojowe
w Trójmieście, tel. 0503/367-701

DRZWI (skrzydła), wymiary od
60- 100, z okuciami- 100,-;
okna PCV, wymiary 115x 156,
matowe-100,-; okna PCV, wy
miary 180x 220- 230,- 0505002-774
GRZEJNIKI c. o. stalowe, pły
towe, firmy Buderus, wymiar
0,90 x 1,80 moce 1414, 1942,
3388 wat, cena od 150,- 0505002-774
KOMPLET do przedpokoju: lustro +
wieszak, biały, 058/671-42-59

Naprawa

PRALEK
i LODÓWEK

u Klienta
^
Wejherowo
§
ul. Dworcowa 1 ^

672-22-08
Tel.
671-89-32

jf
£

LODÓWKA, odkurzacz, pralka, te
lewizor, kuchnia elektryczna,
(0501) 78-85-17

GDAŃSK Przymorze, blisko uni
werku i SKM, odnajmę pokój stu
dentowi (tylko mężczyźnie), niepa
lącemu, z używalnością kuchni i ła
zienki, 350 zł/m-c do uzg, tel. (058)
552-09-46

Lodówko - zamrażalka (3 szu
flady) firmy Bosch electronic
Luxus, 1ys. 1,70, stan bardzo
dobry, cena do uzgodnienia,
tel. 052/397-48-49 Chojnice
LUSTRO 1,35x0,70 m, do łazienki,
przedpokoju, 058/673-24-07
LOŻE sypialniane (1,60 x 2,00), no
we, materac, 2 stoliki, 650 zł,
058/676-28-29

ŁAWKI, hantle, sztangi, stojaki, mo
dlitewnik i obciążniki do siłowni, tel.
0604/243-881
ŁYŻWOROLKI, nowe, nie używa
ne; w kartonie, rozmiar 40, tel.
0503/506-529
SPRZĘT wieloczynnościowy do
ćwiczeń gimnastycznych, niemiec
ki, tel. 052/397-44-92
STÓŁ bilardowy Snooker, angiel
ski, używany, ok. 6000 zł- do
uzgodnienia, sprzedam, (0501) 4413-37
STÓŁ bilardowy Snooker, angiel
ski, używany, ok. 6000 zł- do
uzgodnienia, (0501) 44-13-37

SZANOWNI
PAŃSTWO
Mamy przyjemność
poinformować, iż
w
związku
z poszerzeniem
oferty o pokoje
RESTAURACJA
MAŁE CO NIECO
zmieniła nazwę na
VILLA VIRGO
sredecznie zapra
szamy! Rumia Grun
waldzka 66, 671-34-50

pług 3 - skibowy, sprzedam tel.

WKŁAD do parnika elektrycznego-

wane, różnych odmian-sprzedam,
058/681-34-88, 0692-906-919
ZBOŻE kupie 0502/571-843

wieczorem, 0606/473-327

zabiegi, 0601/533-409

HYDRAULICZNE! Grzewcze. Ga

OZONOMATIC do masaży wod
nych, tel. 052/397-14-21

zowe. Instalacje, przyłącza, kotłow

MASZYNY I URZĄDZENIA

672-62-64, 0601-677-964

Satelitarne,

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

PARKIECIARSKO- cykliniarskie, remonty mieszkań, ta
nio, solidnie, (058) 672-70-87

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

BEAGLE. Nowofunlandy. 058/67602-58, 0601/167-665
BULDOGI amerykańskie, rodzice
do wglądu, 0505/597-976
DOBERMANY- 3 psy, czarne pod
palane, 6- tygodniowe, odrobaczo
ne- sprzedam, 0691-140-356

UKŁADANIE glazury, terakoty,
(058) 673-49-78

FOKSTERIERKI trikolor, po raso
wych rodzicach, sprzedam, (058)
345-72-27

USŁUGI remontowo- budowlane,
tynki, posadzki, sufity podwiesza
ne, rygipsy, kafelkowanie, (058)

KARP Lin Kroczek, sprzedam od
8.10.2002r„ tel. 052/398-17-91 lub
0607/968-076

572-10-64

USŁUGI REMONTOWOBUDOWLANE Szeroki, za
kres, wysoka jakość, konkuren
cyjne ceny. Tel./ fax (58)
673-09-81,
kom.
0-606-133-034

KOŃ ogierek, 8-miesięcy, sprze
dam, tel. 0692/622-497
KRÓLIKI kalifornijskie, zaszczepio
ne, 20 zt/ szt., 0691-679-896
KRÓLIKI nowozelandzkie białe, do
dalszej hodowli- sprzedam, 16 zł/
szt., (058) 572-01-32

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

,

u

m

i

a

cent. 042/650-25-01,0504/184-652
TARCICĘ olchową, 0609-616403

l CENTRUM r-N

AGREGAT prądotwórczy ok. 5 KW,

ginalne, kolor- 90 zt, czarne- 80,90

Sony CDX 805, tel. 0608/818-422

budowlane

Specjalna Oferta dla: Marynarzy i Rolników.
Realizacja 7 dni, prowizja płatna po
uruchomieniu, wycena nieruch., dopełnienie
formalności sądowych i bankowych.
DOM PRASY. III piętro, pokój 311
uL Targ Drzewny 3/7

DETEKTYWISTYCZNE! 058/30-

tel. 346-21
tel7fax 346-21
.26-8ŚS

AMPUTUNER kina domowe Phi
lips FR 960 lub podobny, tel.

USŁUGI remontowe, malowa
nie, cekolowanie, tapetowanie,
panele, kafelki, solidnie, 67152-97,0608-40-41-72

DŁUGI, handel, odzysk, 307-42-16,
30-74-311

052/397-68-61, 398-84-84

lub

0604/719-608
BLOCZKI fundamentowe, kupię,

ODZIEŻ używana- nowa hur
townia „MIX"!. Promocyjne ce
ny! Borowo k. Kartuz. Tel. 69434-48, 0503-527-176. Dowóz
Gratis!

tel. 0600/672-455

VIDEOFILMOWANIE, 678-56-59

BRZOZĘ czereśnię, olchę,
drewno tartaczne - 0502-241760

DOMOFONY!
Naprawa
wszystkich systemów, 671-58-

DĄB, jesion, tel. 052/398-84-66

ELEKTROINSTALATORSTWO,

MATY oborowe, używane, pod kro

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

w y ,tel.0604/978-522
AUTOMAT spawalniczy w skrzyni,

FUTRA, szycie, przerób

68"61 • 398-84-84 lub 0604/719-608

godz. 18.00

BILARD, duży, tel. 052/397-97-34

ki kożuchów, obszycia do
płaszczy, 0606/375-620

SAMOCHÓD dostawczy Peugeot
„
. . . .
Boxer Maxi, uzyczę, tel. 052/397-

OPRAWY okularowe z aparatem
słuchowym, tel. 058/686-34-07 po

692-73-06

po godz. 16
DREWNMO kominkowe, 90 zł,
058/572-88-55

MATRYMONIALNE

AMERYKAŃSKA loteria, www.konHUŚTAWKĘ pokojową (do przeno

INSTALACJE elektryczne, alarmo

szenia), stan bdb, 50,00 zt, (058)

we, pomiary kompleksowo, tel.

673-78-20

sul.pl, 042/659-77-07

ANGIELSKI-

(058) 673-61-25,0501-065-805
KOMPLEKSOWE usługi budowla

dla

dorosłych do grupy „intermediate", wtorek 18.00- 19.00
Dom Kultury 671-07-37

KURTKA + spódnica skórzana, ko
lor czerwony, nowe, 671-23-57

no- remontowe, wykończenia od
SAMOCHODZIK z silnikiem spali

A do Z, (058) 673-77-58,0605-829-

ANGIELSKI-

nowym, 2 - osobowy, 3 -biegowy,

091

prędkość 20km. h, cena 3.500 zl,
KOREPETYCJE- fizyka, mate
matyka, zadania, matura, egza
miny, tel. 0604-669-339 Włady
sławowo

zna wolną, zamożną panią z tem

oraz motor spalinowy na ropę S,

KOREPETYCJE- matematyka, fi

bryczkę, resory i całe okucie, Lich

zyka, absolwent AM Gdynia, dojeż

nowy,

dżam, 20 zł/ h. Tel. 0604-87-29-75

052/398-71-72

ul.

Ogorzelińska,

CZYSZCZENIE dywanów, wy
kładzin, tapicerek, profesjonal
nie, tanio, 671-72-24, 0501-61-

tel.

—J

1 |

peramentem. Oferty BO Wejhero
wo, Sobieskiego 227, nr 12263143
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dla osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów
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WYSOKI, 30 lat, dyspozycyjny, po

SANKI parokonne, 6 - osobowe,
zapalacz na korbę, żelastwo pod

L_J

ko

repetycje, studentka,
podstawowy, gimnazjum, 12 zt/
godz., tel. 0-503-539-227

tel. 0604/978-522

Oaktet g£g> ^

Kontakt:

SPŁATA iiIYCH KREDYTÓW

Chojnice

walne. 623-18-16, 0601/61-66-33

udziela Hiszpanka, 671-29-70

PIŁĘ stołową do drewna 380 V,

KREBYTY

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

336

TAPETOWANIE natryskowe, zmy

nio! 058/672-43-91, 0601/416-463

450 zł, tel. 052/398-93-80

8 kW- sprzedam, (058) 677-44-87

dowolny cel
do 60% wart. niet
15 lat owocem od 5J5%

671-98-82

CZYSZCZENIE dywanów, wykła

HISZPAŃSKI

KOS do nawozu i pług 3- skibowy,
ciągnik 360, tel. 0600/641-270

(bez poręczyciela do 60 OOO,-)

bardzo dobra jakość, tel. 0504/237-

kafelkowanie

szewską stary typ Singer, cena

2500, stan dobry, mało używana,
tel. 0693/340-373

POŻYCZKA HPOTECZNA

ZMIENIARKA na 10 płyt CD, model

downiść 2,5 tony, Kos, rozrzutnik

WBT-5, stan bdb, 15 500 zł,
058/774-44-30

KREDYT 60TOWKÓWY

WÓZEK głęboki + sportówka no
wa, włoski Inglesina, w wyposaże

PRALKI, zmywarki, 679-59-10,

obornika jednoosiowy, iinny sprzęt,

CIĄGNIK rolniczy używany o mocy
do 100 KM, kupię, (0501) 44-13-37

i 100 zł, 0501/957-499

niu parasolka, folia, p/deszczowa,

66

CIĄGNIK C-330, MF Ferguson
255, Forszmit ZT 303 "D -100 KM
4x4, Bizon Z 056-1989 r., Piast ta-

LUIDOR

TUSZE do drukarek HP, nowe, ory

76, 0605-893-196

kupię tel. 0604/978-522

KOREPETYCJE matematyka,
studentka, 671-27-35, 069138-78-69

SZLAFROKI satynowe, koszulki,
piżamki, komplety- poleca produ

0501-012-310

Dziennik Lokalny - kupon
ALASKAN malamute, reproduktor
oczekuje na partnerki, 058/671-2818, 0694/184-581

r

PODŁOGI układanie, cyklinowanie, lakierowanie,
671-31-66

styropianem sypkim, 058/681-91-

SIEWNIK Mazur, 4 metrowy zawie
szany, tel. 059/833-10-65

KAFELKOWANIE hydraulika,
malowanie, cekolowanie, 67167-03

e

angielski 6718131

058/673-38-62, 0691/807-505

6,
6 7 1 - 0 1 - 0 6
www.invito. pl.
rtv-service

DOCIEPLANIE ścian, poddaszy

PŁUG 5 - skibowy Grudziądzki, tel.
059/833-10-65

nie. Nowocześnie, konkurencyjnie.

m

K O R E P E T Y C J E

38, I właśc., dodatki gratis,

Tysiąclecia

74-311

GILOTYNA NG5, długość cięcia

GARAŻE
ocynkowane,
3x5 wiaty, raty, transport
i montaż, (058) 778-14-22,
0600-22-12-13

a

R

dzin, tapicerek. Profesjonalnie, ta

ZIEMNIAKI kupię-0,12 zł za
kg, 0609-617-682

KARUZELA łańcuszkowa mała, ce
na 4.300, tel. 0604/978-522

42, tanio, b. ładna, 774-40-89

telewizorów,
magnetowidów,

ZIEMNIAKI jadalne Sante + Molli

CZERSK - sprzedam maszynę

GINEKOLOG

wów, z USA, 39/41, 400 zł,

N A P R A W A

REMONTOWO-

i sadzeniaki, sprzedam, 678-71-86

FIRMA sprzątająca poszukuje do
wydzierżawienia na okres zimowy
traktora, 0600/394-904

SUKNIA ślubna kolor ecru, rozm.

601, nowy, tanio, (058) 572-14-14

ANTENA!

Ry

SUKNIA ślubna firmy Agnes, rozm.

Cyfra, Polsat Cyfrowy- promocja!

SADZONKI truskawek, kwalifiko

Gwarancja

0691/928-424

MATEMATYKA 6710-180

ANGIELSKI, polski, 671-87-18

PSZENŻYTO i mieszankę zbożo
wą sprzedam, tel. 052/398-10-78

szard Bratnikow 671-27-35

SUKNIA ślubna ecru, bez ręka

radioodbiorników,
magnetofonów,

PSZENŻYTO i łubin, sprzedam tel.
052/397-52-47

STOŁY z krzesłami do baru, cena
742

KREDYTY sprzedaż węgla na
raty. Tel. 0607/373-820, (058)
673-37-88

WAT strunowy, śrutownik „BĄK",

k

058/684-32-92, 0601-160-439

ZDROWIE I URODA

dam, 058/56-144-00

77

058/684-22-37

DOMOWE naprawy pralek au
tomatycznych,
zmywarek,

URSUS C-385, Bizon Z056- sprze

TUCZNIKI -kupię, tel. 052/397-91-

CHOINKI - plantację sprzedam,

tel. 0604/181-903

4.000 zł, stan dobry, tel. 0505/755-

Tel. 677-47-00

052/397-52-47

STRUSIE, młode - kupię, tel.
052/398-72-60 lub 0692/769-944
od 7-14

hotelowe

ODNOWA Biologiczna,
Hotel Faltom- Rumia
Grunwaldzka 7 od 13.0020.00, 771-26-21

TYNKI gipsowe- maszynowe, „To
talna Gładź". Posadzki- profesjo
nalnie. Tel./ fax. (058) 778-27-18,
0602/192-704,
http://strony.wp.pl/wp/tot_gladz

(058) 663-00-79,
kom. 0605-051-328

0606/275-844

DŹWIG budowlanmy z platformą

chtodnicze-

„Balticon".

nach 500 zł tel. 055/279-59-50

SPRĘŻARKA, dwa szyberdachy,
motorower Qgar 200, cena 120 zt,

gotówkowe,
hipoteczne,
budowlane

nio, od 150 zł, (058) 677-44-87

I

www.gratka.pl i wp.pl

K R E D Y T Y

771-12-19, 0607/450-059

SCHODY, stolarstwo, 0502-153-

Tei.

ROTTWEILERY szczeniaki rodo
wodowe po potężnych champio

KIJ do unihokeja Christiian
Express, stan bdb, sprzedam,
(0503) 84-54-30 Rumia

BUDOWY remonty, docieplanie,

KONTENERY
magazynowe,

ELBLĄG Miasto, sprzedam grunt
inwestycyjny 1,75 ha, blisko trasy
Berlin-Kaliningrad, tel. 0692/921817

GDYNIA, 48,20 m kw, wł. hipo
teczna, 2 pok, I p, słoneczne, du
ży balkon, zamienię na mniejsze
w Rumi Janowie, (058) 671-80-86,
665-35-07

ELDOM

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

OKOLICE Jastrzębiej Góry, działki
bus. 1,5 .km od morza, własn. hi
pot, 20 zł/m kto, 674-19-92 wie
czorem, 0502/334-472

Koln,

najtaniej,
w y n a j e m

PIEC CO olejowy, Vissman, atrak
cyjna cena, (058) 673-39-41,
(0603) 60-81-79

WEJHEROWO- samotnej pani od
najmę pokój, częściowo za korepe
tycje, 0600-576-773
WEJHEROWO centrum, po
szukuję lokalu handlowego do
wynajęcia,
629-55-84,
0602/634-996

RODWAILERY szczeniaki sprze
dam, 0603/666-210
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TYLKO DLA OSÓB FIZYCZNYCH

-biuro ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zredagowania, sklasyfikowania ogłoszenia lub jego niezamieszczenia - ogłoszenia zawierające w treści
nazwisko i adres należy nadać osobiście w biurze ogłoszeń.

ZOSTAW KUPON W LOKAUlMfi BiURZE
Puck, plac Wolności 31, Rumia, ul. Dąbrowskiego 10B
Wejherowo, ul. Sobieskiego 227

WR3MJC KWP0SI ©O fiiCBIESKiE! SfCIOTMKt f§§
Puck, plac Wolności 31, Reda, dworzec PKP, Rumia, Dąbrowskiego 10B
Rumia, ul. Pomorska 11, Wejherowo, ul. Sobieskiego 227.

Z&OZf&ON km PRZĘSŁU FAKS
• Gdańsk

tel. (058) 300-35-20
fax (058) 300-35-08

• Puck

(058) 673-25-01

• Rumia

(058) 671-24-47

• Wejherowo (058) 672-40-08

POTEŚiJJ PW APifiSBW
Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11 „GRATKA"

10151103/B/5

Reklamy.

_L

www.gr

WIECZÓR Dziennik

Echo Ziemi
Puckiej wybrzeża

piątek
18 października 2002 r.

Bałtyckie

111

NASZ KANDYDAT DO SEJMKU W0JEW0DZTWA POMORSKIEGO

JERZY WŁUDZIK
lat 57, wykształcenie wyższe ekonomiczne, członek Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego,
członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej, właściciel prywatnego przedsiębiorstwa,
wychowawca młodych kadr w handlu, radny powiatu, działacz sportowy,

„Chcę równoważnego rozwoju małych ojczyzn
w ramach województwa pomorskiego"
www.jerzywludzik.prv.pl; e-mail: jerzywludzik@konto.pl
Jerzy Włudzik urodził się
10.03.1945 r. w Pucku. W domu
rodzinnym żywe byty tradycje
działalności społecznej i patrio
tycznej. Wystarczy wspomnieć,
że w gospodarstwie pradziadka
Jurka, tj. Ignacego Stefana,
w Zdradzie koło Pucka urodził
się i wychował słynny działacz
kaszubski Antoni Abraham.
Nic więc dziwnego, że uczęsz
czając do szkoły podstawowej
w Sławoszynku (gm. Krokowa),
a później w Pucku Jurek szybko
zaczął się wyróżniać jako ak
tywny harcerz, a później dziacz ruchu młodzieżowego,
czasie nauki w technikum
ogrodniczym w Pruszczu Gdań

skim, podczas zasadniczej służ
by wojskowej oraz w czasie stu
diów ekonomicznych w War
szawie i po ich zakończeniu peł
nił rozmaite funkcje społeczne
i polityczne, z których ceni so
bie najbardziej doświadczenia
nabyte w trakcie pracy jako in
struktor ZMW, agronom gmin
ny, Naczelnik Gminy Kosako
wo. Warto pamiętać, że to wła
śnie za jego naczelnikowania,
tj. w 1974 r. Gmina Kosakowo
uzyskała drugą lokatę w woje
wództwie gdańskim w konkur
sie „Mistrza Gospodarności"
i pierwsze miejsce w powiecie
puckim w realizacji czynów
społecznych.

Sojusz Lewic*
Demokraitycznej

U NjT^N
ia;?iu§y

Jerzy Włudzik całe życie
związany jest z Ziemią Pucką,
mieszkał w Parszczycach, Karwińskich Błotach, Żelistrzewie, Pucku i Kosakowie. Żona
jego,
Jadwiga,
pochodzi
z Osłonina. Mimo wielu zmian
w naszym kraju, w tym również
w naszym regionie, zawsze
podkreślał swoje lewicowe po
glądy, nie sprzeniewierzył się
im również wtedy, gdy na co
dzień i przez większość były
one wyśmiewane i krytykowa
ne i niełatwo było się do nich
przyznać.
Po roku 1989 r. rozpoczął in
dywidualną działalność gospo
darczą na terenie powiatu puc

kiego i prowadzi ją z powodze
niem do dziś. Mimo nawału
pracy zawsze znajdował czas
na działalność społeczną kon
centrując się na działaniach
mających na celu polepszenie
bytu ludzi słabszych, pokrzyw
dzonych, nie umiejących się
znaleźć w nowych warunkach.
W latach dziewięćdziesiątych
prezesuje klubowi sportowe
mu Zatoka w Pucku, jest
członkiem Rady Społecznej
szpitala w Pucku, gdzie walczy
o istnienie szpitala i umieszcze
nie w sieci. W ostatnich wybo
rach samorządowych otrzymał
największą
ilość
głosów
z przedstawicieli lewicy i uzy

skał mandat radnego do Rady
powiatu puckiego. Jest człon
kiem Rady Wojewódzkiej i Za
rządu Powiatowego SLD.
Jerzy Włudzik mimo zdecy
dowanej postawy politycznej
jest człowiekiem, z którego
promieniuje ciepło i życzli
wość. Uznaje i rozumie cudze
racje, jest tolerancyjny i goto
wy do współpracy z każdym,
komu obcy jest fanatyzm, nie
tolerancja, egoizm partyjny
i prywata. Ten rys jego charak
teru i postawy uznawany jest
nawet przez jego naturalnych
przeciwników politycznych.
Jego kompetencja, doświad
czenie i odpowiedzialność upo

ważniają nas do stwierdzenia,
że Jurek jest właściwym czło
wiekiem do reprezentowania
nas, naszego powiatu i całego
regionu w sejmiku wojewódz
kim.

„Wybierz tego,
kto łączy, a nie dzieli"
Przewodniczący Sztabu
J. Włudzika
dr Zbigniew Szymański
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BANK SPÓŁDZIELCZY
W KROKOWEJ

SGB

oraz

ODDZIAŁ WE WŁADYSŁAWOWIE
I W LUZINIE

OFERTA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH:
PROMOCJA do 31.12.2002 r.
- zakładanie rachunków bieżących bez żadnych optat,
LOKATA DYNAMICZNA 12-miesięczna „DOBRY ZYSK"

)KATY TERMINOWE

O STAŁEJ STOPIE %

O ZMIENNEJ STOPIE %

1 - miesięczne - 5,3%
1-miesięczne - 6,3%
2-miesięczne - 6,4%
2 - miesięczne - 5,4%
3 - miesięczne - 5,8%
3-miesięczne - 6,6%
3 - miesięczne od 10.000 - 5,9%
Przy wyższych wpłatach istnieje możliwość negocjacji
wyższego oprocentowania

UDZIELAMY KREDYTÓW

dla rolników, osób fizycznych, podmiotów
gospodarczych, korzystnie oprocentowanych.
DO 31 listopada 2002 r. - KREDYT JESIENNY - do 1500 zł
Przyjmujemy wszystkie opłaty, po^ srając 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,
MAESTRO, VISA ELECTRON.
Posiadaczom ROR i rachunków bieżących oferujemy
możliwość uzyskiwania informacji przez BANKOFON
ZAPRASZAMY BO NASZYCH PjAG&WEK:
KROKOWA 673-71-16, LUZINO 678-20-20, WIERZCHUCINO 673-50-85,
WŁADYSŁAWOWO 674-16-16,
PUCK 673-42-42 (Urząd
Miejski,
I piętro,i pokój
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SEJMIK WOlEWepZTWA P0M0RJKIE60
USTANIU

NOWA HURTOWNIA
INSTALACYJNA
* GRZEJNIKI
* KOTŁY
* RURY

Miało we
> Gazowe
Olejowe
Na drewno
Węglowe

* ARMATURA GRZEWCZA
* ARMATURA SANITARNA
Ceny rewelacyjne. SPRAWDŹ!!!

PHU TERMO INSTAL j
Puck, ul. 10-go lutego 42
(przy składnicy maszyn rolniczych)

Teł. 673-16-57

0609 562 353

1

Ć

ORLEN Transport

Hatertaiy budowlo

11,95 zł/szt I

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

PLACÓWKA DĘBOGÓRZE
Tel. (058) 665 05 00
(058) 669 70 20
(058) 669 70 21

PRODUCENT,

v

TOM-BUD

:

OFERUJEMY USŁUG! W ZAKRESIE

ul

24-200 WEJHEROWO, Przemysłowa 3

tel/fax: (058) 672-52*11,677-54-52

•Transportu i sprzedaży paliw oraz oleju opałowego
•Sprzedaży detalicznej benzyny Eurosuper 95,
oleju Ekodiesel
•Diagnostyki samochodowej w pełnym zakresie
•Napraw bieżących pojazdów
•Mycia samochodów osobowych i ciężarowych

SRAMY GAMIE

flHMFEIY
razEipEiiipE

PRZEDSTAWICIELSTWO; PUCK,

ui.Hatt*ra 1, tel 673-10-93-

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
7803912/B/1236

Poszukujemy partnerów handlowych do stałej współpracy.

112

Dziennik
Bałtycki a

piątek
18 października 2002 r.

www

Echo Ziemi Puckiej

W SKRÓCIE

Kick-boxing

w Helu

W Helu
rozegrano"puchar
mi
Polski
w Kick-Boxingu w for
mułach semi i light-contact.
Walczyło 102 zawodników
z 25 klubów.
Gdyński Klub Kick-Boxingu
Maximus reprezentowało
6 zawodników.
Puchar Polski w semi w kate
gorii 84 kg zdobył trener - or
ganizator tych zawodów Piotr
Kohnke, mieszkaniec Helu.
. Piotr Kobylański zwyciężył
w semi w kategorii 57 kg,
w light zdobył srebrny medal.
Srebrny medal w semi - 94 kg
zdobył Dariusz Lipski (w light
był trzeci). Srebrny medal
w semi - 84 kg zdobył Woj
ciech Jando. Brązowy medal
w semi w kategorii do 74 kg
zdobył Marcin Wieczerza.
Sponsorzy zawodów: Urząd
Miasta w Helu, Przedsiębior
stwo Robót
Drogowych sp. z o. o. w Puc
ku, P. H. Spelwar sp. z o. o.,
Coca Cola, Ksero-Serwis.

NOWA KOLEKCJA JE<

JUŻ W SPRZEDAŻY
- płaszcze
- kurtki
Bank Rumia Spótdzlei
84-230 Rumia
ul. Morska 21
teł. 058 / 671-00-38
fax 058/671-26-39

- garnitury damskie
Sklep Firmowy Aryłon Chmielno
k. Kartuz, tel, 684-20-22

81-006 Gdynia
ul. Morska 230/4
teł. 058/664-13-71
fax 058/663-86-96

Aryton Gdynia,
Juwena Gdańsk,
Claudia Elbląg,
Moda Club Elblęg,

81-198 Kosakowo
ul. Żeromskiego 67
tel. 058/679-15-00
fax 058/679-15-05

ul. Świętojańska 51
ul. Tkacka 22/26
ul. Bałuckiego 14 a
ul. Czerwonego
Krzyża 5/11

Szlachetne tkaniny. Wyłącznie najcenniejsze surowce. Różno
rodność strukturalna i fakturalna tkanin. Wyjątkowa miękkość,
lekkość, puszystość i delikatność. Bogate wzornictwo oraz ga
ma ciepłych kamełi, beży i brązów.

84-217 Szemud
ul. Wejherowska 31
tei./fax 058 / 676-11-16
tel. 058/676-12-41

Bojano

Znak Jakości

ul. Wybickiego 18
tel./fax 058/676-20-09
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KOIMTET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA PUCKA"
Okręg Wyborczy nr 1

Roman Bianga

Lat 45, żonaty, dwoje dzieci, Współwłaściciel P.H.U „Sezamek" zatrudniający 45
osób z terenu miasta Pucka i okolic. Wiceprezes Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Handel" przy szkole podstawowej w Pucku. - W przyszłej radzie chciałbym zająć
się sprawami rozwoju sportu młodzieżowego oraz obiecuję uczciwą i rzetelną pracę
na rzecz miasta i jego mieszkańców.

Okręg Wyborczy nr 2

KANDYDAT NA BURMISTRZA
Z OKRĘGU WYBORCZEGO NR 12

Antoni JanUSZ

Okręg Wyborczy nr 10

Wiek 53 lata, mgr mechanik, dyrektor Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Pucku.
Prezes MKS „Korab" w Pucku. - Puck jest moim rodzinnym miastem. Swój wolny
czas poświęcam pracy zawodowej i rodzinie. Moje hobby to sport i praca na
dziatce. Jestem żonaty, mam dorosłego syna.

Okręg Wyborczy nr 3

okręg wyborczy nr

4 Andrzej Wiśniewski

Lat 48, wykształcenie wyższe inżynier - mechanik, żonaty, żona Krystyna pracuje jako
kierownik sekretariatów w Prokuraturze Rejonowej w Pucku. - Jestem zatrudniony w Sądzie
Rejonowym w Wejherowie jako kurator zawodowy ds. rodziny i nieletnich. Jedna córka, dwie
wnuczki. Od urodzenia mieszkam w Pucku. Radny Miasta Pucka w kadencji 1998-2002. Byłem
członkiem Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. W nowej kadencji chciałbym zająć się
sprawami komunalnymi, ładu i porządku naszego miasta oraz sprawami wychowania
młodzieży. Jestem wiceprezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Handel" w Pucku.

Okręg Wyborczy nr 5

Bol@SłaW JaSZk@

Urodzony w Pucku, lat 51. Ukończył TM w Gdyni. Żonaty, jedna córka i jeden wnuk.
Członek Komisji Rewizyjnej Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej
w Gdańsku. Bezpartyjny.

Okręg Wyborczy nr 6

Roman StfOmski

- Mam 50 lat. Od 30. jestem mieszkańcem Pucka. Pracuję obecnie
na stanowisku głównego specjalisty ds. handlu w firmie D.O.S Lębork. Jestem
za bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz rozwojem sportu i turystyki na
terenie ziemi puckiej.

Okręg Wyborczy nr 11

Piotr Kozakiewicz
4-letni rodowity pucczanin. Żonaty, dwoje dzieci. Bezpartyjny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UG. Studia
Podyplomowe: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Trenerskie - piłka
siatkowa - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 18 lat zastępca dyrektora ds. ekonomiczno administracyjnych - główny księgowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku. Wiceprezes urzędujący i trener
MKS Korab Puck, wiceprezes Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej. Radny Rady Miasta 1998-2002.
- Moje credo życiowe: „Jeżeli się czegoś podejmujesz, staraj się to wykonać dobrze".

Okręg Wyborczy nr 7

Piotr Adolph

Urodzony 26.09.1943 w Pucku, syn Bolesława. Bezpartyjny. Kierownik Ośrodka
Kolonijno-Wczasowego w Cetniewie. Żonaty, syn absolwent PG. - Swoim
doświadczeniem radnego chcę walczyć o uratowanie szpitala w Pucku, dokończyć
tworzenie ścieżki rowerowej. Dbać o poprawę ekologii i estetyki miasta oraz
nowych atrakcji turystycznych w Pucku. To tyle, bo obiecywać za dużo nie można
- znam realia budżetu miasta.

Okręg Wyborczy nr 8

Leszek Schmidt

|Urodzony 16.06.1965 r. w Gdyni. - Wychowuję córkę. Prowadzę działalność
j gospodarczą, - bar piwny „Jadzia" w Pucku. Moim marzeniem jest, aby Puck stał
się miastem o którym każdy marzy.

BALEXMETAL

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

MirOSt&W Blaszkę

Andrzej Bujas

Lat 47. Oficer Komendy Powiatowej w Pucku, żonaty, z trójką dzieci. - Zamierzam
w sposób generalny poprawić stan bezpieczeństwa w mieście, a szczególnie
uporządkować ruch drogowy w Pucku.

Okręg Wyborczy nr 13

Urszula Kasperek

Mgr prawa i administracji, była wójt Gminy Puck, długoletni pracownik administracji
państwowej i samorządowej. Obecnie na emeryturze.

Okręg Wyborczy nr 14

Marek Rychtowski

Lat 41, żonaty, 3 dzieci. Pucczanin od urodzenia. Z zamiłowania hodowca gołębi
pocztowych. - Chciałbym zachować plac sportowy dla dzieci i młodzieży.
Uregulować sprawy ładu i porządku na osiedlu.

okręg wyborczy nr 15

Marek Stanisław Rintz

Urodzony 27 września 1957 w Pucku, jest żonaty i ma syna i córkę. Z zawodu i
zamiłowania jest ogrodnikiem. Wspólnie z żoną pracuje we własnej kwiaciarni.
Jego marzeniem jest, aby Puck był miastem kwiatów i zieleni.

AUDYCJE WYBORCZE CODZIENNIE NADAWANE SĄ OD GODZ. 22.00 W RADIU GDAŃSK

Producent

IfGIlGUSZ BrZÓSkS

- Mam 43 lata, pracuję w szkole podstawowej w Pucku. Żona Nina oraz dwójka
dzieci Anna i Krzysztof. Od trzech lat jestem kierownikiem Hali MOSiR i członkiem
Zarządu LKS Ziemi Puckiej. Pragnę zrealizować program komitetu wyborczego
„Razem dla Pucka" ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw własnych
mieszkańców oraz rozbudowy i modernizacji bazy sportowej miasta.

Halina Hifth

Lat 52. Wykształcenie wyższe magisterskie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UG. Po aplikacji
referendarskiej. Od 1990 r. pracuje w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, obecnie w Wydziale Ksiąg
Wieczystych w Pucku i Wejherowie, jako Referendarz Sądowy. W latach 1969-90 pracowała w urzędach
administraq'i państwowej • początkowo w Redzie i Wejherowie, a od 1973 w Pucku, gdzie przez ostatnie 10
lat była kierownikiem Wydziału Społeczno- Administracyjnego, Zatrudnienia, Zdrowia i Opieki Społecznej.
Działaczka ochotniczego pożarnictwa od 1977 r. jest prezesem OSP w Pucku. W Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych pełni funkcję Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego i Zarządu Powiatowego, wiceprezesa
Zarządu Wojewódzkiego i członka Prezydium Zarządu Głównego. Mieszkanka Pucka. Kandyduje w okręgu,
w którym zamieszkuje. Jest mężatką. Ma dwoje dorosłych dzieci. Bezpartyjna. Posiadane wykształcenie,
wiedza i doświadczenie zawodowe dają gwarancję kompetencji w służbie dla miasta i lokalnej społeczności.

Okręg Wyborczy nr 9

Lat 49. Mieszkaniec Pucka od urodzenia. Właściciel piekarni w Pucku. Radny
Miasta I i II kadencji. Obecnie radny wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pucku.

Ogłoszenie zlecone i opłacone przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DU\ PUCKA"

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

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

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

blacha trapezowa 18 12,96 zł/m2 blacha płaska 10,82 zł/m2
cena netto rr>2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

2037442/F/949

