KANDYDAT NA BURMISTRZA
MIASTA WŁADYSŁAWOWO

ADAM PRZĘDZOM

LAUREAT PLEBISCYTU WYBORCZEGO

„Wytnij sobie burmistrza"
więcej informacji na str. 9

iglos/urne zlecono i opłacone przez Konnie! Wyborczy Wyborców .Mała Otczyzna'
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Czy już znamy burmistrzów?

wybneża

Nowy Delfin

WŁADYSŁAWOWO

KROKOWA

JASTARNIA

WYBRANI
ZADOWOLENI
PLEBISCYT WYBORCZY

W rok 2003 wkraczamy z no
wym wizerunkiem - mówi Ewa
Piątkowska, dyrektor Ośrodka
Delfin. - Zmieniliśmy elewację
budynku, przybyło nam piętro.

HEL

KOSAKOWO

już dziś
mapa usług
bankowych

POWIAT PUCKI

wieczki odpalone

W Pucku i Chłapowie dokonano
symbolicznego odpalenia
świeczki gazowej. To znak, że
gazociąg jest już wypełniony
tym ekologicznym paliwem.

PUCK

Siatkarze już grają

Ruszają kolejne rozgrywki halo
wej siatkówki w Pucku. W mi
strzostwach regionu pomorskie
go tutejszy Międzyszkolny Klub
Sportowy Korab Puck wystawia
drużyny w trzech kategoriach
wiekowych.

Grają dla innych

REKLAMA

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów
zapraszamy na:

Mobil
Plichta
-SZYBKI SERWISwszystkich marek

sprawdzenie amortyzatorów
sprawdzenie układu hamulcowego
sprawdzenie i regulacja świateł
A f
pn—pt; 7—20
sob:7—15

DARMO 1

WEJHEROWO ul. Gdańska 13, tel. 672 03 38, 672 01 95

akończył się nasz przedwyborczy plebi
scyt. Chcieliśmy aby Czytelnicy ocenili,
którzy z kandydatów na stanowisko bur
mistrza najlepiej nadają się do sprawowania
tej funkcji. Dzisiaj ogłaszamy wyniki konkur
su oraz zamieszczamy krótkie rozmówki ze
zwycięzcami (na str. 9).
Za tydzień w „Echu" podamy informację
o wynikach prawdziwych wyborów
(pen)

Helu rozpoczyna się cykl kon
certów rockowych „Podaj dłoń
- nie jesteś sam". Pierwszy od
będzie się dzisiaj o godz. 19 w Kinie
Klubu Garnizonowego Wicher. Dochód
z imprezy przeznaczony zostanie na
pomoc ubogim rodzinom.
- Przyszli do mnie młodzi ludzie i po
wiedzieli, że chcą zagrać - opowiada
komandor Artur Kolos, kierownik Klu
bu Garnizonowego. - Wymyśliliśmy
wspólnie ideę, żeby pomóc rodzinom.
Dzisiaj w kinie Wicher wystąpią dwa
helskie zespoły - Strata czasu i Beheaded oraz goście z Lęborka - Oddział
LBK. Wstęp na koncert kosztuje 4 zł.

(mid)

Ranking
Adam Drzeżdżon Władysławowo
Zygmunt Orzef Władysławowo
Adam Zażerribłowski Puck
Zdzisław Jaroni Puck
Eugeniusz Podolak Puck
Mirosław Wądołowski Hel
Piotr Kozakiewicz Puck
Henryk Zajfert Władysławowo
Tyberiusz Narkowicz Jastarnia
Bogusława Białk Hel
,
Tomasz Lesner Władysławowo
Jan Piotrowicz Puck
Jerzy Bogus Jastarnia
Henryk Ćwik Władysławowo
* dane z poniedziałku 21 października br.

2580*
1671
847
607
278
108
61
15
8
7
3
1
0
0

REKLAMA

pon.-pt. 8.00-19.00

Gdańsk - Oliwa

ul. Grunwaldzka 260

tel. 3402222

sob. 9.00-15.00
salon niedz.
11.00 •14.00

www.carter.pl
10150047/B/884
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serwis informacji lokalnych

PERSONALIA

WYWIAD TYGODNIA

NASZ PLEBISCYT

Najpopularniejszy
radny

•Czytelnicy z nagrodami

Mariusz

Wolniak

Fot. K, Miśdzioł

Rozmowa z Marianem Matusewiczem, radnym gminy Krokowa, który otrzymał najwięcej
głosów - SMS-ów w naszym plebiscycie

- Myślę, że tak. Byłem
przewodniczącym komisji
oświatowej oraz członkiem
komisji turystyki. Z racji wie
loletniego doświadczenia na
uczyciela przedmiotów eko
nomicznych w Kłaninie, peł
nienia obowiązków księgo
wego w Towarzystwie Uni
wersytetów Ludowych, znam
dogłębnie finanse publiczne
teoretycznie i praktycznie.
Posiadam uprawnienia księ
gowego, które nadał mi mini
ster finansów.

Gertuda Budzisz oraz Lucyna Murkowska - to
dwie Czytelniczki, które nagrodziliśmy w konkur
sie na najlepszego pracodawcę w puckim powie
cie.
Pani Gertruda odebrała kolejną z rzędu nagrodę
w konkursie przeprowadzanym na lamach
„Dziennika Bałtyckiego". Wcześniej nasza Czytel
niczka wygrała u nas m. in. wycieczkę.
- Mam po prostu szczęście - cieszy się mieszkan
ka Chałup. - Podczas losowań kupony z moim na
zwiskiem wyciągane są dość często. To bardzo do
brze.
Lucyna Murkowska z nagrody wylosowanej w na
szym konkursie, przeprowadzanym wspólnie
z grupą powiatowych radnych i puckim cechem
rzemieślniczym, cieszyła się po raz pierwszy.
- To moja pierwsza wygrana w życiu - Czytelnicz
ka nie kryła radości.
Obie panie w nagrodę za udział w konkursie
otrzymały nowoczesne radiomagnetofony. Przy
pomnijmy, że główną nagrodę - rower - wyloso
wała Wioleta Dałkowska ze Strzelna.

- Moja kadencja była zbyt
krótka, abym zdążył zapro
ponować coś nowego. Zamie
rzałem zgłosić pomysł deba
ty na temat bezpieczeństwa
podczas sezonu letniego.
Niestety, we wrześniu nie by
ło posiedzenia Rady Gminy.
Zebraliśmy się dopiero
ostatniego dnia kadencji.
Uważam, że temat, który
chciałem zaproponować, jest
bardzo istotny. Mieszkańcy
zgłaszali wiele uwag doty
czących
bezpieczeństwa
w gminie.

CZY INTERESUJĄ CIĘ

KREDYTY

- Jakimi sukcesami w pra
cy samorządowej może pan
się pochwalić?

Z POLSKICH BANKÓW
SPRAWDŹ NAJPIERW OFERTĘ

CREDIT UNION!!!
5000 DO 500 000 zł

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

- Udało się ustawić wiatę
na przystanku autobuso
wym. Wytyczono i częściowo
utwardzono drogę do bloków
mieszkalnych w Kłaninie.
Dzięki
oszczędnościom
w budżecie gminy poprawio
no oświetlenie uliczne w czę
ści Kłanina. Opracowywana

_ ZŁÓŻ WNIOSEK NIE POZWÓL SIĘ WYPRZEDZIĆ

Twój Oddział Regionalny:

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

m

- Radny - praca czy hob
by?

która ma utrudniony dostęp
do pracy. Myślę, że dowodem
uznania są głosy w plebiscy
cie na najpopularniejszego
radnego. Tym, którzy zaufali
mi, jestem głęboko wdzięcz
ny za poparcie.
Rozmawiał
Roman Kościelniak

- Z całą pewnością praca
i zaszczytny obowiązek.
Dzieci są już dorosłe, dlatego
mam trochę czasu, który wy
korzystuję do pracy w samo
rządzie. Zawsze byłem ak
tywny społecznie. Zorgani
zowałem drużynę piłki siat
kowej przy naszej szkole,
która odnosi sukcesy w licz
nych turniejach. Nadal za
mierzam coś robić dla miesz
kańców okolicznych miej
scowości. Chciałbym między
innymi zająć się młodzieżą,

co
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super oferta

IZiemi
ichoPuckiej
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REDAKCJA PUCK
Puck

ptecWolności31,

te! /fax (058)

o

Matusewicz
Ma 51 lat. Jest dyplomowanym
nauczycielem. Bezpartyjny. Inte
resuje się siatkówką i historią.
Ma żonę i dwoje dorosłych dzie
ci: Alicję i Dominika. Uzyskał
najwięcej głosów w plebiscycie
„Dziennika" na najpopularniej
szego radnego, jednak omyłko
wo dopisano je radnemu z inne
go powiatu.

673-18-93

db.puck@prasabalt.gda.pl

Redaktor naczelny:

KREDYTY
GOTÓWKOWE:
*P0ZYCZKI DO 5.000 PLN |
* NISKIE OPROCENTOWANIE
* BEZ PORĘCZYCIELI
* DECYZJA W 24 GODZINY

Już wkrótce nowy
GORĄCY PLEBISCYT
wybieramy
Najlepszego Strażaka Pomorza
Najlepszy strażak dostanie cenną nagrodę,
a jego drużyna - cenny sprzęt przeciwpożarowy.
Szczegółów szukaj 31 października
w „Dzienniku Bałtyckim". Słuchaj Radia Trefi
- partnera radiowego plebiscytu „Dziennika".
Głosuj co piątek i co poniedziałek, wysyłaj SMS-y
na strażaka, którego cenisz w swojej okolicy!

PALI SIĘ!

Oferta tylko dla mieszkańców Pucka

Dziennik
najlepsze wyniki
Bałtyckimi najświeższe informacje

Maciej Siembieda, tel. 3003 300

- powiedział Eugeniusz Konar
ski radny zakończonej właśnie
kadencji i kandydat do Rady
Miasta, oceniając postępowanie
Przedsiębiorstwa Usług Porto
wych w Helu

TEL. 0 602 667 331

Gazeta do domu
do godz 8 rano

nun

Trzeba mieć - jak to
mówią marksiści - tro
chę Chrystusa w sercu

Marian

tc

\

CYTAT TYGODNIA

Fot. Roman Kościelniak

jest dokumentacja technicz
na
dotycząca
budowy
oczyszczalni ścieków w Kła
ninie. Rozpoczęto budowę
nowego ujęcia i stacji uzdat
niania wody w Kłaninie oraz
wodociągu do Połchówka.

Śniadanie
z Dziennikiem

10152554/C/31

Dachówka
Grecka s
Pewny dach nad głową

Stały dodatek do „Dziennika Bałtyckiego"

Marian Matusewicz

w prenumeracie

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

infolinia handlowa 0 804 288 488

28

- tyle puszek piwa otrzymali prze
chodnie w Juracie od pewnej
Rozdawała je ona za darmo, a j
się okazało, alkohol został wcze
śniej skradziony z wystawy jedne
go z tutejszych sklepów.

Do 32% taniej

oprocentowanie na poziomie kredytów z
Unii Europejskiej!

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

LICZBA DNIA

- Czy wystąpił pan z jakąś
inicjatywą?

REKLAMA

OD

Mariusz Wolniak jest komen
dantem zreorganizowanej we
Władysławowie Granicznej
Placówki Kontrolnej Straży
Granicznej. Ma 47 lat, żona
Anna, dwóch synów: Witold
jest studentem, Wojciech to
tegoroczny maturzysta.
W wojsku od 1974 r., od
1991 r. w Straży Granicznej.
Hobby to czytanie, głównie
książek historycznych, a także
religioznawstwo, polityka,
sport. Ma pełną dyskografię
Led Zeppelin.

- Został pan radnym w lu
tym br. Czy w tak krótkim
czasie zdążył pan zapoznać
się z pracą w samorządzie
gminnym?

Gertruda Budzisz i Lucyna Murkowska ze
swoimi nagrodami,
Fot, Piotr Nien

i

www.naszemiasto.pl

...tylko w naszym plebiscycie!
Szczegóły już 31 października

REKLAMA
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (058) 300-32-

60, łax 300-32-66; 300-32-10 fax 300-32-13
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2 (redakcja)
tel. (058) 660-65-00,660-65-01 ;tel./fax (058)

660-65-02; tel. (058) 660-65-20 do 33

(rekłama)
Gdynia, ul. Świętojańska 141B (biuro ogłoszeń)
tel.(058)622-74-79

Puck - tel./fax (058) 673-

25-01.

Puck, plac Wolności 31

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

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

KWW Razem
dla Pucka

Ogłoszenie

Echo Ziemi
Puckiej

mmmt
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KOMITET WYBORCZY WYBORCOM! RAZEM DLA PUCKA
NASZ KANDYDAT NA BURMISTRZA Będę dobrym gospodarzem
Z OKRĘGU WYBORCZEGO NR 12
- Najważniejsze zadanie dla nowej Rady to zagospodarowanie plaży i terenów

KOZAKIEWICZ PIOTR

nadmorskich. Trzeba powiększyć teren plaży. Musimy także dbać o bieżące
utrzymanie jej w takim stanie, aby można było je wykorzystywać cały rok.
Latem opalać się bez przeszkód, a w pozostałych miesiącach spacerować, tak jak
dawniej, do Rzucewa lub dotrzeć tam nowo wybudowaną ścieżką rowerową.
- Umożliwię Przesiębiorcom możliwość zawierania długoletnich umów dzierżawy
gruntów i budynków komunalnych, co pozwoli im na zainwestowanie kapitału
w mieście i stworzenie nowych miejsc pracy dla Mieszkańców. Szczególnie w
pasie nadmorskim.
- Spowoduję szybsze załatwianie spraw przez Mieszkańców w Urzędzie Miasta.
Skrócę procedury administracyjne.
- Pozyskam fundusze pozabudżetowe i z Unii Europejskiej wykorzystując
osobiste kontakty w Niemczech i krajach skandynawskich.
- Po wyborach samorządowych w Szwecji przedstawiciele władz jednego z miast,
w których gościli nasi siatkarze, zaproponowali mi nawiązanie partnerskich
stosunków z Puckiem, który spodobał się siatkarzom ze Szwecji - przeniosło się
to na mieszkańców Skanii, w związku z uruchomieniem nowej linii promowej
Gdańsk - Trelleborg - Kopenhaga.
- Szpital, to zadanie władz powiatowych - będziemy wspierać ich poczynania
w celu utrzymania tej placówki.
- Inwestycje w mieście będą przemyślane. Nie będzie takich sytuacji, że kładzie się
kanalizacje, zasypuje ją. Za parę miesięcy robi się nowe wykopy celem ułożenia
kabli czy rur wodociągowych. Zrobi to się kompleksowo.
- Przekażę kompetencje w zakresie utrzymania porządku, czystości i zieleni
w mieście właściwym służbom i będę je z tego rozliczał.
- Poprawię stan obiektów sportowych i urządzeń komunalnych.

SSsCr' KANDYDACI NA RADNYCH
„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.
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Ul. Piotra Dunina, Kaprów, Klifowa, Polna, Przebendowskiego
nr 18,19,21,22,23,24,26,33, Rozgard, Szyprów

Okręg Wyborczy nr 2

Pozycja na karcie 4

JANUSZ ANTONI

Wiek 53 lata, mgr mechanik, dyrektor Zespołu Szkół
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 działce. Jestem żonaty,
mam dorosłego syna.
Ul. H. Derdowskiego, Przebendowskiego nr 25

Okręg Wyborczy nr 3

HIRTH HALINA

Pozycja na karcie 4

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 administracji 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 doświadczenia
zawodowe daje gwarancję kompetencji w służbie dla miasta i lokalnej społeczności.
Ul. Aleksandra Majkowskiego nr 1,3,6,8,10,12

Okręg Wyborczy nr 4

Pozycja na karcie 5

WIŚNIEWSKI ANDRZEJ

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.
Ul. Abrahama nr od 1 do 15,17,19, Aleksandra Majkowskiego
nr 14,16,18, Przebendowskiego nr 12,14

Okręg Wyborczy nr 5

Pozycja na karcie 5

JASZKE
BOLESŁAW
Urodzony w Pucku, lat 51. Ukończył TM w Gdyni. Żonaty, jedna córka i jeden

wnuk. Członek Zarządu Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Ziemi Puckiej.
Członek Komisji Rewizyjnej Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej
w Gdańsku. Bezpartyjny. Jest przygotowany do rozwiązywania wszelkich
problemów zgłaszanych przez mieszkańców Pucka. Udziela się społecznie na
rzecz rozwoju sportu. Ostatnio pełnił społecznie funkcję dyrektora ds. technicznych
z ramienia PZPS Warszawa na mistrzostwach Europy juniorów w piłce siatkowej,
które odbywały się w Pucku. Chce realizować program Komitetu „Razem dla
Pucka" tj. budowa ciągów spacerowych i ścieżek rowerowych oraz poprawy
wizerunku plaży, a także popierać realizację inicjatyw mieszkańców Pucka.
Ul. Abrahama nr 16,21 i dalej, I Armii Wojska Polskiego bez nr 13,16 A i 31,
Bosmańska, Jachtowa, Kapitańska, Kaszubska, Komandorska, Pomorska,
Rybacka, Józefa Wybickiego

Okręg Wyborczy nr 10

Pozycja na karcie 4

BLASZKĘ MIROSŁAW

Mam 43 lata, pracuję w szkole podstawowej w Pucku. Żona
Nina, 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.
Ul. Gen. Józefa Hallera, 10 Lutego, Nowa, Kmdr.
E. Szystowskiego

Okręg Wyborczy nr 6

Pozycja na karcie 4

STROMSKI ROMAN

- 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.
Ul. Armii Wojska Polskiego nr 13, Przebendowskiego
nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15

Okręg Wyborczy nr 7

Pozycja na karcie 4

ALDOLPH PIOTR

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 11

Pozycja na karcie 4

BUJAS ANDRZEJ

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.
Ul. Armii Wojska Polskiego 16A, Dworcowa, Adama
Mickiewicza, Antoniego Miotka, Wejherowska

Okręg Wyborczy nr 13

Pozycja na karcie 4

KASPEREK URSZULA

Mgr prawa i administracji, była wójt Gminy Puck, długoletni
pracownik administracji państwowej i samorządowej.
Obecnie na emeryturze.
Ul. Choponia, Kopernika, Augustyna Necla, Mikołaja Reja,
Ks. Bernarda Sychty, Ludwika Waryńskiego

Ul. Aleja Lipowa, Męczenników Piaśnicy, Nowy Świat, Plac
Obrońców Wybrzeża, Sienkiewicza

Okręg Wyborczy nr 8

Pozycja na karcie 4

SCHMIDT LESZEK

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

Okręg Wyborczy nr 14

Pozycja na karcie 4

RYCHŁOWSKI MAREK

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.

Ul. Aleja Ceynowy, Aleja Kościuszki, Bogusława,
Judyckiego, Kościelna, Łąkowa, 1 Maja, 12 Marca,
Marynarska, Młyńska, Morska, Sobieskiego, Zamkowa,
Żeglarzy

Ul. Matejki, Mestwina, C.K. Norwida, Słowackiego,
Żeromskiego

Okręg Wyborczy nr 9

Okręg Wyborczy nr 15

Pozycja na karcie 4

BRZÓSKA IRENEUSZ

Lat 49, mieszkaniec Pucka od urodzenia. Właściciel
piekarni w Pucku. Radny Miasta I i II kadencji. Obecnie
Radny Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pucku.
Ul. Gdańska, Morskiego Dywizjonu Lotniczego, Plac
Wolności, Pokoju, Sambora, Wałowa

Pozycja na karcie 3

RINTZ MAREK STANISŁAW

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.
Ul. Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Głogowa, Jaśminowa,
Kasztanowa, Klonowa, Kraszewskiego, Swarzewska,
Topolowa, Żarnowiecka
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ATAK ZIMY - BĄDŹ GOTÓW!

zwracamy 100%
różnicy w cenie

Kormoran

(dnlinenlai

szczegóły w sklepie

COOD/YCAR

niezbędnej

gpfcp" PROSTOWNIKI

Zjseh

KUMULATORY
r NORAUTO

99

KABLE ROZRUCHU
2,0M, SMM2, EXP

elf

SKROBACZKI

L DUŻY

*WYBÓff

źyowrioi

ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE
JORASSE

KUFRY DACHOWE
mmrnmMTHULE

KOŁPAKI

TANIEJ!
KJULWarZaCZ kasetowy ALPINE 7582
RDS, 12 stacji FM + 6 IWW/LW, 1 wyjście na wzmacniacz,
zdejmowany panel, starowanie zmieniarką CD, 4x45W M

NAKŁADKA
SKÓRZANA

29.",

Oferta waśns d© wyczerpania &kp«*sów
Informujemy, m tdlęą& nkmmyth artykułww nf«

>

?

juiwarzacz CD PIONEER 1400

CD/CD-R, RDS. 18 stacji FM + 6 MW/LW, 1 wyjście
na wzmacniacz, equatiser, zdejmowany panel, 4x45W

GŁOŚNIKI

ALPINE 6X9 120 W

TERMOMETR
mierzy
temperaturę
wewnątrz
i na zewnątrz
Wteyłtfcie ceny zaw$er«£ą" v£fc

sa-im są petayrp awrerciedlł&nfen'
Oferta ważna do 30 października 2002 r.
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Największy wybór w najniższej cenie! wwn torauto.pi

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
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PRZETARGI

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY

Patronackie Stacja Paliw
RofJnorU
Gdańskiej SA
lartt OdartakiaJ

Z

dostawą

do

doi

Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw

T=X»

M»t:
i n f o l i n i a

78-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k, Słupska

tel. (059) 811 34 57, 811 34 78, fax (059! 811 34 77
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NOWA GAMA
FIATA PUNTO
29 400 zi
Atrakcyjny kredyt: od 333 z,

Cena już od
zawsze we wtorek
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i czwartek
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Biura Reklamy:
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
tel. (0-58) 30-03-227
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2
tel. (0-58) 66-06-524

84-220 Strzebiełino

83-334 Miechucino.
k. Sierakowic
tel (0581 684 51 21

tel C058) 678 24 84+85
tel. kom. 0601 997 611

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

GRATIS

OPONY ZIMOWE

Promocja opon dotyczy również Seicento, Uno, Albea, Palio, Stilo oraz Doblo

PUH AUTO MOBIL Sp. z 0,0,

NOWA KOLEKCJA JESIEN-ZIMA 2002/03

JUŻ W SPRZEDAŻY

*,
§p|

- płaszcze
- kurtki f
- kostiumy
- garnituiy damskie

m

| Gdynia, ul. Węglowa 22, teł. 661-50-95
Wejherowo, ul. Gdańska 17, tel. 672-14-72

-

im m

Jesienna Promocja!

&&

Dodatkowe wyposażenie GRATIS!

*

Sklep Firmowy Aryton Chmielno
k. Kartuz, tel. 684-20-22
Aryton Gdynia,
Juwena Gdańsk/
Claudia Elbląg,
Moda Club Elbląg,

(

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

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

GCastrol

Volkswagen Bank Polska

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

j

Groblewski

WOOLMARK

Gdańsk, ul. Jagiellońska 12A, tel. (058) 511 90 00
10152617/B/88Ó
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Zamówienia można składać:

Biuro Handlowe:

Żukowo, ul. Kościerska 11, tel. (58) 685 90 12-14, (58) 681 72 74, fax (58) 685 93 94
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EKSPLOATACYJNEDBLACHARSKIE A
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KOREAŃSKICH
80-465 Gdańsk-Zaspa,
ul. Hynka 21 paw. 5<

profile PCV DECEUNiNCK
profile alu

łel./fax 058 344-34-52
łel./fax 058 344-34-53

\

WJCONA

okucia

W1NKHAUS

szyby

PILKINGTON

N1

TECHNIKA
OKIENNA I DRZWIOWA

Zakład Produkcyjny i Biuro Handlowe:

Żukowo, ul. Armii Krajowe] 1, tel. (58) 681 73 31, fax (58) 685 90 26

www.rafol.com.pl

Gdyni
ul. Starowiejska
1-356

\

2041471/A/9491

tel./fax 058 661-29-20
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA
www.japparts.pl, e-mail:biuro@japparts.pl

BORGA

Wiesz co masz na dachu!

szwedzka precyzja, fachowe doradztwo, raty,
gwarancja 15 lat, atesty i aprobaty, transport.
miorfz&wzttych bimach sprzedaży:

blachodachówka
blachy trapezowe
okna dachowe
orynnowanie
akcesoria
obróbki
bramy

Gdynia
781 66 77
Gdańsk
301 67 12
Elbląg
(055)236 15 41
Kartuzy
685 32 99
Kościerzyna
686 72 44
Leśniewo
675 59 75
Lębork
863 22 77
Malbork
(055) 647 16 85
Pruszcz Gd.
692 09 99
Reda
678 71 11
Rumia
771 23 97
563 90 95
Starogard Gd.
Sztutowo
247 93 35
531 97 84
Tczew
Władysławowo
774 58 55
681 82 56
Żukowo

ul. Rdestowa 41
ul. Mostowa 14
ul. Warszawska 66
ul. Gdańska 28
ul. Wojska Polskiego 8
ul. Pucka 31
ul. Stupska 18
al. Wojska Polskiego 91
ul. Obr. Westerplatte 1A
ul. Gdańska 16
ul. Grunwaldzka 93
os. Konstytucji 3 Maja 5A
ul. Gdańska 43 A
c
ul. Jagiellońska 55
ul. Łąkowa 4
a
ul. Kościerska 9
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Pismiono Kaszebsczi Zemi

Wióldżi Kaszebi
Artrsa Łajming

Wyznaczniki tożsamości

Literatura
kaszubska

Urodziła się 24 lipca 1904 roku w
Przymuszewie w powiecie chojnic
kim, w rodzinie o znanym nazwisku
szlacheckim Źmuda-Trzebiatowski.
Ukończyła szkołę gospodarstwa do
mowego. Po odzyskaniu niepodle
I
głości pracowała jako urzędniczka, a
także w dziale ogłoszeń „Gońca Po
morskiego" w Tczewie. Jak pisze
Ferdinand Neureiter, całe życie inte
resowała się literaturą i teatrem, ale
dopiero w 1958 roku chwyciła za
pióro. Na konkurs literacki napisała
skecz „Parzyn", na inny konkurs - obraz sceniczny w dwóch od
słonach „Szczesce", przeznaczony dla amatorskich zespołów
artystycznych. W 1959 r. obraz ukazał się drukiem. W 1974 r. wy
dała jednoaktówkę „Gdzie jest Balbina", zaś w 1961 r. w
„Kaszebach" opublikowano fragment sztuki „Pustkowie". W )
tym czasopiśmie ukazał się też pierwszy tekst prozatorski
„Śmierć żebraka". I to dzięki prozie osiągnęła najwyższy kunszt
od czasów Majkowskiego. Co prawda pisze po polsku, ale treść i
liczne dialogi kaszubskie wyznaczają jej miejsce w literaturze ka
szubskiej i ogólnonarodowej. Opowiadania ukazały się w to
mach „Miód i mleko", „Symbol szczęścia", „Od dziś do jutra",
„Czterolistna koniczyna". Osobne miejsce w twórczości Anny
Łajming zajmują zbeletryzowane wspomnienia: „Dzieciństwo",
„Młodość" i „Mój dom". Pisarka maluje swoje życie na szero
kim tle psychologicznym środowisk, w których się obracała.
Pokazuje pełny obraz wsi kaszubskiej, bez upiększeń, takiej jaka
była pod zaborem pruskim i w niepodległej Polsce. Anna Łajming
jest członkiem Związku Literatów Polskich od 1973 r.
Wyróżniono ją m.in. Medalem Stolema i Srebrną Tabakierą
Abrahama. Od lat mieszka i tworzy w Słupsku.

w

c z ę s t o

pojawiają się argumenty, ma
jące niewiele wspólnego z
merytorycznym rozstrzygnię
ciem tego problemu. Do nich
należy podnoszenie rzekome
go separatyzmu kaszubskie
go. Z tym wiąże się imputowa
nie Kaszubom skłonności narodotwórczych. Historia wie
lokrotnie pokazała, że Kaszu
bi byli i są wielkimi patriotami
polskimi. Wystarczy przyto
czyć przykłady z czasu II woj
ny światowej. Tymczasem sa
mi Kaszubi traktują siebie ja
ko grupę etniczną, czego, nie
stety, nie ma w nazewnictwie
prawnym. Tam funkcjonuje
określenie „mniejszość et
niczna". Jednym z wyznaczni
ków grupy etnicznej jest ist
nienie języka, o czym już pi
saliśmy, a także literatury ka
szubskiej

(ep)

Gódóme po kaszebsku XIII

Uczba 2

Znóne przesłowie gódó, że pówtórzanie je nenką
sztuderowanłó. To je baro wóżrić w belny iiczbe - też
w iiczbie rodny mowę. Teli sa godó 6 nowi
dzysdniowi Europie i tak nieróz baro mocno zdrzóne
je w strona Londinu cze Bruksele. A ko tą prowdzewą
Europą są prawie mołe tatczezne ópiarte na
regionalnech i chrzescejańsczich wórtnotach. Trzeba
dozerac swójizna - tej prawie bądzeme prówdzewima
europejczikama. Muszime zadbać o nasza etniczną,
kulturową i regionalną jawernota, a podstawą te
wszetczegó je kaszebskó mowa - jazek kaszebsczi. A
jazeków wórt i trzeba sa uczec.

Początki
piśmiennictwa
Za ojca literatury kaszub
skiej, podobnie jak regionali
zmu kaszubskiego, uważa się
Floriana Ceynowę. W 1843
warszawskie
czasopismo
opublikowało jego teksty:
„Wilio Nowego Roku" i
„Szczodróczi", które uzna
wane są za początek literatury
kaszubskiej, choć najdawniej
szy zabytek kaszubszczyzny,
tak zwane Dutki brzeskie po
wstały w 1402 roku. Ziarno
zasiane przez Ceynowę wyda
ło niebawem wielki owoc w
postaci poety Hieronima Jaro
sza Derdowskiego, autora
epopei „O panu Czórlińsczim
co do Pucka po sece jachół"
i poematów „Wałek na
jórmarku", „Kaszebe pod
Widnem" i „Jaszk z Knieji".

tJczba

W ksążka zdrza i ucza sa
Pomaiinkii, po perzinku
Letre składać, szlabizowac
Zdania flot całe pojmować.

dyskusji
nad stat us em
etnicz
nym Kaszubów

/

Ref. Bo do ticzenió leszt wióJdżi móm
Czetac i pisać chcą wszetko sóm.
Rodną naj mowa i połsczi zwak
Przerozmióc chutko chcą wszetko blak.
Bo to je ucecha mie
Że ful wiedze w główka jidze
Bójczi czetóm, spićwczi spiewóm,
Cali świat z ksążków pdznówóm.
Ref, Bo do iiczenió leszt wioldżi móm
Czetac i pisać chcą wszetko sóm.
Rodną naj mowa i połsczi zwak
Przerozmióc chutko chcą wszetko blak:

Na II Spotkaniu Twórców Literatury Kaszubskiej.

Drugie pokolenie
literatów kaszubskich sta
nowią Młodokaszubi z Alek
sandrem Majkowskim na cze
le, autorem wybitnego dzieła
„Żece i przigóde Remiisa".
Majkowski jest też autorem
tomu wierszy „Spiewe i
frantówczi". Do tego grona
należeli także Jan Karnow
ski, autor tomów poezji „Jo
bem leno chcół" i „Nowotne
spiewe i wiersze" i poeta Le
on
Heyke,
autor
„Kaszebsczich śpiewów"
oraz poematu „Dobrogost i
Miłosława". Do grona zasłużo
nych literatów należy także
zaliczyć Franciszka Sędzickiego, którego poezję wydano
w zbiorze „Jestem Kaszubą".

Zrzeszińcy
Największe jednak doko
nania na niwie literackiej ma
ją Zrzeszińcy, czyli trzecie po
kolenie literatów kaszub

Kontynuacja

REKLAMA

Założyciel gazety

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

skich, z których najwięksi to
Aleksander Labuda i Jan
Trepczyk. Pierwszy jest nie
doścignionym felietonistą,
czego plonem jest książka
„Guczów Mack gódó". Wiele
lat po śmierci (1981) okazało
się, że był też niezłym poetą.
Tomik „Kaszebsczim jesme
leda" ukazał się przed sze
ścioma laty, a niebawem poja
wi się poetyckie dzieło jego
życia „Ewanielskó śpiewa".
Natomiast Jan Trepczyk uzna
wany jest za największego
pieśniodzieja kaszubskiego.
Najobszerniejszy zbiór jego
poezji to „Odecknienie". Spo
śród Zrzeszińców tworzyli
także: x Jan
Rompski
(„Wierzte"), Stefan Bieszk
(„Sonete kaszebscze"), czy
tłumacz biblii ks. Franciszek
Grucza.

Fot. Edmund Kamiński

Po ostatniej wojnie
Znaczące dzieła tworzyli
Leon Roppel, Jan Piepka,
Alojzy Nagel i wreszcie Jan
Drzeżdżon. Do współcześni®|
najbardziej znanych pisarz}^
należą Stanisław Pestka, Ste
fan Fikus, Eugeniusz Gołąbek
i Stanisław Jankę. Prawdziwa
eksplozja twórczości kaszub
skiej nastąpiła po roku 1989.
Ogromne znaczenie mają tu
coroczne spotkania twórców
literatury kaszubskiej. Liczba
kaszubskich literatów sięga
już 100 osób. Wszyscy tworzą
w standardzie literackim języ
ka kaszubskiego, całkowicie
aprobując ustalenia Komisji
Ortograficznej z roku 1996.
Wśród najmłodszych autorów
tomików są dwudziestokilkulatkowie Dorota Ulenberg z
Kartuz, Michał Pieper z Rumi,
Robert Żmuda-Trzebiatowski
z Miastka.
Eugeniusz Pryczkowski

Pewna przyszłość

Stanistaw Jankę

prof. Jerzy Treder

literat kaszubski i krytyk

znawca literatury kaszubskiej

Od czasu gdy zaistniała literatura kaszubska,
Kaszubi zaczęli mówić własnym głosem o
swoich sprawach. Przedtem byli anonimowi.
Dla mnie jest też szczególnie ważne, że od
150 lat nigdy nie przerwano tradycji literatu
ry kaszubskiej. Zawsze była twórcza konty
nuacja i konfrontacja między pokoleniami litaratów kaszubskich. Po drugie nasza literatura inspirowała za
wsze i inspiruje pisarzy poklskich, np. Stefana Żeromskiego
(„Wiatr od morza"), Melchiora Wańkowicza („Walczący gryf", „Na
tropach Smętka"), Deotymę („Panienka z okienka"). Także niemal
wszyscy gdańscy literaci wykorzystują motywy kaszubskie, np.
Lech Bądkowski, Zbigniew Zakiewicz, Róża Ostrowska, Bolesław
Fac, Paweł Huelle. Mimo że Kaszubów jest zaledwie jeden procent
populacji naszego kraju, to nakłady są porównywalne z nakłada
mi literatury polskiej.

Literatura kaszubska jest fenomenem. Ona
powstała w czasach, gdy już wielu uważało,
że nic z tego nie będzie. To było w niewoli, w
czasach pruskich, w sutuacji gdy nie było
znormalizowanej odmiany języka kaszubskie
go. Siłą Ceynowy była bezprzecznie jego od
waga i determinacja. On miał tylko samych
przeciwników, gdy chodzi o obszar historyczny Polski. Miał nato
miast sympatyków wśród braci Słowian: Czechów czy Łużyczan.
Jednym z przeciwników był Derdowski, choć w rezultacie jest kon
tynuatorem i spadkobiercą Ceynowy. Zawęził język tylko do litera
tury pięknej. Ceynowa natomiast traktował ją znacznie szerzej.
Wygląda na to, że piśmiennictwo kaszubskie tak silnie się rozwi
nęło i zadomowiło, że można być spokojnym o jego przyszłość.
Jest coraz więcej piszących. Można mieć obawy co do zachowania
języka, natomiast literatura będzie się rozwijać.

I

Norda

I

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

filia Dziennik
;
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Ceż je czec

Od Kaszub po łemkowszczyznę

Etniczne
dziennikarstwo
Krako
wie zorganizow a n o
szkole
nia dla
dzienni
karzy zajmujących się tema
tyką etniczną. Ważną częścią
zajęć było wzajemne zapo
znanie się z realizacją maga
zynów robionych przez grupy
etniczne i narodowe w Polsce.
Na tle innych programów
mniejszościowych zdecydo
wanie najlepiej wypadły ma
gazyn kaszubski „Rodno Zemia" oraz śląski program dla
mniejszości
niemieckiej
chliesen journal".
Program kaszubski robio
ny jest z dużą starannością.
Jego poszczególne fragmenty
są dopieszczone. Ogólnie mó
wiąc, jest to przyzwoicie ro
biony magazyn - mówił jeden
z ekspertów krakowskich, Le
szek Dziura.
Szczególne uznanie wyra
żono wobec cyklu „Gódóme
pó kaszebsku". Jak się okaza
ło, organizatorzy spotkania
byli nieźle zorientowani w
kwestiach związanych z ze
szłoroczną próbą jego likwi
dacji.

Promocja
„Ewanielsczi spiewe"

GOŚCICłNO. Urząd Gminy Wejherowo i Dyrektor Biblioteki Pu
blicznej im. Aleksandra Labudy w Gościcinie zapraszają dziś o
godz. 16 na uroczystość z okazji 100-rocznicy urodzin Aleksan
dra Labudy, połączoną z promocją książki. Pierwszą część uro
czystości rozpocznie msza święta z kaszubską liturgią, po czym
odbędzie się koncert pieśni religijnych w wykonaniu chóru Lutnia
z Luzina, uczennic z Bożegopola Wielkiego oraz zespołu z Nowe
go Dworu Wejherowskiego. Dalsza część promocji będzie miała
miejsce w salce katechetycznej. O Aleksandrze Labudzie i jego
twórczości mówić będą Stanisław Jankę i Jerzy Stachurski. Pro
mowana będzie książka Labudy „Ewanielskó śpiewa", która
w sposób poetycki przestawia przypowieści biblijne i nauczanie
Jezusa Chrystusa. Będzie także kiermasz książek kaszubskich.

Pamięci Augustyna Necla
WŁADYSŁAWOWO. Wieczornicę poświęconą życiu i twórczości

,

Uczestnicy warsztatów na spotkaniu z dyrektorem krakowskiego oddziału telewizji.
Fot. Andrzej "Warchił

- Te lekcje muszą być reali
zowane. Zważywszy, że możli
wości techniczne i finansowe
są bardzo skromne, to trzeba
uznać, że jest to bardzo dobra
część programu, która w du
żym stopniu wpływa na pozy
tywny stosunek do języka ka
szubskiego zarówno Kaszu
bów jak i nie-Kaszubów - mó
wili organizatorzy, a jeden z
dziennikarzy ukraińskiego
programu „Telenowyny", An
drzej Warchił, powiedział:
- Bardzo mi się podobała ta
lekcja. Aż dziw, że dzieci tak
pięknie i wdzięcznie mówią w

swoim języku. Zarówno
skomplikowana realizacja, jak
i aktorstwo małych wykonaw
ców, są ujmujące.
Część szkolenia poświęco
na była praktycznemu po
wstawaniu programów, szcze
gólnie kwestiom związanym z
realizacją zdjęć i montażu.
Było też ciekawe spotkanie z
dziennikarzem krakowskim,
Krzysztofem Krzyżanowskim,
który jest redaktorem cyklicz
nego prgramu „U siebie". Na
przykładzie swoich materia
łów przedstawił życie i pro
blemy kilku mniejszości w

Polsce: Romów, Słowaków,
Ukraińców i zwłaszcza Łem
ków. Ci ostatni są rozproszeni
po świecie. Na rodzinnej
bieszczadzkiej ziemi żyje ich
około 50 tysięcy. Są grekoka
tolikami. W słusznym dążeniu
do uznania ich mniejszościo
wych praw często powołują
się na przykład Kaszubów.
Trzeba docenić ich dużą wie
dzę o naszej grupie. Warto by
łoby nawiązać bliższą współ
pracą tych dwóch geograficz
nie skrajnie położonych w
Polsce grup etnicznych.
Jan Antonowicz

^Pisarz i naukowiec
mował się też historią litera
tury kaszubskiej. Opowiada
nia i wiersze publikował w
„Pomeranii", „Literach" i
„Gryfie". Debiutem książko
wym był szkic o Aleksandrze
Majkowskim „Wędrówki Remusowe po Kaszubach". Na
stępnie ukazała się zmienio
na wersja pracy doktorskiej
pt. „Piętno Smętka" i mono
grafia „Współczesna literatu
ra kaszubska 1945-1980". W
literaturze pięknej zadebiu
tował w 1974 roku dwoma to
mikami kaszubskimi: zbio
rem wierszy „Sklenianie
pócore" i nowelą „W
niedzelny wieczór". Wszyst
kie wiersze Drzeżdżona ze
brano i wydano po śmierci w

tomie „Przeszłe do mie".
Wiersze te pisane w nowo
czesnej formie, odbijają co
dzienne życie Kaszubów i
mocno są osadzone w przy
rodzie i krajobrazie kaszub
skim.
Drzeżdżon jednak czuł się
bardziej prozaikiem.. Napisał
zbiory opowiadań kaszub
skich „Kol Bielawe", „Na
niwach", „Zwónnik", a tak
że powieść „Twarz smętka".
Od 1975 roku systematycznie
ukazywały się jego liczne po
wieści, zbiory opowiadań i
książki dla młodzieży pisane Anny Browarczyk i Augusty
w języku polskim. Jan Drzeż- na Dominika. Zmarł 22 sierp
dzon był też edytorem. Ze nia 1992 roku i spoczywa na
brał i opracował utwory lite cmentarzu w Mechowej.
rackie Alojzego Budzisza, (ep)

I Biesiada Kaszubska w Łęczycach

Odkrywanie swoich korzeni

D

otychczas nie było ta
kich imprez w gmin
nych Łęczycach, które
historycznie leżą na ziemi lę
borskiej, jednakże obecnie
wchodzą w skład powiatu
wejherowskiego. Ten stan
postanowiła zmienić nauczy
cielka miejscowej szkoły, po
chodząca
z
Lęborka,
Agnieszka Formela, obecnie
mieszkanka Nawcza.

I Biesiada Kaszubska roz
poczęła się od mszy świętej z
liturgią w języku kaszub
skim. Odprawił ją ks. Alfons
Formela. Miejscowy pro
boszcz pod koniec mszy, ku
zaskoczeniu
wszystkich,
przemówił po kaszubsku
przypominając, że Kaszubi
zawsze trzymają z Bogiem.
Okazało się, że młody pro
boszcz pochodzi z Sierako
wic i nazywa się Piotr Treder.

Dzięki temu zaistniała szan
sa, że kaszubskie msze w Łę
czycach będą kontynuowane.
Druga część odbyła się w
Szkole Podstawowej. Na sce
nie pięknie zaprezentowała
się rodzinna kapela Rohrafów z Luzina. Był występ także w kościele - uznanego
zespołu Lewino z Lęborka.
Była też szeroka prezentacja
literatury kaszubskiej oraz
muzyki. Maciej Kaliński z

Augustyna Necla zorganizował miejscowy oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna. Na po
trzeby wystawy pamiątki udostępnili członkowie rodziny pisarza
i Szkoła Podstawowa w Mieroszynie.
Wieczornicę rozpoczęto hymnem kaszubskim odśpiewanym
przez członkinie Koła Gospodyń. Minutą ciszy uczczono pamięć
zmarłego pisarza.
Dzieci ze szkół Chłapowa i jastrzębiej Góry przedstawiły piosen
ki rybackie, tańce kaszubskie i fragmenty utworów pisarza. Wy
stępy przeplatane były fragmentami twórczości Necla, które
przedstawiali prowadzący wieczór Józef Roszman i jego córka
Wiesława. Prowadzący korzystał z pracy magisterskiej autorstwa
Mirosławy Ceynowa.
Syn pisarza Jan Netzel podziękował Mirosławowi Kuklikowi i
Zygmuntowi Orłowi za zaangażowanie w wydanie książek „Ku
try o czerwonych żaglach" i „Maszopi". Zygmunt Orzeł dokonał
wodowania książki „Maszopi", a chrztu dokonały córki pisarza
Wanda Jeka i Maria Pabisiak.

(jan)

Dzieci z Chłapowa podczas wieczornicy
poświęconej Augustynowi Neclowi. Rl.,masz »<,«*;

Bóg czeje skarga
ókrziwdzonech

Twórcy regionalizmu. Jan Drzeżdżon

an .Drzeżdżon zajmuje
poczesne miejsce w lite
raturze kaszubskiej i
ważne w literaturze polskiej.
Urodził się 16 maja 1937 roku
w Domatowie w powiecie
puckim. Liceum Pedagogicz
ne ukończył w 1955 roku w
Wejherowie Po kilkuletniej
pracy nauczycielskiej podjął
studia filologiczne w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w
Gdańsku. Doktoryzował się w
1970 roku na podstawie roz
prawy o literaturze kaszub
skiej z lat 1920-1939. Zainte
resowania twórcze Drzeżdżona były rozległe. Teksty pro
zatorskie pisał po polsku i po
kaszubsku zaś wiersze tylko
w odmianie belackiej. Zaj

piątek
25 rujana 2002 r.

Nawcza przedstawił swój do
robek publicystyczny, a
Agnieszka Formela - plany
na przyszłość związane z
kultywowaniem tradycji ka
szubskich. Frekwencja i
ogromne zadowolenie poka
zało, że takie spotkania są
bardzo potrzebne w tej gmi
nie, która na nowo odkrywa
swoje kaszubskie korzenie.
Jan Antonowicz

Czetanie
z Knedżi Wińdzenió

To mówi Pón: „Te nie mdzesz gnabił i ucyskół cezozemczików, bo wa sami beła cezozemczikama w egipsczi zemi. Nie mdzesz krziwdzył niżódny-gdowe i
serote. Żełebes jich skrzi wdzył a oni mdą Mie sa
skarżeie, Jo iiczeja jich skarga, mój górz sa rozpoli a
wegubia waju miecza, i waje białczi mdą gdowama, a
waje dzece serotama. Żele pożeczisz detczi ubodżemii z
mojego ledu, co żeje kole ce, tej nie mdzesz postapówół
wedle niego jak łechwiórz i nie kóżesz mii płacec odset
ków. Jeżle wezniesiz w zóstówk płószcz twojego
bieżnego, mosz go
jemu óddac przed
Stówka
zóchóda słuńca,
bó to je jego jeCezozemczik - cudzoziemiec
durny przeódzewk
górz - gniew
i jedurne okrece
białka - kobieta, żona
jego cała dbczas
zóstówk - zastaw
spiku. A żelebe on
jedurny - jedyny
sa przede Mną ża
przeódzewk - ubranie
lił, Jo gó uczeja,
spik - sen
bojem letosćewi".
To je słowo Boże.
Nadto dredże czetanie je z Pierszego Lestu sw. Pawła
do Filepianów (1 Tes 1, 5c-10), ewanielió ze sw. Ma
teusza (Mt 22,34-40), a psalm 18,2-3a. 3bc-4.47 i
5lab). Refren psalmu brzemi: ,Jó Was miłują,Panie,
seło moja", a akłamacjó w śpiewie przed ewanielią:
„Jeżle chtos Mia miłuje, bądze zachówiwół moja nóuka,
a mój Ójc też gó umiłuje, i przińdzema do niego".

KASZUBSKIE MSZE
W niedzielę 27 października msze częściowo w języku
kaszubskim będą w:
- Baninie o godz. 11;
- Gdyni Babich Dołach przy ul. Rybaków 2A o godz, 12.15;
- Gdańsku Pieckach Migowie przy ul. Piecewskiej 9 o godz. 14;
- Gniewinie o godz. 7.3Q;
- Kościerzynie o godz. 18. (na przemian w kościołach Trójcy
Świętej i Zmartwychwstania Pańskiego);
- Wejherowie przy ul. Sobieskiego róg ul. 3 Maja, o godz. 12,30;
- Żukowie przy ul. Klasztornej 4 o godz. 18.

I Ditennlk
! Bałtycki
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Echo Ziemi Puckiej

Konkurs
Ośrodek Szkoleniowo-Sportowy Delfin w Pucku

CZYTASZ I WIESZ

Atuty Delfina
Największym atutem Ośrodka Szkoleniowo-Sportowego Delfin jest bliskość Zatoki Puckiej, stadionu,
hali sportowej i portu jachtowego; Ośrodek może
przyjąć 122 osoby w pokojach jedno - i dwuosobo
wych z pełnym węzłem sanitarnym. Dla gości przy
gotowano dwie sale gastronomiczne, dwie konfe
rencyjne z pełnym wyposażeniem audiowizualnym
i dwie sale rehabilitacyjne. W wolnych chwilach bę
dzie można skorzystać z sauny, solarium i fittness
klubu. Delfin zamierza organizować dla sportow
ców wycieczki krajoznawcze po najbliższej okolicy
Ośrodek jest przygotowany na przyjęcie osób nie
pełnosprawnych. Oczekują na nich dwie windy ko
rytarze mają szerokość odpowiednią dla wózków
inwalidzkich.
(R. K.)

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 bę
dzie pierwsza strona okładki lotniczej mapy, która
była bezpłatnym dodatkiem do naszej gazety. To
właśnie tutaj nasi sponsorzy - firmy silnie zwią
zane z Puckiem - prezentują zdjęcia swoich
przedsięwzięć zrealizowanych na terenie miasta.
Laureatów konkursu zaprezentujemy w kolejnych
numerach „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 godz. 9-16. (bn)

Mariola Lis Puck
Bronisława Busz Potezyno
Justyna Makowska Puck
Serdecznie gratulujemy. Wszyscy nagrodzeni swoje upo
minki odebrać będą mogli we wtorek w Urzędzie Miasta
w Pucku - na specjalnym spotkaniu, które rozpocznie się
o godz. 10.

Kupon konkursowy

mapa lotnicza
W ostatnich latach w stolicy powiatu pojawiło się m.in..

Baza noclegowa
dla sportowców
nowego
r o k u

Ośrodek
Szkole ni owo -Sportowy Delfin w Pucku
otwiera swoje podwoje po
generalnej przebudowie.
- W rok 2003 wkraczamy
z nowym wizerunkiem - mó
wi Ewa Piątkowska, dyrektor
Ośrodka Delfin. - Zmienili
śmy elewację budynku, przy
było nam piętro, dzięki cze
mu zwiększyła się liczba łó
żek. Będziemy mogli przyjąć
122 osoby w pokojach jedno
- i dwuosobowych z pełnym
,węzłem sanitarnym.
Ośrodek
Szkoleniowo-Sportowy prowadzi Funda
cja Rozwoju Kultury Fizycz
nej w Warszawie, która
w 1994 r. kupiła od miasta
budynek, w którym obecnie
istnieje hotel dla sportow
ców.
- Od początku planowano
przebudowę obiektu, jednak
brakowało na to pieniędzy wyjaśnia Ewa Piątkowska. Dopiero przed rokiem rozpo
częliśmy remont. Przebudo
wa ma na celu podwyższenie
standardu naszego Ośrodka.
Przebudowa jest realizo
wana według planów opra
cowanych przez Biuro Pro
jektów i koordynacji Proce
sów Inwestycyjnych Apro
w Warszawie. Wykonawcą
jest Przedsiębiorstwo Mon
tażowo-Budowlane Ajmex
Andrzeja Bieleckiego z Płoc
ka.
- Jestem zadowolona z ja
kości prac - mówi Ewa Piąt
kowska. - Do powierzonego

Ewa Piątkowska konsultuje z Piotrem Szatkowskim roboty
Delfin w Pucku.
zadania wykonawcy podcho - żeglarze i windsurfingowcy
dzą w sposób profesjonalny. z całego świata.
- W naszym ośrodku no
Znakomicie układa na się
także współpraca z władzami cowali między innymi Mate
miasta, które zgodziły się, usz Kusznierewicz, złoty me
dalista olimpijski z Atlanty
abyśmy wybudowali drogi oraz Wojciech Brzozowski,
komunikacyjne wokół ośrod mistrz świata w windsurfin
ka.
gu - mówi dyrektorka Delfi
Pucki ośrodek już jest do na. - Wszystkim zapewniamy
skonale znany wśród spor mile spędzony czas. Oferuje
towców Gościli tu głównie my nie tylko łóżka. Na miej
miłośnicy sportów wodnych scu będzie można skorzystać
z gabinetu odnowy biologicz
nej. Proponujemy wycieczki
krajoznawcze oraz inne for
my aktywnego wypoczynku.
Po wznowieniu działalno
ści ośrodek oczekuje na
sportowców, którzy przyjdą
do Pucka na zawody oraz na
„zielone szkoły". Jest to bar
dzo popularna forma nauki
połączona z wypoczynkiem
dzieci z rejonów przemysło
wych.
- Jednak gdy znajdzie się
jakiś gość - niesportowiec

wykończeniowe w Ośrodku
Fot Roman Kościelniak

bardzo chętnie przyjmiemy
go na nocleg - zaznacza dy
rektorka Delfina. - Planuje
my, że u nas będą odbywać
się liczne konferencje i szko
lenia, nie tylko sportowe. Za
pewniamy pełne "wyposaże
nie sal konferencyjnych. JA
Nowy ośrodek to także nc^^
wa załoga.
- W szczycie sezonu let
niego będziemy zatrudniać
35 osób - informuje Ewa
Piątkowska. - Będą to głów
nie mieszkańcy Pucka
i okolic. Zakładamy, że bę
dzie to kadra wykwalifiko
wana. W części hotelowej
zatrudnimy recepcjonistki
i pokojowe, w części gastro
nomicznej zamierzamy za
trudnić kucharzy. Nasz
ośrodek będzie największą
bazą noclegową w mieście.
Dzięki temu będzie możliwe
wydłużenie sezonu tury
stycznego w Pucku.
(R.K.)

imię i nazwisko:
adres i telefon:..

Proszę wypełniać czytelnie, drukowanymi literami!

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

podpis.

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

m

Dzieinik
Baftfcfcl^

Ośrodek Delfin przed przebudową.

Odnowiona elewacja Delfina zachęca do skorzystania
rot ArchOSSDelfin

Z

gOSCinnOŚCi.

Fot.Arch.OSSDelfin

Wybory 2002
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Adam Zażembłowski - 847

Adam Drzeżdżon - 2580

Jest to dla mnie
dobra prognoza

Zmobilizowan

y

Komitet Wyborczy Wyborców Przyjazne Miasto Puck
- Bardzo się cieszę z tego
wyniku. Jak widać, cztery la
ta pracy mieszkańcy Pucka
ocenili pozytywnie. W mie
ście wiele się zmienia, przy
bywa wiele atrakcji. To satys
fakcjonujące, że wielki wysi
łek i nakład pracy zostały za
uważone przez mieszkań
ców. Wynik plebiscytu-to do
bry prognostyk. Wydaje mi
się, że jeśli 10 proc. wybor
ców pofatygowało się, żeby
oddać głos w plebiscycie, to
jest to znakomita prognoza.
Jest to czynnik mobilizujący
to tego, żebym jeszcze więcej
wysiłku włożył w pracę dla
miasta.
(R. K.)

Komitet Wyborczy Wyborców Mała Ojczyzna
- Wynik plebiscytu przyją
łem z dużą satysfakcją. Traktuję
to jako dobry prognostyk przed
niedzielnymi wyborami. Jed
nak do wszystkich tego typu
rankingów podchodzę z dużą
dozą ostrożności i pewną rezer
wą. Zazwyczaj sondaże różnią
się od wyniku wyborczego, nie
kiedy nawet w znaczny sposób.
Najlepszym prognostykiem są
dobre słowa ludzi, z którymi
spotykam się na co dzień. Życzą
oni mi zwycięstwa w najbliż
szych wyborach. Wynik plebi
scytu odczytuję jako sygnał, że
ludzie chcą ciągłości zarządza
nia miastem. Zmiana dla zmia
ny nic nie daje, a na przykładzie
^mych gmin widać konieczność
^Rigofalowego,
spokojnego
działania. Pragnę tą drogą za
prosić wszystkich mieszkańców
Ziemi Puckiej do uczestnictwa
w wyborach, ponieważ tylko
wysoka frekwencja może za
pewnić naprawdę demokra
tyczny wybór. Jest to szansa na
decydowanie o przyszłości.
Wszyscy powinni z niej skorzy
stać.
(R.K.)
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Fot. archiwum

Adam Zażembłowski
Ma 37 lat. Wykształcenie pedagogiczne, ukończył studia podyplomowe
w kierunku zarządzanie. Obecny burmistrz Pucka. Interesuje się sportem, tu
rystyką, ekologią, ekonomią. Lubi aktywnie wypoczywać na działce. Kawaler.

Mirostaw Wądołowski -108

Nie chcę zapeszać
Fot. archiwum

Adam Drzeżdżon
Ma 39 lat. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, wydział nauk społecz
nych. Interesuje się sportem i literaturą. Od 1998 r. burmistrz miasta. Żo
naty, ma dwóch synów w wieku 16 i 14 lat.

REKLAMA

KARDYDAT NA BURMISTRZA
MIASTA WŁADYSŁAWOWO

Komitet Wyborczy Wyborców Morskie Przymierze Hel i Wądołowski

- Cieszę się z informacji
0 zwycięstwie w plebiscycie.
Widać, że praca Rady Miasta
1 moja jest bardzo pozytyw
nie odbierana przez miesz
kańców. Żałuję, że nie doszło
do merytorycznej debaty,
podczas której można byłoby
przedstawić swój program.
To byłoby pomocne w doko
naniu właściwego wyboru.
Wynik plebiscytu jest małym
zwiastunem przed niedziel
nymi wyborami. Chciałbym,
aby powtórzył się wynik ple
biscytu, jednak nie będę za
peszał. W Helu jest jeszcze
dużo do zrobienia, dlatego
nie wyobrażam sobie, aby
burmistrzem została osoba
z zewnątrz, nie znająca bie
żących problemów.
(R. K.)

Mirosław Wądołowski
Ma 45 lat. Absolwent wydziału chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Od
1998 roku burmistrz miasta i radny powiatu puckiego. Interesuje się sa
mochodami, sportem i turystyką. Żonaty, ma dwie córki: Karolinę i Edytę.

Tyberiusz Narkowicz - 8

Wróżenie z fusów
Komitet Wyborczy Zrzeszenie Kaszubskie w Jastarni

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM
MIESZKAŃCOM
ZA UDZIELONE POPARCIE
Ogłoszenie zlecone i opłacone przez Komitet Wyborczy Wyborców „Mata Ojczyzna"

Adam Drzeżdżon

- Nie ukrywam, że bar
dzo cieszę się z tego wyni
ku. Mam nadzieję, że prze-_
łoży on się na niedziele wy
bory. To dobry prognostyk,
ale przy tak niewielkiej
liczbie głosów jest to jak
wróżenie z fusów. Praca
burmistrza jest bardzo od
powiedzialna. Znam bo
lączki mieszkańców. Swą
wiedzę zawdzięczam mojej
ośmioletniej pracy w samo
rządzie miasta. Zapewnia
mi ona dobrą ocenę tego, co
pozostało do zrobienia. Już
teraz czuję ciężar odpowie
dzialności. Jednak pocze
kajmy do wyborów. To bę:
dzie właściwy plebiscyt.
Dziękuję tym, którzy oddali
swe głosy na mnie. Zazna
czam, że nikogo nie prosi
łem o udział w plebiscycie
i nie mobilizowałem do tego.
(R. K.)

Fot. archiwum

Tyberiusz Markowicz
Ma 30 lat. Wykształcenie średnie. Obecnie studiuje administrację w Bał
tyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie. Od ośmiu lat prze
wodniczący Rady Miasta. Interesuje się żeglarstwem. Żonaty, ma 2,5-rocznego synka.
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CZYTASZ I WIESZ

Wróciła z Białorusi
WŁADYSŁAWOWO. Kolejna partia środków czy
stości od władysławowskich uczniów trafiła do
polskich rodzin mieszkających na Białorusi. Przy
pomnijmy, że ta humanitarna akcja pomocowa
trwa bez przerw od 1994 r. - Ogromne słowa po
dziękowania należą się przede wszystkim
uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz księżom
z naszej parafii - mówi Ewa Kownacka, która za
wiozła clary. Wszyscy, którzy chcieliby wspomóc w jakikolwiek sposób - polskie rodziny mieszka
jące w Białorusi, mogą skontaktować się z pro
boszczem parafii Najświętszej Marii Panny we
Władysławowie ks. Stanisławem Gładyszem (67402-74).
(pen)

Gadżetów zatrzęsienie

PU

Krystian Kaleta (w głębi) i Jan Piotrowicz pre
zentują samochodową nalepkę - prezent dla
wyborców.
Fot, Piotr Niemkiewicz
POWIAT PUCKI. Kalendarzyki, wróżby, długopisy

i baloniki - to tylko część oferty, którą przygoto
wali kandydaci na radnych, wójtów i burmistrzów
dla swoich wyborców. Przedstawiciele komitetu
Wspólnota Pucka rozdawali nalepki samochodo
we z kaszubskim gryfem i nazwą swojego komite
tu.
- Myślimy o rozwoju miasta i naszych mieszkań
cach, ale chcemy także pielęgnować kaszubskie
tradycje - wyjaśnia Jan Piotrowicz ze Wspólnoty
Pucka.
Kandydaci decydowali się także na sponsoring fundując dojazd na festyn (Przyjazne Miasto
Puck) lub prosto do wyborczych lokali (Władysła
wowo 2002). Część z osób pretendujących do rad
wybierała osobiste wizyty i rozmowy z mieszkań
cami (m. in. Razem dla Pucka).
- Indywidualna rozmowa to najlesza forma kon
taktu - zapewnia Piotr Kozakiewicz z RdP.
(pen)
REKLAMA

„NORD-POL" PROWADZI NABÓR NA KURSY:
Sp.
z o.o.
^COWN,^

Wejherowo
ul. Kościuszki 14/1
(058)672-93-08
tel. / fax 672-93-08

1. Liceum Ogólnokształcące
„MATURA W ROK"
2. Licencje I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej
osób i mienia
3. Samoobrona dla kobiet i mężczyzn
4. Kursy przygotowujące do Egzaminu Państwowego
na certyfikat kompetencji zawodowej na przewozy
osób i rzeczy dla właścicieli firm transportowych
24800792/A/1169

NOWA HURTOWNIA
' INSTALACYJNA
* GRZEJNIKI
* KOTŁY

•ir Mialowe
•> Gazowe

> Olejowe

> Na drewno
- RURY

Węgltme

* ARMATURA GRZEWCZA
ARMATURA SANITARNA

Ceny rewelacyjne, SPRAWDŹ VA

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

Teł. 673-16-57

0609 562 353

Wnkół nas

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Odpalenie świeczki

W

Pucku i Chłapowie dokona
no symbolicz
nego odpale
nia świeczki
gazowej. To znak, że gazociąg
jest już wypełniony tym eko
logicznym paliwem.
- Dwa lata temu rozpoczę
liśmy starania o wybudowa
nie sieci gazowej w mieście mówi Adam Zażembłowski,
burmistrz Pucka. - Przygoto
waliśmy dokumentację tech
niczną łącznie z pozwole
niem na budowę.
Sporym utrudnieniem by
ła duża odległość miasta od
krajowej sieci gazowej.
- Linię zasilającą ciągnie
my od Luzina - wyjaśnia
Piotr Buszka, prezes firmy
Petrico, eksploatatora sieci
gazowej. - Ma ona długość
60 km, pozostało jeszcze tyl
ko 10 km do połączenia z sie
cią krajową.
Obecnie gazociąg jest za
silany ze zbiorników, które
znajdują się na terenie Roze
wia. Do nich gaz dostarcza
my jest autocysternami.
,- Zbiorniki te wybudowa
liśmy po ubiegłorocznych
przerwach w dostawie gazu
z kopalni w Żarnowcu przypomina Piotr Buszka. To przyspieszyło wyrażenie

Symboliczne odpalenie świeczki w Pucku.
zgody przez Polskie Górnic
two Nafty i Gazu na przyłą
czenie sieci gazowej w po
wiecie puckim do gazociągu

krajowego. Jeszcze w listopa
dzie gaz z sieci krajowej po
płynie rurociągiem przesyło
wym. Gazyfikacja miasta bę

Fot. Roman Kościelniak

dzie przebiegała w trzech
etapach. Zakończenie prac
zaplanowano na rok 2004.
.
(R. K.)

Swarzewo. Sieje są już w wodach zatoki

•Woda
dla ogródka
PUCK. Wielu mieszkańców

Pucka od dawna twierdzi,
że płacą za dużo za wodę
i ścieki. Chodzi o osoby,
które podlewają ogródki
przydomowe. Co prawda
pobierają one na ten cel
wodę, ale przecież nie od
prowadzają jej do kanali
zacji, a w rachunkach pła
conych miastu jest to su
mowane.
- Nowy regulamin dostar
czania wody i odprowadza
nia ścieków zakłada, że od
15 kwietnia do 15 wrze
śnia, czyli w okresie wege
tacji roślin, opłaty dla tych
pucczan będą mniejsze wyjaśnia Krystian Gajdosik, który jako radny był
sprawozdawcą projektu re
gulaminu. - Podstawą bę
dzie sytuacja ogródków
działkowych, których użyt
kownicy nie płacą przecież
w ogóle za ścieki, a korzy
stają z wody.
Pucka Gospodarka Komu
nalna ma oszacować średni
pobór wody na działkach
w ostatnich trzech latach.
Ta kwota będzie podstawą
dla przyszłej Rady Miasta
do ustalenia ulgi dla wła
ścicieli przydomowych
ogródków.
- Jest też możliwość samo
dzielnego założenia sobie
w domu licznika odprowa
dzanych ścieków - wyja
śnia Krystian Gajdosik. Wówczas zapłacimy tylko
za te ścieki, które pokaże
licznik.
(mid)

Byle jak najdalej
od rybaków
swarzewskiego sta
wu hodowlanego
młode sieje trafiły
do wód Zatoki Puckiej. Od
teraz ryby nie będą dokar
miane przez ludzi.
Jak twierdzą fachowcy, je
dynym zagrożeniem dla siei
będą teraz przede wszystkim
rybacy oraz - prawdopodob
nie - kormorany.
- Jeśli rybacy zaczną poło
wy zbyt szybko, sieje nie zdą
żą przystąpić do tarła, czyli
nie rozmnożą się - tłumaczy
Wojciech Pelczarski z Mor
skiego Instytutu Rybackiego.
Do swarzewskiego stawu
znajdującego się na terenie
oczyszczalni ścieków w tym
roku wpuszczono 30 tys. na
rybku. Ile przeżyje na wolno
ści? Nikt z fachowców nie
podejmuje się podać choćby
przybliżonej ilości.
- Sukcesem będzie każda
sieja, która pływać będzie
w zatoce - przyznaje Woj
ciech Pelczarski.
Ryby w zatoce nie doznają
szoku zmiany środowiska.
Od momentu, gdy trafiły do
swarzewskiego stawu, cały
czas były w wodzie dostar
czanej z pobliskiej zatoki.
- Warunki biologiczne
w stawie i naszej zatoce były
zbliżone - wyjaśnia Tadeusz
Rotuski, dyrektor oczyszczal
ni.

Ze stawu hodowlanego sieje trafiły do tzw. odłówka (na
zdjęciu). Stąd transportowano je prosto do Zatoki Puc
Fot. Piotr Niemkiewicz
kiej.
Sieja to szlachetna ryba. nia z zatoki olbrzymiego
Dla wędkarzy będzie cen zbiornika wędkarskiego.
W przyszłym roku w swanym trofeum. To dobra wia
domość dla wszystkich, któ rzewski stawie ponownie po
rzy np. w przyszłym roku jawią się narybek siei, być
przyjadą tutaj na wakacje. może także trafią tutaj szczu
Przypomnijmy, że w powie paki.
(pen)
cie powstał pomysł stworze

Reklamy

www.gratka.pl i wp.pl
ogłoszenia w Internecie
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SEJMIK WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

BANK SPÓŁDZIELCZY
W KROKOWEJ
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ODDZIAŁ WE WŁADYSŁAWOWIE
I W LUZINIE

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

'

LOKATY TERMINOWE

®00J^

O STAŁEJ STOPIE %

O ZMIENNEJ STOPIE %

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

UDZIELAMY KREDYTÓW

Bank Rumia Spółdziel
84-230 Rumia
ul. Morska 21
tel. 058/671-00-38
fax 058/671-26-39

dla rolników, osób fizycznych, podmiotów
gospodarczych, korzystnie oprocentowanych.
DO 31 listopada 2002 r. - KREDYT JESIENNY - do 1500 zł

81-006 Gdynia

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,
MAESTRO, VISA ELECTRON.
Posiadaczom ROR i rachunków bieżących oferujemy
możliwość uzyskiwania informacji przez BANKOFON

T0M-BCJD

ui. Morska 230/4
tel. 058/664-13-71
fax 058 / 663-86-96

11,95 zt/szt

81-198 Kosakowo
ul. Żeromskiego 67
tel. 058/679-15-00
fax 058/679-15-05
84-217 Szemud
ul. Wejherowska 31
tel./fax 058/ 676-11-16
tel. 058/676-12-41

PŁYTA KARTONOWO - GIPSOWA

Bojano
ul. Rybickiego 18
iśmt058/ 676-20-09

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

AGORA

SPRZEDAZ FIRMOWA
OKNA, DRZWI z PVC i ALU.
PARAPETY, ROLETY,
ŻALUZJE, MONTAŻ

fcill

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK:
KROKOWA 673-71-16, LUZINO 678-20-20, WIERZCHUCINO 673-50-85,
WŁADYSŁAWOWO 674-16-16,
PUCK 673-42-42 (Urząd
Miejski,
I piętro,> pokój
^
J
' r r
r
i 107
2041202/A/1584
x

y
PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE sp. z o.o.
IMPORT-EXP0RT
KOMPLEKSOWE
WYKONAWSTWO ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH

MIESZKAŃ
W BUDYNKACH 1 PIĘTROWYCH

Na Osiedlu "CENTRUM" Rumia Janowo od 28 m2 do 99 m2
Garaże w budynku
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Janowo"
Generalny realizator: P.H.U. ZIS sp. z o.o. Rumia

Den Braven
SILIKONY, KLEJE, PIANKI, USZCZELNIACZE
FARBY, EMULSJE, IMPREGNATY,

LAKIERY W SPRAYU

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

NOKIA 3410

Wielka promocja
abonamentu
Nawet 300zł taniej!
W naszej najnowszej promocji oferujemy Cl zniżki
na abonamencie w każdej taryfie - możesz oszczędzić
nawet 300 zł.

BIURO SPRZEDAŻY
Rumia Janowo
ul. Stoczniowców 7a
tel. (058) 671-61-00

s%

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

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

(1^ zł brult»)

Dodatkowo otrzymasz
atrakcyjny prezent*.
W każdym tygodniu
oferujemy Ci różne
upominki. Może b$£te»e to
jeden z niepowtarzalnych
upominków z ekskluzywnej
kolekcji PłusTłend
a może...
Sam zrtocydug co
wybierzesz.
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jutro zaczyna się dziś
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CZYTASZ I WIESZ

Pograli i przegrali

WŁADYSŁAWOWO. Miejscowy MKS przegrał na

własnym boisku z Koroną Żelistrzewo. Jedyną
bramkę w meczu strzelił Kowalewski, który tak
niefortunnie odbił piłkę, że ta wpadła do własnej
bramki.
Mecz miał wyrównany przebieg. Obie drużyny co
chwilę atakowały bramkę przeciwnika. Jednak
żadnej z nich nie udawało się wykorzystać stu
procentowych sytuacji. Strzały Zaglewskiego, Sę
kowskiego - piłkarzy z Władysławowa trafiały
prosto w ręce Grabowskiego, bramkarza Korony
Rozstrzygnięcie meczu nastąpiło dopiero w 63
min, gdy Kowalewski usiłował skierować poza bo
isko piłkę strzeloną przez Chrobaka. Piłkarze gra
li dość ostro, dlatego sędzia musiał pokazać dwie
żółte kartki, jedną Łuczakowi z Korony, drugą zo
baczył Grapp z MKS Władysławowo.
(R.K.)

ORLEN

www.naszemiasto.pi

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

MIECZYSŁAW STRUK

KANDYDAT DO 8JMMU WOJEWÓDZTWA POMORSKEGO
Mieczysław STRUK
ur. 1 stycznia 1961 roku w Ja
starni. Jest absolwentem wy
działu Turystyki i Rekreacji
wrocławskiej Akademii Wy
chowania Fizycznego. Ukoń
czył Podyplomowe Studia Or
ganizacji i Zarządzania oraz In
tegracji Europejskiej na Uni
wersytecie Gdańskim oraz 3letnie Studia Doktoranckie na
Wydziale Zarządzania i Ekono
Usług
Uniwersytetu
miki
Szczecińskiego.
W latach 1988 - 1990 był Na
czelnikiem Miasta Jastarnia.
Od 1990 roku pełni funkcję
Burmistrza Jastarni, radny Sej
miku Województwa Pomor
skiego oraz Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Sejmiku.
Od 1997 roku jest Prezesem
Zarządu Spółki Wodno - Ście
kowej Swarzewo. Był współini
cjatorem powstania Komunal
nego Związku Gmin we Włady
sławowie. Współorganizator in
westycji ekologicznych, m.in.
kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej Półwyspu Hel
skiego i Zatoki Puckiej, projektu budowy ścieżek rowerowych wokół Zatoki
Puckiej, projektu budowy sieci przystani żeglarskich i wędkarskich oraz udo
stępnienia fortyfikacji wojennych dla turystyki. Inicjator i współorganizator
szeregu przedsięwzięć służących rozwojowi miasta i regionu, między innymi
modernizacji drogi wojewódzkiej Reda - Hel.
Propagator kultury północnych Kaszub i rybołówstwa. Inicjator pielgrzymki
rybackiej do Sopotu na przyjazd Ojca Świętego Jana Pawła II w 1999 roku.
Współautor „Zamówień publicznych - poradnika dla zarządów gmin i powia
tów". Laureat nagrody im. Grzegorza Palki - tzw. samorządowego Oskara. Żo
naty, dwie córki. Członek Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, członek Plat
formy Obywatelskiej. Kapitan jachtowy i motorowodny.

LISTA NR 10
POZYCJA NR 3

•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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
7803912/Ę/1236

* zamierzam chronić interesy wspólnot
małych gmin Ziemi Puckiej, w szcze
gólności Półwyspu Helskiego - by re
jon ten znalazł godne miejsce w pro
cesie rozwoju całego województwa;
* będę zabiegał o rychle rozwiązanie
problemu zanieczyszczenia wód Za
toki Puckiej i Gdańskiej, w tym finan
sowanie nowego Programu gospodar
ki wodno - ściekowej dla Półwyspu
Helskiego (systemy kanalizacyjne,
rurociąg zrzutowy w głąb morza, go
spodarka osadami pościekowymi);
* zamierzam wspierać rozwój gospo
darki turystycznej, w tym budowę no
wych przystani dla małych jachtów
i łodzi rybacko-wędkarskich, budowę
systemu ścieżek rowerowych wokół
Zatoki
Puckiej,
udostępnienie
wszystkich wojennych fortyfikacji dla
turystów oraz dalszą modernizację
drogi wojewódzkiej Reda - Władysła
wowo - Hel;
* wspierać chcę rybaków w ich staraj
niach o utworzenie rynku rybne;
oraz uzyskaniu gwarancji ich egzy
stencji;
* wiele uwagi poświęcać chcę sprawom
zachowania i ochrony odrębności
kulturowej Kaszub, stanowiącej wiel
kie nasze dziedzictwo, ale i wielką
atrakcję turystyczną; •
* pragnę odegrać poważną rolę w przy
ciąganiu kapitału z różnych funduszy
na rozwój Półwyspu Helskiego i roz
wój naszych portów.
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KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW
PREZENTUJEMY PAŃSTWU
NASZEGO KANDYDATA
NA BURMISTRZA MIASTA
I KANDYDATÓW DO RADY MIASTA
PUCK W ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ
WYBORACH SAMORZĄDOWYCH:

Podejmując się obowiązków radnego
Ziemi Puckiej w Sejmiku Wojewódz
twa Pomorskiego pragnę osiągnąć na
stępujące cele:

WSPOLNOTA PUCKA

UTWORZONY / INICJATYWY ODDZIAŁU
ZRZESZENIA KASZUBSKO-PC>M0R$KIEGO
W PUC KU.

KANDYDACI KOMITETU
WYBORCZEGO WYBORCÓW
WSPÓLNOTA PUCKA TO LUDZ®
DOŚWIADCZENI W PRACACH
NA RZECZ MIASTA JAK I MŁODZI
O ŚWIEŻYM SPOJRZENIU NA SPRAWY
SAMORZĄDNOŚCI

KANDYDAT NA BURMISTRZA

OKRĘG WYBORCZY NR 4

OKRĘG WYBORCZY NR 8

OKRĘG WYBORCZY NR 12

JAN PIOTROWICZ

MARCIN TOMCZYŃSKI

JANUSZ SCHMIDT

STANISŁAW GRZMIL

Mam 53 lata, pracuję w Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku. Posiadam
wyższe wykształcenie, żonaty.
Zainteresowania: ąport i turystyka.

Mam wykształcenie średnie techniczne.
Żonaty. Jestem członkiem KS „Zatoka" i
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w
Pucku. Byłem radnym w latach 1991 - 1998.

Mam 30 lat. Jestem nauczycielem w SP w
Celbowie, żonaty, aktualnie studiuję na
AWFiS w Gdańsku, bezpartyjny.

Urodziłem się w roku 1955. Jestem żonaty,
mam wykształcenie wyższe ekonomiczne, z
zawodu jestem żołnierzem zawodowym,
bezpartyjny.

OKRĘG WYBORCZY NR 1

OKRĘG WYBORCZY NR 5

OKRĘG WYBORCZY NR 9

TADEUSZ JOACHLMIAK

KRYSTIAN KALETA

PIOTR NĘDZUSIAK

Mam 55 lat, jestem nauczycielem w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku.
Wykształcenie wyższe, żonaty, bezpartyjny.

Mam 47 lat. Pracuję w Zarządzie Drogowym
w Pucku.
Z wykształcenia ekonomista, żonaty. Jestem
członkiem Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Pucku.

Urodziłem się w 1959 roku. Posiadam
wykształcenie wyższe, pracuję w Starostwie
Powiatowym w Pucku. Żonaty, dwoje dzieci.
Należę do: PTTK i PSKP, bezpartyjny.

OKRĘG WYBORCZY NR 2

OKRĘG WYBORCZY NR 6

OKRĘG WYBORCZY NR 10

RENATA BORKOWSKA

WIESŁAW WITKOWSKI

PIOTR GRUBA

Urodziłam się w 1952 roku. Pracuję w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Posiadam wykształcenie wyższe, jestem
radną od 1994 roku. Członek ZKP, mężatka,
bezpartyjna.

Urodziłem się w 1975 roku. Mam
wykształcenie średnie, jestem kawalerem.
Pracuję w MOKSiR w Pucku. Jestem
członkiem Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Pucku, bezpartyjny.

Mam 42 lata, wykształcenie średnie
pedagogiczne, żonaty, troje dzieci.
Prowadzę dziełalność gospodarczą,
bezpartyjny.

OKRĘG WYBORCZY NR 3

OKRĘG WYBORCZY NR 7

OKRĘG WYBORCZY NR 11

OKRĘG WYBORCZY NR 15

JAROSŁAW WIDZIEWICZ

MIROSŁAW LEWICKI

DANIEL KUNZ

ROMANA GINTER

Urodziłem się w 1974 roku. Mam
wykształcenie średnie techniczne. Pracuję w
PGK w Pucku. Żonaty, jedno dziecko,
bezpartyjny.

Mam 45 lat, posiadam wykształcenie
średnie, żonaty. Prowadzę własną
działalność gospodarczą. Radny I kadencji,
bezpartyjny.

Mam 39 lat, wykształcenie średnie
techniczne. Jestem żonaty, dwoje dzieci.
Prowadzę działalność gospodarczą,
bezpartyjny.

Urodziłam się w 1958 roku. Mam
wykształcenie średnie techniczne.
Pracuję w Rejonie Dróg Wojewódzkich
w Pucku, bezpartyjna.

URSZULA JEKA
Urodziłam się w 1947 roku w Pucku,
mężatka, 3 dzieci, wykształcenie średnie,
emerytka, bezpartyjna.

OKRĘG WYBORCZY NR 13

BOLESŁAW
NIEMKIEWICZ
Urodziłem się w 1944 roku. Posiadam
wykształcenie wyższe, żonaty. Od 1990 roku
związany z prasą lokalną, bezpartyjny.
OKRĘG WYBORCZY NR 14
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Kartuzy, Kościerzyna, Wejherowo, Puck, Chojnice

A KLASA

Agra Ostrowite - Santana Wielki Klincz 5:2 (2:1)

•Grupa 1
•KS Jastarnia - Handel Puck 3:2
Bramki: Miszczyk 2, Dubiela Łuczak, Zacharów
•Sokół Kosakowo - Relaks
Mechowo 2:3
Bramki: Dmowski, Matofij Groenwald, Pliński, A. Rompca
•Orkan Gdynia - Arka II Gdynia 1:2
•MKS Władysławowo - Korona
Żelistrzewo 0:1
Bramka: Kowalewski (samobójcza)
•Iskra Szemud - Celtic Reda 2:2
Bramki: D. Grubba 2 - Świerzb,
Piotrowski

Tabela

1. Oto Ii
2. Celtic
3. Arka I!
4. Iskra
5. Korona
6. Handel
7 Jastarnia
8. Władysławowo
9. Orkan
10. Relaks
11. Sokół

-8
9
7
9
8
9
9
9
8
9
8

13
18
16
15
13
13
11
8
8
7
3

16*12
17-14
29-8
17-15
14-9
14-15
15-21
10-17
8-11
24-23
10-25

•Grupa 2
•PCKiS Przywidz - Dragon Bojano

(R.K.)

1:0

•Grupa 3
•Agra Ostrowite - Santana Wielki
Klina 5:2
Bramki: Damian Szmagliński 2,
«Trzebiński 2, Waldemar
KjWowicz - Włodzimierz Duraj,
Robert Labudda
•Pomorzanka Skóra - Tęaa Brusy
1:0
•Gwiazda Karsin - Chojniaanka II
1:2
Bramki dla Chojniczanki II: Jacek
Laska 2
•Kasztelania Garczyn - Victoria
Kaliska 2:2
Bramki dla Kasztelanii: Piotr Borys 2
•Atlas Goręczyno - Wda Czarna
Woda 0:2
•Słupia Sulęczyno - Sokół Zblewo
2:3
Bramki dla Słupii: Mariusz
Gostkowski, Paweł Kulaszewicz

Tabela

1. Pomorzanka
2. Tęcza
3. Wda
4. Sokół
5.Victoria
^agana
jMiczankałł
8^
9. Kasztelania
10. Słupia
11. Atlas
12. Gwiazda

9
18
9 - 17
9
17
9
16
9
15
9
14
9
14
9
13
9
10
9
8
9
7
9
2

17-12
21-9
16-12
22-15
17-11
22-19
lit
15-15
17-19
9-22
13-22
8-21

•Grupa 4
•Dziemiany - Sokół Mareza 1:4
Bramka dla Dziemian: Szymon
Mazurkiewicz
(Mr

Jacek Laska (z lewej)
przesądził o wygranej
Chojniczanki II. Fot Tomasz Mrozek

NASTĘPNE MECZE
•Grupa 1
Handel - Celtic (n. 13), Korona Iskra, Arka II - Władysławowo (n.
15.30), Orkan II - Orkan (n. 11), Ja
starnia - Sokół (n. 14).
•Grupa 2
Żukowo II - Kowale (n. 13.45), Dra
gon - TS Gdańsk
•Grupa 3
Santana - Słupia (n. 14), Wda - Agra
(s. 16), Chojniczanka II - Atlas (n.
11), Tęcza - Gwiazda (n. 11), Kaszte
lania - Pomorzanka (n. 13), Victoria Sokół (n. 12)

Było gorąco
M

imo
bardzo
zmiennej pogody - od gradu
po piękne jesienne słońce,
mecz Agry Ostrowite z Santaną Wielki Klincz mógł się
podobać. Oba zespoły stwo
rzyły ciekawe widowisko,
w którym lepszą skuteczno
ścią popisali się gospodarze,
wygrywając 5: 2.
Początek należał do miej
scowych. Oni przeprowadzili
kilka szybkich akcji. Jedną
z nich wykończył Damian
Szmagliński. Jednak na wy
soką wygraną Agry się nie
zanosiło. 10 minut później
Tomasz Czyżewski odebrał
piłkę graczom Agry, natych
miast zagrał do Włodzimie
rza Duraja, a ten zrobił, co do
niego należało.
Jeszcze przed przerwą go
spodarze wyszli na prowa
dzenie. Z rzutu rożnego dośrodkował Krzysztof Pron
dziński, w polu karnym naj
lepiej ustawił się Janusz
Trzebiński i to on wpisał się
na listę strzelców.
Druga połowa rozpoczęła
się znakomicie dla gospoda
rzy. Znów Trzebiński wyko
rzystał dośrodkowani£ z roż
nego i było 3: 1. Bramka po
drażniła jednak gości. Na bo
isko wszedł najlepszy strze
lec Santany, Andrzej Ziegert,
który poderwał zespół do
walki, Właśnie po jego zagra
niu Robert Labudda zdobył
drugą bramkę. Goście mieli

•Chojnice
Orkan Huta - Zieloni Łąg 1:6.
Bramki: Andrzej Gromowski Andrzej Czezowski, Wojciech
Nieżurawski, Sławomir
1. Jantar
8
18
26-10
Bakhaus, Robert Kuligowski,
2. Zieloni
7
16
20-10
Grzegorz Danecki, Marcin
3. Koliber
6
15
31-9
4. Nowi
6
15
26-7
Dulski; Nowi Nowa Cerkiew 5. Orkan
6
9
13-15
Nygut Bolesławowo 11:0.
6. Grom
6
7
8-10
Bramki: Grzegorz Gołuński 5,
7. Brda
7
7
8-15
Michał Draszanowski 2, Paweł
8. Nygut
7
4
10-32
Hławniak 2, Ryszard Kałduński
9. Meteor
6
3
5-27
2; Meteor Pinczyn - Jantar
10. Orzeł
6
2
8-20
Pawłowo 13. Bramki dla
Jantara: Marcin Mathia,
Krzysztof Homa, Marek Bienert;
Koliber Lubichowo - Orzeł Radziejewo 7:0.
Następne mecze: Zieloni - Nowi (n. 14), Orzeł - Orkan, Grom - Koliber,
Nygut - Meteor.

Tabela

(Mroz)

;«MS ,,'swrr^

Damian Szmagliński (w środku) strzelił dwie bramki dla
Agry.
Fot. Tomasz Mrozek
"Agra~:^inteni5^T]2TiT
1:0 Damian Szmagliński (17), 1:1 Włodzimierz Duraj (27), 2:1 Janusz
Trzebiński (42-głową), 3:1 Trzebiński (49), 3:2 Robert Labudda (56), 4:
2 Waldemar Kiedrowicz (60), 5: 2 Szmagliński (86)
Agra: Gierszewski - Sakowski (75 Garbacik), Lipiński, Szynszecki, W.
Skwierawski - Kiedrowicz, Prondziński, Kostkowski, Łasicki - Szmagliński,
Janusz Trzebiński (85 K. Trzebiński).
Santana: Rychert (46 Ossowski) - K. Czyżewski, Tocha, T. Czyżewski, Tuszkowski - Sabisz, Daniel Dąbrowski (62 Kosznik), Dariusz Dąbrowski (67 Ł
Duraj), W. Duraj - Małek (52 Ziegert), Labudda.

jeszcze dwie sytuacje do wyrównania, lecz zawodziła
skuteczność. Nie zawiódł natomiast Waldemar Kiedrowicz, strzelec czwartej bramki dla miejscowych. Gol ten

podciął skrzydła gościom. Już
do końca spotkania piłkarze
Agry kontrolowali wydarzenia na boisku. Festiwal bramek zakończył ten, który ża
czął - Damian Szmagliński.
(Mroź)

Nowi Nowa Cerkiew (jasne stroje) rozgromili
swoich przeciwników.
Fot. Tomasz Mrozek

•Kartuzy

Tabeia

Damroka Chmielno - KS
Mściszewice 4:0. Bramki: Litwin,
8
1. Popi
Czaja (3); Makropo
8
2. Orzeł
Chwaszczyno - Radbur
3. Gowidlino
8
8
4. Damroka
Somonino 1:3. Bramki: Zielicki 7
5. Kaszub
Kocur, Górlikowski, Konkol;
8
6. Radbur
Kaszub Paczewo - Orzeł Gołubie
0:3. Bramki: Kulwikowski, Besler, |. Mściszewice 8
8. V'go
8
Richert; Vigo Tuchom - GKS
9. Tuchlino
7
Tuchlino 1:2 Bramki:
10. Markopo
8
Waleczkowski - Wnuk Lipiński,
Marciński; FC Gowidlino - Pogoń
Egiertowo 3:4. Bramki: Kolkę,
Wróblewski, Kreft - Bobrowski, C; liński, Zientarski.

22
19
19
17
12
9
7
5
4
1

32-12 1
23-6
23-11
28-6

m

15-19
1M9 j
10-19
5-20
10-33

(u)

Atlas Goręczyno - Wda Czarna Woda 0:2 (0:1)

Brak skuteczności gospodarzy

N

goręczyńskim
stadionie roze
grano
mecz
A klasy pomiędzy Atlasem
Goręczyno a Wdą Czarna
Woda. Spotkanie zakończyło
się niekorzystnie dla gospo
darzy. Przegrali 0: 2.
Pomimo, że Atlas zajmo
wał przedostatnie miejsce
w tabeli piłkarze do spotka
nia podeszli z wielką ochotą
na zwycięstwo. W pierw
szych minutach spotkania
nadawali ton gry. Okazję do
zdobycia gola miał już
w 6 min Kluge, który z odle
głości 6 metrów strzelił
w bramkarza. Parę minut
później nie udało się też wy
korzystać 100-procentowej
okazji do prowadzenia Gro
cie.
Goręczynianie pierwszą
bramkę stracili w 30 min.
Piłkarzom Wdy udało się
przeprowadzić skuteczny
atak na bramkę gospodarzy.
Silny strzał piłkarza Wdy
delikatnie jeszcze musnął
bramkarz gospodarzy Bir.
Lecz to nie wystarczyło, aby
obronić bramkę. Drugiego
gola gospodarze stracili
w 60 min. Po błędzie obrony
zawodnicy Czarnej Wody
przeprowadzili szybki i sku
teczny kontratak.

B KLASA

•Kościerzyna

Tabeia

Wierzyca Stara Kiszewa Grabowo Kościerskie 5:4.
1, Grabowo
15 27-11
6
2. Nowa Karczma
6
13
21-8
Bramki: Bartosz Tocha 2,
3. Wierzyca
*5
13
Sławomir Mejna 2, Bogdan
9-14
4. Wda
6
7
Kosecki -: Dariusz Formela 2,
1244
6
5. Skorzewo
6
Bartosz Bida i Bartłomiej
10-21
6. Korner
5
6
Kowalewski; Kasztelania II
0
4-29
7, Kasztelania ii
6
Garczyn - Skorzewo 1:2; Nowa
Karczma - Komer Korne 5:0.
Mecz zaległy: Nowa Karczma Grabowo Kościerskie 1:2. Bramki dla Grabowa: Bartosz Bida i Dariusz
Formela.

;1M«

(jard)

I Puck

Tego dnia piłkarze z Goręczyna (ciemne stroje) nie mogli
złapać wiatru w żagle.
Fot. Artur Socha

Atlas - Wda 0:2 (0:1)
Atlas: Bir - Data, Ustowski (75 Brylowski), Pleszek, Kluge - Bemowski,
Kryszewski, K. Grota, Drywa - i. Grota, Renowski.

Zawodnicy Goręczyna nie
poddawali się. Wciąż pona
wiali swe ataki, jednak tego
dnia pomimo atutu własnej,
murawy gospodarze nie mo
gli złapać wiatru w żagle.
Podczas spotkania sędzia
podyktował dwie żółte kart

ki. Po jednej dla każdej ze
stron.
- Brakuje nam snajpera powiedział Kazimierz Zielkie, prezes Atlasu. - Piłka
rza, który potrafiłby celnie
i skutecznie wykorzystać
podania od kolegów.

(u)

Tabela

Kotwica Kuźnica - Zryw
Sławoszyno 1:0. Bramka: Bolda;
17:4
22
1. Kaszuby
Jastrząb Jastrzębia Góra - Nórda 2. Kotwica
17
16:8
Karwia 0:2. Bramki: Wróblewski
16
27:11
3. Zryw .
12:7
(samob.), Okoń; LZS Celbowo 13
4. Nórda
12 11.18
5. Klif
Kaszuby II Połchowo 0:1.
10
23:25
6. Wicher
Bramka: Darga; Wicher
9
7. Celbowo
Wierzchucino - MKS II
9
4:11
8. Jastrząb
Władysławowo 4:3. Bramki:
9 11:23
9. ABC Sokół
Oleszek, Patok, Furtak Plocke 8
11:18
10. Bałtyk
Kukowski 3; Kaszubia Starzyno - 11. Władysławowo ii
6 10:20
ABC Sokół Strzelno 2:3. Bramki:
14:22
12. Kaszubia 8
M. Dietrich, I. Walkusz - D.
Adrian, F. Marzejon, R. Szweda;
Klif Chłapowo - Bałtyk Gnieżdżewo/Swarzewo 1:2. Bramki: Kneba Laga, Pelowski.

•Wejherowo
Sokół Bożepole Wielkie Jastrząb Domatowo 3:0
(walkower); Start II Mrzezino Iskra Połczyno 0:5, Start Brzeźno
Lęborskie - Zenit Łęczyce 0:4,
OKS Rumia Janowo - Kwadja
Strzebielino Morskie 12:1, Koń
Luzino-GKS Luzino 1:3,
Sprzęgło Wejherowo Błyskawica Reda Rekowo Dolne
1:2.

(RK)L

1 .Janowo
2. Błyskawica
3. Zenit
4. Luzino

11

12; Iskra

Kino i teatr

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych
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Godzina

SUPERKINO KREWETKA

Cena

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

GDAŃSK
Neptun
ul. Długa 57
tel.301-82-56

Kameralne
ul. Długa 57
tel. 301-53-31

Hełikon
ul. Długa 57
teł. 301-53-31

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

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

Dragon Bali Z
8 kobiet
Czerwony smok
Droga do zatracenia

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

10
11.45
13.45,16,20.30
18.15

12 zł n. 10 zł u.

Golasy
Time out
8 kobiet
Droga do zatracenia

Polska (18)
Francja (15)
Francja (15)
USA (18)

14.20
15.50
18.15
20.15

12 złn. 10 zł u.

Droga do zatracenia
8 kobiet
Time out
Golasy

USA (18)
Francja (15)
francja (15)
Polska (18)

14.40
16.45
18.40
21

12 zł n. 10 zł u.

USA (b.o.)
Stuart Malutki 2
USA (15)
Za drzwiami sypialni
Bośn.-Herc. (15)
Ziemia niczyja
USA (15)
xXx
Bajkowe poranki:
Piotruś Pan - wielki powrót USA (b.o.)
USA (b.o.)
Ulo i Stich

14.45
16.15
18.45
20.30

12 złn. 10 zł u.

•

8 zł

Czas pijanych koni
Łaźnia

17 pt.
12 złn. 10 zł u.
18.25 pt.
17 sob., niedz.
22.05 pt.
18.45 sob., niedz.
20.10 pt., 20.45 sob., niedz.

Brother
HanaBi

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

11.09.01
Anioł w Krakowie
Głośniej od bomb
Niebo

USA (15)
Polska (15)
Polska (15)
Niem./Fr. (15)

Polonia
uł. Boh. Monte
Cassino 55/57
tel.551-05-34

Dragon Bali Z
Czerwony smok
8 kobiet

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

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

xXx
Droga do zatracenia
Golasy

USA (15)
USA (15)
Rolska (18)

KINO

^

Prod./Wiek

Wisła

ul. Dąbrowskiego 11

9.30 niedz.
11 niedz.

15
17.25
19.10
20.55

12 złn. 10 zł u

16
18
20.30

12 złn. 10 zł u.

14.30
16.45,20.40
19

12 zł n. 10 zł u.

Godzina

Cena

Sokół
al. Jana Pawła I11
tel.562-21-03

Raport mniejszości
Ostrożnie z dziewczynami

Tytuł

Produkcja/wiek

.Godzina

Femme fatale

USA (15)

Czerwony smok

USA (18)

8 kobiet

Francja (15)

Droga do zatracenia

USA (15)

14.30,17,19.30,22 pt., 12,14.30,19.30,27 sob.
12,14.30,17,19.30,22 niedz.
13,15.45,18.30,21.15 pt.
10.15,13,15.45,18.30,21.15 sob., niedz.
15,17.15,19.30,21.45 pt.
11.30,13.45,19.30,21.45 sob.
12.30,14.45,17,19.15,21.30 niedz.
14.15/16.45,19.15,21.45 pt
12,14.30,17,21.45 sob.
11,13.30,19,21.30 niedz.

Halloween: Resurrection USA (15)
Mustang z Dzikiej Doliny USA (b.o.)
USA (15)
xXx
Połska (12)
Zemsta
USA (15)
Tożsamość Bourne'a
USA (15)
Raport mniejszości
Francja/Pol. (15)
Pianista
USA (b.o.)
Stuart Malutki 2
Polska (15)
Dzień świra
•normalny
do godz. 17 pon.-czw. -15 zł
do godz. 17 sob.-niedz. -16 zł
•normalny
po godz. 17 pon.-czw. -16 zł

10,12,14,16,18
16.30,19,21.30 pt., 17,19.30,22 sob., niedz.
9 pt, 9.30,12.14.30,17,18.30,19.30 pt.-niedz.
14,22 pt, 14.30,22 sob., niedz.
11,21 pt, 13,21 sob., niedz.
9,12,15 pt, 10,18.45 sob., 10,16 niedz.
10.15,12 pt, 10.45,12.30 sob., niedz.
20
po godz. 17 pt-niedz.-17 zł
^ulgowe-10 zł
•studenckie -12 zł
•grupowe -10 zł
•wtorki-10 zł

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

Produkcja/wiek

Godzina

Czerwony smok

USA (18)

Femme fatale

USA (15)

Edi
Wieczny student
8 kobiet
Asterbc i Obelix
- Misja Kleopatra
Droga do zatracenia
b=mc2
Gwiezdne wojny
Atak klonów cz 2
Halloween: Resurrection
Pianista
Raport mniejszości
Scooby Doo
Tożsamość Bourne'a xXx
Zemsta

Polska (15)
USA (15)
Francja (15)
Francja (b;o.)

9.15 pt., 12,14.45,17.40,20.30 sob., niedz.
23.15 pt., sob.
9.45,16.20,21.45 pt.
16.20,19,21.45 sob, niedz.
14,16.30,18.30,20.35
16,21.15
16.15,18.45,21.20
11.15 sob., niedz.

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

9,11.45,17.15,20.05 pt.-niedz., 23 pt., sob.
15.05
9.30 sob., niedz.

USA (15)
Francja/Pol. (15)
USA (15)
USA (12)
USA (15)
USA (15)
Polska (12)

Dragon Bali Z
Epoka lodowcowa
Lilo i Stich
Mustang z Dzikiej Doliny
Potwory i spółka
Stuart Malutki 2

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

15.50
11.15 pt., 14.30,17.50,21 pt.-niedz.
9.30 pt, 12.45,18.15,21.30 sob., niedz.
9.20 sob, niedz.
13.20,19 pt, 13.20,18.30 sob, niedz.
19.20,22
1Q11,12.30,13.30,15,16,1735,18.35,20 pt
10,1230,1330,15,17.35,20 sob, niedz.
9.20 pt, 11.40 pt.-niedz.
11 sob., niedz.
9.45 sob, niedz.
10.45,13,15.15,17.20
9.15 sob, niedz.
10.15,12.15,14.15

17,19.45

12 zł n. 10 zł u

USA (15)
USA (15)

15.30,20
18

12 zł n. 10 zł u

P Tanie wtorki -10 zł
•normalny 14 zł
•bilety week. do godz. 17 -14 zł
•bilety week. po godz. 17 -17 zł
•dziecięcy -10 zł
•szkolny pon.-czw. -12 zł

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

^ poranki sob., niedz. - 8 zł
^ studencki pn.-czw. -12 zł
^ grupowe -10-14 zł
Ceny biletów nie obejmują filmów:
„Zemsta", „xXx", „Scooby Doo",
„Stuart Malutki 2".

SILN/ER SCREEN

:HOJNICE
Kinoteatr
ul. Swarożyca 1

Dzień świra
Nigdy więcej

Polska (15)
USA (15)

17,19 pt
18sob.

8 zł

Kosmos
ul. Młyńska 2

Pianista

Polska (15)

18

12 zł

TEATR

22

Polska (15)

STAROGARD GD.

Wicher
ul. Steyera 1

la Ml]

Hrabia Monte Christo

USA (15)

17,19.15

Cena

Ty,ut

10 zł

Gdzie

Gdańsk

Giselłe

18 niedz.

25-50 zł

Państwowa
Opera Bałtycka
al. Zwycięstwa 15
763-49-06

Gdańsk

Piękna i bestia

10 pt.
12 sob., niedz.

10 zł

Teatr Miniatura
ul. Grunwaldzka 16
341-94-83

Gdańsk

Prezydentki
19 pt.
Teatr Powszechny z Warszawy

20-45 zł

Teatr Wybrzeże
Targ Węgłowy
301-13-28

Gdańsk

Monachomachia

19 sob., niedz.

25-35 zł

Teatr Wybrzeże
Malarnia
551-39-36

Sopot

Mąż i żona

19.15

25-40 zł

Teatr Wybrzeże
Scena Kamerałna
551-39-36

Gdynia

Wichrowe wzgórza

19 pt., sob.

30-37 zł

Teatr Muzyczny
pl. Grunwaldzki 1

Gdynia

Czego nie widać

18 pt.
19 sob., niedz.

14-22 zł

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

Tytuł

Produkcja / wiek

Godzina

Czerwony smok

USA (18)

Edi
Femme fatale
Droga do zatracenia
8 kobiet

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

Zemsta

Polska (12)

xXx
Tożsamość Boume'a
Raport mniejszości
Pianista
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Mustang z Dzikiej Doliny
Dragon Bali Z
Stuart Malutki 2

USA (15)
USA (15)
USA (15)
Fr./Poł. (15)
Francja (b.o.)

13,16.45,19.30,22.15 pt.-niedz.
10.15 sob., niedz.
14.15,16.30,19.20,21.50
19.15,22.20
15,17.30,20,22.30
15.45,18,20.15 pt.-niedz.
10.30,12.50 sob., niedz.
8.30,9.45,11,12.15,14.30,16.40,19,21.15 pt.
9.45,12.15,14.30,16.40,19,21.15 sob, niedz.
12.10 pt., 14.40,21.35 pt.-niedz.
9.50 pt, 16.30,21.30 pt.-niedz,
21.20
9.30,12.30,15.30,18.30
9.50,12.10 sob., niedz.

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

10.45,12.45,14.45,17.15
11.50 pt-niedz., 9.40 sob., niedz.
10,11.45,13.30

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

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

HALLOWEEN: RESURRECTION
•Reż.: Rick Rosenthal
•Prod.: USA, 2002
•Typ: horror
•Wyst.: Jamie Lee Curtis, Busta
Rhymes, Sean Patrick Thomas

Grupa nastolatków wygrywa w konkursie telewizyjnym główną na
grodę - jedną noc w rodzinnym domu serialnego mordercy, Michaela
Myersa. Noc ma być transmitowana na żywo w internecie. Przygoda
zamienia się w koszmar, gdy jej uczestnicy zdają sobie sprawę, że gra
w której biorą udział, toczy się o ich życie. Michael Myers powraca.
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SERCA DWA
•
Wolna, 70 lat, brunetka, domatorka, bez nałogów. Lubię
spacery, dom, dobrą muzykę. Bardzo dokucza mi samotność.
Może znajdzie się jakiś pan bez nałogów, który chciałby u mnie
zamieszkać jako sublokator lub przyjaciel na dobre i złe chwile
życia.
sygn. 2119
•
Jestem samotnym, wysportowanym kawalerem. Mam 21 lat,
180 cm, średnie wykszt. i własne M. Poznam kobietę do 26 lat,
dziecko nie stanowi problemu. Na listy ze zdjęciem odpowiem
w pierwszej kolejności. Mogę dużo zaoferować.
sygn. 2120
•
Mam 29 lat. Jestem panną, katoliczką, nieśmiałą i wrażliwą
dziewczyną. Pracuję i studiuję zaocznie. Kocham góry i morze.
Cenię wierność, uczciwość i odpowiedzialność. Chciałabym
poznać sympatycznego kawalera bez zobowiązań i nałogów,
przyjaciela na całe życie.
sygn. 2121
•
Jestem 43-letnim kawalerem, mam 170 cm, szczupłą
sylwetkę, ciemnoblond włosy. Oddam całe swe serce i miłość
kobiecie, która pokocha mnie takiego jakim jestem, która
poważnie myśli o życiu we dwoje. Pani może być z dzieckiem,
sygn. 2122
•
54-letni (182 cm, 80 kg) kawaler z odzysku, z poczuciem
humoru, zadbany, z wadami i zaletami, palący, pełnosprawny, z
temperamentem, opiekuńczy. Pragnie poznać miłą, szczupłą,
zdecydowaną, z własnym zdaniem panią, nieszukającą przygód,
potrafiącą kochać z wzajemnością.
sygn. 2123
•54/180/80, wolny, bez zobowiązań, palący, ma gdzie
mieszkać i czym jeździć, z poczuciem humoru, wyrozumiały,
opiekuńczy i czuły. Mam wady i zalety, z którymi sobie radzę,
lecz najbardziej dokucza mi samotność. Panią posiadającą te
same problemy i pragnącą powiązać je razem zapraszam do tfh
duetu w zaufaniu i szczerości. Foto i telefon mile widziane.
sygn. 2124
•
Szatynka, mówią że ładna, 25 lat, 168/52, uczciwa, wesoła,
wierząca, ze średnim wykszt., stałą pracą. Poznam pana z okolic
Malborka nie tylko szukającego przyjaźni, lecz może wspólnej
miłości. Wiek od 20 do 35 łat.
sygn. 2125
•
Wrażliwy, odrobinę nieśmiały 25-latek, pracujący, kawaler,
bez nałogów pozna bratnią duszę poważnie myślącą o życiu.
Tczew.
sygn. 2126
•
Adam,33 lata i 176 cm. Pracuję, jestem finansowo niezależny,
z własnym mieszkaniem. Palę, lecz nie nadużywam alkoholu.
Jestem wierzący, mam wszechstronne zainteresowania.
Poznam pannę w wieku 25-33 lat, może być z małym
dzieckiem, wierzącą i praktykującą, o wszechstronnych
zainteresowaniach, poważnie myślącą o życiu we dwoje.
sygn. 2127
•
Samotna domatorka, bezdzietna,7 bez nałogów, lubiąca
porządek, spokojny dom, spacery, z mieszkaniem, łat 74.
Poznam pana o podobnych walorach, któremu dokucza
JA
samotność, w wieku 70-80 lat, który chciałby być przyjaciełen^^
na smutne i szare dni życia, może życie byłoby weselsze we
dwoje. Panna.
sygn. 2128
•
Samotny, 26-letni kawaler, kulturalny, bez nałogów, o
szerokich zainteresowaniach, ceniący szczerość i zaufanie,
pozna panią (22-26 lat), która lubi spacery we dwoje i poważnie
podchodzi do życia. Foto mile widziane. Oferty z Trójmiasta. Lew
z Gdyni.
sygn. 2129
•
Wysoki brunet (189/86), zmotoryzowany, bez nałogów, 33
lata, pozna panią do lat 45 w celu miłej znajomości.
sygn. 2130
•
32-letni kawaler, szatyn, 176 cm, szczupły, bez zobowiązań i
nałogów, nieszukający przygód, ceniący szczerość i wierność, o
wszechstronnych zainteresowaniach, pozna panią o podobnych
walorach w wieku 30-40 lat, dziecko nie stanowi przeszkody.
Mile widziane mieszkanie. Uroda nie ma znaczenia, liczy się
wnętrze. Foto i nr telefonu przyspieszą kontakt.
sygn. 2131

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

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

KUPON <30%.

rca
dwa

Dziennik

WWW

Battfctó^ig

piątek
25 października 2002 r.

Echo Ziemi Puckiej

Początek pomorskiej ligi

SZKOLNE ZAWODY

Siatkarze
zaczynają grać

kilkumieI 1
sięcznej
iNg# | l przerwie ruI I szają kolej
ki# ne rozgryw
ki halowej siatkówki w Puc
ku. W mistrzostwach regionu
pomorskiego tutejszy Mię
dzyszkolny Klub Sportowy
Korab Puck wystawia druży
ny w trzech kategoriach wie
kowych. Są to juniorzy, kade
ci i młodzicy.
Największe
nadzieje
w klubie związane są z kade
tami. Podopieczni trenera
Irosława Stacheckiego mają
szanse na poważne włączęni^H do rozgrywki o czoło
we miejsce-w województwie.
Ich przeciwnikami są: SKS
Amber Starogard, Pogoń Iry
da Lębork, Jurand Malbork
i AZS Słupsk. W puckim klu
bie liczą, że Korab zajmie
jedno z dwóch pierwszych
miejsc w tej stawce. To za
gwarantuje
awans
do
ćwierćfinału mistrzostw Pol
ski.
Na inaugurację kadeci Koraba w ubiegłą sobotę mieli
przed własną publicznością
zmierzyć się z Pogonią Iryda
Lębork. Mecz został przeło
żony na prośbę gości.
Najmłodsi siatkarze Koraba - młodzicy - zaczynają
rozgrywki ligowe w przy
szłym miesiącu.
pierwszego przeciwniiorów Koraba wyzna
czono od razu zespół Jantara
Pruszcz Gdański, uznawane
go za faworyta wojewódzkich
rozgrywek. Trudno oceniać
szanse w rozgrywkach pod
opiecznych Piotra Kozakie
wicza. Z klubu odeszła więk
szość zawodników stanowią
cych ubiegłoroczny trzon re
prezentacji juniorów.
- Będziemy się posiłkować
kadetami, to jest pewne mówi Piotr Kozakiewicz -

«

Oiimpada najmłodszych

Zawodników dekorował Waldemar Płomień.
Fot. Ryszard Sitkiewicz

ŻELISTRZEWO Żelistrzewo przed Leśniewem,

Juniorzy MKS Korab Puck z trenerem Kozakiewiczem.
Z poprzedniego składu zostało nam bowiem czterech
zawodników
Przeciwnikami juniorów
w lidze są także Stoczniowiec
Gdańsk, SKS Amber Staro
gard, Jurand Malbork i MTS
Kwidzyn.
Ostatnim sprawdzianem
kadetów i juniorów był tur
niej Korab Cup, w którym
pucczanie wystąpili w roli
gospodarzy. Co prawda żad
na z ekip MKS-u nie znalazła
się na podium, ale siatkarze
toczyli wyrównane boje
z krajową czołówką w tych
kategoriach wiekowych. Tre
nerzy ocenili ten występ po
zytywnie.
Wszystkie mecze Koraba
na własnym terenie odbywać
się będą w sali gimnastycz
nej Zespołu Szkół Ponad-

SM2S7
(mid)

E

hBPH

.Krzysztofm^oi

Fot

rftfk

Połchowem, Mrzezinem i Połczynem - tak przed
stawia się końcowa klasyfikacja biegów najmłod
szych uczniów z gminnych szkół podstawowych.
- Biegi przełajowe to pierwsza edycja Olimpiady
Najmłodszych - wyjaśnia Ryszard Sitkiewicz, je
den z pomysłodawców zawodów - W lutym dzieci
grać będą w dwa ognie, a w czerwcu planujemy
zabawy lekkoatletyczne.
Po zakończeniu całego cyklu szkoła, która będzie
miała najwięcej punktów otrzyma tytuł zwycięzcy
Poszczególne klasyfikacje wygrali: Emilia Rosin
(kl. 1), Emilia Felkner (ki. 2) - obie z Żelistrzewa,
Marta Borkowska (kl. 3) z Połchowa, Radosław
Lademan (kl. 1), Mateusz Kirszling (kl. 2) i Radek
Obczyński (kl. 3) - wszyscy z Leśniewa.
- Trzech najlepszych zawodników w każdej z ka
tegorii otrzymało pamiątkowe medale - mówi Ry
szard Sitkiewicz.
W zawodach wzięło udział ok. 130 zawodników.
(pen)

O puchar dyrektora

Zwycięska drużyna turnieju.

LEŚNIEWO. W tutejszej szkole rozegrano turniej

'i

Tumi
93-

Cup byt ostatnim sprawdzianem prad liFot. Krzysztof Miśdziol

piłkarskich drużyn pięcioosobowych. Wzięły
w nim udział reprezentacje SP Leśniewa oraz są
siednich szkół z Darżlubia, Połczyna i Werblini.
Grano o puchar przechodni dyrektora miejscowej
szkoły. Rozgrywki odbywały się systemem każdy
z każdym. Zwyciężyli gospodarze, pokonując 2:
0 Werblinię, 5:0 Połczyno i 2:0 Darżlubie. Królem
strzelców został Sylwester Ilanz z Leśniewa,
strzelając 6 bramek. Najlepszym bramkarzem
okazał się również reprezentant gospodarzy - Ka
rol Piontke, który nie przepuścił w turnieju żad
nego goła!
- To pierwszy nasz turniej - mówi organizator im
prezy Piotr Potrykus, nauczyciel wuefu w SP Leśniewo. - Pogoda dopisała, było sporo emocji. Za
rok powtórzymy te zawody.
Skład drużyny Leśniewa: Sylwester Ilanz, Karol
Piontke, Damian Białk, Łukasz Kosecki, Andrzej
Srok, Dawid Sztamborski, Mariusz Okrój, Piotr
Okuń.
(mid)

Ogłaszaj się

GRATKO

zawsze w środę w Dzienniku
Drużyna kadetów z trenerem Irosławem Stacheckim.

Fot. Krzysztof Miśdziol

B i u r a
„ .i •
KeKiamy.

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, teł. (0-58) 30-03-267
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2, tel. (0-58) 66-06-525
Słupsk uL Fi|mowa 36i te|. (0-59) 848-17-30
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Prawo i Sprawiedliwość

ARTBUD Sp. z o.o.
'

Kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego

Pochodzą z pomorskiej rodziny zasłużonej od pokoleń w walce o
polskość Pomorza i Kaszub. Mam 53 lata, wykształcenie wyższe,
dwie córki studentki AM w Gdyni. Brałem czynny udział w Powsta
niu Grudniowym 1970 r. Konsekwencją tego była emigracja
polityczna do USA. W Ameryce, w Chicago w czasie 9-letniego
pobytu prowadziłem własnąfirmę, współpracowałem z Kongresem
Polonii Amerykańskiej. Doświadczenia z kraju najlepiej zorgani
zowanego na świecie pragnę wykorzystać w pracy w Sejmiku, a
także doprowadzić do współpracy z bogatym stanem Ilinois.
Jestem założycielem Zespołu ds. Upamiętniania Etosu Tajnej
Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski" i w ramach jego zajmuję
się odkłamywaniem historii tej patriotycznej konspiracyjnej
organizacji współpracując z Instytutem Pamięci Narodowej; m.in.
wyjaśniane są okoliczności bohaterskiej śmierci por. Józefa
Dambka-założyciela idowódcy "Gryfa" mojego stryja.
U1 Polsce potrzebne jest Prawo i Sprawiedliwość
Ogłoszenie zlecone i optacone przez Koalicję KW PO-PIS

Ol

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

*

ZIEMIA PUCKA

OFERTA SPECJALNA

Tadeusz
Bejnarowicz

SYSTEM DOCffiPLEN
23,50 Zł/m2 cena brutto

LISTA NR 8

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

GAZOBETON „24"

NR 7 NA LIŚCIE

4,85 zł/szt.

CEMENT
300,00 d/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 zl/m2
TYNK AKRYLOWY „kornik"
3,00 zł/kg
PŁYTA GIPSOWO-KARTON. 12,5 mm
13,00 zł/szt.
DACHÓWKA ROBEN
od 33,50 zl/m2
DACHÓWKA BETONOWA IBF
22,50 zl/m2
PAPA TERMOZGRZ. nawieiz. gr. 5,2 mm
9,50 d/m2
PAPA TERMOZGRZEWALNA Y60S42H
. 6,35 zł/m2

2041548/A/1596

Przychodnia

BIK - MED

Kandydat do Rady Powiatu Puckiego
Komitetu Wyborczego Wyborców
„ZIEMIA PUCKA"
W wyborach samorządowych startuję po raz pierwszy.
Jako radny w Radzie Powiatu Puckiego chciałbym skupić
się przede wszystkim na tematach związanych z rozwojem
rolnictwa oraz lokalnej przedsiębiorczości i turystyki,
które odgrywają zasadniczą rolę w zmniejszeniu bezrobocia
w naszym regionie.

U nas kupisz materiały od fundamentów
aż po dach w konkurencyjnych cenach.
ZAPRASZAMY!!!
OFERUJEMY PROJEKTY i NADZORY BUDOWLANE

Puck, ul. A.W.P. 16, gabinet 101,1 piętro
tel. 673 09 24, kom. 0608/446 975

Oferta dotyczy faktur zapłaconych gotówką.

IVIASA2E

Postaw znak A przy numerze i
Tadeusz Bejnarowicz
Ogłoszenie zlecone i optacone przez KWW „Ziemia Pucka" 204

24800787/A/l 169

POL - BUD

SPECJALISTYCZNE

HURTOWNIA MAT. BUDOWLANYCH

BiJUJiJiJJM
pR

kręgosłupa * z osteoporozą * pourazowe
dla kobiet w ciąży * rwy kulszowej

0 NI 0 C J A

SUPER CENA

l

GAZOBETON 24 4,99 zt brutto
Inne materiały również po atrakcyjnej cenie

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

2041655/A/904

2040909A/1559

84-120 WŁADYSŁAWOWO TEL. 674 33 88
UL. PORTOWA 10
FAX 674 37 57 2041702/A/904

J

PRZYSZEDŁ CZAS NA KASZUBÓW
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „KASZUBY"
NASZ KANDYDAT NA WÓJTA GMINY PUCK

Jestem mieszkańcem Swarzewa. Pochodzę z rodziny rolnicze}. Ukończyłem Uniwersytet Gdański. Od kilku lat prowadzę firmę
ipstalącyjno-budowlaną średniej wielkości. W swojej prący samorządowej chciałbym podejmować działania, które pozwolą wykorzystać
naturalne walory naszego regionu: położenie geograficzne, tradycje kulturalne ł potencja^ jaki drzemie w ludziach.
Moje hasło to: GOSPODARNOŚĆ* PRAWORZĄDNOŚĆ, SPMWIEDLIWOŚĆ
ABY GMINA PUCHA BYŁA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM I ŚRODOWISKU

Nasj kkMydaći na rądgycfr Ornipy, Puęk
USTA NR 8
Okręg nr 2
1. Tomczak Bolesław - Domatowo
2. Dzienisz Alfons - Radoszewo
3. Ciskowski Sylwester - Starzyno
4. Radtke Henryk - Werblinia
5. Bullmann Gabriela - Starzyno
6. Dettlaff Piotr - Starzyński Dwór

Okręg nr 1
, li Górnik Ęwa - Swarzewo
2. Hirth Jerzy - Łebcz
3. Budzisz Edward - Gnieżdżewo
4. Bieliński Władysław - Łebcz

5. Ladach' Marią - Swarzewo
6. Kołacz Adam - Gnieżdżewo
7. Pienczyn Andrzej - Strzelno
8. Kepke Maria - Czarny Młyn
• 9. Hirsz Józef - Mieroszyno

„ '' .^

' ;'

'

„

Okręg nr 4
Okręg nr 3
/ 1. Bosak Krzysztof - Sławutówko
1. Zelewska Dorota - Żelistrzewo •
2. Kapka Beata - Celbowo
. 2. Garśtkowrak Krzysztof <• Osłonino
3. Dudkiewicz Marian - Darżlubie
3. Rękwardt Marian - Żelistrzewo
4. Rumkowska Bogumiła - Rekowo Górne
4". Mąrżejon Wojciech - Smolno
5. Lessnau Jan - Połczyno
5. Okoń Maria - Osłonino
6. Bużan Kazimierz - Połchowo
- . .

f

- i.'

-

v

•

'-

?

Nie możemy obiecać, ze wszystko nagle się zmieni, ale zrobimy wszystko, aby pracowitość
i dążenie do celu, z której to cechy Kaszubi są dumni, dało zamierzone efekty.
•-
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Ł
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Rozmaitości

ani Dziennik
Echo Ziemi Puckiej

BEZPIECZNE POMORZE

Nasz konkurs

Nagrody za grzyby

W

naszym
no
wym konkur
sie ważne jest
szczęście
i
znajomość
okolicznych lasów. Aby wy
grać, 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

Irena, Henryk Styn Domatowo
Roman Hirt Puck

Wiesława Jaskulska tó
Władysław Miller Puck

Maf§oraata Kaniowska Puck
Andrzej Nędza Karwieńskie Błota I

30 cm

idzefTefcinfca tekowo

24 cm

Andrzej Pieper Władysławowo
Hł^TempskiftKk
Jadwiga Jaschke Puck

24 cm

Krzysztof Rambiert Puck

'

27 5cm

H
-.' Ml#

Zaopiekowano się dzieckiem

WŁADYSŁAWOWO. Na ulicy Gdańskiej pojawiła
się kobieta z małym dzieckiem*. Było ono bardzo
lekko ubrane, niestosownie do pory roku i warun
ków atmosferycznych.
- Kobieta była pod wpływem alkoholu - wyjaśnia
podinspektor Stefan Klein, zastępca komendanta
powiatowego policji w Pucku. - Okazało się, że po
chodzi z południa Polski. Z powodu konfliktu opu
ściła z dzieckiem mieszkanie, w którym czasowo
przebywała.
Będący w pobliżu podinspektor wezwał policję. Na
tomiast ekspedientki z sąsiedniego sklepu zaopie
kowały się dzieckiem, przynosząc mu ubranie.
- Dziękuję im za tak ludzką postawę - mówi ko
mendant Klein. - Rodzina trafiła już do mieszkania,
(mid)
wyjaśniamy całą sprawę.

początku listopada. Małgo
rzata Kaniowska przyniosła
do nas swoje drugie znalezi
sko - prawdziwka, który wa
ży 1,3 kg.
- Grzyb rósł przy przy
stanku autbusowym w Sikorzynie - mówi pucczanka.
Przypomnijmy, że zdjęcia
grzybiarzy z ich znaleziska
mi pokazujemy także w codzienych wydaniach „Dzien
nika".
Nagrody
ufundowała
Kwiaciarnia Danuty i Marka
Rintz, znajdująca się na puc
kim targowisku miejskim.
(bn)

Ranking grzybiarzy
24 cm
24 cm
23tm
22 cm

piątek
25 października 2002 r.

BaHycfci

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 bezpieczeństwem.Kupony 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)

Krzysztof Rambiert zbiera grzyby od trzeciego roku ży
cia.
Fot. Piotr Niemkiewicz

?•- fiSH
20 cm

lit

PZU ZYCIE SA

Dziennik

Tego grzyba Wiesława Cholcha znalazła w okolicy Me
chOWd.
Fot. Piotr Niemkiewicz

Ten prawdziwek Małgorzaty Kaniowskiej waży ponad
kilogram
Fot. Piotr Niemkiewicz

TYLKO DLA PRENUMERATORÓW

Klub

Chcesz mieć wpływ na
HOTEL
to, jak wygląda Twoja
codzienna gazeta? Mo- [Ja\
żesz napisać do nas
i w ten sposób wskazać, jakich zmian oczekujesz. Po
nieważ to Wy - Prenumeratorzy jesteście naszymi co
dziennymi wiernymi obserwatorami i Czytelnikami,
zwracamy do Was właśnie, abyście napisali do nas
o tym, co Wam się podoba w ofercie dla Prenumerato
rów, a co byście chcieli zmienić. Zaproponujcie nam też,
czego od nas oczekujecie. Adres podajemy poniżej.

SIESTA

bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

iSzczęśliwe karty
Chcesz wyjechać na weekend do
Wdzydz Kiszewskich? Odpowiedz na
cztery pytania i prześlij nam odpowie
MCDŹUIIRDCK
dzi na kartce pocztowej do 8 dnia na
stępnego miesiąca. Co tydzień publi
kujemy jedno pytanie, a co miesiąc losujemy nagrodę
miesiąca - weekend dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Radnych której kadencji wybierze

fflotel

my w najbliższą niedzielę?

i Weekend
w Jastrzębiej Górze
Raz w miesiącu na weekend będzie mógł wyjechać do
hotelu La Siesta nasz Prenumerator z rodziną, jeśli od
powie na cztery zadane przez nas w tym miesiącu pyta
nia. Wśród osób, które nadeślą odpowiedzi, wybierzemy
tę, która z osobą towarzyszącą i dzieckiem (do 5 lat)
w pensjonacie w Jastrzębiej Górze skorzysta z dwóch
noclegów, wyżywienia, siłowni, sauny, sali gimnastycz
nej oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: Wystawa czyich dzieł odbywa
się w Bramie Zielonej w Gdańsku? Na odpowiedzi cze
kamy do 7 listopada 2002 r.

Bezpieczne Pomorze',^'
Głosuję na najlepszego dzielnicowego:

Stwórz z nami gazetę marzeń

Prenumeratora

Kupon konkursowy

•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".

Imię i nazwisko:
Adres komisariatu:
Największym problemem mojej okolicy jest:

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

Rabat honorowany na podstawie ważnej
Karty Klubu Prenumeratora
(b« alkoholu)
ul. Morska 5
Puck
tel. <058)673-11-97

10%
na konsumpcję
(bez alkoholu)

ul Wałowa 3
Puck
tel. (058)673-25-25

Vi tel

13% rabatu

nn akcesoria do

tthfuoów komórkowych

3% % 4

ul. M.D.Łot 24
Puck

tel. (058)677 22 77

rabatu
ęf /fauMiunia 10%
na konsumpcję
J&ctar/a

®

ul. Morskiego
Dywizjonu Lotniczego 20
Puck
teL <058)673-41-83

podpis

Organizatorzy:

# naszemiasto^p!

PZUŻYCIE SA

Nasi Partnerzy

10%
rabatu
na konsumpcję

..

REKLAMA

'INC ĘęĘt j§*C.i
rok założenia 1974

PRODUKCJA I MONTAŻ

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

CENY PROMOCYJNE

Doradztwo techniczne, pomiar i transport - GRATIS
Sprzedaż na raty bez poręczycieli.
Rumia, ul. Mtyńska 8
tel. 671-00-37, 679-42-42, 679-42-00 s

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

g
5

118

Dlieitnik
Banycki%

piątek
25 października 2002 r.

W związku z zaistniałym
nieporozumieniem,

przepraszam
moją byłą pracownicę,

Panią
Agnieszkę Roszmann

Ogłaszaj się

p e A cn
zawsze

za niesłuszne oskarżenie
o kradzież i straty moralne,
jakie poniosła z tego tytułu
Beata Klahs.

we wtorek
w Dzienniku

SKOK

m

im. św. Jana z Kęt w Rumi
ma zaszczyt poinformować Państwa o
otwarciu drugiego oddziału w Wejherowie

pn, wt
cz, pt 9 -17

LOKATY KREDYTY

2041743/A/1006

Ogłaszaj się

zawsze w czwartek w Dzienniku
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

B i u r a

Reklamy:

KIEROWCA- doświadczony, han
dlowiec, dyspozycyjny, 40- letni,
świadectwo kwalifikacji, (058)
677-09-26
KIEROWCA kat. B, młody, świa
dectwo kwalifikacji, doświadcze
nie, bez nałogów, 0506/559-509
KIEROWCĘ z Wejherowa lub
okolic, prawo jazdy kat. C,
średnie wykształcenie, znajo
mość obsługi komputera- za
trudni firma. Tel. (058) 67722-20, (058) 778-30-40
KONSULTANTKI
058/58-830-98

OPIEKUN- zaopiekuję się osobą
starszą, samotną. Wejherowo,
okolice, (058) 672-29-73, 0604584-228
OPIEKUNKA, zaopiekuję się
dzieckiem, (058) 778-11-06

Oriflame-

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

KONSULTANTÓW
Oriflame,
0608-336-529,622-23-66

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

KRAWCOWĄ, 678-56-59

ZAOPIEKUJE się dzieckiem,
058/673-38-50
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem z te
renu Władysławowa i okolic,
0501/518-601 Kasia

AUTO W0T0

29-LETNI, średnie, solidny, bez
nałogów, komunikatywny, uczci
wy, prawo jazdy, 0604/282-305

FORD Transit, 91 r., 2.5 D, 9-osobowy, oszklony, stan bdb,
058/774-34-80

MŁODYCH, uczciwych, praca
w bezpośrednim kontakcie
z klientem, 1200- 2500,- mie
sięcznie, 664-07-97

ABSOLWENTKA techn. gastro
nomicznego poszukuje pracy
w zawodzie kelner, barman, teren
powiatu puckiego, 673-37-88

FORD Transit 9 osób (98/ 99)
Stupsk, 0502/239-036, 059/84351-46

PRACOWAŁEŚ w Niemczech,
Holandii, Austrii, odbierz podatek
najtaniej!
Najskuteczniej!
058/301 -82-63

CHEMIA- korepetycje, gimna
zjum, szkoła średnia, 0505/602632,671-39-23 po 20.00

GERMANISTA emeryt, nauczy
ciel niemieckiego, poszukuje pra
cy w hotelu lub prywatnie,
058/672-49-35
HYDRAULIK, konserwator, renci
sta- różne uprawnienia, uczciwy,
ślusarz maszyn, (058) 672-72-48
KAFELKARZ, monter płyt. gips.kart., paneli podłogowych i ścien
nych, kierowca kat. B, 673-22-58

DYSPOZYCYJNY, uczciwy, z sa
mochodem osobowym poszukuje
pracy, 058/671-20-35
KOMPUTEROWE pisanie, ska
nowanie, drukowanie, tabele, wy
kresy, poprawki, rysunki, inne,
671-15-93,0501/957-499
KOMPUTEROWE przepisywa
nie, tabele, wykresy, rysunki, po
prawki, skanowanie, drukowanie,
671-15-93,0501/957-499
KOMPUTEROWE przepisywa
nie, tabele, wykresy, rysunki, po
prawki, wydruk, skanowanie,
671-15-93,0501/957-499
MIŁA, uczciwa, podejmie pracę,
agencja, akwizycja wykluczone,
(0506) 98-63-36
MŁODA, dyspozycyjna zaopieku
je się dzieckiem na terenie Gdyni,
(058)621-74-64, (0503)41-90-60

Z serdecznym pozdrowieniem
Eugeniusz Podolak

Ogłoszenie zlecone i opłacone przez Komitet Wyborczy Wyborców Miasta Pucka i Powiatu 2041766/A/904

RENAULT 1.3, 1984, stan bdb,
1550 zł, 4 nowe opony, 0602626-124

FORD Transit, 91 r„ 2.5 D, 9-osobowy, oszklony, stan bdb,
058/774-34-80

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

Szanowni mieszkańcy Pucka!
Szanowny wyborco

Bezpośrednie powszechne wybory między innymi na burmistrzów oraz znajomość kontr
kandydatów zdecydowała że kandyduję na burmistrza Pucka.
Szanowni Państwo mam 56 lat żonę oraz dwoje dorosłych dzieci. Wykształcenie średnie
techniczne; państwową Licencję zarządzania. Kandydowanie na burmistrza miasta Puc
ka podyktowane jest przygotowaniem merytorycznym oraz posiadanie około 28 letniej
praktyki zarządzania zakładami produkcyjnymi, które najczęściej wyciągałem z tzw. „doł
ka finansowego" z pełnym efektem. W tym około 8 lat zarządzania Zasobem Skarbu Pań
stwa na obszarze 6 powiatów oraz 14-stu gmin. Posiadam doświadczenie w pracy samo
rządowej. Pełnię wiele funkcji społeczno samorządowych w tym również jako radny
miasta Pucka II i III kadencji. Szanowni państwo kandyduję na burmistrza, ponieważ je
stem w pełni przekonany co do tego że nasze piękne miasteczko należy obudzić z letargu.
Wy państwo pragniecie rozwoju naszego miasteczka, ja o tym doskonale wiem i dlatego
też przy Waszej pomocy powołując samorządy lokalne, terenowe „Rady Osiedlowe" oraz
współpracy z podmiotami gospodarczymi i nie tylko z naszego miasta można wiele uczy
nić. Mój program rozwoju miasta jest bardzo konkretny realny do realizacji przemyślany
nie zawsze wymagający dużych środków finansowych. Aby nasze miasto uczynić atrak
cyjnym, które będzie dynamicznie rozwijało się zmniejszało choć w niewielkim stopniu
bezrobocie należy natychmiast przystąpić do realizacji programu które prezentują:
1. Zagospodarowanie nabrzeża puckiego poprzez budowę parkingów, doprowadzenie
plaży do pełnej używalności (przez jej powiększenie w kierunku Rozgardu oraz uzbro
jenie w niezbędne urządzenia).
- Utworzenie wypożyczalni sprzętu wodnego oraz innych urządzeń, (lokalizacja placówek
handlowych).
- Z poważniejszych inwestycji to rozbudowa portu żeglarskiego, budowa mariny.
2. Priorytetem dla miasta Pucka jest konieczność wszczęcia budownictwa:
- blokowego, wielomieszkaniowego, socjalnego
- indywidualnego, pomoc dla młodych małżeństw.
3. realizacja rozdziału instalacji budowo-kanalizacyjnej i wodociągowej
4. Uzbrojenie terenów budowlanych w podstawową instalację.
5. Polepszenie warunków życia społeczeństwa między innymi poprzez pełną kontrolę jakichkolwiek podwyżek.
6. Powołanie fundacji na rzecz utrzymania szpitala, rozwoju oraz doposażenie w niezbędny sprzęt.
- oprawa stanu technicznego zasobów mieszkaniowych
- Przywrócenie sprzedaży mieszkań
- Dbałość o podnoszenie poziomu nauczania dzieci oraz poprawa warunków nauczania
- Dożywianie dzieci rodzin najuboższych oraz fundacja stypendium
- Poprawa ładu i bezpieczeństwa poprzez zwiększenie patroli oraz kompetencji Straży Miejskiej
- Puck miastem kwiatów i zieleni
- Rozwój sportu, rekreacji i kultury fizycznej.
Szanowni Państwo, Szanowny Wyborco! Zaprezentowany w części program jest ambitny, realny do realizacji. Na pewno stawiacie Pań
stwo pytanie tak ale z czego. Ja odpowiadam - burmistrz jest tą osobą która odpowiada za realizację programu orza zabezpieczenie
środków. Środki na realizację zaprezentowanego programu to środki poza budżetowe pozyskane od władz wojewódzkich, ministerstw
oraz z funduszy europejskich.
Szanowni Państwo - Wyborco!
Miasto nasze aby się rozwijało musi mieć właściwego gospodarza dbającego o mieszkańców oraz intensywny rozwój. Jestem ambitny
w działaniu. Głosując na mnie - pomagasz sobie, włączasz się w realizację programu: Więcej, lepiej, zdrowiej, bezpieczniej chcąc realiza
cji naszego wspólnego programu. 27 października 2002 roku zagłosuj na moja kandydaturę na burmistrza na TAK.

RENCISTA, magazynier, spraw
ny fizycznie, 40- letni, kierowcahandlowiec, świadectwo kwalifi
kacji, (058) 677-09-26

TRAKTORZYSTA + B, stolarz, pi
larz, drwal, przyjmie pracę,
(0604) 13-31-80

PRACOWNIKÓW przyjmie firma
do hurtowni, 10 zł/ godz., 623-54-

KANDYDAT
NA BURMISTRZA PUCKA

REANULT Traffic, poj. 2.0, diesel,
1984 r., stan dobry, cena
4.000 zł, tel. 052/397-85-53

FIAT 126p, 84 r., 300 zł, 671-4960 po 16.00

CHAŁUPNICTWO kilka ofert pra
cy, stała umowa, zbyt, znaczki
6 zł, informacje listowne, bezpłat
ne. „Agora" ul. Żeromskiego 14,
84-150 Hel

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIASTA PUCKA I POWIATU

PRZEPISYWANIE skanowanie,
wydruk, 671-15-93, 0501/957499

SPRZEDAWCZYNI, młoda, wykszt. średnie, znaj. kasy fiskalnej,
komputer, doświadczenie, praca
w Pucku lub okolicy, 673-19-72

PRZEDSTAWICIELA handlowe
go - producent upominków,
0502-364-845

www.gr

KANDYDUJE Z USTY NR 12

ZAPRASZAMY:
ul. Judyckiego 11
| Wejherowo- Nanice i
i tel. (058) 677-24-31

Echo Ziemi
Puckiej

JELCZ 315,1980 r., skrzyniowy wywrotka, sprzedam lub zamie
nię na osobowy, tel. 0604/888261

LUBLIN kontener, 1995, 6.500,0601/20-33-79
MERCEDES 200D, I rej. 1989 r.,
po remocie, cena 4.800 zł, tel.
052/398-47-53
MERCEDES Sprinter 412 D,
1998, faktura VAT, 0608/43-5146

STAR 200, 1978 r„ kabina 1987
r., nowe burty, tył opony nowe,
nowe akumulatory,, silnik po remonice,, 1.000 km, wywrót
3 stronny, stan bardzo dobry, ce
na 5.500 zł, lub zamienię na somochód osobowy, tel. 0604/888261
SUZUKI RF900R, 97 r„
20.000 km, II wlaśc., stan bdb +
spodnie i kask, 16.500,- 058/67403-02
VOLVO FM 12,2001 r., 6x6, sze
roki rozstaw, przedtużna rama, c.
siodłowy, 30.000 km, stan ideal
ny, tel. 0693/340-373
VW Polo, 1,6 kat, rej. 99 r., AS,
airbag, pilnie, 20 500 zł, (058)
671-72-24,
VW Polo, 76 r., 1.0, bardzo za
dbany, 058/673-32-28,0505/763138
A! Gotówka osobowe do
30.000,- 552-48-88
ALUFELGI 15 do VW lup Opla,
tel. 0604/243-881

OPONY zimowe 155x80x13 cali,
Korea, letnie Michelin, 7 mm,
160 zł para, (058) 686-21-38 Ko
ścierzyna
OPONY zimowe 185x65x14 cali
CAT 3-4 mm, 160 zł 4 szt.,
165x65x14 cali, Michelin, letnie
7 mm, 150 zł para, (0691) 50-7898
OPONY zimowe 195x65x15 cali,
Continental, 91 H, 205x60x15 ca
li, Michelin, 91 T, 6-7 mm, kierun
kowe, 400 zł 4 szt. (0691) 50-7898
OPONY zimowe kierunklowe,
225x60x15 cali Dunlop, 99 r., 56 mm, 400 zł 4 szt., f65x70x14
C Michelin, nowe, 200 zł 2 szt.,
(0691) 50-78-98
PRZYCZEPA kempingowa, 1osiowa, Wilk Sport 370, 4-miejscowa, 3,5 m, 77 r., 3000 zł,
(0606) 31-20-39 Dąbrówka Bytowska
PRZYCZEPA wywrotka 4,5 t,
pług dwuskibowy i rozsiewacz do
nawozu Kos, tel. 687-33-29
SKRZYNIA 5 -biegowa po remo
cie, most, sprzęgło, opony do Po
lonez, Czersk, tel. 052/398-64-98

ALUFELGI na 4 śruby, stan bdb,
4 szt., 058/673-14-11
ALUFELGI VW, 5 szpilek, 6x15
cali, ET 35 z oponami zimowymi,
195x65x15 cali, 3-4 mm, 700 zł
4 szt., (058) 686-21-38 Koście
rzyna

I 00- auta powypadkowe

FELGI stalowe Audi A4, VW B5,
6x15 cali, 200 zł, Audi 80, 100,
5,5x14 cali, 180 zł 4 szt., (0501)
25-12-71 po 15.00

0604-228-214

OPEL Ascona, 1.3E, OHC, czę
ści, tapicerka, zawieszenie, blacharka, 058/673-53-89

FELGI stalowe BMW 6x15 cali,
200 zł 4 szt., 5,5x14 cali z opona
mi 185x70x14 cali, 2-3 mm,
200 zł 5 szt., (0501) 25-12-71 po
15.00

PEUGEOT 106, 94 r., 108 tys.
km, biały, 1.0 benz., 9500 zł,
0609/104-963

MOTOCYKL Jawa TS 350,1990
r., stan bardzo dobry, tel.
052/398-64-98 Czersk

POLONEZ 1,5 LE, 85 r.,stan db,
siedzenia lotnicze, H, R, 5-biegowy, 20 tys. km, silnik po kapital
nym remoncie, 800 zł lub zamia
na na Fiata 126p, (0609) 75-5960, (0502) 54-95-99

MOTOR na napęd (akumulator),
nowy, 058/673-17-14
OPONY 205x60x15 cali Dunlop,
2001 r., 185x65x15 cali Bridgertone 98 r., 6-7,5 mm, 450 zł 4 szt.,
(058) 686-21-38 Kościerzyna

0604-235-892
I 000-

auta

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,
058/56-139-14
FIAT Punto, Brava, Sienna, tel.
058/56-111-72,0691/76-10-79
OPEL Astra, Corsa, Vectra, Kadett lub inny, 0606/385-862,
058/56-139-14
OPEL Astra, Corsa, Vectra, teL
058/56-139-78,0501/675-382
VW Passat, Polo, Vento, tel.
0691/76-10-72, 058/56-111-72
ALUFELGI do VW Golf IV, 16 ca
li z oponami, 205x55x16 letnimi,
(0691) 50-78-98
AUTA- powypadkowe,
uszkodzone,
rozbite0603-213-620

GOTÓWKA

zachodnie od
1990,0606/753-410

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

! 00 auta powypadkowe

0604-412-810

A! Osobowe, gotówka natych
miast 058/554-20-22

CHOJNICE - 1/2 domu, wysoki
parter, 96 m kw, garaż z tarasem,
24 m kw, ogród 600 m kw, tel.
0603/278-479
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, ga
raż 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
CHOJNICE - budynek mieszkal
no - handlowy, garaże,
200 m kw, tel. 052/397-14-21
CHOJNICE - dom na Osiedlu
Grunowo, tel. 0602/802-460

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

CHOJNICE -mieszkanie własno
ściowe M@, 3 - pokoje, tel.
052/397-13-56 lub 0503/581-059

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

CHOJNICE -sprzedam mieszka
nie w Rynku, pow. 51,5 m kw, IV
p., PCV, CO, niskie opłaty, tel.
0604/219-417
CZERSK - M-4, tanio,
70,77 m kw, parter wysoki, nowe
budownictwo, opomiarowane, 6 letnie, blok murowany, tel.
0691/661-366

1000- powypadkowe, rozbi
te, (058) 556-96-25, 0604846-202

68-53

CHŁAPOWO, działki blisko mo
rza, atrakcyjne miejsce, 058/67331-30, 674-34-31

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

rozbite,

i oo auta powy
padkowe (094)-341-

OŻEPOLE Wielkie, działka
700 m kw., domek gosp., miesz
kanie 54 m kw., woda, prąd, C. O,
kanalizacja, 73 000 zł, (055) 67626-37, (0692) 06-52-03

BARŁOMINO, gospodarstwo 6h,
dom, obora do remontu, stodoła,
blisko lasu, 200 000 zł, (058) 67812-38
BOLSZEWO- działka budowlana,
1.800 m, (058) 572-07-93
BOŻE Pole, działka 700 m kw.,
dom gosp.-mieszk. 54 m kw.,wo
da, prąd, CO, kanalizacja,
73.000,058/676-26-37,
0692/065-203

CZERSK-M4, 60, 2 mkw, par
ter, 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
WC, tel. 0506/653-156
CZERSK - pilnie sprzedam M-4,
6 -letnie, blok murowany, parter,
70,77 m kw, lub zamienię na
mniejsze z dopłatą, tel. 0691/661CZERSK -sprzedam mieszkanie
w bloku o pow. 78 m kw, lub za
mienię na dom może być do re
montu, tel. 052/398-93-80

DARŻLUBIE, działki na skraju la
su, 40 min. od Gdyni, 20 zt/m kw.,
0501/487-871
GDYNIA centrum - mieszkanie
2 pokojowe sprzedam, 74 m kw,
po remocie, tel. 0502/579-743
GOŚCICINO- działka budowlana
(865 m), prąd, woda blisko, tania,
058/678-00-66

NOWA Karczma, nierucho
mość zabudowana 1 ha,
1000 m kw., pod dachem,
688-21-81,687-71-05
NOWA Wieś Sztumska dom
200 m kw. działka 960 m kw.
wszystkie media tel. 055/27717-44

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

ODARGOWO, dzia^Hjd.
1400 m kw., pilnie,
do
uzgodnienia, 058/673-76-15

GOŚCICINO 33 działki budowla
ne, atrakcyjne położenie przy le
sie, 32,- /m^w., 0602/11-60-20

ODARGOWO k. Dębek, dzaiłka
bud. 1900 m kw., blisko morza,
uzbrojenie w ulicy, 058/673-23-95

GOŚCICINO k. Wejherowadziałka budowlana, tanio, 0691796-397
KLUKOWA Huta, dom w suro
wym stanie, 684-34-84
LUZINO- działka budowlana,
722 m, media- obok, zdecydowa
nie, pilnie, 0600-713-514, 0692736-606
LUZINO- działki budowlane (600
do 1550 m), uzbrojone, pod la
sem, (061) 653-27-50, 0608-719483

POŁCZYNO, działki bud., 30 min.
od Gdyni, 17 zł/m kw.,-0501/487871
PUCK, 1/4 nieruchomości w cen
trum, mieszkanie 42 m kw., po
dwórko, ogród, bezczynszowe,
60 000 zł, 058/673-38-03,
0692/80-72-10
PUCK, 2/3 domu z działką przy
ul. M. Piaśnicy, hipoteka, 346-2995 po 18.00
PUCK, 2 pokoje, o remoncie, ni
ski czynsz, 72 zł, 058/637-84-51,
0605/204-951

MALBORK dom jednorodzinny,
wolnostojący 300 m kw pow.
użytkowej- kuchnia kompletnie
wyposażona, 2 łazienki, pralnia;
działka 918 m kw. zagospodaro
wana, 0607/733-651.

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

MAŁE Swornegacie - domek let
niskowy, działka 400 m kw, tel.
052/397-64-21

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

MIECHUCINO k. Kartuz, sprze
dam 4-pokojowy dom z wygoda
mi, (0691) 34-77-69
MIECHUCINO k. Kartuz, sprze
dam dom piętrowy, wygody, 4-po
kojowy, (0691)34-77-69
MIEROSZYNO, 1 km od Jastrzę
biej Góry, działka bud.,
17 zł/m kw., 0501/487-871

PUCK, dom 175 m kw., działka
567 m kw., domek gosp., 673-1844
607-

PUCK, działki bud. 8001700 m kw., hipoteka, 058/67343-53
PUCK, mieszkanie 86 m kw., III
p., 05 000 zł lub odnajmę
0608/716-442
PUCK, mieszkanie własnościowe
38 m kw., 2 pok., kuchnia, łazien
ka, III p., 68 000 zł, 058/673-1108

MIEROSZYNO, działka bud.
1000 m kw., 3 km od morza,
042/213-93-15,0604/128-625

REDA, 60 m kw., 3 pokoje, wła
snościowe, okna PCV, panele
podłogowe, 90 tys. zł, (058) 67474-03, (0600) 34-10-54

MIEROSZYNO k. Władysławo
wa, działka bud. 1000 m kw., 3km
od morza, 042/213-93-15,
0604/725-037

REDA, dom, 5 pokoi, podpiwni
czony, ogrodzenie- od ulicy z ka
mienia, 260 000 zł, 673-84-51,
0605/204-951

I

I

Ogłoszenia

www.gr
REDA- 48 m, 2- pokojowe, II p.,
całkowicie wykończone- komfor
towo, (058) 672-18-84
RUMIA, 62 m kw, cegła, czysto
przestronnie, mili sąsiedzi, do za
mieszkania, 118 000 zł, (058) 671-

,
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WŁADYSŁAWOWO, mieszkanie
1- lub 2-pok., bezpośrednio,
0603/919-592

KOMPUTER Pentium 100,20 MB
RAM, cena 300 zł, tel. 052/55402-20

KONTENERY
magazynowe
, chłodnicze-

RUMIA, Bema, działkę ogrodniczą
(300), woda, prąd, domek otynko
wany, drzewa, krzewy, 3.000,- 78155-87
RUMIA, dziatki budowlane,
1700 m kw., 950 m kw., 750 m kw.,
uzbrojone,
ogrodzone,
25
USD/m kw., (0501) 74-66-65
RUMIA, Matejki, garaż sprzedam,
1.500,-781-55-87
RUMIA- działka (handel, usługi),
1450 m, uzbrojona, 25 USD/ m,
(058) 671-98-38
RUMIA- działka budowlana, 642 m,
30 USD/m, (058) 672-82-13
RUMIA- działka budowlano- usłu
gowa, 2450 m, 25 USD/ m, (058)
671-98-38
RUMIA 1450 m kw., handel-usługi,
uzbrojona, przy Dywizji Wojska Pol
skiego, 25 USD/m kw., 671-98-38
RUMIA 2450 m kw., budowlano-usługowa, pozwolenie na budowę,
projekt gratis, 25 USD/m kw., 67121-84
RUMIA Szmelta, działkę bu
dowlaną (716), uzbrojona,
sprzedam, 0501/248-504
k. Kartuz- działka buJ0 m, uzbrojona, (058)
670-60-37,0606-983-539

*

STAROGARD- Dąbrówka, działki
budowlane, 058/56-33-134
STAROGARD Gd., ul. GdańskaLegionów, działka 1400 m kw. plus
projekt plus uzgodnienia, 059/84233-14,0609/036-760
SWARZEWO, dziatki, 0604/872975
SWARZEWO, widok na zatokę,
103/ 660 m kw., cena 175 tys. zł,
674-26-66 Feniks
TCZEW centrum, dom szeregowy
pilnie sprzedam, 058/629-25-42
TCZEW dom jednorodzinny o pow.
193 m kw plus ogród 1056 m kw,
tel. 058/582-46-64
TCZEW Suchostrzygi, sprze
dam mieszkanie, kawalerka,
30 m kw, V piętro
I^R-67-53, 0506-99-55-

TYfcOWO, 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, dziatka447 m, ocieplony, (058) 674-73-49
WEJHEROWO- kawalerka z wnę
ką, 27 m, słoneczna, nowe okna,
(058) 672-28-77
WEJHEROWO- mieszkanie 3- po
kojowe, 64,5 m, po remoncie, 0600220-886, (058) 677-16-93 po 17
WŁADYSŁAWOWO, dwurodzinny,
dobra lokalizacją, 350 tys. zł, 67426-66 Feniks
ZIELONA Huta - ziemia 1,6 ha,
atrakcyjnie położna nad rzeką, tel.
059/833-10-59
ŻELISTRZEWO 2 domy na działce
857 m kw.,. Pilnie. 165 tys. zł, tel.
674-26-66 Feniks

1,5 km od Pucka, działki bud. 5601800 m kw., uzbrojone, hipoteka,
20 zł/m kw., 058/674-19-92 wieczo
rem
BORY Tucholskie, działki budowla
ne od 1100 do 2500 m kw.,
6,00 zł/m kw., w pobliżu las, jezioro,
PKP, 052/336-10-10

„Balticon"
.Tel. (058) 663-00-79,
BRZYNO, wynajmę mieszkanie
3-pok. z garażem, ogrzewane ga
zem, 058/673-32-28, 0505/763138
BYDGOSZCZ - mieszkanie
w centrum, 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 pokojo
we, ll/IV, opomiarowane, deski na
podłogach, dużyt balkon, sło
neczne, ładne, zamienię na 2 3 pokojowe w Trójmieście, tel.
0503/367-701
GDAŃSK Przymorze, blisko uni
werku i SKM, odnajmę pokój stu
dentowi (tylko mężczyźnie), nie
palącemu, z używalnością kuchni
i łazienki, 350 zł/m-c do uzg., tel.
(058) 552-09-46
GDYNIA, mieszkanie 63 m, kom
fortowe- odnajmę, 800 + liczniki,
(058) 672-51-66, (058) 623-04-97

LODÓWKA, odkurzacz, pralka,
telewizor, kuchnia elektr.,
0501/788-517
Lodówko - zamrażalka
(3 szuflady) firmy Bosch electronic Luxus, 1ys. 1,70, stan
bardzo dobry, cena do uzgod
nienia, tel. 052/397-48-49
Chojnice
LUSTR01,35x0,70 m, do łazien
ki, przedpokoju, 058/673-24-07
ŁOŻE sypialniane (1,60 x 2,00),
nowe, materac, 2 stoliki, 650 zł,
058/676-28-29
ODKURZACZ, stan bdb, 60 zł,
665-35-07
ODKURZACZ- 60,- stan bdb,
665-35-07

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

PUCK, pokój, łazienka, możli
wość gotowania, dla pana pracu
jącego, 058/673-29-97

PIEC gazowy CO, 23 KW, nie
używany, cena 600 zł, tel.
052/398-73-23

PUCK, wynajmę pokój z łazienką,
osobną kuchnią, 058/673-03-19,
0604/593-021

PIEC miałowy, 2-letni,*058/67339-41,0603/608-179

PUCK, zamienię mieszkanie 1pok., własnościowe, po remoncie
na 2-pok., 058/673-38-62,
0503/989-888
PUCK wydzierżawię zakład fry
zjerski (damsko- męski), na bar
dzo dobrych warunkach, tel.
(058) 674-27-22 lub 0503-093-

REDA, odnajmę komfortowe
43 m kw., 450 zł + opłaty liczniko
we + kaucja, 0604/493-284
RUMIA, domek gospodarczy,
671-39-58
RUMIA, do wynajęcia mieszkanie
4-pokojowe, z telefonem, nieumeblowane, w dobrym punkcie,
tel. 671-30-76
RUMIA, kawalerka 63 m kw.
w domu jednorodzinnym, małżeń
stwu lub osobie samotnej, 67141-93, 679-41-89
RUMIA, odnajmę mieszkanie, 1pokój, kuchnia, łazienka, przed
pokój, (058) 671-44-60
RUMIA- wydzierżawię po
mieszczenia (80) produkcyj
no* handlowo- usługowe,
671-52-97

PIEC olejowy Vissamann, atrak
cyjnie sprzedam, (0601) 05-61-94
PIEC olejowy Vissman, atrakcyj
na
cena,
058/673-39-41,
0603/608-179
RADIO kuchenne Samba, cena:
20 zł, (058) 672-50-16

SIATKA ogrodzeniowa,
powlekana PCV, ocynko
wana, słupki, bramy,
Przywidz, tel. 058 682-5138
WIRÓWKA do bielizny, cena do
uzgodnienia, 058/673-24-07
ZAMRAŻARKA Pingwin 100,
bezawaryjna, 3 szuflady, 280 zł,
(058) 672-50-16
ZLEWOZMYWAK ze stali nie
rdzewnej 2-komorowy nakładany
50x80 cm, 50 zł, 774-35-94,
0503/66-88-23

KAFELKOWANIE hydraulika,
malowanie,
cekolowanie,
671-67-03

WEJHEROWO centrum, po
szukuję lokalu handlowego do
629-55-84,
wynajęcia,
0602/634-996
WŁADYSŁAWOWO, 2-pokojowe,
nowe, odnajmę, tel. (0503) 09-3836
ŻUKOWO pomieszczenie o po
wierzchni 40 m kw., w dobrym
miejscy odnajmę, 0604-130-803,
694-35-14
ODNAJMĘ mieszkanie w budyn
ku gospodarczym, 2 pok.-, kuch
nia, łazienka, przedpokój, (058)
671-57-06

TYNKI gipsowe- maszynowe,
„Totalna Gładź". Posadzki- profe
sjonalnie. Tel./ fax. (058) 778-2718, 0602/192-704, http://strony.wp.pl/wp/tot_gladz
UKŁADANIE glazury, terako
ty, (058) 673-49-78
USŁUGI remontowo- budowlane,
tynki, posadzki, sufity podwiesza
ne, rygipsy, kafelkowanie, (058)
572-10-64
USŁUGI REMONTO
WO"
BUDOWLANE
Szeroki, zakres, wysoka ja
kość, konkurencyjne ceny.
Tel./ fax (58) 673-0981, kom. 0-606-133034

KANAPA 2-osobowa 70 zł, półkotapczan 1 -osobowy 30 zł, 671 -8809

ALASKAN malamute, reproduk
tor, oczekuje na partnerki, (058)
671-28-18

BULLTERIERY
szczenięta,
sprzedam 055/272-73-50
DOBERMANY, czarne, podpala
ne, tel. 059/832-43-05
FOKSTERIERKI szorstkowtose,
po rasowych rodzicach, sprze
dam, (058) 345-72-27
GOŁĘBIE gdańskie, wysokolotne, białe, czerwone, czarne, marmurkowe, 25-50 zł, 673-64-97
KARP Lin Kroczek, sprzedam od
8.10.2002r., tel. 052/398-17-91
lub 0607/968-076
KOŃ ogierek, 8-miesięcy, sprze
dam, tel. 0692/622-497
KRÓLIKI nowozelandzkie białe,
do dalszej hodowli- sprzedam,
16 zł/ szt., (058) 572-01-32
KURY nioski młode z gospodar
stwa, sprzedam, Kielno, (058)
676-27-54, (0608) 87-37-21

BAŁTYK- Stegna, andrzejki, syl
wester, szkolenia, wesela, (055)
247-72-37,247-72-57

OWCZAREK Kaukaski, kupię, tel.
052/398-20-88 po godz. 19
OWCZARKI Niemieckie, szcze
nięta, sprzedam, tel. 0505/594995 lub 052/395-54-14

AGREGAT prądotwórczy ok.
5 KW, kupię tel. 0604/978-522
C-328 1963 wymiana, C-330
1987, cena 8.200 zł, rozrzutnik
obornika 2 osiowy 1988r., cema
4.000 zł, przyczepa asenizacyjna
35001, cena 2.500 zł, Gotelp, tel.
grzecznościowy 052/554-10-61

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

zapraszamy! Rumia
Grunwaldzka 66,671-34-51)

STARY żyrandol przedwojenny,
kupię, (058) 343-08-60

Naprawa

PRALEK
i LODÓWEK

671-89-32

KOREPETYCJE- matematyka, fi
zyka, mgr AM, dojeżdżam, 20 zł/
h. Tel. 0604-87-29-75

KREDYTY
gotówkowe,
hipoteczne,
budowlane

WAT strunowy, śrutownik „BĄK",
pług 3 - skibowy, sprzedam tel.
052/397-52-47

PSZENICA- sprzedam, 058/53512-49,535-12-87
PSZENŻYTO i mieszankę zbożo
wą sprzedam, tel. 052/398-10-78

ANTENA!

ZBOŻE kupie 0502/571-843

771-39-77,0601-64-08-92
ZIEMNIAKI jadalne Sante + Molli
i sadzeniaki, sprzedam, 678-7186 wieczorem, 0606/473-327
ZIEMNIAKI kupię - 0,12 zł
za kg, 0609-617-682

CEKOLOWANIE,
0502-949-367

malowanie,

671-98-82
TAPETOWANIE natryskowe,
zmywalne. 623-18-16, 0601/6166-33

I
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KSIĄŻKI Jana Dobraczyńskiegoszeroki wybór, 5 zt/szt., 671-80-86,
665-35-07

PIANINA! kupujemy! (058)
341-52-40

AMERYKAŃSKA
loteria,
www.konsul.pl, 042/659-77-07

KURTKA skórzana, skóra barania,
dla dziewczyny, rozmiar 38, tel.
0504/237-336

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

MIESZANKA owies z pszenicą,
400 zł tona, Kielno, (058) 676-2754, (0608) 87-37-21
MORO, nowe, z podpinką na zimę,
na 176 cm, 150 zł, (058) 672-50-16
PIANINAI używane! (gwaran
cja, transport) 0601/20*33-79

CZYSZCZENIE dywanów,
wykładzin, tapicerek, profe
sjonalnie, tanio, 671-72-24,
0501-61-10-12

ROWEREK dziecięcy mało używa
ny, stan bdb, 058/673-17-14

DOMOWE naprawy pralek
automatycznych, zmywarek,

Gwarancja

Ry
szard Bratnikow 671-27-35

SAMOCHODZIK z silnikiem spali
nowym, 2 - osobowy, 3 -biegowy,
prędkość 20km. h, cena 3.500 zl,
tel. 0604/978-522

KARUZELA łańcuszkowa mała,
cena 4.300, tel. 0604/978-522
K O R E P E T Y C J E

angielski 6718131

K O R E P E T Y C J E

chemia, 671-20-47

KOREPETYCJE matematy
ka, studentka, 671-27-35,
0691-38-78-69

SUKNIA ślubna kolor ecru, rozm.
38, I wtaśc., dodatki gratis,
058/673-38-62, 0691/807-505

LUIDOR

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

KMDYT 6OTOWKÓWY

l CENTRUM n

IHiHłłHYH

(bez porfczycicla do 60 OOO,-)

POŻYCZKA WPOTECZNA

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

KREDYTY

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

SPŁATA HYCH KREDYTÓW
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. Taig Drzewny 3/7
80-866 Gdańsk

WÓZEK głęboki + sportówka nowa,
-włoski Inglesina, w wyposażeniu
parasolka, folia, p/deszczowa, bar
dzo dobra jakość, tel. 0504/237336

g

tel. 346-26-87
I
tel7fax 346-26-83 |

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

PAKIET IT? 4

l I

OPRAWY okularowe z aparatem
słuchowym, tel. 058/686-34-07
pogodz. 18.00

WÓZEK głęboki + spacerówka, no
wa, włoski, Inglesina, w wyposaże
niu folia przeciwdeszczowa, para
solka, atrakcyjny wygląd, bardzo
dobra jakość, tel. 0504/237-336

kafelkowanie

Dziennik Lokalny • kupon

APARAT fotograficzny Canon EOS
IX7 (APS), mało używany- sprze
dam, (058) 778-14-40

DĄB, jesion, tel. 052/398-84-66

SZLAFROKI satynowe, koszulki,
piżamki, komplety- poleca produ
cent. 042/650-25-01,0504/184-652

REMONTOWO- budowlane

BIURO Usług Rachunkowych
z uprawnieniami- pełny zakres
usług księgowych, (058) 341-6267

MATY oborowe, używane, pod
krowy, tel. 0604/978-522

SUKNIA ślubna firmy Agnes, rozm.
42, tanio, b. ładna, 774-40-89

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

Satelitarne,

Cyfra, Polsat Cyfrowy- promocja!

AMPLITUNER kina domowego
Aiwa, nie używany, oryginalne opa
kowanie, rok gwarancji, taniej niż
w sklepie, Chojnice, tel. 0501/471322

SPRĘŻARKA, dwa szyberdachy,
motorower Ogar 200, cena 120 zł,
tel. 0604/181-903

NAPRAWA
telewizorów,
magnetowidów,
kamer, radiood
biorników,
magnetofonów,
Rumia
Tysiąclecia 6,
671-01-06
www.invito. pl.
rtv-service

ANGIELSKI, polski, 671-87-

BRZOZĘ czereśnię, olchę,
drewno tartaczne -0502-241760

SANKI parokonne, 6 - osobowe,
oraz motor spalinowy na ropę S,
zapalacz na korbę, żelastwo pod
bryczkę, resory i całe okucie, Lich
nowy, ul. Ogorzelińska, tel.
052/398-71-72

Tel. 677-47-00
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Wyłącznie

Fi.DOM

KOREPETYCJE- fizyka, ma
tematyka, zadania, matura,
egzaminy, tel. 0604-669-339
Władysławowo

CHOINKI - plantację sprzedam,
058/684-22-37

treść:

STARE przedwojenne meble,
moździerze, obrazy, platery, sre
bra, zegary. 059 843-38-34

KOMPLEKSOWE usługi budow
lano- remontowe, wykończenia
od A do Z, (058) 673-77-58,
0605-829-091

WKŁAD do parnika elektryczne
go- 60 I, nowy, tanio, (058) 57214-14 '

STÓŁ bilardowy Snooker, angiel
ski, używany, ok. 6000 zł- do
uzgodnienia, sprzedam, (0501)
44-13-37

ZMIENIARKA na 10 płyt CD, mo
del Sony CDX 805, tel. 0608/818422 Chojnice

KURTKA skórzana, męska, czarna,
mało używana, na 176 cm, 50 zł,
(058) 672-50-16

udziela Hiszpanka, 671-29-70

MAGIEL elektryczny- sprzedam,
cena: 150 zł, (058) 677-44-87,
0693-353-451

URSUS C-385, Bizon Z056sprzedam, 058/56-144-00

SZANOWNI
PAŃSTWO Mamy
przyjemność
poinformować,
iż w związku z po
szerzeniem oferty o
pokoje hotelowe
RESTAURACJA
MAŁE CO
NIECO
zmieniła nazwę na
VILLA VIRGO
sredecznie

szycie, prze
róbki kożuchów, obszycia do
płaszczy, 0606/375-620

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

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

STÓŁ bilardowy Snooker, angiel
ski, używany, ok. 6000 zł- do
uzgodnienia, (0501) 44-13-37

FUTRA,

INSTALACJE elektryczne, alar
mowe, pomiary kompleksowo,
tel. (058) 673-61-25, 0501-065805

ŁYŻWOROLKI, nowe, nie używa

TUCZNIKI - kupię, tel. 052/39791-77

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

DŹWIG budowlanmy z platformą
WBT-5, stan bdb, 15 500 zł,
058/774-44-30

SILNIKI elektryczne 0,8 kW,
1,4 kW- sprzedam, tanio, 100 zł,
(058) 677-44-87,0693-353-451

SPRZĘT wieloczynnościowy do
ćwiczeń gimnastycznych, nie
miecki, tel. 052/397-44-92

DOMOFONYI
Naprawa
wszystkich systemów, 67158-66

HISZPAŃSKI

ROTTWEILERY rodowodowe
500 zł 055/279-59-50 0606/275844

ZBIORNIK olejowy 2000 I, Cha
rzykowy, tel. 052/398-84-20

VIDEOFILMOWANIE, 678-56-59

CZERSK - sprzedam maszynę
szewską stary typ Singer, cena
450 zł, tel. 052/398-93-80

ŁAWKI, hantle, sztangi, stojaki,
modlitewnik i obciążniki do siłow
ni, tel. 0604/243-881

ne, w kartonie, rozmiar 40, tel.
0503/506-529

USŁUGI remontowe, malowa
nie, cekolowanie, tapetowa
nie, panele, kafelki, solidnie,
671-52-97, 0608-40-41-72

DŁUGI, handel, odzysk, 307-4216,30-74-311

CIĄGNIK rolniczy używany o mo
cy do 100 KM, kupię, (0501) 4413-37

RATLERKI 671-00-99

WÓZKI dziecięce: głęboki + sportówka, sportówka stan bardzo do
bry, tel. 052/397-78-09

DETEKTYWISTYCZNE! 058/3074-311

CIĄGNIK C-360 po kapitalnym
remoncie, z kabiną, rejestrowany,
cena 12 300 zł, 058/681-91-49,
0604-59-83-38

SILNIK elektryczny, 7,5 KW,
1.430 obrotów, na rozruch, cena
450 zł, tel. 052/398-93-80

WÓZEK składany głęboki- 30 zł,
okap kuchenny-10 zł, 671-62-46

CHŁODNICTWO Żelistrzewo. Żytnia 23, tel.
673-86-66,0601-974-046

CIĄGNIK C-330, MF Ferguson
255, ForszmitZT303D-100 KM
4x4, Bizon Z 056 -1989 r., Piast
ładowniść 2,5 tony, Kos, rozrzut
nik obornika jednoosiowy, i inny
sprzęt, 058/684-32-92,0601-160439

BILARD, duży, tel. 052/397-97-34
pogodz. 16

ANTYKI meble, lampy, przedmio
ty z brązu, mosiądzu, srebra, ze
gary, żyrandole. 059 841-53-36

Tel.

GRZEJNIK CO, stary typ, ogrzeje
12 m. kw, 45 zł, (058) 672-50-16

•HHHH
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USŁUGI blacharsko- dekar
skie, 673-90-50, 0603-261447

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

ęt^7j

g

BULDOGI amerykańskie, rodzice
do wglądu, 0505/597-976

NAJSTARSZA solidna wy
twórnia pustaków i bloczków
na Kaszubach (z wibroprasy),
kruszywo naturalne, czarnoziem. Władysław Joskowski
Mściszewice - Golica, tel.
058/681-62-16, 0605-314873

u Klienta
^
Wejherowo
§
ul. Dworcowa 1 5
672-22-08 |

MIESZKANIE 2-pok. z telefonem,
IV p., 673-31-63

7

SCHODY, stolarstwo, 0502-153-

STAROGARD Gd. centrumsklep 250 m kw.- oczekuję propo
zycji, 059/842-33-14, 0609/036760
TCZEW centrum handlowe, lokal
75 mkw, 0505/720-246

Puckiej

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

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

GDYNIA- okazja! Budynki maga
zynowe, produkcyjne, biurowomieszkalne, 4.500m, 350.000,0601/20-33-79

MIESZKANIE 2-pok., I/IV p., bal
kon, po kap. remoncie, 058/674-3729

OKOLICE Jastrzębiej Góry, działki
bud., 1,5 km od morza, hipoteka,
20 zł/m kw., 058/674-19-92 wieczo
rem

kom. 0605-051-328

Uzienisik
i Hafty k 1

Echo Ziemi

GINEKOLOG

za

biegi, 0601/533-409
APARAT słuchowy, używanysprzedam, 150 zł, (058) 672-4178

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

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

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

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

do wiadomości
biura ogłoszeń
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TYLKO DLA OSÓB FIZYCZNYCH
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-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.

20$?AW NUROM
OGmSZm

w LOMTURRA BIURZE

Puck, plac Wolności 31, Rumia, ul. Dąbrowskiego 10B
Wejherowo, ul. Sobieskiego 227

wmmt mmm 00 PISBIESICIEI SKRZYMKI ne
Puck, plac Wolności 31, Reda, dworzec PKP, Rumia, Dąbrowskiego 10B
Rumia, ul. Pomorska 11, Wejherowo, ul. Sobieskiego 227.

Z&SZWOili LUB PRZSŚLJJ rn§€§
• 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

PRZfiŚUJ P00
Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11 „GRATKA'

10151103/6/5
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WIECZÓR Dziennik
wybrzeża Bałtyckii^g

Echo
Pucka

Reklamy

USTA NR 8

Mieczysław Struk
Lista nr 10

W WYBORACH DO RWY POWIATU PUCKIM
Komitet Wyborczy Wyborców „Ziemia Pucka'
Okręg wyborczy nr 1: Władysławowo, Jastarnia, Hel

a
u

1.

Im
2.

IP?P-f ^ •"* *- kN
H

Obszyński Krzysztof

1."i.

Konkol Mieczysław
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Darga Iwona

Kownacka Ewa

'i Rotuski Tadeusz

Browarczyk Bogusław
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i Potrykus Rafał
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Roraff Franciszek
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Bradtke Józef |

Okręg wyborczy nr 4: Gminy Puck i Kosakowo
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Muża Tadeusz
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H L f c l Klebba Tadeusz

Sitkiewicz Andrzej
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Bejnarowicz Tadeusz
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Herrmann Tomasz
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Brzozowska Alina
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Nr 3 na Liście
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| Ścibior Elżbieta
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WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Okręg wyborczy nr 3: Gmina Krokowa
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I Jabłoński Artur
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W WYBORACH DO SEJMIKU

Okręg wyborczy nr 2: Miasto Puck
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Turzyński Zbigniew
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Włudzik Romuald

Jędrzejczyk Lech
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Skoczek Janusz

3.

Ferenc Kazimierz

8.

[ Adrian Ryszard
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4Błock Józef

5.
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Busz Mirosław

Elendt Andrzej

10.
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iii Drzeżdżon Roman

1 IP

| Śliwiński Andrzej

5.
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| Okuń Zbigniew

11.
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Formella Piotr
Producent

BALEXMETAL

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

6.

j Karpiński Jan

Ogłoszenie zlecone i opłacone przez
Komitet Wyborczy Wyborców „Ziemia Pucka" 2041661/A/904

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

Balex Metal spółka z o.o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
lei. /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 /0 58/ 344 74 90
ul. Dwernickiego 21, tel./fax /0 59/ 842 81 31
ul. 30 Stycznia 32,
tel./fax /0 58/ 532 29 02

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

2037442/F/949
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NASZ PROGRAM
KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW
PRZYJAZNE MIASTO PUCK

KWW „Przyjazne Miasto Puck" skupia osoby, którym za
leży, by Puck był miastem otwartym, przyjaznym i atrakcyj
nym dla mieszkańców, turystów i inwestorów.
Zrobiliśmy już wiele. Nasz program to kontynuacja podję
tych działań, wzbogacony nowymi pomysłami. Jesteśmy
otwarci na inicjatywy wszystkich osób, którym bliskie jest
dobro i rozwój miasta, a tym samym nasz program wyborczy.

ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE MIASTA
•kontynuacja działań na
rzecz
bezpieczeństwa
w ruchu ulicznym i pieszym
•dalsza poprawa nawierzchni ulic i chodników
•budowa ścieżek rowerowych
•stworzenie warunków do renowacji Starego Miasta
oraz jego zabytków
•uatrakcyjnienie plaż, deptaków i terenów przyportowych

OCHRONA ŚRODOWISKA
•dalsze działania w zakresie selektywnej zbiórki,
segregacji i składowania odpadów
•gazyfikacja miasta; zmniejszenie emisji pyłów do
atmosfery
•dbałość o zieleń, nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwia
tów
•kontynuacja działań zmierzających do ochrony klifu oraz
pasa nadmorskiego

LISTA NR
strzał w

KULTURA, OŚWIATA, WYCHOWANIE
•dbałość o rozszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach
•wzbogacenie kalendarza imprez kulturalno-rozrywkowych
w mieście
•współpraca z miastami partnerskimi
•inicjowanie i wspieranie działań zmierzających do rozwoju
twórczości mieszkańców
•zachowanie tradycji, kultury i historii ziemi kaszubskiej

SPORT
•promowanie zdrowego stylu życia, organizacja imprez
i festynów
•szersza współpraca z klubami i stowarzyszeniami sporto
wymi
•boiska i place zabaw dla każdej grupy dzieci i młodzieży
•Puck, żeglarską stolicą Polski
•rozbudowa istniejącej bazy obiektów sportowych

OPIEKA SPOŁECZNA
•troska o emerytów, rencistów i najuboższych poprzez róż
ne formy pomocy
•pomoc bezdomnym, niepełnosprawnym, bezrobotnym,
stworzenie warunków do usamodzielnienia
•kontynuacja działań w zakresie profilaktyki uzależnień (al
koholizm, narkomania)
•likwidacja pozostałych barier architektonicznych

m

www.przylaznypick.ppv.pl

Ogłoszenie zlecone i opłacone przez KWW ..Przyjazne Miasto Puck" 2041734/A/lXW
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84-100 Puck, ul. Wejherowska 5, tel. 673-24-31, fax 673-21-66
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oświatowych, wykonaliśmy dokumentację ścieżek rowerowych, uczestniczymy w programie
zarybiania Zatoki Puckiej. W mieście przybyło wodociągów, nowych chodników, lamp, placów

BURMISTRZ MIASTA PUCK
(III kadencji)
Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta Puck.

&&&*
i

zabaw i nowych nawierzchni ulic. Każde z tych działań miało na celu dążenie do rozwoju
_ v| V^7

^oxl:

naszego miasta, jednak żadnego z nich nie można zrealizować bez Państwa poparcia, zaufania i
współpracy. To Państwo znają najlepiej problemy naszego miasta, a mi było dane przez ostatnie
cztery lata pomagać w ich rozwiązywaniu. Pozwolą Państwo, iż serdecznie podziękuję za pomoc
i wsparcie we wspólnym rozwiązywaniu tak wielu istotnych spraw dla naszego miasta.
Przed Puckiem stoi kontynuacja szeregu spraw, które zapoczątkowano w niniejszej kadencji.
i

Kadencja 1998-2002 dobiega końca. Minęły cztery lata wytężonej, owocnej i dobrej

Byłbym niezmiernie zaszczycony, gdyby obdarzyli mnie Państwo zaufaniem i pozwolili

współpracy. Samorząd to instytucja powołana, aby służyć swoim mieszkańcom. W mojej pracy

reprezentować mi nasze miasto w następnej kadencji samorządu terytorialnego. Zdobyte

starałem się dbać o dobro naszego miasta i wszystkich Mieszkańców Pucka.

doświadczenie, wiedza, wykształcenie i umiejętności gwarantują, iż Puck będzie rozwijał się

Nasze miasto w III. tysiąclecie weszło zwycięskim turniejem telewizyjnym Puck kontra
Cieszyn, wsławiło się organizacją 80. rocznicy Zaślubin Polski z Morzem, zdobyło tytuł
Internetowej Perły Pomorza w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego" oraz znalazło się w gronie
laureatów konkursu Najpopularniejsza Miejscowość Turystyczna Tygodnika SPORT I
TURYSTYKA - to niewątpliwe sukcesy. Zyskaliśmy wielu przyjaciół i partnerów, a Puck stał

prężnie i we właściwym kierunku.
Kontynuacja podjętych działań, realizacja nowych wyzwań, czy dalszy rozwój miasta zależą
tylko od Państwa.

Z wyrazami podziękowania i szacunku

Żaufajcie mi raz jeszcze.

się bardziej znany i lubiany. W tej kadencji zaczęliśmy realizować budowę kanalizacji
rozdzielczej, gazyfikację miasta, modernizację obiektów sportowych, kulturalnych i

Adam Zażembłowski
Ogłoszenie zlecono i opłacono przez KWW „Przyjazne Miasto Puck" 2041734/A/904
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OKRĘG WYBORCZY NR 8
Sławomir Stanisław Dębicki
Urodzony 21 sierpnia 1955 roku w Starzynie. Żonaty, dwoje dzieci. Od 1972
instruktor harcerski. Od 1990 roku Komendant Harcerskiego Ośrodka Morskiego w
Pucku. Od 1998 roku Prezes Polskiego Stowarzyszenia Klasy Puck. - Moją pasją jest
turystyka i sporty wodne. W przyszłej radzie chciałbym się zająć działaniami na rzecz
rozwoju żeglarstwa i promocji miasta jako ośrodka turystycznego. Propagator
zdrowego stylu życia poprzez aktywne formy wypoczynku.
Granice okręgu wyborczego: ul. Aleja Ceynowy, Aleja Kościuszki, Bogusława,
Judyckiego, Kościelna, Łąkowa, 1 Maja, 12 Marca, Marynarska, Młyńska, Morska,
Sobieskiego, Zamkowa, Żeglarzy

www.pnzyjaznypuck.prv.pl
KANDYDACI NA RADNYCH
DO RADY MIASTA W PUCKU:

OKRĘG WYBORCZY NR 9
Andrzej Marek Struck
Zamieszkały Puck, ul. Sambora 10/4. Urodzony w Pucku w 1957 roku, do chwili
obecnej mieszkaniec Pucka. Wykształcenie średnie techniczne. Od 1976 roku
pracownik ,,POM" Puck obecnie „POMECH". W okresie 26-letniej pracy zawodowej
w zakładzie, zajmował różne stanowiska, od 1996 roku pracuje jako główny
technolog. Żonaty, dwoje dzieci, bezpartyjny. Granice okręgu wyborczego: ul.
Gdańska, Morskiego Dywizjonu Lotniczego, Plac Wolności, Pokoju, Sambora,
Wałowa

OKRĘG WYBORCZY NR 1
Janusz, Bogdan Czerepuk
Zamieszkały Puck ul. Przebendowskiego 23/6. Urodził się w Sopocie, wiek 53 lata,
wykształcenie wyższe - ekonomiczne. Zawodowo związany był z PSS "Społem", PZU
oraz Powiatowym Urzędem Pracy, gdzie pełnił funkcje kierownicze. Ukończył Studia
Podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w 2002 r. Jest
żonaty, ma dwie córki. Jego zainteresowania to problematyka gospodarcza, muzyka i
psychologia.
Granice okręgu wyborczego: ul. Piotra Dunina, Kaprów, Klifowa, Polna,
P
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nr 18,19,21,22,23,24,26,33, Rozgard, Szyprów

OKRĘG WYBORCZY NR 10
Krystian Edmund Białk
Zamieszkały Puck, ul. Hallera 9/2, urodzony w Sobieńczycach w 1955 roku, od 1960
roku mieszkaniec Pucka. Wykształcenie zawodowe. Od 1970 r. do 1978 r. był
pracownikiem Puckich Zakładów Mechanicznych na stanowisku tokarz. Od 1
kwietnia 1978 r. podejmuje pracę w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Pucku
obecnie F.M. POMECH. Pracuje w swoim zawodzie 32 lata. Żonaty, dwoje dzieci,
bezpartyjny.
Granice okręgu wyborczego: ul. Gen. Józefa Hallera, 10 Lutego, Nowa, Kmdr. E.
Szystowskiego,

OKRĘG WYBORCZY NR 2
Ryszard, Stanisław Droszcz
Urodził się 31.10.1941 r. Dyplom mgr. historii uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Z Puckiem związany od 1973 roku. Pracując w puckiej
oświacie pełnił funkcje wizytatora, dyrektora Zespołu EkonomicznoAdministracyjnego Szkół, kierownika działu historyczno-archeologicznego w
Muzeum Ziemi Puckiej. Autor kilku publikacji dot. historii naszego miasta i regionu.
Radny Rady Miasta Pucka ostatniej kadencji, założyciel Stowarzyszenia Lokatorów
Mieszkań Komunalnych w Pucku.
Gfanice okręgu wyborczego: ul. Hieronima Derdowskiego, Przebendowskiego nr 25

OKRĘG WYBORCZY NR 11
Ryszard Stanisław Gabnel-Węglowski
Od urodzenia stale zamieszkuje w Pucku, ma 55 lat. Absolwent Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. Zawodowo związany od początku ze spółdzielczością
wiejską, w której pracuje 32 lata. Obecnie Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni
"SCh" w Pucku. Społecznie Wiceprezes Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Radny ostatnich dwóch kadencji. W latach 1998-2002. Przewodniczący Rady Miasta
Puck. Jego zainteresowania to problematyka gospodarcza, prawo administracyjnogospodarcze i ochrona środowiska naturalnego. Otwarty na problemy wszystkich
mieszkańców Pucka.
Granice okręgu wyborczego: ul. I Armii Wojska Polskiego 16a, Dworcowa, Adama
Mickiewicza, Antoniego Miotka, Wejherowska

OKRĘG WYBORCZY NR 3
Jolanta, Maria Podhajska
Lat 41, oligofrenopedagog, związana z oświatą poprzez pracę w Specjalnym Ośrodku
Szkolno - Wychowawczym w Pucku, ostatnio jako wicedyrektor. Wiceburmistrz
Pucka w kadencji 1998-2002, bezpartyjna. - Bliskie są mi sprawy oświaty, kultury,
samorządności wśród młodzieży, sprawy osób niepełnosprawnych, starszych,
bezdomnych. W przyszłej Radzie chciałabym kontynuować działania na rzecz
promocji miasta, rozwoju turystyki i kultury, a także pomagać i wspierać osoby
niepełnosprawne, starsze i wszystkie potrzebujące pomocy.
Granice okręgu wyborczego: ul. Aleksandra Majkowskiego nr 1,3,6,8,10,12

OKRĘG WYBORCZY NR 12
Mieczysław Andryskowski

OKRĘG WYBORCZY NR 4
Stanisław Sandomierski
Żonaty, lat 46, troje dzieci. Inżynier budownictwa, posiada doświadczenie w pracy na
budowach w okolicznym terenie. Interesuje się sportem żeglarskim i turystyką. -W
Radzie Miasta chciałbym zajmować się tematami związanymi z architekturą i
budownictwem. Jednym z moich celów jest stworzenie warunków pod realizację
budowy domów wielorodzinnych na terenie miasta Pucka o różnej strukturze
własności.
Granice okręgu wyborczego: ul. Abrahama nr od 1 do 15,17,19, Aleksandra
Majkowskiego nr 14,16,18, Przebendowskiego nr 12,14
/

Lat 53, od 40 lat mieszkający w Pucku, żonaty, dwoje dzieci, bezpartyjny. Ukończył
ZSZ w Pucku w zawodzie ślusarz. Od roku 1963 pracował w Puckich Zakładach
Mechanicznych jako mechanik, później w Państwowym Ośrodku Maszynowym. W
roku 1983 uzyskał uprawnienia mistrzowskie w rzemiośle blacharz - dekarz. Od tegoż
roku do dnia dzisiejszego prowadzi własną działalność gospodarczą - usługi
blacharsko dekarskie. - Ostatnie moje dzieło to renowacja dachu Fary w Pucku. W
przyszłej radzie chciałbym się zająć ochroną i renowacją zabytków w mieście.
Granice okręgu wyborczego: ul. Adama Asnyka, I Armii Wojska Polskiego nr 31,
Cechowa, Czeladnicza, Fryzjerska, Kolejowa, Marii Konopnickiej, Mistrzowska,
Elizy Orzeszkowej, Ignacego Paderewskiego, Piekarska, Franciszka Sędzickiego,
Stolarska, Szewska, Szkutnicza, Ślusarska, Wejhera, Złotnicza

OKRĘG WYBORCZY NR 5
Marian Gutta

OKRĘG WYBORCZY NR 13
Florian Stanisław Ratkę

Zamieszkały Puck, ul. Armii Wojska Polskiego 51. Urodzony w Pucku, lat 47, żonaty,
troje dzieci. Technik mechanik, od dwudziestu lat jako pracownik Zespołu Szkół
Zawodowych realizuje się w pracy na rzecz wychowania i nauczania młodzieży.
Interesuje się ochroną środowiska naturalnego oraz wszelkimi działaniami
zmierzającymi do estetyzacji otoczenia, poprawy ładu i porządku.
Granice okręgu wyborczego: ul. Abrahama nr 16,21 i dalej, I Armii Krajowej bez nr
13 i 16a i 31, Bosmańska, Jachtowa, Kapitańska, Kaszubska, Komandorska,
Pomorska, Rybacka, Józefa Wybickiego

Rdzenny mieszkaniec Pucka. Ma 51 lat. Ukończył Technikum Mechaniczne w Gdyni.
Pracę zawodową zaczął w "POM" Puck (1970 - 1988), następnie dwa lata pracował
na budowie elektrowni "Żarnowiec". Obecnie współpracuje z żoną, prowadzi
piwiarnię "U Floriana". Rencista. Nie utożsamia się z żadną partią polityczną.
Członek Zarządu Miasta ostatniej kadencji. Jego zainteresowania to sport, turystyka
i hodowla psów rasowych.
Granice okręgu wyborczego: ul. Chopina, Kopernika, Augustyna Necla, Mikołaja
Reja, Ks. Bernarda Sychty, Ludwika Waryńskiego

OKRĘG WYBORCZY NR 6
Marianna Krystyna Mazurkiewicz

OKRĘG WYBORCZY NR 14
Adam Ireneusz Lipski

Lat 60, emerytka, wdowa, dwie dorosłe córki, dwoje wnucząt. Zawód technik rolnik.
Praca zawodowa w instytucjach obsługi rolnictwa. Poza pracą zawodową
organizatorka badań profilaktycznych wczesnego wykrywania choroby
nowotworowej wśród kobiet oraz pracy społeczno-instruktażowej w Polskim
Związku Działkowców. Angażuje się w pracy-społecznej w sprawach spółdzielni
mieszkaniowej. - Jako radna chciałabym zająć się rozwiązywaniem problemów
swoich środowisk.
Granice okręgu wyborczego: ul. Armii Wojska Polskiego nr 13, Przebendowskiego nr
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15

OKRĘG WYBORCZY NR 7
Andrzej Karol Tramer

.

9

Zamieszkały Puck, ul. Nowy Świat 6a/4, lat 55. wykształcenie wyższe pedagogiczne.
Pracę zawodową podjął w 1972 roku w LiceunrOgólnokształcącym. Przez wiele lat
pełnił funkcje kierownicze w administracji szkolnej i Urzędzie Miasta i Gminy.
Obecnie pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Pucku. Jest
żonaty, ma dorosłą córkę. Radny obecnej kadencji, członek Zarządu Miasta Puck.
Jest aktywnym członkiem Związku Qchotniczych Straży Pożarnych i Związku
Działkowców. Realizuje się w pracy zawodowej i społecznej z dziećmi i młodzieżą.
Granice okręgu wyborczego: ul. Aleja Lipowa, Męczenników Piaśńicy, Nowy Świat,
Plac Obrońców Wybrzeża, Sienkiewicza

'%v

Zamieszkały Puck, ul. Miotka 1. ma 47 lat. Ukończył studia weterynaryjne na ART w
Olsztynie. W 1980 roku podjął pracę w Specjalistycznej Lecznicy dla Zwierząt w
Pucku na stanowisku ordynatora. W 1989 roku otworzył Prywatną Praktykę
Weterynaryjną. Od 1988 r. do 1997 r. pracował w Zespole Szkół Rolniczych w
Rzucewie na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Obecnie jako lekarz
weterynarii prowadzi Lecznicę dla Zwierząt w Pucku. Ma dwie córki i jedną wnuczkę.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego. Ładu Przestrzennego i Budżetu w
kadencji 1998 - 2002 Rady Miasta Puck.
Granice okręgu wyborczego: ul. Matejki, Mestwina, C.K. Norwida, Słowackiego,
Żeromskiego.

OKRĘG WYBORCZY NR 15
Andrzej Bogusław Przyboś
Lat 53, urodzony W Gdyni, lekarz, absolwent^Akademii Medycznej w Gdańsku, od
1973 roku zamieszkały w Pucku, zatrudniony na oddziale położniczoginekologicznym szpitala, od 1993 roku ordynator oddziału. Pod jego nadzorem
oddział ten zdobył tytuł "Szpitala Przyjaznego Dziecku", I nagrodę w ogólnopolskim
* konkursie "Rodzić po ludzku". Organizator słynnej w
Polsce sali porodów w wodzie (największa w kraju ilość porodów wodnych). Żonaty,
dwóch dorosłych synów. W przyszłej kadencji chciałby się zająć działalnością na rzecz
szpitala i ochrony zdrowia mieszkańców.
Granice okręgu wyborczego: ul. Brzozowa. Bukowa, Dębowa, Głogowa, Jaśminowa,
Kasztanowa, Klonowa, Kraszewskiego, Swarzewska, Topolowa, Żarnowiecka
Oglos/cnic zlecone i opłacone przez KWW ..Przyjazne Miasto Puck" 204173-.
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PROGRAM WYBORCZY
KOMITETU WYBORCZEGO
WYBORCOW PRZYJAZNE MIASTO PUCK
PROMOCJA ZIEMI PUCKIEJ

• wdrożenie strategii rozwoju Powiatu Puckiego
• współpraca z organizacjami pozarządowymi
• akcentowanie wartości kulturowej i propagowanie tradycji
kaszubskiej
• koordynacja działalności samorządów w zakresie organizacji
życia społeczno-kulturalnego
• aktywizacja lokalnego rynku pracy

ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA

• działania na rzecz rozwoju powiatowej bazy szpitalnej
• wspieranie organizacji związanych z ochroną zdrowia
• powołanie centrum interwencji kryzysowej
• niesienie szerokiej pomocy osobom niepełnosprawnym
• stworzenie realnego programu ograniczenia i likwidacji bez
robocia

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

• poprawa bezpieczeństwa poprzez monitoring miejsc szcze
gólnie zagrożonych
• działania na rzecz zwiększenia liczby dzielnicowych
• unowocześnienie policyjnej bazy
• stworzenie realnego programu modernizacji i poprawy stanu
dróg
• współdziałanie w rozwoju komunikacji

OŚWIATA I KULTURA

• dostosowanie ofert edukacyjnych dla młodzieży do potrzeb
rynku pracy
• promowanie młodzieży uzdolnionej
• uwzględnienie potrzeb młodzieży niepełnosprawnej w szkol
nictwie ponadgimnazjalnym
• dbałość o właściwy status pracowników oświaty
• koordynacja i tworzenie powiatowego kalendarza imprez
kulturalnych
• mecenat nad rozwojem działalności artystycznej, poprzez
fundację stypendiów

SPORT I TURYSTYKA

• koordynacja działalności klubów sportowych, instytucji sa
morządowych na rzecz rozwoju różnych dyscyplin sporto
wych
• organizacja mistrzostw i olimpiad o zasięgu powiatowym
• uatrakcyjnienie terenów wokół Zatoki Puckiej poprzez
wzbogacenie infrastruktury turystycznej
• stworzenie centralnej, powiatowej informacji o produkcie
turystycznym

OCHRONA ŚRODOWISKA

• wspieranie inicjatyw proekologicznych
• działanie na rzecz budowy nowego składowiska odpadów
• ochrona wód Zatoki Puckiej i Morza Bałtyckiego
• eksponowanie rezerwatów przyrody i miejsc chronionych

MIASTO PUCK OKRĘG WYBORCZY NR 2
Tadeusz Józef Barra
Urodzony 31.10.1955 roku, zamieszkały Puck, ul. Nowy Świat 4B/9. Żonaty,
dwoje dzieci. Sanitariusz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pucku. 27 - letni
staż zawodowy. Społecznie zaangażowany w działalność Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz opiekę nad Młodzieżową Drużyną Pożarniczą. Przyszłe
działania w Radzie Powiatu to poprawa działań służb ratowniczych,
popieranie sportu i rekreacji w różnych formach oraz dalsza działalność na
rzecz młodzieży.

MIASTO PUCK OKRĘG WYBORCZY NR 2
Wincenty Jan Lityński

»

Lat 51, bezpartyjny, z zawodu lekarz, od 19 lat pracuje na Oddziale
Chirurgicznym w Pucku. Żonaty, dwoje dzieci. Gorący propagator na rze<
utrzymania i rozbudowy szpitala w Pucku. Jego hobby i zainteresowania
sport i turystyka. W przyszłej radzie będzie opowiadał się za
wszechstronnym rozwojem powiatu oraz dbał o sprawy zdrowia i
profilaktyki.

MIASTO PUCK OKRĘG WYBORCZY NR 2
Zdzisław, Zygmunt Pruchniewski
Urodzony w Miłomłynie woj. warmińsko-mazurskie, lat 38. Żonaty, dwoje
dzieci. Wykształcenie wyższe - absolwent geografii Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Od 1 września 1989 r. nauczyciel w Szkole
Podstawowej nr 1 w Pucku (obecna Szkoła Podstawowa im. Mariusza
Zaruskiego), od 1 września 1998 r. dyrektor tej szkoły. W latach 1997-1998
doradca metodyczny geografii na rejon pucki. Od lutego 2000 r. członek
Zarządu UKS "Handel" Puck, a od lutego 2002 r. prezes zarządu tego klubu.
Szczególny obszar zainteresowań w przyszłej Radzie Powiatu to sprawy
oświaty, sportu i ochrony środowiska.

MIASTO PUCK OKRĘG WYBORCZY NR 2
Iwona Maria Królas

M

Urodzona 15.12.1951 roku w Gdyni, ale trwale związana z Puckiem.
Mężatka, dwoje dzieci. Właścicielka kawiarni literackiej "Kolumb".
Władająca językiem angielskim i rosyjskim. Inicjatorka wielu przedsięwzięć
kulturalnych. - A w przyszłej radzie chciałabym zająć się sprawami
bezrobocia,
stworzenia
dogodnych
warunków
dla
rozwoju
przedsiębiorczości. Nie obce będą mi też sprawy związane z promocją,
kulturą i turystyką.

MIASTO PUCK OKRĘG WYBORCZY NR 2
Alicja Weronika Miernecka - Rohde
Urodzona w Pucku, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego - kierunek
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa. Kontynuuje naukę na
Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Zarządzania - studia doktoranckie.
Członek zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręg Pomorski.
Wyróżniona w 1997 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
srebrną odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Długoletni dyrektor
Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku. W przyszłej
radzie zajmie się kulturą, tradycją i zachowaniem wartości naszego rejonu.

MIASTO PUCK OKRĘG WYBORCZY NR 2
Tadeusz Wojdyło
Lat 59, rencista, absolwent technikum rolniczego. Przewodniczący
Samorządu Mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Pucku.
Zainteresowania: historia starożytna, majsterkowanie, rozwiązywanie
krzyżówek. Jego życiową dewizą jest niesienie pomocy osobom szczególnie
potrzebującym. Będzie współpracował z osobami i instytucjami pracującymi
na rzecz osób niepełnosprawnych.

()j>los/onic zlecono i opłacone przez KWW „Przyjazne Miaslo Puck" 2041734/A/WW
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KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
„WŁADYSŁAWOWO - 2002"

KANDYDAT NA BURMISTRZA MIASTA WŁADYSŁAWOWO
RAZEM
I ODPOWIEDZIALNIE

Komitet Wyborczy Wyborców „Władysławowo 2002" powołany został w celu
wytypowania kandydatów do wyborów samorządowych w Gminie. Nasi przed
stawiciele nie reprezentują żadnej partii politycznej. Wyłonieni zostali w wyniku
oddolnych działań licznych mieszkańców.
Łączy ich rzeczywista chęć pracy na rzecz wszechstronnego rozwoju naszej Gmi
ny.

mnF

Kandydatem na burmistrza Komitetu Wyborczego Wyborców
„Władysławowo - 2002" jest Zygmunt Orzeł.

ZYGMUNT ORZEŁ

- lat 47, żonaty, dwóch synów, wykształcenie wyższe, absolwent Uniwersytetu
Gdańskiego, mgr ekonomii, wieloletni działacz samorządowy i regionalny,
przewodniczący Rady Powiatu Puckiego mijającej kadencji, popierany przez
Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskie, bezpartyjny, prowadzi działalność gospo
darczą, autorytety: Ojciec Święty Jan Paweł II, rodzice, własna rodzina
SZANOWNI MIESZKAŃCY
KARWI, OSTROWA, TUPADEŁ, JASTRZĘBIEJ GÓRY, ROZEWIA,
CHŁAPOWA, WŁADYSŁAWOWA I CHAŁUP!
Jesteśmy w przededniu kolejnych wyborów samorządowych. Warto w każdym
domu zastanowić się na kogo oddać swój głos. Mam świadomość, że wielu z Was
jest już znudzonych polityką, szczególnie w sytuacji, gdy w kraju, także w gminie,
wiele spraw poszło nie w tym kierunku, w którym pragnęliście. Miało być lepiej,
a jest źle. To prawda, że w wielu miejscach zło wygrywa z dobrem. Trzeba jednak
próbować z tym walczyć. Stąd za namową wielu z Was, zdecydowałem się stanąć
w szranki wyborcze, kandydując na stanowisko burmistrza miasta. Wspiera mnie
w tym grupa kandydatów ira radnych, reprezentujących Komitet Wyborczy Wy
borców "Władysławowo - 2002", idąc do wyborów z hasłem "RAZEM I ODPO

WIEDZIALNIE".

Swoją wiarę i nadzieję na dobre wywiązanie się z obowiązków wynikających
z funkcji burmistrza pokładam w Was Wszystkich, Drodzy Mieszkańcy, gdyż każ
dego darzę ogromnym szacunkiem i każdy swoimi uwagami może mi pomóc.
Wierzę, że działając odpowiedzialnie we wspólnocie mieszkańców od Karwi po
Chałupy, rozmawiając ze wszystkimi i wszystkich wysłuchując, można wiele rze
czy zrobić lepiej i osiągnąć więcej. Ufam, że uda mi się z Waszą pomocą wygasić
istniejące na terenie administracyjnym miasta "ogniska" zapalne. Na początku
lat 90 - tych udało mi się zjednoczyć wszystkie miejscowości w jeden, dobrze
funkcjonujący organizm. Najwyższy czas, aby to przywrócić. Zostałem wychowa
ny w duchu wartości chrześcijańskich, stąd moje poczucie odpowiedzialności
i głęboka troska o sprawy rodziny polskiej, szacunek dla każdego człowieka
a przede wszystkim tego "maluczkiego", zagubionego. Wierzę, że przy wzajem
nym zrozumieniu, mimo panującej w kraju i mieście recesji, można uczynić wie
le dla niejednokrotnie ledwo wiążącego koniec z końcem, człowieka. Trzeba tyl
ko chcieć znaleźć wspólny język z tymi, którzy mają więcej i mogą się z tym "wię
cej" podzielić. Szanowni Mieszkańcy! Wiem, że dobro naszego pięknego miasta
leży Wam na sercu. Pragniecie, aby żyło się nam lepiej, aby "dobro zwyciężyło
zło". Aby tak się mogło stać, zagłosujcie na moją osobę i kandydatów KWW
"Władysławowo - 2002"

RAZEM I ODPOWIEDZIALNIE
Z poważaniem

W naszym programie znajdują się między innymi:
- dbałość o równomierny rozwój wszystkich dzielnic Władysławowa i miejscowo
ści z terenu administracyjnego Gminy,
- przybliżenie mieszkańcom potrzeb i problemów Gminy,
- opracowanie wieloletniej strategii rozwoju Gminy, w tym rozwiązanie zaniecha
nych w ostatnich 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, re
alizacja ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż linii brzegowej Zatoki, podniesie
nie estetyki miasta),
- poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, w tym modernizacja oczysz
czalni i wysypiska śmieci, oraz budowa stacji uzdatniania wody.
- budowa i modernizacja dróg i chodników według opracowanej strategii rozwo
ju,
- pozostawienie opłaty miejscowej (tzw. klimatycznej) w miejscu jej wypracowa
nia,
- wspieranie wszelkich inicjatyw dążących do poprawy rynku pracy,
- kultywowanie wartości kaszubskich będących naszym dziedzictwem kulturo
wym,
- 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 obywa
teli naszej Gminy,
- pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Członkowie Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Wierzchucinie
składają serdeczne podziękowania Przewodniczącemu i Radym Pierwszej Ka
dencji Rady Powiatu za pomoc w realizacji naszych działań na rzecz rozwoju kul
tury kaszubskiej. Dziękujemy za wsparcie finansowe.
Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie popiera w wyborach samorządowych Zyg
munta Orła - naszego długoletniego działacza, członka władz naczelnych Zrze
szenia.

Brunon Synak Prezes

Zygmunt Orzeł, którego znam od 12 lat dał się poznać jako znakomity propaga
tor kaszubszczyzny. Sprawie promocji języka kaszubskiego, kultury naszych pra
ojców poświęcił niemal połowę swego życia.
Jestem przekonany, że dalsza Jego działalność może przysłużyć się nie tylko
mieszkańcom gminy Władyławowa, ale również całym Północnym Kaszubom.
Zygmunt Orzeł to doświadczony samorządowiec „czujący" problemy wymagają
ce rozwiązań. Szczerze życzę mu sukcesów.

Mieczysław Struk
Burmistrz Jastarni
Panie Przewodniczący! Podjął Pan suwerenną i głęboko przemyślaną decyzję
w wyborach na burmistrza Władysławowa. Żałuję, że nie będzie już Pan mógł
w sposób bezpośredni wspierać swoim samorządowym doświadczeniem poczy
nań radnych powiatowych II kadencji. Głęboko jednak wierzę, że owo doświad
czenie wykorzysta Pan w pracy na rzecz miasta Władysławowa!

Artur Jabłoński
Starosta Pucki
Ogłoszenie zlecone i opłacone przez KWW "Władysławowo 2002" 2041736/A/904
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JAN JABŁOŃSKI

- lat 58, dwóch synów usamodzielnionych, wykształcenie zawodowe, sołtys Ostrowa, wielolet
ni działacz samorządowy, Przewodniczący Rady Nadzorczej Młodzieżowej Spółdzielni Miesz
kaniowej „Szkuner I", prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Ostrowa „Zdrójk"

ROMAN KUZEL

- lat 59, pięcioro dzieci, wykształcenie średnie techniczne, w samorządzie osiedlowym Jastrzę
biej Góry od 1994 roku, lubi podróże, kocha swoją małą Ojczyznę Kaszuby, członek Towarzy
stwa Miłośników Jastrzębiej Góry i Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego

AUGUSTYN HADAS

- lat 48, żonaty, dwóch synów, wykształcenie wyższe, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego, mgr teologii, nauczyciel i trener, wieloletni działacz sportowy i samorządowy

HENRYK HINTZKE

- lat 45, żonaty, pięcioro dzieci, wykształcenie zawodowe, Przewodniczący Samorządu Miesz
kańców Osiedla „Szotland", działacz samorządowy, radny III kadencji, prowadzi działalność
gospodarczą

KWW
„Władysławowo 2002"
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JERZY GOJKE

ZBIGNIEW SKOWRONEK

- lat 44, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie wyższe, lekarz, prowadzi przychodnię lekarską „WŁA MED", otwarty dla ludzi, znany z wielu inicjatyw społecznych na polu medycznym - np. honorowe
dawstwo krwi, lubi podróżować turystycznie

KRZYSZTOF DARZNIK

- lat 46, żonaty, dwóch synów, wykształcenie wyższe techniczne, działacz samorządowy, pre
zes Zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Szkuner I", lubi podróże

DANUTA MATYSIK

- lat 34, mężatka, dwoje dzieci, wykształcenie średnie, członek Rady Sołeckiej w Chłapowie,
zaangażowana w sprawy Szkoły Podstawowej, przewodnicząca Rady Rodziców, prowadzi
z mężem działalność gospodarczą, umie i pomaga rozwiązywać problemy każdej rodziny, dzieci

fi®

- lat 40, mężatka, czworo dzieci, pielęgniarka, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecz
nej, służy pomocą ludziom od wielu lat, studiuje pedagogikę specjalną

KRZYSZTOF TARNOWSKI

- lat 35, żonaty, osiem córek, wykształcenie wyższe, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lu
belskiego, prowadzi z żoną Rodzinny Dom Dziecka, działacz regionalny

lM

- lat 52, żonaty, sześcioro dzieci, wykształcenie zawodowe, zaangażowany w problematykę
osób starszych i niepełnosprawnych, działacz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział Rejonowy Władysławowo, na sercu leży mu dobro każdej rodziny,
racjonalizator

- lat 49, żonaty, wykształcenie zawodowe, mechanik - konserwator, człowiek „złota rączka", za
angażowany w honorowym oddawaniu krwi, prezes Miejskiego Klubu HDK, lubi żeglować
i pracować w ogródku

>2"-2<MI7.WA/W4
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JÓZEF SZOSTAK

IV

ALFONS ZACZEK

IV

- lat 52, żonaty, wykształcenie średnie techniczne, technik elektryk, zna problematykę bu
dowlaną, interesuje się sportem, dobro miasta leży mu żywotnie na sercu

. \

HUBERT BLADOWSKI

Okręg

- lat 49, wykształcenie zawodowe - ślusarz, dla miasta gotów zrobić „wszystko", działacz
sportowy w dyscyplinie ulubionej - piłce nożnej, rekordzista Powiatu Puckiego w honorowym
oddawaniu krwi

HENRYK SIWA

BEATA KRYSZAK
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- lat 74, żonaty, czworo dzieci usamodzielnionych, wykształcenie średnie - leśnik, emeryt,
skarbnik Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i JnWalidów Oddział Rejonowy Władysła
wowo, w latach 1953 - 55 prześladowany politycznie przez władze komunistyczne
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Poparcie:
A. Jabłoński - Starosta Pucki
M. Struk
- Burmistrz Jastarni
T. Narkowicz - Przewodniczący Rady Miasta
Jastarnia
M. Konkol - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
I. Brzóska
- Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
B. Synak
- Prezes Zrzeszenia Kaszubsko
- Pomorskiego
M. Kuklik, T. Klebba, E. Kownacka, liczni członko
wie Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego oddziały
we Władysławowie i Jastrzębiej Górze, członkowie
Towarzystwa Miłośników Jastrzębiej Góry i człon
kowie Towarzystwa Ratowania Klifu w Jastrzębiej
Górze, przedstawiciele samorządów mieszkańców
i sołectw z całego terenu administracyjnego Włady
sławowa, przyjaciele a przede wszystkim wielu
mieszkańców miasta od Karwi po Chałupy.

Echo Ziemi
Puckiej
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"Władysławowo 2002"

Z synami Mateuszem i Markiem na Odpuście w Swarzeu^|

Wszystkim za poparcie Zygmunta Orzeł i Kandy
datów KWW Władysławowo 2002 gorąco dziękuje
my. Wybaczamy Tym, którzy napisali tyle niewy
brednych kłamstw i oszczerstw na nasz temat.
Kampania całego KWW „Władysławowo 2002 „by
ła i jest przyjazna oraz życzliwa.

Nasi kandydaci
do Rady Miejskiej
Lista nr 8
Okręg wyborczy nr I
1. Jabłoński Jan
2. K Kuźel Roman

Okręg wyborczy nr II.

Pielgrzymka rybaków na spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
do Sopotu na pokładzie jednego z kutrów

1. $ Hadas Augustyn
2. $ Hintzke Henryk
3. Kryszak Beata
4. Tarnowski Krzysztof

Okręg-wyborczy nr III
1. JjĘ Bladowski Hubert
2.% Gojke Jerzy
3. X Skowronek Zbigniew
4. % Darznik Krzysztof

Okręg wyborczy nr IV
1. X Matysik Danuta
2. {£ Siwa Henryk
3.pC Szostak Józef
4. PC Żaczek Alfons

IM WARTO ZAUFAĆ !

Podczas Szkolnego Turnieju Piłki Nożnej we Władysławowie z trenerem Kazimierzem Górskim

Popieramy do Sejmiku Pomorskiego
Mieczysława Struka Lista nr 10 poz nr 3

Uprzejmie informujemy, że osoby niepełnosprawne, chore, itp. chcące zagłosować,
mogą skorzystać w godz. 8.00-18.00 z samochodu,
który zostanie podstawiony i zawiezie do lokalu wyborczego.
Zamówienia należy składać pod nr. tel. 6743-464 w dniu wyborów.
Ogłoszenie zlecone i opłacone przez KWW "Władysławowo 2002" 2041736/A/904

Puckiej

uiwraoz

25 października 2002 r.

Sojusz Lewicy u ni
Dem ok ratycifie j 1582IP

KANDYDACI DO SEJMIKD WOJEWÓDZKIEGO

1. Jeizy Wiudzik - 57 lat. wykształcenie
wyższe ekonomiczne, członek Zrzeszenia
Kaszubsko Pomorskiego. Członek Sojuszu
Lewicy Demokratycznej.
właściciel prywatnego przedsiębiorstwa '
usługowo - handlowego, wychowawca
młodych kadr w handlu. Radny Powiatu,
działacz sportowy.'

RADY POWIATU

KANDYDACI
Okręg Wyborczy nr 1

2. Mikołaj Koresendowicz 62 lata, wykształcenie
średnie. Kierowńik
ośrodka w Jastrzębiej
Górze

1. Elżbieta Kortas • 61 lat. wykształcenie
średnie, mężatka, dwoje dorosłych dzieci.
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola
„Bursztynek" we Władysławowie. Radna
Powiatowa kadencji

2. Wiland Witold - 59 lat,
wykształcenie wyższe, znany dzia
łacz społeczno - polityczny na te
renie miasta-i gminy Puck.

4. Marian Dobrołęcki - 49 lat,
wykształcenie średnie
techniczne. Kawaler właściciel
firmy transportowo spedycyjnej.

3. Leszek Kornak - 57 lat,
wykształcenie średnie
techniczne. Żonaty, dwoje
dorosłych dzieci

Okręg Wyborczy nr 2

1. Kużel Marian Roman - 40 lat,
żonaty, wykształcenie średnie
techniczne. Przewodniczący
Stowarzyszenia „Pokolenia".
Asystent Posła RP

Joanna Kosińska

5. Roman Mach - 41 lat. wykształcenie
średnie techniczne. Żonaty,
dwoje dorosłych dzieci. Kierownik zaopa
trzenia i transportu w Fabryce Maszyn •
..Pomech" w Pucku. Działacz
Stowarzyszenia ..Pokolenia"

6. Stanisław Bakun - 48 lat, wy
kształcenie zawodowe techniczne.
Żonaty. Z pówodzeniem przewo
dzi programowi Moje Mieszkanie
w W.S.M. ..Sukces" w Juracie.

7. Barbara Knop z domu Żuraw, 47 lat.
wykształcenie wyższe administracyjne.
Dwóch dorosłych synów. Od urodzenia
mieszkanka Władysławowa i tu prowa
dzi działalność gospodarczą.

Okręg Wyborczy nr 3

3. Różycki Wacław 57 lat,
wykształcenie wyższe technjczne.
były Dyrektor Rejonu Dróg
Publicznych, obecnie związany
z resortem budowy dróg i mostów.

1. Rogala Zbigniew - 49 lat. mgr inż.
Rolnictwa. Dyrektor Pomorskiego Od
działu Agencji Restrukturyzacji i Mo
dernizacji Rolnictwa w Gdańsku. Prze
wodniczący Rady Powiatu SLD w Puc
ku i członek Zarządu Wojewódzkiego

2. Kwidziński Franciszek - mgr inż.
Rolnictwa. Prezes Krokowskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Żonaty. Zainteresowania: brydż
i ochrona środowiska.

3. Manikowski Artur - 24 lata. wy
kształcenie wyższe - zarządzanie fi
nansami. ekonomi. Żonaty, jedno
dziecko. Od pięciu lat prowadzi wła
sną działalność gospodarczą.

4. Tesarowski Jan - 57 lat, magister
ekonomi. Rencista. Długoletni pre
zes Gminnej Spółdzielni Krokowa.
Żonaty. Hobby - brydż.

5. Lieske Andrzej - 47 lat. żonaty,
dwóch synów. Mieszkaniec Kłanina.
Pracuje w ZSR Klanino. Hobby gołębie pocztowe. Rodzony Kaszub.

6. Okoń Piotr - 25 lat. kawaler, bez
partyjny. Absolwent Politechniki
Koszalińskiej. Mieszkaniec Karlikowa. gdzie zajmuje się hodowlą koni.

Okręg Wyborczy nr 4

1. Pachura Leszek - 46 lat, żonaty, dwoje
dzieci, wykształcenie wyższe rolnicze, wielo
letni staż. zawodowy w rolnictwie. Wieloletnie
doiiwkide/enie w dzialałnońśi gospodarczej.

2. Niewiadomski Stanisław - 62 lata. żonaty,
technik - technolog włókiennictwa, zaintere
sowania politologiczne, emeryt.

3. Groenwałd Dariusz 31 lat. żonaty, wy
kształcenie wyższe rolnicze. Prezes OSP Polezyno. Kierownik Rejonowego Zespołu Do
radztwa Rolniczego w Pucku.

4. Dobień Leon Aleksander - Inżynier. Aka
demia Rolnicza Poznań. Radny (łminy Kosa
kowo 1994-1998. Wójt (iminy Kosakowo.
Dyrektor DRIiW-NUTA sp. z o.o.

5. Zielke Kazimierz - 36 lat, żonaty, pięcioro
dzieci, rolnik - 5(1 hektarów.

6. Bochentin Mariusz 38 lat, żonaty,
trójka dzieci.

7. Wawrzyniak Wiesław 52 lata. inżynier,
rolnik, żonaty, troje dzieci.

Ogłoszenie zlecone i opłacone przez Koalicyjny Komitet W yborczy SLD-UP 2041721/A/1584
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KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ Z HELD
Okręg nr 1

Okręg nr 2

VJM

Okręg nr 3

Okręg nr 4

Okręg nr 7
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Bogusława Białk

Ogłoszenie

Edward Popek
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_it

Stefania Zabrocka

Przemysław Wróbel

Okręg nr 9

Okręg nr 10 Okręg nr 11 Okręg nr 12 Okręg nr 13 Okręg nr 14 Okręg nr 15
m

Zbigniew Sługocki

Andrzej Westfal

^

Maria Głodowska

Henryk Jądrusik

Cżesław Motyka

Andrzej Buliński

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ Z WŁADYSŁAWOWA
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1. Dehling Stanisław - htl lat, wykształceniewyższe •prawnicze. Były radny w gminie Krokowa.
Obecnie prowadzi biuro doradztwa prawnego
we Władysławowie

KANDYDAT NA
BURMISTRZA
MIASTA PUCK
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Okręg Wyborczy nr 4

Okręg Wyborczy nr 3
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Okręg Wyborczy nr 2
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1. Lech Kranc • 53 lata, wykształcenie wyższe
techniczne. Żonaty • dwoje dorosłych dzieci. Radny
obecnej kadencji. Członek samorządu mieszkańców
osiedla Śródmieście.

2. Stefan Ritz • hi lat, żonaty, dwoje dzieci. Kierownik
holownika „Franus", radny 1 kadencji, dat się poznać
jako koleżeński, uczciwy i sprawiedliwy, bezpartyjny..
z dziada pradziada Kaszub

2. Tadeusz Łepkowski • 47 lat, wykształcenie wyższe"
, techniczne. Żonaty - dwoje dzieci. Od ponad 2(1 lat
związany z Władysławowem. Zainteresowania:
polityka, historia, turystyka i sport.

1. Adam Bizewski - 4h lat, wykształcenie
średnie. Żonaty, dwie córki. Od 1978 r. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Mam
dużo czasu aby poświęcić się pracy społecznej
i problemom mieszkańców gminy.

2. Cyryl Schroeder - 33 lat. wykształcenie
- średnie. Żonaty jedno dziecko.
Obecnie prowadzi własną działalność
_ gospodarczą.

3. Kazimierz Masłowski - 52 lata, wykształcenie wyższe. Lekarz rodzinny dbający o szeroko rozumianą higienę zdrowotną dotyczącą
człowieka od urodzenia do późnej starości,

KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ Z POCKA
Okręg nr 1

Okręg nr 3

Okręg nr 4
i
:

1. Zdzisław Andrzej Jarom-51 lat, wykształcenie
wyższe-politolog. Własna rodzinna działalność
gospodarcza. Mieszkaniec Pucka.

ii

3. Józef Zajdler - 55 lat. wykształcenie średnie,
Mieszkaniec Władysławowa od 23 lat. Pracownik ,
hotelu „Pekin". Znający problemy miasta i jego
mieszkańców.

1. Lamek Wiesław -54 lat; wykształcenieśrednie, .:
żonaty, odznaczony medalem 8M lecia Miasta Pucka.
Aktywny zawodowo i społecznic.

1. Labuda Piotr-31 lat, wykształcenie średnie elektroniczne
•

|*|

Okręg nr 5g

^)kręg nr 6

Okręg nr 7

Okręg nr 8

Okręg nr 10 Okręg nr 11 Okręg nr 13 Okręg nr 14
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1. Oleksiak Jan - Inżynier, były Dyrektor Puckiej
Gospodarki komunalnej, działacz społeczny. Prezes
Stowarzyszenia Lokatorów Mieszkań Komunalnych.

1. Barwicka - Kużel Małgorzata 32 lata, zamężna, wy kształcenie średnie. Inspektor BHP. Chce zwiększyć
wpływ mieszkańców na dećyqe władz.

1. Bargiela Jerzy - działacz społeczny. Prezes
stowarzyszenia lokatorów mieszkań komunałnych. Chce ułatwić nasze życie w Pucku.

1. Rychlowska - Stępniak Teresa - 51 lat.
wykształcenie średnie..Doświadczenie w pracy
w administracji, własna działalność
gospodarcza.

1. Budzisz Antoni-50 lal. kaszubz dziada.
pradziada, kontynuując)' tradycję Budziszowej
Maszoperii. Własna działalność gospodarcza.

1. Sylwia Boczyńska .34 lata. wykształcenie wyższe,
rzecznik słusznych postulatów swoich wyborców.

KANDYDACI DO RADY GMINY KROKOWA
Okręg nr 1

Maszke Andrzej - 47 Int. wvksżlalćenie \rocłme,żu«Jl)','' ^
Jzieci. 15 lal Prezes RSI> ..ll,illvk" ()d 2002i Prezes (>SP Iłiąlogór;
obccnie prowadzi dzi.tl,i!miv gospodarczą.

Okręg nr 2

Kopystecki Stanisław ">2 tata.
wykształcenie średnic rolnicze, żonaty, dwie córki,
30 hit pracy w rolnictwie - w tym 22 l^la jako kierownik gospodarstwa w Pi
Obecnie na rencie chorobowej.
Ogłoszenie złocone i opłacone prze/ Koalicyjny Komitet Wyborczy SUM II' 3141721/A/158

Okręg nr 4

Smarzyńska Inga - 57 lut. mieszkanka Żarnowca.
.. obecnie na emeryt ui»t, chce wsjłi>luczest u tzyć
i
w kształtowaniu służby publicznej i aktywnie jwaców
w swoim środowisku na rzecz doln a mieszkańców.

1. Kozłowski Michał rozwój, promocja
miasta pod względem atrakcyjności turystycznej. Angażowanie młodzieży do uprawianij
turystyki pieszej,, rowerowej i żeglarskiej.

Okręg nr 6

Okręg nr 13

Maszke Mirosław 42 lata. mieszkaniec gminy,
od40lal. wykształcenie wyższe - absolwentiARI Olsztyn.

1. Cinkiel Stanisław 4S lat. żonaty.
dwoje dzieci były działacz młodzieżowy.
chce działać aktywnie jia.rzecz społeczności całej gminy.

Pracownik ZUS o/Cidańsk na stanowisku inspektora kontroli.

1. Grapp Hanna - lat 41, wykształcenie
wyższe, dyplomowany nauczyciel w Szkole
Podstawowej w Pucku.

1. Schmidt Leon - szczególnie bliskie są mi
szeroko pojęte sprawy służby zdrowia i opieki

Okręg nr 13

2. Okoń Leon - 54 lala, żonaty, dwoje dzieci.
prowadzi własną działalność gospodarczą
i gospodarstwo rolne w Karlikowie.
Ogłoszenie zlecone i opłacone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SI.IW I' 2(141721/A/I5H4
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KANDYDACI DO RADY GMINY PUCK

KANDYDAT NA
WÓJTA
GMINY PUCK Okręg nr 1
r 7

1. Dariusz Groenwald - 31 lat, żonaty, wykształcenie
wyższe rolnicze. Kierownik Rejonowego Zespołu
Doradzwta Rolniczego w Pucku,
Prezes OSP Polczyno..

1. Roman Szwarc - 39 lat. doradca finansowy ubezpieczeniowy, zamieszkały w Strzelnie.

2. Józef Surowiec - 56 lat, żonaty, mistrz masarsko-wędliniarski, obecnie prowadzi działalność gospodarczą.

3. Antoni Hellwig - 44 lata, żonaty, czworo dzieci,
kierowca w pogotowiu ratunkowym.

4. Edmund Jetke - 56 lat. żonaty,
pracownik służby zdrowia.

5. Henryk Kohnke - 51 łat. żonaty, czworo dzieci,
rolnik.

Okręg nr 2

1. Lewicka Katarzyna - 45 lat, pięcioro dzieci,
prowadzi z mężem i dziećmigospodarstwo rolne.

2. Byczk Piotr - 28 lat. żonaty, prowadzi
działalność gospodarczą, mieszkaniec wsi Domatowo.

3. Maciszka Mirosław - 30 lat, żonaty, prowadzi
działalność gospodarczą.

4. Derc Ireneusz - 31 lat. rolnik mechanik, pracownik DLS S.A.
Puck, przedstawiciel handlowy.

5. Zielke Elżbieta - 42 lata, mężatka, czworo dzieci,
technik rolnik, własne gospodarstwo rolne,
bezpartyjna.

2. Kanka Jerzy - 45 lat, żonaty, jedno dziecko,
wykształcenie średnie, emeryt.

3. Łabencki Aleksy - emeryt, podpułkownik Wojska Polskiego,
odznaczony medalem 800-lecia
za zasługi dla miasta i powiatu Puck.

4. Cżapp Janina - własna działalność'gospodarcza,
zamieszkała Celbowo, bezpartyjna.

5. Bruknke Dariusz - 24 lata.
mieszkaniec wsi Darżlubie.

Okręg nr 3
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1. Dopke Piotr - 32 lata, żonaty, troje dzieci,
radiomechanik w stacji "Gdynia Radio".

Okręg nr 4
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1. Jerzy Ehrlich - 45 lat. żonaty, dwóch synów, rolnik,
wykształcenie średnie.

w

2. Koss Mirosław - 30 lat. mieszkaniec wsi Błądzikowo.
własna działalność gospodarcza.
Maratończyk Ziemi Puckiej.

,m

3. Wicka Paweł - 33 lata, zamieszkały w Żelistrzewie,
pracownik służby zdrowia, kierowca.

Program wyborczy Rady Powiatu Puckiego.
NASZ CE TO:

1. Dbałość o ogólnodostępną opiekę zdrowotną i niedopuszczenie do likwidacji
Szpitala w Pucku.
2. Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.
3. Więcej troski o człowieka.
4. Wykorzystanie gospodarczych i turystycznych walorów regionu.
5. Zadbanie o właściwą pozycję społeczną młodzieży.

W-

4. Nadolski Tadeusz - 54 lata. żonaty, dwoje dzieci,
zamieszkały Mierzzino. rolnik.

5. Makra Wojciech - 56 lat, żonaty, jedno dziecko,
wykształcenie średnie techniczne.

Program wyborczy Rady Gminy
NASZ CEL TO:

1. Bezpieczne, zdrowe i godne życie mieszkańców Gmin.
2. Nowoczesna edukacja dla młodych ludzi.
3. Rozwój lokalnej infrastruktury przy wykorzystaniu środków pomocowych
z zewnątrz.
4. Zdecydowane zmniejszenie bezrobocia
5. Racjonalna pomoc dla najbardziej potrzebujących.
6. Wykorzystanie turystycznych i gospodarczych walorów gminy.
Ogłoszenie zlecone i opłacone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SUM !P 204I72I/A/I5S4

