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Kuźnica. Pociągi kontra cisza

Jak w średniowieczu
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Bractwo rycerskie zrobiło duże
wrażenie na uczestnikach let
niego festynu w Karwi. Pokaz
średniowiecznego uzbrojenia i
metod walk przyciągnął praw
dziwe tłumy

WŁADYSŁAWOWO

Piraci bawią dzieci
a w nim:
• wydarzenia z powiatowych
boisk i stadionów
• wywiady z trenerami

Piraci wspólnie z ratownikami
uczyli dzieci, jak bezpiecznie
korzystać z morskiej kąpieli.

POŁCHOWO

i sportowcami
• komentarze fachowców

116

i opinie kibiców

Kaszuby górą

mg
Kaszuby Połchowo pokonały 2:1
Pomezanię Malbork, pretenden
ta do awansu. Połchowianie
przegrywali już na początku
meczu, jednak potrafili zacho
wać spokój i doprowadzić do
zwycięstwa.

POWIAT PUCKI

Kolarze na drogach
Pociągi w Kuźnicy zatrzymują się tuż przy budynkach mieszkalnych.
Fot. Krzysztof Miśdziol

ik i ocne mijanie się po|\| ciągów w Kuźnicy
i ^ stawia na nogi osoby
śpiące w budynkach znaj
dujących się w pobliżu
dworca. Cierpi kilkudziesię
ciu mieszkańców i turystów,

którzy latem chcieliby mieć
w nocy ciszę. - Turyści wy
najęli u mnie pokój - mówi
właścicielka jednej z posesji
sąsiadujących z PKP. - W
nocy, gdy obudził ich pisk
kół, byli zszokowani. Rano

się wyprowadzili. W Kuźnicy mijają się pociągi jadące
do Helu i Gdyni. Jeden z pe
ronów ciągnie się od stacji
kolejowej wzdłuż domów
mieszkalnych.
(mid)
3

Po raz drugi naszymi ulicami przejadą
kolarze startujący w Tour de Pologne,
największej tego typu imprezie w na
szym kraju.
Trasa pierwszego etapu 59 Tour de
Pologne 9 września przebiegać będzie
z Gdańska do Sopotu, przez Chwaszczyno, Wejherowo, Sobieńczyce, Krokowę, Jastrzębią Górę, Władysławowo,
Puck i Gdynię.

(jan)
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Mycie ręczne 6 zł

Przyjedź, kup części, my zamontujemy je do Twojego auta
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INFOLINIA
673-18-93, 0-800-1500-39
Kolejne opinie o miejscach nocle
gowych i gastronomicznych powia
tu puckiego wyrazili na naszych
stronach internauci. A oto dwie z
nich:

•Fajna Jastarnia. Spałam w do
mu Borowion i bardzo sobie chwa
lę. Było spokojnie i całkiem niezłe
ceny. Razem z mężem długo jesz
cze będziemy wspominać pobyt w
tym miejscu, zwłaszcza że narobili
śmy chyba z dwie klisze zdjęć.
Agata M.

• Sprawdziłem - Anita ma rację.
Byłem w smażalni we Władysławo
wie, o której pisze Anita. Ma rację,
superrybki. Palce lizać. Moja
dziewczyna do tej pory nie mogła
się dać namówić na rybki. Teraz
sama mnie tam ciągnęła. Polecam!
Robert z Wawy
Czytaj więcej:

pueLnaszemiasto.pl
[-wp.pl

LICZBA DNIA

61
- tyle kilometrów przeja
dą kolarze we wrześnio
wym 59 Tour de Pologne
po drogach naszego po
wiatu

Helska
gablota
Gablota poświęcona
Helowi pojawiła się w
magistracie niemiec
kiej gminy Hermeskeil.
Oba samorządy podpi
sały w kwietniu w He
lu umowę partnerską.
Ma ona zostać parafo
wana w Hermeskeil we
wrześniu, podczas re
wizyty złożonej przez
polskich samorządow
ców
Do Niemiec wyjedzie
dwudziestoosobowa
delegacja. W jej skład
wejdą przedstawiciele
Rady Miasta, ratusza,
szkoły, zakładu komu
nalnego, małego bizne
su, itp. Helanie zwie
dzą zaprzyjaźnioną
niemiecką gminę i bę
dą rozmawiać o roz
szerzeniu współpracy
Wezmą też udział w in
auguracji jesiennych
Dni Kultury Cztero
dniowa wizyta roz
pocznie się 10 wrze
śnia. 12 września ma
zostać parafowana
umowa między gmina
mi.
Jak się dowiedzieliśmy,
w helskim Urzędzie
Miasta również przy
gotowywana jest stała
ekspozycja poświęcona
partnerskiej gminie
(miel)
Hermeskeil.
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PODPATRZONE

Kraina łagodności

Zabawa i czytanie

Rozmowa z Iwoną Królas z Kawiarni Literackiej Kolumb
w Pucku
- Poezja, refleksyjna
piosenka - mało jest
miejsc w powiecie, gdzie
można z nimi obcować.
Skąd pomysł na urządza
nie takich właśnie koncer
tów w Kolumbie?
- Idea była taka, aby w
naszym zabieganym życiu
znaleźć też czas na reflek
sję, chwilę zadumy, wyci
szenie. Uznałam, że ka
wiarnia do tego świetnie
się nadaje. To miłe, gdy
przychodzą tu zakochani i
patrzą sobie głęboko w
oczy, ale chciałam zapro
ponować też coś więcej.
Dlatego regularne koncer
ty, występy poetów itp. To
nasza oferta, coś dla du
cha.
- Bardzo często wystę
pują tu artyści z Trójmia
sta. Skąd takie kontakty?
- Można powiedzieć, że
to taki łańcuszek. Przyjeż
dżają na przykład do Puc
ka młodzi poeci uznają, że
w Kolumbie jest wyjątko
wy nastrój i występują.
Potem mówią swoim zna
jomym ze środowiska i tak
to się rozwija. Wszyscy
bardzo chętnie przyjeż
dżają do Pucka.
- Najbliższe plany?
- W sobotę o godz. 17
zapraszamy na piosenki
Edwarda Stachury. Wystą
pią Janusz Pierzak, Jerzy
Stachura i Iza Laskowska.
Jak zwykle, wstęp jest bez
płatny
- Jakim zainteresowa
niem cieszą się koncerty?

Podczas wielu tegorocznych letnich festy
nów rozprowadzany jest „Dziennik Bałtyc- j
ki". Czasami do gazety dołączane są także
upominki. Uczestnicy festynów mają okazję
wspólnie się bawić, ale kiedy chcą trochę
odpocząć - jak widać na zdjęciu - „Dziennik"
jest pod ręką.

Fot. Krzysztof Miśdziol

- Przyznaję, że na nasze
imprezy przychodzi sto
sunkowo mało młodzieży.
A przecież Kolumb jest
tuż przy ogólniaku. Dziwię
się temu, bo wśród
uczniów z pewnością jest
wielu humanistów, osób
wybierających się na po
lonistykę. Puck to przecież
trzynastotysięczne miasto,
nie wierzę, że nie ma tu
zapotrzebowania na kul
turę.
- Czy to zniechęca do
dalszych przedsięwzięć?

Fot. Krzysztof Miśdzioł

Iwona Królas
Urodziła się w Gdyni, długo była
sopocianką, od 6 lat mieszka w
Pucku. Z wykształcenia technik
analityk. Kawiarnię Kolumb pro
wadzi od trzech lat. Hobby to
m.in. ogród, rośliny, zwierzęta,
fotografika.

- Czasy, jak wiadomo,
mamy ciężkie. Ale chcemy
dalej robić w Kolumbie
swoje, propagować kultu
rę. Przetrwamy.
Rozmawiał
Krzysztof Miśdziol

CYTAT DNIA
W średniowieczu w dyby często zakuwano
kobiety. Powodem najczęściej było używanie
przez nie wulgarnych słów w czasie kłótni
małżeńskich
- tłumaczy! jeden z rycerzy podczas pokazów w Karwi,
co spowodowało i spontaniczną radość i oklaski
męskiej części widowni.

O TYM SIĘ MÓWI

Kolejni przyjaciele

Po wiedzę do Pucka

G

rupa harcerek z
Warszawy przyje
chała do Pucka, aby
właśnie tutaj zbierać infor
macje o obrzędowości ka
szubskiej wsi. Dziewczęta
otrzymały gościnę w para
fii pw. Św. Apostołów Piotra
i Pawła. To w ich wykona
niu można było usłyszeć
czytania podczas niedziel
nej mszy.
- Przyjechałyśmy do
Pucka, żeby rozmawiać z
tutejszymi mieszkańcami,
rybakami, poznawać trady
cje regionu i zwyczaje opowiadały nam warszaw
skie harcerki.
Zdobytą nad morzem
wiedzą dziewczęta podzie
lą się na obozie harcer
skim, a po powrocie do sto
licy "wykorzystają ją w
szkole.
(mid)

, -i
Kolejnych długoletnich wczasowiczów uho
norowano tytułem „Przyjaciel Władysławo
wa". Od lewej: Sylwia Rambiert, Korneliusz
Myszor, Ewa Urbańska z wnuczką, Adam
Drzeżdżon, Marta Pierzchała z synem, Krysty
na Jutrowska, Eugeniusz Bisewski i Urszula
Myszor.
Fot. archiwum TJM

Harcerki z Warszawy na puckim rynku.
Fot. Krzysztof Miśdziol
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BEZPIECZNE POMORZE

Kuźnica. Pociągi budzą ludzi

Sztuczny tłok

Kolejowy koszmar

W sezonie letnim nasilają się kradzieże kieszonkowe. Zdaniem
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pucku, sprawca
mi są z reguły osoby przyjezdne, które „polują" na turystów.
Najczęściej do podobnych zdarzeń dochodzi na targowiskach
oraz na plażach. Często jednak grupa złodziei przeprowadza ak
cję w sklepie, robiąc przy tym tzw. sztuczny tłok. Tak było w jed
nym z jastarnickich sklepów. W zamieszaniu nieznani sprawcy
ukradli kilka par dżinsów i bluzki. W tłoku na targowiskach zło
dzieje przecinają paski toreb i uciekają z łupem. Policja ostrze
ga, aby podczas zakupów zachować ostrożność.
(mid)

w

Kuźnicy je
den
peron
ciągnie się od
dworca
w
stronę tere
nów
niezabudowanych,
drugi natomiast przylega
do działek zamieszkanych.
- Dzieli nas kilka metrów
od lokomotywy która wła
śnie przy naszym domu się
zatrzymuje, jadąc do Helu mówi Jadwiga Muża, wła
ścicielka jednego z domów
przy ul. Helskiej. - Nocą ha
łas jest taki, że nie sposób
wytrzymać. My jesteśmy
już trochę przyzwyczajeni,
choć i tak od razu się budzi
my. Ale dla turystów wynaj
mujących u nas pokoje to
szok.
Nocna „mijanka" we
^Kuźnicy ma miejsce o godz.
4.30. Mieszkańcy już od
dawna protestują przeciw
ko z powodu zbyt głośnych
pociągów. Na razie PKP zli
kwidowała dworcowy me
gafon, który usytuowany
był tuż przy budynkach
mieszkalnych. Mieszkań
com obiecano też zmniej
szenie liczby uciążliwych
„mijanek".
- Skończyło się na tym,
że tego lata mamy więcej
pociągów - mówi jeden z
mieszkańców Kuźnicy.
Zdaniem PKP, trudno
będzie ograniczyć „gło
śność" pociągów Mieszkań
cy zwrócili się do sanepidu

piętek
16 sierpnia 2002 r.

KONKURS „DZIENNIKA
BAŁTYCKIEGO" I PZU ŻYCIE SA

Wygraj komputer
W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze możecie
Państwo wygrać komputer. Wystarczy jedynie wziąć udział w
naszym konkursie. „Dziennik Bałtycki" oraz PZU Życie SA
wybierają co miesiąc najlepszego dzielnicowego w województwie
pomorskim. W gazecie zamieszczane są kupony, na których należy
wpisać imię i nazwisko najlepszego, Państwa zdaniem,
dzielnicowego. Nagrodą dla policjanta jest rower, a dla
komisariatu, w którym pracuje - zestaw komputerowy. Dla naszych
Czytelników mamy nagrody w postaci losowanego raz w miesiącu
komputera. Plebiscyt 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. Do kuponu można dołączyć
dodatkowo dokładnie opisany problemem. Wszystkie sygnały
postaramy się wyjaśnić w porozumieniu z policją. 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)

Władysław Budzisz z Kuźnicy mieszka tuż przy torach.
Fot. Krzysztof Miśdzioł

o zbadanie dopuszczalnego
natężenia hałasu. Pucka
placówka nie ma odpo
wiedniego sprzętu, ma się
tym zająć więc gdańska
centrala.
- Mamy potrójne, nowe
okna - mówi Dorota Bu
dzisz z Kuźnicy - To nic nie
pomaga. Piski lokomotywy i

tak słyszy się w całym do
mu.
Właściciele przylegają
cych do peronu posesji po
stawili wysokie płoty. Ale
nie są one dźwiękoszczelne.
- Razem z wczasowicza
mi jest nas kilkadziesiąt
osób - mówi Władysław Bu-

dzisz. - Wszyscy czujemy
się bezsilni.
Zdaniem Michała Ru
dzińskiego, eksperta ds.
ochrony środowiska, roz
wiązaniem byłoby zainsta
lowanie ekranów pochła
niających dźwięki.
(mid)

PZU ZYCIE SA

Dziennik
Bałtycki^
Kupon konkursowy

Bezpieczne Pomorze V

Karwia. Festyn z rycerzami

Średniowiecze na żywo
B

ractwo rycerskie zro
biło spore wrażenie na
uczestnikach letniego
festynu w Karwi. Pokaz śre
dniowiecznego uzbrojenia i
sposobów walki przyciągnął
na boisko szkolne prawdzi
we tłumy Można było zoba
czyć walkę na topory, kije i
miecze, strzelanie z łuków i
kusz. Zainscenizowano tak
że zakuwanie w dyby. Zze
„skazańcem" nie było pro
blemu - do wspólnej zaba
wy zgłaszali się ochotnicy.
Był także pokaz pirotech
niczny, a turyści mogli spró
bować swoich sił w strzela
niu ze średniowiecznego łu
ku. Kiedy zakończył się po
kaz, każdy mógł wypróbo
wać, jak mu leży miecz w
dłoni oraz jak to jest być za
kutym w dyby. Właśnie w
dybach najczęściej robiono
sobie pamiątkowe zdjęcia.Uczestnicy festynu mo
gli odwiedzić liczne stoiska
handlowe i gastronomiczne.
- Do tej pory z rycer
stwem i kulturą średniowie
cza łączono Malbork i
Gniew - mówi Anna Za-
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Głosuję na najlepszego dzielnicowego;

Imię i nazwisko:
Adres komisariatu:
HI

H

n

H

P

H

I
Największym problemem mojej okolicy jest:

w .-ra
•• •

'-. .r,. .

• _
Moje dane:

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

I

podpis

Organizatorzy:

(p/u)

HttaS*
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pzu życie sa

; miasto wi
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Walka na topory.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO

Fot. Krzysztof Miśdzioł

chwatowicz, turystka z War
szawy. - Do tych miejscowo
ści dołącza teraz Krwią, do
której przyeżdżam od wielu lat. To cieszy.
(mid)

84 232 RUMIA
Ul. Dąbrowskiego 147

„

,

.

, .

pokazie można było sobie zrobić zdjęcie z rycerza
mi.
Fot. Krzysztof Miśdzioł
Po

679-51-15

TEL. 679-59-54

679-59-55

te/er

MATERIAŁY
BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
HYDRO
TERMOIZOLACJE

yjySOtó0

rabaty
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TU ZNAJDZIESZ NOCLEG

Urlop na wsi, czyli daleko od miejskiego zgiełku

Szczupak na wędce

ZIEMIA SŁUPSKA
•U Kazi, Kazimiera Brusk, Podwilczyn 23, tel. 858- 08-05
•
Maria Jońca, Dębnica Kaszubska, Zajęcza 11, tel. 813-16-79
•
Danuta i Jan Ryba, Lubuczewo, tel. 846-26-42
•
Czesława Wojtek, Izbica 12, tel. 811-63-77
•
Irena Sokołowska, Rekowo 76, tel. 821-14-19
•
Genowefa Koppacz, Mikorowo, tel. 821-22-78

KOCIEWIE
•
Agropensjonat Kręgski Młyn w Kręgu. Właściciele Renata i Zdzi
sław Drężek, tel. 562-05-55
•Gospodarstwo Agroturystyczne Jolanty Majewskiej w Radogoszczy
25 w gminie Osiek. Tel. 582-12-96
•
Kwatery Agroturystyczne Krystyny Bukowskiej w Lubikach małych
39 w gminie Czarna Woda. Tel. 587-75-02
•Gospodarstwo Agroturystyczne Krystyny Mazur w Wilczych Błotach
7a w gminie Lubichowo. Tel. 562-33-58
•
Zagroda U Hanki w Borzechowie przy ul. Wyzwolenia 19 a. Właści
cielka Hanna Dróżkowska.Tel. 588-48-26

rzejażdżki bryczka
mi, wozami drabi
niastymi, domowa
kuchnia (często re
gionalna), wiejskie
mleko, jajka i owoce, wędkar
stwo, piesze i rowerowe wy
cieczki po okolicach, folklor,
a nawet pomoc w gospodar
stwie - to propozycje agrotu
rystyki. Wypoczynek na wsi,
w gospodarstwie rolnym,
pensjonacie czy w ośrodku
turystyczno-wypoczynko
wym cieszy się coraz •więk
szym zainteresowaniem. Z
dużym powodzeniem rozwija
się na całym Pomorzu - Ka
szubach, Kociewiu, Powiślu
czy ziemi słupskiej.

POWIŚLE

•Renata Chyła, Nowa Wieś 5, tel. (055) 275 12 40
•
Mariusz Dulski, Julianowo 79, tel. (055) 278 27 90
•
Krystyna Filar, Grabowo, tel. (055) 279 29 91
•Jacek Goszczyński, Otoczyn, tel. (055) 275 19 60
•
Jolanta Kotańska, Górowychy, tel. (055) 278 19 48
•Monika Kulecka, Tychnowy 85, tel. (055) 275 12 05
•
Halina Liszewska, Tychnowy, tel. 0 604 735 503
•
Danuta Ossowska, Benowo 87, tel. (055) 277 29 88
•
Anna Paszkowska, Wandowo 55, tel. 0 604 575 301
•
Teresa i Grzegorz Pietkiewiczowie, Ryjewo, tel.(055) 277 42 35
•Zofia i Andrzej Sawiccy, Podzamcze 1, tel. (055) 279 31 67
•
Iwona i Krzysztof Tuszakowscy, Ryjewo, ul. Wrzosowa 20, tel. (055)
272 62 29
•
Artur i Krzysztof Żuromscy, Brachlewo, tel. (055) 279 28 93

Spokój i cisza
Koszty noclegu w gospo
darstwie i kwaterze prywat
nej na Kaszubach wahają się
średnio od 20 zł do 30 zł, a
całodzienne wyżywienie, je
śli takie gospodarze oferują,
kosztuje średnio 30 zł. Na
Kociewiu nocleg to koszt od
20-25 zł do 30-35 zł od osoby
dorosłej. Dzieci mają zniżki.
Na posiłek trzeba zarezer
wować od 15 do 25 zł za trzy
dania lub śniadania i obiadokolacje. Ceny nie są wygóro
wane, więc chętnych nie bra
kuje. Poza tym właściciele
gospodarstw nie trzymają się
sztywno cenników tak więc
ostateczną opłatę za pobyt
można wynegocjować.

- Musiałam już odmawiać
turystom wczasów w gospo
darstwie, bo nie było miejsc powiedziała Gabriela Blok,
właścicielka gospodarstwa
agroturystycznego w Przyrowiu, w gm. Stężyca. - Jestem
w stanie pomieścić 10 osób.
Do dyspozycji wszystkich
jest kuchnia, a jeżeli to nie
wystarczy, istnieje możliwość
•wykupienia obiadokolacji.
Swoim gościom oferuję
przede wszystkim spokój i
ciszę. Poza tym mamy rowe
ry, niezwykle przydatne w
zwiedzaniu okolicy

Przy zapiecku
Zapleczem agroturystycz
nym gminy Somonino są

Ostrzyce i Goręczyno. Tu
tejsi gospodarze najszyb
ciej odpowiedzieli na zapo
trzebowanie rynku. Naj
pierw się podszkolili. Jedni
pozakładali pokoje przy
swoich gospodarstwach,
inni prowadzą przewozy
bryczkami i wozem drabi
niastym, jeszcze inni szkółki jazdy konnej. W
ostatnim roku powstało kil
ka smażalni ryb. W Ostrzy
cach jest już sześć takich
barów. Jest też swojska
kuchnia w „Kaszubskim
Zapiecku" u Bernadety
Puzdrowskiej. Aby tury
stom się nie nudziło, przy
kwaterach agroturystycz
nych powstają wypożyczał-

REGIONALNE SMAKOŁYKI
• ROWY. Żurek w chlebie, golonka w piwie i zrazy - tymi smakołykami
uraczymy podniebienie w restauracji Chłopska w Rowach (ul. Bałtycka 3).
Restauracja wystrojem wnętrza nawiązuje do klimatu prostej wiejskiej
chaty. Zjemy tu dania z tradycyjnej kuchni polskiej. Żurek podawany wy
łącznie w specjalnej miseczce z upieczonego chleba kosztuje 7 zł, golonka
duszona w piwie - 4 zł za 100g, a za ogromny talerz zrazów chłopskich z
ziemnakami i buraczkami zapłacimy 26 zł.
Na umieszczonym w centralnym punkcie sali palenisku już wkrótce skwier
czeć będą pieczone prosiaki, baranie udźce i ziemniaki.
„Chłopska" czynna jest od godz. 7 do... ostatniego klienta.
• POGANICE. Takie motto przyświeca właścicielom restauracji Nostalgia w
Poganicach (w gm. Potęgowo), położonej przy głównej trasie ze Szczecina
do Gdańska. Zabytkowy budynek z czerwonej cegły to liczący sobie 160 lat
młyn na rzece tupawa. W romantycznym wnętrzu na smakoszy czekają
pyszności, głównie ze świeżych pstrągów i węgorzy, pływających sobie w
specjalnie wybudowanym baseniku. Specjalnością jest „pstrąg po staropolsku" czyli ryba duszona w winie. Za dużą porcję pstrąga z frytkami i su
rówkami zapłacimy tu 27 zł. Latem zaś, gdy pobliskie lasy obfitują w jago
dy do Nostalgii ściągają wielbiciele sławnych już chyba w całym świecie
pierogów z jagodami.
• WDZYDZE KISZEWSKIE, OSTRZYCE, BOROWO. Bulwę (ziemniaki) zasmażane ze skwarkami z kwaśnym mlekiem, plince (placki ziemniaczane), ruchocze (placki drożdżowe), kapuśniak w chlebie, kwasnó zupa, chleb ze
smalcem, żur, modzowi kuch - modzownik (drożdżówka), oraz ryby pod
różnymi postaciami (gotowane, pieczone, smażone i wędzone, zupy rybne)
to chyba najbardziej znane potrawy regionalne. Polecają je gościom gospo

OGROD W WIRTACH
W Borzechowie na Kociewiu do największych atrakcji należy znajdu
jący się w sąsiedztwie Borzechowa (ok. 1 km) ogród dendrologiczny
„Wirty". Rosną tu drzewa i krzewy z całego świata. Drugą atrakcją
są dwa jeziora Borzechowskie Wielkie i Małe. Charakteryzują się one
czystą wodą. Żyje w nich wiele popularnych dla wędkarzy gatunków
ryb.
Z kolei kwatery agroturystyczne w gminie Osiek skupione są wokół
jeziora Kałębia, zwanego kociewskirn morzem. Bardzo wiele osób
uprawia tu surfing oraz kajakarstwo.
(rako)
REKLAMA

EURO

HAKI HOLOWNICZE
PRZYCZEPY:
ładowność 400 kg-1500 kg
pojemność 3m3- 15m3

WYPOŻYCZALNIA
PRZYCZEP
TOWAROWYCH

Gdańsk,

ul. Gazownicza 7b

(obok pomnika Poległych
Stoczniowców)

{tel. 301 40 50 y

10149853/A/875
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dynie w gospodarstwach agroturystycznych, restauracje, karczmy, sma^B
nie...
Przepyszne ruchocze można zamówić w karczmie w skansenie we Wdzy
dzach Kiszewskich. Różnorako przyrządzone ryby posmakować można
m.in. w karczmie Bożeny Chwiałkowskiej w gospodarstwie 4 świerki w
Swornychgaciach, w Checzy rybackiej w Borowie oraz Jeziorance w
Ostrzycach i tamtejszych licznych smażalniach.
Bulwę z kwaśnym mlekiem, chleb ze smalcem i drożdżówkę serwują prak
tycznie wszystkie stałe punkty gastronomiczne na Kaszubach, które pole
cają kuchnię regionalną. Przykładowe ceny (w przybliżeniu): chleb ze smal
cem -1, 50 zł; plince - 7 zł; bulwę z kwaśnym mlekiem - 7 zł, z surówkami
-10 zł; kwaśno zupa, zupa.brukwiowa na gęsinie - 5 zł; bigos z dodatkami
(ziemniaki, surówki) -16 zł; ryby z dodatkami -16 zł; kapuśniak w chlebie
-7 zł.
• SWORNEGACIE. Ośrodek wypoczynkowy Psia Góra, ul. Podgórnal 2
Zjemy tu wspaniałe ciszki - kluski ziemniaczane, ryby jeziorne w occie i
pyszną zupę rybną. Potrawy te serwuje również Ośrodek Wczasowo-Turystyczny Jósk, przy ul. Podgórnej. Za porcję ciszek zapłacimy tu 8 zł
• CHOJNICE. Restauracja Dragon, pi. Niepodległości 6. Specjalność lokalu
to ryba z warzywami. Porcja kosztuje 13,50 zł.
• RADOGOSZCZ. Zdecydowana większość kwater agroturystycznych na Ko
ciewiu serwuje jedzenie wiejskie, rzadko regionalne. Są to m.in. tradycyjne
jajecznice, bigosy. Duża liczba warzyw z własnych ogródków bez stosowa
nia nawozów sztucznych. Jedzenie regionalne podaje się najczęściej na ży
czenie np. u Jolanty Majewskiej w Radogoszczy.

REKLAMA

I nsnu
Patronackie Stacje Paliw
Pafinerii Gdańskiej SA
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PROMOCJA !!!
blachodachówka
teraz fuzza:

Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw
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78-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k. Słupska

tel. 1059) 811 34 57, 811 34 78, fax (059} 811 34 77
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szwedzka precyzja
fachowe doradztwo
gwarancja 15 lat
atesty i aprobaty i
transport
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Wiesz co masz na dachu!

w ciągłej ofercie:

KOREAŃSKICH
tka 2

84-220 Strzebieiino
tel (058) 676 24 84-85
tel. kom. 0601 997 611

83-334 Miechucśno,
k. Sierakowic
tel (058) 684 51 21

tel./*ex 058 344-34-52
tel./fax 058 344-34-53
8I-35i
ul. Słarowiejski

tel./fax 058 661-29-20
ISPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

www.japparts.pl, e-mail:biuro@japparts.plH 149415/A/875
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Pruszcz Gd., ul. Obrońców Westerplatte la,
tel7fax (0-58) 683-22-70
Tczew, ul. Jagiellońska 55, telVfax (0-58) 532-19-90
Żukowo, ul. Kościerska 9, tel_/fax (0-58) 681-82-56
Reda, ul. Gdańska 16, teiyfax (0-58) 67-87-111
Sztutowo, ul. Gdańska 43A, tel7fax (0-55) 247-93-35

www.makro-bud.com.pl

wkręty

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

781 66 77
301 67 12
236 15 41
685 32 99
686 72 44
675 59 75
863 22 77
647 16 85
773 35 51
678 71 11
563 90 95
247 93 35
777 18 80
774 58 55
681 82 56

ul. Rcłestowa 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
os. Konstytucji 3 Maja 5A
ul. Gdańska 43 A
ul. Jagiellońska 55
ul. Łąkowa 4
ul. Kościerska 9

Lato na dachu

10RGI

BLACHODACHÓWKII TRAPEZY

od 17,30 zl/m2

DACHÓWKA CERAMICZNA

od 27,99 zł/m2

BRAAS

WWMM DACHÓWKA CEMENTOWA

od 22,50 zl/m2

BOLIX SYSTEMY OCIEPLEŃ

SZWEDZKA 1AKOSC NA POlSKAi KIESZEŃ

M
0

biachodachówki
blachy trapezowe
biacha płaska
okna i wyłazy dachowe
orynnowanie Borga
orynnowanie pcv
opierzenia
uszczelki

10143390/r>«n

~i

ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI, OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE
C BKLI^,
PEWNIAMY komplet materiałów na dach, transport i bezpłatne doradztwo techniczne
J
Zamawiająckompletny dach lub docieplenie budynku
A
otrzymasz dwuosobowe wczasy !

WIECZÓR

www.naszemiasto.pl

wybrzeża

serwis informacji lokalnych

Dziennik
Bałtycki

piętek
16 sierpnia 2002

TU ZNAJDZIESZ NOCLEG

i żurek w chlebie
nie rowerów, sprzętu wod
nego. Mogą też korzystać z
grilla i wędkować.
Na grzyby
Prawdziwym zagłębiem
agroturystycznym
są
Swornegacie w gm. Choj
nice. Szesnaście gospo
darstw zapewnia turystom
ponad 100 miejsc noclego
wych. Warto się tu wybrać
nawet poza sezonem let
nim.
- Mamy wiele lasów,
więc możemy liczyć na go
ści również jesienią - mówi
Grzegorz Wiśniewski, wła
ściciel kwatery Checz. - Lu
dzie ze Śląska i centralnej
Polski chętnie przyjeżdżają
tu na grzyby
Turyści w Swornychgac^k mają wiele atrakcji do
d^pozycji. W kwaterach są
kajaki, rowery wodne. Jest
to dodatkowy atut, który
kusi amatorów czynnego
wypoczynku. Mogą pływać
na jeziorze Charzykowskim
i Karsińskim, a także na
Brdzie i Zbrzycy. Wiele osób
przy okazji pobytu w Swornychgaciach zwiedza uro
kliwe tereny Parku Narodo
wego „Bory Tucholskie".

KASZUBY

•
Halina i Mirosław Rogińscy, Kaliska 34 a, 83-400 Kościerzyna, tel.
058-686-71-56
•
Regina Matuszczak, Nowalczysko 167,83-342 Kamienica Królew
ska, tel. 058- 681-92-04
•
Marzena Kitowska, Gowidlino 135,83-341 Gowidlino, tel. 058685-64-29,685-65-85
•
Teresa Wiśniewska, Lubiatowo 22,84-210 Choczewo, tel. 058676-31-83
•
Katarzyna i Henryk Zacharewiczowie, Słajszewo 29,84-212 Zwartówko, tel. 058- 676-33-67
•
Stefan Lewiński, Biała Góra 5,83-441 Wiele, tel. 058-687-35-28
•
Jadwiga Kozaczenko, Przewóz-Maks 109,83-324 Brodnica Górna,
tel. 058- 684- 53- 03
•
Maryla Szalewska, Ostrzyce, ul. Droga Kaszubska 19,83-311 Goręczyno, tel. 058- 684-16-18
•
Antoni Jank, Lampa 114,83-333 Chmielno, tel. 058- 684-26-69
•Franciszek Sułowski, Sławutowo 12,84-122 Źelistrzewo, tel. 058 673-26-83
•
Henryk Kostuch, ul. Gryfa Pomorskiego 14,83-333 Chmielno, tel.
058 - 684-23-32
•
Zbigniew Dejk, Zawory, 83-333 Chmielno, tel. 058 - 684-22-87
•
4 Świerki, Bożena i Jerzy Chwiałkowscy, Swornegacie, ul. Jeziorna
5 (wyżywienie z uwzględnieniem diet sprzęt wodny, ogniska, oferta
całoroczna, rekomendacja Polskiej Federacji Turystyki Gospodarstwa
Gościnne
•Checz, Zofia i Grzegorz Wiśniewscy, Swornegacie, ul. Międzymostowa 11, tel. 398-12-49 (rowery, łódka do dyspozycji)
•
Zagroda u Jędrusia, Andrzej Kubiak, Swornegacie, ul. Mestwina 2,
tel. 398-11-29 (pole namiotowe, dostęp do Brdy)
•
Barbara Rybińska, Swornegacie, ul. Leśna 4, tel. 398-12-60 (cało
roczna oferta, sprzęt pływający)
•
Edward Meyer, Swornegacie, ul, Jeziorna 1, tel. 398-11-51 (kort te
nisowy, boisko do siatkówki, plac zabaw, miejsce na ognisko)
•Łączka, Halina Frankenstein, Swornegacie, ul. Międzymostowa 13,
tel. 398-12-39 (pole namiotowe, plac zabaw)

GDZIE
BIORĄ RYBY
Wejherowianie na ryby najczęściej
jeżdżą na jezioro Marchowo, Ka
mień, Orle i Bieszkowcie, gdzie wy
stępują szczupaki, karpie, sumy
okonie, liny, płoć i sieja.
Amatorzy wędkarstwa z okolic Su
lęczyna i Sierakowic chętnie łowią
szczupaki, karpie, liny i węgorza w
jeziorach Chojnackim i Bukowskim.
Kartuzjanie wędkują na jeziorach

Klasztornym, Mielonko i Białym.

Występują tam karasie, liny, szczu
paki, węgorze, sieja i leszcze. Trzy
tygodnie temu do Jeziora Białego
wpuszczono narybek pstrąga tę
czowego.
Ponadto mieszkańcy Szwajcarii Ka
szubskiej chętnie łowią ryby na je
ziorach raduńskich dzierżawionych
przez somonińską firmę Radbur od
Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa. Specjalne łowiska znajdu
ją się na jeziorach Bukszyno Małe i
Duże, k. Czapielskiego Młyna.
Oprócz dużej ilości karpi, występu
ją tam szczupaki, liny, okonie, kara
sie i inne gatunki ryb.
Wędkarze łowią także ryby w wielu
rzekach na terenie województwa
pomorskiego. Najbardziej, jak
twierdzą działacze Polskiego
Związku Wędkarskiego, oblegane
są rzeki Reda, Radunia, Wierzyca i
Czarna Woda - w których występu
ją pstrągi potokowe, lipień i troć.

WZGÓRZA I RÓWNINY

Zbigniew Dejk z Zawór jako jeden z pierwszych w gminie
Chmielno przemienił swoje gospodarstwo w agrotury
styczne. Na zdjęciu z synem Łukaszem.
Fot. Artur Socha

(AT)

TYLKO DO KOŃCA MIESIĄCA! TYLKO DO KOŃCA MIESIĄCA
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Nie ma w Polsce, na północ od Gór Świętokrzyskich, bardziej zróżni
cowanego w ukształtowaniu terenu niż Kaszuby. Najwyższe wzniesie
nie regionu i całego pasa pojezierzy - Wieżyca - mierzy 329 m n. p.
m. Niewiele mniejsze wysokości znajdują się na wschód od Sierako
wic (Siemierzycka Góra - 271 m n. p. m.). Ale są też równiny (jak
Równina Charzykowska, Słupska czy Błot Pomorskich), a uroku doda
ją pojezierza (Kaszubskie i Bytowskie) oraz morze. Do tego prze
ogromne lasy (najpiękniejsze to Bory Tucholskie) i w wielu miejsco
wościach dziewicze tereny. I jeszcze gęsta sieć dróg dojazdowych, i
turystycznych (pieszych i rowerowych), baza turystyczna, dobry stan
środowiska naturalnego.

OPROCENTOWANE W D0ŁI
Ogólnopolski Program

MAKĄ^P^KJEsjeejU!
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RATY DLA KAŻDEGO POLAKA"

UPROSZCZONE PROCEDURY NA WSTĘPIE
- BEZ PORĘCZYCIELI
- BEZ ZAŚWIADCZEŃ O ZAROBKACH
- DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH
(EMERYCI, RENCIŚCI, ROLNICY)

administrowany przez największą i najbardziej doświadczoną firmę w Polsce wprowadza

NOWE STAWKI PROCENTOWE

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

pi efektywnie od 3,9% rocznie mą
10 000- rata 124,16
20 000 - rata 248,33
40 000 - rata 496,66
70 000 - rata 869,16
100 000- rata 1241,66

1354,17

PRZYJDŹ i SPRAWDŹ HAS:

•2

80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11, XI p„ pok. 1110, tel. 058/321-72-75
81-386 Gdynia, ul. 10 Lutego 7,1 p„ tel. 058/621-94-47
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TYLKO DO KOŃCA NtlESIACA! TYLKO DO KOŃCA MIESIACA<
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m RATA OBOWIĄZUJĄCA

od 11-07-2002 do *

31 sierpnia, godz. 1650
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godz, 17« "STACHURSKY"
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Kościerzyna •Stadion KS "Kaszubia"

W programie między innymi;

?
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50-000

KWOTA {zł.}

Oferta została przygotowana także z myślę o osobach

NIE WYKAZUJĄCYCH ZDOLNOŚCI KREDYTOWYCH

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

Bikrty w przed«przedaży do nabyci*;
KOŚCIERZYNA: Biuro Turystyczni "Kasxut>Travar - ul. Ryrmk4. tel. 688-55-28
KDK oraz Informacja Turystyczna, uf. Rynek $, tel. 686-28-80
P.O. BUK - Wypożyczalni# Kasat Wktoo, ul. Af.C. Skłodowskiej 19
P.D. BtM- Kawiarenka Internatowa, ul. Świętojańska 3, M 888-89-29
KARTUZY: Informacja Turystyczna, ul. Ryn*k 2. tel. 984-02-01

: PreMMtblorttwo DyttrybucJI "BtM", 83400 Koicłorcyn*, ul. StdodowtktoJ 19,
www.btm.nat.pt.
poczta@bltn.rł*i.pl, tefJłt* 888-88-95
Ofgsnfatłtofzy:

Gmina Mklika
tokkn&na

f
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ADRESY BIUR:
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM

BATY

PÓLakA

Gdynia,
Gdańsk,
Słupsk,
Elbląg,
Koszalin,
Olsztyn,

ul. Starowiejska 41-43 (parter),
ul. Długi Targ 39-40 (parter),
ul. Filmowa 3D (parter),
ul. Bałuckiego 8A,
ul. Zwycięstwa 10/2,
ul. Staromiejska 16/2,

(058) 781-92-85,
(058) 301-27-79,
(059) 841-10-15,
(055) 235-96-36,
(094) 34-89-116,
(089) 535-48-08,

781-99-10, 781-99-11
301-24-43
841-11-90
235-96-35
34-74-209
535-48-09
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Pismiono Kaszebsczi Zemi

Wióldżi Kaszebi

prof. dr hab. Zygmunt
Szultka
Urodził się 5 sierpnia 1944 roku
w Obozinie w pow. kościerskim.
Maturę zdał w Liceum Ogólno
kształcącym w Kościerzynie, stu
dia z zakresu historii ukończy!
na Uniwersytecie Mikołaja Ko
pernika w Toruniu. Doktoryzo
wał się na Uniwersytecie Gdań
skim, a w 1995 roku otrzymał tytuł profesora.
Pracował m.in. w Muzeum Stutthof, „Głosie Kosza
lińskim", Archiwum Państwowym w Koszalinie, a
od 1983 roku pracuje w Poznaniu, w Zakładzie Hi
storii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich In
stytutu Historii PAN. Jest autorem ponad 110 publi
kacji, w tym sześciu książek. Wszystkie oparte są na
solidnej bazie źródłowej, dzięki czemu udało się au
torowi pokazać wiele zjawisk i procesów w zupełnie
nowym świetle. Uznawany jest za najlepszego
znawcę historii politycznej Pomorza Zachodniego
XVI-XIX wieku.
Do najcenniejszych dla Kaszubów prac zaliczają się
monografie: Język polski w Kościele ewangełicko-augsburskim na Pomorzu Zachodnim od XVI do
XIX w.", „Szkoła kadetów w Słupsku 1769-1811" i
„Studia nad rodowodem i językiem Kaszubów", a
także „Nowe źródła do dziejów Kaszubów i ich ję
zyka".
Jest aktywnym działaczem i byłym prezesem od
działu słupskiego ZKP Zasiada w wielu komitetach
i towarzystwach naukowych. Za swoje dokonania
naukowe został odznaczony Medalem Stolema.
(ep)

Kąsk do śmiechu
Żebe miec knópa

Julis ze Srakójc dosc późno sa żenił. Z początku
ni miot dzecy, ale pó pora latach pójawiłe mii sa
za regą trze dzewiise, a on baro doch chcół miec
knópa.
- Te nie wiesz jak to trzeba robie?! - rzekł do
niego drech, co miói piać knópów.
- Ne nie - często powóżno odrzekł Julis.
- Ko te miiszisz nópierwi tak fejn umec swoja
białka w balice.
- A co tej? - pitol czekawi chłop.
- Tej fejn poscelec łóżko.
- A co tej?
- Tej ja rozebloklą tak fejn na to łóżko położec.
- A co tej?
- A tej zazwonic za mną.

Z kaszebsczi pólece
i Widnik Jana Zbrzycy
Jan Zbrzyca to pseudonim literacki Stanisława
Pestki, autora tomików poezji „Południca" i
„Wizre e duche". Trzeci tom, znacznie obszerniej
szy, ukazał się na dniach i ma tytuł „Wieczorny
widnik". Poezja Zbrzycy - jak uważają recenzenci
- otworzyła nowe perspektywy przed literaturą
kaszubską. Jest silnie związana z przeszłością, mi
tyczną historią i tradycją literacką kaszubszczyzny,
urzeka bogactwem metafor, fascynuje odwagą my
śli i wyobraźni. Nasycona pasją intelektualną i do
ciekliwością filozoficzną autora, jest jednocześnie
pełna lirycznego ciepła, wypływającego z nostalgii
za ziemią rodzinną, ludźmi i krajobrazami okolic
Rolbika i rzeki Zbrzycy. Te wszystkie cechy zawie' ra najnowszy tomik.
- Otrzymaliśmy dar szczególny, na który literatura
kaszubska w pełni zasłużyła. Ten tom jest wyra
zem przemyśleń człowieka doświadczonego,
znawcy regionu i świata - mówi jego recenzent
Edmund Puzdrowski.
Książka zawiera około siedemdziesięciu wierszy.
Niektóre są niemal poematami. Są też utwory pro
zatorskie oraz tłumaczenia z innych języków. Tom
„Wieczorny widnik" jest podsumowaniem literac
kiego dorobku poety.
Jan Antonowicz

NORDA»
Pismiono Kaszebsczi Zemi

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

Folkowe święto przed 750 rocznicą wsi i parafii

Parchowo
kulturą stoi
minna wieś Par
chowo leży w
malowniczej
części Pojezierza
Kaszubskiego.
Należy do powiatu bytowskiego. Przed wojną jednak
była częścią powiatu kartu
skiego, który należał do Pol
ski. Wiąże się to z tym, że
mieszkańcy gminy są auto
chtonami, niemal w stu pro
centach Kaszubami, przeka
zującymi tradycję i język z
pokolenia na pokolenie.
W dużym stopniu to wła
śnie jest podstawą ogromne
go bogactwa kulturowego,
jakim szczyci się gmina Par
chowo. Od lat jej mieszkańcy
organizują słynne w całym
kraju „Biesiady teatralne",
które oficjalnie były uzna
wane jako wydarzenia kul
turalne ówczesnego woje
wództwa słupskiego. W Par
chowie istnieją trzy zespoły
folklorystyczne, działa ama
torski teatr Dialogus oraz
chór Cassubia Cantat. Przed
trzema laty rozpoczęto orga
nizowanie kilkudniowych
imprez o nazwie „Pobocza
Folku". Wszystko to sprawia,
że gmina Parchowo wyróż
nia się zdecydowanie w pej
zażu kulturowym całych Ka
szub.
- Trzeba podkreślić, że
niewiele by się dało zrobić,
gdyby nie znakomici działa
cze kultury, którzy mieszkają
w naszej wsi. Są to przede
wszystkim Jaromir Szroeder
wraz z żoną oraz Edmund
Wrycz-Rekowski, a także
wiele oddanych osób - mówi

o\Acu.
Nocny koncert finałowy „
skiego powiatu.

Poboczy Folku" był wydarzeniem kulturowym bytow-

Władysława
Łangowska,
wójt gminy Parchowo.
Właśnie te osoby stwo
rzyły znakomite trzydniowe
III Pobocza Folku.
- Impreza ma za zadanie
stworzenie odpowiedniego
klimatu dla pracy twórczej,
w poszukiwaniu źródeł in
spiracji w bogactwie kultury
etnicznej. Do współpracy
włączamy muzyków którzy
kultywują tradycje muzyki
ludowej w jej autentycznej
formie, stale poszukujących
w swojej kulturze jej obsza
rów nie odkrytych - twierdzą
organizatorzy.
Najistotniejszym elemen
tem były warsztaty muzycz
ne. Prowadzili je wybitni
polscy muzycy: Leszek Kuła
kowski, Jarosław Śmietana,
Adam Czerwiński i grupa

Kwartet Jorgi. Znakomite
efekty warsztatowych zma
gań zaprezentowano na
koncercie 3 sierpnia wraz z
zespołami z Kaszub, Ukra
iny Żmudzi i innymi grupa
mi kultywującymi muzykę
etniczną różnych nacji euro
pejskich. Koncertu wysłu
chały tłumy mieszkańców z
okolicznych wsi.
To wydarzenie związane
było z inauguracją obcho
dów 750-lecia parafii, która
pod przewodnictwem bisku
pa Jana Bernarda Szlagi od
była się w następnym dniu.
Wykład na temat przeszłości
tych ziem wygłosił prof. Jó
zef Borzyszkowski, który
wykazał między innymi, że
w rzeczywistości wieś i pa
rafia są jeszcze starsze.

Fot. Eugeniusz Pryczkowski

- Od wczesnego średniowicza wieś Parchowo nale
żała do kasztelanii chmieleńskiej książąt gdańsko-pomorskich i biskupstwa ku
jawsko-pomorskiego. Już w
1253 roku biskup Wolimir
wydał dokument, w którym
potwierdził kościołowi św.
Krzyża w Parchowie dziesię
ciny od mieszkańców Par-j^
chowa i trzech wsi sąsied-™
nich - mówił prelegent.
Prof. Borzyszkowski jest
redaktorem przygotowywa
nej monografii Parchowa. Jej
promocja ma odbyć się za
rok w 750 rocznicę wydania
biskupiego dokumentu. To
wydarzenie ma podsumo
wać wielki parchowski jubi
leusz.
Eugeniusz Pryczkowski

Szukanie swoich korzeni

W cieniu słupskich Gryfitów

S

połeczność kaszubska
w Słupsku jest coraz
bardziej widoczna. Da
ło się to zauważyć w ostat
nią niedzielę na placu przy
Zamku Książąt Pomor
skich, podczas odbywające
go się w każdą niedzielę w
okresie letnim Jarmarku
Gryfitów. Imprezę poprze
dziła msza święta z kaszub
ską liturgią słowa, odpra
wiona tradycyjnie przez ks.
Romana Skwierczą. Uczest
niczyli w niej członkowie i
czołowi działacze oddziału
słupskiego ZKP, a także
sympatycy Kaszubów, ma
jący swoje korzenie w in
nych regionach Polski.

Piękna liturgia w rodnej
mowie, a także śpiewy ka
szubskich pieśni w wyko
naniu zespołu Rowokół ze
Smołdzina potwierdziły, iż
tamtejsi Kaszubi są bardzo
związani ze swoją tradycją i
chcą to pokazać innym
mieszkańcom miasta, któ
rzy chętnie biorą udział w
kaszubskich
mszach.
Wśród nich było sędziwe
małżeństwo.
- Tutaj w kościele będzie
teraz msza w języku ka
szubskim - mówiła starsza
pani.
- To bardzo dobrze, kie
dyś też rozmawiałem z mo
ją mamą po kaszubsku. Już

dawno tak nie mówiłem, ale
jeszcze pamiętam - odpo
wiedział niemal dziewięć
dziesięcioletni staruszek.
Po mszy wszyscy przeszli
na Jarmark Gryfitów, który
odbywał się w pięknej sce
nerii starych budowli, nale
żących niegdyś do panują
cej w Słupsku dynastii Gry
fitów Tuż obok, na intere
sujących się historią tego
miejsca czekało Muzeum
Pomorza Środkowego, w
którym jedna z komnat po
święcona jest pamiątkom
po książętach tego miasta.
Wśród wielu różnych kra
mów stali również słupszczanie, Antoni i Maria Wil-

mowie, z rzeźbami i haftami
kaszubskimi. Antoni po
chodzi z gminy Sulęczyno,
ale od 45 lat mieszka w
Słupsku i po kaszubsku
mówi już słabo, zaś jego żo
na pochodzi z Kielc. Zafa
scynowana jest kaszubskim
haftem. Podczas tej pracy
odpoczywa. Ostatnio zabra
ła się za robienie kaszub
skich lalek. Oboje regular
nie uczestniczą w jarmar
kach. Rzesze ludzi przycią
gnął występ zespołu Rowo
kół ze Smołdzina, który za
chwycał widzów ciekawą
aranżacją kaszubskich pio
senek oraz urodą Słowinek.
(ela)
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Ceż je czec

Kaszubi jadą do Krakowa

Kaszubska sobota

Na spotkanie
z Ojcem Świętym

P

onad sześciu
set Kaszubów
wyjedzie 17
sierpnia
na
spotkanie
z
Ojcem Świę
tym do Krako
wa. Organizatorem piel
grzymki jest Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie.
- Udamy się do Krakowa
jedenastoma autokarami.
Będziemy w jednym sekto
rze ze Ślązakami. Sektor
ten będzie miał charakter
regionalny, dlatego wszy
scy ubrani będą w stroje
.kaszubskie lub koszule w
gryfem - zapewnia prof.
Brunon Synak, prezes
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
To efekt współpracy z
zaprzyjaźnionym z Kaszu
bami Związkiem Podha
lan.
Działacze podkreślają,
że od początków chrześci
jaństwa, Kaszubi stanowią
na Pomorzu grupę etnicz
ną, która w sposób szcze
gólny potrafi artykułować
przywiązanie do tradycji
ojców i wiary katolickiej.

SIERAKOWICE. W sobotę 17 sierpnia o godz. 19 w amfiteatrze
przy ul. Kubusia Puchatka rozpocznie się .Kaszubska Noc pod
Gwiazdami". W programie występy zespołów Koral i Leszcze. So
lista Leszczy, Maciej Miecznikowski, pochodzi z Pobłocia w po
wiecie wejherowskim. Zespół został tegorocznym laureatem fe
stiwalu w Opolu.

Jarmark w skansenie
NADOLE. Muzeum Ziemi Puckiej jest głównym organizatorem
Nadolskiego Jarmarku Folklorystycznego pod nazwą „Karancbal
2002". Impreza rozpocznie się 25 sierpnia br. o godz. 11 w Za
grodzie Gbura w Nadolu nad Jeziorem Żarnowieckim. W progra
mie przewidziano występy zespołów folklorystycznych z północ
nych Kaszub i pokazy rękodzielnictwa. Będą stoiska twórców lu
dowych, a także kaszubskie potrawy.

i

Medal dla „Niezabótków"

Z

1000-osobowy chór kaszubski występował przed Papieżem w Sopocie.

- Swoją obecnością w
Krakowie chcemy "wyrazić
wdzięczność Ojcu Święte
mu za to, co zrobił dla nas
Kaszubów. Zwłaszcza za
słowa wypowiedziane w
Gdyni w 1987 roku i w So
pocie w 1999 roku - dodaje
Brunon Synak. Wówczas
Papież zachęcał Kaszubów
do zachowania swojej toż
samości, pogłębiania znajo
mości języka, pielęgnowa

Kuszetką wygodniej
Mieczysław Konkol

prezes ZKP w Jastarni

- Do Krakowa na spotkanie z Ojcem Świę
tym wybiera się 48 Kaszubów z Jastarni.
Wspólnie z ks. Bogusławem Kotewiczem,
naszym proboszczem, zamówiliśmy wagon
z miejscami do leżenia. Jest to o wiele wy
Fot. K. Miśdziol
godniej, gdyż będziemy mogli spać podczas
podróży. Wyruszamy w sobotę o godz. 17
do Gdyni, gdzie przesiądziemy się do pociągu jadącego do Kra
kowa. Mamy miejsca w sektorze trzecim, razem z góralami.
Ubierzemy się w stroje, które przed trzema laty uszyliśmy na
spotkanie z Papieżem w Sopocie.

nia więzi rodzinnych oraz
przekazywania bogatej tra
dycji młodemu pokoleniu.
Realizacją tych słów była
m.in. pielgrzymka Kaszu
bów do Ziemi Świętej we
wrześniu 2000 roku i
umieszczenie w kościele
Pater Noster tablicy z tek
stem „Ojcze nasz" w języku
kaszubskim.

Fot. Eugeniusz Pryczkowski

Realizujemy obietnicę

h

Tadeusz Bigus

prezes oddziału ZKP w Sierakowicach

- Zorganizowaliśmy dwa autokary, które
łącznie mogą zabrać sto osób. Zaintereso
wanie wyjazdem było bardzo duże, dlatego
w krótkim czasie wszystkie miejsca zostały
zarezerwowane. Wiele osób przygotowuje
Fot. W. Drewka
sobie stroje kaszubskie. Autokary będą od
powiednio oznaczone, by wiadomo było,
skąd przyjechaliśmy. Wyjeżdżając na spotkanie z Papieżem re
alizujemy poniekąd obietnicę złożoną góralom podczas zjazdu
Kaszubów. Postanowiliśmy wtedy, że spotkamy się w jednym
sektorze.Wyjazd do Krakowa jest realizacją wielu religijnych
pragnień i przepełniony głębokimi wartościami, którymi żyją
Kaszubi.

„Niezabótczi" podczas jubileuszu X-lecia ze
społu.

Pówszechnosc zbawienieró

Czetanie z Knedżi
proroka Izajasza

Tak mówi Pón: „Wa trzemójta sa prawa i postapujta
wedle sprawiedlewóte, bó moje zbawienie ju wnetka
przindze i moja sprawiedlewota mó sa óbjawic.
A cezozemczików, jaczi sa przełączele do Pana, żebe
Mii służec i żebe miłować no miono Pana e ostać Jego
słegama, wszetczich, co swiacą szabas bez pógwółcenió go i co sa trzimią móji iigóde, Jo przeprowadza
na moja Swiatą Góra i rozwiesela w domóctwie
módletwe. Jich całopólenia i ófiare mdą przejató na
mójim wóltórzu, bó móje domdctwó mdze nazwóne
domóctwa módletwe dló wszetczich nórodów".
To je słowo Boże.

Początek działania nowego partu
Pierwszą legitymację, w
dodatku opatrzoną nume
rem 10 000, otrzymał prezes
nowego oddziału, Leszek
Makurat. W sumie wręczo
no 21 legitymacji. Wśród
nich byli także tłumacz bi
blii na język kaszubski, Eu
geniusz Gołąbk, emeryto
wany dyrektor miejscowej
szkoły, Alojzy Trella, który
wciąż aktywnie udziela się
jako kierownik muzyczny
zespołu folklorystycznego
Stołem, a także sołtys, Ge
rard Barsowski i prezes
OSP Zygmunt Diesing.
Spotkanie uświetnił wy
stęp coraz prężniej działa
jącego Stolema. W najbliż
szym czasie ukaże się płyta
tej grupy
Na spotkaniu obecny był
też przewodniczący sąsied
niego klubu ZKP w Bani
nie, Albin Bychowski.

(ela)

Dodajmy, że na modli
tewne spotkanie z Ojcem
Świętym do Krakowa udaje
się ponad siedem tysięcy
mieszkańców Trójmiasta.
Podróżować będą 100 auto
karami i czterema pociąga
mi specjalnymi o nazwach
Jan Paweł II, Karol Wojtyła,
Stefan Wyszyński i Józef Ti
schner.
(sz)

Dziesięciotysięczny członek ZKP

iedawno
założony
1 \ | osiemdziesiąty odI M dział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w
Chwaszczynie na dobre
rozpoczął
działalność.
Członkowie partu zorgani
zowali uroczystość wręcze
nia pierwszych legitymacji
członkowskich.
Spotkanie odbyło się 11
sierpnia w odnowionej re
mizie Straży Pożarnej, któ
ra służy także chwaszczyńskim zrzeszeniowcom. Le
gitymacje wręczał prezes
organizacji, prof. Brunon
Synak, który już na założy
cielskim spotkaniu zade
klarował, że w przyszłości
chętnie wstąpi do nowego
partu, jako że zasięgiem
działalności obejmuje on
także m.in. podgdańską
Osowę, miejsce zamieszka
nia prezesa.

STĘŻYCA. Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Niezabótczi" po
wrócił z Europejskiego Festiwalu Folkloru XXXIX EUROPADAE, któ
ry został zorganizowany w tym roku w Antwerpii. W festiwalu
wzięło udział ponad 6000 uczestników 221 zespołów z całej Euro
py. „Niezabótczi" byty jedynym reprezentantem Polski. Zespo
ły występowały na różnych estradach, paradowały w pochodach
przez całe miasto, a także wzięły udział w mszy świętej, podczas
której śpiewano pieśni w różnych językach, w tym po polsku. Wi
dzowie zachwycali się pięknymi strojami kaszubskimi, które na tle
innych prezentowały się szczególnie okazale. Podczas spotkania
wszystkich kierowników zespołów z prezydentem kultury Antwerpii
wręczono naszemu zespołowi Medal Europadae z wizerunkiem te
go miasta i wygrawerowaną nazwą zespołu. Kaszubski zespół
otrzymał również zaproszenie na występy do Sardynii.
„Niezabótczi" istnieją od dwunastu lat przy Szkole Podstawo
wej w Stężycy. Kierownikiem grupy jest Irena Kara, zaś kierowni
kiem kapeli, Eugeniusz Szutenberg ze Staniszewa. Grupa należy do
najbardziej utytułowanych spośród wszystkich, około pięćdziesię
ciu, dziecięcych zespołów na Kaszubach.

Dumą Chwaszczyna jest zespół Stołem, prowadzony
przez prezesa partu, Leszka Makurata (w środku)

Nadto dredże czeta
Słówka
nie je z Lestu sw.
Pawła do Rzimianów
cezozemczik - obcokra
(Rz 11,13-15.29jowiec
32),ewanielió ze sw.
domóctwó - ojcowizna
Mateusza (Mt 15,
wółtórz - ołtarz
21-28), a psalm 67
(2-3. 5 i 8). Refren
knega - księga
psalmu brzemi:
chórosc - choroba
„Nórode wszetczć
niech Was sławią,
Boże", a aklamacjo w śpiewie przed ewanielią:
„Jezes głosył Dobrą Nowina ó królestwie i Ićcził
midze ledzama wszelejaką chórosc".

Fot. Eugeniusz Pryczkowski

Dyskusję nowych człon
ków organizacji zdomino
wały zbliżające się wybory
samorządowe. Gminny part
ZKP w Żukowie podjął de
cyzję o stworzeniu samo

dzielnej listy kandydatów
ZKP. Lista tworzona jest
wraz z klubem ZKP w Ba
ninie i nowym oddziałem w
Chwaszczynie.

(ep. tf)

KASZUBSKIE MSZE
W niedzielę, 18 sierpnia msze częściowo w języku kaszubskim
będą w następujących miejscowościach:
- Gdańsk Wysoka, ul. Wodnika, kościół św. Polikarpa, godz. 18
- Bojano, kościół św. Jadwigi, godz. 9
- Lipusz, kościół św. Michała Archanioła, godz. 15

8

Konkursy

M Dziennik
m Bałtyckie

piątek
16 sierpnia 2002 r.

Echo Ziemi Puckiej

W SKRÓCIE

Zadzwoń i wygraj zaproszenie

W nadbałtyckich miej
scowościach trwa kam
pania edukacyjna
„Czyste Plaże", organi
zowana przez Fundację
Recal oraz Koalicję
Czystych Plaż, w skład
której wchodzą m.in.
samorządy Jastarni i
Władysławowa oraz in
stytucje zajmujące się
ochroną przyrody, np.
Nadmorski Park Krajo
awjpsms Czys-fe PJaz<
brazowy
Akcja jest wyrazem
troski koalicji o czy
Logo akcji Czyste Pla
stość plaż oraz dbałości że.
o odzysk surowców
Repr. Janusz Nowicki
wtórnych, a więc o to,
by aluminiowe puszki po napojach trafiły do po
nownego przetworzenia, czyli recyklingu. W ten
sposób z zebranych na plażach puszek powstaną
nowe puszki. Kolonie letnie zainteresowane wzię
ciem udziału w zbiórce puszek prowadzonej w for
mie zabawy z nagrodami (koszulki, plakietki) mogą
zgłaszać się pod bezpłatnym nr. infolinii 800-100205.
(jan)

amy dla Czytelni
ków „Echa Ziemi
Puckiej" niespo
dziankę. Pierwsze dwie
osoby, które dodzwonią się
do nas dzisiaj rano (tj. w
piątek, 16 sierpnia) między
godz. 10.00 a 10.30 i odpo
wiedzą prawidłowo na po
dane niżej pytanie, wygrają
dwa darmowe zaproszenia
do nowej pizzeri na kolację
dla dwóch osób.
Pytanie
konkursowe
brzmi: Jaką nazwę nosi no
wo otwarta pucka pizzeria?
Odpowiedzi należy kie
rować pod nasz redakcyjny
nr telefonu 673-18-93.
Dla ułatwienia dodajemy,
że nowa pizzeria mieści się
przy ul. Morskiego Dywi
zjonu Lotniczego. Informa
cje m.in. na temat funkcjo

Kupuj taniej

fJĆhiWML

nujących na naszym tere
nie pizzeri i innych punk
tów
gastronomicznych
można uzyskać również na
stronach internetowych:
puck.naszemiasto.pl oraz
hel.naszemiasto.pl. Przy
okazji przypominamy o
możliwości bezpłatnego za
mieszczenia na tych stro
nach ogłoszeń o prowadzo
nej przez siebie działalno
ści. Zwłaszcza zachęcamy
kwaterodawców, gdyż wła
śnie baza noclegowa jest
najczęściej
odwiedzana
przez internautów z całego
kraju i zagranicy.
(jan)
Czytaj więcej:

puck.naszemiasto.pl
partntr J? wp.pl

Marek (z lewej) i Leszek Ciechomscy w nowej, puckiej
pizzeri.
Fot. Janusz Nowicki

REKLAMA

•TOM-BUD
Matwkity budowlon«

15,00 zł/szt

PŁYTA KARTONOWO - GIPSOWA

REKLAMA

ff

serwis informacji lokalnych

Puck. Nowa pizzeria

Czyste plaże

POWIAT PUCKI. W specjalnej rubryce „Kupuj ta
niej" prezentujemy najnowsze oferty firm oraz
sklepów. Atrakcyjna szata graficzna ogłoszeń umieszczonych w jednej, tematycznej kolumnie sprawia, że są one łatwiej dostrzegane przez Czy
telników. Organizujesz wyprzedaż, sezonową ob
niżkę cen lub promocję po szczególnie atrakcyj
nych cenach? Poinformuj o tym naszych Czytel
ników - „Echo" w piątki dociera do wszystkich
siedmiu gmin puckiego powiatu. Co znaczy, że je
steśmy w większości domowych gospodarstw na
naszym terenie. Szczegółowe informacje można
uzyskać pod naszym redakcyjnym numerem tele
fonu 673-25-01.
(pen)

www.naszemiasto.pl

4 TOM-BUD
Materiały budowlana

13,31 zł

KLEJ DO
GLAZURYj
op. 25 kg

Polecamy również inne materiały po bardzo atrakcyjnych cenach

Polecamy również inne materiały po bardzo atrakcyjnych cenach

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

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

SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Pucku

KRAKOWSKA DROBIOWA 1 kg

KIEŁBASA GRE

CENY
hurtowe

SZYNKA SZYPRA 1 kg

KIEŁBASA PRIMA 1 kg

SZYNKA FAMILIJNA 1 kg

PARÓWKTDROBIOWE 1 kg

HALA TARGOWA, PUCK, ul. Kolejowa 7

GODZINY OTWARCIA:
PON.-PT 7.00-17.00, SOBOTA 8.00-13.00

Puck, Sklep Nr 1, ul. Lipowa 30
Puck, Sklep Nr 30, ul. MDL 10
Puck, Sklep Nr 38, ul. MDL 10
Władysławowo, Sklep Nr 33, ul. Hallera 1
Władysławowo, Sklep Nr 12, ul. Abrahama 12
Chałupy, Sklep Nr 10, ul. Kaperska 10
Kuźnica, Sklep Nr 11, ul. Helska
Jastarnia, Sklep Nr 3, ul. Ks. Sychty 45
Jastarnia, Sklep Nr 25, ul. Ks. Stefańskiego
Hel, Sklep Nr 52, ul. Wiejska 3
20405S

Rozmaitości

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

WIECZÓR
wybrzeża

Dziennik
Bałtycki
Echo Ziemi Puckiej

ZDARZYŁO SIĘ

Władysławowo. Piraci bawią dzieci

Handel narkotykami

Edukują na plaży
P

iraci wspólnie z ratow
nikami uczyli dzieci,
jak bezpiecznie korzy
stać z morskiej kąpieli. Im
preza zorganizowana w ra
mach akcji PZU Życie SA
odbyła się na kąpielisku we
Władysławowie.
Edukacja miała charakter
zabawy - dla najmłodszych
plażowiczów przygotowano
na scenie widowisko o przy
godach pirata Okrutnego
Meduza. Od niego i od ra
towników WOPR dzieci
uczyły się o bezpiecznej ką
pieli.
Na estradzie odbywały się
też liczne konkursy, można
było również za darmo przy
ozdobić się tatuażem.
(mid)

piętek
16 sierpnia 2002 r.
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Pucka policja zatrzymała trzech mężczyzn podej
rzanych o handel narkotykami. To mieszkańcy
powiatu puckiego.
- Przy jednym z nich znaleziono środki odurzają
ce i psychotropowe - informuje nadkomisarz
Marcin Czajkowski, naczelnik sekcji dochodze
niowo-śledczej Komendy Powiatowej Policji w
Pucku. - Zabezpieczone narkotyki mają bardzo
silne działanie uzależniające.
Wobec całej trójki sąd zastosował tymczasowy
areszt.
- Sprzedaż narkotyków odbywała się w miejsco
wościach turystycznych powiatu, m.in. w Pucku i
Władysławowie - mówi nadkomisarz Czajkowski.
- Zwłaszcza w licznie odwiedzanych przez mło
dych turystów lokalach i dyskotekach.
(mid)
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REKLAMA
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Dzieci ćwiczą na plaży.
Fot. Krzysztof Miśdziot

BANK SPÓŁDZIELCZY
W KROKOWEJ

oraz
ODDZIAŁ WE WŁADYSŁAWOWIE
,
IW LUZINIE

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

LOKATY TERMINOWE

LAMA

O STAŁEJ STOPIE %

oofasza nabór słuchaczy do nauki w zawodach

*
*
*
*

TECHIUIK
TECHNIK
TECHNIK
TECHNIK

— FIRMA HAIUDLOWO-USŁUGOWA
SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
:
^^^pierwoszyno

EKONOMISTA
INFORMATYK
ADMINISTRACJI
RACHUNKOWOŚCI

ul. Kaszubska 16, teiyfax 679-14-26

OFERUJEMY WSZYSTKO
DO BUDOWY I WYKOŃCZENIA DOMU

w zaocznym systemie kształcenia.

Bliższych informacji udziela sekretariat

Wejherowo, uL 1000-teda 15
t©i 672-2C-" 0, €
-'31 15 248oo$whm

NAJPEWNIEJSZA I NAJBEZPIECZNIEJSZA INWESTYCJA W CZASACH RECESJI
TO INWESTYCJA W SIEBIE - UCZ SIĘ ANGIELSKIEGOI
Profesjonalna Szkota Języka Angielskiego

MASTERS

UDZIELAMY KREDYTÓW

OD PIWNICY AŻ PO DACH

Skwiercz INSTAL
PU H

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

Przyjmujemy wszystkie opłaty, pobierając niskie
prowizje - już od 1,50 zł.
Zapewniamy szybkie dokonywanie rozliczeń
przy pomocy POCZTY ELEKTRONICZNEJ.
Dużym podmiotom gospodarczym do kontaktów
z bankiem instalujemy HOME BANKING. Posiadaczom
ROR oferujemy karty bankomatowe POLCARD,
MAESTRO, VISA ELECTRON.

ogłasza zapisy na kursy języka angielskiego od 2.09.2002 r.

Posiadaczom ROR i rachunków bieżących oferujemy
możliwość uzyskiwania informacji przez BANKOFON

PUCK, PI. Wolności 19
Tel. 673-44-77 (od 2.09.2002 r.)
0501-866-207
e-mail: masters@sopot.com.pl
średnia cena kursu 640,- za semestr
WIĘCEJ INFORMACJI W NASTĘPNYCH NUMERACH

ZAPRAWMY pę NASZYCH PLACÓWEK;
KROKOWA 673-71-16, LUZINO 678-20-20, WIERZCHUCINO 673-50-85,
WŁADYSŁAWOWO 674-16-16,
PUCK 673-42-42 (Urząd Miejski, I piętro, pokój 107
2039819/B/1584

SKOK

? > - V , ••

UCENT

im. FRANCISZKA STEFCZYKA
certyfikat
systemu zarządzania
ISO 9002

100 lat tradycji
4

•

O ZMIENNEJ STOPIE %

1 - miesięczne - 5,3%
1-miesięczne - 6,5%
2 - miesięczne - 5,4%
2-miesięczne - 6,6%
3 - miesięczne - 5,8%
3-miesięczne - 7%
3 - miesięczne od 10.000 - 5,9%
Przy wyższych wpłatach istnieje możliwość negocjacji
wyższego oprocentowania

.52

BRAMY GARAŻOWE

m

PARAPETY

s

ROLETY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE
OKNA DACHOWE

OKNA W MIEŚCIE iii

.

-/\ l nr"/\
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24800581/A/l 169
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Ł6 miesięcy

mKKKKMomtH
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ZDROJEWSKI

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

UZD

0

_rA_TJ Ja

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

I*!"

Hi Ml ';

u,ioonen

GDYNIA

plu"

.

^®sk^lmax
ai barska
2040214/A/949

ODDZIAŁ PUCK
UL. JUDYCKIEGO 2, TEL (058) 673 25 75
ODDZIAŁ RUMIA
UL. DĄBROWSKIEGO 6F, TEL. (058) 671 17 73
ODDZIAŁ WEJHEROWO
UL 12-GO MARCA 216, TEL (058) 677 34 42
www.skokstefczyk.pl
Francisże
Stefczyk

Infolinia: 0-801 600 100*

"Koszł połączoriU 0.35 ił brutto/ 1 min.

wimmmi
IVyjAW/J/ł Dsietinik
wybnzeza ałtyclcii
gesa»a*aaB»«iiB«sa»gr3gMB

piątek
16 sierpnia 2002 r.
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Echo Ziemi Puckiej

ŻYCZENIA

Wszystkiego
naj...
•Z okazji 40 urodzin pani

Genowefie Hildebrandt ze
Smolna dużo szczęścia, po

myślności, pociechy z dzieci,
spełnienia marzeń życzy pen
sjonat Stella Maris z Jastarni.
- Rozsądku w życiu, umiaru w
piciu, ciągłej radości i przy
jemności, wspaniałej pracy,
wysokiej płacy, snów koloro
wych i sytuacji odlotowych.
Pomysłów wielu, dojścia do
celu, rekordów bicia i sto lat
życia. Najserdeczniejsze ży
czenia z okazji 19 urodzin

Markowi Witowskiemu z Źelistrzewa ślą
rodzice oraz siostra
Agnieszka z Darkiem.
•
Dużo zdrowia i radości,
szczęścia w życiu i miłości.
Moc najpiękniejszych wrażeń
i spełnienia wszystkich ma
rzeń. Z okazji imienin cioci
Kazi z Lisewa życzą

siostrzenice oraz siostra.

•
Tak jak co roku o tej samej
porze każdy Ci życzy, co tylko
może. Ja korzystając z tej spo
sobności, życzę Ci zdrowia,
szczęścia, radości. O tym, co
marzysz, by się spełniło, a to
co kochasz, by twoje było. Z
okazji 40 urodzin Annie Szynszeckiej z Parszczyc najser
deczniejsze życzenia składa

Maria oraz siostra
z mężem i dziećmi.

•Rodzinna
zabawa
KARWIEŃSKIE
BŁOTA II. W
n&ett«ftVf^piątek16
sierpnia na
placu przy
sołectwie odbę
dzie się festyn. Początek o
godz. 16. W programie prze
widziano wiele atrakcji dla
całych rodzin. Wystąpią ze
społy regionalne, m.in. Czarne
Kapelusze. Odbędzie się wiel
kie grillowanie, organizatorzy
zapewniają liczne stoiska z
kuchnią kaszubską i napoja
mi. Nie zabraknie konkursów,
zwłaszcza dla najmłodszych
uczestników zabawy. Przewi
dziano m.in. zawody w biega
niu w workach, konkurs ry
sunkowy i śpiewaczy. Będzie
dużo muzyki, także do tańca.
Organizatorami piątkowego
festynu są stowarzyszenie
działkowiczów Karwieńskie
Błota II oraz tutejsza Rada
Sołecka.
- Chcemy, aby bawiły się z
nami całe rodziny - mówi
Włodzimierz Szum, prezes
stowarzyszenia. - Liczymy, że
festyn wszystkim się spodo
ba.

(mid)

REKLAMA

NAUCZYCIELA
MATEMATYKI
ZATRUDNIMY
TECHNIKUM
HOTELARSKO-GASTRONOMICZNE
Władysławowo, ul. Żeromskiego 32
Tel. 674-08-38 lub 674-07-68
2040583/A/904

Szczyt sezonu nad morzem

Wczasowicze nie zawiedli

Z

nalezienie nocle
gu w najbardziej
atrakcyjnych
miejscowościach
turystycznych po
wiatu puckiego od kilku
tygodni jest niezwykle
trudne. Miejscowi przy
znają, że tak wielu wcza
sowiczów dawno tu już nie
było.
- Coś takiego zdarza się
po raz pierwszy a kwatery
wynajmuję już od trzyna
stu lat - mówi Tatiana Gafke z Władysławowa. - Ob
łożenie w pokojach mam
pełne, a ludzie ciągle cho
dzą i pytają się o nocleg.
- Do mnie przyszli na
wet o pierwszej w nocy,
budząc całą rodzinę - do
daje Maria Kowalczyk. To była para z Warszawy.
Powiedzieli, że chodzą ca
ły dzień w poszukiwaniu
noclegu i nigdzie nie ma
miejsca. Bardzo mi było
ich żal, ale ja też wszystkie
pokoje miałam zajęte.
Od lat szczyt sezonu w
powiecie puckim to okres
od 15 lipca do 15 sierpnia.
Teraz kwaterodawcy mają
nadzieję, że wydłuży się
on chociaż do końca wa
kacji.
Niektórzy kwaterodaw
cy przyznają, że obawiali
się, iż ten sezon będzie
skromny Trudna sytuacja
finansowa wielu Polaków
nie pozwala im realizować
wakacyjnych planów. A
jednak na ulicach Władsławowa, Jastarni, Helu,
Jastrzębiej Góry, Karwi
widać nieprzebrane tłumy.

- Myślę, że napływ tury
stów można wytłumaczyć
właśnie czynnikami eko
nomicznymi - uważa An
drzej Wróbel, wczasowicz
z Poznania. - Wiele osób
przestało być stać na wa
kacje w Hiszpanii czy
Grecji, wybierają więc Wy
brzeże.
Właściciel jednej z willi
w Jastarni przyznaje jed
nak, że turyści stają się co
raz bardziej oszczędni: Kiedyś koniecznie wszy
scy chcieli mieć pokój z ła
zienką, teraz wręcz dopy
tują się o kwatery z wspól
ną łazienką, bo takie są
tańsze.
Dla zmotoryzowanych
turystów
największym
utrapieniem są jednak za
korkowane drogi.
Człowiekowi ode
chciewa się nawet wypo
czynku, jeśli wybierze się
z Karwi do Helu, a jazda
zajmuje mu trzy godziny narzeka Edward Walicki z
Radomia. - Moje dzieci
męczą się w nagrzanym
samochodzie, a ja jestem
bezradny.
Największe zatory two
rzą się zwykle na Półwy
spie Helskim, między
Władysławowem a Puc
kiem, przed Jastrzębią Gó
rą i Redą.
(mid)

W szczycie sezonu w turystycznych miejscowościach powiatu widać nieprzebrane
tłumy wczasowiczów.

Fot. Janusz No^d^

Czytaj więcej:
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Kierowcy twierdzą, że drogi powiatu puckiego nie są przygotowane na tak duży
napływ turystów.

Fot. Janusz Nowicki

REKLAMA

A utoryzowana stacja

MATERIAŁY
BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE

[EU TAJJj
Auto - Mobil

ARTBUD Sp. z o.o.

USŁUGI BLACHARSKO
LAKIERNICZE
Naprawy bezgotówkowe
Zachowanie gwarancji fabrycznej
Oryginalne części zamienne
Samochody zastępcze
Pomoc drogowa - 0603 650 420

Gdynia, ul. Węglowa 22
tel. (0-58) 661 51 35

OFERTA SPECJALNA
SYSTEM DOCIEPLEŃ

24,50 Zł/m2 cena brutto

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

GAZOBETON „24"

?
i

Fachowa naprawa na profesjonalnych urządzeniach
Wejherowo, ul.Gdańska 17
tel. (0-58) 672 16 35

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

4,85 zł/szt.

KLEJ DO PRZYKLEJANIA STYROPIANU 25 kg 13,80 zł/op.
KLEJ DO WTAPIANIA SIATKI 25 kg
18,75 zł/op.
GŁADŹ SZPACHLOWA FAST G120 kg
20,00 zł/op.
PŁYTA GIPSOWO-KARTON. 12,5 mm
14,00 zł/szt.
ZAPRAWA ELASTYCZNA CEMEX PLUS 25 kg 25,00 zł/op.
CEGŁA KLINKIEROWA PEŁNA LODE
2,35 zł/szt.
PAPA TERMOZGRZEWALNA W-V100gr. 42 mm SBS 8,80 d/m2
PAPA TERMOZGRZEWALNA V60S42H
6,75 zł/m2
U nas kupisz materiały od fundamentów
aż po dach w konkurencyjnych cenach.
ZAPRASZAMY!!!
Oferta dotyczy faktur zapłaconych gotówką.

24S00516/B/1169

WIECZÓR Diieisniic

www.naszemiasto.pl
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wybrzeża Bałtycki^
Echo Ziemi Puckiej

WARTO
WIEDZIEĆ
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Puck

Rozdajemy komiksy

Nie przegap

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

Festyn w Kuźnicy

APTEKI. „Pucka", pl. Wolności, tel.
673-25-16, pn.-pt. 8-20, sob. 8-14,
nd. 8-14; „Eskulap", ul.Wejherowska, tel. 673-24-51, pn.-pt. 8-20,
sob. 8-15; „Albatros", ui.AWP, tel.
673-14-00, pn.-pt. 8-20, sob. 1015; „Nad Zatoką", ul. Męczenni
ków Piaśnicy, tel. 673-14-35, pn.pt. 8-20, sob. 8-14, nd. i Św. 17-20
POGOTOWIA. Energetyczne, ul.
Wejherowska 46, tel. 673-20-81
lub 991, pn.-pt. 6-22, sob., nied. i
święta 8-16; Ratunkowe, ul. 1 Ma
ja 13, tel. 673-27-81, całodobowo

POLICJA, ul. Dworcowa 5, tel. 67452-22 lub alarmowy 997, całodo
bowo

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

Komiksy dla Czytelników

Tegoroczne imprezy w gminie Jastarnia dostar
czyły uczestnikom sporo wrażeń.
Fot. Krzysztof Miśdziol

^C1
A. Jurata, ul. Ratibora 42,

75-20-07 lub alarmowy 997

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

•Krokowa
APTEKA, ul. Żarnowiecka 25, tel.
673-76-39, pn.-pt. 8.45-16.30, sob.
9-12

1. Inni - thriller
2. Dzień próby - sensacyjny
3. Vidocq - thriller
4. Dom Glassów - thriller
5. Rozkaz - sensacyjny
6. W zasięgu strzału - sensacyjny
7. Wyścig - sensacyjny
8. Ostatni bastion - dramat
9. 300 mil do Graceland - sensa
cyjny
10. Twarda laska - komedia
11 Sądny dzień - komedia sensa
cyjna
12. Zoolander - komedia

URZĘDY. Gminy, ul. Szkolna 2, tel.
774-21-80, fax 673-70-92; Stanu
Cywilnego, ul. Szkolna 2, tel. 774-

22-20

Kosakowo

|

13. Wyznawcy - horror
14. Moulin Rouge - melodramat
15. RomansSidto - komedia
16. Kamuflaż - komedia
17. Chłopaki mojego życia - oby
czajowy
18. Łańcuch szczęścia - sensacyjny
19. American Pie 2 - komedia
20. Jay i Cichy Bob kontratakują komedia
Opracowano na podstawie danych
wypożyczalni kaset wideo JuRo w
Pucku.
(opr. mid)

I

UEŚNIEWO. Punkt lekarski, tel. 673-89-76

• Dark Horse

PUCK. ul. AWP, tel. 673-08-83,673-0753, ul. Przebendowskiego16a, tel. 77436-42,673-07-52

| imię i nazwisko
I adres, telefon

STARZYNO. ul. Żarnowiecka 24, tel. 67387-13

I
I

STRZELNO, ul. Bałtycka, tel. 673-83-94

Wypełniony kupon należy wyciąć i dostarczyć do redakcji
„Dziennika Bałtyckiego" w Pucku (pl. Wolności 31) do 21
sierpnia, do godz. 12.

WŁADYSŁAWOWO, ul. Niepodległości 10,
tel. 674-01-99, ul. Obr. Helu tel. 674-3373

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

ŻEUSTRZEWO. ul. Szkolna 2, tel. 673-8621
^

A

•Informacja PKS

podpis

W/ll

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

Dziennik
Bałtyckie

•Informacja tel.

REKLAMA

ii# mm l^l
rok założenia 1974

PRODUKCJA I MONTAŻ

W niedzielę 18 sierpnia w Żelistrzewie odbędą się zawody jeździeckie w
skokach przez przeszkody. To pierwsza tego typu impreza w gminie Puck.
Popisom jeździeckim towarzyszyć będzie zabawa na festynie. Organizato
rzy przygotowali wiele atrakcji, będą występy, konkursy, stoiska gastrono
miczne i handlowe. Organizatorami zawodów są wójt gminy Puck, Klub
Jeździecki Jackiewiczów w Rumi oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu,
Turystyki i Ochrony Przeciwpożarowej w gminie Puck.
(mid)

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

CENY PROMOCYJNE

§

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

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

°

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

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

•Jastarnia
POLIGA. Jurata, ul. Ratibora 42,
tel. 675-20-07 lub alarmowy 997

URZĘDY. Miasta, ul. Portowa 4, tel.
675-22-69/71, fax 675-21-76; Sta
nu Cywilnego, ul. Portowa 4, tel.
675-22-71, w. 224

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

Klub

Prenumeratora
bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

Lato się kończy,
ale nasze nagrody jeszcze nie
Możecie wygrać w naszym konkursie wakacyjnym wspaniałe nagrody.
W każdy wtorek i piątek w „Dzienniku" drukujemy kupon. Szukajcie w dzisiejszej gazecie również go znajdziecie. Aby wygrać którąś z na
gród, musicie przysłać nam dwa kupony. Wygrać można wycieczki za
graniczne, weekendy na Kaszubach oraz rowery. Do tej pory już sześć
osób wyjechało z naszej redakcji na nowych rowerach górskich, sześć
osób zabrało bliskie osoby na wycieczki zagraniczne i sześć na Kaszuby
- tylko dzięki temu, że są naszymi Prenumeratorami.
Aby skorzystać z wakacyjnych nagród, musicie posiadać aktualną pre
numeratę gazety - przynajmniej 3-miesięczną. Losowania odbywają się
co tydzień i w każdym można brać udział. Na koniec wakacji przyznamy
specjalna nagrodę osobie, która przyśle najwięcej kuponów konkurso
wych. Będą to wczasy dla całej rodziny.
Wszelkie informacje na temat możliwości zaprenumerowania „Dzienni
ka" uzyskacie pod naszym bezpłatnym numerem infolinii 0 800 1500

Laureaci
Zagraniczną wycieczkę dla dwóch osób wygrał w tym tygodniu
Zdzisław Kozłowski z Rumi. Weekend na Kaszubach spędzi z osobą
towarzyszącą Joanna Turska z Gdańska. Dwa rowery otrzyma nato
miast Teresa Talarska z Charzykowych koło Chojnic. Laureatom gra
tulujemy i prosimy o kontakt z naszym Biurem Konkursów, od po
niedziałku pod nr. tel. (058) 30-03-175. Po odbiór nagród prosimy
przychodzić z potwierdzeniem wykupionej aktualnej prenumeraty
przynajmniej na trzy miesiące.

Czytaj więcej:

puck.naszemiasto.pl
partner

wp.pl

następnego miesiąca. Co tydzień publikujemy
jedno pytanie, a co miesiąc losujemy nagrodę
miesiąca - weekend dla dwóch osób w hotelu
Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Jak nazywa się tradycyjne

Szczęśliwe karty
Chcesz wyjechać na weekend do Wdzydz Kiszewskich? Odpowiedz na
cztery pytania i prześlij nam odpowiedzi na kartce pocztowej do 8 dnia

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

Hotel

•Inf. turystyczna

1313

święto kończące żniwa?

Weekend w Jastrzębiej Górze
Raz w miesiącu na weekend będzie mógł wyjechać do hotelu La Siesta
nasz Prenumerator z rodziną, jeśli odpowie na cztery zadane przez nas
w tym miesiącu pytania. Wśród osób, które nadeślą odpowiedzi, wybie
rzemy tę, która z osobą towarzyszącą i dzieckiem (do 5 lat) w pensjo
nacie w Jastrzębiej Górze skorzysta z dwóch noclegów, wyżywienia, si
łowni, sauny, sali gimnastycznej oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: Ko

HOTEL

biety o jakim imieniu święto
wały imieniny wczoraj? Na od- >

jX sII:ST
m

m

powiedzi czekamy do 7 wrze- I "^J
śnia 2002 r.

«
J

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

Nasi Partnerzy

26.

Rabat honorowany na podstawie ważnej
Karty Klubu Prenumeratora

13%
rabatu
na akcesoria do

10% rabatu
na konsumpcje

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

j telefonów

10%

na konsumpcję

na konsumpcję

(bez alkoholu)

tel. (058)673-25-25

komórkowych

^ uL M.D Lot 24
Puck
| tel. (058)677 22 77

10% rabatu
ul. Wałowa 3
Puck

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

•Informacja PKP

TYLKO DLA PRENUMERATORÓW

fel. grzeczn. 679-13-23, pn.-pt.

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

JASTARNIA, ul. Stelmaszczyka 5, tel. 67520-09

• Marvel

AETE
£KA. „Jantar", ul. Żeromskiego

ft

HEL. ul. Wiejska 122, tel. 675-05-09; Szpi
tal Wojskowy, tel. 675-06-09

KROKOWA, ul. Żarnowiecka 6, tel. 67370-99

• Image

Zawody jeździeckie

POLIGA. Minkowice ul. Żwirowa 4
tel.673-70-97, codz. 8-10

•Przychodnie

KOSAKOWO, ul. Żeromskiego 69, tel.
679-13-23

Największy wydawca komiksów na rynku amerykańskim to

W sobotę w Kuźnicy odbędzie się Dzień Kaszubski. Impreza roz
pocznie się o godz. 16 na przystani rybackiej. Wystąpią regionalne
zespoły Kaszubianki i Klęka. Zabawę poprowadzi znany kaszubski
plesta, Józef Roszman. - Będzie wiele ciekawych konkursów z
atrakcyjnymi nagrodami - zachęca Marta Rotta z Miejskiego Ośrod
ka Kultury Sportu i Rekreacji. - Z pewnością będzie dobra zabawa.
Nie tylko turystów zainteresuje pokaz umiejętności rybackich. W
programie przewidziano także łowienie węgorza gołą ręką, przecią
ganie liny. Będzie można nawet wziąć udział w rywalizacji polega
jącej na wciąganiu łodzi na brzeg na czas.
Zabawę w Kuźnicy zakończy zabawa taneczna. Imprezę organizuje
jastarnicki MOKiR.
(mid)

Hity wideo

tel. 675-05-63

WARTO
WIEDZIEĆ

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

•Hel
APTEKA. „Helska", ul. Wiejska 97,

1

'n/fodomi"

ni. Morskiego
Dywizjonu Lotniczego 20
Puck
tel.(058)673-41-83

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

•Muzea
WŁADYSŁAWOWO. Centrum Pamięci
gen. Hallera i Błękitnej Armii, ul. Morska,
tel. 674-07-95, czynne od wtorku do so
boty w godz. 11-15, ceny -1 zł, ulgowe
50 gr
ROZEWIE. Muzeum Latamictwa, tel. 67495-42, czynne codziennie w godz. 10-13 i
14-16, ceny - 2 zł, ulgowe 1,50 zt
JASTARNIA. Chata Rybacka, tel. 675-2304, czynne codziennie w godz. 14-17, ce
ny - 2 zł, ulgowe 1 zł
HEL. Muzeum Rybołówstwa, bulwar Nad
morski, tel. 675-12-54, czynne codziennie
w godz. 8.30-16, ceny - 4 zł, ulgowe 2,50
zł, wejście na wieżę 1,50 zł
PUCK. Muzeum Ziemi Puckiej, pl. Wolno
ści 28, tel. 673-29-%, czynne wt-pt. w
godz. 8-15, sob. i nd. 9-13, ceny - 3 zł,
ulgowe 2 zł
KROKOWA. Muzeum regionalne, ul. Wej
herowska 3, tel. 673-57-29, czynne co
dziennie w godz. 9-18, ceny - 2 zł, ulgo
we 1,50 zł, oprowadzanie (w niedziele) w
godz. 15 - jęz. polski, 16.30 - jęz. nie
miecki

Taxi

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

1

•Hi
Neptun
ul. Długa 57
tel.301-82-56

Kameralne
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Helikon
ul. Długa 57
tel.301-53-31

Bajka
ul. Jaśkowa Dolina

Śnieżne psy
Scooby Doo
Hrabia Monte Christo
Włamanie na śniadanie
E=mc^
Piraci
Amelia
Męska sprawa
Hrabia Monte Christo
Włamanie na śniadanie

USA (b.o.)

10.50

USA (b.o.)

12.40,14.25

USA (12)

16.15

USA (15)

18.45 pt., sob.

Polska (15)

21.10

12 zł

Francja (12)

18.40 niedz.

7 zł

Francja (15)

15.30

12 złn. 10 zł u.

Polska (15)

17.45

5 zł

USA (12)

18.15

USA (15)

20.40
14.50,16.40

12 zł n. 10 zł u

18.30 pt.

6 zł

20.50

12 złn. 10 zł u

Sztorm
Piękny umysł

USA (15)

18.30 sob.

6 zł

USA (15)

18.30 niedz.

Faceci w czerni 2
Był sobie chłopiec

USA (12)

16.30

USA/Anglia (15)

18.30,20.15 pt.

14, tel. 341-22-94

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

12 złn. 10 zł u

USA/Anglia (15)
Był sobie chłopiec
Polska (15)
ORP Orzeł
Włoski dla początkujących Dania (15)

12 zł n. 10 zł u

18.30 sob., niedz.

Jazda Koneserów
Wojownik
Cześć Tereska
Bóg jest wielki
a ja malutka
Plotka
Iris
Monsunowe wesele

Kino ' teatr

Bglennik

piątek
16 sierpnia 2002 r.

Francja (15)

20.15 sob.

Polska (15)

20.15 niedz.

Francja (15)

17

Superkino Krewetka, Gdańsk,
ul. Karmelicka 1, www.superkino.info
Produkcja / wiek

Godzina

Suma
wszystkich strachów
Scooby Doo
Smakosz
Śnieżne psy
Men In Black II
Resident Evil
Niewierna
Byt sobie chłopiec
Lilo i Stich
Asterix i Obelbc
- Misja Kleopatra
Epoka lodowcowa

USA (15)

12,14.30,17,19.30,22

USA (b.o.)

10,12,14,16,18

Warszawa
tel. 620-42-65

Suma wszystkich
strachów
Fanatyk
Włamanie na śniadanie

13.30,17.45,20,22

USA (b.o.)

10.45,13,15.15,17.30
11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22
11.15,15.30,19.45,22

USA (15)

19.45, 22.15

USA (15)

15,19.15

USA (b.o.)

11

Francja (b.o.) dubbing 10.30,12.45,15,17.15,19.30,21.45
USA (b.o.)

15,17.10

USA (15)

19.25

USA (15)

21.10

po godz. 17 pt-niedz.-17 zł
Si ulgowe -10 zł
S studenckie -14 zł
•
grupowe -10 zł
•
wtorki -10 zł

MULTIKINO

12 zł n. 10 zł u.

Produkcja / wiek

Polonia
Cassino 55/57
tel.551-05-34

Faceci w czerni 2
Gosford Park
Włamanie na śniadanie
Ziemia niczyja

USA (12)

14.15

USA (15)

16

USA (15)

18.40

Bośnia/

21

12 zł n. 10 zł u

E=mc2
Scooby Doo
Suma
wszystkich strachów
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra

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

18.45 sob., niedz.
10,12.15,14.20,16.30,18,30, 20.40
12.40,15.30,18.10,21 pt„ 23.45 pt„ sob.
12.40,15.30,18.05,21 pt.
10.30,13.10,15.50,18.40, 21.20 pt.

Francja (b.o.)

23.35 pt., sob.

Hercegowina

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

Śnieżne psy
ScoobyDoo
Suma wszystkich
strachów

Był sobie chłopiec

USA (15)

15.20, 20 pt., 15.20, 20.10 sob., niedz.

Faceci w czerni 2

USA (12)

11.45,13.35,14.10,16.45,18.45,19.30,21.40

Gwiezdne wojny
- Atak klonów

USA (12)

11.45,14,17.10,19.55,21.10,22.15 sob., nędz.
11.30

Hrabia Monte Christo

USA (12)

12.25,15.10,17.50,20.35 pt., 23.20 pt, sob.

22.15 pt.
12 zł

12 złn. 10zł u

dubbing

USA (b.o.)

15

USA (b.o.)

17

Niewierna

USA (15)

12.25,15.05,17.50,20.35 sob., niedz.
15.40,21.30

USA (15)

18.45,21.10

Resident Evil
Smakosz
Spider-Man
Śnieżne psy

USA (15)
USA (12)

16,20.20
9.45

USA (b.o.)

10.45,13,17.40 pt.

Włamanie na śniadanie

USA (15)

Epoka lodowcowa

USA (b.o.)

ET.
Harry Potter
i kamień filozoficzny
Potwory i spółka
Lilo i Stich

USA (b.o.)

14.35,17.15,19.50, 22.30 pt
14.35,17.20,19.50, 22.30 sob., niedz.
11,13.20,18.20 pt.
11,12.55,18.25 sob., niedz.

Crossroads - dogonić marzenia USA (15)

19 niedz.

5 zł

ul. Swarożyca 1

Rusałka

Spider-Man

USA (12)

17,19

10 zł

ul. 8 Marca 49

Kino Żeglarz
tel.67-52-148

Potwory i spółka
E.T.

USA (b.o.)

12 pt.-niedz.

USA (b.o.)

13.30 pt.

Gwiezdne wojny

USA (12)

Rozgrywka
E=mc*

USA (15)

18 pt.

Polska (15)

v

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

•
Tanie wtorki -10 zł
•
normalny 14 zł
M bilety week. do godz. 17 -14 zł
a bilety week. po godz. 17 -17 zł
a dziecięcy -10 zł

20 pt.

Wojna Harta
Asterix i Obełix
- Misja Kleopatra
Piękny umysł

USA (15)

22 pt.

Tytuł

Produkqa/wiek

Godzina

Francja (b.o.)

18 sob., niedz.
11,13.45,16.30,19.15,21.50

20 sob.

USA (b.o.)

11.30,13.30,15.30,17.30

Dzień świra

Polska (15)

22.15 sob,

USA (15)

20.45 pt., niedz.

Polska (15)

21 sob., 21.30 niedz.

Inni

USA (15)

Suma
wszystkich strachów
Scooby Doo
Ziemia niczyja
E=mc2
Włamanie na śniadanie

USA (15)

USA (15)

Wojna Harta
Był sobie chłopiec

USA (15)

17.45

USA (15)

20

12 złn. 10 zł u

Sokół
al. Jana Pawia I11

Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra

Francja (b.o.)

16,18,20

12 zł n. 10 zł u

tel, 562-21-03

USA (15)

11.45,14.30,18.45,21.45

Faceci w czerni 2
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra

USA (15)
Francja (b.o.)

10,12,14,16,17,18,20,21.15,22
10.45,13.15,15.45,18.15,20.30

Smakosz
Resident Evil
Byliśmy żołnierzami
Niewierna

USA (15)
USA (15)

19.30,22.40 pt, 19.30 sob., 19.30, 22.50 niedz.
16.20,22.50 pt., 16.20 sob., niedz.

USA (15)
USA (15)

21,30 pt., sob., 22 niedz.
14.20,17,19.45, 22.30 pt., niedz.

Był sobie chłopiec

USA (15)

14.10,18.30

Dzień świra
Śnieżne psy

Polska (15)
USA (15)

19.40
12.45,15,17.15 pt.

Lilo i Stich
Epoka lodowcowa

USA (b.o.)

10.10,12.10

USA (b.o.)

10.30,12.30

10.20,12.45,15,17.15 sob., niedz.

Reż.: Kevin Reynolds
Prod.: Wielka Brytania, Irlandia, 2001
Typ: dramat
Wyst.: James Caviezel, Guy Pearce, Dagmara

•
w godz. 12-17 pon.-czw. -16 zł

8 ulgowe-12 zł

•
po godz. 17 pon.-czw. -18 zł

8 studenckie -14 zł

§ do godz. 12 piątek -16 zł
H po godz. 12 piątek

•
Tanie wtorki -10 zł

19 zł

•
grupowe (inf. u kierownika kina)

Dominczyk, Richard Harris, Luis Guzman

Edmund Dantes jest prostolinijnym młodzieńcem. Zamierza się ożenić z
piękną Mercedes. Niestety, jego najlepszy przyjaciel Fernand, zazdroszcząc
mu powodzenia, składa donos, w świetle którego Edmund jest zdrajcą na
rodu. Bezprawnie skazany trafia na 13 lat do więzienia na zamku If. Z po
mocą współwięźnia udaje mu się uciec. Ogarnięty żądzą zemsty wraca do
Marsylii, by zniszczyć ludzi, którzy przyczynili się do jego poniżenia.

•
Samotny, 49 lat, 180 cm, z Gdyni, ceniący szczerość, tolerancję
i wyrozumiałość, nieznoszący kłamstwa, od 15 lat rozwiedziony pragnie poznać panią o podobnych cechach.
•Jestem 36-letnim szatynem, wolnym, który uwielbia roman
tyczne spacery brzegiem morza. Jestem uczciwy, szczery, nieza
leżny finansowo i mieszkaniowo. Poznam panią odpowiedzialną,
zaradną i opiekuńczą, z poczuciem humoru, o gorącym sercu, po
ważnie myślącą o życiu. Proszę o listy ze zdjęciem. Na telefony
komórkowe nie odpowiadam. Słupszczanin.
•
Poznam pana do 30 lat, przystojnego, szczerego, uczciwego,
na którym mogłabym polegać i który czuje się samotny tak jak
ja. Mam 22 lata (172 cm) oraz dwoje dzieci w wieku 1 i 3 lat. Je
żeli poważnie myślisz o spędzeniu reszty życia razem, to napisz.
Jestem osobą towarzyską z dużym poczuciem humoru. Mile wi
dziane zdjęcie i nr tel. Sylwia.

sygn. 1637

^

TEATR

T ,J|

'"

Gdynia

Anioł zstąpił
do Babilonu

20

Cena

Gdzie

20-25 zł

Scena Letnia
przy molu
w Orłowie

Sopot

Festiwal
im. Agnieszki
Osieckiej

18.15, 20.30

•
Mam 30 lat (180/78 kg), jestem spod znaku Panny. Lubię do
bre filmy, książki, spacery. Cenię szczerość, uczciwość. Nie lubię
zakłamania i obłudy. Obecnie przebywam w ZK. Jeśli jesteś
dziewczyną do 30 lat, czujesz się samotna i pragniesz nawiązać
ze mną kontakt, to napisz. Mile widziane zdjęcie. Nr tel. przy
spieszy kontakt. Andrzej
•Jestem kawalerem, blondynem, 170 cm. Szczupły, 23 lata i
wysportowany. Interesuję się motoryzacją. Poznam panią do 30
lat.

sygn. 1640

•
„Melon" - mam na imię Darek, ok.190 cm, spod znaku Bara
na, 23 lata. Jestem osobą niepełnosprawną, szczerą, uczciwą,
wyrozumiałą, a także upartą. Interesuję się muzyką, podróżami i
jazdą na rowerze, filmami, przyrodą, zwierzętami. Poznam
dziewczynę - przyjaciółkę od serca, szczerą, uczciwą, wierną,
prawdomówną, bardzo wyrozumiałą, która nie szuka przygód,
ale trwałego związku.

sygn. 1641

Jeśli jesteś samotny

•
sob., niedz. -19 zł

•
do godz. 12 pon.-czw. -14 zł

Hrabia Monte Christo

sygn. 1634

sygn. 1639

14.20,17,20.45 sob.

TAROGARD GD.

^

sygn. 1638

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

16 niedz.

sygn. 1633

•
Wdowa po 50, wierząca, bez zobowiązań, zadbana, gospodSP
na - pozna sympatycznego pana w odpowiednim wieku o po
dobnych cechach. Najchętniej znającego się na motoryzacji. Rozwiedzeni, z nałogami, a także z ZK - wykluczeni.

•
22-letni szatyn o piwnych oczach i wysportowanej sylwetce
ciała, z wyższym wykszt. - pozna dziewczynę w wieku 17-25 lat,
w celu nawiązania kontaktu, odpiszę na każdy list.

15.30 pt.

20 niedz.

ul. Dąbrowskiego 11

10.15
9.30,12,13.55,18.15

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

•
Mam 45 lat, mieszkam z dorosłą córką (20 lat), ale czuję się
bardzo samotna. Jestem na rencie. Chciałabym poznać samotne
go pana - przyjaciela, który zrozumie osobę chorującą na stward
nienie rozsiane. Pana kulturalnego, miłego, potrafiącego uszano
wać kobietę, która nie zawsze ma dobry dzień.

sygn. 1636

Kopia z dubbingiem:
14.10

16 sob.

22 niedz.

Wisła

11.15 sob., niedz.

USA (b.o.)

12 zł

13.30 sob., niedz.

•
Kawaler, 31 lat, 176 cm, Koziorożec, pozna panią w wieku 2535 lat, wyrozumiałą, szczerą, która poważnie myśli o życiu i jest
samotna jak ja. Panią, która da mi szansę powrotu do normalne
go życia i nie zrazi ją fakt, że przebywam w ZK. Arek.

sygn. 1635

10.45,13.05,17.35 sob., niedz.

Kinoteatr

sygn. 1630

sygn. 1632

Godzina

10.30,13.20,15.50,18.40, 21.20 sob., niedz.

ul. Boh. Monte

sygn. 1629
•
Mam 52/174/92. Jestem materialnie niezależnym, miłym,
uczciwym kawalerem - domatorem. Poznam - skromną, rozsąd
ną, pełną kobiecości panią, która zamieszka u mnie lub mieszka
na wsi. Odpowiem na każdy list. Chętnie foto i tel.

•
Jestem kawalerem (41/188/75), bez nałogów, spokojnym.
Mam wszechstronne zainteresowania. Mieszkam i pracuję na
wsi. Poznam panią w stosownym wieku, poważnie myślącą o ży
ciu we dwoje. Tel. przyspieszy kontakt

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

22

USA (15)

13

•
Kawaler, 34 lata, 171 cm, wykszt. wyższe, ponoć miły, szczu
pły, o wysportowanej sylwetce, zainteresowania wszechstronne,
bez nałogów i zobowiązań, z poczuciem humoru, optymista, od
powiedzialny, kulturalny, pozna miłą, sympatyczną, inteligentną
panią, poważnie myślącą o życiu we dwoje.

sygn. 1631

12 złn. 10 zł u

20.20

sygn. 1628

USA (15)

18.50
Indie/USA (15)

•
Mam 18 lat. Jestem szczupłą szatynką średniego wzrostu. Mo
je hobby to dobry film i muzyka. Nie toleruję kłamstwa i obłudy.
Cenię szczerość, uczciwość, odpowiedzialność. Poznam chłopaka
w wieku 21-25 lat, wesołego, zmotoryzowanego, poważnie my
ślącego o stałym związku, z okolic Słupska, Bytowa. Foto i tel.
mile widziane. Panowie z ZK wykluczeni.

USA (15)

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

Tytuł

ul. Świętojańska 35

USA (15)

serwis informacji lokalnych

SERCA DWA

SUPERKINO KREWETKA
Tytuł

www.naszemiasto.pl

28 zł

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

Bałtycki", Targ Drzewny 9/11,80-894 Gdańsk.

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

teatr Atelier

pt., niedz.

al. Mamuszki 2

sob. - koncert zamknięty

inf. 555-14-84
rezerwacja
0502-982-361

KUPON

Sport

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

(MIM
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Handel w dół
PUCK. Pucki Handel występować będzie jednak w klasie A.
To skutek remisów w meczach barażowych o utrzymanie się
w lidze okręgowej.
Najpierw pucczanie zremisowali z Koroną Rywałd 2: 2 u sie
bie, a następnie 1:1 na wyjeździe. 0 pozostaniu w okręgówce zadecydowała większa ilość strzelonych bramek na
wyjeździe przez piłkarzy Korony.
Piłkarze Handlu w ubiegłym sezonie nie zdołali się utrzymać
w lidze okręgowej, jednak dzięki decyzjom Pomorskiego
związku Piłki Nożnej piłkarze z Pucka byli jedną z drużyn,
którym dano szansę na powrót do okręgówki. Warunkiem
było wygranie baraży.

(jan)

t!

"

Przegrali z lepszymi

łC^Ź

WŁADYSŁAWOWO. Piłkarze A-klasowego MKS rozegrali na

§\

stadionie Ośrodka Przygotowań Olimpijskich „Cetniewo"
dwa mecze sparingowe. Z 18-latkami Stomilu Olsztyn miej
scowi przegrali 3: 4 (0: 4).
- Mecz odbył się w szybkim tempie i na dobrym poziomie uważa Andrzej Nisiewicz, prezes MKS.
Natomiast w drugim meczu władysławowianie przegrali 2:
8 (0: 6) z 19-latkami Łódzkiego Klubu Sportowego, którzy
ostatnio byli siódmą drużyną w swojej kategorii w Polsce.
- Łodzianie trenują ze sobą w tym składzie od 10 lat i to by
ło widać - mówi Andrzej Nisiewicz. - Mimo, że wystąpiliśmy
już w lepszym składzie niż w meczu ze Stolemem, to jednak
różnica poziomów była widoczna Jutro o godz. 18 w Cetniewie piłkarze MKS rozegrają ostatni sparing przed rozpo
czynającymi się za tydzień rozgrywkami klasy A.

(jan)

Remisowy sparing
Czy piłkarze Kaszubii Starzyno (w koszulkach w kratkę) zagrają w nadchodzącym
sezonie?
Fot. Janusz Nowicki

jemy Czytelników za ty
dzień.
Sytuacja Kaszubii to nie
jedyny przykład proble
mów puckich klubów.
Działacze narzekają na zli
kwidowanie tutejszej dele
gatury PoZPN. Gdańska
centrala podjęła taką de
cyzję tłumacząc się m. in.
próbą
uporządkowania
rozgrywek.
- Jeśli tak ma wyglądać
ich porządek, to daleko nie
zajedziemy - mówią dzia
łacze drużyn B-klasowych.

Obecnie kilka chętnych
do gry zespołów pozostaje
poza rozgrywkami, gdyż
w przygotowanym wcze
śniej terminarzu nie zna
leziono dla nich miejsca.
Taka sytuacja dotyczy m.
in. drużyn z Łebcza, Darżlubia, Żarnowca i Bożegopola (gr. wejherowska).
Natomiast w terminarzu
występują takie drużyny
jak Holender Władysławo
wo (grają w juniorach), czy
Korona Żelistrzewo, która

uzyskała w tym roku
awans do klasy A.
- Po co w ogóle robili
terminarze, kiedy wcze
śniej wpadli na pomysł baraży o pozostanie w okręgówce - pytają w puckiem.
- Teraz Handel Puck spadł
do A klasy a Olimpia Osowa awansowała do okręgówki. I co teraz, czy te
terminarze są nieważne,
czy też będą je uzupełniać.
Jednym słowem bałagan.
(jan)

Nowy szkoleniowiec
Nową twarzą w zespole
jest obrońca, Waldemar Łasicki, który przez kilka se
zonów grał w Kolejarzu.
Trener nie wyklucza rów
nież gry dwóch młodych
piłkarzy z rozwiązanej dru
żyny juniorów starszych
Kolejarza: Andrzeja Wolanika i Bartka Skwierawskiego.
- Mają pojęcie o grze
w pikę, ale na razie nie po
jawili się na treningu - mó
wi Szank. - Na pewno byli
by wzmocnieniem.
Osłabieniem będzie brak
w drugiej linii Chmielew
skiego. Poza nim nikt z dru
żyny nie odszedł.
Agra w ubiegłym roku
była beniaminkiem grupy
III A klasy. Podopieczni,
wówczas Chmielewskiego,
mieli znakomity początek,
ograli m. in. późniejszego
mistrza ligi, GKS Sierako
wice. Ostatecznie zajęli
miejsce w środku tabeli.
Ten sezon może okazać się
trudniejszym od poprzed
niego. Tym razem Agry już
nikt nie będzie lekceważył

m
•
i
*

•

I
y\ ««

A,:::
. . .

'

Spotkanie Słupi i Huraganu zakończyło się
remisem.

Fot. Leszek Dawidowski

SULĘCZYNO. W minioną sobotę piłkarze Słupi Sulęczyno
grający w A klasie, na własnej murawie, rozegrali towarzy
ski mecz z drużyną Huragan Przodkowo.
W pierwszych minutach meczu przewagę mieli goście jed
nak nie potrafili tego wykorzystać. Pomimo, że w pierwszej
połowie nie strzelono ani jednego gola to sytuacji na
umieszczenie piłki w siatce było sporo. Około 55 minuty gry
Tomasz Żeleźnik, podczas zamieszania pod bramką Huraga
nu zdobył gola. W kolejnych minutach gry Huragan próbo
wał odrobić poniesione straty. Dopiero pięć minut przed
końcem spotkania Marcin Talaśka z Huraganu, zdobył wy
równującą bramkę.
- Pomimo, że było to spotkanie sparingowe to jestem zado
wolony z gry i zaciętej walki zawodników Słupi - mówi Ire
neusz Korda, bramkarz Sulęczyna. - Remis podbudował na
szą drużynę po ostatnio przegranych sparingach z Bytowem
i Gowidlinem.
- Skład Słupi ulegnie niewielkim zmianom - powiedział Jan
Gruchała, kierownik sulęczyńskiej drużyny. - Zespół wzmoc
nili już Sławomir Wera oraz Łukasz Regliński z Kaszubi Ko
ścierzyna. W tym roku planowany jest powrót do drużyny
braci Marcina i Daniela Gołyńskich oraz Krystiana Wawrzona. Natomiast na wiosnę w bramce stanie piętnastoletni
dziś Wojciech Ostrowski.

A Klasa. Piłkarze Agry Ostrowite trenują

P

{

A KLASA

Dla nich miejsca zabrakło

iłkarze Agry Ostrowite
przygotowania do se
zonu rozpoczęli pod
okiem nowego szkoleniow
ca. Zajęcia z piłkarzami od
25 lipca prowadzi Leszek
Szank, były trener Koleja
rza, który zastąpił Leszka
Chmielewskiego.
- Prowadzę zajęcia z pił
karzami, jeszcze jednak nie
złożyłem podpisu na umo
wie - zaznacza Szank. Wszystko zależy od tego,
czy w drużynie Agry zagra
ją piłkarze, których karty
zawodnicze ma Kolejarz. Ci
gracze stanowią trzon ze
społu i bez nich nie widzę
tej drużyny w lidze.
Mowa tu o kilku podsta
wowych piłkarzach: Damia
nie Szmaglińskim, Robercie
Szynszeckim, Witoldzie Li
pińskim, Dominiku Hajdaszu, Robercie Gierszew
skim. Trener liczy też na
ściągnięcie do zespołu
dwóch innych „kolejarzy":
Krzysztofa
Czepka
i Krzysztofa Prądzynskiego.
Ten drugi znalazł się jed
nak w kadrze Kolejarza.

1

Kartuzy, Kościerzyna, Wejherowo, Puck, Chojnice

Starzyno. Co dalej z Kaszubią Widmo?

ieznana
jest
przyszłość dru
żyny piłkarskiej
Kaszubia Sta
rzyno. Są piłka
rze, działacze, pieniądze,
kibice. Kaszubii nie ma na
tomiast w żadnym termi
narzu rozgrywek piłkar
skich.
- Zespół do rozgrywek
zgłosiłem na oryginalnym
druku centrali jeszcze
w czerwcu - mówi Jerzy
Tkaczyk, prezes Kaszubii.
- Przeglądałem ostatnio
terminarze klasy A i B. Nie
zostaliśmy w nich ujęci.
Drużyna Kaszubii teo
retycznie powinna spaść
z klasy A do B. Teoretycz
nie, gdyż podobna sytuacja
występuje od kilku lat. Do
tej pory starzynianie wy
chodzili z opresji obronną
^^ką. Poprzez reorganizarozgrywek udawało im
się - mimo pozycji spadko
wej - pozostawać w A kla
sie. Tym razem jednak wy
gląda, że sytuacje te po
prostu się na Kaszubii ze
mściły.
- Może centrala nas
zdyskwalifikowała - śmieje
się prezes Tkaczyk. Ale za
raz poważnieje.
Na nasze pytanie co
z drużyną Kaszubii Starzy
no, dyrektor biura PoZPN
Andrzej Góra nie potrafił
odpowiedzieć. Decyzje w tej
sprawie zapadły po za
mknięciu tego wydania
„Dziennika Bałtyckiego".
O finale sprawy poinformu-

Piątek

16 sierpnia 2002 r.

W

(dal)

Ograli ŁKS

...

Piłkarze Tęczy Brusy wygrali 3: 2 w kontrolnym meczu z ju
niorami starszymi ŁKS Łódź.
- Zagraliśmy naprawdę dobry mecz, trener łódzkiej drużyny
ocenił nas wysoko - mówi Czesław Gierszewski, prezes Tę
czy. - Dużym wzmocnieniem okazuje się Jarosław Wojcie
chowski. W lidze walczyć będziemy na pewno o jak najwyż
sze miejsce.
Ozdobą sparingu w ŁKS-em był gol Dariusza Posieczka. Posieczek strzelił z 25 m z rzutu wolnego w samo okienko
bramki łodzian.

(Mroz)

Witold Lipiński, który wiosną zmagał się z kontuzją
powinien być wzmocnieniem Agry.

i każdy rywal nastawi się na
twardą walkę o punkty.
Piłkarze z Ostrowitego
rozegrali już kilka spotkań
kontrolnych i wszystkie za
kończyli wygranymi: 5:

Fot

.Tomaszim

3 z Nowymi Nowa Cerkiew
(B klasa), 1: 0 z Rawysem
Raciąż (A klasa), 3: 2 z ju
niorami Chojniczanki i 5:
0 ze Zjednoczonymi Cer
kwica (B klasa).
(Mroz)

Tęcza-ŁKS 3:2
bramki dla Tęczy: Dariusz Posieczek, Jarosław Wojcie
chowski, Tomasz Ostrowski

Tęcza: Cysewski - Posieczek, Gańcza,T. Gierszewski,
Stoltman - Wojciechowski, Duraj, Lepak, Orlikowski (46 S.
Kiedrowicz) - Ostrowski, L. Kiedrowicz

14

piątek
16 sierpnia 2002 r.

Rozmaitość

Dziennik
Bałtycki•

m

Echo Ziemi Puckiej

NA SPORTOWO

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Hel. Codziennie są pożary

Nabór

Groźny sezon borówkowy

WŁADYSŁAWOWO. Miejski
Klub Sportowy ogłasza nabór
do drużyny rezerw występują
cej w klasie B.
Chętni z okolic Władysławo
wa - rocznik 1986 i starsi mogą zgłaszać się, podczas
treningów, które przeprowa
dzane są we wtorki i czwartki
od godz. 18.30 na bocznym
boisku Ośrodka Przygotowań
Olimpijskich „Cetniewo".

awet kilka po
żarów dziennie
wybucha mię
dzy Helem a
Borem.
Bur
mistrz Helu rozmawiał z
wejherowskim
nadle
śnictwem o wprowadze
nie zakazu wchodzenia
do lasów.
- To dla nas bardzo po
ważny problem - relacjo
nuje nam Adam Naja, na
czelnik Ochotniczej Stra
ży Pożarnej w Helu. - W
niedzielę gasiliśmy małe
ogniska, a w sobotę trzy.
Ledwie ugasiliśmy pierw
sze, zobaczyliśmy dym w
innej części lasu. Leśni
czy sprawdził - pali się.
Ugasiliśmy
chowamy
sprzęt, a tu trzecie ogni
sko przy torach kolejo
wych. W poniedziałek
znowu pojawił się ogień.
Pożar wybuchają głów
nie wokół jednostki woj
skowej i szlaku prowa
dzącego do zabytków z
czasów drugiej wojny
światowej.

(jan)

Kurs
na sternika
PUCK. Uczniowski Klub Spor
towy przy klubie Zatoka w
najbliższym czasie zorganizu
je dla swoich podopiecznych
kurs na sternika.
- Często bywa tak, że startu
jący w zawodach nie mają
patentu - mówi Leszek Dubie
la, dyrektor Zatoki. - Chcemy
to zmienić.

(jan)

REKLAMA

NOWA HURTOWNIA »MIX«
ODZIEŻY UŻYWANEJ!
oryginał czysty, atrakcyjny,
z najlepszych rejonów Niemiec!
PROMOCJA CENOWA

(3,90 - 4,20 zł/kg)
BOROWOk. Kartuz, ul. Jeziorna 3

Opady deszczu sprzed
kilku dni niewiele popra
wiły sytuację.
- Musiałoby znacznie
więcej popadać - mówił
na we wtorek burmistrz
Helu, Mirosław Wądo
łowski. - Rozmawiałem z
nadleśnictwem o wpro
wadzeniu zakazu wstępu
do lasów i lepszym ozna
czeniu istniejących ob
szarów zakazu wstępu.
Prosiłem też o zwiększe
nie służb patrolujących
lasy.
Zdaniem
strażaków,
większość pożarów wy
bucha z powodu lekko
myślności mieszkańców i
turystów.
- Kiedy był sezon jago
dowy i wiele osób udawa
ło się do lasu na zbiera
nie, mieliśmy serię poża
rów - mówi naczelnik
Maja. - Potem był spokój,
a teraz zaczął się sezon
borówkowy i znowu się
pali. Wystarczy porzuco
ny niedopałek, abyśmy
mieli pełne ręce roboty.

Ewentualny zakaz wejścia do lasu uniemożliwi turystom m.in. zwiedzanie helskich
zabytków militarnych.

(mid)

Fot. Krzysztof Miśdzioł

Tel. (0-58) 694-34-48,0503-527-176

UWAGA! Na Pomorzu
możliwy bezpłatny dowóz do sklepu!

REKLAMA
POSZUKUJE pracy chałupniczej,

POLONEZ 1,5 LE, 85

może być szycie lub inne prace,

siedzenia lotnicze, H, R, 5-biegowy, 20 tys. km, silnik po kapital

676-27-89

EKONOMISTA, uczciwy,
zasady

solidny,

rachunkowości, obst.

komputera, urządz. biurowych,
szuka stałej pracy, (0504)47-73-

CHAŁUPNIKÓW

do składania

GERMANISTA

długopisów, 0604/851-693

FRYZJERKĘ
z

damsko- męską

Wejherowa

77

i okolic. Tel.

emeryt, nauczy

ciel niemieckiego, poszukuje pra
cy

w hotelu lub prywatnie,

INŻYNIER mechanik
KIEROWNIKA

produkcji
z doświadczeniem zawodo
wym, do przetwórni ryb
w Sasinie. Wykształcenie
minimum średnie o kierunku
spożywczym.
Telefon:
(058)676-33-22
lub
(058)572-42-01

OPIEKUNKA- potrzebna

pani do

opieki nad dzieckiem, 0600-576773

z doświad

czeniem podejmie pracę lub przy

KAFELKARZ,
kart.,

paneli,

PCV,

84-150 Hel
również

sezon, 1200- 2500,- miesięcznie,
664-07-97

NIGHT

Club w Chojnicach za

276

PRACE

KUCHARZ

cent. „Akcept" 90-261 Łódź, Jara
cza 17 (042) 633-56-92, (042)

PRACOWAŁEŚ

w Niemczech,

Holandii, Austrii, odbierz podatek
najtaniej!

katerinburgu, (0691)79-10-30

AUT0M0T0

lotnicze, R, błotniki do naprawy,

pracę

pilnie, szu

pomocnik stolarza, 0503-953-368

DZIEWCZYNA

lat 21, znjamość

języka niemieckiego, ambitna,
jazdy kat. B, tel. 0601/566-411

KOMPUTEROWE

600, 83 r., siedzenia

pisanie, ska

kresy, poprawki, rysunki, inne,
671-15-93, (0501)95-74-99

nie, tabele, wykresy, rysunki, po
prawki, skanowanie, drukowanie,
671-15-93, 0501/957-499
pracownikn ogól

nobudowlany poszukuje pracy od

0501/402-617
1996 r„ poj. 1.6, benz.,

ne szyby, tel. 052/398-50-15-

32

AUTOWYNAJEM Zastępcze- Re
0601/651-672

GNIEWINO-

blok, 4- pokojowe,

82 m, 80.000 zt- do negocjacji,
(058)676-78-89

I00- auta powypadkowe

NIERUCHOMOŚCI

0604-235-892

auta

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

BOLSZEWO- działka budowlana,

prąd i woda, (058)572-01-32

1.800 m, prąd, telefon, woda-

GOŚCICINO

obok, (058)572-07-93

BRZYNO,

sprzedam lub zamie

k,

FORD

(094)-341-68-53

drzwiowy, cena 6.500 zt, tel.
0604/357-671

Escort, poj. 14„ 1991 r.,

czerwony, szyberdach, centralny
zamek, elektryczna regulacja
świateł, tel. 0600/972-859

FORD Escort GHIA,

1995 r., ce

VW Passat, 1984 r.,

sel, ciemno niebieski, stan dobry,
cena 3.900 zt do uzgodnienia,
ważne

ubezpieczenie,

tel.

0504/796-101 lub 052/398-18-01

VW Passat

kombi, 1,9 TDi, 1998,

tel. 052/397-82-76 lub 0609/350-

pełne wyposażenie lub zamiana,

804

058/56-144-32

NISSAN

Micra 1.0 benzyna,

VW

673-32-28, (0505)76-31-38

CHARZYKOWY

- komfortowy,

całoroczny dom w ścistym cen
poj. 1,6 die

T4, 2.4, diesel, 1994 r., po

!00 auta powypadkowe

0604-412-810

DAEWOO, Renault,

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

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

trum, blisko jeziora 80 m, sprze
dam, tel. 0602/187-883

CHOJNICE,

mieszkanie 71,5

m kw. 4 pok., III p., balkon duży

CHOJNICE

pow. 160 m kw, podpiwniczony,

0609-880-713

miejsc, biały, centralny zamek,

zachodnie, 671-59-62, 0601/800-

salon z komnikiem, tel. 0600/876-

szyberdach, aluminiowe felgi, no

490

756 lub 052/397-34-13

wszysko w kolorze nadwozia,

średnie, prawo jazdy, odpowie

POLONEZ,

dzialny-

(0694)12-42-25

liwość przeszkolenia, pełne etaty

0604/282-305

przyciemniane szyby, biate kie
85 r, rej.- IV 03 r„

POLONEZ, 90 r„ stan

runki, tel. 0504/796-101 lub
052/398-18-01

bdb, nowy

OPONY

6.50R16C, 205/65R15C,

(0606)29-01-68

- sprzedam dom na

zamienię na mieszkanie w bloku,

- drzwiowy, 1989 - 1991 r., tel.
0608/886-419

tel. 0604/871-727

ABSOLUTNIE kupimy

każdy sa-

185/65R15,

może być szycie lub inne prace,

1500 zt, opony 80%, 774-82-02,

185/70R13, inne, felgi, 661-72-82

mochód- powypadkowy, cały.
Dobrze zapłacimy, 0691/025-

676-27-89

(0607)32-76-89

po 18.00

138, 0609/081-959

175/65R14,

CHOJNICE

VW Golf II lub Jetta diesel, 5 lub 4

akumulator, przegląd- V 03 r.,

15, (0604)72-50-37

ka, zadbane, III p., 68 000 zt,
673-11-08

PUCK, piętro

domu, 60 m kw., 2

duże pokoje, ustawna kuchnia,
ogród 430 m kw. z garażem, CO,
wt. hipoteczna, (058)674-12-82

671-14-91,

PUCK- hipoteczne, 800- 1200
m kw., 25 zt/ m kw., 058/673-8317, 0601/628-102

CHOJNICE

- sprzedam dom na

Osiedlu Leśnym z możliwością
zamiany na mieszkanie w bloku,
tel. 0604/871-727

NOWA

Cierkiew - dziataka bu

OSTROWO

k. Pruszcza Gd.,

dziatki bud. różne wielkości, przy
godny dojazd, cisza, 058/683-0928

JUSZKOWO

działka budowlana,

częściowo uzbrojona, 1.04 mkw,
czereśnie,

oczko

wodne,

0606/345-400, 058/533-77-46.
k. Wejherowa- działka

KLUKOWA

Huta, dom w suro

wym stanie na powierzchni 820
m kw, 058/684-34-84

KOŚCIERZYNA

- Pustki, bardzo

atrakcyjna działka 3100 m kw., in
westycyjna, prąd, wodociąg, 15
USD m kw., (022)798-30-74

1000 m kw., cena do uzgodnie
nia, tel. 058/686-33-22
KWIDZYN (centrum) mieszkanie
57 m kw. 3 pokoje tel. 055/27921-64

KWIDZYN dom, piętrowy, działka

centrum, mieszkanie 42

(0692)80-72-10
dziatki budowlane, 800-

1700 m kw., wt. hipoteczna,
(058)673-43-53

REDA, dom

jednorodzinny, 5 po

koi, całość podpiwniczona, ogro
dzenie (od ul. z kamienia), media,

PILNIE sprzedam nowy dom
piętrowy, 180 m kw, bud.
gosp. garażowy, wysoki stan
dard, podgrzewane podłogi,
dwa piece CO, okna dachowe
Velux, okna PCV, poddasze
mieszkaln, dwie łazienki, pre
fabrykaty najwyższej jakości,
cena 199.000 zt do uzg. Choj
nice, os. Słoneczne, tel.
052/397-52-60 lub 052/39502-95,
0602/133-376,
chess1@wp.pl

PUCK,

dom pow. calk. 175

m kw., pow. dziatki 567 m kw.,
Wybudowanie,

PUCK

m kw., bezczynszowe, 65 tys. zł,

PUCK

działce prąd, woda, telefon, do

działka budowlana uzbrojona,

Osiedlu Leśnym lub za dopłatą

chałupniczej,

LUZINO- działka budowlana, 722

GRUNOWO - działka z rozpoczę

058/672-19-44, 0606/570-972
- potowa bliźnika

garaż, komfortowo wyposażony,

zł, 0501-185-345

PUCK, mieszkanie własnościowe
38 m kw., 2 pok., kuchnia, łazien

21

KĄPINO

uszkodzone,

SKODA Fęlicia 1.9 D, od I wtaśc.,

najmę, pilnie, (0608)71-64|^^

m, 30 zt/ m, media- obok, 0600-

dobre położenie,tel/ 052/398-73-

budowlana 961 m, 28.000,00 zt,

POWYPADKOWE,

maganie, spojler ze stopem,

m kw., III

713-514, 0692-736-606

796-397

(052)397-42-43

siada wszystkie papiery, 8 -

uszkodzony przód, 2 drzwi, 1500

LUZINO- działka budowlana, 722

dziatka budowlana, tanio, 0691 -

loggia, 70 000 zt, własnościowe,

1987, obce tablice, 1.200 zł,

ka

p., 95 tys. zt, sprzedam lub wy

dowlana, 1500 m kw, uzbrojna,

JAGATOWO

59-46

PUCK, mieszkanie 86

713-514, 0692-736-606

Wejherowa-

tą budową, tel. 0608/349-854

IOO auta

673-84-51

m, 20.000 zt, media- obok, 0600-

GOŚCICINO- dziatki

waie gazowe na 2-pok. w Pucku,

powypadkowe

LUZINO- działka budowlana, 722

budowlane,
0600/175-789

działka 1000 m kw., garaż, ogrze-

r., benz./gaz, 3 -

remoncie, niski czynsz, 72 000 zt,

MRZEZINO działki

419

VW Golf II, 1985

zt/m kw., 673-08-36

058/678-00-66
budowlane-

mieszkanie 2-pok., 38,5

m kw., spótdz. własnościowe, po

na, 3 km od morza, (042)213-93-

diesel, 1982 r., 5 bie

FIAT Tipo 1.4,94 r., stan bdb, no

PUCK,

mieszkanie własno

ściowe 46 m kw., II p., 950

MIEROSZYNO, działka budowla

VW Golf I,

we opony, 11 000 zt, (0608)49-

LĘBORK,

058/687-48-38
budowlana

dzitki budowlane o pow.

607-1464 m kw., (058)673-27-45

letniskowy, w stanie surowym, tel.

GOŚCICINO- działka

PUCK,

okoto 1000 m, tanio, blisko las,

rozbite,

0604-228-214

mieszkanie 3-pok.,

III/IV p„ (0605)66-80-07

dziatkę i domek

(865 m), prąd, woda blisko, tania,

SPRZEDAM

LĘBORK,

m, cena: 18.000 zt, 0692-736-606

GOSTOMKO,

KUPIĘ

I000-

lane- około 1000 m, (058)572-01 -

gów, cena 3.600 zt, tel. 0608/886-

we amortyzatory, alarm, wspo

POSZUKUJE pracy

powypadkowe, 0604/597-

budow

do uzgodnienia, tel. 0504/796-

Sunny 1985 r„ 1,5 GL

pracy,

AUTA

GDYNIA Cisowa- dziatki

101 lub 052/398-18-01

NISSAN

poszukuje

INNE

nię mieszkanie 3-pok. 50 m kw.,

PRACOWNIKÓW do 35 lat, moż

samochodowe, (058)572-10-85

1986,

centralny zamek, ABS, elektrycz
126p, stan dobry, 1986 r.,1

MĘŻCZYZNA,

tapicerstwo

2,3,

zaraz, (058)679-52-03 pr. Zbysz

wykształcenie

m kw., tel. 0502/662-449

03-02

740,

koto Starej Kisze

graniczące z jeziorem, 12 zt/

fundacja z OC, 058/552-75-22,

97 r„ 150 KM,

alufelgi, 2 poduszki powietrzne,

058/301-82-63

UCZNIA do zaktadu,

stan idealny, mato eksploatowa

00, (0609)75-59-60

na do uzgodnienia, garanatowy,
przepisywa

„Bułgar",

ny, 14.500 zt, (058)778-27-18

VW Golf,

ważne ubezpiecznie, cena 890 zt

kam pracy chałupniczej lub jako

widłowy

srebrny metalik, tel. 052/397-51-

VOLVO

tel. 0604/871-727

CHWARZNO

samochodowo-cią-

26

20 tys. km, 700 zł, (0604)86-16-

FIAT

0052/38864-25

03-02

SPRZEDAM
FIAT 126p,

klasa I, 20

2 lub 3 biegowy, tel.

udźwig- 2,5 t, silnik Perkinsa,

97 r„ 150 KM,

- sprzedam dom na

zamiany na mieszkanie w bloku,

ROMET

gnikowa lad. 4,51, wywrotność 3-

WÓZEK

CHOJNICE

Osiedlu Leśnym z możliwością

stronna, 673-82-37

SUBARU Justi, poj. 1.000, napęd

SUZUKI RF900R,

OPERATOR koparki

Najskuteczniej!

w hurtowni, 058/623-54-59

zł, 674-23-21, (0606)29-01-68

SUZUKI RF900R,

kempingowa,

(0605)66-80-07

wy, atrakcyjne dziatki letniskowe

PRZYCZEPA

20 tys. km, grafit, wersja otwarta

kwaterowaniem, (059)822-50-71

MĘŻCZYZNA,

633-54-97

rosjanka po uniwersytecie w Je-

poszukuje pracy na

KOMPUTEROWE
chałupnicze zleci produ

wszystkie poziomy,

wygody, (058)672-84-80, 0602-

PRZYCZEPA

635-305

Caro, 91 r„ H, S,

na 4 kota, 1991 r., cena 7.500 zł,

terenie Trójmiasta, najlepiej z za

nowanie, drukowanie, tabele, wy

trudni barmanów, tel. 0501/236-

POLONEZ

campingowa Wilk,

4- osobowa, stan dobry, pełne

+ spodnie i kask, 16 500 zł, 674-

podejmie pracę od zaraz, prawo

MŁODYCH, pełne etaty,

499

673-22-58

RENCISTA, 28- letni,

ne. „Agora" ul.Źeromskiego 14

skanowanie,

wydruk, 671-15-93, 0501/957-

podłóg

fizyczną, 0501-027-712

cy, stała umowa, zbyt, znaczki

60, (0502)54-95-99

benz./gaz, zielony metalik, 3000

szwedzkich, kierowca kat. B,

zonowa, 10 zł/ godz. 058/664-07-

6zł, informacje listowne, bezpłat

PRZEPISYWANIE

monter płyt gips.-

PIEKARZ- podejmie każdą

pra

93, (0501)95-74-99

na na Fiata 126p, (0609)75-59-

używane, różne rozm.,

PRZYCZEPA

+ spodnie i kask, 16 500 zt, 674-

handlo

CHAŁUPNICTWO kilka ofert

ki, wydruk, skanowanie, 671-15-

nym remoncie, 800 zł lub zamia

OPONY

(058)661-72-82 po 18.00

20 tys. km, grafit, wersja otwarta

wych, magazynierów, stała, se
97

tabele, wykresy, poprawki, rysun

stąpi do spółki, 671-63-34

lat praktyki, 673-35-46

PRZEDSTAWICIELI

PRZEPISYWANIE komputerowe,

ROSYJSKI,

058/672-49-35

058/677-51-80 lub 0604-578-624

r„ stan db,

domek gospdarczy, (058)673-18-

260 000 zł, 673-84-51, (0605)2049-51

REDA- działka 380
ścią

m z możliwo

dostawienia

bliźniaka,

35.000 zt, 0503-319-640

RUMIA-

dziatka 987 m (z starą

zabudową), cena do negocjacji,
(058)672-46-04

RUMIA Centrum, (35), dwupokojowe, okna PCV, parkiet,
zabudowa kuchni, 70.000,771-39-40 Forum

44

PUCK, dom wolno

stojący, pow.

całkowita 170 m kw., ogrzewanie

RUMIA Janowo, (60), trzypo
kojowe, nowe kafle, 110.000,771-39-40 Forum

olejowe, okna PCV, cena do
uzgodnienia, (0501)31-75-47

PUCK, dziatki

budowlane, 3 km

6 ar, w dobrym punckie tel.

od

morza,

055/646-34-58

(0604)72-50-37

(042)213-93-15,

RUMIA Janowo, (690), dziat
ka budowlana, uzbrojona, 30
USD/mkw, 771-39-40 Forum

Ogłos7Pnia drohnp

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

RUMIA Janowo, 71 rr) kw., 3 po

MIESZKANIOWĄ

koje, IV p„ wysoki standard, 129

oszczędnościową, 0505/278-745

900

zt,

książeczkę

KONTENERY

(058)671-63-51,

magazynowe,

(0501)09-46-57

chtodnicze-

„Balticon".

RUMIA Janowo, mieszkanie 71
m kw., 3 pok., IX p., 129 900 zt,
(058)671-63-51,(0501)09-46-57

CHOJNICE - oddam w najmem

KOSZ wiklinowy z pokrywą, wys.

z używalnością kuchni, łazienki,

77x55 cm, lampy, kinkiety, tanio,

RUMIA Janowo centrum, działka

odnajmę starszemu panu pracu

(058)673-24-07

budowlana, 450 m, 671-80-75,

jącemu, 250 Zt, 058/306-04-74

0604-729-228

KUCHENKA gazowo-elektryczna

KRÓLIKI nowozelandzkie biate-

MASZYNY

sprzedam, 16 zt/ szt, Gościcino,

sprzedaż, zamiana, 0602-459-

(058)572-01-32

611

KRÓLIKI nowozelandzkie wraz

chowane, różne kolory,

64-35

skie, 673-90-50, 0603/261447

Mechowo kurnik,
(058)675-59-17

tel.

nie, cekolowanie, tapetowa
nie, panele, kafelki, solidnie,
671-52-97, 0608/404-172

tygodniowe, szczepione, 9,50
zt. Orle, (058)572-15-43

działka 601 m kw. Zdecydowanie

02, 673-84-71 wieczorem

(058)774-44-97

KOŚCIERZYNA poszukuję lokalu
SOMONINO k. Kartuz- działka

LUSTRO wym. 1,35x0,70, do ła

80-200 m kw, może być na obrze

budowlana 1100 m, uzbrojona,

zienki lub przedpokoju, (058)673-

żach miasta, 0-600-473-196

24-07

KWIDZYN (centrum) lokale na

ŁOŻE sypialne, nowe, 160x200

czone, 8 tygodni, tel. 052/554-19-

cm, z materacem, 2 stoliczki, 650

64 po godz. 20

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

SUCUMIN, 8 km od Starogardu,

gabinety biura mam do wynajęcia

działka rekreacyjna, 0,55 ha, na

055/261-01-32,0608/197-036

niej staw, blisko las, 058/563-7641

zt, (058)676-28-29

MALBORK C.H. „Jagiełło" odnaj

SZYMANKOWO dom wolnostoją
cy 70 m kw. plus budynek gospo
darczy, 055/271-19-53.

da, ochrona, telefony, sklepy
przeszklone. Obiekt 35 sklepów.
Centrum, główna ulica- trasa do

TYŁOWO, działka rekreacyjna
2,30 ha, woda, prąd przy działce,
częściowo zalesiona, blisko J.
Żarnowieckiegoi

mę lokale, wysoki standard- win

Dobrego,

(058)673-37-72, (0602)76-26-44

ULKOWY, gm. Pszczółki, 1140
m kw., działka blisko lasu, 35 000
zt, (0604)86-62-62, (058)682-3381 (7.00-15.00) praca

zamku: piwnica 94 m kw. parter58 m, II piętro- 58 0605/444-545.

PUCK, mieszkanie do wynajęcia,
w bloku, 2-pok. + kuchnia,.
(0604)05-90-43

krzesła, tel. 0504/237-787

MEBLE Gdańskie dębowe, boga
to rzeźbione, nowe, kredens, wy
soki stół, krzesła, tel. 0504/237787

ODKURZACZ Zelmer, używany,

pokojowe, własnościowe, po re
moncie,

na

2-pokojowe,

wa, słoneczna kawalerka, 29 m,

róg Wejherowskiej, wydzierżawię

wysokiej

na pomieszczenie biurowe 100

(0605)20-69-85

447

m,

ocieplony,

REDA,

odnajmę

2-pok.,

(058)674-73-49

komfortowe, 600

WEJHEROWO- garaż na ul. Sta

zt, opłaty licznikowe, 0602-70-50-

romłyńskiej, (058)620-58-40

WEJHEROWO centrum,
kamienica z wykończonym
sklepem oraz trzy kondy
gnacje w stanie surowym,
0-502-459-624

02, 673-84-71

wysokiej jakości, 671-29-70
SIATKA ocynkowana od 2,20
zt/m kw., powlekana od 4,30,
słupki, bramy - wykonawstwo.

RUMIA, wynajmę mieszkanie 1-

Skrzeszewo

pok., 63 m kw., małżeństwu bez

058/681-88-20

koło

Żukowa,

dzietnemu lub z 1 dzieckiem, ew.
osobom samotnym, (058)671 -41-

SOFY i fotele, nowe, tanio, 572-

93,679-41-89

02-22, (0501)49-06-04

RUMIA

WIERZCHUCINO, działka bud.

dwupokojowe,

powyżej 1000 m kw., 774-18-29

(50) małżeństwu
bezdzietnemu,

WOLENTAL, przy trasie Staro

STEMPLE budowlane, deski sza

koje z łazienkami. Promocje! 2-

lunkowe, Żelistrzewo, (058)673-

osobowe od 99,-! 4-osobowe-

65-47

180,- Dziecko- pobyt gratis! Tel./

RUMIA

wydzierżawię po
mieszczenia produkcyjnohandlowe (80), 671-52-97

ŻELISTRZEWO k. Pucka, miesz
kanie 3-pok. 74 m kw., 673-61-44

WEJHEROWO- odnajmę garaż

BORY Tucholskie, dziatki budow

na ul. Staromłyńskiej, (058)620-

lane od 1100 do 2500 m kw., 5,50

58-40

TELEWIZOR Blaupunkt, 29", ce

WEJHEROWO- odnajmę miesz

BORY Tucholskie, działki budow

kanie 2- pokojowe, 44 m, 500 +

zl/m kw., w pobliżu las, jezioro,

WEJHEROWO- pokój odnajmę,
częściowo płatny, częściowo za

rem, 970 m, uzbrojona, pozwole
nie na budowę, 0601-653-593

Transport, montaż gratis, tel.
058/775-04-61, 0505/036-609

ŁĄKA

k.

Dębek,

1,33

ha,

(058)774-22-17

pokojowe mieszkanie w bloku058/672-40-44

zabiegi, 0601/533-409

sadzki, tel. 774-44-47

kanie 3-pok. 74 m kw. zamienię

ca z oknem 12 m kw, tel.

na 1-pok. z kuchnią w Pucku,

0691/661-366

673-61-44

WYNAJMĘ pomieszczenie na
garaż, inne, 38 m kw. z WC, 671 -

mek letniskowy- sprzedam. Pilne!

59-53

56-298-71

ZAMIENIĘ mieszkanie 3-pok.
na

(0605)66-80-07

elektryczne
i odgromowe, pomiary, 67327-25,0602-611-246

cena

do

uzgodnienia,

INSTALACJE

sanitarne,
0609-877-

BULDOGI amerykańskie, szcze
scu, sprzedam, (0505)59-79-76

nięta, rodzice do wglądu na miej

KAFELKOWANIE, panele, zabu
dowy wnęk, 058/572-04-32

ANTYKI

sprzedam,
0691/662-025

remontowobudowlane,
671-98-82

tel.

BALUSTRADY 0692-093-988
BOAZERIE, deski podłogowe,

remonty

0604/470-535

i

smycz, cena 55 zt, tel.

052/394-27-93

KLACZ siwa, 9 lat, zaprzęgowa,
sprzedam, 058/686-71-75 po
20.00

PODŁOGI układanie, cyklino
wanie, lakierowanie, 671-31-

KOTKA perska, 14 m-cy, kolor

DRZWI wejściowe PCV, 1m/2m,

66

kremowy, sprzedam, 671-41-95

DZIAŁKA budowlana przy trasie

nowe, tel. 0692/823-822 lub
0600/740-198

DZIAŁKA budowlana przy trasie

GRZEJNIK CO, stary typ, ogrzeje

Reda - Puck, (0501)65-49-12

12 m. kw, 60 zt, (058)672-50-16

po 17.00

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

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

POŻYCZKI dla każdego, tel. 34521-06wewn. 150

SUKNIĘ ślubną, rozmiar 36-38

gratis,

0692-223-713

WOKLAISTA nawiąże współpra
cę z zespołem obsługującym im
prezy
okolicznościowe, tel.
0692/605-054

SUKNI ślubna z dodatkami na

TOWARZYSKIE

168 cm, cena 250 zł, Klawkowo,
tel. 0600/592-258

TACZKA budowlana na kole gu

komunikacyjne,

74-311

dmuchawę stojącą do siana-

DŁUGI, handel, odzysk, 307-42-

sprzedam, 0603-512-372

16, 307-44-17

TORF sprzedam, tel. 0505/341-

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

DETEKTYWISTYCZNEI 058/30-

ŁADOWACZ Cyklop, przyczepę
samozbierającą- typ chojnicki,

(058)674-02-17

UBEZPIECZENIA

dachowe,058/322-82-44,

MAKS, 664-97-70

402

TUSZE do drukarek HP, nowe,
oryginalne, kolor- 90 zl, czarne-

HOSTESSY, 0-607-67-67-67

80, 90 i 100 zl, 671-15-93,

HOSTESSY 0601-628-966

(0501)95-74-99

Dziennik Lokalny - kupon

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

pakiet Hf 4

treść:
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adres lub telefon kontaktowy:

Wyłącznie

adres

do wiadomości
biura ogłoszeń

I

GOLDEN Retriever, rodowodowe

sztachety, (058)342-54-31

Reda - Puck, (0501)65-49-12

(058)673-38-62, (0691)80-75-05

Celnej i Spedycyjnej, Rotex,
Gdańsk 058/30-74-400, Kwidzyn
055/279-39-35, Słupsk 059/84248-94, Tczew 058/532-41-79,
Starogard Gd. 058/562-96-09,
Wejherowo 058/672-16-46

mowym, drzwi - skrzydła 80,

J

L-_L

i

l

^

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

[

I

j_

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

I

I

I

I

l

I

I

i

I

I

I

I

telefon

I

I

I

I

I

I

I

I

I

i

j

[

imię i nazwisko
DOBERMAN, 7 miesięcy + kaga

tel. 055/275-19-65, 0603/099-088

KOMPLEKSOWE

POLICEALNE Studium Obsługi

38, I właścicielka, dodatki gratis,

10,(0501)012-310

scu, sprzedam, (0505)59-79-76

niec

KAFELKOWANIE

kupno, sprzedaż,
zamiana 0602/692-543

właścicielce, 800 zl, 058/677-52-

(058)674-09-02

BULDOGI amerykańskie, szcze

Forum- licencjonowa

MASZYNY

stolarskie

kaw, 2 egz. w Polsce, po jednej

SUKNIA ślubna kolor ecru, roz.

PRALKI, zmywarki, (058)679-59-

058/531-03-97,0604/095-901

sprzedam,

(058)674-72-41

dam,

SUKNIA ślubna Cybeline, roz

085/653-75-04

charskie, profesjonalnie.Pogoto
wie

I
I

miar 36/38, ecru, długa, krótki rę

(gratis welon, rękawiczki) - tanio.
transport

v
f

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

400 zt, 673-31-68

55 do 15.30, 058/672-76-67 po

PARKIET,

DEKARSTWO dekorsko - bla

DYSTRYBUTOR - schładzacz

nięta, rodzice do wglądu na miej
(058)677-37-99
487

ni pośrednicy, obsługa praw
na, doradztwo, szeroka ofer
ta- Trójmiasta, okolicesprzedaż, kupno, wynajem,
filia: flumia- Janowo, Dą
browskiego 121,

urządzenia
handlowe,
auto klima,
lodówki, Rumia

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

rozm. 36/38, z salonu, I wtaśc.,

43-91,0601/416-463

dwusmakowy,

RÓŻNE

nym trenem, modek francuski,

OGRODZENIA
stalowe,
ocynk
ogniowy,
atrakcyjne
ceny,
552-83-74,
0605/20-80-63

sprzedam,

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

tanio, (058)774-44-97

16.00

dzin, tapicerek. Tanio! 058/672-

KREDYTY

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

SUKNIA ślubna biała z podpina

naprawa,
serwis

tel.

- na dowolny cel
- do 60% wart. nieruch.
-15 lat oprocent. od 5,85%

SUKNIA ślubna, biała, góra gor

22 •

CZYSZCZENIE dywanów, wykła

200,

(bez poręczyciela do 60 000,-)

POŻYCZKA HP0TECZNA

set, dodatki gratis, I właścicielka,

NIEMIECKI dla początkujących

idealny, zarejestrowany, prze
gląd, kabina, cena 11 tys. zt -

PT

KREDYT E0T0WKÓWY

po 18.00

NAPRAWA
urządzeń
chłodniczych, Żeli
strzewo
Żytnia
23,

CHŁODNICTWO

0601-160-439,

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

38, śnieżnobiała, (058)621-90-59

i zaawansowanych. Tel. 673-16-

671-14-98

I CENTRUM r>

LUIDOR

SUKNIA ślubna, Agnes, rozm.

Rumia
Tysiąclecia 6,
671-01-06
www.invito.
pl.rtv-service

0501/505-243

i inne - sprzedam, 0601-160-439,
058/684-32-92

szard Bratnikow 671-27-35

SAUNY na wymiar, produkcja,

(058)673-86-66, 0601/97-4046

BIURO
Rachunkowe

automatycznych, zmywarek,

Gwarancja Ry

montaż, tel. 0606/323-127

magnetofonów,

5000 RATA ok. 150
50 OOO RATA ok. 300
150 000 RATA ok. 900
CPANSK W"w, Twt PT W
308-47-64, .W847-65
GDAŃSK, ttl. Swsirólta <3
76193 28,556 74 64,
761 93 26,52# 26 32,0501 352 529
gPYlNtA, Pl,pgnfVOTi) U/7
62180 46,761 8833,
0607339 286
HUPOKK, Woj.
UB.
(055) 272 3939,0503 386 853
CAŁODOBOWO 0608 603 454,
|
0501352 529,0607 339 286 i

DOMOWE naprawy pralek

rancja,
transport)
0601/20-33-79

radioodbiorników,

WYPŁATĄ jjCKEDYTOW

MASZYNY I URZĄDZENIA

STARY radioodbiornik z lat 20,
kupię, (058)343-08-60

PIANINA używane, (gwa

kamer,

licencja, ceny

052/388-64-35

052/397-68-00

magnetowidów,

GOTOWKOWE
MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE
BUDOWLANE

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

Skuteczne zioła, 0503/463-437

cm, sz 55 cm, Chojnice, tel.

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

• «d ok, 3,5nic/nit

SADZONKI truskawek, kwali

DMUCHAWA

LADA chłodnicza, 1991 r., cena

NAPRAWA
telewizorów,

at tradycn
•BEZ PORĘCZYCIELI

rodzicach,

0600-221-213

NAJSTARSZA i solidna wy

KREPYT

058/684-32-92

BOKSERY 5-tygodniowe, sprze
INSTALACJE

Trójmiasto,

Nieruchomości

500 m, 671-80-75, 0604-729-228

Cyfra, Polsat Cyfrowy- Promocja!

058/586-02-64

SUPERPOTENCJA!

GLAZURNICTWO, (058)67737-99, 0609-877-487

na działalność handlową lub do

RUMIA działka budowlana do

pneumatyczny, szwedzki, sprze

771-12-19, 0607/450-059

tanio, nowe budownictwo, piwni

771-39-44

antyodleżynowy

dam, 671-33-05

skie, (058)672-08-13, 0604900-587

Korporacja

MATERAC

BUDOWA domów, tynki, po

ŻELISTRZEWO k. Pucka, miesz

PAWILON drewniany, 20 m kw.,

Satelitarne,

CIĄGNIK C-330 i C - 360, stan

blok murowany, własnościowe,

Lęborku

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

pług, kultywator, kos, przyczepka

GINEKOLOG

mieszkanie, ul. Prof. Siedleckie

w

PINCZERY miniaturowe, 6- tygo

ściciel, garażowany, z szarpaczem lub bez, 1022 motogodzin 42 000 zt kopaczkę elewatorową,

(058)672-50-16

CYKLINIARSKIE, parkieciar-

TRÓJMIEJSKA

ANTENA!

BIZON Z056,1987,1989 r.,l wła

stary typ, bezawaryjna, 380 zt,

go, (0502)66-52-02

M-4, opomiarowane, 6 letnie,

rodowodowe, możliwość dowozu,
tel. 052/398-77-64

72-41

BUDOWY remonty, docieplanie,
wynajmę

1

OWCZARKI Nizinne, szczenięta,

rasowych

(058)778-14-22

500 zt, wymiary: D 190 cm W.125

§

672-22-08 |

dniowe, odrobaczone, brązowe,

ocynkowane

I

671-89-32

nięta, tel. 0505/594-995

ZDROWIE! UR00A

sjonalny, sprzedam, (058)674-

po

20.00

WŁADYSŁAWOWO,

u Klienta

OWCZARKI Niemieckie szcze

kupujemy!

(0-58)661-60-10

- 3 x 5,1300 wiaty- raty,

Tel. 677-47-00

promocyjne Rumia,

je, 018/20-70-333,0601/48-41-22

WYCISKACZ do cytrusów, profe

BRUKARSTWO 0601-617-019

0600-576-773

odnajmę,

AGD

szańce, czarne, podpalane, 8 tygodni, tel. 052/554-19-64

uzgodnienia, (058)673-24-07

opiekę przy starszym dziecku,

WEJHEROWO- samodzielne 2-

GARAŻE blaszaki- najtaniej!

WIRÓWKA do bielizny, cena do

optaty + depozyt, (058)672-93-11

PKP, 052/336-10-10

DZIAŁKA rekreacyjna nad jezio

OWCZARKI Niemieckie - mie

dio.krakow.pl

ZAMFtAŻARKA „Pingwin 100",

w pobliżu las, jezioro,

lane od 1100 do 2500 m kw., 6,00

Naprawa sprzętu

na 450 zt, tel. 0604/382-294

ZAKOPANE- apartamenty, poko

135

F^P?2/336-10-10

ATS Koln,
najtaniej,
wynajem
mikrobusów,
671-49-59,
0605/665-838
KRAKÓW, Hotel Studio, po

sprzedam lub zamienię na miesz
kanie, 058/58-250-73, 0600/311 -

„ELDOM"

na 250 zt, tel. 052/398-25-54

fax 012/641-64-15 www.hotelstu-

odnajmę 67110 8t

gard- Skórcz, dom piętrowy,

ne, czarne podpalane, odroba

PIANINA

GARAŻE-

KREDYTY
gotówkowe,
hipoteczne,
budowlane

OWCZARKI Niemieckie, miesza

ładnych

(058)671-02-07

0604/382-294

964

TERIERKI walijskie, po bardzo
SCHODY dębowe i jesionowe

KUPIĘ stare
pocztówki,

DESKA pow. żagla, 6,4 m kw,
bez bomu, cena 450 zt, tel.

69

ROTWAILLERY, szczenięta, ce

671-29-70,

m kw, 0600/257-191

cy^ro zamieszkania, 220 m,
działka-

jakości,

Gazowe. Instalacje, przyłącza,

dowlana, rodowodowa, 10- tygo
dniowa- sprzedam, (058)572-09-

rodowodowa, korzystne warunki
tel. 055/279-49-58

PARKIET dębowy i jesionowy

Grzewcze.

KRĘGI betonowe studzienne ku
pię, tel. 0602/470-835

rencyjnie. 672-62-64, 0601/677-

PINCZERY miniaturowe, suczka

OKNA z demontażu, stan bdb, 15
zt/szt., 671-80-86

(058)672-19-88 po 20.00

HYDRAULICZNEI

sprzedam, tel. 052/397-55-83

kotłownie. Nowocześnie, konku

czarne podpalane- sprzedam,
0605-285-340, (058)672-63-36

(058)672-50-16

PUCK Armii Wojska Polskiego,

V^KOWO- dom wolnostoją-

PRZYJMUJE
zlecenia na
roboty
elektryczne.
Wykonawca
Robót
Elektrycznych
Ludex,
0602/47-42-32

1400 kW, stan dobry, 230 zt,

PUCK, zamienię mieszkanie 1-

(058)673-38-62, (0503)98-98-88

WEJHEROWO (ul. św. Jana)- no

MEBLE Gdańskie, nowe, bogato
rzeźbione, kredens, wyskoi stół,

kres, wysoka jakość, konku
rencyjne ceny, tel. (0-58)67309-81,0-606-133-034

AKORDEON 120 Basów, tanio

uroczystości, inne,

0501/98-61-71

OWCZAREK niemiecki- suka ho
USŁUGI remontowobudowlane szeroki za

KOWADŁO, tel. 052/398-84-66

FOTOGRAF śluby,

USŁUGI INNE

na

sprzedam! 058/588-04-04

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

PRZEDSIONEK do przyczepy

fortowe, pól domu, 0602-70-50-

WÓZEK dla dziecka, składany,
30 zl, 671-62-46

79

3,8 m -kupię, 0603-770-661

KURKI nioski- sprzedam, 14-

WÓZEK, łóżeczko, chodzik, 67159-53

ELEKTROINSTALATORSTWO,

USŁUGI blacharsko- dekar

SKARSZEWY, dom 116 m kw.,

pilnie,

DOMOFONYI
Naprawa
wszystkich systemów, 67158-66

dam, tel. 0502/541-842

szem zasypowym, tel. 052/388-

USŁUGI remontowe, malowa

VIDEOFILMOWANIE, 678-56-59

skup,

KURCZAKI Nioski, od

Ardo ze stali nierdzewnej, nowa,
tanio,

stolarskie,

MASZYNY stolarskie tanio sprze

z wyposażeniem, ok. 500 szt.
sprzedam, (0505)84-70-93

GDYNIA, odnajmę 3-pok., kom

gwarancji,

Echo Ziemi Puckiej

PODAJNIK kubełkowy duży z ko

kom. 0605-051 -328

tel. 0602/344-116

GDAŃSK, blisko centrum, pokój

parkietów
własnych, powierzonych,
dąb, jesion, cyklinowanie,
montaż desek, podłóg
szwedzkich, 681-76-48,
0607-333-402

rei. (058)663-00-79,

dom, 90 m kw, przy ul. Staszica,

RUMIA Janowo, szereg, sied
mioletni, zadbany, 330.000,771-39-40 Forum

UKŁADANIE

J5

piątek
16 sierpnia 2002 r.

D Bałtycki

KOTKA perska, 14 m-cy, kolor
kremowy, sprzedam, 671-41-95
po 17.00

I

I

nr dowodu osobistego
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CO Z R O B I Ć żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się Z A D A R M O
ZOSTAW KUPOM W LOKALNYM BIURZE

OCŁSSIEi

podpis

2AU2WOŃ LUB PRZEŚLIJ FAKS
• Gdańsk tel. (058) 300-35-20

Puck, plac Wolności 31
Wejherowo, ul. Sobieskiego 227

mmmt MM&om

I

I

mmmstun* mmmmmm mm

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

fax (058) 300-35-08
• Puck

(058)673-25-01

• Wejherowo (058)672-40-08

PRZEŚLU POD ADRESEM
Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11 .GRATKA*
10142964/Ą/5

Sport
BIEG PO PLAŻY

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnyc h

Połchowo. Kaszuby - Pomezania Malbork 2:1 (0:1)

Kibicowali wczasowicze

Początek za trzy punkty

p

W biegu młodzieżowym najszybciej na metę
dobiegł Łukasz Dominik z Wierzchucina.
Fot. Roman Kościelniak

Z Dębek do Białogóry prowadziła trasa I Biegu Mierzeją Kaszub
ską. Zorganizowało go Stowarzyszenie Szelp.
- Na starcie w Dębkach stanęło 39 biegaczy - informuje Jarosław
Białk, prezes stowarzyszenia. - Zainteresowanie imprezą przero
sło nasze oczekiwania. W przyszłym roku bieg rozegramy w od
wrotnym kierunku.
Sportowcy z uznaniem mówią o propozycji biegu plażą. W biegu
głównym biegacze mieli do pokonania dystans 9 km.
- Najtrudniejsze były pierwsze trzy kilometry - ocenia Stanisław
Brylowski z Pierwoszyna. - Cenny był doping kibiców na trasie.
Bieg miał międzynarodową obsa
dę. Wystartowali sportowcy z
Niemiec, Francji i Londynu.
Rozegrano także bieg na 1200 m Klasyfikacja generalna
dla młodzieży do lat 15, w któ
1. Piotr Pobłocki Lębork
rym wystartowało 19 sportow
30:40 sek.
ców. Najmłodszym biegaczem
2. Przemysław Rojewski
był sześcioletni Wojciech Golnik
Luzino 30:42
z Kluczborka.
3. Dawid Streng Oleśnica

(R.K.)

31:36

Kobiety

„NORD-POL" Sp. z o.o.

Puck
ul. Morskiego
Dywizjonu
Lotniczego 14
(058)673-27-16

1. Dorota Pionk Chwaszczyno 49:31
2. Barbara Chałaszczyk
Gdynia 53:48

Bieg młodzieżowy

1. Łukasz Dominik Wierz
chucino
2. Dawid Nikrant Łebcz
3. Michał Wąsik Warsza
wa

. VN

PROWADZI NABÓR
NA R. 2002/2003 DO
2- letnich szkół zaocznych:

• Policealna Szkoła Detektywów
I Pracowników Ochrony oraz Straży
Miejskiej
- dyplom: technik ochrony fizycznej osób
i mienia• licencja II st. pracownika ochr.
zostaje przyznana bez konieczności
zdawania egzaminu przed
Komisją Egzaminacyjną Kom. Woj. Policji
Policealna Szkoła Ekonomiczna - dyplom:
technik ekonomista; specjalizacja:
podatki; prowadzenie księgowości
ODZ Wejherowo, ul, Kościuszki 14/1 Kursy przygotowujące do Egzaminu
Państwowego na certyfikat kompetencji
zawodowej na przewozy osób i rzeczy
dla właścicieli firm transportowych
tel.672-93-08

• iv

iłkarze Kaszub po
konali Pomezanię
Malbork 2:1. Mało
kto spodziewał się
takiego -wyniku. To
doskonała inauguracja se
zonu.
Bramka dla gości padła
na samym początku meczu
po „jedenastce", którą sę
dzia podyktował za faul
Rutkowskiego w polu kar
nym. Piłkarze z Malborka
nie ograniczali się do kon
trolowania gry i często go
ścili pod bramką Ferry. Już
chwilę po karnym padła
druga bramka, której jed
nak sędzia nie uznał. Gorą
co pod bramką Kaszub było
też w 20 min, kiedy niemal z
linii bramkowej piłkę wybił
Adam Kloka. W końcówce
pierwszej połowy goście
trochę się pogubili, ale połchowianie nie zdołali zre
misować.
Po zmianie stron goście
dwukrotnie nie wykorzy
stali okazji sam na sam. Za
to w 75 min po rzucie wol
nym, piłkę z półobrotu z 18
m nisko nad ziemią uderzył
Karol Dettlaff. Futbolówka
minęła dwóch obrońców, a
Jacek Kaszubowski przepu
ścił ją między nogami. Piłka
trafiła w narożnik bramki
gości. Jeszcze nie opadły
emocje na trybunach, a kil
ka minut później sędzia po
dyktował karnego dla go
spodarzy. Pewnym egzeku
torem był Tomasz Rutkow
ski. Mimo dopingu gości
przez obecną na trybunach
drużynę młodzieżową z
Malborka, w końcówce górą
byli połchowianie.

Piłkarze Kaszub rozpo
częli rozgrywki ligowe od
wygranej z Pomezanią.
Fot. Janusz Nowicki

- Teraz jedziemy do Sta
rogardu i chcemy z Wierzy
cą przynajmniej nie prze
grać - mówi Stefan Srok,
trener Kaszub. - Wbrew
obawom motorycznie jeste
śmy dobrze przygotowani.
(jan)

SZKOŁY ZAOCZNE DLA DOROSŁYCH
• TECHNIKUM GASTRONOMICZNE
- na podbudowie szkoły zasadniczej

•STUDIUM HOTELARSKIE
•LO

(w 1 rok) przygotowanie do egzaminów eksternistycznych

INFORMACJE W SEKRETARIACIE TECHNIKUM
HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEGO, WŁADYSŁAWOWO,
ul. ŻEROMSKIEGO 32
TEL (058) 674-08-38, 674-07-68
2040584/A/904

Lokaty terminowe:

1 m-c 7,0%
3 m-ce 8,3%
6 m-cy 8,5%

AGORA

\0 °
!

12 m-cy 10,5%
18 m-cy 10,6%
24 m-ce 10,8% 36 m-cy 11,8%

Den Braven
SILIKONY, KLEJE, PIANKI, USZCZELNIACZE

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

Producent

BALEXMETAL

Blachodachówki
Blachy trapezowe
Kasety ścienne

Balex Metal spółka z o.o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C

Panele ścienne

tel. /0 58/ 778 44 44. fax /0 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl

Hale ZET
Profile zamknięte

Oddział Gdańsk
Oddział Słupsk
Oddział Tczew

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

SPRZEDAZ FIRMOWA

ppn OKNA, DRZWI z PVC i ALU
PARAPETY, ROLETY,
•li
ŻALUZJE, MONTAŻ

RACHUNKI BIEŻĄCE dla podmiotów gospodarczych • BEZ OPŁAT

Belki zetowe

Fot. Janusz Nowicki 4

REKLAMA

(o stałym oprocentowaniu)

Płyty warstwowe

kibiców na stadion.

i• /

UWAGA! PROMOCJA LOKAT!

im. Św. Jana z Kęt

Jan Rathenow (z lewej) i Alfons Merchel wpuszczają

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

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

>facha trapezowa 18 12,58 zł/m2 blacho
cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

10,50 zł/mJ

