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Prezydent nie podpisał ustawy

W każdy wtorek

w

Na terenie przystani rybackiej
odbyła się impreza dla miesz
kańców i wczasowiczów. Pano
wała przyjemna atmosfera. Czas
uczestnikom umilały konkursy i
muzyka regionalna.
D
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• Oferty pracy pomorskich

pracodawców
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Artyści na plenerze

i-powiatowych
urzędów pracy
• Ttooja szkoła -sposoby

na zmniejszenie
bezrobocia

W Pucku gościli artyści z całego
świata. Kilkunastu twórców
podczas pleneru namalowało
kilkadziesiąt Obrazów.

MRZEZINO

:

• Szkolenia-informacje

o kursach, szkołach

116

Pierwsze zwycięstwo

średnich i policealnych

[WŁADYSŁAWOWO
Na razie w Helu obowiązują takie same przepisy jak w innych gminach w Polsce.
Fot. Krzysztof Miśdziol

Start Mrzezino, po pierwszej w
lidze okręgowej porażce z Olim
pią Osowa, drugie spotkanie za
kończył zwycięstwem. W Mrzezinie zastanawiają się jeszcze
nad wzmocnieniami zespołu.

P

rezydent Aleksander Kwaśniewski nie
podpisał ustawy o uznaniu części Pół
wyspu Helskiego za obszar szczególnie
ważny dla obronności kraju. Odesłał doku
ment do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie
zostanie zbadana jego zgodność z Konstytu

cją RP. Prezydent miał trzy wyjścia: albo
podpisać ustawę, albo zawetować, albo skie
rować do TK. Ewentualne weto mogłoby zo
stać później przez Sejm odrzucone i ustawa
zaczęłaby funkcjonować.
*\

(jan) Z O
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COŁTI#
DAK A11

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

F

unkcjonariusze Komendy Powia
towej Policji w Pucku zatrzymali
we Władysławowie dwóch męż
czyzn, przy których znaleziono narko
tyki - amfetaminę. Jak się dowiedzieli
śmy, obaj podejrzani są mieszkańcami
Pucka.

(mid)
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•Władysławowo

49 zł
(59,78«ł bruBn)

"rytko w Rusie!

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

Ogłaszaj się!

Bezpośrednia Obstuga Firm:
0601 65-14-73
Szczegóły oferty w Regulaminie Promocji.
Opłata aktywacyjna doliczana Jeat do pierwszego rachunku.

zawsze we wtorek w Dzienniku
COI/lrf

l)Ak Alt www.cołtex.płusgsm.pł

Biura
Reklamy:

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (0-58) 30-03-506
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2, tel. (0-58) 66-06-530
Słupsk, ul. Filmowa 3e, tel. (0-59) 848-17-30

TOYOTA

Carter
Gdańsk - Oliwa

ul. Grunwaldzka 260

pon.-pt. 8.00-19.00
sob. 9.00-15.00
salon niedz.
11.00-14.00

tel. 340 22 22 www.carter.pl
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db.puck@prasabalt.gda.pl
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:

•Dobrze w Skipperze. Dobre ża-

rełko jest w Skipperze we Włady
sławowie, przy ul. Morskiej. Za
wsze tam jadam. Za dobrą cenę
można przyzwoicie się najeść. Wy
bór też dosyć, dosyć... Myślę, że
warto polecić tą restaurację. Za
wsze kiedy jadę do Cetniewa na
basen, wpadam coś przegryść.
Kamila Konkel z Wejherowa

•Nowa pizzeria. Byłam w nowej

pizzerii w Pucku - U Cygana. Nie
narzekam, smakowało. Można chy
ba nawet powiedzieć, że jedna z
lepszych w tym mieście.
Aga z Przebendowskiego

Czytaj więcej:

piłcfi.itasze!Yiia$t0.pl
partner -.#/ wp.pl

LICZBA DNIA

- tyle wypadków utonięć
zanotowano podczas mi
nionego długiego week
endu. To tragiczny re
kord.
- W lipcu odnotowaliśmy
w powiecie puckim dwa
przypadki utonięć - po
wiedział nam komisarz
Mirosław Selke z Komen
dy Powiatowej Policji w
Pucku. - Teraz tylko 18
sierpnia zdarzyły się
cztery przypadki utonięć.
Wszystkie tragiczne zda
rzenia miały miejsce przy
plażach nad Bałtykiem.
Jak zwykle przeważnie
zawiniła lekkomyślność
kąpiących się, którzy nie
przestrzegali zasad bez

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych
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LIGA KIOSKARZY

Hel z poznańskiej
perspektywy

Czytelnicy wybrali
W tegorocznej edycje naszego konkursu Czytelnicy po raz kolej
ny wybierali swojego ulubionego kioskarza. Swe typy przesyła
no do redakcji na specjalnych kuponach. W powiecie puckim
najwięcej głosów otrzymał Krzysztof Piłat, prowadzący kiosk
przy ul. Przebendowskiego w Pucku, a drugie miejsce zajął Ed
mund Jeschke, prowadzący kiosk przy ul. Dworcowej 3, również
w Pucku. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.
Wśród Czytelników, którzy wzięli udział w głosowaniu, rozloso
waliśmy nagrodę - gofrownicę. Otrzyma ją Halina Miller z Puc
ka. Nagrodę można odebrać w siedzibie redakcji przy placu Wol
ności 31 w Pucku od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Rozmowa z Sylwestrem Ostrowickim, prowadzącym w Helu
galerię malarstwa
- Z jakim przyjęciem
spotkał się pański pomysł
na galerię?
- Spotkał się on z życzli
wym zainteresowaniem, o
czym świadczą choćby
wpisy do księgi pamiątko
wej. Obrazy oglądali już u
mnie m.in. goście z zagra
nicy np. niemiecki student
przygotowujący pracę o tu
rystyce czy znane osoby jak
aktor Aleksander Bednarz.
Ich opinie były bardzo po
zytywne i sprawiły mi spo
ro radości.
- Obrazy w galerii,
przedstawiające helskie
krajobrazy, to dzieła po
znańskich artystów. Skąd
się wzięły?
- Jeszcze jako członek
Komisji Kultury w Radzie
Miasta zainicjowałem or
ganizację plenerów malar
skich dla studentów i ab
solwentów
poznańskiej
Akademii Sztuk Pięknych.
Mam do Poznania senty
ment tam kończyłem stu
dia i rozpocząłem pracę. W
zamian za gościnę w Helu
uczestnicy plenerów zosta
wiają obrazy inspirowane
naszym regionem.
- Ostatni nabytek gale
rii?
- To wspólne dzieło pro
fesora Andrzeja Banachowicza i jego córki Moniki
„Partytura wiatru". Prof.
Banachowicz podarował mi
go po wizycie w galerii.
Przyjechał ocenić prace
studentów ASP, bo są one

\

(mid)

Krzysztof Piłat

fjk
Najlepszy kioskarz powiatu puckiego otrzy

Fot. Krzysztof Miśdzioł
\

przecież w Helu wizytówką
tej uczelni. Po zwiedzeniu
stwierdził, że są one na do
brym poziomie. Narodził
się też pomysł pleneru dla
wykładowców poznańskiej
ASP.
- Teraz galerię zwiedza
ją głównie turyści. Czy uda
się przyciągnąć helan?
- Tak myślę. Galeria
działa dopiero od kilku ty
godni, a w sezonie nasi
mieszkańcy są bardzo zaję
ci. Wiele osób zapewniało
mnie, że złożą wizytę, jak
tylko zakończy się tury
styczny sezon. Od września
będę chciał zmienić godzi-

mał w nagrodę radioodtwarzacz CD.

Sylwester

Fot. Krzysztof Miśdzioł

Ostrowicki

Jest mieszkańcem Pucka. Kiosk przy ul. Przebendowskiego pro
wadzi od 6 lat. Teraz prowadzenie interesu przejęła go żona.
- Nie spodziewałem się, że zostanę laureatem, bardzo się cieszę
- przyznaje Krzysztof Piłat. - Klienci w Pucku są bardzo życzliwi,
przyjemnie jest mieć kontakt z ludźmi.
Nasz laureat przyznaje, że w sezonie głównymi klientami są tu
ryści. Idąc na plażę regularnie zaopatrują się w gazety, dlatego
otworzył też sezonowy punkt we Władysławowie.
- W Pucku konkurencja jest bardzo duża, co pewien czas po
wstają nowe punkty sprzedaży - mówi laureat Czytelników. Poza tym niestety ludzie ubożeją, robią mniejsze zakupy niż
dawniej. Widzimy to codziennie.

W Helu mieszka od 1980 r. Byt
burmistrzem miasta, zasiadał w
Komisji Kultury. Teraz jest na
emeryturze, ale nadal należy do
czołowych animatorów życia
kulturalnego w mieście. Latem
otworzył w swoim domu bez
płatną galerię malarstwa, czyn
ną codziennie w godz. 11-13.

ny otwarcia galerii na 1719. Łatwiej będzie wówczas
po pracy znaleźć czas na
oglądanie malarstwa.

Edmund Jeschke

Rozmawiał
Krzysztof Miśdzioł

pieczeństwa w wodzie.

Więcej czytaj
na stronie 10

CYTAT DNIA
- Nie wiem, czy to nie
Jest przypadkiem pre
zent urodzinowy od
prezydenta dla admira
ła Łukasika
- tak żartował Tadeusz Kiajnert, przewodniczący Rady
Miasta Helu, po wiadomo
ści o skierowaniu do Trybu
nału Konstytucyjnego przez
prezydenta Kwaśniewskie
go ustawy o uznaniu części
Półwyspu Helskiego za ob
szar szczególnie ważny dla
obronności kraju.

Echo

Ziemi Puckiej

utn miHLHii

OTYM SIĘ MOWI

Pierwszy taki odpust
f:l" więto Wniebowzięcia
Najświętszej
Marii
:«*J Panny we Władysła
wowie było okazją do zor
ganizowania festynu para
fialnego. To pierwsza tego
typu impreza w tym mie
ście.
Sumę odpustową odpra
wił ks. proboszcz Stanisław
Gładysz, natomiast kazanie
wygłosił prałat Henryk
Jankowski. Mówił m.in. o
konieczności przekazywa
nia młozieży wartości na
rodowych. Jego słowa zo
stały przyjęte owacją na
stojąco.
Później każdy mógł „do
kopać" burmistrzowi Ada
mowi Drzeżdżonowi, który

REDAKCJA PUCK

Redaguje zespól oddziału ,1
ISSN 0137/9062
Puck, plac Wolności 31,
Stały dodatek do „Dziennika Bałtyckiego"
tel./fax (058) 673-18-93
db.puck@prasabait.gda.pl

na bramce zmieniał się z
proboszczem i przewodni
czącym Rady Powiatu, Zyg
muntem Orłem. Nieopodal
z placu zabaw korzystały
dzieci, a wszyscy mogli
spróbować kuchni kaszub
skiej i kiełbasek. Dla przy
jezdnych był pokaz fileto
wania śledzi, aukcja, w któ
rej np. za 200 zł sprzedano
przygotowanego do spoży
cia prosiaka. Niezwykłym
powodzeniem cieszyła się
loteria - można było wylo
sować rowery górskie, tele
wizor i mnóstwo innych
rzeczy.
Cały czas coś działo się
także na scenie przy wej
ściu do kościoła. Atrakcją

REDAKCJA GDAŃSK
Redaktor naczelny:
Maciej Siembieda, tel. 3003 300
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Edmund Jeschke i jego nagroda, odkurzacz.
Fot. Krzysztof Miśdzioł

W Pucku mieszka od 40 lat. Kiosk przy ul. Dworcowej, obok ron
da, prowadzi wspólnie z żoną już 15 lat.
- Jest mi bardzo miło, cieszę się, że na mnie głosowano - powie
dział nam laureat drugiego miejsca w powiecie puckim przy
okazje wręczania nagrody, odkurzacza.
Przed rokiem Edmund Jeschke również zdobył drugie miejsce w
plebiscycie Czytelników.
- Od lat nasz kiosk odwiedza wielu stałych klientów - mówi Ed
mund Jeschke. - Są nam wierni. Niektóre osoby specjalnie do
naszego kiosku przychodzą robić zakupy, choć mieszkają w od
dalonych dzielnicach Pucka i mają bliżej inne punkty sprzedaży.

Władysławowski odpust
przyciągnął dużą grupę
wiernych.
Fot. J. Nowicki

był występ zespołu Zbylaki.
Wieczorny
pokaz
sztucznych ogni również
przyciągnął mnóstwo osób.
(jan)
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Kuźnica. Dzień Kaszubski
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Uwaga na plecaki

Ryby szły jak wodF
F

i

estyny kaszubskie
organizowane w
kuźnickiej przysta
ni rybackiej z roku
na rok przyciągają
coraz większą liczbę tury
stów W tym roku zabawa
trwała do późnych godzin
wieczornych.
Rybackie klimaty dawało
się odczuć dosłownie na
każdym kroku. Były stoiska
z rybami, część z nich wę
dzono na miejscu. Każdy z
turystów mógł dowiedzieć
się, co trzeba zrobić, aby ry
ba smakowała wyjątkowo.
Organizatorzy rozdawali
zupę, składającą się z kilku
rodzajów ryb występują
cych w okolicach Półwyspu
Helskiego. Niestety, cieszyła
się ona takim powodze
niem, że wielu chętnych do
skosztowania
musiało
obejść się jedynie smakiem.
Można było kupić książki
o rybakach i półwyspie. By
ły także przepiękne foto
grafie najbliższych okolic.
Miejscowi rybacy pokazy
wali m.in., jak nabijać wy
bijać i nakładać kraby na
haczyki. Sporo ludzi przy
glądało się także pokazowi
filetowania.
Na scenie królowała mu
zyka regionalna, którą wy
konywały zespoły Klęka z
Pucka, Kaszubianki z Wła
dysławowa oraz Rybacka
Orkiestra Dęta z Jastarni.
- Bardzo przyjemnie
spędziliśmy z mężem ten
wieczór - powiedziała nam
Anna Kordian z Limano
wej. - Chyba przyjedziemy
tu za rok.
Najwięcej radości zebra
nym przyniosły przeprowa
dzone konkursy. W przecią
ganiu liny lepsi od wczaso
wiczów okazali się miesz
kańcy Jastarni, ale za to Ka
szubianki przegrały z tu
rystkami. W rezowaniu pala
na czas zwyciężył Stanisław

piątek
23 sierpnia 2002 r.

Ze statystyk Komendy Powiatowej Policji w Pucku wynika, że
najczęściej kradzionymi przedmiotami w ostatnich tygodniach
są plecaki. Do naruszenia prawa dochodzi niemal wyłącznie w
związku z lekkomyślnością poszkodowanych. Turyści pozosta
wiają swoje plecaki na plaży, gdy idą się kąpać albo nawet na
tawce przed sklepem, kiedy udają się na zakupy. Ztodzieje ob
serwują swoje potencjalne ofiary i wystarczy im chwila na po
rwanie niepilnowanego plecaka i ucieczkę,
Takie przypadki odnotowywane są nawet kilka razy dziennie,
zwłaszcza w miejscowościach turystycznych powiatu.

(mid)

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)

•imilŁŁUM
Festyn kaszubski przycią
gnął sporą grupę wczaso
wiczów.
Fot. Janusz Nowicki

Kański z Kuźnicy. Nato
miast w siłowaniu się na rę
ce najlepsi byli Jan Sobieczyński i Katarzyna Kresa.
We wbijaniu gwoździ przo
dował Andrzej Zabłocki, a
trzeci
był najmłodszy
uczestnik, Sławek Nimoth z
Kuźnicy, który dostał spe
cjalną nagrodę. Letni goście
okazali się lepsi w wyciąga
niu łodzi na czas.
Imprezę
zakończyła
wspólna zabawa przy mu
zyce biesiadnej.
-(jan)

PZU ZYCIE SA

Pziennik

siaty- m •

Kupon konkursowy
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Bezpieczne Pomorze®
Głosuję na najlepszego dzielnicowego:

Imię i nazwisko:
Adres komisariatu:

przeciąganiu liny lepsi od turystów (na zdjęciu) byli
jastarnianie.
w

Największym problemem mojej okolicy jest:

Hel. Prezydent nie podpisał ustawy

Moje dane:

Nie ma zagrożenia dla obronności

Imię i nazwisko:

P

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

rezydent Kwaśniewski
ustawę o uznaniu czę
ści Półwyspu Helskie
go za obszar szczególnie
ważny dla obronności kraju
odesłał do Trybunału Kon
stytucyjnego.
Władze samorządowe
miasta Helu nie kryją rado
ści z tego powodu. To, zda
niem części z nich, najlep
sze rzecz, która mogła spo
tkać tę ustawę.
- Teraz sędziowie jedno
znacznie określą sytuację
prawną naszego miasta mówi Mirosław Wądołow
ski, burmistrz Helu. - Je
stem dobrej myśli, gdyż
wcześniejsze opinie biur le
gislacyjnych Sejmu i Sena
tu wskazywały na niezgod

ność zapisów ustawy z kon
stytucją. Teraz doszło do te
go jeszcze zdanie prawni
ków prezydenta.
Jak przyznaje burmistrz,
podczas osobistego spotka
nia z Aleksandrem Kwa
śniewskim usłyszał zapew
nienie, że prezydent nie
podpisze ustawy, gdy tylko
jego prawnicy będą mieli
wątpliwości.
- Prezydent dotrzymał
słowa - cieszy się bur
mistrz. - To przyspiesza
działania w naszej sprawie,
gdyż po ewentualnym przy
jęciu ustawy przez parla
ment, Rada Miasta Helu i
tak oddałaby sprawę do
Trybunału Konstytucyjne
go.

Adres i telefon:

Planowane ograniczenia
Zgodnie z ustawą, na terenie gminy Hel obowiązywać mają ograni
czenia wolności i praw, m.in. przez obowiązek uzyskiwania zezwoleń
od władz wojskowych na nabycie i przeniesienie własności nierucho
mości, ustanowienie użytkowania wieczystego i jego przeniesienie,
ustanowienie użytkowania nieruchomości czy najem lub dzierżawę
na czas dłuższy niż 6 miesięcy.

Jak powiedział nam Ta
deusz Klajnert, przewodnicządy Rady Miasta, samo
rządowcy zaplanowali tak
że przedłożenie sprawy
rzecznikowi praw obywa
telskich.
- Zobaczymy, jak sprawa
się rozwinie - mówi prze
wodniczący Klajnert. - Te
wybitnie
niekorzystne
przepisy nie mogą funkcjo
nować.

Mieszkańcy miasta cze
kają na werdykt TK, a tym
czasem mogą cieszyć się...
wolnością.
- Od 3 lipca w Helu nie
ma żadnych ograniczeń przypomina burmistrz Wą
dołowski. -1 jak można za
uważyć, nie ma żadnego za
grożenia dla obronności
kraju.
(jan)

Partner akcji:

podpis

Organizatorzy:

wwą DiWKiifik
2L223 Bałtycki

PZU ŻYCIE SA

nasiemiasto.pl
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WIECZÓR Dziennik
wybrzeża

Do szkoły

Bałtyckie*

WYPRAWKA RZĄDOWA
Ośrodki pomocy społecznej w catym województwie prowadzą rządową ak
cję „Wyprawka szkolna". Ma ona na celu wyrównywanie warunków startu
szkolnego pierwszoklasistów. Wyprawka została podzielona na dwa etapy.
W pierwszym dziecko otrzymuje plecak, kostium gimnastyczny oraz przybo
ry szkolne o wartości 90 zł. W następnym pierwszak otrzyma podręczniki
szkolne, których wartość nie może przekroczyć 100 zł. W większości powia
tów dzieci zostały już wytypowane. Pieniądze wraz z listami wytypowanych
uczniów przekazywane są do szkół. Tam następuje odbiór wyprawki.
- Przyznanie pomocy w formie wyprawki szkolnej następuje na wniosek ro
dziców ucznia, czy innego opiekuna, ale również dyrektora szkoły, nauczy
ciela, pracownika socjalnego - mówi Beata Kropidłowska, wicedyrektor
MOPS w Tczewie.
Każda z wytypowanych rodzin musi spełniać kryterium z ustawy o pomocy
społecznej, co znaczy, że dochód rodziny nie może przekraczać określonej

kwoty. Dochód rodziny z jednym dzieckiem nie może przekraczać 922 zł
netto, na każde kolejne dziecko (poniżej 15 roku życia) dodaje się 210 zł. Je
śli matka samotnie wychowuje dziecko, to jej dochód nie może przekraczać
628 zł. W szczególnych przypadkach (np. przewlekła choroba, śmierć jedne
go z rodziców) dopuszczalne są odstępstwa od ustalonych kryteriów przy
znawania pomocy.
- Do rozpoczęcia roku szkolnego zostało kilka dni, a my jeszcze nie otrzy
maliśmy służbową drogą dziennika ustaw, w którym znajduje się zapis o
„wyprawce dla pierwszoklasistów" - mówi Karolina Myszk, zastępca kie
rownika GOPS w Kartuzach. - Dla własnych potrzeb ściągnęliśmy tekst usta
wy z Internetu, Na razie pracownicy socjalni robią wywiady środowiskowe.
Zgodnie z zapisem ustawy, pomoc powinna trafić do rodzin na 7 dni przed
rozpoczęciem roku szkolnego. Jesteśmy zbulwersowani, że program rządo
wy jest z kwietnia, a „przychodzi" go realizować na ostatnią minutę.

TU ZNAJDZIESZ POMOC
Niżej podajemy adresy instytucji, do których rodziny najuboższe mogą
zwracać się z prośbą o pomoc. Z kolei ci, którzy chcieliby pomóc, znajdą
tu adresy miejsc, w których organizowane są zbiórki podręczników i arty
kułów piśmienniczych, niezbędnych do rozpoczęcia nauki w szkole.

POWIAT BYTOWSKI

•Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie, ul. Miła 26, tel (059)
822-55-81. Ośrodek udziela również zasiłki celowe na kupno książek i
przyborów szkolnych dla wszystkich uczniów. Kwota zasiłku celowego
uzależniona jest od sytuacji materialnej rodziny.
•OPS w Miastku, ul. M. Konopnickiej 12, tel. (059) 857-27-86.
•Caritas w Bytowie zbiera podręczniki i przybory szkolne, które można
przynosić od poniedziałku do piątku w godz. 9-13. Biuro mieści się przy
parafii Św. Katarzyny w Bytowie, ul. Jana Pawła II 22, tel, (059) 822-25-

POWIAT CZŁUCHOWSKI

f§/:

•
MOPS w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 7, tel. 834-24-09.
•GOPS, ul. Plantowa, tel. 834-37-96.
•OPS w Debrznie, ul. Ogrodowa 27, tel. 833-54-39, 833-56-32.
•OPS w Przechlewie, ul. Szkolna 4, tel. 833-46-04, 834-55-75, 833-4576.
•OPS w Koczale, ul. Zielona 2, tel. 857-44-30.
•OPS w Rzecznicy, ul. Człuchowska 26, tel. 833-17-76.
•OPS w Czarnem, ul. Leśna 4, tel. 833-20-81.

POWIAT LĘBORSKI

•GOPS w Pucku, ul. 10 Lutego 29 tel. 673-20-96.
•
MOPS w Helu, ul. Wiejska 50 tel. 675-04-04.
•MOPS w Jastarni, ul. Portowa 4 tel. 675-22-69.
•
MOPS we Władysławowie, ul. Hallera 19 tel. 674-54-00, 674-03-19.
•GOPS w Kosakowie ul. Żeromskiego 57 tel. 679-13-27.
•GOPS w Krokowej, ul. Żarnowiecka 29 a tel. 774-21-80.

POWIAT WEJHEROWSKI

|*fpr.

•MOPS w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17, tel. 672-41-70.
•
MOPS w Redzie, ul. Gniewowska 12, tel. 678-56-65,
•
GOPS w Wejherowie, Osiedle Przyjaźni 6, tel. 672-11-05,
•
GOPS w Choczewie, ul. Kusocińskiego 5, tel. 572-39-39.
•
GOPS w Gniewinie, tel.676-72-13,
•
GOPS w Luzinie, ul. Młyńska 11, tel. 678-20-68.
•
GOPS w Linii, ul. Turystyczna 15, tel. 676-85-80.
•
GOPS w Szemudzie, ul. Kartuska 13, tel. 676-11-90.
•GOPS w Łęczycach, ul. Długa 36, tel. 678-92-10.

POWIAT CHOJNICKI

•
MOPS w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 13, tel. 397-71-21,
•MOPS w Czersku, ul. Dworcowa 21, tel. 398-47-65.
•
MOPS w Konarzynach, ul. Szkolna 7, tel. (059) 833-11 -04.
•MOPS w Brusach, ul. Na Zawory 1, tel. 398-22-85.
Urząd Gminy w Czersku postanowił wspomóc nie tylko przyszłych pierw
szoklasistów, ale także inne potrzebujące dzieci (zgodnie z zasadami ini
cjatywy MEN), Gmina ta zgodziła się na pokrycie 75 procent wartości za
kupu podręczników i przyborów szkolnych. Do tej pory nie obliczono jesz
cze, jaka dokładnie będzie to liczba osób.

•MOPS w Lęborku, ul. Łokietka 13 prowadzi zbiórkę przyborów szkol
nych i papierniczych dla dzieci w ramach akcji „Wyprawka dla Żaka". Do
datkowo w ramach tej akcji MOPS przekaże szkołom pieniądze uzyskane
POWIAT KOŚCIERSKI
od rządu na kupno potrzebnych artykułów.
•
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. 3 Maja 9a, tel.
•Caritas, ul. Basztowa 8, tel. 863-31-58, prowadzi zbiórkę przyborów
686-31-42.
szkolnych i artykułów papierniczych dla dzieci z biednych rodzin.
•Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9,
POWIAT SŁUPSKI
tel. 686-59-80.
•Zbiórki darów dla dzieci z najbiedniejszych rodzin prowadzi Miejski
•
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kościerzynie, ul. Długa 31, tel.
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku, ul. Sienkiewicza 19, tel. 842-81-26.
686-23-63.
Prowadzona jest również akcja pozyskiwania pieniędzy w celu pomocy
POWIAT KARTUSKI
dzieciom podczas całego roku szkolnego. Pieniądze można wpłacać na
•OPS w Kartuzach, ul. Mściowja, tel. 685-33-20.
konto: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie PEKAO S.A I Oddział Słupsk
•
OPS w Chmielnie, ul. Gryfa Pomorskiego 22, tel. 684-22-15.
11001324-2916-2101-111-0 z dopiskiem „Złotówka do złotówki".
•OPS w Sierakowicach, ul. Kartuska 23 a, tel. 681-93-92.
•
Dary pozyskuje również Zarząd Rejonowy PCK, ul. Kopernika 35, tel.
•
OPS w Somoninie, ul Ceynowy 21, tel. 684-13-26.
842-85-77: kosze wystawione są w Realu, w mieście prowadzona jest
kwesta uliczna, dary można przynosić do siedziby zarządu przy ul. Koper •OPS w Stężycy, ul. Sobieskiego 12, tel. 684-34-80
•OPS w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, tel. 684-40-61.
nika 35 lub do Domu Interwencji Kryzysowej przy ul. Wolności 3,
•OPS w Żukowie, ul. Gdańska 52, tel. 681-82-64.
POWIAT PUCKI
•MOPS w Pucku, ul. 1 Maja 13 tel. 673-27-32.

Przed pierwszym dzwonkiem

Wrześniowe

M

onika wraz z
dwoma synami
od kilku tygodni
przebywa w Do
mu Interwencji
Kryzysowej. Anna i jej nasto
letni synowie znaleźli się w
nim po raz drugi. Obie kobie
ty z niepokojem spoglądają na
kalendarz. Do września pozo
stało tak niewiele czasu. Zda
ją sobie sprawę, że nie będą w
stanie zapewnić swym synom
szkolnych wyprawek. Nie
ukrywają, że liczą na pomoc.
W podobnej sytuacji jest
kilkanaście kobief przebywa
jących w Domu Interwencji
Kryzysowej oraz setki rodzin
w całym województwie. Gdy
by nie hojność instytucji i lu
dzi dobrej woli, wiele dzieci z
najbiedniejszych rodzin roz
poczęłoby rok szkolny z pu
stymi tornistrami.

Co włożyć
do tornistra
Monika ma zaledwie 27 lat
i wiele dramatycznych prze
żyć za sobą. Ojca nigdy nie
poznała, zmarł pół roku po jej
urodzeniu. Kontakty z matką
były krótkie, trudne i bolesne.

Od wczesnego dzieciństwa
wychowywała się u krewnej.
Kilka lat temu wyjechała na
wieś i związała się z konku
bentem, który nie dawał na
dziei na zgodny związek. Po
wróciła więc do miasta i po
nownie zamieszkała u rodzi
ny. Szczęście i spokój jednak
nie trwały długo. Ze względu
na dobro dzieci musiała opu
ścić mieszkanie. Dach nad
głową znalazła w Domu In
terwencji Kryzysowej. Ma do
dyspozycji zaledwie 200 zł na
miesiąc. Nie jest w stanie ku
pić synowi szkolnej wypraw
ki, dlatego z nadzieją oczeku
je pomocy. Wraz z pozostały
mi kobietami z ośrodka bie
rze udział w kweście ulicznej
i dyżuruje przy koszach usta
wionych w hipermarkecie.
Wie, że nie zbiera tylko dla
swojego syna, ale i innych
potrzebujących dzieci.
- Ludzie chętnie składają
do kosza zeszyty/kredki iflfc
ne przybory Niekiedy nawe
pytają czego nam potrzeba opisuje Monika swój ostatni
dyżur w hipermarkecie. - Z
reguły są życzliwi i hojni. Po
dobnie jest podczas kwesty w

Pomoc jest konieczna
Janina Dzioba

dyrektor biura Zarządu Rejonowego
PCK w Słupsku

- Z roku na rok zgłasza się do nas coraz
więcej osób prosząc o pomoc w zorgani
zowaniu szkolnych wyprawek dla swoich
dzieci. Są wśród nich matki samotnie wy
Fot. APR-SAS
chowujące dzieci oraz rodziny utrzymują
cego się z zasiłków opieki społecznej. Tak
więc pomoc rządu i organizacji charytatywnych staje się abso
lutnie konieczna. Dzięki nim tysiące dzieci z najbiedniejszych
rodzin rozpocznie rok szkolny z pełnymi tornistrami.
Tylko w samym Słupsku PCK zorganizowało w zeszłym roku
wyprawki dla tysiąca dzieci.
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PROMOCJA !!!
Teraz blachodachówka
juz za:
_ fcJ

NOWA HURTOWNIA

»MIX <|

ODZIEŻY UŻYWANEJ!
oryginał czysty, atrakcyjny,
z najlepszych rejonów Niemiec!

PROMOUA CENOWA
(3,90 - 4,20 zł/kg)

Ogłaszaj się

Domu

B0R0W0 k. Kartuz, ul. Jeziorna 3
Tel. (0-58) 694-34-48,0503-527-176
mm Na Pomorzu
możliwy bezpłatny dowóz do sklepu!

1 1 1 4

Wiesz co masz na dachu!

szwedzka precyzja, fachowe doradztwo, raty,
gwarancja 15 lat, atesty i aprobaty, transport.

. zawsze
we wtorek
^'w Dzienniku
%

f,1'1J,1}I OLEJ OPAŁOWY
Ł
J n N i f GRZEWCZY

Patronackie Stacje Paliw
Pcifinerll Gdańskiej SA

Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw
—i n f o l i n i a

76-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k. Stupska
tef. (059) 811 34 57, 811 34 78, fax (059) 811 34 77

/JJSrn.

•tarcica iglasta - sucha i mokra
•tarcica liściasta - sucha i mokra
•tarcica budowlana:
- krawędziaki, łaty, belki, deski szalunkowe
•więźby dachowe

Sf&

84-200 Strzebielino

tel I058) G76 24 84^85
tel. kom. 0601 997 611

3-334 Miechucino,

tel (0581 684 51 21

Pytaj w autoryzowanych bitirach sprzedamy;

blachodachówka
blachy trapezowe
okna dachowe
orynnowanie
akcesoria
obróbki
bramy

781 66 77
Gdańsk
301 67 12
(055)236 15 41
Elbląg
685 32 99
Kartuzy
686 72 44
Koicierzyna
675 59 75
Leśniewo
863 22 77
Lębork
(055)
647 16 85
Malbork
Pruszcz Gd.
773 35 51
Reda
678 71 11
563 90 95
Starogard Gd.
247 93 35
Sztutowo
777 18 80
Tczew
Władysławowo
774 58 55
681 82 56
Żukowo
Gdynia

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

P
R

Pruszcz Gd., ul. Obrońców Westerplatte 1a,
telJfax (0-58) 683-22-70, tel. 692-09-99
Tczew, ul. Jagiellońska 55, tel. 0601-724-897
Żukowo, ul. Kościerska 9, tel7fax (0-58) 681-82-56
Reda, ul. Gdańska 16, tel./fax (0-58) 67-87-111
Sztutowo, ul. Gdańska 43A, tel/fax (0-55) 247-93-35

www.makro-bud.com.pl

jpiS)||i||i
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HWtDZKA JAKOŚĆ NA POLSKĄ KłttttŃ

BLACHODACHÓWKII TRAPEZY

od 17,30 zVm2

DACHÓWKA CERAMICZNA

od 27,99 zł/m2

DACHÓWKA CEMENTOWA

BRAAS

&sf<

od 22,50 zł/m2

BOLIX SYSTEMY OCIEPLEŃ
ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI, OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE
PEWNIAMY komplet materiałów na dach, transport i bezpłatne doradztwo techniczne

BSLI^,

Zamawiając kompletny dach lub docieplenie bud
otrzymasz dwuosobowe wczasy !

Dziennik
Bałtycki*

www.naszemiasto.pi
serwis informacji lokalnych

piętek
23 sierpnia 2002
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TU ZNAJDZIESZ POMOC
POWIAT STAROGARDZKI

rozterki i chudy portfel

•
MOPS w Starogardzie Gd., al. Jana Pawła II 6, tel. 562-44-58.
•GOPS w Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10, tel. 561-90-25.
•
GOPS w Skarszewach, ul. Tczewska 2, tel. 588-24-36 .
•MOPS w Skórczu, ul. Główna 28,tel. 582-42-56.
•
GOPS w Skórczu, ul. Główna 28,tel. 582-47-18.
•GOPS w Kaliskach, ul. Nowowiejska 2, tel. 588-92-04.
•MOPS w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, tel. 587-85-10.
•
GOPS w Zblewie, ul. Główna 40, tel. 588-43-81.

Minimum 300 zf

POWIAT TCZEWSKI
•MOPS w Tczewie, ul. Armii Krajowej 39, tel. 532-73-90.
•
MGOPS w Gniewie, ul. Witosa 9, tel. 532-22-17.
•
GOPS w Pelplinie, pl. Grunwaldzki 7, tel. 536-12-47.
•GOPS w Morzeszczynie, pl, 22 Lipca 4, tel. 536-27-24, w. 10.
•
GOPS w Subkowach, ul. Wybickiego 19a, tel. 536-85-30, w. 47.

Skompletowanie szkolnej wy
prawki to nie lada wydatek.
Najtańszy tornister kupimy już
za 20 zł. Markowe kosztują
ponad 100 zł. Komplet książek
dla ucznia pierwszej klasy
szkoły podstawowej kosztuje
140 zł. Zeszyty, kredki, plaste
lina i bloki, to kolejne 40 zł.
Piórnik z wyposażeniem kosz
tuje około 25 zł. Za strój na
lekcje wychowania fizycznego
zapłacimy około 40 zł.

POWIAT MALBORSKI
•
MOPS w Malborku, ul. Słowackiego 74 (na parterze), tel.272-7743.
•
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wiejskim w Myszewie, gm. Nowy
Staw (pow. malborski) - nr tel. (0-55) 271-57-47. Pomoc mogą uzy
skać tu tylko osoby, które pochodzą z rodzin wiejskich.

POWIAT KWIDZYŃSKI

•Oddział PCK w Kwidzynie, ul. Warszawska 14, tel. 279-62-06,
ogłosił zbiórkę pod hasłem „Wyprawka dla żaka". Zbierane są
przede wszystkim przybory szkolne: długopisy, zeszyty, piórniki i ple
caki. Można przynosić także ubrania dla dzieci, stroje sportowe, obu
wie - wszystko, czego potrzebują mali uczniowie. - Nie muszą to być
nowe nowe rzeczy. Nie mamy w ogóle ubrań dla dzieci - mówi
Agnieszka Dąbrowska, instruktor PCK.
Wszystkie dary można przynosić do siedziby PCK od poniedziałku do
piątku, od 7.00 do 15.00. Pieniądze należy kierować na konto banko
we: BIG BG Millenium o/Kwidzyn nr 71-11602202-0000-000050455531 z dopiskiem „Wyprawka dla żaka".
•
Przybory dla uczniów z ubogich rodzin zbiera też Lokalna Funda
cja Filantropijna Projekt, tel. 261-22-16. Ta akcja to „Zaczarowany
ołówek". W hurtowniach i sklepach papierniczych pojawią się spe
cjalnie oznakowane kartony, do których będzie można włożyć przybo
ry szkolne.
Można także wpłacać pieniądze na konto Lokalnej Fundacji Filantro
pijnej Projekt, PKO BP S.A. 10201778-1031047-270-1.

mieście. Ludzie wiedzą ko
mu dają i są pewni, że dary
trafią do rąk potrzebujących.

Nadzieja w ludziach
Bezdomność jest rów
nież największym dramatem
Anny. Po tragicznej śmierci
męża pozostała wraz z syna
mi w zadłużonym mieszkaj^fcNie mogła zostać głównPn. najemcą, więc naliczo
no jej podwójny czynsz. Po
nieważ nie była w stanie go
płacić, na jej koncie rosło za
dłużenie. Doszło do eksmisji.
Wtedy po raz pierwszy trafi
ła do Domu Interwencji Kry
zowej, mieszkała tu 8 mie
sięcy. Potem wynajęła stan
cję. Przy 460 zł miesięcznego
dochodu nie była w stanie

Dzięki zbiórkom darów tysiące dzieci z najbiedniejszych rodzin może liczyć na szkolne
wyprawki.
Fot. APR-SAS

sprostać opłatom. Powróciła
więc do ośrodka. Podobnie jak
Monika, boi się rozpoczęcia
roku szkolnego. Jak ma kupić
synom choć najbardziej po
trzebne rzeczy? - Codzienne
dyżury w hipermarkecie i
kwesta uliczna potrwają do 29
sierpnia - mówi Anna. - Nie
ukrywam, że ciągle liczymy na

hojność ludzi. Dzięki nim na
sze dzieci i maluchy z rodzin
najbiedniejszych rozpoczną
rok szkolny z pełnymi torni
strami.

W potrzebie
W Domu Interwencji Kry
zysowej przebywa kilkanaścioro dzieci w wieku szkol

nym. Żadnej z ich matek nie
stać na kupno choćby samych
książek. Kobiety mają do dys
pozycji niewielkie zasiłki czy
alimenty Nie ze swojej winy
znalazły się na życiowym za
kręcie. Zależy im na dobru
dzieci. Dlatego są tak wdzięcz
ne za pomoc, jaką ofiarują
wszyscy darczyńcy
(ALA)

POWIAT NOWODWORSKI
•
MGOPS w Nowym Dworze Gd., ul. Konopnicka 19, tel. 247-21-72,
•OPS w Ostaszewie, tel. 247-15-61.
•GOPS w Sztutowie, ul. Gdańska 55 (w UG), tel. 247-71-09.
•GOPS w Stegnie, ul. Gdańska, tel. 247-82-86.
•
MOPS w Krynicy Morskiej, ul. Lotników 247-60-82

REKLAMA
TYCKO DO KOŃCA MIESIĄCA! TYLKO DO KONC.A MIESIĄCA!

NA Kfl>n

WAKACYJNEJ
PROMOCJI
FINANSOWEJ

KIESZEIU'!!

ypftoszezopiE procedury na wstępie
- BEZ PORĘCZYCIELI
- BEZ ZAŚWIADCZEŃ O ZAROBKACH
- DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH
(EMERYCI, RENCIŚCI, ROLNICY)

CX3<f>lNOPOLSKI

PATY
POLAKA

efektywnie od 3,9% rocznie ^
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

PBZYJtóJ SPRAWDŹ NAS:

80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11, XI p., pok. 1110, tel. 058/321-72-75 j
81-386 Gdynia, ul. 10 Lutego 7,1 p„ tel. 058/621-94-47

U

31 sierpnia, godz. 169®

/

mikmmummm-mksmkw

W programie między innymi:

godz. 16® * 17*® konkuray dii pubitaznoścl
pdz.17* "STACHURSKY"

godz.
godz. 2mzespół "KHdnfght ImW1
godi 21® "BUDKA SUFLERA

gotte. 23®®•4® dyskoteka

A

w/

Bilety w p«edspn»daiy sto nabycia;
KOŚCIERZYNA: Biuro Turystyczne "Kaszub-Trawt" ~ ul. Rynek 4, M 686-55-29
KOK oraz Informacja Turystyczna, ul.Rynek $, M. 886-28-ec
P.O. BM - Wypożyczalnia Kaset KWeo, a?, M C, Sktotiowskiaj 19
P.O. BiU - Kawiarenki Internetowa, ul. Świętojańska 3, lal, 986-55-29
KARTUZY: Informacja Turystyczna, ul. Rynek Z tel. 684-02-41
Informacje : Pr*e«tsł$biorstwo Dystrybucji "BIM", 83-400 Kościerzyna., ul. Skłodowskiej 19,
www.bim.Mtpt, o-mali: poczt3@i5lm.net, pi, taiJłtu &M-65-95
Organizatorzy:
Gmin* Mitjska
SaMmpui

1

Patronat medialny:

jisa.

Dystrybucji BiM

OiniStk
25800521/A/918

NASZ DORADCA POMOŻE ROZWIĄZAĆ TWOIE PROBLEMY!!!
KWOTA

TYLKO OO KOŃCA MIESIĄCA! TYLKO DO KOŃCA MIESIĄCA!

Kościerzyna - Stadion KS "Kaszubia"

Okres wakacyjny to wzmożone zapotrzebowanie na wydatki związane z remontami mieszkań, budowq,
rozbudową domów, zakupem działek, itp.
JAK WTEDY PORADZIĆ SOBIE FINANSOWO?

PRZYKŁADOWI KWOTY:

2040460/B/9491

Festyn

PROGRAM

50 000

lOOOOO

O

2

RATA

JZ5Q-*ł/irr*r

RATA PROMOCYJNA

270 zł/mc
541 zł/mc

OFERTA SKIEROWANA JEST RÓWNIEŻ DO OSÓB N1EWYKAZUJĄCYCH
ZDOLNOŚCI KREDYTOWYCH

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
DZWOŃ:
(058) 781-92-85, 781-99-10, 781-99-11
(058) 301-27-79, 301-24-43
(059) 841-10-15, 841-11-90
(055) 235-96-36, 235-96-35
(094)34-89-116,34-74-209
(089) 535-48-08, 535-4809
LUB PRZYJDŹ OSOBIŚCIE I ZtÓŻ BEZPŁATNY WNIOSEK:
ADRESY BIUR:
Gdynia, ul. Starowiejska 41-43 (parter)
Gdańsk, ul. Długi Targ 39-40 (parter),
Słupsk, ul. Filmowa 3D (parter),
Elbląg, ul. Bałuckiego 8A,
Koszalin, ul. Zwycięstwa 10/2,
Olsztyn, ul. Staromiejska 16/2.
I WAG A!

'ERTA

JMICZONA ILOŚCIOWO I CZASOWO.
10150239/A/31

6

Dzfemiigc
iaffwckis^g

piętek

23 zćlnika 2002 r.
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www.naszemiasto.pl
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NORDA

Pismiono Kaszebsczi Zemi

Wióldżi Kaszebi

Spotkanie na krakowskich Błoniach

Eugeniusz Gołąbek
Największy tłumacz dzieł litur
gicznych na język kaszubski.
Fragmenty jego tłumaczenia Bi
blii „Nauczanie w przepowióstkach. Wejimk z Nowego Testameńtu" (1987) były częścią da
ru Kaszubów dla Ojca Świętego
w 1987 r., natomiast w 1999 r.
Jan Paweł II otrzymał w Sopocie od Kaszubów mo
dlitewnik „Me trzimóme z Boga", którego Gołąbek
jest współautorem.
Urodził się 26 sierpnia 1949 r. w Osowej pod Gdań
skiem. Tam ukończył szkołę podstawową, a Techni
kum Komunikacyjne w Gdańsku. Pracuje jako elek
tryk. Z zamiłowania jest muzykiem. Obecnie mieszka
w Chwaszczynie.
Debiutował w 1979 r. w „Pomeranii" opowiadaniem
„Odpust". Przez wiele lat pisał stałe felietony z cyklu
„Przescyganie czasu". Publikował także w pismach:
„Pómión", „Tatczezna", „Kurier Bytowski", „Norda",
antologii „Derchój królewiónkó". Na początku lat 80.
podjął się tłumaczenia na kaszubski Nowego Testa
mentu. Owoc tej pracy ukazał się w 1993 r. jako
Święte Pismiona Nowego Testameńtu. Jest autorem
książek: „Pielgrzimkówanie" (1982), „Nauczanie w
przepowióstkach. Wejimk z Nowego Testameńtu"
(1987), „Rozmówki kaszubskie" (1990), „Wskóze
kaszebsczegó pisenkii" (1997), modlitewnika „Me
trzimóme z Boga" (1998), współautor Eugeniusz
Pryczkowski) oraz tłumaczenia „Knedżi Psalmów"
(1999). Przygotował do druku trzeci tom „Wspo
mnień kaszubskiego gbura" Bolesława Jażdżewskie
go. Na druk czeka tłumaczenie perykop lekcyjnych na
wszystkie niedziele zwykłe o tytule „To je słowo
Boże". Przygotowuje monograficzne opracowanie wsi
parafii chwaszczyńskiej i ościennych. Jako redaktor
przygotowuje do druku książki kaszubskie. Jest także
weryfikatorem kaszubskiej ortografii.
Za swoją aktywną pracę publicystyczną, literacką i
translatorską otrzymał wiele nagród. Jest laureatem
nagrody im. R. Wróblewskiego, Medalu Stolema
(1988), Srebrnej Tabakiery Abrahama (1999) i in
nych.

(ep)

Kąsk do śmiechu
Wenekóm starecha

80-latny chłop so wzął dwadzestka.
- Na co te sa ożenił, strechu?! Co te zrobisz za dzesat
lat? - gódół sąsód.
- A co?! Kó wenekóm starecha z checzi!

Z kaszebsczi pólece
Kutry o czerwonych żaglach
Setna rocznica urodzin Augusty
na Necla, pisarza z Władysławo
wa, zwanego Kronikarzem spod
Rozewskiej Blizy, minęła 22
marca. Jego wielki talent został
odkryty przypadkowo. Mieli w
tym udział znani pisarze: Izabel
la Trojanowska, Jan Piepka,
Lech Bądkowski czy Franciszek
Fenikowski.
Debiutancka książka „Kutry o
czerwonych żaglach" ukazała
się w 1955 roku. Niektórzy znawcy twórczości Necla
wciąż uważają, że jest to najlepsza książka spośród
ponad dwudziestu, które ukazywały się do śmierci pi
sarza, 27 października 1976 roku. Po niemal pięć
dziesięciu latach, dzięki oficynie „Czec" z Gdańska,
ukazało się wznowienie tej mało już znanej młodemu
pokoleniu książki.
Autor, który przez wiele lat trudnił się rybactwem, jak
jego przodkowie, dzięki swemu talentowi zachował
dla potomnych całe skomplikowane i trudne życie ka
szubskich rybaków. Z kronikarską dokładnością oddał
atmosferę tego życia i pracy.
- Obraz stworzony w jego powieściach jest kompono
wany elementami prawdy głęboko osadzonej w świa
domości ludu i czerpanej z samego źródła. Żadnym
instrumentem naukowym nie da się wywołać i odtwo
rzyć atmosfery środowiska - pisał Franciszek Feni
kowski o jego dziele.
(ep)

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.

Kaszebi dzakują
Ojcu Swiatemii
ostatnich chwil
|wzrastała liczba
uczestników
pielgrzymki Kaszubów na
spotkanie z Ojcem Świętem
w Krakowie. Ostatecznie po
jechało aż 11 autokarów, czy
li około 600 pielgrzymów,
Wyruszyły z różnych miejsc
regionu, w tym z Gdańska,
który zabrał głównych orga
nizatorów pielgrzymki.
W drodze panowała mo
dlitewna atmosfera. W auto
karach wszyscy śpiewali pie
śni
kaszubskie, przede
wszystkim „Kaszebską Królewą", „Barkę" i „Niebną
droga". Odmawiano modli
twy i apel jasnogórski. Wszy
scy włączali się do wspólnej
modlitwy. Niektórzy chętnie
korzystali z mikrofonu, by
dzielić się radością z możli
wości spotkania z Papieżem.
- U nas spiewe w autobusu
sżłe jednym turem.
- Me nawetka zmówile całi różańc - potwierdza Tade
usz Bigus, który przewodził
stuosobowej grupie sierakowickiej.
Na wyznaczony sektor Ka
szubi dotarli około godz. 6.
Zajęli go wspólnie z górala
mi, dzięki ich uprzejmości.
Jest to jeden z efektów dobrej
współpracy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
i
Związku Podhalan. W po
dziękowaniu prezes Zrzesze
nia, prof. Brunon Synak, wrę
czył przedstawicielowi górali
modlitewnik kaszubski „Me
trzimóme z Boga", który za
wiera dedykację Papieża w
języku kaszubskim „Boże
pómagój".
- Na stulecie Sopotu góra
le w darze przywieźli replikę
krzyża z Giewontu, która sta
nęła przy kościele na Brodwinie. Ostatnio liczna grupa gó
rali gościła na zjeździe Ka
szubów w Kartuzach. Dzi
siejsze spotkanie jest kolej
nym ważnym etapem naszej
współpracy. Jesteśmy nie
zwykle wdzięczni przyjacio
łom z gór za pomoc w zorga
nizowaniu tego miejsca - mó
wił prezes Zrzeszenia.

gyt

\
Nad kaszubskimi pielgrzymami powiewały liczne flagi.

Sektor znajdował się na
wprost ołtarza, oddalony od
niego o około 150-200 me
trów. Z tego miejsca Papież
był dobrze widoczny. Z pew
nością też Ojciec Święty wi
dział duże i liczne transparen
ty Kaszubów. Największe z
nich
zawierały
napisy:
„Kaszebi dzakują Ojcu
Swiatemii", „Me trzimóme z
Boga", „Kartuzy", „Me trzi
móme z Bogiem. Lezeno".
Widoczne były także transpa
renty oddziałów ZKP w Lę
borku, Redzie, Łęczycach,
Sierakowicach. Nad niemal
całym sektorem powiewały
czarno - żółte flagi i żółte
chorągiewki, natomiast w je
go centrum ustawiony był
wysoki maszt z flagą kaszub
ską, którą trzymał niestrudzo
ny Łukasz Grzędzicki. Dzięki
tym zewnętrznym znakom
zauważono, że w innym sek
torze, położonym jeszcze bli
żej ołtarza, też są Kaszubi.
Jak się później okazało, byli
to młodzi mieszkańcy z oko
lic Przodkowa.
- Me tu tu przejachele
dzaka znajomemu ksadzowi z
Krakowa. Przedtem me bele

—[To je nókóz dló nas

na pielgrzimce piechti na Ja
sną Góra - mówiła Marzena
Kreft z Będargowa.
Natomiast w jeszcze in
nym sektorze była grupa z
Rozłazina.
W obrębie kaszubsko-góralskiego sektoru wszędzie
słychać było język kaszubski,
nawet w rozmowie z górala
mi. Jeden z nich humory
stycznie reagował:
- Jo wos nijak nie rozumim
- i odwracał się wymownie
machając ręką, po czym z
uśmiechem wszystkich po
częstował góralskim serem.
Nie inaczej było w trakcie
mszy świętej. Modlitwa Pań
ska w tym sektorze odmó
wiona została po kaszubsku.
Także ukochaną pieśń Papie
ża „Barkę", którą kilkakrot
nie śpiewano pod koniec spo
tkania, Kaszubi śpiewali w
rodnej mowie. Wszystkim to
warzyszyła wspaniała atmos
fera. Spotkanie było kolej
nym, po pielgrzymce Kaszu
bów do Jerozolimy, pięknym
przykładem integracji Ka
szubów.

Fot. Eugeniusz Pryczkowski

Barka
Pón czedes stanął na strą
dze,
Szukół łedzy, co ród piidą
za Nim,
Be zbawić serca słów
Bożich Prówdą.
Ref. Ach Panie, We dzys
wezdrzele na mie,
Dzysó Jeze czeja Twoje m
wołanie,
Tej
swój
czółen
jo
ostówióm na brzegu,
Raza z Tobą nowi zaczna
dzys łów.
Jo jem łe ubódżi człowiek,
Hewó
skórb mój to
ochotne race
Do proce z Tobą i czeste
serce.
Ref. Ach Panie,...
Dzys me wejedzeme raza
Łowić serca na morzach
desz łedzczich
Twi prówde jadra i słowa
żecó.
Ref. Ach Panie,... _

przełożenk
Eugeniusz Gołąbk

Eugeniusz Pryczowski

Żecowe wedarzenie

Jolanta Cirocka
Borz,estowo

Hiidegarda Iwan
Sopot

Papież tak piakno i wiele gódół do
młodech. Jó to przede wszetczim bierzą do
se. To je wiólgó uczba i nókóz dló nas,
żebe swiódczec ó tim, że dló mlodech nie
Fot. A. socha
Są biós belejaczó diskóteczi i popisywanie
sa przed jinszima. Naszim zadanim je
przede wszetczim niesc miłota i miloserdze, dzelenie sa dobra z
jinszima, biednieszima materialnie, ale też dechówó. A me,
Kaszebi, móme zachbwóne jesz wiele wórtnotów, chteme szkoda to rzec - ale i tu tracą swoja móc. Prawie to, co je dobre,
miiszime na pierszim molu stawiać, a Ójc Swiati iidokaznil nóm
ju wiele razy, że to je przińdnota.

Jó wiedno baro ród jada na tacze pielgrzimczi. W Jerozolimie jó też bela. Tą ra
żą belo tak, że z pierwsza jó ni mia jachac,
le decht w óstatny chwile pojawia sa takó
FOT E. PRYCZKOWSKI
móżnosc. Jó jem baro ród i wdzacznó, że
do te mogło dińc. Po taczich pielgrzimkach
mie je wiedno lżi na desze. Człowiek sa czeje dechówó napełnio
ny. I chóc kóżdi z nas mó swoje probleme, tej wszetkó stówó sa
prostsze. Wszetkó je lżi przeńc, pokonać. Jó to wiele razy
przechóda i temu ósoblewie tak ród i głabók przeżiwóm tacze
żecowe wedarzenia.

Norda

www.naszemiasto.pl
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Ceż je czec

„Brzaczka" prze Brzaczce w Gdyni Wielkim Kacku

•Dożynki w Luzinie

Miejsce dzielnicowego kultu
radycyjnie w święto
Matki Boskiej Zielnej
odbyły się uroczysto
ści przy Źródle Marii w Gdy
ni Wielkim Kacku. Miejsce
to od ponad osiemdziesięciu
lat darzone jest szczególną
czcią przez mieszkańców ów
czesnych pobliskich wsi,
obecnie części miasta. Nie
gdyś wiódł tędy szlak kolejo
wy, na którym doszło do nie
szczęśliwego wypadku. Dzię
ki nadprzyrodzonej interwen
cji - jak twierdzą mieszkańcy
Kacka - obecni na torach pra
cownicy ocaleli. W dowód
wdzięczności
postawiono
tam kapliczkę z figurą Matki
Boskiej.
Obecna figura jest już

•Plener twórców

STARBIENIN0. W środę, 28 bm. o godz. 16 w filii Kaszybskiego
Uniwersytetu Ludowego w Starbienie otwarta zostanie wystawa
rzeźb i obrazów powstałych podczas III Powiatowego Pleneru
Twórców Ludowych. Zorganizowany został w dniach od 20 do
22 sierpnia przez Starostwo Powiatowe i Polski Klub Ekologicz
ny. W plenerze wzięło udział ośmiu malarzy i czterech rzeźbiarzy
z powiatu, m.in. Alfons Zwarra z Rumi, Zenon Gołąbek z tebna
Huty, Bogumił Kustusz z Rumi.

(eh)

WIZYTA

• Ukraińcy na Kaszubach

trzecim
wizerunkiem.
Pierwszą zniszczyli so
wieccy żołdacy, którzy z fi
gury Matki Boskiej urządzili
sobie tarczę strzelecką. Utra
ta drugiej związana była z re
żimem stalinowskim. Figura
znajduje się na środku stawu.
Istnieje już mnóstwo świa
dectw leczniczego działania
tej wody. Janina Jażdżewska
z Wielkiego Kacka nieustan
nie udaje się do figury z
wdzięcznością za uzdrowie
nie wnuczki. Inni także po
twierdzają zdrowotne działa
nie wody. Niegdyś mężczy
zna, który cierpiał na prze
wlekłą chorobę skóry, przy
padkowo potrącony wpadł do
tego stawu. W ciągu kilku dni
całkowicie wyzdrowiał.
Miejsce to coraz głośniej
sz jest także z
sze

aszubskiej oprawy
nabożeństw. Po raz pierw
szy w historii nabożeństwo
majowe w języku kaszub
skim odprawione zostało
właśnie przy Źródle Marii.
Także msze w dni 3 maja i 15
sierpnia mają podobny cha
rakter.
Niedawno powstała pieśń
kościelna, która powoli staje

Chór Karolinki odśpiewał między innymi pieśń „Te jes'
się hymnem tego miejsca.
Nosi tytuł „Brzaczka". Tak
właśnie Kaszubi nazywają
Źródło Marii. Autorem tekstu
jest mieszkaniec dzielnicy i
jeden z organizatorów nabo
żeństw, Bernard Bieszke.
Muzykę skomponował To
masz Fopke z pobliskiego
Chwaszczyna. Ta pieśń roz
poczęła mszę 15 sierpnia.
Odprawił ją ks. Marek Adam
czyk, proboszcz sąsiedniej
parafii, który wspominając
cud nad Wisłą stwierdził:
„dzaka temu móżeme tu ga
dać i sa módlec pó kaszebskii,
polsku, a nie pó rusku". Czy
tania i modlitwy wiernych, a
także kilka pieśni kaszub
skich, przygotowali członko
wie Klubu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w
Wielkim Kacku. Msza za
kończyła się odśpiewaniem
hymnów: kaszubskiego i
„Boże coś Polskę".
Po mszy rozpoczął się fe
styn, przygotowany przez ra
dę dzielnicy. Między innymi
wystąpiły na nim chór Karo
linki z sąsiedniej parafii Ka-

Fot. Eugeniusz Pryczkowski

Brzaczk
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Źródło Marii.
Fot. Eugeniusz Pryczkowski

rola Boromeusza, który
wśród kilku pieśni odśpiewał
także hymn „Te jes" oraz ze
spół z Kościerzyny. Rozdano
także nagrody w konkursie na
najpiękniejszy balkon-:
Eugeniusz Pryczkowski

I. W snóżim nórceku
kaszebsczi zemi
Prze zdrzódełkii w
drzewiatach ceni
Gdze jesz ptószczi po
kaszebskii śpiewają
Gdze jesz drzewa stóri zwek
pamiatają.
Na kamianym pódstówkii ód
lat tu stojisz
Lud nasz co dzeń w kwiótczi
Ce stroji.
II. Do Twi figiirczi, co stoji
na wodze
Jidzeme żólec sa w naszi
biedze
Chceme ódkrec swoje
grzeche, póczec żól
Dój nóm Nenkó wiarę móc,
szczesce nóm dój.
Zajisconech nas nigde nie
óstawisz
W sądny dzeń za nama sa
wstawisz.
Ref. Szemi wóda, szemi las
Matka badze wiedno w nas
Do Ce me przechadac chceme
Dzótczi, starszi wszetce
lgnieme
Prosec Cebie w kóżdi czas
Matko Bóżó prowadź nas.

Poeta z nordowej strony

O

Gimnazjum im. Józefa Wy
bickiego.
Na studiach we Wrocła
wiu, gdzie obronił pracę dok
torską, zaprzyjaźnił się z Kar
nowskim i Majkowskim. Pod
ich wpływem obudził się w
nim duch kaszubski i wyzwo
lił talent poetycki. Zajmował
się badaniem dziejów i oby
czajowości
kaszubskiej.
Swoje wiersze liryczne dru
kował w czasopismach kaszubsko-pomorskich
jak
„Gryf1 czy „Pomorzanin".
Większość wierszy zebrał w
tomie „Kaszebscze spiewe".
Leon Heyke jest także auto
rem utworów komicznych jak
„Berdenscze wergle" i po

ematu epickiego „Dobrogost
i Miłosława". Często wysta
wiane były jego dramaty
„August Szlóga" i „Katylina".
Za najcenniejsze w twór
czości Heykego należy uznać
wiersze liryczne. Pisał w nich
o miłości, opiewał piękno
Kaszub i heroizm Kaszubów
zapisany w historii. Dla niego
istniały tylko Kaszuby, które
cieszyły jego oko \ kultura
kaszubska, którą wzbogacał
swoją twórczością. Był apoli
tyczny. Według Niemców
jednak Heyke należał do pol
skiej warstwy przywódczej i
dlatego 16 października 1939
roku został zamordowany w

Na zaproszenie wejherowskiego oddziału ZKP, na Kaszubach go
ściła grupa studentów i przedstawicieli kadry naukowej Wydzia
łu Filologicznego Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankowsku na Ukrainie. Jest to kontynuacja zapoczątkowanej w ze
szłym roku międzynarodowej współpracy kulturalnej.
Ukraińcy poznali też stolicę Kaszub - Gdańsk. Równie ciekawa
była wizyta w siedzibie Zarządu Głównego ZKP. W Muzeum Pi
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej goście obejrzeli
wystawę wejherowskiego malarza, Andrzeja Swiątkiewicza. Na
tomiast przy ognisku słuchali kaszubskich pieśni. Jako Słowianie
bardzo szybko rozpoznali ducha kaszubskiej muzyki. Nie mieli
problemu nawet ze wspólnym śpiewaniem niektórych fragmen
tów. Bardzo podobały im się nowe utwory, pisane dla dzieci, a
emitowane w lekcjach kaszubskiego w „Rodny Zemi". Kolejne
dni upłynęły na wanodze po Nordze i Stanisław Jankę zapo
znał gości z kaszubską literaturą. Kolejny dzień przyniósł wizytę
u władz powiatu wejherowskiego i w miejskim ratuszu oraz
dwie prelekcje: prof. Edwarda Brezy o języku kaszubskim i jego
historii i redaktora Eugeniusza Pryczkowskiego o praktycznym
zastosowaniu języka kaszubskiego w „Rodny Zemi", na przykła
dzie telewizyjnych lekcji języka.
Obie prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Wśród
przybyłej kadry naukowej z Ukrainy były też osoby, które w przy
szłości chcą prowadzić zajęcia o języku kaszubskim na Ukrainie.

Tomasz Fopke

Klucz dawidowego
domóctwa

Czetanie z Knedżi
proroka Izajasza.

To mówi Pón do Szebne, zarządcę pałacu: „Czej Jó
cebie zesadza z twojego urzadu i wenekóm ca z
twojego móla, tego też dnia pówółóm słega mojego,
Eliakima, sena Chilkiasza. Obleka gó w twoja seknia,
óbwiąża gó twójim pasa, twoje rządztwó óddóm w
jego race; ón bądze ojca dló mieszkańców Jeruzałemu i dló domóctwa Jude.
Jó położą klucz Dawidowego domóctwa na jego remieniu: czej ón ótemknie, nicht nie zamknie, czej ón
zamknie, nicht nie ótemknie. Wbija gó jak pól na
pewnym miescu, i ón sa stónie ławelnicą chwałę dló
domóctwa swojego ojca".
To je słowo Boże.

Nadto dredże czetanie je z Lestu sw. Pawła do Rzimianów (Rz 11,33-36), ewanielió ze sw. Mateusza
(Mt 16,13-20), a psalm 138 (l-2a. 2bc i 3.6 i
8bc). Refren psalmu
brzemi: „Panie, Wa
Stówka
sza łaska, trwó przez
wszetcze wieczi", a
Nekac - gnać, wyganiać
aklamacjo w
mól - miejsce
śpiewie przed ewaoblec - ubrać
nielią: „Te jes Piorządztwó - władza
ter, to je Kamizna, i
ławelnicą - tron
na ti Kamiznie Jó
dobec - zwyciężyć
zbiideja mój Kóscół,
kamizna - skała
a pieczelne moce go
nie dobądą".

Twórcy regionalizmu kaszubskiego. Ks. Leon Heyke

bok Majkowskiego i
Karnowskiego trze
cim z wielkiej trójcy
Młodokaszubów był ks. Leon
Heyke. Urodził się 10 paź
dziernika 1885 roku w Cierzni koło Wejherowa. Maturę
zdał w gimnazjum wejherowskim, następnie studiował
teologię w Pelplinie, Frybur
gu i Wrocławiu. Święcenia
kapłańskie otrzymał w 1910
roku.
Po pierwszej wojnie świa
towej pracował jako prefekt
w Państwowym Seminarium
Nauczycielskim w Koście
rzynie, a po jego likwidacji
był katechetą w Państwowym

LUZINO. Mszą św. w kościele św. Wawrzyńca w Luzinie, odpra
wioną przez arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, rozpoczną się
w niedzielę, 25 bm. Wojewódzko-Diecezjalne Dożynki. Po uro
czystościach kościelnych zebrani w korowodzie przejdą na bo
isko sportowe przy ul. J. Wilczka. W części artystycznej wystąpią
Luzińskie Dzwoneczki, Koleczkowianie, kabaret sióstr Labudda,
zespół Przyjaciele z Luzina, kaszubski zespół rokowy Checz. Bę
dą lianę konkursy, turniej sołectw i wystawa sprzętu rolniczego.

Fot. archiwum

Lesie Szpęgawskim pod Sta
rogardem Gdańskim.
(ela)

W niedzielę 25 kwietnia msze częściowo w języku kaszubskim odbę
dą się w:
•
Baninie o godz. 11
•
Gdyni Babich Dołach przy ul. Rybaków 2A o godz. 12.1
•Gdańsku Pieckach Migowie przy ul. Piecewskiej 9 o godz. 14
•
Gniewinie o godz. 7,3
•Kościerzynie o godz. 18. (na przemian w kościołach Trójcy Świętej i
Zmartwychwstania Pańskiego)
•
Wejherowie przy ul. Sobieskiego róg ul. 3 Maja, o godz. 12.30
•
Żukowie przy ul. Klasztornej 4 o godz. 18.
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NIEJ SIĘ NIE DA
ZESTAW No i

odsetek

prowizji pierwszej
wpłaty

obudowa
lawiatura

A4 tech PS 2
PS 2 Rainbow

monitor
ZESTAW No 2

odsetek

prowizji pierwszej
wpłaty

W NIEDZIELĘ 25.08
W GODZ. 10-16
DO K AŻ D E G O
ZESTAWU BIURKO
I DRUKARKA HP 656

GRATIS

obudowa

1000 MHz AMD Duron
128 MB DIMM
GeForce 2 MX 32 MB
AC 97
40,0 GB
266 MHz
CD-ROM x 50
1,44 MB
Midi Tower ATX
A4 tech PS 2
PS 2 Rainbow

faxmodem
monitor
ZESTAW No 3

procesor
pamięć
grafika
muzyka
HDD
stacja
FDD
obudowa
mysz
klawiatura
podkładka
głośniki
faxmodem
monitor

1200 MHz AMD Durcn
256 MB DIAAM
GeForce 400/64
AC 97
40 GB
266 MHz
DVD-ROM
1,44 MB
Midi Tower ATX
A4 łech PS 2
PS 2 Rainbow
Foto
120 W
56 Kbps
17" cyfrowy

ZESTAW No 4

pamięć
grafika
muzyka
HDD

84-200 WEJHEROWO ul. Sw. Jana 16, Id. 672-09-18
czynne: pon.-pt. 9.00-17.00; sobota 9.00-14.00
Liczba zestawów objętych promocją ograniczona. Konfiguracja sprzętu może ulec zmianie.

stacja
FDD
obudowa
mysz
klawiatura
podkładka
taxmodem
monitor

nagrywarka

1700 XP
AMD Athlon
256 MB DIMM
GeForce 400/64 TV
AC 97
40 GB
266 MHz
DVD-ROM
1,44 MB
Midi Tower ATX
A4 tech PS 2
PS 2 Rainbow
Foto
120 W
56 Kbps
17" cyfrowy płaski
CD RW

10150229/A/3C
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KUPUJ TANIEJ

Puck. Zorganizowali plener malarski

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

Zatoka na płótnach
G

łównie obrazy
związane tema
tycznie z Puc
kiem
można
było oglądać w
pomieszczeniach Miej
skiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Puc
ku.
Wystawa była plonem
zakończonego XXVI Mię
dzynarodowego Pleneru
Malarskiego, a zorganizo
wana została przez Toruń
skie Towarzystwo Kultury
oraz MOKSiR.
W grupie artystów było
także kilku malarzy z za
granicy. Wszyscy chwalili
sobie pobyt w mieście.
- Jeśli tylko będzie taka
możliwość, wrócimy do
Pucka w przyszłych latach
- obiecywali artyści.
Najczęstszym
moty
wem występującym na
obrazach była Zatoka
Pucka. Kilka z nich zosta
ło już wcześniej zakupio
nych przez remontowany
ośrodek „Delfin".
(Jan)

9

(pen)

REKLAMA

Materiały budowlane

15,00 zł/sztj

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

Grupa artystów, którzy
przebywali na plenerze w
Pucku.
Fot. Janusz Nowicki

Czyta] więcej:

puck.naszemiasto.pl
ptrtmr

wp.pl

Obrazy przez kilka dni można było oglądać w sali puc
kiego MOKSiR.
Fot. Janusz Nowicki

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

REKLAMA

SPOŁEM

Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Pucku

BATON 100g

MASŁO „EKSTRA" 200 g

SER TOPIONY KOSTKA 100 g

SER CZARNOLESK11 kg

SER STAROPOLSKI
- GOUDA 1 kg

MLEKO UHT 3,2% 1 I
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
2040591/B/904
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W SKRÓCIE

Władysławowo. Koncert Bajmu

Toną ludzie

POWIAT PUCKI. Są kolejne ofiary bezmyślnej
kąpieli w morzu. Pod wpiywem alkoholu był 60letni gdynianin, który utopii się w Rewie. Koledzy
szybko wyłowili go z wody, ale przeprowadzona
reanimacja nic już nie dała.
Natomiast w Kuźnicy mieszkaniec Warszawy ką
pał się z dwójką swoich dzieci, W pewnym mo
mencie wszyscy zaczęli się topić. Mężczyzna z
trudem wyciągnął z wody młodsze dziecko. Nie
zdążył już przyjść z pomocą 13-letniej córce.
W tym czasie do akcji włączyli się policjanci, któ
rzy patrolowali okoliczny akwen. Zmuszeni zostali
jednak do przerwania poszukiwań, gdyż we Wła
dysławowie pracę ratowników uniemożliwiali pi
jani plażowicze.
(jan)

Wziąt pieniądze i zniknął

oncert zespołu
Bajm nie do
szedł do skutku,
gdyż organizator
wycofał się z
przedsięwzięcia.
Dwa
dnio przed koncertem
zdążył odebrać pieniądze
za sprzedane bilety. Póź
niej wyjechał do Wło
cławka, gdzie mieści się

jego firma. - Nie chciał
bym więcej przeżyć tego,
co tu się działo - mówi
Andrzej Konkel z firmy
rozprowadzającej bilety. Przez piątkowy wieczór
mieliśmy policyjną ob
stawę.
Organizator nie złożył
w Urzędzie Miasta kom
pletu wymaganych doku

mentów na organizację
imprezy masowej. Zanim
jednak miała zostać wy
dana decyzja o organiza
cji koncertu, sprawą za
interesowała się policja.
- We wniosku organi
zator wspominał o im
prezie niebiletowanej mówi Stefan Klein, za
stępca komendanta po

wiatowego policji w Puc
ku. - Gdy zaczęliśmy
przyglądać się sprawie,
część biletów została już
rozprowadzona.
Organizator zobowią
zał się przesłać pieniądze
poszkodowanym w ciągu
14 dni od daty niedoszłe
go koncertu.
(jan)

REKLAMA

i
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Zapraszamy:
pon.-pt. 8-17, sobota 8-13
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BANK SPÓŁDZIELCZY
W KROKOWEJ
oraz

ODDZIAŁ WE WŁADYSŁAWOWIE
I W LUZINIE

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

PROMOCJA

SmgŁwaitA

2040214/A/949

LOKATY TERMINOWE
O STAŁEJ STOPIE %

Z

„NORD-POL" Sp. z o.o.
UfSO HANDLU

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

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

_77 ^

VX9

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

2- letnich szkót zaocznych:

Super promocja - super jakość
OFERUJEMY
- węgiel i koks wysokokaloryczny - wyłącznie polskich producentów (KWK:
„Ziemowit", „Staszic", Z.G. „Brzeziny", Zakłady
Koksownicze „Zdzieszowice", „Częstochowa")

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

- 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 Szkota Ekonomiczna - dyplom:
technik ekonomista; specjalizacja:
podatki; prowadzenie księgowości

•0DZ Wejherowo, ul. Kościuszki 14/1 Kursy przygotowujące do Egzaminu
Państwowego na certyfikat kompetencji
zawodowej na przewozy osób i rzeczy
tel. 672-93-08

^

DO 31 sierpnia 2002 r. - KREDYT WAKACYJNY - do 1500 zP

i Policealna Szkoła Detektywów
I Pracowników Ochrony oraz Straży

dla właścicieli firm transportowych

O ZMIENNEJ STOPIE %

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

UDZIELAMY KREDYTÓW

PROWADZI NABÓR
NA R. 2002/2003 DO

SZANOWNI KLIENCI!!

BUDOWLANYCH

OFERUJEMY WSZYSTKO
DO BUDOWY i WYKOŃCZENIA DOMU

GDYNIA

mk

MATERIAŁÓW

PIERWOSZYNO
ul. Kaszubska 16, tel7fax 679-14-26

im A mcoi rjM/c
OKUCIA
MEBLOWE^^m•••••
YTY LAMINOWANE
iYTYMDF
\TY ROBOCZE, PARAPETY
)NTY MEBLOWE
DOCINANIE NA WYMIAR
WIERCENIE POD ZAWIASY
.. - 4*

Rumia
ul. Ślusarska 33
tel. (058) 679 42 30

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA

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

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK:

KROKOWA 673-71-16, LUZINO 678-20-20, WIERZCHUCINO 673-50-85,
WŁADYSŁAWOWO 674-16-16,
PUCK 673-42-42 (Urząd Miejski, I piętro, pokój 107
203981g/B/1584

- nawozy mineralne i pasze

Proponujemy:
- transport towarów - wg stawek preferencyjnych z rozładunkiem na terenie budowy
- sprzedaż ratalna
- realizacja zamówień telefonicznych
Sprzedaż towarów i ustua prowadza Sklepy i Sktadv:
1. Puck, ul. Hallera 1

tel. 673-17-24

2. Puck, ul. Żarnowiecka 9

tel. 673-27-71

3. Strzelno, ul. Kasztanowa 3

tel. 673-83-20

4. Krokowa - Minkowice, ul. Pucka 1

tel. 673-76-24

5. Wierzchucino, ul. Leśna 5

tel. 673-51-39

6. Gdańsk, ul. Wiślna 22A

tel. 343-63-75 hurt detal opału

7. Gdańsk, ul. Elbląska 89A

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

Zapraszamy codziennie
ad poniedziałku da soboty!I!

pn OKNA, DRZWI z PVC i ALU
*| PARAPETY, ROLETY,
•••• ŻALUZJE, MONTAŻ

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

LAKIERY W SPRAYU

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

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

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

52-22 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

•Hel
APTEKA. „Helska", ul. Wiejska 97,
tel. 675-05-63
POLIGA. 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
POLIGA. Minkowice ul. Żwirowa 4
tel.673-70-97, codz. 8-10
URZĘDY. Gminy, ul. Szkolna 2, tel.
774-21-80, fax 673-70-92; Stanu
Cywilnego, ul. Szkolna 2, tel. 774-

22-20

•Kosakowo
APTEKA. „Jantar", ul. Żeromskiego
jtefel. grzeczn. 679-13-23, pn.-pt.

POLIGA. tel. 679-13-97 lub alar
mowy 997

Komiksy dla Czytelników
Jak nazywa się żona Tytusa, bohatera komiksów
Henryka Jerzego Chmielewskiego?
O Szympansia
O Tola
O Pani Gorylowa

(mid)
REKLAMA

•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

partner M-wp.pl

tal Wojskowy, tel. 675-06-09
JASTARNIA, ul. Stelmaszczyka 5, tel. 67520-09
JASTRZĘBIA GÓRA. ul. Kaszubska 18, tel.

rok założenia 1974

PRODUKCJA I MONTAŻ

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

679-13-23

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

KROKOWA, ul. Żarnowiecka 6, tel. 673-

CENY PROMOCYJNE

ł

'

KOSAKOWO, ul. Żeromskiego 69, tel.

70-99
LEŚNIEWO. Punkt lekarski, tel. 673-89-76

Dzień

Filia Wejherowo, ul. Gdańska 76 A

tel. 671-00-37, 679-42-42, 679-42-00

Ą

podpis

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

Rumia, ul. Młyńska 8

674-96-58

Wypełniony kupon należy wyciąć i dostarczyć do redakcji
„Dziennika Bałtyckiego" w Pucku (pl. Wolności 31) do 28
sierpnia, do godz. 12.

Battycl

tel. 672-55-95

PUCK. ul. AWP, tel. 673-08-83,673-0753, ul. Przebendowskiego 16 a, tel. 77436-42,673-07-52

J

TYLKO DLA PRENUMERATORÓW

Klub

STARZYNO. ul. Żarnowiecka 24, tel. 673-

miesiąca. Co tydzień publikujemy jedno pytanie, a co mie
siąc losujemy nagrodę miesiąca - weekend dla dwóch
mioteł
fllCDŹUlMDCM
osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Kiedy zaczyna się w tym roku rok szkol- «* «»«) 6861313
ny?

Prenumeratora
Ostatnie szansa
Lato i wakacje dobiegają końca. Nie wszystko jednak jest stracone. Możecie
jeszcze wygrać w naszym konkursie wakacyjnym wspaniałe nagrody. W każdy
wtorek i piątek w „Dzienniku" drukujemy kupon. Szukajcie - w dzisiejszej gaze
cie również go znajdziecie. Aby otrzymać którąś z nagród, musicie przysłać nam
dwa kupony. Wygrać można wycieczki zagraniczne, weekendy na Kaszubach
oraz rowery. Aby skorzystać z wakacyjnych nagród, musicie posiadać aktualną
prenumeratę 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 konkursowych. Będą to wcza
sy dla całej rodziny. Wszelkie informacje na temat możliwości zaprenumerowa
nia „Dziennika" uzyskacie pod naszym bezpłatnym numerem infolinii 0 800
1500 26.

Laureaci

13%
rabata
na akcesoria do

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

tel. (058)677 22 77

i 10% rabatu
I na konsumpcję

• Szczęśliwe karty

| (bu alkoholu)

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

ul. Watowa 3
! Puck
i tel. (058)673-25-25

10% rabata
ŚĆ&orJla

21

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

•Informacja tel.
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.
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

telefonów komórkowych
ul. MDLot 24
Puck

(bez alkoholu)

WŁADYSŁAWOWO, ul. Niepodległości 10,
tel. 674-01-99, ul. Obr. Helu tel. 674-33-

675-02-21

Rabat honorowany na podstawie ważnej
Karty Klubu Prenumeratora

10%
rabata
na konsumpcję

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

ŻEUSTRZEWO. ul. Szkolna 2, tel. 673-86-

Raz w miesiącu na weekend będzie mógł wyje- pnm
chać do hotelu La Siesta nasz Prenumerator z Uw
rodziną, jeśli odpowie na cztery zadane przez LPIi.
nas w tym miesiącu pytania. Wśród osób, które nadeślą odpowiedżi, wybie
rzemy tę, która z osobą towarzyszącą i dzieckiem (do 5 lat) w pensjonacie w
Jastrzębiej Górze skorzysta z dwóch noclegów, wyżywienia, siłowni, sauny,
sali gimnastycznej oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: Który wakacyjny miesiąc jest dłuższy - lipiec czy
sierpień? Na odpowiedzi czekamy do 7 września 2002 r.
•
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 „Jastrzębia". W
tym miesiącu przypada pięć piątków, znajdziecie więc pięć pytań konkurso
wych, jednak aby wygrać wystarczy odpowiedzieć jak co miesiąc, na cztery z
nich.

Nasi Partnerzy

Zagraniczną wycieczkę dla dwóch osób wygrał w tym tygodniu
Stanisław Matuszewicz z Gdyni. Weekend na Kaszubach spędzi z
osobą towarzyszącą Karolina Andrzejewska z Rumi. Dwa rowery
otrzyma natomiast Anna Grunt z Gdańska. Laureatom gratulujemy
i prosimy o kontakt z naszym Biurem Konkursów, od poniedziałku
pod nr. tel. (058) 30-03-175. Po odbiór nagród prosimy przychodzić
z potwierdzeniem wykupionej aktualnej prenumeraty przynajmniej
na trzy miesiące.

87-13

73

•Weekend w Jastrzębiej Górze

na konsumpcję

•Informacja PKP

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

PUCK. tel. 673-22-21
HEL. tel. 675-04-43

REKLAMA

Autoryzowana stacja

. MATERIAŁY
BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE

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

Wejherowo, ul. Gdańska 17
tel. (0-58) 672 16 35

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

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

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"

j

j

Fachowa naprawa na profesjonalnych urządzeniach

Czytaj więcej:

puefcnaszeniiasto.pl

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

imię i nazwisko.

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

•Przychodnie

adres, telefon....

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

POLICA. ul. Dworcowa 5, tel. 674-

WARTO
WIEDZIEĆ

kupon konkursowy

Rozdajemy komiksy

]1

4,85 zł/szt.

KLEJ DO PRZYKLEJANIA STYROPIANU 25 kg 13,80 zl/op.
KLEJ DO WTAPIANIA SIATKI 25 kg
18,75 zl/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-V100 gr. 42 mm SBS 8,80 zł/m2
PAPA TERMOZGRZEWALNA V60S42H
6,75 zł/m2

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

248(M)S 16/B/l 169
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piątek
23 sierpnia 2002 r.

SUPERKINO KREWETKA

mm
Neptun
ul. Długa 57
tel. 301-82-56

USA (12)
Scooby Doo
Ostrożnie z dziewczynami USA (15)
l
£=mc
Polska (15)
Suma wszystkich strachów USA (15)

12
12 zł n. 10 zł u
13.40,17.10,20.40
15.20,18.50
22.15

Amelia
E=mc2
Piękny umysł
Dzieci niebios

Francja (15)
Polska (15)
USA (15)
Iran. (12)

14.50
17,21.10
18.45
15.20

12 złn. 10złu.

Helikon
ul. Dtuga 57
tel.301-53-31

Hrabia Monte Christa
Monsunowe wesele
Wtoski dla początkujących
Fanatyk

Irl./Anglia (12)
Ind./Ang. (15)
Duń. (15)
USA (18)

14.40
17
19
21

12 zł n. 10 zł u

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

Faceci w czerni 2
Był sobiec chłopiec
Cześć Tereska
Włamanie na śniadanie

USA (15)
USA (15)
Pol. (15)
USA (15)

15
16.45
18.30
20

12 zt n. 10 zł u

Kameralne
ul. Otuga 57
tel.301-53-31

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

Czekolada
Gosford Parte
Milion Dollar Hotel

17
19.05
21.35

12 zt n, 10 zł u

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

Pianistka
Aust./Fr. (15)
E=mc2
Polska (15)
Ostrożnie z dziewczynami USA (15)

16.55
19.20
21.05

12 zł n. 10 zł u.

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

Ostrożnie z dziwczynami
E=mc2

16,19.45
17.45,21.30

12 zł n. 10 zt u.

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

USA (12)
Scooby Doo
Suma wszystkich strachów USA (15)

Kinoteatr
ul. Swarożyca 1

Rusałka
ul. 8 Marca 49

Kino Żeglarz
tel.67-52-148

Będzie się dziato

mmm

|

7*

Avałon
Pocałunek smoka

Wielki powrót
Piękny umysł

USA (15)
Polska (15)

USA (15)
USA (15)

USA (12)
USA (15)

16.30
18.15,20.45

19
19 niedz.

17
19

Ręka Boga

USA (b.o.)

11.10,13.20,17.40, 20,22.20

E=mc2

Polska (15)

Szyfry wojny
Ostrożnie z dziewczynami
Suma
wszystkich strachów
Scooby Doo
Smakosz
Śnieżne psy
Men In Black II
Resident Evil
Niewierna
Był sobie chłopiec
Lilo i Stich
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Epoka lodowcowa
Dzień świra

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

16.30,18.30,20.30,22.30 pt.
12.30,14.30,16.30,18.30,20.30,
22.30 sob., niedz.
10,13,16,19,22
12.10,14.10,18.20,20.20,22.20
14.30,17,19.30,22

12 zł n. 10 złu

5 zł
50 zl

10 zł
10

14.30 pt., sob. 12 zt

Był sobie chłopiec

USA (15)

16 pt.

Z piekła rodem

USA (15)

18 pt., 16 sob., 24 niedz.

Helikopter w ogniu

USA (15)

20 pt., 22 sob., 17.30 niedz.

Zawód szpieg

USA (15)

22.30 pt., 18 sob.

Kariera Nikosia Dyzmy

Pol. (15)

20.15 sob., 22.15 niedz.

Włamanie na śniadanie

USA (15)

20 niedz.

16 niedz.

Produkcja / wiek

E=mc2
Polska (15)
Ostrożnie z dziewczynami USA (15)

16.30,18.15
20

12 zt n. 10 zł u

Śnieżne psy
•Reż.: Brian Levant•Prod.: USA, 2002
•Typ: komedia•Wyst.: Cuba Gooding Jr., Ja
mes Coburn, Sisqo, Nichelle Nichols

Pewnego dnia ku swemu wielkiemu zdziwieniu Ted Brooks, wzięty dentysta
ze słonecznego Miami, dowiaduje się, że odziedziczył... zaprzęg psów na
Alasce. Postanawia się podjąć wyzwanie i zaopiekować się zwierzętami.
Okazuje się jednak, że jest człowiek, który pragnie przejąć psy na własność.
Ted nie ma innego wyjścia, jak nauczyć się trudnej sztuki powożenia psim
zaprzęgiem i stanąć do walki o przyszłość swych czworonożnych przyjaciół.

'Suma wszystkich strachów"
•Reż.: Phil Alden Robinson•Prod.: USA, 2002•Typ: thriller
•Wyst.: Ben Affleck, Morgan Freeman, James Cromwell, Liev Schreiber,
Alan Bates
Jack Ryan dopiero startuje w hierarchii CIA jako analityk. Jak na „żółto
dzioba" przypada mu w udziale nie lada zadanie. Musi uratować przed za
gładą kilkaset istnień ludzkich, w tym życie prezydenta USA. Terroryści chcą
zdetonować na terenie Stanów Zjednoczonych broń masowego rażenia. Za
mierzają użyć jej podczas rozgrywek futbolowych. Wiadomo, gdy zaczyna
się sezon, Amerykanie wpadają w amok i bilety na stadiony sprzedają się
jak ciepłe bułeczki. Schodzą się tysiące fanów...

Godzina
10.45,13,15.20,17.40, 20,22.15
12.20,14.35,17,19, 21, 23 pt„ sob.
12.20,14.35,17,19,21 niedz.
11.15,16.10,18.30, 21.15 pt.
11.15,13.50,18.30,21.15 sob., niedz.

USA (15)

Szyfry wojny
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra
Był sobie chłopiec
Faceci w czerni 2
Gwiezdne wojny
- Atak klonów
Hrabia Monte Christa
Niewierna
Scooby Doo
Smakosz
Suma
wszystkich strachów
Śnieżne psy
Włamanie na śniadanie
Epoka lodowcowa
Lilo i Stich
Potwory i spółka

USA (15)
Francja (b.o.)

13.35,16.40,19.30,22.30
9.15,11.30,14.20,17.45,19.50,22.45

USA (15)
USA (12)
USA (12)
dubbing
Irl.Ang. (12)
USA (15)
USA (12)
Niemcy/USA (15)
USA (15)

13.50 pt., 16.10 sob, niedz.
11.20,14.10,15.15,17.45,20.20, 22
10.30
17,20,20.50
19.20
9.30,11.45,13,40,15.35,17.55
14
15,18.15, 21.40 pt.
15,18.15, 21.45 sob. niedz.
10.15,12.40
16.05,18.50,21.50
9.45,12.15
10.35,12.55,17.25
10.00

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

•
Tanie wtorki -10 zł
•
normalny 14 zł
S bilety week. do godz. 17 -14 zł
U bilety week. po godz. 17 -17 zł
H dziecięcy -10 zł

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

SILVER SCREEN

Produkcja / wiek

Szyfry wojny
Ziemia niczyja
Suma
wszystkich strachów
Scooby Doo
Włamanie na śniadanie
Faceci w czerni 2
Był sobie chłopiec
Asterix i Obelix
- Misja Kleopatra

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

10.45,13,15.20
14.15,19.45
10.40,12.40,16.40,22.50
18.45
11,13.20,15.45,18.15,20.30,22.40

Smakosz
Niewierna
Śnieżne psy
Lito i Stich
Epoka lodowcowa

Niemcy/USA (15)
USA (15)
USA (b.o.)
USA (b.o.)
USA (b.o.)

21,22.50
17, 22.30
11.45,14.20,16.30

TEATR

"""

Sopot

.Domofon,
czyli ipiewniaek

ciofTłowy StBnjsIswy

•
Chcę uciec od zgiełku miasta. Może ty też? Szczupła, chyba
miła, wykszt. wyższe, niezależna finansowo i mieszkaniowo, bez
zobowiązań.
sygn. 1697
•
Kulturalny, 45-letni, jeszcze kawaler, szatyn, pracujący, wykszt.
pomaturalne, spokojny, romantyk o czułym sercu, ceniący ciepło
domowego ogniska, bez zobowiązań, niepalący. Jeśli też kochasz
przyrodę, nie szukasz przygód, jesteś uczciwa, tolerancyjna i na
prawdę zależy ci na prawdziwej harmonii, by życie mogło być
piękne i szczęśliwe - to napisz.
sygn. 1698

•
Wolna, 59 lat, skromna, uczciwa, nie lubi ludzi zakłamanych,
na wcześniejszej emeryturze - pozna pana uczciwego o dobrym
sercu, nieszukającego przygód, do lat 65. Mile widziane skromne
mieszkanie. Wolna.
sygn. 1700
•Lubię podróżować, jeździć na rowerze, słuchać muzyki. We
dwoje byłoby o wiele przyjemniej i weselej. Mam 44 lata, 170
cm, jestem szczupłą, zadbaną, ładną kobietą, lubię ciepło domo
wego ogniska i elegancję. Jeżeli jest gdzieś mężczyzna, który
chciałby zmienić swoje życie, to proszę o list, wiek 40-50 lat.
sygn. 1701
•
Wolna, niezależna, wyksz. średnie, elegancka blondynka, z
własnym M, opiekuńcza, zaradna, lubiąca taniec, spacery i lamp
kę wina przy świecach, bardzo samotna, pozna pana ok. 65 lat,
czystego, miłego, wolnego, bez zobowiązań, który mógłby u niej
zamieszkać, Cel towarzysko-matrymonialny. Foto i nr tel. mile wi
dziane.
sygn. 1702
•
Wdowa (lat 60,165/60), katoliczka, bez nałogów, uczciwa,
niezależna, pozna wdowca (do 75 lat), katolika bez nałogów, z
własnym M, z Trójmiasta. Gertruda.
sygn. 1703
•
Wolna 40-latka, kończąca studia, z 6-letnim dzieckiem. Pogod
na, lubiąca spacery. Szuka pana w odpowiednim wieku, mające
go nadzieję, iż piękne dni nadejdą.
sygn. 1704

•
32-letni brunet, 189 cm, 86 kg, zmotoryzowany - pozna panią
do 45 lat w celu niezobowiązującej znajomości.
sygn. 1706

Godzina
11.15,13.20, 15.30,17.45,20, 22
11.20,13.15,15.15,17.15,19.15,21.15
14.30,18.30,20.45 pt.
14.30,18,30 sob., niedz.
14,16.45,19.30,22.15
20.45 sob., niedz.
17.30,20.15,22.40

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

•
Jeśli też uważasz, że również w jesieni życia można się odna
leźć, zbudować trwały i piękny związek, oparty na zrozumieniu,
zaufaniu, przyjaźni, miłości - to napisz, podaj nr telefonu. Szczu
pła, o miłej aparycji i łagodnym usposobieniu, absolutnie niekonfliktowa, niezależna, wykszt. wyższe, wolna, chyba jeszcze młoda
średniolatka.
sygn. 16%

•
Kawaler lat 39/165, wykszt. średnie, własne M, pracujący, sfj^^
kojny, bez nałogów, lubiący turystykę, teatr, kino, wszechstronne
zainteresowania. Pozna pannę o takich samych walorach, wiek
30-37 lat. Tel. ułatwi kontakt.
sygn. 1705

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

E=mc2
Polska (15)
Ostrożnie z dziewczynami USA (15)
Ręka Boga
USA (15)

•
Wrażliwego pana, wartościowego, z wykszt. najchętniej wyż
szym, choć niekoniecznie, wolnego, lat 40 kilka i więcej, pozna
szczupła, wykszt. wyższe.
sygn. 1695

•
Wolny, 63 lata, 170 cm, samotny, bez zobowiązań, mieszka
niowo i finansowo niezależny, dochód stały. Lubię spacery, nie pi
ję. Chcę poznać panią niskiego wzrostu, wolną, w wieku 50-60
lat, która nie szuka przygód.
sygn. 1699

Ręka Boga

Tytuł

USA (15)

po godz. 17 pt.-niedz.-17 zt
3 ulgowe -10 zł
M studenckie -14 zł
•
grupowe -10 zł
•
wtorki -10 zł

MULTIKINO

Tytuł

Pol. (b.o.)

USA (b.o.)

12.10
18.20

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

Tytus, Romek i Atome

Wisła
ul. Dąbrowskiego 1'1 Epoka lodowcowa
13 duchów

USA (12)
10.20,12.20,14.20,16.20
USA (15)
20.20
USA (b.o.)
10.10,12.30,16.10
USA (12)
10.20,12.20,16.20,18.20,20.20, 22.20
USA (15)
15.30,21.40
USA (15)
22.20
USA (15)
14
USA (b.o.)
10.20
Francja (b.o.) dubbing 10.10,14.40,17,19.20

£ normalny
do godz. 17 pon.-czw. -15 zł
do godz. 17 sob.-niedz. -16 zł
% normalny
po godz. 17 pon.-czw. -16 zł

serwis informacji lokalnych

SERCA DWA

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

USA (b.o.)
Polska (15)

www.naszemiasto.pl

£sob., niedz.-19 zł
S uigowe -12 zł
S studenckie -14 zł
•
Tanie wtorki-10 zł
•
grupowe (inf. u kierownika kina)

18.15,20.30 pt., niedz. 34 zł
18, 20.30 sob.

•
Jestem 19-letnim, ciemnym blondynem o zielonych oczach,
spod znaku Raka. Lubię koszykówkę, dobre imprezy i szybkie sa
mochody, u kobiet cenię szczerość oraz wyrozumiałość. Chętnie
poznam panią w wieku 18-25 lat.
sygn. 1708
•
Wolna (45/167), syn (7 lat), prowadzi własną działalność, nie
zależna mieszkaniowo i finansowo - pozna pana do 50 lat, wy
sokiego, bez nałogów z własnym M. Mile widziany samochód.
sygn. 1709

TesTTjesteś samotny

12
10.30,12.30

Cena

•
Wdowa, lat 54,162 cm, 62 kg, wykszt. średnie, atrakcyjna, ale
samotna. Jeśli ty odczuwasz to samo - napisz. Pan do lat 60-65.
sygn. 1707

•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.

Gdzie

teatr Atelier
al. Mamuszki 2
inf. 555-14-84
rezerwacja
0502-982-361

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

KUPON

rca
<dwa

Sport

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

•OBaSBBB•Handel Puck
bramkarze: Zbigniew
Zasadowski, Mariusz Żurawski,
Krystian Konkel
obrońcy: Piotr Pliński, Mariusz
Lengiewicz, jerzy Tuchliński,
Łukasz Labuda, Łukasz Lesner,
Rafał Oss, Marcin Ferra, Dawid
Krepel, Łukasz Sieradzki, Bartosz
Patok
pomocnicy: Rafał Thiel, Krzysztof
Łuczak, Sławomir Szmidt,
Ireneusz Drzeżdżon, Łukasz
Zacharów, Dariusz Maszota
napastnicy: Leszek
Podlaszewski, Karol Szadowski,
Tomasz Thiel, Marcin Gamdzyk,
Sebastian Sarnecki, Damian
Pepłiński, Arkadiusz Krzebietke
trener: Leszek Podlaszewski

piątek
23 sierpnia 2002 r.
Kartuzy, Kościerzyna, Wejherowo, Puck, Chojnice

SKŁADY DRUŻYN

Kaszuby. Startuje A klasa

Wyścig o okręgówkę

•Agra Ostrowite
bramkarz: Robert Gierszewski
obrońcy: Krzysztof Czepek, Przemysław Kiedrowicz, Waldemar Łasicki, Andrzej
Pruski, Sebastian Skwierawski, Włodzimierz Skwierawski, Robert Szynszecki,
Kamil Trzebiński, Jarosław Trzebiński
pomocnicy: Daniel Binger, Waldemar Kiedrowicz, Marek Kostkowski, Jacek
Sakowski, Krzysztof Prondzyński, Andrzej Skwierawski, Damian Szmagliński,
Mariusz Trzebiński
napastnicy: Robert Garbacik, Dominik Hajdasz, Witold lipiński, Janusz
Trzebiński
trener: Leszek Szank.
kierownik drużyny: Tadeusz Skwierawski
przyszli: Czepek, Prondzyński (Kolejarz), K. Trzebiński (Chojniczanka), Łasicki
odeszli: Leszek Chmielewski, Krzysztof Rolka

tioor

•Korona
Żelistrzewo

•

bramkarze: Robert Grabowski,
Artur Grabowski
obrońcy: Marek Joachimiak,
Piotr Rzepka, Rafał
Barbachowski, Ireneusz
Lewiński, Andrzej Rathnau,
Mateusz Darga, Piotr Lessnau
pomocnicy: Robert Kreft, Adam
Kuptz, Arkadiusz Okrój, Jarosław
Roeske, Robert Dettlaff, Arnold
Pluta, Aleksander Rażyński,
Tomasz Piątek, Waldemar
Łuczak, Artur Krysiewicz, Andrzej
Budzisz
napastnicy: Łukasz Kreft, Michał
Rychłowski, Mariusz Lesner,
Krzysztof Pałuba, Michał
Chrobak
trener: Marek Joachimiak

•MKS
Władysławowo
bramkarze: Marcin Czajka,
Marcin Pobłocki, Józef Stolarski
obrońcy: Robert Hintzke, Dawid
Janowicz, Jarosław Kempiński,
Henryk Kowalewski, Zbigniew
Kowalewski, Sławomir Orwat,
Tadeusz Perszon
pomocnicy: Henryk Bartniczak,
Marcin Cysewski, Sławomir
Holender, Ryszard Klimas, Jerzy
Perszon, Rafał Proena, Adam
Szulc, Rafał Wolski, Andrzej

^^aglewski

^^lapastnicy: Tomasz Grapp, Karol
Kuchnowski, Przemysław
Pawlina, Mariusz
Szczepankowski
trenerzy: Andrzej Baran,
Zygmunt Kuchnowski

•Relaks
Mechowo
bramkarze: Marian Treder,
Wojciech Ceynowa
obrońcy: Eugeniusz Pliński,
Kazimierz Kirszling, Marek
Stromski, Jarosław Grapp,
Michał Kreft, Karol Rogata
pomocnicy: Maciej Zieliński,
Kamil Groenwald, Robert
Chojka, Ireneusz Głowienką
Marian Rogala, Mieczysław
Stromski
napastnicy: Ryszard Rompca,
Adrian Rompca, Wiesław Pliński,
Adam Piepka, Paweł Stromski
trener: Eugeniusz Pliński

•Sokół
Kosakowo
bramkarze: Andrzej Gruba,
Leszek Starosta, Józef Stromski
obrońcy: Jerzy Kania, Tadeusz
Miłosz, Andrzej Kosiorek,
Krzysztof Prokopowicz, Marek
Wołyniec
pomocnicy: Andrzej Łomiński,
Marek Pniewski, Andrzej
Matofij, Jacek Romanowski,
Cezary Skurtys, Sławomir
Mrozewski
napastnicy: Maciej Dmowski,
Dawid Turosiński, Dariusz
Lewiński
trener: Edward Kosiarek (jon)

s Goręczyno
bramkarze: Radosław Nikel, Waldemar Sobisz
obrońcy: Andrzej Brylowski, Jarosław Brylowski, Karol Data, Euzebiusz Driwa,
Damian Krzeszewski, Przemysław Pteszek, Krzysztof Ustowski
pomocnicy: Stefan Bemowski, Piotr Byczkowski, Marcin Płotka, Radosław
Rychert, Łukasz Sapała
napastnicy; Łukasz Grota, Krzysztof Grota, Waldemar Kluge, Leszek Renowski
trener: Łukasz Sapała, kierownik drużyny: Kazimierz Zielke
przyszedł: Driwa (Cartusia II)

Chojniczanka II

Drużyna Relaksu Mechowo zapowiada walkę o awans do okręgówki.

J

utro kolejny sezon
rozpoczynają druży
ny występujące na
boiskach A klasy. Jako
pierwsi, o godz. 15 na
boisko w Jastarni wybiegną
gracze miejscowego klubu
sportowego i Orkanu Gdy
nia.

Bez Kaszubii
W pierwszej grupie klasy
A nowymi drużynami są
spadkowicze z ligi okręgo
wej, Celtic Reda i Handel
Puck. Do tego dochodzi jesz
cze drużyna Korony Żeli
strzewo, która wywalczyła
awans z puckiej grupy klasy
B. Do kompletu gdańska
centrala dorzuciła jeszcze
rezerwy gdyńskiej Arki.
Nie ma już w A klasie Ka
szubi Starzyno, o perype
tiach
której
pisaliśmy
w ostatnich numerach.
Zgodnie z tym co ostatnio
usłyszeliśmy od Henryka
Zieńciuka, przewodniczące
go Wydziału Gier Pomor
skiego Związku Piłki Noż
nej, drużyna ze Starzyna
miała -występować w wejherowskiej grupie klasy B. Jed
nak z tego co dowiedzieli
śmy się nieoficjalnie grać
będzie jednak w grupie puc
kiej.

Handel chce wrócić
Pretendentów do awansu
jest co najmniej kilku.
- Chcemy szybko wrócić
do okręgówki - mówi An
drzej Wiśniewski, wicepre
zes Handlu Puck. - Taką de
cyzję podjęliśmy na ostat
nim spotkaniu. Uważamy, że
w meczach barażowych zo
staliśmy skrzywdzeni. Trze
ba jednak grą pokazać, że to
my mamy rację.
Oprócz spadkowiczów
i rezerw Arki, w walce
o awans będzie się liczyć Re
laks Mechowo. Drużyna ta
doskonale zaprezentowała
się w rundzie wiosennej. Te
raz została jeszcze wzmoc
niona piłkarzami Gryfa Wej
herowo.

0 awansie nie myślą
W grupie II kaszubskimi
rodzynkami będą Żukowo II
1 Dragon Bojano. Obie dru

żyny raczej o awansie do
wyższej klasy nie myślą.
W przypadku rezerw Żuko
wa jest to zresztą niemożli
we - pierwszy zespół gra
w okręgówce.
- U nas wszystko jest
podporządkowane pierw
szej drużynie - mówi Adam
Wróbel, piłkarz Żukowa II. Tym niemniej, będziemy
walczyć o miejsce w czubie
tabeli.

Tęcza powalczy
W grupie trzeciej zagra
dwóch beniaminków: Santana Wielki Klincz i Wda Czar
na Woda oraz jeden spadkowicz z okręgówki - Victoria
Kaliska. Pozostali to starzy
znajomi z ubiegłego sezonu.
Faworytami powinny być
zespoły z powiatu staro
gardzkiego: Victoria i Sokół
Zblewo. Na walkę o pierw
sze miejsce ostrzą sobie zę
by jeszcze piłkarze Tęczy
Brusy
- Zarząd postawił nam
zadanie zajęcia miejsca
w czubie tabeli - mówi To
masz Ostrowski, napastnik
Tęczy - My jednak chcemy
walczyć o awans do okrę
gówki, w której kilka lat te
mu Tęcza grała.
Walkę o wysokie miejsce
zapowiadają również Chojniczanka II i Agra Ostrowite.

W środku stawki
Zespoły z powiatu kartu
skiego chcą zająć miejsce
w środku tabeli.
- Gramy w A klasie już
9 lat, myślę że pogramy jesz
cze trochę - mówi Kazimierz
Zielke z Atlasu Goręczyno. Nie nastawiamy się na wal
kę o awans.Gramy zawodni

—[

kami miejscowymi, na
wzmocnienia nas nie stać.
Patrzymy na to wszystko re
alnie.
Podobnie "wygląda sytu
acja w Słupii Sulęczyno.
- Mamy kilku młodych,
obiecujących piłkarzy, ale
lukę po napastniku, Kamilu
Śledziewskim będzie trudno
zapełnić - mówi Ireneusz
Korda, bramkarz Słupii. Nie będzie jednak źle. Na
awans nie liczymy ale śro
dek tabeli jest realny.

Utrzymać się
O utrzymanie walczyć bę
dą drużyny z powiatu kościerskiego.
- Chcemy przerwać passę
awansów i spadków zespo
łów z okolic Kościerzyny mówi Arkadiusz Maliszew
ski, prezes Santany - Grać
będziemy w składzie bardzo
zbliżonym do tego, który wy
walczył awans, lecz sadzę, że
wystarczy on do utrzymania
się w lidze.
Utrzymanie się to rów
nież cel Gwiazdy Karsin.
W ubiegłym sezonie karsinianie „uciekli spod topora"
dzięki weryfikacji jednego
ze spotkań wyżej notowane
go w końcowej tabeli KS
Dziemiany.
- Nie mamy wzmocnień,
odeszli Joryn i Andrzejew
ski. Nie ma co liczyć na zbyt
wiele - mówi Zbigniew
Pliszka, trener Gwiazdy.
Najwyższe aspiracje ma
Kasztelania Garczyn.
- Myślę, że stać nas na
miejsce w górnej połówce
tabeli - mówi Paweł Kreft
z Kasztelanii.

Zestaw par pierszęj kolejki

(Mroz, jan)

~ J—

Grupa 1

Korona Żelistrzewo - Handel Puck (n. 14), Arka (I Gdynia - Celtik Reda (n. 11),
Orkan II Rumia - Iskra Szemud (n, 14), Relaks Mechowo -MKS Władysławowo (rt. 13),
KS Jastarnia - Orkan Gdynia (s. 15), Sokół Kosakowo - Orlęta II Reda (n. 11)

Grupa 2
Rokitnica - Handy Gdańsk (n. 14), Zapro Ujeścisko - PCKiS Przywidz (n. 15), Czarni II Pruszcz
Gdański - Alma Sobieszewo, Żukowo II - Wisła Steblewo, GKS Kowale - Champion Gdańsk.
Dragon Bojano zagra w niedzielę na własnym boisku o godz. 17.30. W momencie, gdy zamy
kaliśmy to wydanie „Dziennika" nie był jeszcze znany rywal Dragona.

Grupa 3

iw ywMkKKIina- Wgpria Kstiska (n, 34),'Wcia-Cżśm5'.Woąa SoKttr Zblewo fe l«}, Sf|f
nr mb i! .
i
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Pom(&2aiiKa:5k6rc|.:;:Gwiażi:U Karsin (s.ti)

bramkarze: Krzysztof Pestka, Grzegorz Rybakowicz
obrońcy: Dawid Górzyński, Michał Jeszka, Marcin Kuc, Tomasz Kuczman,
Wojciech Stolp, Marcin Urban
pomocnicy: Jakub Adamski, Krzysztof Czapiewski, Waldemar Dobrane, Łukasz
Drążkowski, Arkadiusz Jarentowski, Sebastian Michalak, Maciej Ossowski,
Zbigniew Ramutkowski, Pawł Sawicki, Dariusz Szadłowski, Maciej
Wojciechowski, Damian Zacharek
napastnicy: Mariusz Adamczyk, Marcin Bieliński, Dariusz Dobrane, Szymon
Jączyński, Marcin Synoradzki, Artur Zieliński, Adam Żołądź
trener: Jacek Tobolski, kierownik drużyny: Marcin Synoradzki
W zespole mogą występować zawodnicy z pierwszej drużyny.
przyszli: Adamski, Czapiewski, Drążkowski, Jarentowski, Jączyński, Kuc,
Michalak, Sawicki (zespół juniorów), Ramutkowski (Jantar Pawłowo),
Wojciechowski (Kolejarz Chojnice), Szadłowski (Pomorzanin Serock), Ossowski
(Meteor Silno), Urban

Gwiaz

irsin

bramkarz: Marcin Piotrkowski
obrońcy: Tomasz Borzyszkowski, Mariusz Gliniecki, Marcin Krut, Piotr Łosiński,
Robert Repiński
pomocnicy: Marcin Borzyszkowski, Dariusz Duda, Seweryn Manszewski,
Krzysztof Seweryn, Tomasz Szulc
napastnicy: Maciej Bruski, Przemysław Narloch
trener: Zbigniew Pliszka
kierownik drużyny: Jerzy Adler
przyszli: Manszewski (Borowiak Czersk), Piotrowski
odeszli: Grzegorz Andrzejewski (Borowiak), Tomasz Joryn, Adam Chabowski

Kas •! nia Garczyn
bramkarze: Adam Chmura, Grzegorz Piekarski
obrońcy: Łukasz Adamczyk, Paweł Blankowski, Zbigniew Pliszka, Łukasz
Runowski, Ryszard Runowski, Zygmunt Szwarc
pomocnicy i napastnicy: Piotr Blankowski, Piotr Borys, Mariusz Dłużniakiewicz,
Jacek Dorawa, Andrzej Kreft, Józef Nikel, Jakub Zambrzycki, Grzegorz
Zdrojewski, Jacek Zdrojewski
trener: Piotr Kreft
kierownik drużyny: Ryszard Ronkowski
odeszli: Błażej Nowopolski (Huragan Nowe Polaszki), Bartłomiej Kowalewski,
Daniel Kowalewski (Jarex Grabowo Kościerskie)

Santana Wielki Klincz
bramkarze: Arkadiusz Lorek, Wojciech Ossowski, Jarosław Rychert
obrońcy: Krzysztof Czyżewski, Tomasz Czyżewski, Marek Kisicki, Ryszard
Kosznik, Radosław Lorbiecki, Seweryn Tocha, Marcin Zaborowski
pomocnicy: Dariusz Dąbrowski, Daniel Dąbrowski, Władysław Duraj, Piotr
Małek, Daniel Sabisz, Kszysztof Szewczyk, Karol Tuszkowski
napastnicy: Łukasz Duraj, Robert Labudda, Andrzej Ziegert
trener: Krzysztof Szewczyk
kierownik drużyny: Arkadiusz Maliszewski

Słupia Sulęczyno
bramkarze: Ireneusz Korda, Wojciech Ostrowski
obrońcy: Jacek Driwa, Roman Gruchała, Rafał Kazimierowicz, Andrzej Kreft,
Tomasz Kreft, Krystian Wawrzon, Sławomir Werra
pomocnicy i napastnicy: Ireneusz Baske, Jakub Borowicz, Adam Budkiewicz,
Krzysztof Gański, Mariusz Gostkowski, Marcin Gołuński, Rafał Kitowski, Paweł
Kłopocki, Dariusz Kozanecki, Paweł Kulaszewicz, Zbigniew Lis, Łukasz Regliński,
Andrzej Szapała, Tomasz Żeleźnik, Wojciech Żeleźnik
trener: Jerzy Nurek
kierownik drużyny: Jan Gruchała
przyszli: Borowicz, Kulaszewicz, Ostrowski, Wawrzon
odeszli: Kamil Śledziewski (Cartusia), Mateusz Gruchała (Radunia Stężyca),
Leszek Labuda (zakończył karierę).

bramkarze: Piotr Cysewski, Krzysztof Kuliszewski, Krzysztof Orlikowski,
obrońcy: Michał Frymark, Sławomir Gańcza, Tomasz Gierszewski, Paweł
Greinke, Arkadiusz Gronalewski, Karol Kubiszewski, Dariusz Posieczek, Błażej
Remus, Bartłomiej Stoltman
pomocnicy: Szymon Bruski, Radosław Duraj, Wojciech Krefft, Sylwester
Kiedrowicz, Arkadiusz Lepak, Błażej Marcinek, Przemysław Markut, Jarosław
Wojciechowski
napastnicy: Leszek Kiedrowicz, Marcin Kiedrowicz, Stanisław Mientki, Tomasz
Ostrowski, Sławomir Warnke
trener: Czesław Gierszewski, asystent Zbigniew Pryba
kierownik drużyny: Stefan Rekowski
przyszli: Stoltmann (Grom Leśno), Wojciechowski (KS Dziemiany)

Rozmaitości

Echo Ziemi Puckiej

NIE PRZEGAP

serwis informacji lokalnych

Żelistrzewo. Piknik hippiczny

Zabawa z Niveą

Udany festyn
O

^rnot^

Festyn firmy Nivea.

www.naszemiasto.pl

Fot, Justyna Bizewska.

WŁADYSŁAWOWO. Cztery dni trwał w centrum
miasta festyn organizowany przez Niveę. Oprócz
prezentacji wyrobów firmy, była to okazja do
wspólnej zabawy. Szczególnie dużo gier i zabaw
przygotowano dla dzieci. Wielkim powodzeniem
cieszyły się także konkursy dla starszych i młod
szych, które organizowano kilka razy dziennie.

(mid)

Żegnaj lato

lbrzymim po
wodzeniem
cieszył się pik
nik hippiczny
na stadionie w
Żelistrzewie. Konkursom
jeździeckim towarzyszył
festyn, podczas którego
wystąpiły zespoły regio
nalne z piosenkami ka
szubskimi i biesiadnymi.Przygotowano
stoiska
gastronomiczne.
- Impreza jest bardzo
udana - ocenia Roman
Jackiewicz, prezes Klubu
Jeździeckiego Jackiewi
czów.
Podczas pikniku roze
grano cztery konkurencje
jeździeckie: skoki z tra
fieniem w normę czasu, z
oceną stylu jeźdźca, kon
kurs zwykły i o wzrasta
jącym stopniu trudności.
W pierwszym konkursie

najlepiej jechała Justyna
Badaszko na Nelsonie.
Drugi konkurs z oceną
stylu jazdy to popis Boże
ny Jachlewskiej - Pie
chowskiej na Wembleyu
B. W trzecim konkursie
najlepiej jechała Anna
Michniewicz na Ferii.
Najwięcej emocji dostar
czył ostatni konkurs z ro
snącym stopniem trud
ności. Tu najlepiej poje
chał Przemysław Sar
nowski na Argonaucie.
- Wybraliśmy ten sta
dion na miejsce zawo
dów, gdyż pragnęliśmy
pokazać naszym miesz
kańcom piękno tego
sportu - mówi Jan Dettlaff, kierownik Gminne
go Ośrodka Kultury,
Sportu i Ochrony Prze
ciwpożarowej.
(R.K.)

CS#

Katarzyna Wasilczuk na koniu Karioka pokonuje kolej4l
ną przeszkodę na parkurze.
Fot. Roman Kościelniak

Władysławowo. Ekologiczny eksperyment

„Zjadacz" oleju w rybackim porcie

N
Zapewne na festynie we Władku nie zabrak
nie mieszkańców i turystów.
Fot. Justyna Bizewska.

W sobotę 24 sierpnia na boisku przy ul. Gdań
skiej we Władysławowie odbędzie się festyn „Że
gnaj Lato". Zabawa rozpocznie się o godz. 17 i po
trwa do godz. 23. Na estradzie plenerowej zapre
zentuje się m.in. miejscowa grupa folklorystyczna
Kaszubianki. Standardy muzyki pop i rock wyko
nywać będą grupy For Sale i Snajper. Gwiazdy
wieczoru będzie zespół Golden Life.
Jak zwykle będą liczne konkursy w tym karaoke,
zabawy dla dzieci i stoiska gastronomiczne.
W przypadku złych warunków atmosferycznych
impreza zostanie przeniesiona do lokalu Karczma
przy ul. Siedleckiego we Władysławowie.

(mid)

owy preparat do usu
wania oleju, m.in. w
zęzach kutrów, za
prezentowany został w por
cie władysławowskim. Śro
dek działa w nietypowy
sposób - rozwija mikroor
ganizmy, które „zjadają" olej
w 97 proc. Warunkiem dzia
łania jest ruch wody (falo
wanie powierzchni) oraz
dopływ tlenu.
Substancję zastosowano
w wyznaczonym specjalnie
miejscu portu. Najpierw
wylano odrobinę zanie
czyszczonego oleju z silni
ka, później posypano po
wierzchnię
preparatem.
Niestety, część z doświad
czalnych składników zdoła

ła „wydostać się" za przygo
towano opaskę. Końcowy
efekt powinien być widocz
ny za ok. 2 tygodnie.
- Eksperyment powtó
rzymy na większą skalę: al
bo we Władysławowie, albo
w którymś z portów trój
miejskich - mówi Dariusz
Król, organizator spotka
nia, na które przybyli arma
torzy, przedstawiciele firm
paliwowych oraz straży po
żarnej.
Preparat jest obecnie w
trakcie atestacji przez pol
skie służby sanitarne.
(jan)

Zainteresowani przyglądają się ekologicznemu eksperymentowi.
Fot. Janusz Nowicki

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

MTODYCH, możliwość przeszko

lenia, fizyczna, umysłowa, 10 zł/
godz., 058/664-07-97

ALE okazja! Poszukujemy monta
żystów okien PCV i firm zaintere
sowanych sprzedażą okien,
0504/03-86-66, 0504/03-85-55

HANDLOWCÓW, magazynierów,
obsługa biura, stata, sezonowa,
623-54-59

KIEROWNIKA

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

OPIEKUNKĘ do 9- miesięcz

nego chłopca z okolic Rumi,
zadbaną, niepalącą, zatrud
nię 771-25-86

PRACE chałupnicze zleci produ

cent. „Akcept" 90-261 Łódź, Jara
cza 17 (042) "633-56-92, (042)
633-54-97

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

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

KAFELKARZ, monter płyt gips.kart., paneli, PCV, podłóg
szwedzkich, kierowca kat. B,
673-22-58
OPERATOR koparki klasa I, 20
lat praktyki, 673-35-46

ELEKTROMONTER, SEP 1 kV,
prawo jazdy kat. B z praktyką, po
dejmie każdą pracą, tel. grzecz.
(058)679-40-04

GERMANISTA emeryt, nauczy
ciel niemieckiego, poszukuje pra
cy w hotelu lub prywatnie,
058/672-49-35

OPEL Astra 1.6, 1992, benzyna,

lidny, bez nałogów- poszukuje
pracy, 0604/282-305

srebrny metalik, 10.600 zl,
(058)774-58-00, 0603-863-522

AUTO M0T0

PIEKARZ- podejmie każdą pracę

OPEL Kadett, 1980, stan dobry,
ważny przegląd, 4.000 zł,
(058)778-11-06

fizyczną, 0501-027-712

POLONEZ, 85 r„ rej.- IV 03 r„
(0694)12-42-25

KOMPUTEROWE pisanie, ska

POLONEZ, 90 r., stan bdb, nowy

nowanie, drukowanie, tabele, wy
kresy, poprawki, rysunki, inne,
(058)671-15-93, (0501)95-74-99

KOMPUTEROWE przepisywa
nie, tabele, wykresy, rysunki, po
prawki, skanowanie, drukowanie,
671-15-93, 0501/957-499
PRACĘ chałupniczą przyjmę,
chętnie
dla
(0605)20-93-84

BECHAPOWIEC, poszukuje pra
cy, (0505)27-24-44

UCZCIWY- 29- letni, średnie, so

rzemieślnika,

PRZEPISYWANIE komputerowe,
wykresy, tabele, rysunki, popraw
wydruk,
skanowanie,
ki,
(058)671-15-93, (0501)95-74-99

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

ROSYJSKI, wszystkie poziomy,
rosjanka po uniwersytecie w Jekaterinburgu, (0691)79-10-30

FIAT 126 p, 1987, siedzenia lotni
cze, uruchamiany na kluczyk,
0505-384-638

FIAT 126p, 600, 83 r„ siedzenia
lotnicze, R, błotniki do naprawy,
20 tys. km, 700 zł, (0604)86-1600, (0609)75-59-60

FORD Escort, poj. 14„ 1991 r„
czerwony, szyberdach, centralny
zamek, elektryczna regulacja
świateł, tel. 0600/972-859

FORD Escort GHIA, 1995 r„ ce
na do uzgodnienia, garanatowy,
tel. 052/397-82-76 lub 0609/350804
FORD Mondeo 1997 r. pierw
szy właściciel, 23 tys zł tel.
0609/662-022,055/279-29-52

akumulator, przegląd- V 03 r„
1500 zł, opony 80%, 774-82-02,
(0607)32-76-89

POLONEZ 1,5 LE, 85 r., stan db,
siedzenia lotnicze, H, R, 5-biegowy, 20 tys. km, silnik po kapital
nym remoncie, 800 zł lub zamia
na na Fiata 126p, (0609)75-5960, (0502)54-95-99
POLONEZ Caro, 91 r„ H, S,
benz./gaz, zielony metalik, 3000
zł, 674-23-21, (0606)29-01-68

PONTIAC Trans-Sport, 2,3 16 V,
1996 r., I właściciel, pełne wypo
sażenie + webasto, opony zimo
we, (0049)172-45-72-772
RENAULT 11,1984, 5- biegowy,
1,4 benzyna, 5- drzwiowy, 2.200
zł, (058)664-47-87, 0501-514484

SEAT Cordoba, 1,4 SE, czerwo

ny, 50 tys. km, garażowany,
I właściciel, 1997 r„ 23 000 zł,
(058)671-81-88

PRZYCZEPA samochodowo-cią-

OPEL Corsa, Astra, Toyota Yaris

gnikowa ład. 4,51, wywrotność 3stronna, 673-82-37

lub inny (gotówka), 058/56-13914, 0602/31-28-73

SKODA Felicia 1.9 D, od I wtaśc.,

STAR 1142, 1990 rok, 058/531-

61-40

(0606)29-01-68

SUBARU Justi, poj. 1.000, napęd

VW Golf II lub Jetta diesel, 5 lub 4

na 4 kola, 1991 r., cena 7.500 zł,
srebrny metalik, tel. 052/397-51 26
SUZUKI RF900R, 97 r„ 150 KM,
20 tys. km, grafit, wersja otwarta
+ spodnie i kask, 16 500 zł, 67403-02
VW Golf, 1996 r„ poj. 1.6, benz.,
alufelgi, 2 poduszki powietrzne,
centralny zamek, ABS, elektrycz
ne szyby, tel. 052/398-50-15

VW Golf I, diesel, 1982 r., 5 bie
gów, cena 3.600 zł, tel. 0608/886419
VW Golf II, 1985 r„ benz./gaz, 3 drzwiowy, cena 6.500 zł, tel.
0604/357-671
DŹWIG na Jelczu, Godziszewo,
ul. Tczewska, 058/588-18-24 do
16.00

OPONY 235/60 ZR 16, 205/50
ZR 16, 185 R 15 C, 6,50 R16C,
195 R14, 175 R13, 185/70 R13,
inne felgi, (058)661-72-82 do'
18.00

NIERUCHOMOŚCI

I00- auta powypadkowe

0604-235-892
I000-

auta

rozbite,

0604-228-214

I000- powypadkowe, rozbi

te, (058)556-96-25, 0604846-202

auta
powypadkowe
IOO

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

ABSOLUTNIE kupimy każdy sa

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

mochód- powypadkowy, cały.
Dobrze zapłacimy, 0691/025138, 0609/081-959

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

POWYPADKOWE, uszkodzone,

BRZYNO, sprzedam lub zamie

zachodnie. 671-59-62, 0601/800490

PRZYCZEPA

kempingowa,

!00 auta powypadkowe

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

nię mieszkanie 3-pok. 50 m kw.,
działka 1000 m kw., garaż, ogrzewaie gazowe na 2-pok. w Pucku,
673-32-28, (0505)76-31-38

(0605)66-80-07

CHARZYKOWY - komfortowy,

ROMET 2 lub 3 biegowy, tel.

całoroczny dom w ścisłym cen
trum, blisko jeziora 80 m, sprze
dam, tel. 0602/187-883

0052/38864-25

(094)-341-68-53

0604-412-810

BOLSZEWO- działka budowlana,

AUTA powypadkowe, 0604/597980

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

CHOJNICE, mieszkanie 71,5
m kw. 4 pok„ III p„ balkon duży
loggia, 70 000 zl, własnościowe,
(052)397-42-43
CHOJNICE - potowa bliźnika
pow. 160 m kw, podpiwniczony,
garaż, komfortowo wyposażony,
salon z komnikiem, tel. 0600/876756 lub 052/397-34-13

fWZffśl umama-f

www.gratka.pl i wp.pl

wybrzeża

ogłoszenia w internecie

J5

piętek
23 sierpnia 2002 r.

Bałtycki*

m

Echo Ziemi Puckiej
CHOJNICE • sprzedam dom na
Osiedlu Leśnym lub za dopłatą
zamienię na mieszkanie w bloku,
tel. 0604/871-727

RUMIA, 62 m kw., nie ptyta,
atrakcyjne, 125 000 zt, (058)67139-99 wieczorem

GDYNIA Cisowa- dziatki budow
lane- okoto 1000 m, (058)572-0132

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

GNIEWINO- dziatka budowlana

pokojowe, okna PCV, parkiet,
zabudowa kuchni, 70.000,771-39-44 Forum

1147 m, uzbrojona w wodę, prąd,
0600/466-798, 058/670-68-54 po
19.

RUMIA- dziatka 987 m (z starą

RUMIA Centrum, (35), dwu-

MEBLE Gdańskie, nowe, bogato

KUN?
MM RH 1i
DZIAŁKA budowlana przy trasie
Reda-Puck, (0501)65-49-12
MIESZKANIOWĄ

książeczkę
oszczędnościową, 0505/278-745

RUMIA Janowo, (60), trzypo
kojowe, nowe kafle, 110.000,771-39-44 Forum

CHOJNICE - oddam w najmem
dom, 90 m kw, przy ul. Staszica,
tel. 0602/344-116

GOŚCICINO- działka budowlana
846 m, blisko PKP, MZK, szkoła,
23.000 zt, 0600-709-024

RUMIA Janowo, (690), dziat

GDYNIA, zamienię mieszkanie
48,20 m kw., własnościowe, I p.,
na mniejsze w Rumii Janowie, do
lip., (058)671-80-86po 17.00

okoto 1000 m, tanio, blisko las,
prąd i woda, (058)572-01-32

GOŚCICINO k.

Wejherowadziatka budowlana, tanio, 0691796-397

GOWINO, dziatki budowlane
1170 m, blisko lasu, 16 zt/ m,
(058)572-18-13
GOWINO- dziatki budowlane,
1000 m, obok pola golfowego, 16
zt/ m, (058)572-35-96

JAGATOWO k. Pruszcza Gd.,
dziatki bud. różne wielkości, przy
dziatce prąd, woda, telefon, do
godny dojazd, cisza, 058/683-0928

JUSZKOWO dziatka budowlana,
częściowo uzbrojona, 1.04 mkw,
czereśnie,
oczko
wodne,
0606/345-400, 058/533-77-46.

KĄPINO k. Wejherowa- działka
budowlana 961 m, 28.000,00 zl,
058/672-19-44, 0606/570-972
KOSAKOWO- działka budowlana
782 m, (058)679-15-82

KOŚCIERZYNA Wybudowanie,
j^a budowlana uzbrojona,
kw., cena do uzgodnienlTTel. 058/686-33-22

LĘBORK, mieszkanie 3-pok.,
III/IV p„ (0605)66-80-07

LĘBORK, mieszkanie własno
ściowe 46 m kw., II p., 950
zt/m kw., 673-08-36

LUBKOWO- (j. Żarnowieckie),
dziatka budowlana 1923 m,
uzbrojona- prąd, 0600/216-103,
058/676-75-16 po 19.00
LUZINO- dziatka budowlana, 722
m, 20.000 zl, media- obok, 0600713-514, 0692-736-606

LUZINO- dziatka budowlana, 722
m, 30 zt/ m, media- obok, 0600713-514, 0692-736-606

ka budowlana, uzbrojona, 30
USD/ m kw, 771-39-44 Forum

RUMIA Janowo, 71 m kw., 3 po

koje, IV p., wysoki standard, 129
900
zl,
(058)671-63-51,
(0501)09-46-57

RUMIA Janowo, szereg, sied
mioletni, zadbany, 330.000,771-39-44 Forum
RUMIA Janowo centrum, dziatka

budowlana, 450 m, 671-80-75,
0604-729-228
SKARSZEWY, dom 116 m kw.,
dziatka 601 m kw. Zdecydowanie
sprzedam! 058/588-04-04

SKÓRCZ powiat Starogard, dom

GDYNIA- wynajmę lub sprzedam,
094/345-09-04, 0601/79-32-79

NADOLE (J. Żarnowieckie)- do
mek z kominkiem, dla 6- osóbodnajmę, (058)678-40-50

PUCK, zamienię mieszkanie 1pokojowe, własnościowe, po re
moncie,
na
2-pokojowe,
(058)673-38-62, (0503)98-98-88
PUCK Armii Wojska Polskiego,
róg Wejherowskiej, wydzierżawię
na pomieszczenie biurowe 100
m kw, 0600/257-191
REDA,

odnajmę

2-pok.,

komfortowe,

jednorodzinny, na dziatce 1408
m kw., sprzedam, 058/56-220-98,
058/582-49-79 po 18.00

600 zt, opłaty licznikowe, 060270-50-02, 673-84-71

SOMONINO k. Kartuz- dziatka
budowlana 1100 m, uzbrojona,
20,00/ m, (058)670-60-37

Marynarskiej,
(058)671-29-24

STAROGARD Gd., dom- sprze
dam, 0604/82-43-05
SZYMANKOWO dom wolnostoją
cy 70 m kw. plus budynek gospo
darczy, 055/271-19-53.
TCZEW centrum sprzedam

dom szeregowy, 058/62925-42

TCZEW sprzedam dziatkę bu
dowlaną, powierz. 1115 m kw,
ogrodzona z budynkiem gospo
darczym, murowanym, dokumen
tacja, 058/532-59-67
TYŁOWO, działka rekreacyjna
2,30 ha, woda, prąd przy dziatce,
częściowo zalesiona, blisko J.
Żarnowieckiegoi
Dobrego,
(058)673-37-72, (0602)76-26-44

ULKOWY, gm. Pszczółki, 1140
m kw., dziatka blisko lasu, 35 000
zł, (0604)86-62-62, (058)682-33
81 (7.00-15.00) praca

WEJHEROWO (ul. św. Jana)- no

RUMIA, odnajmę garaż przy ul.
na

posesji,

RUMIA wydzierżawię po
mieszczenia produkcyjnohandlowe (80), 671-52-97
STAROGARD Gd., Dom Handlo
wy „Kupiec", wynajmę boks 100
m kw„ 0600/412-058, 058/56231-25

WEJHEROWO- odnajmę garaż
na ul. Staromłyńskiej, (058)62058-40
WEJHEROWO- samodzielne 2pokojowe mieszkanie w blokuodnajmę, 058/672-40-44 po

mieszkanie, ul. Prof. Siedleckie
go, (0502)66-52-02

ŻELISTFTZEWO k. Pucka, miesz
kanie 3-pok. 74 m kw. zamienię
na 1-pok. z kuchnią w Pucku,
673-61-44

MIESZKANIE 3-pokojowe, dla ro
dziny wynajmę, (058)671-19-68

WYNAJMĘ 3 pokoje, mieszkanie

wa, słoneczna kawalerka, 29 m
(058)672-19-88 po 20.00

dla rodziny, (058)671-19-68

LUZINO- działka budowlana, 722

WEJHEROWO- dom wolnostoją
cy, do zamieszkania, 220 m
dziatka- 447 m, ocieplony
(058)674-73-49

w Lęborku na
(0605)66-80-07

MIEROSZYNO, dziatka budowla
na, 3 km od morza, (042)213-9315, (0604)72-50-37

NOWA Cierkiew - dzialaka bu-

P

a, 1500 m kw, uzbrojna,
położenie,tel. 052/398-73-

OSTROWO - Pustki, bardzo
atrakcyjna dziatka 3100 m kw., in
westycyjna, prąd, wodociąg, 15
USD m kw., (022)798-30-74
PUCK, dom pow. catk. 175

m kw., pow. dziatki 567 m kw„
domek gospdarczy, (058)673-1844

PUCK, dom wolno stojący, pow.
całkowita 170 m kw., ogrzewanie
olejowe, okna PCV, cena do
uzgodnienia, (0501)31-75-47
PUCK, dziatki budowlane, 3 km
od morza, (042)213-93-15,
(0604)72-50-37

PUCK, dzitki budowlane o pow.
607-1464 mkw., (058)673-27-45

PUCK, mieszkanie 2-pok., 38,5
m kw„ spótdz. własnościowe, po
remoncie, niski czynsz, 72 000 zt,
673-84-51

PUCK, mieszkanie 86 m kw., III
p„ 95 tys. zt, sprzedam lub wy
najmę, pilnie, (0608)71-64-42

WEJHEROWO- garaż na ul. Sta

romlyńskiej, (058)620-58-40

ZAMIENIĘ mieszkanie 3-pok.
Trójmiasto,

ZAMIENIĘ mieszkanie 3-pok.
w Lęborku na
(0605)66-80-07

Trójmiasto,

pokojowe, 53 m, II p., zadbane
0605-463-578
WEJHEROWO- mieszkanie 3
pokojowe, 64,5 m, po remoncie:
0600-220-886, (058)677-16-93
po 17

dziatce o powierzchni 857 m kw.
165.000 zt. Pilnie! (058)674-26
66 „Feniks"

ŻELISTRZEWO- dziatka 800

z rozpoczętą budową, zagospo
darowana, 70.000 zt, (058)678
39-07
ŻELISTRZEWO k.'Pucka, miesz
kanie 3-pok. 74 m kw., 673-61-44

BORY Tucholskie, dziatki budow

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

BORY Tucholskie, dziatki budow

BOAZERIE, deski podłogowe,
sztachety, (058)342-54-31
12 m. kw, 60 zt, (058)672-50-16

GRZEJNIK CO, stary typ, ogrzeje
KABINA prysznicowa (brodzik +

obudowa), półokrągła, 80 cm,
stan bdb, (058)672-46-60 po 19

KOMPLET 'spoczynkowy, 2 sofy
+ fotel, sfan bdb, 800 zt,
(058)672-51-99

KONTENERY
magazynowe,
chtodnicze-

„Balticon".

(058)774-22-17

LODÓWKA Polar, sprawna, 100

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

REDA, dom jednorodzinny, 5 po
koi, całość podpiwniczona, ogro
dzenie (od ul. z kamienia), media,
260 000 zł, 673-84-51, (0605)2049-51
REDA- mieszkanie 2- pokojowe,
43 m, luksusowe, I p„ 105.000 zt,
(058)678-71-95

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

wysokiej jakości, (058)671-29-70
SIATKA ocynkowana od 2,20
zt/m kw., powlekana od 4,30,
stupki, bramy - wykonawstwo.
Skrzeszewo

koto

Żukowa,

058/681-88-20

STEMPLE budowlane, deski sza
lunkowe, Żelistrzewo, (058)673-

77x55 cm, lampy, kinkiety, tanio,
(058)673-24-07

KUCHENKA gazowo-elektryczna

zl, (058)672-51-99

LUSTRO wym. 1,35x0,70, do ła
zienki lub przedpokoju, (058)67324-07
ŁOŻE sypialne, nowe, 160x200
cm, z materacem, 2 stoliczki, 650
zt, (058)676-28-29
ŁOŻE sypialniane (1,60 x 2,00),
nowe, materac, 2 stoliki, 650 zt,
058/676-28-29
ŁÓŻKO 160 x 200 cm, lita sosna,
lakierowane, bez materaca, 300
zł, 0600-709-024

MAGIEL elektryczny używany,
Kalinka, dl. wałka 600 mm, śred.
watka 140 mm, 299 zt, (058)77435-94, (0503)66-88-23

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

KRAKÓW, Hotel Studio, po
koje z łazienkami. Promocje! 2osobowe od 99,-! 4-osobowe180,- Dziecko- pobyt gratis! Tel./
fax 012/641-64-15 www.hotelstudio.krakow.pl
ZAKOPANE- apartamenty, poko
je, 018/20-70-333,0601/48-41-22
ZAKOPANEKościelisko
www.michalowka.pl pensjonat
pełny komfort, ładne widoki,
018/20-70-328, 0602/458-885

MASZYNY I URZĄDZENIA

RÓŻNE
DMUCHAWA

dwusmakowy,
(058)674-72-41

RÓŻNE

stolarskie, skup,
sprzedaż, zamiana, 0602-459-

GINEKOLOG
SUPERPOTENCJA!

771-12-19,0607/450-059

CYKLINIARSKIE, parkieciar-

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

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

BOKSERY 5-tygodniowe, sprze
dam, cena do uzgodnienia,
(058)674-09-02
BULDOGI (old american)- szcze
niaki pręgowane i taciate (biate)sprzedam, 0505-597-976
BULDOGI amerykańskie, szcze
nięta, rodzice do wglądu na miej
scu, sprzedam, (0505)59-79-76
DOBERMAN, 7 miesięcy + kaga
niec i smycz, cena 55 zt, tel.
052/394-27-93
GOLDEN Retriever, rodowodowe
tel. 055/275-19-65, 0603/099-088
JAMNICZKI

„ELDOM"

Naprawa sprzętu
AGD

u Klienta

sprzedam

KAFELKOWANIE
remontowobud owiane,
671-98-82

KOMPLEKSOWE

remonty

0604/470-535

PODŁOGI układanie, cyklinowanie,
671-31-66

lakierowanie,

UKŁADANIE cyklinowanie, la
kierowanie podłóg, 671-06-81
UKŁADANIE kostki brukowej.
Tanio i szybko! 0605-033-673

KLACZ 3- letnią, zażrebionąsprzedam, (058)673-84-70
KLACZ siwa, 9 lat, zaprzęgowa,
sprzedam, 058/686-71-75 po

ANTENA!

20.00

KLACZ żrebną, źrebaka, bryczkę

BALUSTRADY 0692-093-988

i siodto- sprzedam, (058)778-3355
KRÓLIKI nowozelandzkie biatesprzedam, 16 zt/ szt, Gościcino,
(058)572-01-32
KURCZAKI, nioski, odchowane,
różne kolorym Mechowo- Kurnik,
tel. (058)675-59-17
OWCZAREK niemiecki- suka, ro
dowodowa, 11- tygodniowasprzedam, (058)572-09-69
OWCZARKI Niemieckie - mie
szańce, czarne, podpalane, 8 tygodni, tel. 052/554-19-64
OWCZARKI Niemieckie szcze
nięta, tel. 0505/594-995
OWCZARKI Nizinne, szczenięta,
rodowodowe, możliwość dowozu,
tel. 052/398-77-64
PINCZERY miniaturowe, 8- tygo
dniowe, odrobaczone, brązowe,
czarne podpalane- sprzedam,
0605-285-340, (058)672-63-36

a

m

Y T O VV
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SUKNIA ślubna Cybeline, roz

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

SUKNIĘ ślubną, rozmiar 36-38

OGRODZENIA

TOWARZYSKIE

TUSZE do drukarek HP serii 6xx,

s t a l o w e ,

7xx, 8xx, 9xx, nowe, oryginalne,
kolor 90 zl, czarne nr 51629, 80
zt, 6614, 6615, 90 zł, 51645, 100
zl, (0501)95-74-99

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

Dziennik Lokalny - kupon

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

SUKNIA ślubna kolor ecru, roz.
38, I właścicielka, dodatki gratis,
(058)673-38-62, (0691)80-75-05

TACZKA budowlana na kole gu
mowym, drzwi - skrzydła 80,
(058)674-02-17

t-niaih Łredyltpol.<kn@W|).pl

POLICEALNE Studium Obsługi

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

3084744,30M7-6S

' 0501 352 529,11607 339 286

I
1

kupno, sprzedaż,
zamiana 0602/692-543

SUKNIA ślubna Erica, biała, roz
miar 38/40, stan bdb, 300 zt,
(058)778-16-05

22

(1)55) 272 39 39, 0503 386 853

5

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

16.00

(gratis welon, rękawiczki) - tanio.
0692-223-713

621 80 46,761 88 33.
0607 339 286

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

MASZYNY stolarskie

miar 36/38, ecru, długa, krótki rę
kaw, 2 egz. w Polsce, po jednej
właścicielce, 800 zl, 058/677-5255 do 15.30, 058/672-76-67 po

urządzeń

i zaawansowanych. Tel. 673-16-

7619328,5567464,
76) 93 26,05111.152 529

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

SUKNIA ślubna biała z podpina
nym trenem, modek francuski,
rozm. 36/38, z salonu, I wtaśc.,
400 zt, 673-31-68

,

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

CIMJteK-Pr<ywww, flSmnimłm W

KREDYTY

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

set, dodatki gratis, I właścicielka,
tanio, (058)774-44-97

NIEMIECKI dla początkujących

WÓZEK, łóżeczko,
(058)671-59-53

MAKS, 664-97-70
|

ZATRUDNIĘ

HOSTESSY, 0-607-67-67-67

chodzik,

HOSTESSY 0601-628-966

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

|
ulllu! up 4

treść:

e

(bez poręczyciela do 60 000,-)

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

SUKNIA ślubna, biata, góra gor

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

HIPOTECZNE
BUDOWLANE

WYPŁA

ca), „Lato 2002", rozmiar 38,
(058)778-16-05

chłodniczych, Żeli
strzewo
Żytnia
23,

m^TAkN^E

POŻYCZKA HIPOTECZNA

NAJSTARSZA i solidna wy

NAPRAWA

lat tradycn
• BEZ PORĘCZYCIELI
' od okt 3,5% rocznie

KREDYT GOTOWKOWY

PODRĘCZNIKI z klasy II i III SP,

SUKNIA ślubna, (gorset, spódni

radioodbiorników,
magnetofonów,
Rumia Tysiąclecia 6,
6 71-01-06
www.invito.
pl.rtv-service

KHEPYT

PODRĘCZNIKI do kl. II SP, do III
klasy, stan dobry, (0604)97-11-65

(058)672-50-16

telewizorów,
magnetowidów,

Satelitarne,

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

LUIDOR

Tel. 677-47-00

k

i CENTRUM p.

mę, na 176 cm, 150 zt, (058)67250-16

(0604)97-11-65

N A P R A W A

g

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

INSTALACJE

INSTALACJE

I

da 058/678-30-16

RAPORTÓWKA skórzana, 60 zl,

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

Wejherowo

20-51, Rumia 058/671-13-36, Re

MORO, nowe, z podpinką na zi

KREDYTY
gotówkowe,
hipoteczne,
budowlane

RÓŻNE

058/531-47-79.

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

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

gratis!

058/672-42-06, Puck 058/673-

500 zl, wymiary: D 190 cm W.125
cm, sz' 55 cm, Chojnice, tel.
052/397-68-00

HYDRAULICZNEI

USŁUGI INNE

puterowy

LADA chłodnicza, 1991 r., cena

śluby, uroczystości, inne,

WÓZEK widłowy „Bułgar",
udźwig- 2,5 t, silnik Perkinsa,
stan idealny, mato eksploatowa
ny, 14.500 zt, (058)778-27-18

LICEUM 1 rok
potem matura kurs kom

na, mato używana, na 176 cm, 60
zt, (058)672-50-16

0501/98-61-71

S8 + futerat + ładowarka, 30 zt,
(058)778-02-18

(058)672-50-16

BUDOWY remonty, docieplanie,

KURTKA skórzana, męska, czar

szem zasypowym, tel. 052/38864-35

stary typ, bezawaryjna, 380 zt,

sadzki, tel. 774-44-47

ELEKTROINSTALATORSTWO.

Ryszard Bratnikow 671-27-35

0600-221-213

FOTOGRAF

TELEFON komórkowy Siemens

automatycznych, zmywarek,

Gwarancja

(058)778-14-22

PODAJNIK kubetkowy duży z ko

Skuteczne zioła, 0503/463-437

DOMOWE naprawy pralek

3 x 5,1300 wiaty- raty,

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

611

zabiegi, 0601/533-409

GARAŻE-

ocynkowane

Naprawa
wszystkich systemów, 671 58-66

sprzedam,

ABSOLWENCI! Poli
cealna Szkota Pracowników

Ochrony „Tur"- rocz
na- uprawnienia publiczne.
Rekrutacja: 2002/ 2003,
Gdańsk, Pilotów 7, tel. 76179-76 www.tur.artnet.com.pl
(11.00- 17.00) Atrakcyjny za
wód!

DOMOFONYI

MASZYNY

72-41

BUDOWA domów, tynki, po

tel.

DYSTRYBUTOR - schtadzacz

ZAMRAŻARKA „Pingwin 100",

BRUKARSTWO 0601-617-019

200,

052/388-64-35

uzgodnienia, (058)673-24-07

WYCISKACZ do cytrusów, profe

PT

PODRĘCZNIKI ABC sześciolat
ka, A. Łada i Moje 6 lat, Cyrańskiego, niedrogo, (0604)97-11-65

VIDEOFILMOWANIE, 678-56-59

dzin, tapicerek. Profesjonalnie,
tanio! 058/672-43-91, 0601/416463
DEKARSTWO dekorsko - bla
charskie, profesjonalnie.Pogotowie dachowe,058/322-82-44,
058/531-03-97, 0604/095-901
DETEKTYWISTYCZNEI 058/3074-311
DKUGI, handel, odzysk, 307-4216, 307-44-17

Gościszewo, 055/277-11-77.

KUPIĘ
stare pocztówki,
(058)671-02-07

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

CZYSZCZENIE dywanów, wykła

ŻYTO pszenżyto skup, Gorzelnia

mam

WIRÓWKA do bielizny, cena do

10, (0501)012-310

urządzenia
handlowe, auto
klima, lodówki,
Rumia 671-14-98

SADZONKI truskawek, kwali

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

PRALKI, zmywarki, (058)679-59-

CHŁODNICTWO
naprawa,
serwis

RÓŻNE

mikrobusów,
67 1-49-59,
0605/665-838

65-47

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

-328

M-4, opomiarowane, 6 letnie

PUCK dziatki budowlane, 800-

SCHODY dębowe, jesionowe,

KOSZ wiklinowy z pokrywą, wys.

kom. 0605-051

ŁĄKA 1,33 ha k. Dębek

m kw„ bezczynszowe, 65 tys. zt,
(0692)80-72-10

nio, (058)671-80-86 po 17.00

USŁUGI blacharsko- dekar
skie, 673-90-50, 0603/261447

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

PUCK centrum, mieszkanie 42

PRALKA wirnikowa Światowid
z wyżymaczką w bdb stanie, ta

Tei. (058)663-00-79,

Ardo ze stali nierdzewnej, nowa,
na gwarancji, tanio, pilnie,
(058)774-44-97

blok murowany, własnościowe
tanio, nowe budownictwo, piwni
ca z oknem 12 m kw, tel
0691/661-366

150 zt, (058)672-50-16

GRZEJNIK CO, stary typ, ogrzeje

PUCK, piętro domu, 60 m kw., 2

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

663 BIO, rdzewieje, sprawna,

dowy wnęk, 058/572-04-32

lane od 1100 do 2500 m kw., 6,00
zt/m kw„ w pobliżu l^s, jezioro
PKP, 052/336-10-10
GARAŻE blaszaki- najtaniej
Transport, montaż gratis, tel
058/775-04-61,0505/036-609

PUCK, mieszkanie własnościowe
38 m kw., 2 pok„ kuchnia, łazien
ka, zadbane, III p„ 68 000 zt,
673-11-08

w y n a j e m

KAFELKOWANIE, panele, zabu

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

ŻELISTRZEWO- dwa domy na

(0605)20-69-85

sanitarne,
(058)677-37-99, 0609-877487

WEJHEROWO- mieszkanie 3

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

n a j t a n i e j ,

KUPIĘ

345-21-06 w. 150

licencja, ceny

Koln,

gratis,

POŻYCZKI nieoprocentowane,

Rumia, 0501/505-243

wysokiej jakości, (058)671-29-70,

PRALKA automatyczna Polar PS

transport
085/653-75-04

promocyjne

(058)672-50-16

ATS

PARKIET,

BIURO
Rachunkowe

sezony startów, skoki, idealny dla
juniora, 12 tys. zt, lub zamiana na
traktor,
(058)679-41-72,
(0502)30-60-03

RÓŻNE

1400 kW, stan dobry, 230 zt,

20.00

WŁADYSŁAWOWO, wynajmę

WAŁACH SP, 7 lat, sportowy 3

TURYSTYKA I SPORT

ODKURZACZ Zelmer, używany,

sjonalny, sprzedam, (058)674-

LUZINO- działka budowlana, 722
m, 30 zt/ m, media- obok, 0600713-514, 0692-736-606
m, cena: 18.000 zt, 0692-736-606

krzesła, tel. 0504/237-787

PARKIET dębowy, jesionowy,

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

GOŚCICINO- dziatki budowlane-

rzeźbione, kredens, wyskoi stół,

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI
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adres lub telefon kontaktowy:
USŁUGI remontowobudowlane szeroki za

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

PRZYJMUJĘ

imię i nazwisko

Wyłącznie

adres

do wiadomości
biura ogłoszeń

1

CO ZROBIĆ

z l e c e n i a

roboty
na
elektryczne.
Wykonawca
R

o

b

ó

t

Elektrycznych
L u d e x ,
0602/47-42-32
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nr dowodu osobistego

żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się

ZOSTAW KUPON W LOKALNYM BIORZ6
mmszEm
Puck, plac Wolności 31
Wejherowo, ul. Sobieskiego 227

l

1

ZA DARMO

podpis

ZADZWOŃ LUB PRZEŚLIJ FAM8
• Gdańsk tel.(058)300-35-20
fax (058) 300-35-08
• Puck

(058)673-25-01

• Wejherowo (058) 672-40-08

wmwt ICtJPOBi OS MI£8iE$K!V.- St€ftZ¥!Hf
Puck, plac Wolności 31, Reda, dworzec PKP,
Rumia, ul. Pomorska 11, Wejherowo, ul. Sobieskiego 227.

PRZEŚLU Pm ADRESEM
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Echo Ziemi Puckiej
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Połchowo. Zwycięstwo i dwa remisy

Gminne zabawy sportowe
ŻELISTRZEW0. Na miejscowym stadionie przeprowadzony został
letni festyn sportowy gminy Puck. Przeprowadzono 19 różnych
konkurencji. Najlepsi w konkurencjach indywidualnych: Dorota
Ławniczak Potczyno (bieg na 60 m), Dariusz Marzejon Strzelno
(bieg na 60 m, skok w dal), Paulina Hapka Strzelno (skok w dal,
jazda żółwia rowerem), Wioletta Kaczmarek Strzelno (bieg na
1000 m, pchnięcie kulą), Mariusz Lietzau Połczyno (bieg na 1000
m), Piotr Dettlaff Strzelno (jazda żółwia rowerem), Julian Żaczek
Strzelno (trójbój kierowników
ekip, rzut lotką), Maciej Potrykus Połczyno (pchnięcie kulą),
Weronika Korthals (rzut lotką).
Ekipa Strzelna zwyciężyła w
sztafecie wahadłowej (4x60
1. Strzelno
360
m), piłce siatkowej, unihokeju i 2. Potczyno
282
3. Mieroszyno m 175
przeciąganiu liny. Natomiast
74
Żelistrzewo przodowało w wy 4. Żelistrzewo
35
5. Mrzezino
ciskaniu ciężarka i piłce noż
nej.

Końcowa

klasyfikacja

(jan)

Bieg po centrum Ustki
PÓŁMARATON. Puccy długodystansowcy wzięli udział w półmaratonie (ponad 21 km), którego trasa wiodła przez centrum Ust
ki. - Zrobiliśmy osiem kółek przez miasto - mówi Janusz Łęgowski, jeden z biegaczy. - Wystartowaliśmy dopiero o godz. 20.30.
To niemal nocna impreza.
Na 60 startujących w półmaratonie, nasi zawodnicy zajęli miej
sca: 25 Janusz Łęgowski 1:31,23; 29 Jan Krypa 1:33,50; 34 Fran
ciszek Wenta 1:37,09; 38 Jakub Łęgowski 1:42,21.

(jan)

Najmłodsi na murawie
PUCK. Dzisiaj odbędą się półfinały i finały II Wakacyjnego Ogól
nopolskiego Turnieju Piłki Nożnej. Piłkarze od rana rozpoczną
zmagania na murawie stadionu w Pucku.
Turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych -10. i
11. latków.
Oficjalne zakończenie turnieju planowane jest na godz. 15.

Będzie dobry mecz
*'
O

ostatniej
kolejce roz
grywek IV
ligi drużyna
Kaszub Po
łchowo jest w środku tabeli.
W trzech rozegranych me
czach połchowianie nie
stracili jeszcze punktów.
Jednak zdaniem trenera
Stefana Sroka, ostatni re
mis z Jantarem Ustka był
dla miejscowych porażką.
- Co tu mówić, zamiast
grać w piłkę zawodnicy byli
myślami na plaży - uważa. Jesteśmy zmartwieni, że nie
udało się zdobyć trzech
punktów.
W niedzielę o godz. 16
połchowian czeka trudny
mecz z sąsiadami zza mie
dzy - Orlętami Reda.
- Sądzę, że to będzie do
bry mecz - mówi trener
Srok. - W tej lidze każdy z
każdym może wygrać.

W

m

:' ;;v :
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Drużyna Kaszub Połchowo chce utrzymać się w IV lidze.
Fot. Janusz Nowicki

(jan)

(m)

Mrzezino. Start - Huragan Przodkowo 1:0 (0:0)

REKLAMA

Pierwsze punkty

YSTEMY dP EWCZE

r% itkarze Startu Mrzezi,
no, beniaminka ligi
okręgowej,
zdobyli
pierwsze punkty. Na wła
snym boisku pokonali ze
spól Huraganu Przodkowo

1:0.

- Przeciwnik był słabszy
niż wcześniej Olimpia Osowa, z którą u siebie prze
graliśmy - mówi Jerzy Dy
bowski, trener Startu.
W pierwszej połowie zarysowałą się lekka przewa
ga miejscowych, jednak pił
karze z Mrzezina nie potra
fili tego faktu wykorzystać.
Było kilka okazji do strzele
nia pierwszych goli w okręgówce, ale brakowało sku
teczności.

84-100 PUCK. UL .WEJHEROWSKA 5,

TEL. (058) 673-20-88

Profesjonalna Szkoła Języka Angielskiego
MASTERS

Producent
I Blachy trapezowe
Panele ścienne
Płyty warstwowe
Belki zetowe
i Hale ZET
Profile zamknięte

(jan)

Fot. Janusz Nowicki

Ogłaszaj się

UWAGA! PROMOCJA LOKAT!

PR HA
Y"'3 zawsze

Lokaty terminowe:

(o stałym oprocentowaniu)

im. Św. Jana z Kęt

i we wtorek

N

20AMm
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1 m-c 7,0%
3 m-ce 8,3%
6 m-cy 8,5%

Balex Metal spółka z o.o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
tel. /0 58/ 778 44 44. fax /O 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl
Oddział Gdańsk
Oddział Słupsk
Oddział Tczew

ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /O 58/ 344 74 90
ul. Dwernickiego 21, tel./fax /O 59/ 842 81 31
ul. 30 Stycznia 32,
tel./fax /0 58/ 532 29 02

0$
^
\0°'°

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

RACHUNKI BIEŻĄCE dla podmiotów gospodarczych - BEZ OPŁAT
nr§

Rumia, ul. Stoczniowców 23, tel. 671 73 73, Wejherowo, ul. Sobieskiego 318, tel. 672 41 28

S

BALEXMETAL

i Biachodachówki
||j Kasety ścienne

Piłkarze Startu Mrzezino (w niebieskich strojach) zdo
byli pierwsze punkty.

REKLAMA

FACHOWA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO TO OTWARTA
DROGA DO LEPSZEGO WYKSZTAŁCENIA I BILET WSTĘPU
NA CIEKAWY RYNEK PRACY. BĘDZIESZ W UNII EUROPEJSKIEJ,
MUSISZ UMIEĆ SIĘ Z NIĄ POROZUMIEĆ!

ogtasza zapisy na kursy języka angielskiego od 2.09.2002 r.
PUCK, pl. Wolności 19
Tel. 673-44-77 (od 2.09.02)
0501-866-207
e-mail: masters@sopot.com.pl
ŚREDNIA CENA KURSU 640,- ZA SEMESTR
WIĘCEJ INFORMACJI W NASTĘPNYCH NUMERACH

Po przerwie stuprocen
towej sytuacji nie wykorzy
stał Wojciech Baranowski,
który z 5 m trafił bramkarza
gości w... siedzenie. W ten
sposób uchroniło to zespół
z Przodkowa przed stratą
bramki. Później doskonałej
sytuacji nie wykorzystał
także Tomasz Magulski.
- W drugiej połowie mie
liśmy już wyraźną przewa
gę - uważa trener Dybow
ski. - Choć zwycięską
bramkę przeciwnicy strze
lili sobie sami. Obrońca nie
chciał dopuścić do strzału
Mirona Rzepki, który praw
dopodobnie i tak skiero
wałby piłkę do bramki.

i\U

,5 mm

Mucho trapezowa 18 12,58 zł/m2 blacha plask® 10,50 zł/m2
cena netto

m2 powierzchni

kryjącej;

VAT 7%

