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PUCK
LESNIEWO

WŁADYSŁAWOWO

KROKOWA

JASTARNIA

Żywa szopka we Władysławowie

Z odblaskami

Leśniewscy uczniowie przygoto
wali przedstawienie „Odblasko
we pierwszaki", na które zapro
sili m. in. policjantów z sekcji
ruchu drogowego Komendy Po
wiatowej Policji w Pucku.

TAK JAK
W BETLEJEM

HEL

KOSAKOWO

31 grudnia
z Dziennikiem

kalendarz
ścienny
2003 ..

ŁEBCZ

"eniądze na wózek

LESNIEWO

Protest handlowców
rodowisko kupieckie Leśniewa
i okolic podpisało się pod prote
stem przeciw budowie przez fir
mę ze Starzyna pawilonu handlowego
z przeznaczeniem na handel artykuła
mi spożywczo-przemysłowymi. Pismo
w tej sprawie przekazali władzom
gminy
- Wiemy już, że podanie o zabudowę
działki zostało w Urzędzie Gminy zło
żone - mówi Mirosław Janusz, radny
z Leśniewa. - Nie chcę zdradzać
szczegółów, ale my tego tak nie zosta
wimy.
Starzyńska firma kupiła wcześniej
działkę o powierzchni ok. 3 tys. m kw.
W planach zagospodarowania jest
przeznaczona właśnie pod obiekty
handlowo-usługowe. Miejscowi kupcy
twierdzą, że powstanie tam duży pa
wilon, który zmniejszy ich dochody,
a co za tym idzie konieczne będą
zwolnienia personelu.
- Dla naszej małej społeczności to nic
innego jak hipermarket - mówią.
(jan)

Mała Alicja z Łebcza otrzymała
pieniądze na wózek inwalidzki.
- Poruszyła mnie historia Alicji,
o której czytałam na łamach
„Dziennika Bałtyckiego" - mówi
Róża Spryszyńska.

PRZEGLĄD ROKU

W skrócie

Przypominamy naszym Czytel
nikom jedne z najważniejszych
wydarzeń, które miały miejsce
na naszym terenie.

W postaci biblijne wcieliły się władysławowskie dzieci.
Fot. Krzysztof Miśdzioł

raz pierwszy żywą szopkę zorganizowano we władysławowskiej parafii,
Inicjatorem był ks. proboszcz Stani-

sław Gładysz. Podczas świąt w stojącej przy
kościele szopce odbywały się koncerty kolęd,
wystawiano jasełka.
(mid)

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

ybak zmarł tuż przed świętami
na kutrze we władysławowskim
porcie. Szyper zgłosił ten fakt
Komendzie Powiatowej Policji w Puc
ku. Na miejsce udała się ekipa docho
dzeniowo-śledcza z prokuratorem
i specjalistami medycyny sądowej
i kryminalistyki. Jak stwierdzono, zgon
nastąpił bez udziału osób trzecich.
Rybak był mieszkańcem Darłowa.
(mid)
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Zmart na kutrze

REKLAMA
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Leśniewo. Bezpieczni na drogach

• JASTARNIA. Zabawa rozpocznie
się o godz. 22 w parku miejskim.
Zagra zespół Rebelia, będą konkur
sy z atrakcyjnymi nagrodami, wy
bór królowej i króla balu.
-Wspólnie powitamy nowy rok na
plenerowej zabawie - mówi Kry
styna Herrmann z Miejskiego
Ośrodka Kultury i Rekreacji. -Pod
czas zabawy nie zabraknie oczywi
ście pokazu sztucznych ogni.
Wstęp na plenerową imprezę jest
wolny.
(pen)
• WŁADYSŁAWOWO. Wesołą za
bawę sylwestrową pod ratuszem
zapewnia Biuro Promocji Miasta.
Impreza ma się rozpocząć około
godz. 21.30. W programie przewi
dziano m. in. wspólną zabawę
podczas występów zespołu mu
zycznego „The Sun", wykonujące
go muzykę pop i taneczne covery.
Zorganizowany zostanie także kon
kurs parodii tanecznej. Punktem
kulminacyjnym będzie pokaz
sztucznych ogni. Na zakończenie
organizatorzy zapewniają zabawę
w karnawałowych rytmach samby,
mamby i lambady.
(AN)
• MECHELINKI. Tuż przed północą
mieszkańcy wioski spotkają się na
wspólnym powitaniu nowego ro
ku. Będzie to jedyna impreza ple
nerowa na terenie gminy Kosako
wo. Spotkanie zaplanowano przy
pętli autobusowej. Główną atrak
cją będzie pokaz sztucznych ogni.
Będzie to okazja do składania ży
czeń noworocznych wszystkim są
siadom. Na imprezę plenerową
wstęp wolny.
(R. K.)

GAZETA
DO DOMU

BEZPIECZNE POMORZE

Odblaskowe
pierwszaki

Sylwestrowe patrole
POWIAT PUCKI. W okresie sylwestrowym służby

policyjne zostaną wzmocnione. W ostatni dzień
roku na ulicach miejscowości ziemi puckiej poja
wi się więcej patroli, zarówno pieszych, jak i zmo
toryzowanych.
- Zazwyczaj nie odnotowujemy w tym czasie
zwiększonej liczby przestępstw - poinformował
nas nadkomisarz Mirosław Selke, zastępca naczel
nika sekcji prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Pucku. - Jesteśmy jednak przygotowani do in
terwencji. Często niestety mamy w Nowy Rok do
czynienia z nietrzeźwymi kierowcami. Będziemy
czuwać nad bezpieczną zabawą sylwestrową.
(mid)
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KONKURS „DZIENNIKA"
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
m
miesiącu komputera. Plebiscyt potrwa do 30 W
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.

Odblaskowym pierwszakom przygląda się asp. Stanisław Adrych.

Dziennik
z prezentami

Andrzej Pion
tek z „Dzien
nikowym" pa
rasolem.

K

Fot. Grażyna Ratkę

olejna szkoła pod
stawowa włączyła
się do realizacji
programu eduka
cyjnego poświęco
nego bezpiecznemu poru
szaniu się po drogach.
Leśniewscy
uczniowie
przygotowali przedstawienie
pt. „Odblaskowe pierwszaki",
na które zaprosili m. in. poli
cjantów z sekcji ruchu dro
gowego Komendy Powiato
wej Policji w Pucku. Insceni

zację przygotowała Danuta
Kowalik - specjalistka od na
uczania zintegrowanego.
- Celem spotkania było
utrwalenie zasad bezpiecz
nego poruszania się po dro
gach - wyjaśnia Katarzyna
Jaskułke, dyrektor szkoły.
Policjanci - asp. Stanisław
Adrych i mł. asp. Daniel
Smarzyński - przekazali
dzieciom szczegółowe infor
macje nie tylko na temat

bezpiecznego pokonywania
dróg.
- Funkcjonariusze radzili,
jak bezpiecznie bawić się na
śniegu i lodzie - mówi Danu
ta Kowalik.
Podczas spotkania rozwią
zano także klasowy konkurs
plastyczny
zatytułowany
„Moje droga do szkoły". Au
torzy najlepszych prac otrzy
mali specjalne upominki od
Fundacji Bezpieczni w Ru
chu Drogowym.
(pen)

Wspólna akcja

SPECJALNOŚCI ZAMKOWEJ KUCHNI

Fot. Piotr Niemkiewicz

Przypomnijmy, że pucczanie mogą
zamówić prenumeratę domową dostarczana w ten sposób gazeta
dociera bezpośrednio do Państwa
domów. Zaprenumerowanie
„Dziennika Bałtyckiego" na 2003
rok już dzisiaj pozwoli m. in. omi
nąć podwyżki cen. „Dziennik"
w prenumeracie jest tańszy do 38
proc. niż kupowany tradycyjnie
w kiosku!
Prenumeratorzy, którzy zdecydują
się na wykupienie gazet na okres
przynajmniej trzech miesięcy,
otrzymują - bezpłatnie - skrzyn
ki. Nasza gazeta mieści się w nich
bez problemu. To właśnie tutaj
trafiają także wszelkie dodatki
dołączane do Dziennika.
Tradycyjnie dla pucczan mamy
także gadżety ufundowane przez
naszą redakcję. Tym razem po od
biór - parasola, kubka, koszulki
bądź puzzli - zapraszamy Mariu
sza Walczaka.
Nagrodę można odebrać w naszej
puckiej redakcji (Plac Wolności
31).
O szczegółach naszej akcji można
dowiedzieć się pod redakcyjnym
numerem 673-25-01
(0800150026 - bezpłatne połą
czenie) lub w Internecie na stro
nie: dziennikbaltycki. pl/prenumerata

(bn)
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Bażant pieczony w sosie wiśniowym

PZU ZYCIE SA

Składniki:

•

Kupon konkursowy

•
1 bażant średniej wielkości
•
natka zielonej pietruszki
•
boczek wędzony
•pieprz, sól, jałowiec
•wiśnie drylowane 200 g
•mąka ziemniaczana 10 g
•
cukier 10 g
•goździki 3 szt
•
masło10 g
•sok z wiśni
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Bezpieczne Pomorze ?
Głosuję na najlepszego dzielnicowego:
Imię i nazwisko:
Adres komisariatu:

Największym problemem mojej okolicy jest:

Sposób przygotowa
nia:
Ptaka należy oczyścić,
umyć i nafaszerować natką
pietruszki. Następnie dopra
wiamy go pieprzem, solą i ja
łowcem. Potrawę zawijamy
w folii aluminiowej i piecze
my w piekarniku nagrzanym
do temperatury 270 stopni C.

Robimy sos:
W roztopionym maśle
przysmażamy wiśnie, doda
jemy cukier i goździki. Zale
wamy sokiem wiśniowym
i gotujemy ok. 30 sekund.
REDAKCJA PUCK

y

Dziennik
Bałtycki

Wykwintną potrawę na wieczór sylwestrowy proponuje Jerzy Waśkowski, szef kuchni zam
ku w Krokowej

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

A

SWam

Moje dane:
Imię i nazwisko:....
Adres i telefon:

Bażanta w sosie wiśniowym na wieczór sylwestrowy
proponuje Jerzy Waśkowski, szef kuchni w krokowskim
zamku.

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

Fot. Roman Kościelniak

Bałtyckiego"
Sporządzamy
zawiesinę „Dziennika
z mąki ziemniaczanej i soku smacznego oraz Szczęśliwe
z "wiśni. Zalewamy gotujące go Nowego Roku 2003 - mó
się wiśnie. Upieczonego ba wi szef kuchni. - Do życzeń
żanta łączymy z sosem i ser dołącza się cała załoga zam
wujemy z białym lub dzikim ku w Krokowej.
ryżem. - Życzę Czytelnikom (R.K.)

REDAKCJA GDAŃSK
Redaktor naczelny:
Maciej Siembieda, tel. 3003 300

Partner akcji:

PZU ŻYCIE SA

Organizatorzy:

wl Dziennik
jtn 'S&ftj/cfei.

§ naszemiasto.pl

WYDAWCA

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

podpis

Wypełniony kupon należy przesłać pod adresem:
„Dziennik Bałtycki", 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

660-65-02; tel. (058) 660-65-20 do 33
Gdynia, ul. Świętojańska 141B (biuro ogłoszeń)
tel.(058)622-74-79

Puck - tel./fax (058) 67325-01.
Puck, plac Wolności 31

POLSKAPRESSE sp. z o.o.
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

Dnjkamia Polskapresse sp. z o. o.,
oddział Prasa Bałtycka
ul. Połęże 3, tel. 305 90 25, fax 305 90 24

Prezes: Krzysztof Krupa

Proj. graficzny - Krzysztof Ignatowicz, tel. 3003 128
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CZYTASZ I WIESZ

Pieniądze
na wózek zebrane
M

•Rewizyjnej jeszcze nie ma

ała
Alicja
z Łebcza otrzy
mała pieniądze
na wózek inwa
Dar
lidzki.
przekazała Róża Spryszyń
ska, która wraz z Moniką Jaroni - Zacharów prowadzi
Apteki Puckie.
- Poruszyła mnie historia
Alicji, o której czytałam na
łamach „Dziennika Bałtyc
kiego" - mówi Róża Spry
szyńska. - Postanowiłam ra
zem z koleżanką przekazać
pieniądze konieczne z zakup
wózka inwalidzkiego.
Właścicielki dwóch puc
kich aptek jeszcze przed
świętami wręczyły Marii
O^^wald, matce Alicji

Dyskutują radni Marek Rintz (z lewej) i Adam
Lipski

Fot. Piotr Niemkiewicz

PUCK. Wciąż nie ustalono składu Komisji Rewi

zyjnej, która ma działać w Radzie Miasta. Nazwi
ska swojego kandydata nie podali opozycyjni rad
ni.
- Wciąż jeszcze nie wiemy, ilu członków będzie li
czył nasz przyszły klub - wyjaśnia Piotr Kozakie
wicz. - Prawdopodobnie będzie nas pięcioro,
a może trójka. Jeżeli ustalimy skład, oczywiście
przedstawimy nazwisko kandydata.
Jak się dowiedzieliśmy, Piotr Kozakiewicz będzie
też proponował, by szefem Komisji Rewizyjnej zo
stał przedstawiciel* opozycji.
- Podobnie jak było to w naszej radzie przed kilku
laty - tłumaczy radny.
Przypomnijmy, że składu komisji nie udało się
ustalić na pierwszej sesji nowej Rady Miasta.
Wówczas opozycyjni radni poprosili o przesunię
cie tego punktu obrad na następną sesję.

3™ł.

- To cenny podarunek mówi matka niepełnospraw
nej Alicji. - Jestem wzruszo
na ludzką życzliwością. Gdy
córka urodziła się, pomagali
mi sąsiedzi. Jednak teraz po
trzebujemy pieniędzy na za
kup wózka.
Ala Grenwald cierpi na
obustronny
niedorozwój
kończyn dolnych. Ma niewy
kształconą miednicę. Poru
sza się przy pomocy rąk.
- Mąż pracuje w firmie
budowlanej - mówi Maria
Grenwald. - Otrzymuję zasił
ki z Gminnego Ośrodka Po
mocy Społecznej. To nasze
jedyne źródła dochodu, gdyż
najstarsza córka nie pracuje.
(Jfcnie Alicja wymaga spe(JHfstycznej rehabilitacji.
Najlepiej, gdy zabiegi będą
przeprowadzane w domu.

piątek
27 grudnia 2002 r.

(pen)

Pieniądze od premiera
POWIAT PUCKI. Dwanaścioro uczniów szkół po-

Róża Spryszyńska (od lewej) przekazuje pieniądze Marii Grenwald, matce niepełno
sprawnej Alicji.

Wiosną rodzice powinni
kupić Alicji specjalistyczny
wózek inwalidzki. Ten kosz
tuje około 5 800 zł.
- Nie stać nas na taki wy
datek - informuje matka. Dlatego zwracamy się do
wszystkich z prośbą o po
moc.
W przyszłości dziecko po
jedzie do Poznania, gdzie le
karze będą rozważać zaopa
trzenie Alicji w protezy.
- Ortopedzi powiedzieli
mi, że są duże szanse na sa

nadgimnazjalnych z Rzucewa, Pucka i Kłanina
otrzymało stypendia prezesa Rady Ministrów
- Jesteście ponadprzeciętnymi obywatelami Ziemi
Puckiej - przyznał zadowolony starosta Artur Ja
błoński podczas wręczania stypendiów
Dodatkowo - oprócz stypendiów - najlepsi
uczniowie otrzymali m. in. pióra.
-Uczymy się, by zyskać wiedzę, ale docenianie
naszych starań, wysiłków i wyników jest bardzo
miłe - w imieniu nagrodzonych mówiła Magdale
na Nowak. -Postaramy się wykorzystać wiedzę
i zdobyte umiejętności dla dobra naszego powia
tu.
- Wyróżnienia dla nich są również naszym
ogromnym sukcesem - mówiła Elżbieta Gniaz
dowska, dyrektor zespołu szkół w Kłaninie. Z wyróżnień premiera cieszymy się pewnie jesz
cze bardziej niż sami uczniowie.

Fot. Roman Kościelniak

modzielne poruszanie się
Alicji przy pomocy protez mówi Maria Grenwald. - Na
szczęście, dziecko ma małe
stopy, do których będzie
można przymocować prote
zyRóża Spryszyńska jest za
chwycona małą Alicją. - To
takie pogodne dziecko uważa aptekarka. - Trudno
nie kochać takiego maleń
stwa. Dlatego zdecydowałam
się pomóc jej w zdobyciu
wózka inwalidzkiego.

Maria Grenwald nie kryje
wzruszenia.
- To dla mnie olbrzymie
zaskoczenie - mówi matka
Alicji.
-Jestem
bardzo
wdzięczna za taki wspaniały
dar.
(R.K.)

Konto Alicji
PKO BP
4910201912202460411
„Dla Alicji"

(pen)

Szkoła Podstawowa w Domatówku

m Budżety sołectw

Spotkanie z Mikołajem

R

ok szkolny 2002-2003
to już trzeci, w którym
podstawówka w Doma
tówku działa jako tzw. mała
szkoła, pod zarządem stowa
rzyszenia założonego przez
rodziców i mieszkańców wsi.
- Obecny okres to czas
wytężonej pracy - przyznaje
dyrektor Beata Ziemann. Nasza placówka stopniowo,
ale stale zmienia się dzięki
współpracy z rodzicami
i władzami gminy.
W szkole odbyło się
przedświąteczne spotkanie
ze św. Mikołajem. Dzieci do
stały prezenty z dużą ilością
słodyczy. W spotkaniu brali
też udział wójt gminy Puck
Tadeusz Puszkarczuk i Bar
bara Miłkowska z Zespołu
Obsługi Placówek Oświato
wych.
Wcześniej w Domatówku
odbyło się pasowanie dzieci
na uczniów. Obchodzono to
wydarzenie bardzo uroczy
ście, było wielu zaproszo

nych gości, uczniowie przed
stawili program artystyczny.
Ostatnio w podstawówce
udało się wymienić okna
w dwóch klasach oraz orynnowanie budynku, finanso
wane po części przez stowa
rzyszenie i budżet gminy. Po
łożono kafelki na szkolnym
korytarzu, wymalowane zo
stały pomieszczenia lekcyj
ne. ponadto przy pomocy ro
dziców rozpoczęto budowę
placu zabaw dla dzieci. Część
potrzebnego drewna szkoła
otrzymała od Nadleśnictwa
Wejherowo. Zakupiono też
bardzo potrzebny dzieciom
nowy sprzęt komputerowy.
- Dobre funkcjonowanie
naszej szkoły zawdzięczamy
oszczędnej gospodarce fi
nansowej/ zaangażowaniu
rodziców oraz pozyskiwaniu
sponsorów - tłumaczy dy
rektor Ziemann.
Co roku podstawówka
w Domatówku organizuje fe
styny i kiermasze, które cie
szą się dużym zainteresowa-

GMINA KOSAKOWO. Od nowego roku każde so

łectwo będzie dysponowało większą pulą pienię
dzy na własne potrzeby.
- Wysokość sołeckiego budżetu zależy od ilości
mieszkańców - informuje Jerzy Włudzik, wójt Ko
sakowa. - Od nowego roku będzie to 12,50 zł na
jedną osobę. Najmniejsza wioska otrzyma ok.
4 tys. zł, największa aż 14 tys. zł.
Rady sołeckie będą mogły wykorzystać te pienią
dze na małe inwestycje poprawiające estetykę
wioski. Z tej puli będzie także finansowany roz
wój sportu, czyli zakup piłek i siatek do gry.
-Wszelkie inwestycje rady sołeckie będą musiały
uzgadniać w Urzędzie Gminy - przypomina Jerzy
Włudzik. - Chodzi nam głównie budowę chodni
ków Sołtysi nie mogą wymuszać na gminie konty
nuacji rozpoczętej inwestycji.
(R.K.)

Uczniowie z Domatówka w trakcie szkolnych występów.
Fot. arch. szkoły

niem mieszkańców. Nauczyciele starają się zorganizować czas wolny uczniom, or-

ganizując kursy, imprezy
i zabawy.
(mid)

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

m

Dachówka
Grecka i
super oferta
Pewny dach nad głową

a>
5
^r
o

BRAAS

41
W\

•NORDA

|
Dziennik
IBałtyckif

piątek
27 godnika 2002 r.
Nr 51/376

Pismiono Kaszebsczi Zemi

.ez je czec

Muzyka w muzeum

Edukacja regionalna
GDAŃSK. Po ponadrocznej przerwie rusza Studium Podyplomo
we Kwalifikacyjne Nauczania Języka Kaszubskiego. Weźmie w
nim udział ponad pięćdziesięciu nauczycieli regionalistów z róż
nych stron Kaszub. Pierwsze zajęcia na Uniwersytecie Gdańskim
rozpoczną się 28 grudnia o godz. 10. Znaczną część funduszy
na ten cel przekazało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Przypomnijmy, że pierwsza edycja studium zakończyła się w
czerwcu 2001 roku, a jej absolwenci uczą języka kaszubskiego w
swoich szkołach z lepszymi efektami. Nauczyciele chcą się do
kształcać, aby móc fachowo wykonywać swoją pracę.
Aby to robić w pełni profesjonalnie, potrzebne są także pomoce
naukowe i podręczniki. Właśnie ukazało się wznowione i popra
wione „Kaszebscze abecadło" autorstwa Katarzyny Kwiat
kowskiej i Witolda Bobrowskiego. Przez wielu nauczycieli regio
nalistów elementarz jest wykorzystywany jako baza, na której
opierają swoją pracę. Egzemplarze można zamówić w Wydaw
nictwie Bursztyn, 80-422 Gdańsk 22, skrytka pocztowa - 38 lub
e-mailem: remusk@use.pl.
Ukazało się także wznowienie podręcznika Danuty Pioch
„Kaszebe. Zemia i ledze", który w wielu szkołach jest używany
jako wiodący w nauczaniu klas młodszych. Wydawcą książki jest
Oficyna Czec. Jest w nim dużo ćwiczeń potrzebnych do systema
tycznego pogłębiania wiedzy uczniów na temat małej ojczyzny i
rodnej mowy.
(ela)

pomorańców
tĄCZYŃSKA HUTA. Trądy-

cyjnie w checzy pomo
rańców, czyli wiejskiej sie
dzibie Klubu Studenckiego
Pomorania w Łączyńskiej
Hucie, odbyła się kaszub
ska wigilia. Rozpoczęła
się od kaszubskiej mszy
w wygodzkim kościele.
Po niej studenci przeszli
do checzy, gdzie podzie-

lih się opłatkiem i śpiewali kaszubskie kolędy i
pastorałki. Tradycyjnie z.

W tym roku - jak drzewiej
bywało - w checzy królo
'., .
F1CW-

W£U S

Fot. Eugeniusz paczkowski

pomorańcami łamią się opłatkiem także starsi działacze Zrzesze
nia Kaszubsko-Pomorskiego. Wśród nich byli Brunon Cirocki i An
toni Czaja z partu chmieleńskiego, Wanda Kiedrowska ze stężyckiego oraz Kazimierz Bistroń i Brunon Spica z luzińskiego. Ten
ostatni, z nieodłącznym akordeonem, wygrywał kolejne melodie
pięknych kolęd kaszubskich.
(ep)

Tcze swóia matka i ojca

Czetanie z Mądrosce
Syracha

Ne bo Pón iitcził ojca przez dzece, a nenczene prawa
nad senama umocnił. Chto tczi ojca, dostónie
odpuszczenie grzechów, a chto wenereje matka, jakbe
gromadzył skarbe. Chto tczi ojca, redosc bądze miół
ze swój ich clzecy, a w czasu swój i módletwe bądze
wesłechóny. Chto wenereje ojca, długo bądze żił, a
chto je pósłeszny Panu, dó wetchnienie swóji nence.
Senie, wspierój
swojego tatka w
starech latach, nie zaSłówka
jiscewój go w jego
żecym. A żlebe natczec - czcić
wetka rozem utracył,
nenka - matka
badze werozmiali, nie wenerowac - szanować
gardzę nim, chóc te
zajiscewac - umartwiać;
jes jesz mocny.
To je słowo Boże

Bliskie sercu
kaszubskie kolędy
„S

potkania z
muzyką Ka
szub" - taką
nazwę mają
cykliczne
koncerty organizowane w
Wejherowie. Drugi koncert
poświęcono kaszubskim ko
lędom. Odbył się w Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
- W nazwie naszego mu
zeum występuje muzyka,
dlatego chcemy bardzo, by
w tych murach rzeczywiście
rozbrzmiewała kaszubska
pieśń - mówi dyrektor pla
cówki, Bogusław Breza.
Wraz ze znaną kompozytorką kaszubską, wykładowcą
Akademii Muzycznej w
Gdańsku, Witosławą Fran
kowską z Wejherowa, posta
nowił organizować te kon
certy. Pierwszy poświęcono
dziełom Feliksa Nowowiej
skiego, autora muzyki do
hymnu kaszubskiego. Na
drugim postanowiono się
gnąć
do
przebogatego
skarbca rodzimej kolędy.
- Najstarsze kolędy ka
szubskie pochodzą z XVI i
XVII wieku. Najmłodsze
powstały przed kilkoma
miesiącami. O twórczym bo
gactwie Kaszubów świadczy
najobszerniejszy zbiór z
1982 roku „Kaszebscze
kolade i godowe spiewe" wyjaśniała Witosława Fran
kowska tuż przed koncer
tem.
Kompozytorka przygry
wała na fortepianie znanej
sopranistce, również wykła
dowcy Akademii Muzycz-

nej, Aleksandrze Kuchar
skiej-Szefler oraz Tomaszo
wi Fopke, absolwentowi tej
że akademii, a zawodowo
już od 1 stycznia piastujące
go funkcję wiceburmistrza
gminy Żukowo. Wspomaga
ły ich uczennice szkół mu
zycznych - Zosia Frankow
ska z Wejherowa i Kasia
Szefler z Gdańska. Na in
strumentach grały ponadto:
Ewelina Szumnarska, Ola
Jankowska, Ola Pykacz i Jawiga Rudka-Stefaniak. W
ponadgodzinnym koncercie
zaprezentowano najpięk
niejsze kolędy Kaszub. Naj
więcej było ks. Antoniego
Peplińskiego, Leona Roppla
i Jana Trepczyka.
- Osobiście nie znałam
Jana Trepczyka - mówi zna
na śpiewaczka, Aleksandra
Kucharska-Szefler. - Mam
jednak wrażenie, jakby on
pisał swoje pieśni specjal
nie dla mnie. One są takie
bliskie sercu, bliskie mej
duszy
Spotkania z kaszubską
muzyką cieszą się dużą po
pularnością. Sala była wy
pełniona po brzegi. Widać
stąd, że wejherowianie (by
ło także mnóstwo osób spo
za miasta) lubią wsłuchiwać
się w brzmienie swojej rod
nej mowy przekazywanej w
postaci śpiewu. Tym bar
dziej, że kaszubskie kolędy
od wielu lat uznawane są
przez krytyków jako feno
men muzyczny w skali kra
ju.
- Mimo tej popularności
trzeba jednak stwierdzić, że

NORDA i
Pismiono Kaszebsczi Zemi

Kaszub", czy jak działalność
innych kaszubskich kompo
zytorów, przede wszystkim
Jerzego Stachurskiego i od
kilku już lat także Tomasza
Fopke.
Eugeniusz Pryczkowski

r,Vi/ !'| OLEJ OPAŁOWY
~ :

Dzfaf sprzedaży; Gfcycko. uf .Suwalska 32A tel.087 4

KASZUBSKIE MSZE

Dodatek kaszubski do „Dziennika Bałtyc
kiego", 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny
9/11, teł. 3003-380. Redaktor prowadzący:
Eugeniusz Pryczkowski.

w domach nasze kolędy nie
są jeszcze powszechne mówiła Witosława Fran
kowska.
Tę niechlubną prawdę
mogą zmienić właśnie tak
piękne i potrzebne inicjaty
wy, jak „Spotkania z muzyką

REKLAMA

Nadto je dredże Czetanie z Lestu swiatego Pawła
Aposztoła do Kolosanów (Kol 3,12-21), ewanielió
podług swiatego Łukasza (2,22-40), a psalm 128.

W niedzielę, 29 grudnia, msze częściowo w języku
kaszubskim odbędą się w:
- Baninie, godz. 11;
- Gdyni Babich Dołach, ul. Rybaków 2A, o godz.
12.15;
- Gdańsku Pieckach Migowie, ul. Piecewska 9, o
godz. 14;
- Gniewinie, godz. 7.30;
- Kościerzynie, godz. 18. (na przemian w kościołach
Trójcy Świętej i Zmartwychwstania Pańskiego);
- Wejherowie, ul. Sobieskiego, róg ul. 3 Maja, godz.
12.30;
- Żukowie, ul. Klasztorna 4, godz. 18.

Wśród solistów byli znana śpiewaczka Aleksandra Kucharska-Szefler oraz Tomasz Fopke.
Fot. Eugeniusz Pryczkowski
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78-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k, Stupska
te!* IOS3I 811 34 57, 811 34 78, fax C059I 811 34 77

84-220 Strzeblelsno

tel I0S8) 676 24 84*85
tel kom. 0801 997 611

83-334 Miechuoino,
k. Sierakowic

tel C0S8I 884 51 21

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Przegląd roku

WIECZÓR

|wybrzeża

Fotokalejdoskop. Co się zdarzyło w powiecie puckim

Dwanaście miesięcy
w pigutce

ok 2001 obfitował w wydarzenia: dobre i złe, poważne i trochę weselsze, bardzo ważne i mniej istotne, ale też cieka
we. Wszystkie staraliśmy się opisać w „Dzienniku Bałtyckim". Nasi reporterzy uzbrojeni w długopisy, zeszyty, dykta
fony i aparaty fotograficzne docierali tam, gdzie działo się coś intrygującego, aby następnie przedstawić to na łamach
gazety Przypomnijmy sobie w fotograficznym skrócie niektóre z tych wydarzeń - oczywiście tylko wybrane, bo
wszystkich przestawić nie sposób.
Tekst i fot. Krzysztof Miśdzioł i Janusz Nowicki.
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WINKHAUS
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TECHNIKA OKIENNA I DRZWIOWA
Zakład Produkcyjny i Biuro Handlowe:
Żukowo: tel. (58) 681 73 31, fax (58) 685 90 26
Gdańsk: 344 23 96, 685 72 27, 761 42 61
Kartuzy: 684 07 23

www.rafol.com.pl

Grała orkiestra

Zaślubiny z morzem

We wszystkich gminach, jak co roku, młodzież zbierała w styczniu pieniądze
na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Do akcji przyłączyli się m. in. przed
szkolacy z władysławowskiego Bursztynka.

Podczas tegorocznych obchodów rocznicy zaślubin Polski z morzem, w puc
kim kościele odsłonięto obraz i urnę z ojczystą ziemią ks. Władysława Miegonia, pierwszego kapelana Marynarki Wojennej RP.

2041471/E/949

JAPPARTS
części

do samoehodów
JAPOŃSKICH1
KOREAŃSKICH

Statek na brzegu

Największe gimnazjum

Sztorm wyrzucił prawie na sam władysławowski brzeg statek. „Śnieżka"
przez kilka dni była największą atrakcją dla mieszkańców. Uwolniono ją po
głębiając dno.

We Władysławowie oddano w lutym do użytku nową część gimnazjum. To
najnowocześniejsza i największa tego typu placówka w powiecie puckim.

P R OIV!O
przedłużona do końca 2002 r.

kompletny
pow. 100 m2

a otrzymasz

dachowy
gratis!
ii

Problemy pracowników
Helską Kogę przejął syndyk. Przetwórnia ryb zadłużona jest-m. in. u swoich
byłych pracowników, którzy przez wiele miesięcy tego roku dopominali się
o wypłacenie zaległych pensji.

Część przedwojennej willi stojącej na rozewskim klifie runęła, gdy usunął się
grunt po obfitych deszczach. Do dzisiaj trwają debaty, jak ratować ten odci
nek wybrzeża.
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Gcłynia
781 66 77 ul Rdestowa 4 l
: Gdańsk
301 67 12 ul Mostowa 14
; Elbląg
236 15 41 ul. Warszawska (3(5
Kartuzy
685 32 99 ul Gdańska 28
Kościerzyna 686 72 44
Wojska Pol.
Leśniewo
675 59 75
Lębork
863 22 77
ul. Słupski
Malbork
647 16 85
al. Wojyka Pol. 91
Pruszcz Gcl.
692 09 99 ul Obi WtłKtoi platU.- 1.
Reda
678 71 11
ul Gdańska 16
Rumia
771 23 97
l. Grunwaldzka VKł
Starogard Gd
563 90 95
s Konstytucji 3 V 5.
Sztutowo
247 93 35
I Gdańska 43 A
Władysławowo 774 58 55
I l Okowa 4
Żukowo
681 82 56
I. Kościerska O

Blachodachówka
18,99

zapraszamy!
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Święto chóru

Górale nad morzem

W 2002 roku przypadło kilka okrągłych rocznic związanych z działalnością chóru św. Cecylii w Pucku. Obchodzono je
bardzo uroczyście, odbyły się specjalne koncerty.

Władze Pucka i Cieszyna uroczyście podpisały umowę o partnerstwie. Odbyło się to na puckim rynku. Wizycie górali
towarzyszyło wiele imprez kulturalnych i rozrywkowych.

Rodzinne zdjęcie

Gaz z Bałtyku

Mieszkańcy gminy Jastarnia pozowali do wspólnego zdjęcia w porcie. Drugie zdjęcie wykonali sobie wspólnie z tury
stami. Na trzeciej fotografii uwieczniono rybaków na swoich łodziach.

Pierwsza w Polsce elektrociepłownia gazowa została uruchomiona we Władysławowie. Zasilana jest gazem pochodzą
cym z dna morskiego.

REKLAMA

AGORA

W dobrych cenach:

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

PŁYTA GIPSOWA
12,5 mm

10,50 zl/szt.
oraz wszystkie akcesoria

KLEJ DO PŁYTEK
12,50 zł/25 kg

3l Den Braven
SILIKONY, KLEJE, PIAIMKI, USZCZELNIACZE
FARBY, EMULSJE, IMPREGNATY,

LAKIERY W SPRAYU

DOMOWA APTECZKA TECHNICZNA
RUMIA, tel./fax 679-35-42, 671-20-62, 0605-098-260

.
|

Sklep „Domator", Władysławowo, ul. Gen. Hallera 15, tel./fax 6742-117, 0604-260-531 |
sprzedaz agora@wp.pl www.agora.web.pl
£

GŁADŹ
SZPACHLOWA
do ścian i sufitów

24,00 zt/25 kg
ceny obowiązują do wyczerpania zapasów

—-KRAAL
ZAPRASZAMY DO PUNKTÓW SPRZEDAŻY:
ŻELISTRZEWO
Pucka 52, tel. 673 86 23; 673 60 11
JASTARNIA
Mickiewicza 2A, tel. 675 24 07; 675 30 17
WŁADYSŁAWOWO
Droga Chłapowska 40, tel. 674 02 42
PUCK
Opał 10 Lutego 27, tel. 673 23 87
Budowlanka, tel. 673 24 37; 673 35 75

polecamy:

EKO-BRYKDBT DRZEWNY

PRZYJAZNY ŚRODOWISKU,
DO PALENIA W PIECACH I KOMINKACH
Opakowania: 10 kg 5 zt; 20 kg 10 zt

UPUSTY DLA PIEKARNI!!!

roku

Hel ciągle wolny

r

Parlament uchwalił nową ustawę o dawnym rejonie umocnionym Hel. Ogranicza ona prawa własności mieszkańców. Prezydent jej jednak nie podpisał
i skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rozstrzygnięcie TK poznamy
w przyszłym roku.

m
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Bałtyckie
Echo Ziemi Puckiej
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Było kino
Ostatecznie upadło puckie kino Mewa. Nie pomogło obniżenie przez miasto
podatków -na seanse przychodziło w najlepszym razie po kilka osób. Nawet
w sezonie turyści nie odwiedzali Mewy. Budynek stoi pusty.

HI

Nowe gwiazdy w alei
Na władysławowskiej Alei Gwiazd Sportu pojawiły się nowe pamiątkowe ta
blice -m. in. dla Ryszarda Szurkowskiego. Na uroczystość przyjechał Dariusz
„Tiger" Michalczewski.

-

Przyjechali rycerze

Wyborcze konflikty

w Świecinie uroczyście obchodzono rocznicę bitwy polskiego oręża z Krzyża
kami. Z tej okazji we wsi, gdzie do dziś można znaleźć pamiątki ze starcia
wojsk, przyjechali rycerze i dali pokaz swych umiejętności.

Pierwszy raz bezpośrednio głosowaliśmy na włodarzy. Podczas samorządo
wych wyborów nie obyło się bez konfliktów. Największy kryzys przechodzi
SLD - w szef puckiej organizacji Sojuszu Eugeniusz Podolak i jego koledzy zo
stali usunięci z partii, bo nie startowali pod szyldem SLD.

Nadzieja w nowych
Po rewelacyjnym zeszłorocznym sezonie piłkarze czwartoligowych Kaszub Połchowo zaskoczyli kibiców słabą postawą w obecnych rozgrywkach. W walce
o utrzymanie mają pomóc nowi zawodnicy.

Hodują ryby

Szambowozy do lamusa

Na terenie oczyszczalni ścieków w Swarzewie powstał pierwszy staw hodow
lany. Ryby z niego trafią do zatoki. Rybacy mają nadzieję, że ich sieci wkrótce
znowu będą pełne.

Kolejni mieszkańcy gminy Krokowa doczekali się kanalizacji. Powstała w Żar
nowcu oczyszczalnia ścieków wyeliminuje jeżdżące do tej pory wozy aseniza
cyjne, m. in. popularnych wśród turystów Dębkach.

REKLAMA

NOWA HURTOWNIA
INSTALACYJNA

ORLEN Transport
Słupsk

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

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

Miałów e
* GRZEJNIKI
> Gazowe
> Olejowe
* KOTŁY
> Na drewno
* RUR Y
* Węgłowe
* ARMATURA GRZEWCZA
•k ARMATURA SANITARNA

Ceny rewelacyjne. SPRAW DŹ!!!

PHU TERMO - INSTAL

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
7803912/B/1236

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

Tel. 673-16-57

0609 562 353

Droga w remoncie
Trwa rozbudowa drogi 216. Najpierw poszerzono trasę na Rekowskiej Górce
o trzeci pas ruchu, teraz przebudowywane jest skrzyżowanie w Celbowie.
REKLAMA

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

0

^

Wejherowo
ul. Kościuszki 14/1
(058) 672-93-08
tel. / fax 672-93-07

1. Liceum Ogólnokształcące „MATURA W ROK"
2. Licencje I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej osób i
mienia
3. Przygotowujące do podjęcia pracy w stużbach BHP
(„behapowiec")
4. Kursy przygotowujące do Egzaminu Państwowego na
certyfikat kompetencji zawodowej dla osób wykonujących
transport drogowy
5. Szkoty: Policealna Szkoła Detektywów, Pracowników |
Ochrony i Straży Miejskiej
Nabór: Luty 2003. Nasze placówki: Wejherowo, Gdynia
|

Kino i teatr

Będzie się
działo

piątek
27 grudnia 2002 r.

sygn. 2725

•
Blondynka, niebieskooka, lat 55, wzrost i wykszt. średnie,
szczupła, kobieca, niebrzydka, bez nałogów, niezależna mieszkaniowo i finansowo, ale tonie wszystko -brakuje mi ciebie, tej
drugiej kochanej osoby. Jeśłi nie szukasz romansów, jesteś czło
wiekiem uczciwym, bez nałogów, w stosownym wieku, spróbuj,
napisz. Może księżyc wskaże nam wspólną drogę? Panowie
z bardzo dużą nadwagą wykluczeni. Tel. ułatwi kontakt Zawie
dziona.

sygn. 2726

•
Panna, 24-latka po studiach, pracująca, chciałaby poznać pa
na do 30 lat.

sygn. 2727

•
Chodzę jak we mgle, sam, podaj białogłowo swą ciepłą ko
biecą dłoń, której tak pragnę i bardzo mi jej brak. Może napi
szesz do Jurka w średnim wieku, stanu wolnego, bez zobowią
zań, 185 cm, podobno przystojnego bruneta, z zawodu kierow
cy, kochającego dzieci, które, uważam, są szczęściem. Pani do
lat 45, może mieć dzieci. Obecnie przebywam w ZK. Proszę
o listy z foto, a nr tel. ułatwi kontakt.

sygn. 2728

•
Atrakcyjna wdowa, wrażliwa, z poczuciem humoru, bez nało
gów, niezależna finansowo i mieszkaniowe, pozna wdowca, nie
zależnego, wartościowego, uczciwego, bez nałogów, wykszt.
min. średnie, wiek 55-60 lat, powyżej 175 cm.

Superkino Krewetka, Gdańsk
uł. Karmelicka 1, www.superkino.info
Neptun
ul. Długa 57
teł. 301-82-56
Kameralne
ul. Długa 57
tel.301-53-31
Helikon
ul. Długa 57
tel. 301-53-31
Bajka
ul. Jaśkowa Dolina
14, tel.341-22-94
Żak
ul. Grunwaldzka
195/197
tel.345-15-90

Stuart Malutki 2
Smoking
Edl
Pokój syna
Wojna plemników
Biegnij Lola, biegnij
Koniec z Hollywood
Edi
Krąg
8 kobiet
Poza prawem
Mystery Train
nieczynne

USA (b.o)
USA (15)
Polska (15)
Włochy (15)
USA (15)
Niemcy (15)
USA (15)
Polska (15)
Japonia (15)
Francja (15)
USA (15)
USA (15)

14.30
16.15
18.15
20.30
14.45
16.30
18.10
20.15
14.45,16.30
18.15
20.15 pL
20.15 sob.

10 zł

12 zł
10 zł

10 zł

nieczynne

sygn. 2730

•
Atrakcyjna wdowa, 62/162/65, zadbana, uczuciowa, na ren
cie, bez nałogów, pozna wdowca bez rażących nałogów, zdro
wego, kulturalnego, zadbanego, zmotoryzowanego, ale nie tyl
ko.

sygn. 2731

Planeta skarbów
Co za życie
Zdjęcie w godzinę
Monsunowe wesele

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

15.15
17
18.55
20.45

12 zł n. 10 zł u.

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

Harry Potter
i kamień filozoficzny
Pokój syna
Krąg
Wielki podiyw

USA (b.o.)

14.15

10 zł

Włochy (15)
Japonia (15)
USA (15)

17
19
20.50

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

Stuart Malutki 2
Zemsta
Smoking

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

15
16.40
18.40,20.40

10 zł

Godzina

Cena

•
Mam 34 lata, 175/85. Jestem brunetem po rozwodzie, bez
zobowiązań i nałogów. Nie jestem zamożny, pracuję. Cenię
szczerość i uczciwość. Lubię kontakt z przyrodą, książki i dobrą
muzykę. Mam trochę romantyczną naturę. Chciałbym poznać
miłą i szczerą panią do 37 lat, zdecydowaną na trwały związek.
Pani może mieć dziecko. Proszę o oferty z Trójmiasta i okolicy.
Piotr z Gdańska.

sygn. 2732

Ż*

Prod./Wiek

Planeta skarbów
USA(b.o.)
16
Wisła
Hiszpania (15) 17.45
uł. Dąbrowskiego 11 Boskie, jak diabli
Jak to się robi z dziewczynami Polska (15)
20

10 zł n. 8 zła

CHOJNICE
Kosmos
ul. Młyńska 2

Halloween

USA (15)

18

10 zł

Minimax
ul. Majkowskiego 3
tel.^81-32-08

Stuart Malutki 2
xXx
Pianista

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

16.30
18
20.10

8 zł
10 zl

Promyk
tel. 686-25-73

Atak pająków
xXx

USA (15)
USA (15)

17
19

10 zł

sygn. 2733

•
Jestem 39-letnim kawalerem, szczupłym, 170 cm, bez nało
gów i zobowiązań, wykszt. zawodowe. Jestem spokojny i po
godny, cenię zaufanie i stałość w uczuciach, nie szukam przy
gód, lecz szczerej miłości. Cenię uczciwość, dobroć, mądrość.
Chciałbym założyć szczęśliwą rodzinę. Poznam skromną pannę,
katoliczkę, do lat 32 (nie puszystą), bez nałogów. Mile widziana
panna z miejscowości kaszubskiej.

sygn. 2734

•
Sympatyczna blondynka, lat 37, wykszt. średnie, lekko puszy
sta, rozwiedziona, dwóch fajnych synów, zaradna, pogodna poszukuje przyjaciela, pana ok. 40 lat, stanu wolnego/kochają
cego dzieci i zwierzęta, niezależnego mieszkaniowo i material
nie, uczciwego i odpowiedzialnego. Proszę o parę słów o sobie.
Kontakt listowny. Ola z Gdyni.

sygn. 2735

•
Wolny, samotny, zadbany, z poczuciem humoru, niekonfliktowy, emeryt, 62/176/80, dom niedaleko Trójmiasta, pozna panią
do 58 lat, 168-172 cm, o podobnych zaletach, materialnie nie
zależną I bez zobowiązań, mogącą zmienić miejsce zamieszka
nia, na dobre i złe. Foto i telefon przyspieszą kontakt.

sygn. 2736

"Jeśli jesteś samotny"
•Chcesz poznać przyjaciela lub przyjaciółkę, a w swojej
okolicy nie masz ku temu okazji, skorzystaj z naszej propozycji i
zamieść w tej rubryce swój anons. Oferty Czytelników
przyjmujemy wyłącznie z zamieszczonym niżej kuponem.
Anonse ze zdjęciem publikujemy w pierwszej kolejności (do
zdjęcia prosimy dołączyć pisemną zgodę na jego publikację w
gazecie oraz kserokopię dowodu osobistego - str. 2 i 3).
Jeżeli chcesz nawiązać kontakt z wybraną osobą, napisz do niej
list, oznacz go numerem sygnatury, dołącz czystą kopertę oraz
znaczek i wyślij do nas. Nasz adres: Serca dwa 0Dziennik

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

Gdańsk

Mąż i żona

19 pt.-niedz

20-35 zł

teatr Wybrzeże
Sala prób
301-13-28

Sopot

Otello umiera

19.15 pt.-niedz.

25-35 zł

Teatr Kameralny
Boh. Monte Cassino
551-39-36

Gdynia

Okno mistrza świata 17 sob.
29.12 - spektakl odwołany

26.50-33 zł Teatr Muzyczny
pi. Grunwaldzki
661-60-00

Gdynia

Kabaret
starszych panów

14-22 zł

19 sob.. niedz.

Teatr Miejski
ul. Bema 26
621-20-26

SMOKING
•Reż.: Kevin Donovan
• Prod.: USA, 2002
•Typ: komedia sensacyjna
• Wyst.: Jackie Chan, Jennifer Love
Hewitt, Jason Isaacs, Ritchie Coster, Debi
Mazar
Tytułowy „Smoking" to ulubiony strój bogatego playboya Clarka Devlina.
Jest on związany emocjonalnie z luksusową kreacją do tego stopnia, że
nikomu nie pozwala dotknąć stroju. Ale jego ciekawski szofer, Jimmy,
przymierza pewnego dnia ubiór szefa. Odkrywa, że ten kto go nałoży za
mienia się w specjalnego agenta i chcąc nie chcąc musi wziąć udział w
szpiegowskich rozgrywkach...

WOJNA PLEMNIKÓW
• Reż.: Michel Gondry
•Prod.: USA/Francja, 2001
• Typ: komedia
•Wyst.: Patricia Arquette, Tim Robbins,
Rhys Ifans, Miranda Otto, Rosie Perez

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

KUPON

Godzina
10.15,12.15,14.15,16.15,18.15,20.15,22.15
10.45,21.30
10,12,14,16,18,20,22
10,12.15,14.30,16.45,19
12.45,19.30,22
10,12,14,16

USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (18)
Polska (12)
Polska (15)

21.15
13.15,18.45,21.30
16
10.30,12.45,15,17.15,19.30,21.45
10.30,14.45
15,19.15
17,21.30

18,20

11

13,17.15

Multikino sp. z o.o. al. Zwycięstwa 14 (10 sal kinowych)
tel. 340-30-99, www.multikino.pl
Tytuł
Mali agenci 2:
Wyspa marzeń
Afera poniżej zera
AliG
Asterix i Obelbc
Misja Kleopatra
Czerwony smok
Edi
K-19
Mr. Deeds
- milioner z przypadku
Pianista
Krąg
Transporter
Skok
Smoking
Straż wiejska
Śnięty Mikołaj 2
Śmierć nadejdzie jutro
Wielbicielka
Wielki podryw
Zemsta
Znaki
Epoka lodowcowa
Hany Potter
i kamień filozoficzny
Mustang z Dzikiej Doliny
Planeta skarbów
Stuart Malutki 2

Produkcja /wiek
USA (b.o.)

Godzina
15.40, sob., 14.55 niedz.

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

12.30
20.05,22.15
11

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

16.05
17,19.15,21.35
10.45,16.30
15.45

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

10
13,15.55,18.45,21.20
13.40,19,21.15
13.50,19.30,22
11.30,13.45,16,18.15,20.30
13.25,17.55,20.15 pt, niedz.,13.25,17.55 sob.
9.30,12.15,15,17.45
14.30,17.15,20
15.40
13.05,18,20.45pt„ niedz, 13.05,20.15 sob.
11.15
18.30,21
10.15
9.45

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

10.30,12.45,14.55
9.15,11.45,14.05,16.15
9

•

S..do 30 grudnia bilety po 10 zł

KARTUZY

KOŚCIERZYNA
•
Mam na imię Mariusz, 25 lat, 183/73, intere
suję się m. in. sportem, psychologią, muzyką
z gatunku techno, motoryzacją. Chciałbym po
znać dziewczynę z Malborka w wieku 21-25
lat, wygląd bez znaczenia. Proszę o szczery list
i numer telefonu.

Produkcja / wiek
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (b.o.)
USA (15)
USA (b.o.)
USA (15)

MULTIKINO

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

KINO

Tytuł
Transporter
Straż wiejska
Smoking
Śnięty Mikołaj 2
Wielbicielka
Planeta skarbów
Mr. Deeds
- milioner z przypadku
AliG
Śmierć nadejdzie jutro
K-19
Krąg
Znaki
Skok
Czerwony smok
Zemsta
Dzień świra

I do 30 grudnia bilety po 10 zł

sygn. 2729

•
Jeśli masz dość samotności, patrzenia na wygląd zewnętrzny,
szukasz nadal drugiej połowy, a Twój wiek nie przekracza 30
lat, napisz do „wesołej brzyduli", 22/176/80. Nr telefonu ko
mórkowego ułatwi kontakt (odpowiem SMS -em).

serwis informacji lokalnych

SUPERKINO KREWETKA

SERCA DWA
•
Samotna wdowa, jeszcze młoda duchem i ciałem, z apetytem
na szczere i rozsądne dalsze życie, z sercem i mieszkaniem do
zapełnienia. Zgrabna, szczera, tolerancyjna, z humorem. Nieszukająca majątku ani sponsora, lecz miłego seniora do 65 lat, któ
ry zechciałby iść razem przez życie oparte na szacunku i zaufa
niu. Mały fotosik mile widziany, nr telefonu to pełnia szczęścia,

www.naszemiasto.pl

Lila (Patricia Arquette) od niemowlęctwa cierpi na zaburzenia hormonalne,
powodujące niepohamowany wzrost włosów na całym ciele. Gdy zakochu
je się w nieśmiałym psychologu-behawioryście Nathanie (Tim Robbins), po
stanawia ukryć przed nim swoją chorobę. Pewnego dnia podczas leśnej
eskapady Nathan i Liii spotykają dzikiego człowieka, który odmieni ich ży
cie i pozwoli Liii pogodzić się z naturą.

Centrum Rozrywki Gemini, Gdynia, /
ul. Waszyngtona, tel. 628-18-00, www.silverscreen.com.pl
Tytuł
Transporter
Smoking
Mali agenci
Debiutant
Pokój syna
Straż wiejska
Śnięty Mikołaj 2
Wojna plemników
Wielbicielka
Śmierć nadejdzie jutro
Wielki podryw
Mr. Deeds
-milioner z przypadku
AliG
Krąg
K-19
Znaki
Edi
Czerwony smok
Raport mniejszości
Władca pierścieni: a J
Drużyna pierścienia
Pianista
Zemsta
Planeta skarbów
Mustang z Dzikiej Doliny
Harry Potter
i kamień filozoficzny
Stuart Malutki 2

Produkcja/wiek
USA (15)
USA (15)
USA (b.o.)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (b.o.)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)
USA (15)

Godzina
17.30,19.45,21.45
18.15,20.25,22.35
16.15 sob., niedz.
18,19.15 sob., niedz.
19.15 sob, niedz.
11,16
10.40,13.15,15.30 pt.-niedz.,18 pt.
19.15 pt., 14,20 sob., niedz.
14,20.30 pt., 21.50 sob, niedz.
12.15,1930,22.20
13.30
22.15

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

15.50,22.25
17.45,20.15,22.30
22
20 pt, 14.45 sob, niedz.
17.15
17.10
21.30
15,18.30

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

10.40,13.45
12.30
10.50,13,15.15
11.20,13.40
16.15 pt, 10.45 sob, niedz.

USA (b.o.)

10.25

•

I do 30 grudnia bilety po 10 zł

SKOK
•Reż.: David Mamet
• Prod.: Kanada/USA, 2001
•Typ: dramat/kryminał
• Wyst.: Gene Hackman, Danny
DeVito, Delroy Lindo

Joe Moore ma piękną, młodą żonę, przyzwoity stan konta w banku
oraz pasjonującą pracę - jest złodziejem i to najlepszym w swoim fa
chu. Joe, jego żona Fran oraz wierni wspólnicy organizują napad na
sklep jubilerski na Manhattanie. Niestety, plan burzy sprzedawczyni,
która nie wypija kawy ze środkiem usypiającym.

TRANSPORTER
•Reż.: Corey Yuen
•Prod.: Francja, 2002
•Typ: akcja/kryminał
•Wyst.: Jason Statham, Qi Shu,
Franćois Berleand, Matt Schulze, Ric
Young
Były komandos Frank Martin żyje na południu Francji, zarabiając na życie
przewożeniem dowolnych ładunków we wskazane miejsce. Szybko, solidnie i
bez zbędnych pytań - takie ma zasady. Gdy zostaje wynajęty przez pewnego
Amerykanina, by przewieźć kolejną przesyłkę, nic nie zapowiada, aby to
zlecenie różniło się od innych. Po drodze jednak zauważa, że jego ładunek się
porusza. Okazuje się, że przewozi zakneblowaną kobietę.

fil]li UZiCMttilC

WWW.

piątek
27 grudnia 2002 r.

lal

Echo Ziemi Puckiej

Puck. Wybory w klubie Korab

TYLKO DLA PRENUMERATORÓW

Trudny okres
ale z sukcesami
C

złoniędzyszkolnego Klubu Sporto
wego Korab Puck
podsumowali
ostatnie dwa lata
działalności klubu i wybrali
nowe władze.

Nowy zarząd
Prezesem MKS Korab zo
stał ponownie Antoni Janusz,
wiceprezesami Piotr Koza
kiewicz i Marek Wełpa. Se
kretarzem klubu jest Irosław
Stachecki, a skarbnikiem
Wacław Kaczmarek. Skład
zarządu uzupełniają Ryszard
Wendt i Sławomir Gojka.
Wybrano też nową komi
sję rewizyjną, w skład której
weszli: Jan Nadolny (prze
wodniczący), Błażej Wendt
^łndrzej Sołtysiński.
Zarząd w minionej ka
dencji zajmował się m. in.
pozyskiwaniem środków na
działalność statutową, po
prawą warunków działania
sekcji, transferem zawodni
ków do innych klubów, na
wiązywaniem współpracy
z zagranicą, organizacją tur
niejów i udziałem w roz
grywkach - mówił Piotr Ko
zakiewicz, prowadzący ze
branie sprawozdawczo-wy
borcze.
Postawę działaczy i sukce
sy klubu oceniono bardzo
wysokie. Gratulacje przeka
zali m. in. przedstawiciele
władz Pucka i innych klubów
działających w powiecie.
Trzon klubu to sekcja siat
kówki. W ostatnich sezonach
j^^rab wystawiał w rozgryw-

Prenumeratora
bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

Za kilka dni Nowy Rok.
Wszystkim naszym Prenumeratorom
życzymy doskonalej zabawy sylwestrowej.
Nie zapomnijcie o nas w nowym - 2003 roku.
Mamy nadzieję, że wykupiliście już prenume
ratę - przynajmniej na styczeń!!!

kach reprezentacje juniorów,
kadetów i młodzików. Ponad
to w Korabie jest sekcja Vo
Quyen (wschodnie sztuki
walki i techniki medytacyj
ne).
- To był trudny okres pod
względem finansowym, ale
tym bardziej cieszymy się
z sukcesów sportowych, któ
re odnotowaliśmy - mówi wi
ceprezes Kozakiewicz.

Szczęśliwe karty
Chcesz wyjechać na weekend do
Wdzydz Kiszewskich? Odpowiedz
na cztery pytania i prześlij nam
ftlCDŹWMDCK
odpowiedzi na kartce pocztowej
do 8 dnia następnego miesiąca. Co
tydzień publikujemy jedno pytanie, a co miesiąc losu
jemy nagrodę miesiąca - weekend dla dwóch osób
w hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Kto świętuje imieniny w ostatnim
dniu każdego roku?

motel

Krajowa czołówka
W 2001 roku siatkarze ka
deci i juniorzy zdobyli mi
strzostwo
województwa,
a młodzicy w lidze pomor
skiej zajęli drugie miejsce.
Wszystkie te zespoły awan
sowały tym samym do
ćwierćfinałów mistrzostw
Polski. Kadeci przebili się
nawet do półfinału, gdzie
trafili jednak do „grupy
śmierci" i odpadli, choć za
prezentowali się bardzo do
brze. Znakomicie zawodnicy
puckiego klubu spisują się
w rozgrywkach siatkówki
plażowej. W poprzednich
dwóch latach zdominowali
mistrzostwa województwa
w tej dyscyplinie sportu, kil
ka par dotarło do półfinału
mistrzostw Polski. Za bardzo
dobrze obsadzone uchodzą
turnieje towarzyskie organi
zowane w Pucku - z okazji
zaślubin Polski z morzem
oraz Korab Cup.
Osiągnięcia
siatkarzy
sprawiły, że MKS Korab pla
suje się na 1 miejscu w woje
wództwie i 13-16 w kraju,
a jeśli chodzi o siatkówkę

Weekend w Jastrzębiej Górze

Irosław Stachecki (z lewej), sekretarz klubu i wicepre
zes Piotr Kozakiewicz pokazują umowę pomiędzy Korabem a duńskim Roskilde VK Kopenhaga.
Fot. Krzysztof Miśdziol

plażową - na 3 miejscu
w Polsce w kategorii chłop
ców.

13 grudnia
Kopenhaga
Uczestników spotkania
zelektryzowała wiadomość,
że siatkarze Koraba podpisa
li porozumienie z duńskim
klubem Roskilde VK Kopen
haga.

- Nie mamy pieniędzy, aby
pojechać do Danii i podpisy
wać umowy, umówiliśmy się
więc, że zrobimy to faksem tłumaczył Piotr Kozakiewicz.
- Pismo z Kopenhagi zostało
wysłane dokładnie 13 grud
nia, a więc w dniu, kiedy Pol
ska, w tym samym mieście,
została zaproszona do Unii
Europejskiej.
- Gratuluję, to wspaniały
sukces, który z pewnością
otworzy przed klubem nowe
perspektywy - komentowała
na gorąco Jolanta Podhajska,
wiceburmistrz Pucka.
(mid)

Auto-Mobil

Vo Quyen

USŁUGI BLACHARSKO
LAKIERNICZE
Naprawy bezgotówkowe
Oryginalne części zamienne
Samochody zastępcze

Pomoc drogowa - 0603 650 420
to

Tylko u nas zachowana

gwarancja fabryczna
Gdynia, ul. Węglowa 22
tel. (0-58) 661 51 35
kom. 0604-443-420

I
5

Nasi Partnerzy
Rabat honorowany na podstawie ważnej
Karty Klubu Prenumeratora

10% rabatu
na konsumpcję
(bez alkoholu)

SiSaBfefflS

tel. {058)677 22 77

tel. (058)673-11-97

107o rabatu j
na konsumpcję
ul. Morskiego
Dywizjonu lotniczego 20
Puck

na konsumpcję

{be* alkoholu)

ul Watowa 3
Puck

tel. (058)673-41-83

tel. (058)673-25-25

MATERIAŁY
BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE
ARTBUD Sp. z o.o.
yfci,

Sekcja prowadzi działalność
szkoleniową w obszarze szeroko
rozumianej rekreacji ruchowej,
uczy sztuki walki Vo Quyen oraz
systemu chińskich ćwiczeń zdro
wotnych.
Szkoleniem objętych jest ok. 70
osób z powiatu puckiego,
przede wszystkim młodzież, ale
na zajęcia uczęszczają też pra
cownicy firm ochroniarskich.
Sekcja nawiązała wiele kontak
tów zagranicznych, organizuje
imprezy, np. wyjazdy na sesje
medytacyjne. Jej instruktorzy
otrzymują specjalistyczne certy
fikaty.

ul. M.D.Loł 24
Puck

ul. Morska 5
Puck

10% rabatu

JIM *
—

^Pn-

otT

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

ZIMOWA PROMOCJA

GAZOBETON „24"

4,80 zł/szt.

Transport z rozładunkiem do 30 km GRATIS!!!

PŁYTA GIPSOWO-KARTON. 12,5 mm
ZAPRAWA KLEJOWA DO GLAZURY 25 kg
STYROPIAN FS-15
STYROPIAN FS-20
GIPSOWA zaprawa tynkarska NIDA 30 kg
GŁADŹ gipsowa biała FAST G1
FARBA emulsyjna EKO-NOWINKA10 1
Wełna mineralna gr. 150 mm

KREDYTY
GOTÓWKOWE

9,99 zł/szt.
12,50 zł/op.
93,00 zł/m3
125,00 zł/m3
17,80 zł/op.
20,00 zł/op.
25,00zt/op.
11,75 zł/m2

U nas kupisz materiały od fundamentów
aż po dach w konkurencyjnych cenach.
Oferta dotyczy faktur zapłaconych gotówką,
Oferta ważna do wyczerpania zasobów

REKLAMA

O)

Wejherowo, ul. Gdańska 17
tel. (0-58) 672 16 35
kom. 0604-430-220

Raz w miesiącu na week
end będzie mógł wyjechać
do hotelu La Siesta nasz
Prenumerator z rodziną,
jeśli odpowie na cztery zadane przez nas w tym mie
siącu pytania. Wśród osób, które nadeślą odpowiedzi,
wybierzemy tę, która z osobą towarzyszącą i dzieckiem
(do 5 lat) w pensjonacie w Jastrzębiej Górze skorzysta
z dwóch noclegów, wyżywienia, siłowni, sauny, sali
gimnastycznej oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: Ile dni.ma rok przestępny?
Na odpowiedzi czekamy do 7 stycznia 2003 r.
•Informacje o konkursach można uzyskać pod bez
płatnym nr. tel 0 800 15 00 26. Nasz adres: Biuro Kon
kursów „Dziennika Bałtyckiego", Targ Drzewny 9/11
Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśliwe karty" lub „Jastrzę
bia".

LA SIESTA

REKLAMA

Autoryzowana stacja

ś3M£,
s-

24800880/B/U69

IggM-gg
rok założenia 1974

'POŻYCZKI DO 5.000 PLN

* NISKIE OPROCENTOWANIE
* BEZ PORĘCZYCIELI

1

* DECYZJA W24 GODZINY

TEL. 0 602 667 331

PRODUKCJA I MONTAŻ

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

CENY PROMOCYJNE

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

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

§

*

BsienniM
Bałtyckie

piątek
27 grudnia 2002 r.

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Echo Ziemi Puckiej

ŻYCZENIA DLA NAJBLIŻSZYCH

i Wszystkiego naj, naj...
•Dużo zdrowia, szczęścia i radości Remikowi
Pachniczowi z okazji 20 urodzin - życzenia śle
„babcia" Ania z Władysławowa oraz Monika
i Józef Budzisz.
•Remikowi Pachnicz z okazji 20 urodzin oraz
Waldkowi Radtke z Łebcza z okazji 18 urodzin
wszystkiego co najważniejsze w życiu, czyli zdro
wia, dobrych wyników w nauce oraz szczęścia ży
czą rodzice
Józef i Jolanta Radtke z Łebcza.
•Remikowi Pachnicz z okazji 20 urodzin dużo
zdrowia, szczęścia, dobrego humoru na co dzień
oraz 100 lat sexu życzy „szwagierka" Ela.
•Dzień szczęśliwy, dzień jedyny, jutro są Twoje
imieniny. Niech Ci dobre dni sprzyjają, a złe omi
jają. Gorące życzenia Kasi Cynkiel składa
babcia, dziadek, wujek Janusz, Sandrusia,
chrzestna matka.
•Z okazji urodzin kochanej mamie Jadwidze
Goyke dużo zdrowia, jak najmniej zmartwień
i dużo uśmiechu na twarzy składa
syn Marek.
•Z okazji 61 urodzin kochanej mamie i babci Ja
dwidze Goyke najlepsze życzenia, długich lat ży
cia w zdrowiu, uśmiechu na twarzy życzy
córka Edyta z rodziną.
•Z okazji 61 urodzin kochanej mamie Jadwidze
Goyke z Prusewa wszystkiego najlepszego, szczę
ścia, zdrowia, długich lat życia życzy
córka Genia z rodziną.
•Z okazji 65 urodzin kochanej mamie, teściowej
i babci Jadwidze Chodakowskiej z Prusewa
wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, dłu
gich lat życia życzy
Genia, Franek i dzieci.
•Wszystkiego najlepszego w dniu imienin Katrzynie Papierak - dużo zdrowia, szczęścia, po
myślności oraz wielu gości, spełnienia marzeń,
zdrowych dzieci tego Tobie rodzina Plińskich ży
czy.
•Dla kochanej siostry Magdaleny Plińskiej
z okazji 18 urodzin składamy życzenia zdrowia,
szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń tego Ci
życzy
mama, tata, siostra Ela, brat Andrzej i mała
Wiktoria.
•Serdeczne pozdrowienia i całusy dla super
blondynek Anety i Eweliny z Żelistrzewa z okazji
1 rocznicy poznania się w niezapomnianej dysko
tece w Luzinie ślą
faceci z Rakowa (Dolnego)!!
•Gorące całusy i życzenia dla superblondynki
Eweliny D. z Żelistrzewa, uśmiechniętej jak za
wsze i odważnej na co dzień, z okazji długoletniej
przyjaźni ślą kumple z wakacji Krzyś, Piotr, Le
szek, Adaś, Bartek, Michał, Boniek oraz wciąż
myślący o Tobie Zbysiu. Nie zapomnij nigdy
0 nas.
•Sto całusów i moc życzeń dla małej blondynki
Anetki z Żelistrzewa śle grupa przyjaciół Łukasz,
Grzegorz, Karol, Michał, Daniel, Ewelina, z okazji
długoletniej przyjaźni i znajomości.
•Kochanej babci Stefanii Ferra z Łebcza z okazji
urodzin błogosławieństwa Bożego, dużo zdrowia,
pogody ducha życzą
Monika i Henio z miłym Mikołajem z Ustronia.
•Sympatycznej „foczce" Alicji, która wie, że cią
gle śni mi się nasza wspólna wyprawa - życzę
wszystkiego najlepszego. Oby ten nowy rok poka
zał, że możemy spotykać się częściej niż raz na
miesiąc. Szampańskiego Nowego Roku życzy
Twój ulubieniec - kierowca S.
•Dla rodziny Kreft z Pucka z okazji świąt Bożego
Narodzenia, spełnienia wszystkich marzeń i bo
gatego gwiazdora życzy ciocia
Terenia z Lisewa.
•Okazji 55 rocznicy ślubu kochanym rodzicom
1 dziadkom zdrowia, szczęścia, pomyślności i bło
gosławieństwa Bożego na dalsze lata życzą
Wanda i Jarek.
•Dla koleżanek Weroniki, Kasi, Bożeny ze skle
pu jublierskiego z Pucka, dla Państwa Lachs
z Karwi oraz Michała z okazji zbliżającego się No
wego Roku 2003 udanej i zwariowanej zabawy
Sylwestrowej życzy
koleżanka Justyna Pawlikowska.
•Żyjcie w zdrowiu i radości, nie znajcie smutku
ni przykrości. Niech Wam wszelkie zło omija,
a dobro w życiu sprzyja. Dla rodziny Pawlikow
skich, Kazirogów, Kuchnowskich, Frybezowskich,
Machów i Retenów z okazji zbliżającego się No
wego Roku 2003 udanej i szampańskiej zabawy
sylwestrowej - życzy
Justyna P.

Oddawanie krwi
inaczej

W

alka
krwio
dawców o po
zostawienie
punktu przyj
mowania krwi
w Pucku zakończyła się po
łowicznym sukcesem. Krew
będzie można oddawać dwa
razy w miesiącu, jak do tej
pory. Zmieni się jednak miej
sce poboru.
Otrzymaliśmy od Regio
nalnego Centrum Krwio
dawstwa i Krwiolecznictwa
w Gdańsku pismo, w którym
m. in. przedstawiono harmo
nogram pobierania krwi
przygotowany już na .cały
nadchodzący rok. Zaintere
sowanym przedstawiamy go
poniżej.
- W styczniu pobór krwi
będzie odbywać się jeszcze
w szpitalu powiatowym mówi Barbara Groenwald,
kierownik puckiego rejonu
Polskiego Czerwonego Krzy
ża. - Od lutego dawcy korzy
stać będą ze specjalistyczne
go ambulansu.
Za zgodą burmistrza Puc
ka, ambulans bezpłatnie
parkować będzie na parkin
gu przy starym rynku. Nato
miast w tym czasie zaplecze
znajdować się będzie w po
bliskiej siedzibie PCK, przy
ul. 1 Maja 2. Tu można będzie
schronić się przed zimnem,

Terminy
pobierania krwi
Puckim krwiodawcom zależy na tym, aby podczas po
bierania krwi zapewnić dawcom godne warunki oczeki
wania.
Fot. Janusz Nowicki

załatwić także swoje potrze bu Honorowych Dawców
by
Krwi.
- Oprócz tego pozostają
Zwycięstwo krwiodawców
jeszcze terminy naszej do jest połowiczne, ale najważ
tychczasowej akcji w przy niejsze że nie grozi im jeż
chodni we Władysławowie - dżenie do odległego, wejheprzypomina Hubert Bladow- rowskiego szpitala.
ski, prezes miejscowego klu- 0an)

Puck — 6 i 20 stycznia, 3 i 24 lu
tego, 10 i 24 marca, 7 kwietnia,
12 i 26 maja, 9 i 23 czerwca,
7 i 21 lipca, 4 i 18 sierpnia,
8 i 22 września, 6 i 20 paździer
nika, 17 listopada, 1 i 15 grud
nia.
Władysławowo -15 lutego, 26
kwietnia, 28 czerwca, 30 sierp
nia, 8 listopada.
Rejestracja honorowych daw
ców prowadzona będzie
w godz. 7.30 - 10.00.

Puck, Rzucewo. Na święta dla dzieci

unkcjonariusze władysławowskiej Straży Gra
nicznej odwiedzili przed
świętami dwie rodziny z po
wiatu puckiego, wręczając im
okazałe prezenty
- Chcieliśmy pomóc oso
bom, które potrzebują wspar
cia, mają liczne rodziny - wy
jaśnia major Mariusz Wolniak,
komendant Granicznej Pla
cówki Kontrolnej Straży Gra
nicznej we Władysławowie. Nasi funkcjonariusze mają ro
zeznanie w terenie, wiedzą,
komu powinniśmy pomóc.
W paczkach znalazły się
prezenty - zabawki i przytulanki dla dzieci, ale także sło
dycze i ubrania. Wytypowano
dwie rodziny - z Pucka i Rzucewa. W jednej jest czworo,
a w drugiej ośmioro dzieci.
Pogranicznicy odwiedzili
przed świętami obie rodziny,
składając najlepsze życzenia
i wręczając po kilka worków
upominków. Obdarowani ze
wzruszeniem dziękowali za
pamięć i pomoc.
Paczki ufundowała funda
cja związana ze Strażą Gra
niczną.
(mid)

Z paczek przekazanych przez Straż Graniczną najbardziej cieszyły się dzieci.
Fot. Krzysztof Miśdzioł

ogłoszenia w Internecie

PEUGEOT 405, 1,6 benzyna - gaz,
czarny, 1989 rok, zadbany, konserwo
wany, cena do uzgodnienia, 0-605855-637
POLONEZ Truck, 1,6 benzyna, rok
produkcji 1992, tel. 058/563-03-30
wgodz. 7.00-15.00
KONSULTANTKI Avon, 674-21-71,
0502-58-66-98
KONSULTANTÓW Oriflame, 0608336-529,622-23-66
CHAŁUPNICTWO kilka ofert pracy,
stata umowa, zbyt, znaczki 6 zt, infor
macje listowne, bezpłatne. „Agora" ul.
Żeromskiego 14,84-150 Hel

VW Passat 1.6 D, 76 r., emeryt szos,
zniżka PZU 50%, czerwony, 4 biegi, 5drzwiowy, stan db, 774-35-60,
0605/522-472

PUCK, garaż blaszany rozkładany, ce
na do uzgodnienia, 058/673-33-81

A! Gotówka osobowe do 30.000,552-48-88

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

I do Opla: silnik, skrzynia bie
gów, zbiornik, oś tylnia, 0605-274-595

KAFELKARZ, szpachlarz, malarz- pły
ty gipsowe, ocieplanie budynków,
uczciwie, solidnie, 0503/95-38-90
KSIĘGOWA poprowadzi KPiR, ZUS,
VAT, US, 058/673-65-49
MAGISTER Filologii Polskiej udziela
korepetycji i przepisuje prace wraz
z przeprowadzeniem korekty, tel.
0607/058-532
MASAŻYSTA z doświadczeniem
w kręgarstwie i refleksoterapii, 0503372-528
MATEMATYKA- pomoc, 671-34-48

i akcesoria do Fiata 126p,
058/673-33-81
OPONY 265/75R16, 205/60R15,
195/65R15, 185/65R15, 175/65R14,
inne, 661-72-82 do godz. 18.00
SKRZYNIA biegów 4, VW Golf, diesel
16, cena 450 zł, tel. 0504/623-255

I

00-

auta powypadkowe

0604-235-892
I

000-

auta

rozbite,

0607-515-770

I 000- powypadkowe, rozbite,
(058) 556-96-25,0604-846-202

MURARZ, cekolowanie, płyty gipso
we, itp., 0503/425.-424

OWOjOR koparki klasa I, 20 I

W

158/673-35-46 Puck

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

KOMPUTEROWE przepisywanie, ta
bele, wykresy, rysunki, poprawki, ska
nowanie, drukowanie, 671-15-93,
0501/957-499
MYCIE okien, sprzątanie, zakupy, ta
nio, odpowiedzialnie, opieka nad
dziećmi i starszymi, 058/673-80-85 po
17.00 pr. Kasię

0604-412-810

PUCK, mieszkanie 2-pok. 35 m kw.,
058/673-34-61,0502/582-545

100- 115mkw.,ulica
Wyżynna jedno, dwupokojowe, ulica Kamienna dwu-,
trzy-, czteropokojowe. usłu
gowe,
pikobud,

671-22-21
RUMIA, dziatki budowlane, 67327-23
RUMIA ul. Poznańska, garaż murowa
ny, 0502/123-636
Rytel - dom, 110 m kw, b. ładnie
położony na skraju lasu, dużo dę
bowych wykończeń, stan b. dobry,
ciepły, wodociąg, tel., CO, kominet we. i zewn., doskonały do za
mieszkania całorocznego i letni
skowego, cena 120.000 zl, tel.
052/398-53-14 lub 0601/859-646
SŁAWOSZYNO,
działka
bud.
1200 m kw., uzbrojona, pełne media,
db punkt, tanio, 0503/425-424
SŁAWOSZYNO, dziatki budowlane,
1500 m kw., 13 zł m kw., (058) 774-2548
STAROGARD Gd.- centrum, Dom
Handlowy „Vincent" odnajmie boksy
na parterze i I piętrze, 058/775-03-00

POWYPADKOWE, uszkodzone, za
chodnie, 671-59-62,0601/800-490

AUTOWYNAJEM Zastępcze- Refun
dacja z OC, 058/552-75-22,0601/651672

FIAT 125p, 1975 r., na chodzie, blacharka kompletna, silnik po kapitalnym
remoncie, na części lub w całości,
500 zt, (0503)95-38-90

BOŻEPOLE Wlk. dom mieszkalny
54 m kw., CO, kanalizacja + rozpoczę
ta budowa, działka 700 m kw., (058)
676-26-37, (0692) 06-52-03

FIAT 126p, 1986 r., garażowany, 80
tys. km, (058) 672-15-15

BRODNICA GÓRNA uzbrojona,
1102 mkw., 058/684-35-12

FORD Escort 1.8 D, 91 r., biały, kom
bi, R CD, CZ, H, zabezpieczenie, 11
500 zł, 0603/567-604

BYTÓW- Chojnice (trasa), ziemia, las,
tel. 052/397-82-05
CHOJNICE, mieszkanie 71,5 m kw.
4 pok., III p„ balkon duży loggia, 70
000 zt, własnościowe, (052) 397-42-43
CHOJNICE - działka na Osiedlu Le
śnym, 700 m kw, tel. 052/397-33-28
CHOJNICE - mieszkanie 3 - pokojo
we, 60 m k, w IV piętro, pry ul. Książąt
Pomorskich, tel. 0604/812-436
CHOJNICE - mieszkanie 3 - pokojo
we, na ós. 700 -lecia, tel. 052/397-6386

OPEL Kadett „łezka", 97 r„ 1.3 benz.,
3-drzwiowy, R, czerwony, stan bdb,
6200 zł, 676-41-07

CHOJNICE - obrzeże miatsa, 1 ha
z podziałem na 5 działek bud. - rzemieśniczyeh, pilnie sprzedam, tel.
0601/836-320

OPEL Kadett, poj. 13,0 HC, 1983 r„
5 - drzwi, hak, szyberdach, cena
2.300 zł, Chojnice, tel. 0504/623-255

CHOJNICE - tanio sprzedam miesz
kanie przy ul. Jana Pawła II, 60 m kw,
IV piętro, tel. 0502/601-272

OPEL Vectra, 1.8, benz., 1990 r„ pla
tynowy metalik, wyposażony, zdabany, pełna dokumentacja, cena
11.500 zt, Chojnice, tel. 052/397-80-76

DĘBKI, 1 ha z podziałem na 16 dzia
tek, 60 000 zl, 0602/111-043

OPEL Vectra, poj. 1,8,1990 r., zadba
ny, wyposażony, pełna dokumentacja,
sprzedam lub zamienię na Opla Astrę,
tel. 052/397-80-76
OPEL Vectra B, 1,616 V, 1996 r„ 140
tys. km, 27 500 zt, inst. gazowa, AS,
BS, CZ, EL, ES, I, R, ABS, srebrny
metalik, (0503)01-97-27
PEUGEOT 206,1,9 D, 2001 r., błękit
ny metalik, 5 - drzwi, bogate wyposa
żenie, tel. 0602/802-460

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

BIZON Z056,1989 r„ ciągnik C-360
po remoncie 1979 r., ciągnik Forszmit
ZT303 D, 1983 r„ 100 KM, 4x4. Przy
czepa niska wywrotka, rozrzutnik
obornika jedno lub dwuosiowy.
058/684-32-92,0601-160-439

EKSPRES do kawy, wyciskarkę do so
ków, dystrubutor zimnych napojów,
(058) 677-14-70
KANAPA narożna, rozkładana, 290
x 180 cm, stan bdb, 600 zł, (058) 57214-14
KONTENERY magazynowe,
chłodnicze. „Balticon" Tel. (058)
663-00-79, kom. 0605-051-328
MASZYNA do szycia LZ3 zamienię na
maszynę stolarską Dyma 8 lub sprze
dam, 058/673-75-65 po 15.00
MEBLE czarne, meblościanka, szafka
narożna, stolik RTV, dywan
2,5 x 3,5 m, lampa z mosiężnym wy
kończeniem, tel. 052/397-68-19 lub
0504/236-337
NOWE okna drewniane oszklone
92x156, 100 zł/ szt., tel. 052/397-0635 w godz. 16-23
NOWY Piec CO, do domu jednrodzinnego, tel. 052/398-33-19
PŁYTY mozaikowe 22mm, produkcja,
763-07-18

REMONTOWO-

zyka niemieckiego

DOMOFONY! Naprawa wszyst
kich systemów, 671-58-66

MASZYNY stolarskie, skup, sprzedaż,

MB 2638, 1995 r„ 6x4 do dłużycy,

WRÓŻBITA- jasnowidz- parapsy
cholog. 058/6270-666, 0609/350500

GDAŃSK - sprzedam mieszkanie na
Przymorzu, 2 - pokoje, 46 m kw,
IV/Xp, 500 m od plaży, tel. 058/68728-16 lub 058/551-15-49
GDYNIA Kamienna Góra, II/III p.,
57,4 m kw., parkiet, łazienka i WC od
dzielnie, jasne, słoneczne, 2570 zł
m kw., dobra lokalizacja, (058) 620-8907 po 20.00
GOŚCICINO- dom wolnostojący 80 m,
działka nad rzeką, (058) 626-24-39
GOŚCICINO- działka budowlana
1800 m, (058) 572-07-93
JERZWAŁD pojezierze iławskie dom
na wsi 175 m kw. nowy, całoroczny,
działka 7100 m kw. z dostępem do je
ziora tel. 0608/090-434.

K O R E P E T Y C J E

chemia, 671-20-47

K O R E P E T Y C J E

FUTRA, szycie,

matematyka.

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

dźwig Meiller + wózek Doli w ofercie

SZNAUCERY miniaturowe czarnosrebrne z rodowodem, po champio
nach i medalistach wystaw międzyna
rodowych- sprzedam. Gwarancja czy
stości rasy, (058) 677-44-87, 0693353-451

angielski 6718131

ELEKTROINSTALACJE pełen z,
kres, 0605-85-85-77

zamiana, 0602-459-611

ROTTWEILERY rodowodowe 500 zt
055/279-59-50 0606/275-844

055/247-83-52.

K O R E P E T Y C J E

ELEKTROINSTALACJE, awarie,
pomiary, 671-37-61, 0602-47-4232

DYMA 8 kupię, 058/673-75-65 po

RATLERKI (058) 671-00-99

ga" Sztutowo, ul. Gdańska 47 A,

VIDEOFILMOWANIE, 678-56-59

15.00

PUDELKI Miniaturowe, srebrne,
sprzedam, tel. 058/686-46-36

inne, możliwość leasingu, tel. 069/33403-73

HYDRAULICZNE! Grzewcze. Gazo
we. Instalacje, przyłącza, kotłownie.
Nowocześnie, konkurencyjnie. 67262-64, 0601/677-964

ROŻNO na 36 kurczaków, nowe, ga
zowe, akumulator, stan bardzo dobry,
tanio, tel. 059/861-27-91

YORKSHIRETERRIER rodowodowe,
po Championie Polski, sprzedam,
1700 zł, (58) 672-47-02

FUTRA karakułowe czarne „łapki" do
przerobu. Tanio. 0-503-618-133
KOMPUTER Pentium 100, cena
300 zł, tel. 052/554-02-20

INFORMATYCZNA obsługa firm,
Internet, 0691-148-958

TRYSKARKA do tworzywa, samorob-

INTERNETOWE strony, projekto
wanie, aktualizacja, 0691-654-646

KOMPUTER Pentium 1200 MMX 16
RAM, 1,6 GB, kolorowy monitor 14,
karta graficzna 2 MB, tel. 0602/680173

KOMPUTERY- pomoc. Tel. 0502256-901

NAWOZY rosyjskie, tel. 055/235-4247,055/235-09-93,0601/657-215

na, oraz młynek do kruszenia tworzy
wa, cena. 1.200 zt, Chojnice, tel.

ŹREBAK, 15 - msc, sprzedam, tel.
052/398-56-36

052/397-73-27
WYKRYWACZE metali od 70 - 250 zt/

SZCZENIAK, oddam w dobre ręce,
Chojnice, tel. 052/396-70-13

szt., tel. 052/397-06-35 w godz. 16 23

ORGANY elektryczne Hohnera do na
uki gry, 058/673-84-70

TYTANOWE

PIANINO, przedwojenne, gdańskie,
secesja, sprawne, sprzedam, tel.
052/397-59-59 lub 052/396-70-20

Chojnice ul. Strzelecka 9 tel. 052 3951259; Kartuzy ul. Gdańska
29 tel. 058 6814525; Kiełpino ul. Kartuska 1A tel. 058 6810520;
Kościerzyna ul. Wojska Polskiego 1A tel. 058 6867614;
Wejherowo ul. Ofiar Piaśnicy 1A tel. 058 6720325;
Władysławowo ul. Towarowa 17 tel. 058 6740093; Żukowo
ul. ArmiiKrajowej 1A tel.058 6859809

SUKNIA ślubna, atrakcyjna, cena do
uzgodnienia, tel. 052/397-06-27
SUKNIA ślubna, cena 170 zł, tel.
052/397-37-04 lub 0608/154-340

\

SUKNIA ślubna, francuska, długa,
rozm. 36/38, tren, kolor ecru, tel.
0604/888-261
SŁUPKI ogrodzeniowe 40x40x2mm
wys. 180 cm, wózki dziecięce, Chojni
ce, tel. 052/397-78-09

WEJHEROWO- kawalerka, balkon,
27 m, atrakcyjna, nowe okna, niski
czynsz, (058) 672-28-77

TELEWIZOR 20R LG 2-letni, stan bdb,
pilnie, 058/673-43-99 po 18.00

WEJHEROWO- z balkonem, 27 m,
atrakcyjna, nowe okna, niski czynsz,
(058) 672-28-77

BIURO Obrotu
Nieruchomo
ściami Wysocka
sprzedaż, kupno: mieszkania, do
my, działki. Pełna obsługa prawna
i notarialna. Gwarantujemy: rzetel
ność, profesjonalizm, bezpieczeń
stwo transakcji. Biura: Rumia Ja
nowo, Dąbrowskiego 115,771-3646; Wejherowo, Obrońców Helu 3,
677-45-08

BORY Tucholskie - duża działka letni

skowa (13.600 m kw), tel. 0600/972983

CHATY- domy

WEŁNĘ mineralną grubości 15 cm,
30 m kw., 10 zł/m kw. Kartuzy, 0606649-868
ZAMRAŻARKA skrzyniowa, 1401, ce
na 300 zt, tel. 052/397-70-37
NAJSTARSZA solidna wytwórnia
pustaków i bloczków na Kaszu
bach (z wibroprasy), kruszywo na
turalne, czarnoziem. Władysław
Joskowski Mściszewice - Golica,
tel. 058/681-62-16,0605-314-873

KOREPETYCJE- fizyka, matema
tyka, zadania, matura, egzaminy,
tel. 0604-669-339 Władysławowo

USŁUGI INNE

RÓŻNE

ANTENA!

Satelitarne, Cy

SUKNIE ślubne, wypożyczanie,
dodatki gratis, Puck Armii WP,
(058) 673-18-71
WALCE jubilerskie JW. 52, Pruszków,
058/673-94-90

77,0601/64-08-92
ZIEMNIAKI jadalne, żółte, ku
pię, 0,15 zł za kg. Ziemniaki ja
dalne, białe tylko Irga, cena
0,18 zt za kg. Tel. 0609-617-682

BIURO

Rachunkowe. Licencja MF,
kompleksowa obsługa firm, ZUS, US,
kadry. Solidnie. Rumia, 671-54-53,
0606/633-534

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

telewizorów,
magnetowidów,
kamer, radio
odbiorników,
magnetofo
nów, Rumia Ty
siąclecia 6, 67101-06 www.invito. pl. rtv-service

listwy,

CHŁODNICTWO

n a p r a w a ,

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

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

ŻYTO pszenżyto- skup. Miał,
węgiel- sprzedaż. Gorzelnia Gościszewo,
055/277-11-77,
055/267-01-04 lub 05

WIELOCZYNNOŚCIOWY sprzęt do
ćwiczeń treningowych, stan doskona
ły, cena 400 zt, tel. 052/397-44-92

NAPRAWA

LUIDOR

KREDYT GOTOWKOWY
(bez poręczyciela do 60 OOO,-)

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

KREDYTY

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

SPŁATA INNYCH KRfflYTOW

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

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

SYLWESTER nad
morzem. Karwia. „Dom We
rona". 250 zł/os. 058/674-71-40,
674-71 -59.
www.dom-werona.com.pl

UBEZPIECZENIA

COMMERCIAL
Union, Warta,
Polonia, Rumia,
tel. 0608-705-611,
771-20-96
USŁUGI hydrauliczne

Tel. 677-47-00 '

fra, Polsat cyfrowy- promocja! 771-39-

058/342-54-31

ZDROWIE I URODA

SUKNIA ślubna firmy Agnes, rozmiar
42, bardzo ładna, tanio, 774-40-89
Gnieżdżewo

gotówkowe,
hipoteczne,
budowlane

ANGIELSKI- 0-607-946-657

BOAZERIE, deski podłogowe,
CYKLINIARSKIE, parkieciarskie,
(058) 672-08-13,0604-900-587

SUKNIA ślubna biała, I wtaśc., tanio,
wszystkie dodatki gratis, 058/774-4497 Jastrzębia Góra

K R E D Y T Y

i CENTRUM

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

PIANINA! używane! (gwarancja,
transport) 0601/20-33-79

teraz nowa niższa cena!

www.ms.pl ©0801 608 608

WEJHEROWO (ul. św. Jana)- nowa,
słoneczna kawalerka, 29 m, (058) 67219-88 po 20.00

sylwestrowy mierzeja wiślana

i kuligu noworocznego; Pensjonat .Al

23

PUDELKI Miniaturowe, srebrne,
sprzedam, tel. 058/686-46-36

BAL

125 zł od osoby, możliwość noclegu

USŁUGI remontowe, malowanie,
cekolowanie, tapetowanie, pane
le, kafelki, solidnie, 671-52-97,
0608-40-41-72

firm,

058/305-57-48,0604/609-034

CYKLINIARKA do parkietu, cena

ui.

Sobieskiego 227/III. p, Wejhero
wo, (058) 672-23-51/52 wew. 38

DŁUGI, handel, odzysk, 058/30742-16,0602/474-973

DŁUGI- odzysk- odłużanie

AVON poszukuje chętnych do
współpracy, 674-21-71, 0502-58-

TŁUMACZ przysięgły ję

42-16,0602/474-973

800 zt, tel. 052/397-06-35 w godz. 16 -

budowlane

kafelkowanie

DETEKTYWISTYCZNE! 058/307-

CIĄGNIK C- 3601979 r., C-330, Bizon
Z056 1989 r., rozrzutnik obornika
1 i 2 osiowy, przyczepa niska wywrot
ka, 058/684-32-92,0601-160-439

OWCZRAKI Niemieckie po rodowodo
wych rodzicach, sprzedam, tel.
052/554-14-92 lub 0692/331-406

promocja do

WŁADYSŁAWOWO, mieszkanie 2pok., sptdz. wtasn., 36 m kw., II/IV,
okna PCV, 64 000 zł, 058/674-10-19,
0607/118-095

CITROEN Xara, poj. 1.9, diesel, 1998
r., wiśniowy metalik, stan idealny, tel.
0602/802-460

OPEL Vectra, poj. 1,8,1990 r„ zadba
ny, wyposażony, pełna dokumentacja,
sprzedam lub zamienię na Opla Astrę,
tel. 052/397-80-76

OWCZARKI Niemieckie, krótko i dłu
gowłose, 9 - tygodniowe, porodowodowe, zaszczepione i odrobaczone,
Tuchola, tel. 052/334-87-37

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

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

CZYSZCZENIE dywanów, wy
kładzin, tapicerek. Profesjonal
nie, tanio! 058/672-43-91,
0601/416-463

•••••••i

OWCZARKI Niemiecki krótko i długo
włose, 9 - tyg., porodowodowe, za
szczepione, odrobaczone, sprzedam,
tel. 052/334-87-37

RUMIA, 1800 zł/
m kw. za mieszkania

WŁADYSŁAWOWO, działka, rozpo
częta budowa, 058/674-11-71

OPEL Astra, TDi, 1996 r., tel.
0503/843-125

KOŃ klacz 5-letnia zaźrebiona, sprze
dam, 058/673-84-70

do wynajęcia
mieszkanie 2-pok., kuchnia, łazienka,
nowe budownictwo, 058/674-27-22,
0503/093-836

CHŁODNICTWO
Żelistrzewo. Żytnia 23, tel. 67386-66, 0601-974-046

MASZYNY f URZĄDZENIA

111
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0606/753-410

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem na Sylwe
stra, także weekendy, 058/673-80-85
po 17.00 pr. Kasię

MERCEDES beczka 2000, 1980 r„
benz./gaz, ciemna zieleń, 4600 zt, do
uzgodnienia, (0503) 95-38-90

WŁADYSŁAWOWO,

OPEL Astra, Corsa, Vectra, VW lub in
ny, 0606/385-862, 058/56-139-14

GOTÓWKA zachodnie od 1990,

MERCEDES 208D, max podwyższa
ny, przedłużany, H, po blacharce,
7500 Zł, 673-43-99 po 18.00

KOŃ i jałowica cielna, sprzedam, tel.
052/398-72-53

FIAT Punto, Brava, Siena, Seicento
lub inny, 058/56-139-14, 0505/037647

PRZYJMĘ pracę chałupniczą od za
raz, 058/673-80-85 po 17.00 pr. Kasię

FSO 125, 1500, 88 r., 750 zł, tel.
Gdańsk (058) 305-33-25, do 15.00,
(0502) 194-283

REDA komfortowe

GOŁĘBIE sokoły gdańskie, białe,
czerwone, czarne, mazery, 20-30 zł,
sprzedam, 673-64-97

500 zt, obejmuje czynsz, liczniki- woda
prąd, odnajmę, 0602-70-50-02, 62143-23

DAEWOO, Renault, Fiat, Skoda, Peu
geot lub inny, 058/56-139-14,
0602/31-28-73

RENAULT 19, Megane, Clio lub inne,
tel. 0505/037-647,058/56-139-14

AUTOMOTO

PUCK, garaż odnajmę, 75 zł/m-c lub
sprzedam 2000 zł, 058/673-28-28

A! Osobowe, gotówka natychmiast
058/554-20-22

PRZEPISYWANIE skanowanie, wy
druk, 671-15-93,0501/957-499

RENCISTA 48- letni, prawo jazdy, jako
dozorca, parkingowy, inne, (058) 67293-19

KOŚCIERZYNA, ul. Wańkowicza,
sprzedam dom (1/2 bliźniaka), pow.
całkowita 220 m kw., częściowo wykończowny, działka 400 m kw., tel.
058/686-49-78
LUBKOWO- budowlana, 1923 m,
80 m od jeziora, uzbrojona, 0600-216103, (058) 672-93-08

ALUFELGI, R15, sprzedam, jeździły
na Escorcie, bardzo tadne, tel.
0504/047-161

GERMANISTA emeryt, nauczyciel nie
mieckiego, poszukuje pracy w hotelu
lub prywatnie, 058/672-49-35

KARWIA, 0,5 ha z podziałem na
8 działek, 50 000 zł, 0602/111-043

VW III, 1995 r., 1,9 TD, 5 drzwi, srebr
ny metalik, 20500 zl, 058/684-32-92,
0601-160-439

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

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

||H|M

Echo
Ziemi Puckiej

www.gratka.pl i wp.pl

ZBIORNIK do oleju opalowego, plasti
kowy, 20001, tel. 052/398-84-20

0600-144-253
ZESPÓt Foxband (wesela, bankiety).
0-601-808-883
ZESPÓt Foxband (wesela, bankiety).
0-601-808-883

MATRYMONIALNE

ZESTAW satelitarny, cyfrowy Philips
z nieaktywną kartą, nieużywany,
350 zł, 0503-372-528

RÓŻNE
BRZOZĘ czereśnię, olchę, drew
no tartaczne - 0502-241760

MONIKA 621-71-85

z bali 089/622-68-45

www.wasco.pl

JEZIORO Żarnowieckie, działka

bud.
2000 mkw., 35 000 zł, 0602/498-857

RÓŻNE

Dziennik Lokalny • kupon
pułtjflt

GINEKOLOG
zabiegi 0605-540-148
MIKlSi
DZIAŁKĘ budowlaną lub dom blisko
morza kupię, 0604/970-818, 056/39328-90

LIKWIDACJA nałogów jednym za
biegiem. 058/6270-666
FOTEL sedesowy dla starszej osoby
lub niepełnosprawnej, wózek inwalidz
ki, nowy, 058/681-72-42,684-08-36

BOLSZEWO- odnajmę luksusuowe
mieszkanie np. na weekendy, prefero
wane firmy, (058) 676-63-90

ŁUSZCZYCA: odstąpię rewelacyjny
lek! 032/276-70-27

BOLSZEWO k. Wejherowa- odnajmę
mieszkanie 2- pokojowe, preferowane
bezdzietne małżeństwa, (058) 676-63-

MASAŻE, rehabilitacja specjali
styczna, 0504-846-806
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TYLKO DLA OSÓB FIZYCZNYCH

westć KtiPUfl! 0© ^raiKSICIE! SfCftCTfUiCl US
CHARCIKI włoskie (miniaturka) szcze-

I II I I
i j___ l___ I I

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

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

GDYNIA- okazja! Budynki magazyno
we, produkcyjne, biurowo- mieszkalne,
4.500m, 350.000,- 0601/20-33-79
mieszkanie 1pokojowe, 350 zł + kaucja, opłaty,
0501-834-316

Kontakt:

I I
L i

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

2HSTJ4W RlfPCIfi W UHCAUKYlIfl SlfJUtE

CHOJNICE - zamienię mieszkanie
spółdzielcze - lokatorskie, 60 m kw,
3 -pokoje, na mniejsze w Chojnicach,
tel. 052/397-95-30 lub 0606/403-760

GOŚCICINO- odnajmę

treść:

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

4

Puck, plac Wolności 31, Reda, dworzec PKP, Rumia, Dąbrowskiego 10B

Rumia, ul. Pomorska 11, Wejherowo, ul. Sobieskiego 227.

LUB PRZĘSŁU FMS
• Gdańsk tel. (058) 300-32-20
fax (058) 300-32-08
• Puck
(058)^673-25-01
• Rumia
(058) 671-24-47
• Wejherowo (058) 672-40-08

PftlSSiii PM MitgSSftU
Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11 „GRATKA"

10151103/C/5

WIECZÓR Dziennik
wybrzeża Bałtycki^

piątek
27 grudnia 2002 r.

WWW

Echo Ziemi Puckiej

Puck. Turniej ligowy tenisa stołowego

CZYTASZ I WIESZ

Zacięte rozgrywki
HEL. Spotkania 8 kolejki helskiej ligi piłkarskiej
były bardzo zacięte. Cztery czołowe drużyny mają
tą samą ilość punktów

Wyniki 8 kolejki
Pocztowiec - Bracia
Mniejsi 4: 5 (bramki:
Jamka 2, Gaweł,
- K. Kuczerski 3, Ra
dziszewski, Andrear
czyk), Beniaminek Zatoka 4: 7 (Niewia
rowski 3, M. Lewan
dowski - Szela 4,
stalerz 2, Sokołow
ski), No Name ^nozaury 2:10 (Kowal
ski, Machula-sam. Sękowski 5, Zagórski
3, Geraszek 2), Alba
tros - Dragonfly 5:
2 (Tęgowski 3, Strzeżek, Mucha - Szy
mański 2), MT Sola Senegal 8: 2 (P. Le
wandowski 3, Wie
liczko 2, Klajnert 2,
Pieper - Szmagliński,
Grygowski).
Zaległy mecz 6 kolej
ki: Albatros-Dinozau
ry 5: 4 (Andrzejczak
4, Mucha - Zagórski
2, Geraszek, Wojcie
chowski).
(mid)

- wi •••*

Tabela

po 8 kolejkach
1. MT Sola
2. Dinozaury
3. Albatros
4. Zatoka
5. Dragonfly
6. No Name
7. Bracia Mniejsi
8. Senegal
9. Pocztowiec
10. Beniaminek

8 18 60:21
8 18 59:27
8 18 43:32
8 16 52:26
8 10 22:39
8 6 30:48
8 5 27:60
8 4 26:45
8 4 23:66

Klasyfikacja
strzelców
1. Zbigniew Sękowski (Dinozaury) 26
2. Paweł Lewandowski (MT Sola)
19
3. Artur Szymański (Dragonfly)
18
4. Bartosz Szmagliński (Senegal), Michał
Szela (Zatoka)
15
6. Bartosz Srokosz (Dragonfly), Rafat Klaj
nert (MT Sola), Krzysztof Andrzejczak (Al
batros)
14
9. Jacek Zagórski (Zatoka)
13
10. Krzysztof Kuczerski (Bracia Mniejsi)

12

11. Radosław Sokołowski (Zatoka), Łu
kasz Mucha (Albatros)
11

•Grali skaciści
JASTRZĘBIA GÓRA. W kolejnym turnieju ligi
skatowej udział wzięło 56 zawodników
Najlepsi w turnieju: 1. Adam Baran Puck 2854, 2.
Stefan Wittbrodt Tupadły 2339, 3. Mieczysław Na
dolski Puck 2314, 4. Zygmunt Biskup Puck 2299,
5. Andrzej Brzozowski Mechowo. Drużynowo: 1.
LZS Mechowo 6445, 2. LZS Werblinia 5862, 3.
Nadmorska Puck 5854. Po IV turnieju w lidze
prowadzi Henryk Chojkę z Mechowa.
Kolejny turniej rozegrany zostanie w niedzielę
o godz. 14 w remizie OSP Mrzezino.
(AN)

NASZ PLEBISCYT

Wybierzmy sportowca
POWIAT PUCKI. Po raz kolejny - wspólnie ze
Starostwem Powiatowym w Pucku - rozpoczyna
my konkurs. Tradycyjnie sportom fachowcy wy
biorą najlepszego zawodnika i trenera, a nasi
Czytelnicy najpopularniejszego - ich zdaniem zawodnika. Nie ma żadnego ograniczenia - na ku
ponach można wypisać nazwiska przedstawicieli
każdej dyscypliny sportowej. Istotne jest to, by za
wodnicy, których nazwiska znajdą się na kuponie,
wywodzili się z terenu puckiego powiatu.
Najlepszych uhonorujemy - wówczas też odbę
dzie się losowanie upominków, które otrzymają od
nas Czytelnicy Oryginalne kupony należy dostar
czyć - wysłać lub przynieść - do naszej redakcji
w Pucku.
(pen)

W rodzinnej
atmosferze
trzecim tur
nieju klasyfi
kacyjnym zie
mi
puckiej
w tenisie sto
łowym wygrał Andrzej Barcz
z Połczyna. W imprezie wzię
ło udział 63 zawodników.
- Turnieje tenisowe orga
nizujemy już od lat - mówi
Waldemar Płomień, współ
organizator ligi. - Na stałe
wpisały się one do kalenda
rza sportowego. W miłej
i spokojnej, niemalże rodzin
nej atmosferze rywalizują
najlepsi zawodnicy powiatu
puckiego i nie tylko. Nie ma
u nas żadnych ograniczeń,
startować może każdy bez
względu na wiek i płeć.
Najlepsi pingpongiści tur
nieju: 1. Andrzej Barcz Po
łczyno, 2. Ryszard Śliwiński
Volfram Władysławowo, 3.
Stanisław Poppel Swarzewo,
4. Leszek Nadolski Swarze
wo, 5-6. Dawid Jeszke Volfram, Ryszard Bolda Volfram, 7-8. Dariusz Białk ABC
Władysławowo, Franciszek
Tuszer Starzyno, 9-12. Jacek
Stachowicz Jastarnia, Tade
usz Szmidt Połczyno, Artur
Dawidowski Starzyno, Artur
Felkner Karwia, 13-16. Mie
czysław Frank Choczewo,
Ryszard Szymański Rozewie,
Ludwik Maroński Rejs Wła
dysławowo, Brunon Jeszke
Rejs Władysławowo, 17-24.
Paweł Gawryluk Karwia, Ka
zimierz Poppel Swarzewo,
Łukasz Pieper Swarzewo,
Waldemar Łuczak Swarze
wo, Wojciech Proena Swa
rzewo, Wiesław Dulepa Sta
rzyno, Mariusz Kalwig Swa
rzewo, Mariusz Kaczmarek
ABC Władysławowo.

.

Dziennik
Bałtycki*
3pkt

0.

2 pkt

©...

1 pkt
Wypełniony kupon należy wyciąć i dostarczyć
do redakcji „Dziennika Bałtyckiego"
w Pucku (plac Wolności 31)

imię i nazwisko
adres i tel
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora plebiscytu na cele z nim związane

podpis

Fot. Janusz Nowicki

Czołówka po III turnie
jach: 1. Ryszard Śliwiński 88,
2. Andrzej Barcz 82, 3-4. Ry
szard Bolda, Stanisław Poppel 70, 5. Dawid Jeszke 68, 6.
Leszek Nadolski 66, 7. Tade
usz Szmidt 58, 8-10. Jacek
Stachowicz, Dariusz Białk,
Franciszek Tuszer 54, 11.
Mariusz Kaczmarek 52, 12.
Mieczysław Frank 50,13. Pa
weł Gawryluk 48,14. Mariusz
Kąlwig 46, 15. Artur Felkner
44. Ogółem sklasyfikowa
nych jest 76 zawodników

Kolejny tenisowy turniej
rozegrany zostanie w nie
dzielę, 5 stycznia w puckiej
hali sportowej. Organizato
rami ligi jest Gminny Ośro-

dek Kultury, Sportu, Turysty
ki i Ochrony Przeciwpożaro
wej oraz Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji
w Pucku.

Tabela po HI turniejach
1.Vołfram Władysławowo
2. Połczyno
3. Swarzewo
4. ABC Władysławowo
5. Rejs Władysławowo
6. Karwia
7. Choczewo
8. Jastarnia

148
146
126
110
106

9. ABC Strzelno
10. Gnieżdżewo
11. Mieroszyno
12. Starzyno
13. Puck
14. Rozewie
15. Jurata
16. Jastrzębia Góra

104
96

88
86
70
28
10
10

Starzyno. Liga halowa

Czołówka bez zmian

olejne spotkania roze
grali piłkarze w ramach
halowej ligi gminy
Puck.
Wyniki spotkań: Werblinia
- Domatowo 3: 2, Lebcz Gnieżdżewo II 2: 2, Starzyno
II - Starzyno oldboj 2: 2, Me
chowo - Starzyno III 2: 2,
Głuszewo - Starzyno II 2: 2,
Starzyno I - Strzelno 3: 3,
Głuszewo - Domatówko 2: 2,
Gnieżdżewo I - Mieroszyno
0:3 v. o., Leśniewo- Połczyno
2: 7, Mechowo - Gnieżdżewo
II 3: 0 v. o., Głuszewo - Sta
rzyno oldboj 3:5, Starzyno I Starzyno III 3: 6, Mechowo Głuszewo 8:0, Gnieżdżewo II
- Starzyno II0: 3 v. o., Starzy
no oldboj - Mechowo 2: 5,
Starzyno III - Głuszewo 9: 1,
;

zgłaszam:

Andrzej Barcz z Połczyna (z lewej) zwyciężył w trzecim turnieju tenisowym.

Tabela li
1. Starzyno III
2. Mechowo
3. Połczyno
4. Starzyno oldboj
5. Werblinia
6.
6. Domatówko
7. Leśniewo
8. Starzyno II
9. Głuszewo
10. Mieroszyno
11. Strzelno
12. Domatowo
13. Starzyno 1
14. Łebcz
15. Gnieżdżewo II
16. Gnieżdżewo I

12
12

32
31

81:14
62:18

12
12

19
16

53:32
35:33

Pitkarze gminy Puck rywalizują w swojej lidze halowej.
Fot. Janus/. Nowicki

Domatówko -Starzyno 12:2,
Starzyno II - Domatowo 3: 6,
Gnieżdżewo I - Domatówko
0: 3 v. o., Domatowo - Łebcz

1:3, Leśniewo - Strzelno 8:2,
Połczyno - Mieroszyno 7: 1,
Werblinia - Łebcz 6: 3,
Strzelno - Gnieżdżewo I 3:

0 v. o., Mieroszyno - Leśniewo 4: 3, Połczyno - Werblinia
3:4.
(jan)

