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W dzisiejszym
magazynie ~Rejsy"
m.in.:
■ Kula Krzaklew skiego
■ Polskie FBI
■ Ekranizacja
.. Przedwiośnia"
■ Zdaniem geja
i zdaniem księdza
■ Jak zawsze krzyżówka i horoskop.
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Słupską policję

czeka szereg
zmian. Od trzech
tygodni wprowadza je nowy ko mendant Waldemar Fuchs. Komendant chce
przede wszystkim
poprawić stan

będzie pieniędzy

Słupsk

Brok
za darmo

bezpieczeństwa

mieście, samorządowcy

obiecu -

str~ 2

ją pomoc.

I

Ustka. Nie ma turystów, nie

Praca
Poszukiwany; poszukiwana - przedstawiamy oferty pracy zgłoszone
przez pracodawców do Powiatowego
Urzędu Pracy w Sl:upsku i Rejonowego Urzędu Pracy w Ustce

W prezentacji uczestniczyć będzie także John
Taylor.
Fot APR sAs

tr„ 2

niedzielę

na placu
przed ratuszem odbędzie się kolejna
prezentacja koszykarzy Brok
Słupsk - występującej w ekstraklasie drużynie koszykarskiej. Poczynione w przerwie
między rozgrywkami zakupy
nowych graczy mają zapewnić naszemu zespołowi odegranie czołowej roli w lidze
i zajęcia jednego z pierwszych miejsc w tabeli. Co
prawda wszyscy w klubie
mówią ostrożnie o pozycji
w pierwszej czwórce, ale
skład i gwiazdy reprezentacji
Polski występujące w nim
pretendują zespół do walki
o tytuł mistrza Polski. Działa
cze Czarnych Słupsk przykładają więc dużą wagę do
tego, aby koszykarze dobrze
czuli się w mieście i aby kibice odwiedzający halę Gryfia
już teraz poznali swoich pu pili. Od godz. 12 do 18 na placu organizowane będą turnieje mini-koszykówki, gry
samych koszykarzy. Przedstawieni będą kolejni gracze,
wystąpi
zespół
rockowy.
W licznych .stoiskach dokonać będzie można zakupów;
koszulek i innych pamiątek
drużyny. Na pewno pojawi
się „Radosław Hyży; powinni
być także dwaj zakontraktowani obcokrajowcy: John
Taylor i Zdravko Radulović.
Zwycięstwa

Obok nas
Dla tysięcy kobiet
dom jest miejscem
terroru. Nie napaści ze strony obcych boją się najbardziej, lecz ze
strony mężów. Jak
wiele może prze "·
żyć maltretowana
kobieta? Zofi"
przyznaje, że o JeJ
dotychczasowym
życm można by napisać książkę. Ale
bez szczęśliwego zakończenia. Początku zresztą także.

1

str„ 3

Smołdzino
r------~- Przy frekwencji

Turyści narzekają

na

pogodę, właściciele

pensjonatów na

pogodę

i niewielką

mieszkańcy

gm1 ·

wych radnych.
Zwycięzcami niedzielnych wyborów okazały się
dwa ugrupowania. Smołdzińska
Lewica Demokra,
tyczna i Forum Samorządowe Na
dzieja

str. S

Sport
Pomorska liga JU niorów rozpocznie rozgrywki 19
i 20 sierpnia. Re
gion słupski re prezentowany
będzie przez pięć
drużyn. Dzisiaj
prezentujemy
,,rozkład jazdy"
juniorów z naszego regionu.

str. 12

wczasowiczów.
Fot. APR SAS

62 procent

ny Smołdzino
wybierali 15 no

liczbę

~

Ustki przyjechało o poławę mniej turystów niż
się tego wszyscy spodziewali.
Handlowcy oraz właściciele pensjonatów i ośrodków wczasowych
są załamani. Jedni obwiniają pogodę, inni władze kurortu, a najbardziej zdesperowani telewizję.
Tak zmienna pogoda ma
utrzymać się do końca lipca. Meteorolodzy przewidują poprawę
dopiero w sierpniu. Wczasowicze
się nudzą, a wynajmujący kwatery obawiają się o zyski.
- Wszyscy narzekają i mają
powody. Nie było jeszcze ani jed-

U

że niedostatecznie wypromowały
kurort. Najbardziej zdesperowani
mają pretensje nawet do telewizji,
która ich zdaniem, emituje nieprawdziwe prognozy pogody.
- Nie ma co jeszcze dramatyzować, podobna pogoda jest w całej
Polsce, a ludzie przecież chcą wyjechać na urlop - uspokaja Sławo
mir Ziemkiewicz sekretarz Urzę
du Miejskiego w Ustce. - Sezon się
nie skończył. Gdy pogoda się poprawi, zmienią się także nastroje.

nego dnia, który można by porównać z poprzednim sezonem powiedziała nam pracownica Uni
Baru Albatros. - Ruch zmniejszył
co najmniej o połowę.
Właściciele lokali gastronomicznych redukują personel.
- W deszczowe dni obroty spadają nam o 100 procent - narzeka
Lidia Walczak, właścicielka firmy
Korsarz. - Przygotowałam miejsca pracy dla 80 osób, teraz pracuje 35 i muszę myśleć o kolejnej
redukcji.
Niektórzy właściciele obwiniają
pogodę, inni władze miasta - za to,

(res)
str. 10

Sebastian Ferens
str. 6-7
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PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWEJ KOMUNIKACJI

._ ,.. _.• .....•~·'·'"'·"'' SAMOCHODOWEJ W SŁUPSKU

76-200 SŁUPSK, UL. PIŁSUDSKIEGO 74, TEL. 059/8439367~9

Polecamy zmotoryzowanym. usługi:
Holowanie pojazdów osobowych i cit;żarowych
Holowanie pojazdów z koliz_ji. wypadków itp.
Parkingu _strzc_żonego dla pojazdów z~o-)owanych ~a.zlecenie klienta
Holowame ropzdu do wskazanego 1111e1sca w krn1u I za granicą

Serdeczme zaprasza.my całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
Telefony: 059/8439367; 0601652928

PPKS SŁUPSK - WYSOKA JAKOŚĆ NISKIE CENY!
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wprenumeracie „Dziennik Battycki" taniej i zdarmową dostawą do domul

2

DARZEfdlA I OPINIE
Słupsk.

W fotoobiektywie

inąl

■

Oferty pracy

Zmiany w policji

,

Poszukiwani

tyd 1en

Powiatowy Urząd
Pracy w Słupsku,
tel. 84-36-686
■ ślusarz-spawacz w osłonie

C02 z

praktyką

■ ślusarz

- absolwent
policjant wiek do 30 lat,
po wojsku, kat A Al wzrost
pow. 175 cm, nienaganna
opinia, wykszt minimum
■

Stupską poliqę

czeka
szereg zmian. Wprowadza je nowy komendant
Waldemar Fuchs. Komendant chce przede
wszystkim poprawić bezpieczeństwo w mieście.

Ponad sto kilometrów przepłynęli Słupią kajakarze,
którzy przez dziewięć dni podróżowali śladami Remusa (prześladowanego przez Niemców kaszubskiego
kuriera). Wyprawa rozpoczęła się w Sulęczynie, do
Słupska kajakarze dopłynęli w niedzielę.
Fot. APR sAS

Funkcjonariusze mają być
bardziej widoczni w mieście,
a ich praca bardziej efektywna.' Reformowanie jednostki
rozpoczęło się od dzielnicowych. Do tej pory znaczną
część ich pracy pochłaniała
praca przy biurku. Teraz ma
być inaczej, dzielnicowych
odciążył Wydział Dochodzeniowo-Śledczy. Dzielnicowi
mają więcej czasu na pracę
dochodzeniową i kontakt
z mieszkańcami.
Wprowadzony został system
motywacyjny
dla
sprawnie
działających
funkcjonariuszy. Jeżeli któryś z nich złapie np. groźne

średnie

■

agent ubezpieczeniowy;
wykszt. średnie
■ pracownik fizyczny do na pełniania butli gazem płyn
nym i dozór mienia, wyk.
zawodowe, wiek do 40 lat,
uprawnienia na wózek widłowy

Teraz policjanci

bardziej zdecydowanie.
Fot. APR-SAS

go

przestępcę,

żony

ma

jego

przeło

obowiązek złożyć

komendańtow1

raport
o przyznanie nagrody
Policja drogowa pracuje
teraz przez 24 godziny na
dobę. Stało się tak po wprowadzeniu trzeciej zmiany
Dotychczas funkcjonariusze
pracowali tylko na dwóch

■

Waldemar Fuchs zamierza również przekonać wła
dze lokalne do wprowadzenia, w najniebezpiecz~
niejszych częściach miasta,
kamer dających możliwość
stałego monitorowania ulic.
Komendanta popierają funkcjonariusze i władze samorządowe.
(FER)
1

■

Piotr Sochacki
■ p.o rzecznika słupskiej
policji

Leszek Kreft
■ rzecznik Starostwa
Powiatowego w Słupsku

Bezpieczniej

Nowoczesne budynki wielorodzinne, centrum handlowe w miejscu fabryki mebli. Za kilka lat tak ma wła
śnie wyglądać ulica Długa. Radni przyjęli plan zagospodarowania terenu od ulicy Deotymy i Jaracza do
Wita Stwosza.
FotAPRSAS

mają działać

, Popieramy

- Zllllany rue pozostają tylko pustym za
pisem na papierze. Już zostały wprowadza
new życie. Dzięki odciążeniu dzielnicowych
mają oni teraz czas na wyjście do ludzi i na~
wiązanie z nimi więzi emocjonalnych. Na
tym to przecież polega i dzięki temu ich
działania przyniosą efekty.
Działa również system motywacyJny: Kilku policjantów za wykazanie się w akcjach
już od komendanta otrzymało nagrody.
Wszelkie działania mają przyczynić się
do zwiększenia efektywności pracy w policji i tym samym podnieść bezpieczeń
stwo na naszym terenie Pamiętajmy
• o tym, że zwiększy je również współpraca
z samorządami i społeczeństwem.

- Komendant moze hczyć na nasze po·
parcie. Zmiany w policji idą w dobrym kie
runku. Rozpoczęto od lepszej organizacji
pracy funkcjonariuszy, dzięki temu zamiast 1
ślęczeć przy biurku będą mogli pracować;
w terenie. W przypadku dzielnicowych ma,
to ogromne znaczenie. Sam v.ri.em, jak duże
znaczenie ma nawiązanie z mieszkańcami
a w szczególności z dorastającą młodzieżą odpowiednich więzi emocjonalnych. Policja
musi być widoczna na ulicach miasta. Oczy
wiście na efekty będziemy musieli pocze~
kać.

Komendant działa Jednak zdecydowa
nie, nie zignorował incydentu na WSP, kiedy patrol interweniował nieprawidłowo.

■ monter instalacji alarmowych, wykszt. średnie
■ technik elektryk-elektronik
■ kucharz samodzielny
■ sprzedawca pieczywa, może być absolwent
■ inżynier mechanik z doświadczeniem w kierowaniu
ludźmi i branży metalowr.'
■ ślusarz-spawacz w osło.
C02 i elektryczny
■ sprzedawczynie obuwia,
wykszt. średnie
■ kierownik budowy; wyk.
średnie-budowlane, uprawnienia budowlane i wykonawcze z praktyką w nadzorze
■ lektor języka angielskiego
z wykszt. wyższym
■ lektor języka niemieckiego z wykszt. wyższym
■ blacharz samochodowy
■ artysta estradowy; wiek do
25 lat,wykszt. zawodowe lub
średnie
■

spawacz gazowy i elektryczny z uprawnieniami
i z praktyką
■ osoba do zbierania zamówień i zleceń na remonty
i usługi turystyczne z wł"
snym samochodem
■ kierowca z prawem jazdy
kat. B, po wojsku, wzrost
pow. 175 cm, wiek do 40 lat
■ ogrodnik z praktyką
■ monter stolarki budowlanej z praktyką
■ murarz-tynkarz z praktyką

Zwycięzcy

■
■

robotnik budowlany
kierownik magazynu leków weterynaryjnych, wykszt. średnie, z praktyką jako
magazynier, wiek do 40 lat
■ wykwalifikowane szwaczki do maszynowego szycia
obuwia męskiego
■ instruktor nauki jazdy
z upoważnieniem na kat. C

konkursu

p
lfil szyscy zwycięzcy nalf V szego konkursu „Szukaj
już

złotych rybek" odebrali
nagrody. Rowery górskie

otrzymało pięć osób, w tym
trzy z terenu powiatu słup
skiego. Rowerem górskim
odjechali z naszej redakcji:

A. Dytrych ze Słupska, M.
Kaligot z Kępic, i E. Nycz
z Ustki. Zwycięzcom gratulu(r)
jemy.

Powiatowy Urząd
Pracy w Słupsku,
filia w Ustce,
tel. 81-44-648
■
■

Pięć osób z Kalifornii, Szwecji i Niemiec od niedzieli
do piątku przebywa w Słupsku. Goszczeni są w miejscowym zborze protestanckim przy ul. Długosza. Razem z miejscowymi wyznawcami Kościoła zielonoświątkowców modlą się, uczestniczą w spotkaniach,
dyskutują nie tylko o religii. W ramach pobytu, każde
go dnia od godz. 11 do 15 na ulicach miasta wystawiają pantomimy i scenki rodzajowe dotyczące życia
religijnego.
Fot APR-SAS

M. Kaligot z Kępic

E. Nycz z Ustki
Fot. Jacek Kowalski

Fot APR-SAS

A. Dytrych ze

Słupska
Fot APR-SAS

sprzedawca
blacharz samochodowy praktyka
■ lakiernik samochodowy praktyka
■ nauczyciel j. angielskiego
■ nauczyciel WF
■ laminarz z praktyką, malarz-lakiernik - może być do
przyuczenia
■ elektryk z uprawnieniami
(bez nałogów)
■ kreślarz z praktyką (sporządzanie wykresów ma szyn)

piątek
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Przemoc domowa

a

a
O moim

życiu można

by

szczęśliwego zakończenia. Początku

Zofia ociera

ale bez
zresztą też -

napisać książkę,

łzy.

Dla tysięcy kobiet dom
jest miejscem terroru. Nie
napaści ze strony obcych
boją się najbardziej, lecz ze
strony mężów, którzy im
przysięgali miłość i wierność małżeńską. Jak wiele
może przeżyć maltretowana kobieta? Zofia przyznaje, że o jej dotychczasowym
życiu można by napisać
książkę. Ale bez szczęśli
wego zakończenia. Począt
ku zresztą także.

Smutne
dzieciństwo
Urodziła się w małej wsi
nieopodal Słupska. Ojciec
zginął tragicznie, gdy miała
,. :'.;,.~iele lat. W domu było
L_a'pięcioro. Matka nie dawała sobie rady z gromadką. Wyjechali do babci, ale
nie było im dobrze. Przez
jakiś czas udawało się jeść
chleb ze smalcem, ale
w końcu rodziną zainteresowała się opieka społecz
na. Wraz z dwójką rodzeń
stwa znalazła się w domu
dziecka gdzieś na Pomorzu.
Najmłodsze siostry, niespełna roczne bliźniaczki,
zaadoptowane
zostały
przez nieznanych jej ludzi.
Nie ma pojęcia, gdzie są teraz. Po rozstaniu nigdy już
ich nie widziała.

mieszkaniową

żeczkę

ufundowaną

przez jeden
z zakładów pracy. Gdy mia la 14 lat skorzystała z zaproszenia ciotki i znalazła
się w Szczecinie. Mia la na dzieję, że zły los w końcu ją
opuści. Nie zaznała jednak
ciepła rodzinnego, którego
tak pragnęła.
- Traktowano mnie jak
służącą - wspomina Zofia,
w jej oczach po raz pierwszy pojawiają się łzy. Będą
nam towarzyszyć przez całą
godzinną rozmowę . - Musiałam zrobić wszystko, aby
zarobić na chleb i być niezależna. Początkowo pracowałam jako konduktorka,
mieszkałam na sublokatorce. Jakoś sobie radziłam,
ale niedługo potem wprowadzili do autobusów kasowniki. Okazałam się niepotrzebna.

Zaczyna się
koszmar
Gdy
dziła

miała

24 lata uro-

córkę.

Mężczyzna,

pewnym czasie dostała małe mieszkanie. Wyremontowała je, kupiła meble. Była
nadzieja na odwrócenie
złego losu i nowe, spokojne
życie.

Bez szans
na lepsze

życie

Niestety. po raz kolejny
w nie Jerzy. Z butelką. Odkrywał po raz kolejny. że żona jest znakomitym obiektem do znęcania
się. Nie znal w tym umiaru
i nie przebierał w metodach. Rozpoczynał od kopania, kończył na rzucaniu
o ścianę. Nie oszczędzał
i dzieci. Pewnego dnia odkrył, że do maltretowania
nadaje się również tasak.
Zofia cudem uszła z ży
ciem. Pozostała jej na gło
wie rozległa rana.
- Na świat przychodziły
kolejne dzieci, a ja byłam
coraz bardziej katowana.
Podałam w końcu sprawę
do sądu o maltretowanie.
Niestety, Jerzy umiał sobie załatwić świadków, któ- ·
Fot.APR-SAS
rzy zeznawali przeciwko - Uciekaliśmy do obcych ludzi. Spaliśmy na działkach · wyznaje Zofia.
Zofii. Sprawę umorzono.
Żal
rektor Janina Dzioba.
- Bałam się panicznie, będzie stąd odchodzić. To l ■ Janina· Dzioba ·
nie wiedziałam, gdzie się mój pierwszy prawdziwy
Zarządu Okręgowego PCK w SłupL■ ,dyrekt~;
udać. Po kolejnych awantudom w życiu. Najlepszy.
sku
1
rach uciekałam do obcych
Zofia jest od miesięcy
- Dom Intenv.encj1 KryzysoweJ
ludzi, spałam z dziećmi na pod opieką psychologa .
jest jedyną placówką w powiecie
działkach.
Dzieci również. O ojcu nie
Gdy na świat przyszła chcą słyszeć. Chcą jedynie słupskim.. w .której. schronienie
znajdują ofiary przemocy domonajmłodsza córka, czwarte
spokojnego dachu nad gło
dziecko z tego związku, Zo- wą. Nie ma mowy o powro- ) wej). Kobiety, samotne lub z dzieć'7
, mi, trafiaJądo nas w różny sp(}sób.
fia postanowiła wnieść cie na wieś.
i Niekiedy, \n~jczęściej w. · nocy; .
sprawę rozwodową. Tym
Mimo wszelkich wyrorazem Jerzy nie miał żad ków sądowych i orzeczeń to i przywożone są\,przez policyjne
nych szans. Dwa lata póź ciągle Zofia wraz z dziećmi , patrole,które. zabierają je.wprost
niej wniosła o alimenty. Co musi uciekać mimo że jest l z domowego. piekła od pijanego
i partnera \Część z .nu:h ,szukając
miesiąc niewielka kwota
właścicielką mieszkania.
1
..
i spokoju wytchnienia, trafia do .
jest jej wypłacana z fundu- Jak mam dalej żyć i wy- ł nas sama.·Pozostałe.są kierowanę.prze,z.ośrodk1 pomo j
szu alimentacyjnego.
chowywać dzieci? Czy nikt
' cy społecznej.' Są w,strasznym stanie, zarówno psy "
Wydawało się, że wraz
nie może mi pomóc - pyta ; chicznym, jak i fizycznym. Obok podstawo:VYch warun- ;i.
o orzeczeniem rozwodu Zo- drama tycznie.
i ków bytowych, proponujemy; im zajęcia;; z psychole
fia z dziećmi będzie miała
Nikt nie ma takich smut- · giem. które pozwalają na odreagowanie stresów i odna .. ;,
szansę na spokój. Niestety;
nych oczu jak Zofia.
;lezienie własnej godności. Niekiedy udaje namsifdo~ ·;
Jerzy zapowiedział, że z doRoma Linke · prowadzić do połączenia rodzin. Moze tak się stać jedy ·,
mu się nie wyniesie. Nie
, nie wówczas: gdy partner· zda sobie sprawę z krzywd,
zrobił tego, nawet wówczas,
Imiona bohaterów na ich '. jakie wyrządził rodzinie i zdecyduje się na podj~cie le- .
gdy sąd orzekł eksmisję.
prośbę zostały zmienione.
·
czenia •· ·.
Kilka miesięcy temu doszło do kolejnej awantury.
Ostatniej, Zofia zwróciła REKLAMA _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _
się do pomocy społecznej.
-<..~ \.. EFONICZNIE, ZAREZERWUJ UMOWĘ TELEFONICZNIE, ZAREZERWUJ UMOW J; JChwila spokoju
wkroczył

któremu zaufała przez dłu
gi czas ją okłamywał. Gdy
jest
że
dowiedział się,
w ciąży; zakomunikował po
prostu, że jest żonaty i odszedł. Postanowiła jednak
urodzić dziecko i chować je
sama. Oddala córkę do tygodniowego żłobka, podję
Była dobrą uczennicą
i grzeczną wychowanką. ła pracę w porcie.
- Sprawdzałam paszpor,,,. W nagrodę dostała ksiąty. kontrolowałam przepustki. Jerzego poznałam
'-11faczego
w pracy niedługo później.
~ się god~ą7
Skusiło mnie mieszkanie przyznaje Zofia.
Anna. UpC>wska-Teutsch,
Postanowili być razem,
, psycholog kliniczny, dz~a•
ale nie było mowy o ślubie.
{taczka warszawskiego,;
Centrum Praw Kobiet. Od Przed ołtarzem stanęli dopiero, gdy ich syn miał pół
; lat działa akfy\,vnie na
tora roku. Jerzy nie wytrzyrzea stworzenia w Pol•
mał trudów dnia codzie n sce systemu interwencji
nego. Życie we czwórkę
kryzysowej i skutecznej
wydało mu się nie do zniepraw ofiar przemocy.
sienia. Znalazł sobie przy· Przemoc domowa jest ? jaciela. Był mu coraz wierzjawiskiem tragicznie PO: ~ niejszy. Gdy odstawiał pół
spolitym."'Przekracza gra~ ; litrową butelkę, w domu
nice wykształcenia/ pozy• ;
rozpętywała się wojna.
cji/społecznej. i•·. ·majątko- ·
- Mnie bil, a syna wyga - I tak znalazłam się
wej. Ponieważ najczęściej
nial na dwór. Dzieciak bal w Domu Interwencji Kry;
zamkniętyza
miejsce
ma
się ojca od małego. Córka
zysowej. Nigdy nie było mi
mi drzwiami, rzadko ją wi- : również.- wyznaje kobieta,
tak dobrze - Zofia po raz
,
:
dać. Mimo ogromu poniże~
Nie wytrzymała ciągłych pierwszy się lekko uśmie
nia i ostatnich akcji nagła~ ; awantur. U ciekła z dziećmi
cha. - W raz z dziećmi mam
śniających 1problem, ,., ko.~ ;
do brata mieszkającego spokój i bezpieczny dach
biety ''/ciągle zbyt rzadko i w jednej ze wsi pod Słup
nad głową. Nikt w życiu mi
decydują się . na , zerwanie t
skiem. Znalazła pracę. Po tak nie pomógł jak pani dywszelkich ·•· kontaktów ze
swoimi prześladowcami.
REKLAMA-- - - - - - - - - - - - - - -- · Powodem jest wstyd, stra- t
eh 1 obawa przed drwiną
ze,,, strony społeczeństwa
Kobiety znoszą upokorze- i
RAM Y
' nia i ból fizyczny, bowiem ~ B
• Uchylne
ciągle obawiają się śmiesz~ ':

ności. czują lęk

przed osa- :

motnieniem;· mają trudno
ści w kontaktach z sądami
Dyskryminację kobiet po
woduje brak .wykształce
nia i przestrzegania prawa,
samotne macierzyństwo
i w końcu bieda

bez vciążliwych szyn pods
• Sekcyine ~.
• Przemysła
AUTOMATY
• DRZWI GOS

• BRAMY SAMONOŚNE SUWANE
• FURTKI, PRZ:tSt.A „ OGRODZENIA
7 6- 200 Słupsk, ul. Gdyńska 46
tel. (059) 8420-644, tel./fax (059) 8481-181
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Aby ułatwić Państwu decyzję o zakupie
formalności będą ograniczone do minimum.
(Wystarczy dow§~ osóbi~ty oraz 3% wartościaut,a).
, UWAGA! Pierwszych 10 osób otrzyma pre,ferencyjny
' pakiet ubezpieczeń oraz specjalną niespodziankę.
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POLECAMY
'f"llill/l"'i

~
NIEZAWODNE

INSTALACJE DLA DOMU

SYSTEMY RYNNOWE
Z PCV

@,

przyjdź,

zobacz
nową

GROBLEWSKI JR
Sopot, Al. Niepodległości 954
tel/fox (058) 550 3619, tel. (0604) 600 600 ~
Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 54 ·
tel. (058) 550 37 38, fox (058) 555 07 49
http:j/www.groblewski.com.pl

Skodę
Fabię

HAND LOW Y

Gdynia, ul. Piaskowa 5,
tel. (058) 623-67-88, fax (058) 663-81-22

RATY DLA KAŻDEGO

AUTORYZOWANY
DEALER SKODY

S-3515/A/536

Wydawca
Dziennika Bałtyckiego •
i Wieczoru Wybrzeża

· OKTAN s.c.

-SUPEROKAZJA BEZ ZAŚWIADCZEŃ OZAROBKACH
-BEZ PORĘCZVCIELI, MIN. FORMALNOŚCI

Jesteśmy wydawcą

Dziennika

Bałtyck

iego, Wieczoru Wybrzeża
oraz 20 tygodników lokalnych.

U NAS NAJNIŻSZE RA TY WKRAJU NP:

W związku z ciągłym rozwojem poszuku-

1O OOO,- od 66,30 zł;
25 OOO,- od 165,74 zł;
100 OOO od 662 zł.

jemy osób prowadzących działalność
gospodarczą,

firm, zainteresowanych
sprzedaźą

naszych gazet poprzez nowe

REZERW ACJE
B.P.H.F. nMECOM "

Stacje Paliw

GDYNIA, ul. Świętoiańska 46
TEL. (058) 661 79 68
StUPSK, ul. Killńsklego 2/3
TEL. (059) 84 00 904

z dostawą do domu
po konkurencyjnej cenie

83-334 Miechucino
tel. (058) 684-51-21
84-220 Strzebielino
tel. (058) 676 24 84
(058) 676 24 85

76-241

NowaDąbrowa

tel. (059) 811-34-78
tel. (059) 811-34-57

kanały dystrybucji

na całym terenie

województWa pomorskiego.
Oferuiemy atrakCJJne

warunkt współpracy
PRACA----

Stale dodatki „Dziennika

Bałtyckiego"
1,:.'ł-

~,~\:

Zainteresowanych pros my
o przesyłanie ofe
pod adresem

Polskapresse Sp. z o.o.,
Oddział Prasa Bałtycka
Dział Sprzedaży Gazet
ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk
z dopiskiem
.SPRZEDAZ GAZW
Smególowe informac
pod numerem telefonu
{058) 305-27-20,
(0-58) 305•27-1

lub 0-90-677-004
R-9965/A/S

HHi

ki~
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Smołdzino.

5

Ci
Przedterminowe wybory

Wydawca
Dziennika Bałtyckiego
i Wieczoru Wybrzeża

sli ukoAcz.yłeś 15 lat, 1estes osobą
energiczną, masz t(ochę wofnego
czasu I chr::esz zarobić na wakacje,
oferujemy Ci pracę na stanowisku

•.

AKTYWNY

Spokojnie i przy frekwencji 62 procent mieszkańcy
gminy Smołdzino wybierali 15 nowych radnych.

SPRZEDAWCA

GAZET

Zwycięzcami

Wydawca
Dziennika Bałtyckiego
i Wieczoru Wybrzeża

aintere owa e

odatkowo znasz podstawowe zagadnienia

marketingu i techniki sprzedaży
RÓBUJ SWYCH

~

pro

o przesłanie c.v. ! r&\J motywacy;ne
wterm·n e to dn od ukazania sie
tego ogtoszen a na adr ·
Polskapresse Sp. to.o
Oddział Prasa Bałtycka
ul. Filmowa 3 D,
76-200 Slups~
z dopiskiem .AGENT REKLAMY„
* ofert nadeslan,ch n e zw aca y
• skontaktuje y się w óęgu
miesiąca tylko zwybranymt s b mi
* w nadsyłanych ookumentach
prosimy popisać „w,,.atam z9odę
na przetwarzanie mo'1;h dan~ch
sobowych zawartych w riin ·sze
oforc1e pracy wcelu rea a •
pr0<:esu r krulac •
(i9odn1e zUstawą zdn. Z9.08.1597 r.
o Ochronie Danych Osobowych
Dz LI. Nr 133, poz. 883). R-9854/A/s

SIŁ na stanowisku·

CiENTA

REKLAMY

niedzielnych
wyborów okazały się dwa
ugrupowania: Smołdzińska
Lewica Demokratyczna i Forum Samorządowe Nadzieja,
które w nowej radzie reprezentować będzie 10 przedstawicieli. Pozostałe pięć
głosów zdobyli kandydaci
prezentujący indywidualne,
niezależne komitety
- Wygrała demokracja podsumował wybory An drzej Zlot, sekretarz gminy Tak wysoka frekwencja po-

Nowa Rada Gminy

kazuje, że ludzie zrozumieli,
iż powinni współdecydować
o swoim losie. Mam nadzieję,
że w nowej radzie nie będzie
dochodziło do konfliktów
- Nie ukrywam, że cieszymy się z wyniku wyborów mówi Andrzej Wróbel, lider
Smołdzińskiej Lewicy Demokratycznej. - Moim zdaniem najważniejszymi zadaniami nowej rady będzie wyprowadzenie gminy z dłu
gów; spłacenie zaciągniętych
przez nią kredytów i udziele-

nie

finansowej

pomocy

mieszkańcom.

Na temat spraw do zała
twienia w pierwszej kolejności nie chce się na razie wypowiadać Ewa Lewkowicz,

liderka Forum Samorządo
wego Nadzieja. Jej zdaniem
najpierw należy zrobić dokładne rozeznanie w finansach gminy
(ala)

Smołdzino

Smołdzino: Katarzyna Grzebieluch
masz Pietrzak, Stanisław Zieliński
Smołdziński Las: Ryszard 13ojaroj
Łokciowe, Kluld.: Andrzej Kopiniak
Żelazo: Ewa Lewkowicz Arkadiusz Walach
:Wierzchocino:' Jerzy Osowski
Witkowo, Siecie: Jan .Medwid
Gardna Wielka: Manan Ziółkowski, Ewa Fleszer, Krysty
na Pilarczyk
. Wysoka. Gardna Mal~ Retowo: Ryszard Dynuter
: Czysta, Bukowa, Komnino: Marianna Czolba

W wyborach wzięło
kańców gminy.

udział

ponad 60 procent mieszfot APR-sAs
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Operacja hemoroidów,
która

I

I HOLE

Od 1993 roku na świecie stosowana
Jest nowa, małoinwazyjna metoda chirurgicznego leczenia hemoroidów - zwana PPH (z ang. Procedure for Prolapse
of Hemorrhoids). Technikę opracował
wioski chirurg - Antonio Longa. profesor Kliniki Chirurgii na Un!wersytecie
w Palermo.

Prohl,m 11eryr,1 1/1, gdy tkanki
podł11ymujge1 prmł1j1

I
■

podfrrymyit1e.

EDopóki wszytffo j1tl a, swoirr,
mi,jmJ wsrytfko j,tf ok.

Niewątpliwą zaletą

tego zabiegu jest
niewielkie (czasem zupełny brak) wystę
powanie dolegliwości bólowych, ponieważ wycięcie śluzówki następuje w miejscu, gdzie znajduje się bardzo niewielkie
unerwienie.
Zabieg nie trwa dłużej niż 15 minut,
wykonywany w znieczuleniu
miejscowym, chory nie musi korzystać
z licznych środków przeciwbólowych
i cz~sto zmieniać opatrunki.
Pobyt pacjenta w szpitalu nie przekracza 2-3 dni, a powrót do pełnej aktywności zawodowej (np. dla kierowców) jest możliwy już po 7 dniach od zabiegu. Metoda PPH jako jedyna spośród
obecnie stosowanych likwiduje przyczynę powstawania żylaków odbytu (patologiczne zmiany naczyniowe w hemoroidach) - BEZ KONIECZNOŚCI ICH
USUWANIA.
/

lr:1

Jl

~

i tł
h

może być

Do

wnętrza kanału

odbytu wprowadza się specjalny instrument chirurgiczny, tzw. stapler hemoroidalny - PPH01 *.
Do wnętrza tegoż staplem chirurg wprowadza śluzówkę znajdującą się powyżej
hemoroidów. Ta część śluzówki zawiera
żylakowata zmienione naczynia, zasilaj,ice hemoroidy. Zmiany te są właśnie
przyczyrn) choroby hemoroidalnej, zwanej żylakami odbytu.
Nasti;pme za pomocą staplem dokonuje się wycięcia i zszycia tej części ślu
zówki. W metodzie PPH nie dokonuje
się wycięcia hemoroidów ( !) lecz ich
wciągnięcia do wewnątrz kanału odbytu
1 odtwarza się ich prawidłową anato• hemoroidy nie są usu•
wane, lecz podciągane
do wewnątrz kanału
odbytu • do ich flł8WI•

~~~"~

i~'
,,..

~t\., lj
J
Zazwyczaj syt1mj1 ntowm
njmuj/e tip objmmi ...

r;

Nit mwi11u]1c j1dn1k

prob!Mt/1.

mic1.ną pozyqę.

Więcej

todą

informatji na temat chirurgicznego leczenia choroby hemoroidalnej me-

PPH (technika prof. LONGO) można uzyskać w:

dłowego położenia,

• stapler hemoroidalny
jest instrumentem wyłącznie jednorazowego

N.Z.O.Z. SALUS
ul. Zielona 8
Słupsk

tel. 0-59 840-19-40
0-59 840-19-41
0-606 43-69-64

użytku

(powyższa

• marka

informacja medyczna jest sponsorowana przez firmę Johnson & Johnson Poland)

zastrzeżona

dla produktu firmy Johnson & Johnson
Tekst na prawach

ogłoszenia

R-9009/A/1034

piątek 21 lipca 2000 ,.
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Ustka. W czasie deszczu

turyści się n udzą

Te mperatura wody w Ba łtyku nie zachęca do kąp ie
li. W deszczowe dni turyści się nudzą . Właściciele
usteckich pensjonatów, ośrodków wczasowych i lokali gastronomicznych mają jeszcze nadzieję, że
pogoda się zmieni. Teraz jednak wszyscy są zgodni
- tegoroczny sezon to wielka klapa.
Pogoda na Wybrzeżu zmienia się jak w kalejdoskopie.
Gdy tylko pojawi się słońce,
wraz z nim jak za dotknię
ciem czarodziejskiej różdżki
na plażę wylegają tysiące ludzi. Jednak wakacyjna aura
nie utrzymuje się długo.
Wówczas wczasowiczom
pozostają spacery i ogląda
nie telewizji.
Jak prognozują metereolodzy; tak zmienna i nieciekawa pogoda z pewnością
utrzyma się do końca lipca.

Przyjedziemy
później
załamała
Prognoza
wszystkich, którzy na ruchu

D1ien1.1i.k

zarabiają

pieaura nie
wróży im nadzwyczajnych
dochodów.
- Jestem przygnębiona mówi Stanisława Śliwińska,
szefowa ośrodka wczasowo-Słoneczna
kolonijnego
w Ustce. - Zainwestowałam
w wymianę kotłowni, instalację ciepłowniczą i kanalizacyjną. Nie wiem czy teraz
to wszystko się zwróci. Kom plet wczasowiczów mam dopiero od tygodnia.
Wcześniej na kolonie do
ośrodka przyjechało o poło
wę dzieci mniej . Podobnie
sytuacja jest w pozostałych
ośrodkach. W większości tuturystycznym

niądze . Kapryśna

ryści zajęli

tylko 40 procent

pokoi.
- Ludzie

dzwonią i jeżeli
mają taką możliwość, przekładają przyjazd na później -

mówi kierowniczka Słonecz
ka. - Mają nadzieję, że bę
dzie lepsza pogoda.
O nieudany sezon właści
ciele ośrodków i pensjonatów obwiniają jednak nie
tylko pogodę.
- Ogólnie sytuacja nie jest
za wesoła - usłyszeliśmy
w ośrodku Zacisze.
Sądzę jednak, że ludzi jest
mniej nie tylko z powodu
zlej pogody. Ustka przede
wszystkim jest za słabo rozreklamowana w mediach.
Pod tym względem władze
Łeby lepiej dbają o swoich
mieszkańców. Poza tym tereny dzierżawione od miasta
są stanowczo za drogie. Odbija się to na cenach bo kupcy chcą zarobić. W efekcie
wczasowicze narzekają, że
jest drogo.

REKLAMA - -

Ceny w

dół

Szczególne jednak powody do narzekań mają właści
ciele domków jednorodzinnych, którzy wynajmują
kwatery letnikom.
- Tak malej liczby turystów jeszcze nie pamiętam żali się jedna z osób wynajmujących pokoje. - W sezonie udostępniam pięć pokoi.
Na początku tygodnia zajęty
był tylko jeden. Zmuszony
byłem obniżyć ceny
Podobnie dramatyczna
sytuacja jest na polach kempingowych.
- Prosperujemy dobrze
tylko wtedy, gdy dopisuje pogoda - mówi właścicielka pola kempingowego w Ustce. Możemy przyjąć 200 osób,
ale ze względu na zimno
i deszcze przyjechała ich
w tym roku zaledwie garstka.
Właścicielka pola obwinia
media, które jej zdaniem
nierzetelnie informują o pogodzie.
- Kiedy u nas jest słońce
w telewizji mówią, że pada.
To dlatego ludzie nie przyjeżdżają - mówi.

Biblioteka
zamiast plaży
Co oprócz telewizji miasto
znudzonym
proponuje
wczasowiczom? Pracownicy
Centrum Promocji Ustki nie
mają wątpliwości, że atrak-

Kino, galerie, biblioteki czy spacer po promenadzie? To jedn
cj ą są

wyjazdy busami do
Parku Narodowego, kino, galerie oraz biblioteki.
- A także wiele imprez odbywających się przez cale
wakacje w mieście - zachęca
Renata Kuczmińska, kierownik Działu Promocji CPU W poniedziałek zagra na
przykład zespól Myslowitz.
Na 22 lipca zaplanowano
Dni Bielska w Ustce, odbę
dzie się także festiwal kawoSłowińskiego

wy, letnia lista przebojów
i koncert zespołu Pod Budą.
Właściciele niektórych lo
kali gastronomicznych licząc
na dobry sezon zatrudnili na
czas wakacji dodatkowych
pracowników. Z powodu malej liczby turystów zmuszeni
są teraz ich zwalniać.
- Byłam przygotowana na
80-osobowy personel - móWl
Lidia Walczak właściciel fir- c
C
my Korsarz. - Teraz pracuje
35 osób i będzie ko~'czna
----

REKLAMA -
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Sano jest jednym z największych producentów premiksów i preparatów
mlekozastępczych w Europie. W Polsce Sano ma pozycję lidera w branży.
Pewność, niezawodność i zadowoleni klienci to typowe cechy Sano.
Sukces i nieustanny wzrost sprzedaży opierają się na jakości, dobrym
doradztwie i partnerskiej współpracy z klientami.
zes wwy oczynkowy

;(~-

~

'NATALIA"

2.135 zł.

\

krzesło

obrotowe

Naszym zadaniem jest umożliwienie swobodnego kupna lubianych i znanych
premiksów oraz preparatów mlekozastępczych Sano każdemu rolnikowi
w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania oraz wielkość
gospodarstwa jakie posiada.
W tym celu Sano oferuje osobom i firmom korzystną współpracę
jako dealer Sano, a szczególnie:

biurko

120 zł. 500

zł.

zestaw dziecięcy

"DANKA MDF"

1.375 zł.
meble systemowe

•
•
•
•
•
•

Lekarzom weterynarii
Zootechnikom
Rolnikom
Inseminatorom
Handlowcom
Specjalistom rolnym

• Rolniczym SpMdzielniom
Produkcyjnym
• Spółdzielniom Mleczarskim
• Gminnym Spółdzielniom SCh
• Ośrodkom Hodowli Zarodowej
• Zakładom Mięsnym
• Mieszalniom Pasz

"PROGRES"
w dowolnych kombinacjach

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

modułów

0606/35-00-06
0605/27-24-55
Świecie

ul. Klasztorna 15
(052) 332 46 87
Kwidzyn
ul. Toruńska 36
tel. (055) 279 50 38
teł.

Świecie

Dyrektor Regionalny
Wiesław Ostrowski
Przedstawiciel Regionalny
Piotr Kuchta

ul. Wojska Polskiego 72
tel . (052) 332 46 86

Premiksy

Ma bark - Grobelna
(trasa Malbork - Tczew)
teł. (055) 273 29 98

Preparaty mlekozastępcze
Polskie Sano Sp. z o.o., ul. Malborska 6, 60-453 Poznań, tel. {061) 84-88-606, 84-88-505, fax 061-84-10-494
R-7516/A/1062

L

1062

Dzienni
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Danuta Obradović-Gawin
Agencja Turystyczna Forte Trip
Wiele osób wybiera miejsce

spędzenia

wakacji w ostat-

, meJ chwili. Dlatego też zła pogoda, np. na Wybrzeżu, może
przyczynić się do podjęcia decyzji o spędzeniu wakacji za
granicą. Na pewno wielu klientów rozczarowanych aurą
-wyjedzie do Grecji czy Chorwacji. Dobra pogoda w tych
miejscach jest gwarantowana. Coraz częściej wakacje za
granicą są w porównywalnej cenie do urlopu w Polsce. Ko
rzystając z oferty last minute tydzień w tureckiej miejsco-. ·
waści Alanya kosztuje 1300 zł, a dla porównania wyjazd do ·
sanatorium w Kołobrzegu to wydatek rzędu 1350 zł

REKLAMA -

NOWA SIEDZIBA
HURTOWNI

_j(?i
/nelizna i rajsłop'J

206

GDAŃSK-PRZVMORZE
ul. Śląska 39A

PEUGEOT

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.

TEL. (058) 762-00-99
R-8334/A/1143

zy masz
. .
.

S\VOJe

zyc1owe

-

C REDO

Fot APR·SAS

kolejna redukcja. W deszczowe dni obroty spadają
nam o sto procent.
Właścicielka nie myśli
o obniżeniu cen, gdyż jej
Zdaniem od dwóch lat są
i tak za niskie.
- W moim hotelu nocleg
kosztuje 40 zł od osoby,
a w otwartym niedawno hotelu dla psów właściciel pła
ci 35 zł - dodaje Lidia Walczak.
(FER)

eh

trze
Sierpień po
zdecydowanie
1 słoneczny.

dz1emy

znaJdować się

p

wpływem wyżu azorskiego
i układó wysokiego ci

śnienia

(FER)

Moje CREDO, to życie bez ryzyka. Życie na wysokim poziomie, niezależnie od zmiennych okoliczności
i zdarzeń losowych Chcąc sobie i całej swojej rodzinie zapewnić stabilną sytuację finansową,
nie działam w pojedynkę. Jestem ubezpieczony.
CREDO jest polisą ubezpieczeniową na życie i dożycie z ustalonym okresem ubezpieczenia.
CREDO łączy dwie podstawowe funkcje: długoterminowe oszczędzanie i ubezpieczenie na życie.
CREDO gwarantuje wypłatę zgromadzonej sumy po osiągnięciu przez ubezpieczonego
umówionego wieku lub dwie wypłaty w sytuacji śmierci ubezpieczonego
w czasie trwania umowy ubezpieczenia.
Wszystkim, którzy cenią bezpieczeństwo proponujemy
CREDO PZU Życie SA - życie bez ryzyka.
informacje możecie Państwo znaleźć w każdej placówce
PZU Życie SA, lub w internecie: http://www.pzuzycie.pl

Szczegółowe

Adresy

najbliższych

placówek: ul. Szeroka 38/40, 80-835 Gdańsk, tel. (0-58) 301-57-40
ul. Deotymy 21, 76-200 Słupsk, tel. (0-59) 841-49-08
R-9531/A/1062/I

Bałtycki._

Pismiono Kaszebsczi Zemi
-

--
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Swiónowskó Matinka

Fe tiwal folkloru

Człowiek je dzys zagubiony
Szukó drodżi rozmodlony

BRUSY, KOŚCIERZY
NA Rozpoczyna się VI

Dziennik

-

Ceż
„

Międzynarodowy Festiwal
Folkloru. Koncert inaugu- ,
racyjny odbędzie się w Ko·
śderzynie 25 lipca o 20
Koncert finałowy tradycy:i
nie będzie w .Brusach 30
ipca o 21. Festiwal wspoł
organizują

miastc

także

gmina Chojnice, Bytow
Sierakowice. Jest to jedna
z większych imprez na Ka .>Zubach pod pat natem
międzynarodowej organi
zacji CIOFF, na którą co

w sianowskim sanktuarium

roku

przyjeżdża

ście

zespołów

kilkana
z

całego

świata

Wystawa obrazów
KARTuzy_ w Galem I
Refektarz, przy uL Klasz
torneJ, czynna jest -wys ta wa „Kaszuby w malar
tw1e" Zorgamzo~ ano N
z okazji pięciolecia działał- ·
ności galerii. Patronat ho
norowy JbJął marszałek
województwa pomorskiego. Wystawa będzie czynna ,
do 3 września br

Seria kaszubska
WEJHEROWO

Mu

zeum Piśmiennictwa i Mu~
zyk1 Kaszubsko-PomorskieJ zapoczątkowało wydawanie ksiązek z serii
.,Biblioteka kaszubska'" ,
Pierwszą Jest „Pamiętnik
z wojny europejskiej roku

1914" Aleksandra Maj

Tłumy wiernych przybyły w minioną niedzielę na odpust do Kaszubskiej Królowej

do Sianowa.

Fot Eugeniusz Pryczkowslti

dpusty u Królowej KaO
szub zawsze
rzesze wiernych, ale takie
gromadzą

tłumy, jakie były 16 lipca, pamiętają bodaj tylko uczestnicy koronacji Matki Boskiej, 4
września 1966 r. Do Sianowa
przyjechały tysiące samochodów, dziesiątki autokarów i to z odległych zakątków
Kaszub: z Krokowej, Kosakowa, Luzina, Lęborka, Bytowa i innych miejscowości,
przyszły też liczne piesze
pielgrzymki.
Liderzy Zrzeszenia Ka szubsko-Pomorskiego, parlamentarzyści i włodarze
Kartuz przyjechali brykami,
konwojowani przez policję
konną. Małe Sianowo tego
dnia zgromadziło kilkanaście
tysięcy wiernych.

Piastowanie
wartości
O godz. 11.30 do kaplicy
na placu odpustowym przyszła procesja pod przewodnictwem biskupa pelpliń
skiego, Jana Bernarda Szlagi,
który przystąpił do eucharystii w asyście proboszcza
z Gniewina, ks. Mariana
Miotka, rodowitego parafianina Sianowa i dziekana kartuskiego, ks. prałata Tadeusza Misiornego. Biskupa
powitała pięknym wierszem
o Matce Sianowskiej (drukujemy obok), Elżbit:ika Walkusz z Cieszonka. Po recytacji rozległy się brawa.
W imieniu pielgrzymów
przemówił prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, prof. Brunon Synak,
wspominając o piastowaniu
wielkich wartości kaszub-

skich, zaleconych nam przez
Ojca Świętego w Gdyni i Sopocie. Prezes mówił po ka szubsku. W tym języku była
także druga lekcja oraz dary
ofiarne.

Kaszubska oprawa
Oprawa jubileuszowego
odpustu przygotowywana
była od kilku miesięcy. Efekty były widoczne na każdym
miejscu. Przede wszystkim
lepsza niż w poprzednich latach była oprawa muzyczna.
Śpiewał /zespół Kaszuby
z Kartuz. To samo dotyczy
nagłośnienia. Tym razem
w sukurs przybyło Centrum
Kultury z Kartuz. Jest to dobry przykład sąsiedzkiej pomocy O sianowski odpust
winni dbać nie tylko parafia nie, gdyż zasięgiem obejmuje
cały region. Przy wjeździe do
wsi ustawiono tablice z informacją o sanktuarium.
Szkoda tylko, że za sprawą
woli ludzkiej Królowa Kaszub nie wita wiernych w ję
zyku kaszubskim, jak wcześniej planowano.
Kult Matki Boskiej Sianowskiej w ciągu ostatnich
dziesięciu lat nieustannie rośnie. Pierwsze piesze pielgrzymki zaistniały za sprawą
o. Janusza Jędryszka (Lębork
1 Linia), ks. Mariana Miotka
(WejherowÓ), ks. Stanisława
(Wygoda)
Gackowskiego
i Augustyna Kowalewskiego
(Kartuzy). Prawdziwa eksplozja zwartych pieszych
kompanii nastąpiła w ostatnich pięciu latach. Sprzyja
temu także duże zainteresowanie mediów.

Do Sianowa

pątnicy

przy-

chodzą

kowsk1ego. Rękopis, będą
cy w posiadania muzeum,
odczytał i opracował prof
Tadeusz Linkner

1

niedzielę

z różnymi
intencjami.

23 lipca odbędzie się coroczny Festyn Kaszubski
w Warznie koło Kielna.

Pani I z Kartuz przyszła
Maryi za nawrócenie dorosłych dzieci, starszy pan z Lęborka z rozrzewnieniem wspomina przedwojenne i wojenne orędow
nictwo do swojej Królowej
w okolicach Kamienicy Królewskiej. Starsze małżeń
stwo z Kosakowa prosi
o trwałość małżeństw i jednocześnie dziękuje, że na
Kaszubach jest ona jeszcze
najsilniejsza. Inny pan przyszedł z prośbą o światłość dla
włodarzy naszego państwa.
Rodzina z Przodkowa podkreśla, że do Swianowa przychodzą od pokoleń i jest to
im duchowo bardzo potrzebne. To samo mówili pątnicy
z Wygody; do których w tym
roku po raz pierwszy dołą
czyło się Chmielno.

Gromadzi on mi szkanców
gminy oraz setki gości
z TróJmiasta, których ko- :
rzeme sięgają gminy Sze- ,
mud. Będą występy miej- '.
scowych zespołów folklorystycznych. Przewidziano
także konkurs o gminie ,
1 Kaszubach. Początek feeziorkiem
stynu nad
o god 15

dziękować

Jubileusz
Tegoroczny odpust był
godny największego jubileuszu. Szczęśliwie się stało, że
organizacyjnego
potrzebę
wsparcia zauważyły środko
we oddziały ZKP Szczególnie to zasługa Antoniego
Czai z Chmielna i Huberta
Hoppe z Kartuz. Atmosfera
pięknego święta udzieliła się

wszystkim. Widać to było po
· szczęśliwych twarzach wiernych. To szczęście z pewnością

było

udziałem

także

Królowej Kaszub. Oby Ka szubi zawsze Jej przysparzali
go jak najwięcej.
Eugeniusz Pryczkowski

(e

Kaszubskie

Targi

ks. Rajmund Marszałkowski

książki w Kościerzynie

Powrót do trad cji
kazuje się coraz więcej
i coraz lepiej pisanych
książek w języku kaszubskim. Od kilku lat w kręgu
kaszubskich
literatów
przygotowywano się do
ustanowienia nagrody za
najwartościowszą książkę
Były
kaszubskojęzyczną.

Festyn
nad jeziorem
WARZllO. W

l

Widzy retenk w Bogu
Bez to modli sa choc w biegu.
Stanąc chwila ni m6 czasu,
Choc na kuńcu tego lasu
Stoji koscółk nad jezora
A w nim Panienka je wzora
Szczeslewi ten, co z wiarą przed Nią klaknie
A serce jego w wióldżim żólu miaknie.
Matinka nólepsz6 Synka swojego wniese
Do jizbe tego serca
Co wiolgą miłosc niese
Tacze serce, co Boga jizbą sa staje
Piakniesze je nad wszetcze swiata raje
Tej żóden grzemot mu wicy nie zagrozy
Miłote ognia żódna zema nie zmrozy.
Dzys na tim swiece je teli cerpienió
Łze, jak deszczu krople wpódają do zemi.
Serca bóla i maką nabrzemiałe
Fale zwątpienió kolibią swiat cali.
W tim wióldżim wichrze i swiata cemnoscach
Wid wiare skrzi sana stegnach swiónowsczich,
Qdze Matinka nasza żdaje na swoje dzece
?".ebe rozwiązewac, co te swiat i1plece.
Ona modli sa w cechosce
Gódó z Sena o ti wiosce,
Co od wieków je Ji doma
I dló Sena służi trona.
Kożdi wchódó do Swiónowa
Żebe wszetko zacząc z nowa
I od Matczi sełe bierze
Żebe ostac w Ojców wierze.

święto

WDZYDZE KISZEWSKIE. Na tereme Muzeum
Kaszubski Park Etnogra
ficzny we Wdzydzach Ki
zewskich, w gmime Kościerzyna, odbył się

XXVII

Jarmark Wdzydzki Ka ,
szubskie swięto folkloru
odwiedziło kilka tysięcy
gości.

Już od rana do Wdzydz
Kiszewsk1Ch zaczęły ścią
gać tłumy ludzi. Na miej
scu czekały na nich liczne
atrakcje, ro.in. występy zespołów folklorystycznych
i pokaz pieczenia chleba.
Dużym zainteresowaniem
cieszyły się stoiska z wyrobami regionalnymi, mię
dzy innymi rzeźby i hafty.
przygotowano
Atrakcje
także dla najmłodszych
jarmarku.
uczestników
Dzieci chętnie fotografowały się z dwoma, kolorowo ubranymi szczudlarzanu
(mar)

plany, by wręczenie nagrody następowało na corocznych Spotkaniach Twórców
Kaszubskiej
Literatury
w Wejherowie. Tymczasem
w Kościerzynie podjęto się
niezwykle cennej inicjatywy, zorganizowania I Kościerskich Targów Książki
Kaszubskiej, Pomorskiej
i Wydawnictw Promocyjnych. Pomysłodawcą był
kościerzanin, prof. Tadeusz Linkner.
Pierwsza kategoria jest
wypełnieniem niezrealizowanych planów literatów.
Fakt, że stało się to w Kościerzynie jest potwierdzeniem coraz większego
i szczerego zaangażowania
w kaszubski ruch regionalny, w tym przypadku literacki. Jest to także powrót
do chlubnych przedwojennych tradycji Kościerzyny,
za co przede wszystkim
chwała Kościerskiemu Domowi Kultury z jego dyrektorem Romanem Knitterem.

W kategorii kaszubskiej
zgłoszono kilkanaście książek. Pierwsze dwa
zajęły tłumaczenia

miejsca
tekstów
religijnych, zaakceptowane
przez najwyższe urzędy
kościelne. Są to „Knega
Eugeniusza
Psalmów"
Gołąbka i modlitewnik
,,Me trzimóme z Boga"
Gołąbka
Eugeniuszów
i Pryczkowskiego. Wydawcą pierwszej jest Oficyna
Czec, drugiej Rost - obie
z Gdańska. Trzecią nagrodę zdobyła książka Leona
Heykego „Dobrogost i Mi-' •
wydana także '
losława"
przez Czec. Wyróżnienie
dla „Jak to przódo biwalo"
Stefana Fikusa (Rost)
sone„Krimsczich
i
tów""w tłumaczeniu Stanisława Jankego (MPiMKP
w Wejherowie).
Także w kategorii pomorskiej, gdzie zgłoszono
najwięcej publikacji, przeważały akcenty kaszubskie.
Pierwszą nagrodę zdobyła

książka prof. Jerzego Sampa „Legendy gdańskie"
Polnord
(Wydawnictwo
z Gdańska) oraz „Krajobrazy nieodlegle" Pawła Dzianisza (Wydawnictwo Bernardinum z Pelplina).
Wręczenia nagród dokonał 16 lipca marszałek Sejmu, Maciej Płażyński.
Jan Antonowicz

Nagrody wręczł marszałek Maciej Płażyński.
Fr

_geniusz Pryrzkowslu

li 997 policja
li 998 strai pożarna
li 999 p,ogottn,iUie
■ O 800 1500 39 beipłatny telefon r.,Dziemdkau

D~BNICA KASZ.

I

olekcjoner kości

GMINY - ut. Zjednocze305 (czynny: poniedziałek· piątek 7.30-1S.30).
URZĄD

Ustka
Przez piątek i sobotę na
plaży wschodniej odbywać
się będzie kajakarski turniej
rodzinny. Organizatorem
jest agencja Mazur Sopot.

Słupsk

teł.

APTEKA· ,,Pod Wagą" ul. Ko1, tel. 811-61-41.
GMINNY OSRODEK KULTURY ·

ściuszki

ul. Kościuszki 15, tel. 811-61-77
(czynny: poniedziałek • piątek
9.00-16.00).
POLICJA • uf. Osiedle 1, tel. 811 •
60-97.
STRA2 POŻARNA · ul. Słupska
29, tel. 811-60-98.
CRZĄD GMINY · ul. Kościuszki
8, tel. 811-60-1 O.

fot Archiwum

ino w Ustce zaprasza na
seans o godz. 18.10.
Wtedy to zaczniemy się bać.
Zmusi nas do tego zeszło
roczna produkcja Philipa
Noyca pt. ,,Kolekcjoner kości". Co prawda nie zaleca
się
oglądania
thillerów
w środku lata, tym bardziej
przy pełnym słońcu, ale wa kacje przecież można spę
dzić na różny sposób.
Co można robić będąc
przykutym paraliżem do łóż
ka w Nowym Yorku? W do-

datku będąc byłym policjantem? Oczywiście dalej prowadzić śledztwo. Na nic aparatura medyczna. na nic depresja. Uczynni koledzy ratując przyjaciela z psychicznej zapaści, proponują rozwiązanie tajemnicy pewnego
morderstwa. Szkaradnego,
gdyż ciało zakopane w torowisku wystaje nad poziom
ziemi tylko obranym ze skóry
palcem. Kino Delfin. Godz.
18.10 „Kolekcjoner Kości".
USA Bilety 12 zł.
(res)

W KLUKACH
APTEKA· "Słoneczna• ul. Szkolna 2. tel. 62-45.
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Buczka 1, tel. 68-70 (czynny:
poniedziałek • piątek 9.0016.00).
PRZYCHODNIA LEKARSKA (7.30
15.30) · pl. Wolności 22, tel.
69-99,
POLICJA - ul. Sikorskiego 7, tel.
69-97.
URZĄD MIASTA I GMINY· ul.
Niepodległości, tel. 66-21 {czynny: poniedziałek • piątek 7.30·
15.30).

POT~COWO
GMINNY OSRO0EK KULTURY
ut. Kościuszki, tel. 811-52-86
(czynny: poniedziałek • piąte k
9.00-16.00).

OSR0DEK ZDROWIA · ul. Kościuszki, tel. 811-50-80.
POLICJA · ul. Dworcowa 9, tel
811•50a97,
URZĄD GMINY · ul. Kościuszki,
tel. 811-52-86 (czynny: poniedziałek · piątek 7.30-15.30).

Służyć

Panu

d 8 lipca do 15 września w Klukach, w Muzeum Wsi
Słowińskiej czynna jest wystawa „Ja sam i mój dom
służyć chcemy Panu" Tytułem ekspozycji jest werset z Pisma Świętego. Cytat ten oddaje zasadę kultury ludowej odczuwanie potrzeby oddania siebie i całego swojego otoczenia w służbie Bogu. Wystawa z założenia ma prezentować przedmioty związane z religijnością ludową na Pomorzu, pochodzące sprzed 1939 roku.
W Klukach zgromadzono eksponaty różnorodne. Są
i dzieła wykonane przez wiejskich samouków; jak i przedmioty wytworzone przez rzemieślników oraz te pochodzenia fabrycznego, produkowane seryjnie na skalę masową.
Obok siebie stoją unikatowe dzieła sztuki i drobiazgi jakich
było tysiące. Rzeźby; obrazy; kropielniczki, figurki gipsowe,
książeczki do nabożeństwa, lichtarzyki, makatki, talerze
z sentencjami. Wszystkie przedmioty mają cechę wspólną
- zostały wytworzone lub tylko zaadoptowane przez kulturę masową, włączone w jej specyficzny sposób organizowania świata. Przez to nabierają szczególnego sensu i znaczenia. Zgromadzono na niej 164 eksponaty z muzeów
w Gdańsku, Szczecinie, Toruniu, Człuchowie, Bytowie,
Wdzydzach i Słupsku.
Od 8 lipca w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klµkach rozpoczynają się również Dni z Muzyką i Chlebem. W każdą
sobotę i niedzielę lipca i sierpnia skansen zaprasza na koncerty zespołów folklorystycznych i degustację słowińskiego
chleba ze smalcem.
(res)

KINA

Skala ocen:

**** zobacz koniecznie

*** warto pójść
* na własną odpowiedzialność.

Tytuł

APTEKA • ut. Kośca.1.;zki 5, tel.
811-72-0:
OSR0DEK ZDROWIA · ul. Ogro"
dowa 12, tel. 811-73-76.
POLICJA (z siedzibą w Gardnie
Wielkiej)• ul. 811-72-97.
URZĄD GMINY · ul. Kościuszki
3, tel. 811-72-15 (czynny: po•
niedziałek piątek 7.30-15.30)
URZĄD MORSKI · ul. Kopernika
16, tel. 811-75-10 (czynny: po·
niedziałek piątek 7.30-15 .30).

10.00-18.00 Muzeum Pomorza Środkowego zaprasza
na wystawy stałe, w ramach
któ:rych obejrzeć można
,,Skarby książąt pomorskich", .,Sztukę dawnego Pomorza ,. XIV-XVIII wieku"
i „Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885-1935) - twórczość plastyczna". W Młynie
Zamkowym natomiast moż
na
podziwiać
dawną
i współczesną sztukę ludową na Pomorzu Środkowym.
Bilety w cenie 5 zł, µlgowe 3
zł,
dla zorganizowanych
grup 2 zł.
9.00-17.00 Biuro Wystaw
Artystycznych w Słupsku
zaprasza na wystawę grafiki
Jorga Schmeissera pt. .,Ze
Stołp do Słupska, obrazy
z długiej podróży" do słup
skiej Baszty Czarownic.
Wstęp wolny.
10.00 - 18.00 W Spichlerzu Richtera w Słupsku przy
ul. Rynek Rybacki obejrzeć
można niecodzienną wysta wę prac Marii Powalisz Bardońskiej „Witraże". Katalog przygotowany z okazji
wystawy, który można kupić
w Spichlerzu zawiera wiele
barwnych ilustracji, historię
-witraży oraz opis twórczości
artystki. która tworzy najszlachetniejsze formy okien
w najstarszej, 65 - letniej
pracowni w Polsce. Wstęp 2
zł.

Sobota
plaży wschodniej odbywać się będzie ka jakarski turniej rodzinny.
Organizatorem jest agencja
Mazur Sopot.
Ustka. Po zachodzie słońca
- Letnie Kino na plaży
wschodniej pomiędzy 2 a 3

Ustka. Na

zejściem.

Produkcja / wiek

Godzina

Cena

morska - Beskidy bez gra nic czyli dzień Bielska-Białej w Ustce. Organizatorem
jest Centrum Kultury Rekreacji i Promocji Ustki
i Biuro Promocji Bielska Białej

Gladiator****

Stalowy Gigant**
Inspektor Gagdżet ****
To ja złodziej **
Jeżdziec bez gł<:my * **
Kolektjoner kośó **
Erin Brockovich * *

ł

•

,,,.

"

•

21 lipca 2000 r.

,·

USA (15 lat)

USA (b/o)
USA (b!o)
Pol (15 lat)
USA (15 lat)
USA (15 lat)
USA (15Iat)

15, 18, 21

11

13
14.30, 20.20
16.20

15 zł. 12 z!

8 zł
12zł
zł

18.10

12
12
12

22.10

12zł

zł
zł

SŁUPSK
10.00-16.00 W· Muzeum
Środkowego

Pomorza

można obejrzeć wystawę
prac Leona Wyczółkow

skiego. Obrazy i grafiki
obejmują cały okres twórczości jednego z najbardziej znanych artystów
przełomu wieku XIX i XX.
Cena biletu 2 zł.
10.00-16.00 Galeria Bursztynowa Narcyza Kalskiego mieszcząca się w Słup
sku przy ul. Tuwima zaprasza na wystawę pt.
„Muszle świata". Wstęp
wolny.

Wystawę

„Muszle

świata" zobaczyć moźna

za darmo.
10.00-18.00

Fot. APR-sAs

Również

w Spichlerzu Richtera, tym
razem w herbaciarni obejrzeć można niecodzienną

wystawę

fotografii Waldemara Michorzewskiego połączoną z poezją Rafała
Pawłowskiego. W stęp wolny.
11.00 - 18.00 W słupskiej
Galerii Kameralnej ul. Partyzantów. Wystawa instalacji
Andrzeja Syski „Gesty i Po-,
zy"
(res)

WEEKEND

Ustka. Promenada Nad** można obejrzeć

SMOŁUZINO

I

<

PLANUJ DZIEŃ

395.
nia 16,

piątek

-łłl;.

•
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;,. ·" •

NIE PRZEGAP

APTEKA- HPod Cisem " ul. Zjednoczenia 49, tel. 286.
GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Zjednoczenia 55, tel. 270
(czynny: poniedziałek - piątek
9.00-16.00),
P0LIOA - ul. Jagiełły 1, tel. 297.
STRA2 POŻARNA - ul. leśna, tel.

1/,

...

Ustka. 10.00-18.00 W Bał
tyckiej Galerii Sztuki przy
ul. Zaruskiego trwa wystawa „Malarstwo Abstrakcyj ne 1999" Wystawiane są
prace Jana Lisa z Warszawy prowadzącego obecnie
pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale Architektury Wnętrz ASP Obok
niego wystawione są prace

Anny Alicji Trochim (Warszawa), Apoloniusza Wę
głowskiego (Warszawa).
Andrzeja Zwierzchowskiego (Warszawa - prowadzi
obecnie pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale Architektu:ry Wnętrz
ASP).
Kluki. 9.00-18.00 W Muzeum Wsi Słowiańskiej
można obejrzeć wystawę

pt. ,,Ja sam i mój dom słu
żyć chcemy Panu" Bilety
wstępu do skansenu 5 zł
normalny i 3 zł ulgowy

■

APTEKA (dyżur całodobowy'
apteka Staromiejska
ul. Władysława IV tel. 7 843-13-34
INF. PKP· tel. 842-81-10.
INF. PKS· tel. 842-42-56
POGRZEBOWI:· ,,Hades" ul. Kopernika 15, tel. 842-98-91 ;
,,Hermes• ul. Tu 1,1ima 3, tel.
842-84-95; PKa la'' uf. Armii
Krajowej 15, tel. 842-81-96.
POGOTOWIE RATUNKOWE · tel.
842-36-11.
POLICJA · al. 3 Maja 1, tel. 842"
44-73; ul. Reymonta 7, tel. 84260-01
STRAŻ POtARNA " ul. Młyńska
2, tel. 842"40-01. .
SZPITAL· Szpital Wojewódzki uf.
Obr. Wybrzeża 4, tel. 842-84-71
{odwiedziny: codziennie 14.00 16.00); Szpital Wojewódzki ul.
Kopernika 842-84-81 (odwiedzi
ny: codziennie 14.00 • 16.00);
Specjalistyczny Psychiatryczny
Zespól Opieki Zdrowotnej ul.
Morcinka 20, tel. 842-27-84 (odwiedziny: codziennie 15.00 •
16.00}
URZĄD • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Oddziały fa
miejscowe w Słupskµ, ul. Watowa 1, tel. 841-10-08 (czynny·
poniedziałek• piątek 7.30 •
15.30); Starostwo Powiatowe,
ul. Szarych Szeregów 14, tel.
841-12-48 (czynne: poniedziałek
- piątek 7.30 • 15.30).
WYSTAWY• Muzeum Pomorza
środkowego (Zamek Książąt Po·
morskich, Młyn Zamkowy, Spi•
chlerz Richtera) ul. Dominikanska 5, tel. 842-40-81 (czynne:
środa • niedziela 10.00-16.00),
Baszta Czarownic, ul. Francesco
Nullo 13, tel. 841-26-21 (czynne·
wtorek • niedziela 9.00-17 .00);
Galeria Kameralna, ul. Partyzantów 31 a, tel. 842-62-46 (czynne:
wtorek-niedziela 9.00-17.00);
Galeria Bursztynowa, ul. Tuwima
9, tel. 842-73-33 (czynne: poniedziałek• piątek 10.00"18.00).

DAMNICA
OSRODEK ZDROWIA · ul. Górna
8, tel. 811-32-79.
POLICJA · ul. Szkolna 2, tel. 811 •
30-97.
STRAt POŻARNA • ut. Witosa, tel
81H0-98.
URZĄD GMINY · ul. Górna 1, tel.
811-30·46 (czynny: poniedziałek
piątek 7.30-15.30).

USTKA
APTl:KA (dyżur całodobowy) · ,
apteka Remedium ul. Wyszyńskiego
1 d tel. 814-69-69
INF. PKP· tel. 814-48-05.
INF. PKS - tel. 842-42-56 (Słupsk)
POGOTOWIE RATUNKOWE • ul.
Mickiewicza 13, tel. 810-74-10.
POLICJA - ul. Grunwaldzka 13,
tel. 814-40·71
STRAż POŻARNA · ul. Darłow
ska 1, tel. 814-49-66.
WYSTAWY· Bałtycka Galeria
Sztuki, ul. Zaruskiego 1a, tel.
814-60-89 (czynne: wtorek• niedziela 10.00-18.00)

:.'łQi~:1$....ti:~lJ;i!l,"k,~'!:i.",~]'}.t;1/j:.;

Niedziela

Ustka. 10.30 Rodzinne Rowerowe Grand Prix Ustki,
trasa rekreacyjna do Swołowa (18 kilometrów). Początek na obiektach CKRiP
Ustki. Na trasie rajdu liczne niespodzianki i atrakcje
m.in. ognisko.
(res)

•l

KOBYLNICA
GW.INNY OSRODEK KULTURY •
ul. Główna 1, tel. 842-90-61
(czynny: poniedziałek • piątek
9.00-16.00).
OŚRODEK ZDROWIA - ul Głow•
na 54, tel. 842-90-49.
POLIOA- ul. Kolejowa 1, tel
842-23-36.
URZĄD GMINY · ul. Główna 20,
tel. 842-90-70 {czynny: poniedziałek• piątek 7.30-15.30).

■
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Konrad Zawacki z Kobylnicy; ur. 10.07.2000
r., o godz. 10.30, 4200
g, 60 cm, SPWSZ
w Słupsku.

Syn p. Topolskich
z Widzina, ur.
18.07.2000 r., o godz.
22.10, 2650 g, 50 cm,
SPWSZ w Słupsku.

Córka p. Tendek z Redzikowa, ur. 18.07.2000
r., o godz. 7.10, 3400 g,
52 cm, SPWSZ w Słup
sku.

niedzielę,

w samo południe

o o a
o
a

p
Od 10 lipca trwają
przygotowania drużyny
Broku Słupsk do nowego sezonu w koszykarskiej ekstraklasie.

Weronika Kozak z Wytowna. ur. 17.07.2000 r.,
o godz. 8.05, 3200 g,
55 cm, SPWSZ w Slupsku.

Syn p. Nowakowskich
ze Słupska, ur.
17.07.2000 r, o godz.
14.05, 2600 g, 48 cm,
SPWSZ w Słupsku.

Natalia Kowalik ze
Słupska,

ur. 16.07.2000
r., o godz. 13.20, 3400 g,
53 cm, SPWSZ w Słup
sku.

Syn p.

Stereńczaków

ze
ur. 17.07.2000
r., o godz. 3.25, 3300 g,
54 cm, SPWSZ w Slupsku.
Słupska,

Wiktoria Vanessa Jakimiecz Duninowa, ur.
18.07.2000 r., o godz.
3.20, 3800 g, 56 cm,
SPWSZ w Słupsku.

Melisa Zekić ze Slupska, ur. 17.07.2000 r.,
o godz. 10.15, 3300 g,
54 cm, SPWSZ
w Słupsku.

Córka p. Anety i Mate-

Weronika, Kornelia

usza z Wierzbęcina, ur.

Mińkowska

18.07.2000 r., o godz.
1.00, 3540 g, SPWSZ
w

Słupsku.

Córka p. Bogusław
skich z Ustki, ur.

ze Słupska,
ur. 17.07.2000 r., o godz.
7.06, 3000 g, 52 cm,
SPWSZ w Słupsku.

Karol Ratajczyk ze

17.07.2000 r., o godz.
17.00, 3150 g, 52 cm,
SPWSZ w Słupsku.

Słupska, ur. 16.07.2000
r., o godz. 12.30, 3550 g,
55 cm, SPWSZ w Słup
sku

Anna Szulkowska ze

Syn p. Mroczkowskich

Słupska,

ze Słupska, ur.
18.07 2000 r., o godz.
15.40, 3600 g, 54 cm,
SPWSZ w Słupsku.

ur. 18.07.2000
r., o godz. 16.35, 3100
g, 53 cm, SPWSZ
w Słupsku.

Sebastian Wronka
z Dęnicy Kaszubskiej,
ur. 18.07.2000 r., o godz.
12.25, 3450 g, 54 cm,
SPWSZ w Słupsku.

Weronika Bogusz ze
Słupska, ur. 17.07.2000
r., o godz. 5.45, 3200 g,
53 cm, SPWSZ w Slupsku.

Anna Dubacka ze Slupska, ur. 18.07.2000 r.,
o godz. 21.55, 3000 g,
51 cm, SPWSZ w Slupsku.

Bartosz Rodziewicz ze
Słupska, ur 16 07.2000
r., o godz. 12.45, 3550 g,
54 cm, SPWSZ w Słupsku.

Natalia Kowalska ze
ur. 18.07.2000
i., o godz. 22.50, 3150 g,
52 cm, SPWSZ w Słupsku.

Kasia Markiewicz
z Ustki, ur. 17.07.2000
r., o godz. 4.55, 3250 g,
52 cm, SPWSZ w Słupsku.

Słupska,

Większość pozyskanych
przez klub koszykarzy poj awila się na spotkaniu
z kibicami 10 lipca w Teatrze Impresaryjnym. Nie
wszyscy jednak. Brakowało
Radosława Ryżego, Johna
Richarda Taylora i Zdravko
Radulovića. Zespół wyjechał na zgrupowanie do
Wałcza, gdzie trener, Chorwat Bosco Bozić mógł zapoznać się z umiejętno
ściami nowych graczy. Już
od poniedziałku planują
kolejne zgrupowanie kondycyjne w Ustroniu.
W przerwie między obozami koszykarze pojawią się
po raz kolejny w Słupsku.
Znów będą starali się zaprzyjaźnić ze swoimi kibicami. W niedzielę od godz. 12
na placu Zwycięstwa organizowany jest festyn - prezentacja.
Tym
razem
z udziałem wszystkich koszykarzy. Przed ratuszem
powinm JUZ pokazać się
z drużyną i Radulovic, i
Taylor. Obaj zapowiadali
w trakcie telefonicznej prezentacji w Teatrze Impresaryjnym swoje przybycie.
Na placu odbędą się pokazy gry w basketball, mecze mini-koszykówki sę
dziowane przez słupskich
graczy. Zawodnicy rozda wać będą autografy, każdy
z kibiców będzie mógł kupić koszulkę swojego ulubionego gracza. Nie zabraknie innych stoisk.
Działacze czynią starania,
by pokaz uświetniła swoim
występem jedna z polskich
grup rockowych. Zapowiada się wspaniałe widowisko. Organizatorzy tym razem starają się nie zapomnieć o niczym i chcą, by
kibice znali i utożsamiali
się z Brokiem Słupsk już
teraz, na półtora miesiąca
przed rozpoczynającymi
się we wrześniu rozgrywkami ligowymi.

Koszykarska gala
Zanim one nastąpią,
w hali Gryfia odbędą się
dwie koszykarskie imprezy.
Międzynarodowy Turniej
z okazji 20-lecia Solidarności o puchar przewodniczą
cego. Zainteresowanie zawodami wykazały czołowe
europejskie
drużyny:
Olimpija Lubljana (Słowe
nia), Maccabi Tel Aviv
(Izrael), Iraklis Saloniki
(Grecja),
Alba
Berlin
(Niemcy), Ulker Stambuł
(Turcja), Limognes (Francja). Z tej grupy organiza-

Czekamy
Zdravko! ! !
torzy

na

zaproszą

ciebie
Fot. APR - SAS

3

drużyny.

Specjalną gwiazdą

zawodów będzie czołowy za wodnik Chicago Bulls,
obecnie Philadelphia 76ers - Toni Kukoc. Transmisje z zawodów przeprowadzi TV Polsat i telewizje
regionalne. Odbędą się
w dniach 25-27 sierpnia.
Od 1 września w tej sa mej hali Gryfia odbędzie
się Turniej o Puchar Prezydenta Słupska. Zaproszono na niego drużyny
Anwilu Włocławek, Hoop
Pruszków i jeden z 4 zespołów tegorocznego finału
four amerykańskiej
NCAA. Michigan, Florida,
U niwersi tet Wilmington,
Wisconsin.
Już więc na przednówku
sezonu zapowiadają się
emocje. Co będzie gdy zaczną się regularne rozgrywki?
(res)

1

Kibicom brakuje dynamicznych akcji Taylora.
Fot. APR-SAS

OGŁOSZENIA DROBNE W INTERNECIE
WWW.CHATKA.PL
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POWYPADKOWE uszkodzone,
zachodnie, (058)671-59-62,
0604-088-964

PRACA

I

'

~-

-

.

-

0602/728-393 rozbite, osobowe,
dostawcze- gotówka.

ZATRUDNI(:

A.
CUKIERNIKA- zatrudnię, 5
lat stażu, Tczew 0581533-8133
CHAŁUPNICTWO

· adresowanie, koperty cafy kraj. Zarobki
400 -5.000 zł. Zgłoszenia listowne, koperta zwrotna A R." 02326 Warszawa Al. Jerozolimskie
145/19
PRACOWNIKÓW do montażu
sieci telewizji kablowej w Lębor
ku, 0-606-44-84-55

J SZUKAM PRACY

Rozbite

zniszczone, 0601/78-40-02
A 0602/722-790, auta, motocykle, powypadkowe.
A 0602/722-790

powypadkowe

AUTA powypadkowe, skorodowane 0604/444-422
WSZVSTKIE powypadkowe,
zniszczone. 058/531-28-56,
0602/65-32-88

I

EKONOMISTA, 26 lat, wykszt.
wyższe zarządzanie i marketing,
pertekcyjna znajomość angielskiego, obsługa komputera,
praktyka w firmie, prawo jazdy:
dyspozycyjny, uczciwy, tel.
(0603)22-92-26
KSIĘGOWY, długoletni staż, na
emeryturze, poprowadzi KPiR,
ZUS, VAT, PIT-y, ryczałt, płace,
kadry, rzetelność, pełna dyspozycyjność, tel. (059)862-10-74
PRZYJMĘ reklamę na busa,
chłodnię, tel. (0608)45-38-05

r ~OTORYZACJA-J

.

piątek

SPRZEDAM

FIAT 126p, 1980, po generalnym remoncie silnika, stan dobry, 1tyś zł. Bytów, Zwycięstwa
20/11, 0-606-27-52-93
FIAT 126 p, 1996, cena 5300 zł,
(059)86-28-298
FIAT 126p, 89 r., tel. 862-22-96
FORD Fiesta, 1,3, 1992 r, oclony
z Niemiec, 058/536-40-28
FORD Sierra, 85 r., 3 drzwi, S,
R, srebrny metalik, stan techniczny dobry, tel. (059)841-2958 wieczorem
POLONEZ Caro, 1,6 GL1, 1995
r, serwisowany, pełne wyposażenie, cena 8000, 0603/17-8089
POLONEZ Truck LB, 1600 cm,
benzyna, 1999, 16.000 km,
17.900 zł, autoalarm, blokada
skrzyni biegów, konserwaC)a
pierwszy właściciel, 0602/886937
VER 416 SI, 97 r., 2x airbag,
JS, ES, CZ pilot, AA, WS, 45
tys. km, czerwona perta metalik,
sprowadzony w całości, tel.
(058)822-47-18, (0603)86-37-93
Wł Passat kombi, 83 r., zarejestrowany, stan techniczny db,
cena do uzgodnienia, tel.
(058)862-39-69
Wł Passat kombi, 91 r., 1.8, 96
tys. km, 4 miesiące w kraju,
I właściciel, tel. (060)71-79-64
NACZEPA dwuosiowa na poduszkach cena 3000 zł, tel.
058/681-74-9 7
KUPI(:

DAEWOO Tico, gotówka,
058/561-39-14, 0602/31-28-73
FIAT Cinquecento, 700- 900, gotówka, 058/561-39-14, 0602/3128-73
POLONEZ, gotówka, 058/56139-14, 0602/31-28-73

AUTO! Glas!
Sprzedaż, montaż.

Tel. cafy
kraj 94-49; Tczew 532-0180; Malbork 055-27282-99; Bytów 059/82232-60,
Grudziądz
056/463-84-97; Koście
rzyna 686-58-06, 686-2642; Starogard -Gd. 77514-99; Słupsk 059/84250-29
AUTO- Szyby Jaan. Sprzedaż,
montaż. Wrzeszcz 058/34412-81, Kościuszki 8; Orunia
058/309-02-51, Trakt św. Wojciecha 223; Gdynia 058/62049-77, Kapitańska 4; Elbląg
055/234-57-09, Metalowców 1;
Kwidzyn 055/279-28-12,
Piękna 3; Słupsk 059/842-5180, Przemysłowa 128

BRODNICA Górna, k. Kartuz, ul. Ostrzycka 25, działka
rzemieślnicza ok. 2200
mkw, wraz zdomem o pow.
około 270 m kw, budynek
gospodarczy, cena 169.900
zł, 058/684-52-18, 681-1600
BYTÓW, dom wolno stojący,
240 mkw., 6 pokoi, kuchnia, ła
zienka, sklep, TV kablowa, gaz,
tel. (059)822-40-69
BYTÓW, dom wolno stojący lub
zamienię na mieszkanie z dopła
tą, możliwość prowadzenia działalności, tel. (059)822-40-69
BYTÓW, mieszkanie 46 m kw,
CO, parter, ogródek, garaż,
(059)822-52-62, 0-601-538-133
BYTÓW, sprzedam lub wydzierżawię pomieszczenia magazynowe, 500 mkw., wraz z przyległym placem 1974 mkw., wcentrum, tel. (059)822-33-09
CIECIORKA, gm. Kaliska, dział
kę o pow. 0,20 ha, zabudowaną
budynkiem mieszkalnym do remontu, wcentrum wsi, 058/58847-27 po 15.00
CZŁUCHÓW- sprzedam mieszkanie dwupoko1owe, z balkonem
i telefonem, na parterze, Os.
Piastowskie, opow. 47 mkw, tel.
0501/528-747
KARTUZY. Mieszkanie własno
ściowe niespółdzielcze, 79
m kw, 3 pokoje, nowe- sprzedam. Cena 230 tys. złotych. tel.
058/685-33-23

KWIDZYN mieszkanie 3- pokojowe, 100 m. kw, wdomu dwurodzinnym, garaż, ogród, ul.Hallera- sprzedam, tel. 056/622-4338
LĘBORK, cztery pokoje, kuchnia, łazienka, 115 mkw (pół domu), ogródek plus garaż, cena
100 tys. (059)862-17-18
LĘBORK, dom 110 mkw, dział
ka 580 mkw, atrakcyjnie położo
ny, (058)34-77-064
LĘBORK, duża działka budowlana, atrakcyjnie usytuowana, na
obrzeżach miasta, tanio, tel.
(0603)95-16-58
LĘBORK, duży, atrakcyjnie położony dom z ogrodem, 340
mkw., tanio, tel. (059)862-27-57
LĘBORK, działka budowlana, 18
OOO mkw., atrakcyJnie potozona,
piękny widok na las, niedrogo,
tel. (0603)95-16-58
LĘBORK, działka budowlana
700 mkw., przy ul. Weterynaryjnej, tel. (0601)72-12-24
LĘBORK, działki budowlane, tanio,
wielkość
dowolna,
(059)862-10-86
LĘBORK, garaż, (prąd, kanał),

raty tel. 862-43-72
LĘBORK, mieszkanie 61 m kw,
cena 72 OOO, (059)862-73-69 lub
0-601-64-32-50
LĘBORK, mieszkanie dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, własnościowe z budynkiem
gospodarczym. Cena do uzgodnienia, (059)863-13-51
LĘBORK, mieszkanie dwupoziomowe, 82 m kw, trzy pokoje,
atrakcyjna cena, (059)863-1787, 0-601-66-56-62
LĘBORK, ul. Cisowa, garaż (kanał, oświetlenie), cena do uzgdonienia, tel. (059)862-40-95 po
20.00
LĘBORK, ul. Topalowa, działka
budowlana, 1000 m kw., tel.
862-39-43
LĘBORK dom, pilnie, (059)86210-86
.
LĘBORK działkę budowlaną,
uzbrojoną o pow. 450 mkw, 0606-99-30-21
ŁEBA, atrakcyjna działka budowlana, narożna, ogrodzona,
pełne uzbrojenie, woda, prąd,
kanalizacja, pozwolenie na budowę, projekt, tel. (0601 )63-8523

MIŁOBĄDZ- działka

bu-

dowlana 2381 mkw. pięk
ne położenie, możliwość
podziału, cena 29.500 zł
do uzgodnienia, tel.
(058)301-41-93

NOWA Wieś Lęborska, działki
budowlane o różnej wielkości,
tel. (0606)35-92-49
NOWA Wieś Lęborska, posiadłość 1OOOO mkw., z nowoczesnym domem, w rozliczeniu
chętnie
mieszkanie,
tel.
(0602)88-44-04
NOWA Wieś Lęborska, posiadłość z nowoczesnym domem
(170 m kw., 5 pokoi, kominek,
garderoby, 2łazienki) wrozliczeniu chętnie mieszkanie lub tani
domek, tel. (0602)88-44-04
OSKOWO kJ Cewic, 64 m kw,
piętro domu. dwa pokoje do remontu, cena: 22 tys. zł,
(059)862-02-52
OWCZARKI niemieckie- sprzedam, (058)572-15-65
PRUSZCZ, 1845, działka rzemieślnicza, 682 26-70

ZENIA DROBruE, REK

21 lipca 2000 r.
PRZECHLEWO, mieszkanie 3pok. 66 mkw., nowe budownictwo, wszystkie media, I/Ili p., 70
500 zł, tel. (0602)57-95-06 po
18.00
REWA- Mosty- okolice, sprzedam działkę, (058)679-10-72,
0601-67-96-09
SIERAKOWICE, ul. Wichrowe Wzgórze, mieszkanie
dwupoziomowe, 85 m kw,
komfortowo wykończone, pilnie-,przedam, tel. 058/68194-82
SKARSZEWY domek letniskowy, drewniany, uzbrojony,
058/561-01-49
STAROGARD Gd, dziatki budowlane, 2,5 tys. mkw, z możli
wością wykopania stawu, kolo
Starogardu, 058/561-42-17
STAROGARD Gd, M-2, 25
m kw, 058/562-24-87, 058/56280-65
STAROGARD Gdański, 2 pokoje. wdobrym punkcie, 058/561·
01-49
STAROGARD Gdański, centrum, dom sprzedam, na wszelką działalność, 0605/409-824
STAROGARD Gdański, działka3 ha, uzbrojona, okazja,
058/561-01-49
STAROGARD Gdański, działka
budowlana 600 m kw, Koteże,
centrum nowego osiedla,
0601/68-69-67
SZTEKLIN, działki rekreacyjne,
nad jeziorem, 0581561-44-41
TCZEW, al. Zwycięstwa, 36 m, 2
pokoje, li piętro, 058/683-76-60
DZIAŁKA budowlana 0,54 ha,
tel. (059)861-21-32
DZIAŁKA łatwa do uzbrojenia
w Czarnówku, tel. (059)861-5213, (0604)21-08-13
FIMA, mieszkania 1,2,3,4- pokojowe od 1OOO zl/m kw. Tanie domy- Potęgowo 48.000, Niebędzi
nie 32.000, okolice 65.000,
działki- Lębork, Łeba, Nowa
Wieś Lęborska. Biuro Obrotu
Nieruchomościami,

Lębork,

(059)86-26-698
MIESZKANIE 42 m kw., kawalerka, wysoki standard, tel. 86222-96
KUPIE
LĘBORK, 2-, 3-poko1owe, tel.
(0604)08-38-75
MOSTY, Lębork, działka, mała,
400-600 mkw., tel. 861-28-50
MOSTY, Lębork, działka, mała,
400-600 mkw., tel. 861-28-50

BYTÓW, odnajmę lokal 20
m kw., tel. (059)822-64-36 do
15, po 21
LEŹNO kolo Gdańska. Posiadam do wynajęcia kawalerkę.
Tel. 058/681-74-97
LĘBORK, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, CO gaz, płatne z góry
za pięć miesięcy, do wynajęcia,
(059)672-53-41 po 17.00
LĘBORK, mieszkanie 3-4- pokojowe, kupię, wynajmę, (058)6819-243, 0-601-69-88-70
LIPY, koło Starej Kiszewy,
mieszkanie 70 mkw- za opiekę.
058/562-94-28
MOSTY apartamentowe 4- pokojowe, 99 mkw, CO gazowe na
posesji zamkniętej, do wynaję
cia, parkowanie samochodustrzeżone, (059)86-128-50, Mosty, Piaskowa 6
SŁUPSK, pilnie sklep do wynaję
cia, (059)84-33-652

'

DOM

~---

~

BOAZERIE, deski podłogowe, listwy, 0581342-54-31
POKROWCE, nagłówki, zasłon
ki- producent, na wszystkie typy
autobusów, 0603/271-159
SIATKA ocynkowana od 2,20
m kw, powlekana 4,30 m kw,
Skrzeszewa- 681-88-20

SIATKA ogrodzeniowa PCV
4,20 mkw, ocynkowana,
słupki ogrodzeniowe.
Przywidz tell fax.

SPRZEDAM kombajn Bizon ZO56, z kabiną, bdb stan, oraz rozsiewacz nawozów i wapna
RCW-3, tel. (0606)35-92-49

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia pustaków i bloczków na Kaszubach. plus transport piasek
i pospółkę, Władysław Jaskowski, Golica, 83-321 Mściszewice,
gm. Sulęczyno, tel. 058/685-0030, 058/681-62-16
OCIEPLANIE domów pianką
krylaminową ekologiczną, z atestem oraz syropianem sypkim
wdmuchiwanym w izolację powietrzną, tel. 0581681-74-97
OCIEPLANIE domów zewnętrz
ne- styropianem oraz między
ściennie pianką lub styropianem
sypkim.
Piantex, telefon
0602/78-96-82
POMOC komputerowa, 0-60352-73-38

- - ~ CIUSZEK

058/682-51-38

SPRZEDAM schładzarki do mleka o poj. 1200 i 1500 litrów, tanio, tel. (059)861-13-87 po 21.30

I

.

WE WTORKI NOWA DOSTAWA
TOWARU!!!

zobacz i kup modny ciuszek.
LĘBORK, ut. Zwycifslwa 28

Słupsk

handel, odzysk,
058/307-42-16, 058/307-44-17
DOCIEPLANIE
budynków
mieszkalnych, ścian, poddaszystyropianem sypkim, tel.
058/681-91-76
INFORMATYKA korepetycje,
Lębork, 0-603-52-73-38
LĘBORK, korepetycje- angielski,
0-502-07-69-29
LĘBORK, korepetycje- angielski,
0-601-059-707

Lębork

Miastko
Armii Krajowej 37
tel. 857 81 46

ul. Marynarki Polskiej 79
tel.SI 44913

::rn r.R, "·
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3-funkcyjny,
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ODDAM szczeniaka (suczka)

Rót:NE

tel. (059)822-35-

75, (0603)36-54-59

śpiwory, pełne

(w sklepie 1400 zł). tel. 861-56-

stan bdb, 690

PRZYJMĘ reklamę

zł

chłodnię,

na busa

tel. (0608)45-38-05

PSYCHIATRAMaciej
Zbyszkowicz, 0-601-616-319

11

ośmiomie

KUPq;

rodowo-

058/562-14-94

BUK, olchę- dłużycę tartaczną kupię, tel. 0601/67-40-17

R01:NE

DOBRZE usytuowany, inteli-,.

KOMPUTERY, ceny hurtowe.
Netpartner, 058/672-17-98

gentny, 39 lat, wysoki

KONIA rasy wielkopolskiej z rodowodem, 9- letniego, sprzedam. Kwidzyn tel. 055/261-0132, 0601/509-671

pozna

zamieszkały

ABSOLWENCI!

szczupły,

Stuttgard (Niemcy),
do 32 lat,

miłą,

sympatyczną, domatorkę,

panią

bez-

dzietną.

Szkól średnich. Szkoła
Pracowników Ochrony

dać

Oferty ze zdjęciem skła

Biuro

Ogłoszeń, Kościerzy

~~.,O!uga 31, 11484212

,,Tur"
Roczne studium. Uprawnienie szkoły państwowej 1

MASZVNA do pisania, wdobrym
stanie wraz z akcesoriami oraz
aparat elektroniczny do mierzenia ciśnienia, firmy szwajcarskiej, tel. (059)862-44-98,
(0501)37-43-58

~

ręce,

wdobre

głęboki, nosidło,

parasolka, torba.

KURKI odchowane, 1O-tygodniowe, Jerzy Bisewski, Rębie
chowo, gm. Żukowo

Z-870/N1236
-

R-9063JN553

WÓZEK szwedzki Emmaljunga,

JAMNIKI krótkowłose miniaturowe, rodowodowe, po championie, rude, pieski 1O tygodni,
(058)679-14-56

ul. Wojska Polskiego 38
tel. 822 37 61

MASZVNY
ROlNICZE

tel. (059)861-56-11

BAŻANTY łowne, odchowane,

dową,

ul. ZVl,}'cięstwa 4
tel. 863 30 03

-

Szybko! Tanio! Solidnie!

wyposażenie,

FOKSTERIERKĘ

Ustka

Gdańsk,

OGlASlAJ &!(
WwOZIENN!KIJ
BAlTYCKIM"

058/76-179-76
(10.00- 16.00)

KOMBAJN Bizon Z-56, 1982 r,
po kapitalnym remoncie- sprze- MASZYNA do pisania oraz apadam, tel. 058/684-88-26- wie- rat do mierzenia ciśnienia firmy
czarem,
szwajcarskiej, (0 59 l862 ·44·98
ABSOLWENCIE. Policealne
LINDA, żaillz1e mt1c.i1e, rolely
SPRZEDAM chłodziarkę do mle- MIESIĘCZNIKI: Jilm" lat 1994
studium obsługi celnej
wewnętrzne od 20 zt mkw lkanlna
ka, poj. 1200 i 1500 I, tanio, tel.
2000 r., oraz „Machina" z lat
rolety «wnęlrzne 199 zł m kw
(059)861-13-87 po 21.30
1996-1999 r., tel. (059)862-33, spedycyjnej, zarządzania,
Promoc1a
(059)843-73-73
SPRZEDAM ciągnik Ursus C· 13, (0603)22-92- 26
marketingu. Kurs agenta cel(059)8-13-tS-26
, · · I d k t' k 3
nego, Rolex. Gd&ńsk, Długi
360, l własCICle, wu O ow a, · PIŁA tarczowa l rak, tel.
MALOWANIE, szpachlowastronny wywrot, siewnik zboża(0 59) _ _
Targ 1-7, 305-75-30, 305-75862 39 43
wy, sadzarka do ziemniaków,
07. Elbląg 055/233-57-82,
nie, tapetowanie, montaż
tel. (OS 9)833 _19_58
PODRĘCZNIKI do szkoły średKwidzyn
055/279-39-35
płyt gipsowych, (059)822-69SPRZEDAM kombain Bizon Z- niej z j. polskiego, matematyki,
Słupsk
059/842-48-94,
50 · (0 59 l822·57·7B
56 z kabiną, stan bdb, oraz rozściągi z j. polskiego oraz pornoTczew 0581532·41 ·79, Sta·
MONT A1. centralnego ogrzewa- siewacz nawozu i wapna RCWce do matury, tel. (059)834-26roga rd Gd. 0581562 ·96 ·09
8167
nia- miedź. 0606/8;.:..7·-=29:..:·9:.::.0___3.:..,t_el....:..(0_60_6:...)35_-9:.::.2_-49:..__ ____:4.:...5-------~"""We..,.jh..,.er..,.ow_,,.o_,,.0..,.5..,...,.2..,.-1..,.6-..,.14..,.6~ - - - - - - - - - ,

oi.ie•tf
. . renumeracie
aa1t1' naJ· tameJ w
tel, r.r.1

zł,

Elbląg

690

SPRZEDAM
l _______
___,

1

Tygodnik Lokalny ■ kupon dla osoby fiZY_~znej
uprawniający

Pakiet nr 5
treść:

Pcz"te\ni\{Ó'IJ,
. 'I 0 asz'lc
\nformu\e~ach i u \\s~on~ria\t'lc\{i"
ie ~a ~:~mó'IJił „oi,e""'
z\ tetaz 13 z\
moin
Hniesięc.zna 1\#>o z\ wat 31 i\
ptenumetata 3.miesięc.zna S],,'ł io i\ terał 71 i\ z\
ptenumetata c..miesięc.zna '\1,>1•.,,10 il wat '\40
O
•
-. a l :,,,
0
prenu\"(\ erata , 1 .miesięc..
•'
prenumerata
Prenumerata zapewni Państwu
regularne dostarczanie prasy prosto do domu

do jednego bezpłatnego

ogłoszenia

drobnego do 20 stów
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adres lub telefon kontaktowy:

imię i nazwisko

i1tfr>111irszka 111a <gll a 111111.-x. pl

śpiwor, pełne wyposażenie,

RólNE

sięczną, krótkowłasą,

adres

hi111·0 nh,lu;,:1 J..lie111/m:
ul. l'nznaiiska 1-3. (,dv11ia
ołl pou. dn pt .. ~o,~ J(.1' 11

spacerówka) parasolka, torba,

DRUKARKA igłowa Panasonic
1150, tel. (0603)49-91-51

ul. Sienkiewicz 4/2
tel. 842 80 45

_..

PRZEDSTAWICIEI.STWO
CKF
ul. Hetmańska 5/R
tel. (0-55) 235-59-09

(głęboki, nosidełko,

3-funkcyjny

LUKSUSOWY dom opieki,
Rumia (058)671-91-91

Bytów

DŁUGI,

KREDYTY

WÓZEK szwedzki Emmaljunga,

tel. 681-15-61

r

KREDYTY
GOTÓWKOWE

SAMOCHODOWE

~-~~---,

ut.

.

KREDYT!
PREFERENCYJNE

DLA ROLNIKÓW

L--~---~-

USŁUGIR02NE

od 5 do 25 lat
-na zakup (zamianę)
mieszkania i domu
-na zakup dz1alk1
- modcrnizaqę domu

SZAFY grające 100 CD, wiszące
i stojące, nowe ł używane,
(068)327-19·72, o-60Hl56~70

KREMY do rąk: cytrynowy,
aloesowy, nagietkowy, silikonowo- ochronny. Producent
Animax, (022)84-35-647

!

chaty góralskie, 018/267-31-61

KREDYTY

HIPOTECZNE

SPóŁKĘ, 0-604-29-92-30

KONSULTANT Diety Cambridge
(058)346-21-76, (058)305-8331, 0602/24-11-11

- l

r

PODHALE

pomarszczone

(058)676-02-58

tel. 058/681-06-12

Przy~ź,

CONCORDIA

Gdańsk,

ul. Grunwaldzka 99 / 1O1

- zlotowe I denominowane

GINEKOLOG

1 szt.-1 zł

lider Yl)'jazdów autokaroYl)'ch
wPolsce, najniższe ceny, Yl)'śle
my gratis katalog, (052)581-1012, 581-10-13
•

$.A.

BIURO BROKERSKIE
tel. 346 12 81

zabiegi, 0603/389-680

PONIEDZIAŁEK

BREMEN- Oldenburg- Bremerhafeen, codziennie, (058)34455-54

I

SPĘżARKA, nowa, dwuttokowa,

I
RótNI:
]
L_.__._.,,.,,_.,;;o__=~

Jl% (EN121(Ą ODZE2Y WYC8'DEJ

TURYSTYKA

pei,

szczenięta,

mRow1E
~...,.. .. -.--------.------.---

r-

pon. - pt. 9.00-17.0G
sobota 10.00-14.00

~

SHAR-

..

TANIA ODZIS: Un'WANA

SIATKI, słupki, drut kolczasty.
Transport bezpłatny. 059/84-71344
- .
... -

ROŻNA

galowe do kurczaków I
Helios- grill Produceru.
1 0 8 9)524 - 05·30
nww.hello~"i! 11 com,1-'I
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CO ZROBIĆ żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA DARMO

podpis

ZOSTAW KUPON

\\!RZUĆ KUPON DO NIEBIESKIEJ

W LOKALNYM
BUJRZE OGŁOSlał

SKRZYNKłDO

Ptm$SU! KUPOI!! POO:T,\
• pod adresem lokalnego biura oglo,zer\
• pod adresem gdańskiego biura ogtoszeń
80-894 Gdańs~ Targ Drzewny 9/t 1

I

łl&1

Piłka nożna

■

IO

piątek
21 lipca 2000 r.

Pitka

nożna

as
o

o a

'

-----

Obok rozgrywek Pomorskiej Ligi Juniorów wznawiają mecze juniorzy w klasie okręgowej.
Oto terminarz grupy I.
■ I kolejka. 2 września.
Jantaria Pobłocie - Sparta
Sycewice, Wybrzeże Objazda
- Stal Jezierzyce, Chrobry
Charbrowo - Ikar Redzikowo, MKS (dawne KP) Słupsk
- Karol/Orzeł Pęplino, Salos
Słupsk - pauza.
■ II kolejka. 9 września .
Ikar Redzikowo - MKS
Słupsk, Stal Jezierzyce Chrobry Charbrowo, Sparta
Sycewice - Wybrzeże Objazda, Salos Słupsk - Jantaria
Pobłocie. Karol/Orzeł Pępli

no - pauza.
■ III kolejka. 16 września.
Wybrzeże Objazda - Salos
Słupsk, Chrobry Charbrowo
- Sparta Sycewice, MKS
Słupsk - Stal Jezierzyce, Karol/Orzeł Pęplino - Ikar Redzikowo. Jantaria Pobłocie pauza.
■ IV kolejka. 23 września.
Stal Jezierzyce - Karol/Orzeł
Pęplino, Sparta Sycewice MKS Słupsk, Salos Słupsk Chrobry Charbrowo, Jantaria
Pobłocie - Wybrzeże Objazda. Ikar Redzikowo - pauza.

Pitka

nożna

Pomorska liga juniorów
rozpocznie rozgrywki
w weekend 19/20 sierpnia. Region słupski reprezentowany będzie
przez pięć drużyn: Gryfa 95 TP SA Słupsk,
Jantar Ustka, Pogoń Lę
bork, Bytovię Bytów,
Start Miastko.

Oto s zczegół owy terminarz rozgrywek.
■ I kolejka. Gryf 95 TP
Gedania
SA Słupsk
Gdańsk, Start Miastko - Żu lawy Nowy Dwór Gdański,
Jantar Ustka - Pomezania
Malbork, Pogoń Lębork Chojniczanka Chojnice.
■ II kolejka. 23 sierpnia
Chojniczanka
środa.
Chojnice - Bytovia Bytów,
Pogoń Lębork - Pomezania
Malbork, Żuławy Nowy
Dwór Gdański - Jantar Ustka, Gryf 95 TP SA - Start
Miastko.
■ III kolejka. 26/27 sierpnia. Start Miastko - Gedania
Gdańsk, Jantar Ustka - Gryf
95 TP SA, Pogoń Lębork Żuławy Nowy Dwór Gdań
ski, Bytovia Bytów - Pomezania Malbork.
■ IV kolejka. 30 sierpnia
(środa) . Żuławy Nowy Dwór
Gdański - Bytovia Bytów;
Gryf 95 TP SA Słupsk - Pogoń Lębork, Start Miastko Jantar Ustka.
■ V kolejka. 2/3 września. Jantar Ustka - Gedania
(res) Gdańsk, Pogoń Lębork Start Miastko, Bytovia Bytów - Gryf 95 TP SA Słupsk.
■ VI kolejka. 6 września.
Gryf 95 TP SA Słupsk - Gryf
Wejherowo, Start Miastko Bytovia Bytów; Jantar Ustka
- Pogoń Lębork.
■ VII kolejka. 9/10 wrze1991/92. Zespoły składać się śnia. Pogoń Lębork - Gedapowinny z 6 zawodników nia Gdańsk, Bytovia Bytów
(bramkarz i pięciu graczy - Jantar Ustka, Gryf Wejhew polu) Każdy musi mieć rowo - Start Miastko, Arka
pełnoletniego opiekuna.
Gdynia - Gryf 95· TP SA
Chętni, którzy chcieliby
Słupsk.
wystawić swój zespół muszą
■ VIII kolejka. 16/17
wysłać zgłoszenie pod adwrześnia. Gryf 95 TP SA
resem MUKS Rema 1000 Słupsk - GKS' Gardeja,
przy SOSiR, ul. Rybacka 8, Start Miastko - Arka Gdynia, Jantar Ustka - Gryf
76-200 Słupsk.
informacji Wejherowo, Pogoń Lębork
Bliższych
udziela Wiesław Romański - Bytovia Bytów.
■ IX kolejka. Bytovia Bytel. 843-56-17 i Magdalena
tów - Gedania Gdańsk, Gryf
Wesołowska 841-14-83
(res) Wejherowo - Pogoń Lębork,

V kolejka. 30 września .
Chrobry Charbrowo - Jantaria Pobłocie, MKS Słupsk Salos Słupsk, Karol/Orzeł
Pęplino - Sparta Sycewice,
Ikar Redzikowo - Stal Jezierzyce. Wjbrzeże Objazda pauza.
■ VI kolejka. 7 październi
ka. Sparta Sycewice - Ikar
Redzikowo, Salos Słupsk Karol/Orzeł Pęplino, Jantaria
Pobłocie - MKS Słupsk, Wybrzeże Objazda - Chrobry
Charbrowo. Stal Jezierzyce pauza.
■ VII kolejka. MKS Słupsk
- Wybrzeże Objazda, Karol/Orzeł Pęplino - Jantaria
Pobłocie, Ikar Redzikowo Salos Słupsk, Stal Jezierzyce
- Sparta Sycewice. Chrobry
Charbrowo - pauza.
■ VIII kolejka. 21 paź
dziernika. Salos Słupsk - Stal
Jezierzyce, Jantaria Pobłocie
- Ikar Redzikowo, Wybrzeże
Objazda - Karol/Orzeł Pępli
no, Chrobry Charbrowo MKS Słupsk. Sparta Sycewice - pauza.
■

akacje 2000
-, ~ lipca mija termin
• ~ składania podań do
imprezy Wakacje 2000 turnieju piłki nożnej organizowanego przez MUKS
Rema 1000 przy SOSiR
i Wydział Kultury Sportu
i Promocji Urzędu Miejskiego w Słupsku. Odbędzie się
on 31 lipca, na boisku przy
ul. Rybackiej w Parku Kultury i Wypoczynku.
Wystąpią w nim drużyny
składające się z graczy
z trzech kategorii wiekowych: 1987/1988, 1989/90,

Juniorzy Gryfa 95 TP SA zajęli VIII na1wyższe miejsce w poprzednim sezonie
Fot. APR -SAS
Pomorskiej Ligi Juniorów, spośród drużyn naszego regionu.
Arka Gdynia - Jantar Ustka,
GKS Gardeja - Start Miastko, FC Sopot - Gryf 95 TP
SA Słupsk.
■ X kolejka. 27 września
Gryf 95 TP SA
(środa)
Słupsk - Bałtyk Gdynia,
Start Miastko - FC Sopot,
Jantar Ustka - GKS Gardeja,
Pogoń Lębork - Arka Gdynia, Bytovia Bytów - Gryf
Wejherowo.
■ XI kolejka. 30 września/1 października. Arka
Gdynia - Bytovia Bytów;
GKS Gardeja - Pogoń Lę
bork, FC Sopot - Jantar Ustka, Bałtyk Gdynia - Start
Miastko, Lechia Gdańsk G1yf 95 TP SA Słupsk.
■ XII kolejka. Gryf 95 TP
Polonia
SA Słupsk
Gdańsk, Start Miastko - Lechia Gdańsk, Jantar Ustka -

Bałtyk Gdynia, Pogoń Lę
bork - FC Sopot, Bytovia
Bytów - GKS Gardeja.
■ XIII kolejka. 14/15
września. FC Sopot - Bytovia Bytów. Bałtyk Gdynia Lechia
Lębork,
Pogoń
Gdańsk - Jantar Ustka, Polonia Gdańsk - Start Miastko, Wisła Tczew - Gryf 95
TP SA Słupsk.
■ XIV kolejka. 21/22 paź
dziernika. Gryf 95 TP SA
Słupsk - Wierzyca Starogard Gdański, Start Miastko
- Wisła Tczew; Jantar Ustka
- Polonia Gdańsk, Pogoń
Lębork - Lechia Gdańsk,
Bytovia Bytów - Bałtyk
Gdynia.
■ XV kolejka. 28/29 paź
dziernika. Lechia Gdańsk Bytovia Bytów; Polonia
Gdańsk - Pogoń Lębork,

Wisła Tczew - Jantar Ustka,
Wierzyca Starogard Gdań
ski - Start Miastko, Chojniczanka Chojnice - Gryf 95
TP SA Słupsk.
■ XVI kolejka. 4/5 lis•
pada. Gryf 95 TP SA Słupsl\.
- Pomezania Malbork, Start
Miastko - Chojniczanka
Chojnice, Jantar Ustka Wierzyca Starogard Gdań
ski, Pogoń Lębork - Wisła
Tczew; Bytovia Bytów - Polonia Gdańsk.
■ XVII kolejka. 11/12 listopada. Wisła Tczew - Bytovia Bytów; Wierzyca Sta rogard Gdański - Pogoń Lę
bork, Chojniczanka Chojnice - Jantar Ustka, Pomeza1?-ia Malbork - Start Miastko,
Zulawy Nowy Dwór Gdań
ski - Gryf 95 TP SA Słupsk.
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Balex Metal spółka z o. o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
tel. /0 58/ 778 44 44. 778 44 45, fax /0 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl
Oddział Gdańsk ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /0 58/ 344 7 4 90
Oddział Słupsk ul. Dwernickiego 21, tel./fax /0 59/ 842 81 31
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