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Dziś magazyn
„Rejsy" a w nim
m.in. • Łebski
księżę się bawi; •
Rafineria: lepiej
niż w stoczni; •
Mogłam umrzeć

tysiąc

razy - rozmowa z uwolnioną
doc. March\'.\-ińską;
.......,.......,_ ~ _..................., • Raz na milenium w Gnieźnie; • Żuławskie
pejzaże Opitza ; • Kariery mło
dych • Komary - jak się ich pozbyć; • Nissan w autosalonie oraz
jak co tydzień horoskop i krzy-

I L~BORSKIEJ

żówka.

W
20-letnia Anna Ję
dzierowska lat 20
zdobyła tytuł Miss
Ziemi Lęborskiej
2000 w finałach
prowadzonych
w minioną sobotę
w Szkole Muzycznej w Lęborku .

str. 2

Chocielewko
Mieszkańcy Chocielewka ciągle
jeszcze nie pogodzili się z decyzją
o likwidacji placówki. Nie zamierzają przerwać swojej dotychczasowej walki. Przeciwnie, chcą poszerzyć swoje dotychczasowe działa
nia

str. 3

Utworzenie foka
rium na miejscu
zarastającego

,,czarnego stawku"
to nowy pomysł
zagospodarowania
tego miejsca. Pomysłodawcą jest
radny Łeby, Andrzej Strzechmiń
ski.

str. 7

W centrum Gdyni
odbyła się 3 edycja
Ogólnopolskich
Biegów Ulicznych
o Puchar Przewodniczącego Ra
dy Miasta. W gronie ponad 700
uczestników bardzo dobrze zaprezentowali się lę
borscy biegacze.

str. 12

księstwie łebskim

„My komtur ziemi ryńskiej, chyląc
nisko czoła nasze przed majestatem
księstwa Łeba, składamy rycerski
pokłon księciu, wszystkim jego poddanym, czcigodnym mężom i ich damom, rybakom, cechom rzemiosł
różnych i pospólstwu wszelakiemu" uroczyście ślubował księciu rycerz
z zaprzyjaźnionego grodu.
Stowarzyszenie Forum TurystycznoGospodarcze z Łeby zorganizowało
w ostatnią sobotę karnawału Wielki Bal
Księstwa Łeby. Był to już trzeci z kolei bal,
a obyczaj ma się już stać tradycją. Jak co
roku odbył się on w komnatach zamkowych hotelu Neptun w Łebie.
- W tym roku było rekordowe zainteresowanie balem - mówi Ewa Horanin z forum. - Mieliśmy ponad 130 gości, a z roku
na rok chętnych na zabawę w książęcym
stylu jest coraz więcej.
Członkowie forum, przebrani w dworskie stroje, tworzyli orszak książęcy i podkreślali monarszy charakter balu. Wśród
przybyłych gości dominowały jednak
stroje wieczorowe. Stoły uginały się pod
wykwintnymi potrawami. Jak na nadmorski kurort przystało, serwowano głównie
regionalne potrawy oparte o owoce morza. Główną atrakcją balu było przybycie
komtura Rynu wraz z małżonką, który
złożył hold łebskiemu księciu i ofiarował
mu dary. Wśród nich były: tarcza rycerska, mięsiwo i trunki. Komtur mianował
kilku gości, którzy przysłużyli się dla dobra księstwa na braci zakonnych o róż
nych tytułach. Wśród mianowanych znaleźli się także redaktor Barbara Szczepula
z „Dziennika Bałtyckiego" i zastępca redaktora naczelnego naszej gazety - Janusz
Wikowski. Na sali pojawiła się także nowo

Atrakcją

balu było przybycie komtura Rynu wraz
z małżonką, który złożył
hołd łebskiemu księciu

i ofiarował mu dary.
wybrana Miss Ziemi Lębor
skiej, Anna J ędzierowska.
Kiedy już nikt nie spodziewał się innych atrakcji, na
salę wjechał wielki książęcy
tort. Książę z komturem, na
znak przymierza, wspólnie
poprowadzili pierwsze cię
cie. Goście bawili się do białego rana.

Komtur Rynu przekazuje

księciu

dary.

(tes)

Fot Tomasz Siebert
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KONKURENCYJNE CENY
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możliwośt

~~ AUTO-GAZ
instalacj i gazowej w samochodach.

płyty

wiórowe,
pilśniowe i laminowane
- podłogi szwedzkie
• styropian
• sklejki

panele ścienne
pianka tapicerska
blaty robocze
wstęgi drzwiowe
parapety okienne

Montaż

~

@

Projektowanie i kompleksowe wyposażenie ~

;z

wnętrz użytkowych.
LĘBORK

OPAŁOWY

z dostawą do klienta
płatności przeie~1em, kartą kred

ARKADA

PATRONACKA STACJA PALIW RAFINERII GDAŃSKIEJ SA

MOSTY, UL DŁUGA 18, tel. (059) 8612 975

RABAT 5% DLA POSIADACZY KART kker

UL. KRZYWOUSTEGO 15 A, TEL./FAX (059) 8631 366

\
1. Panele podłogowe niemieckie - od 12 zł/m 2
2. Panele boazeryjne
- od 11,90 zł/m
3. Blaty kuchenne
- od 28 zł/mb

4. Płyty meblowe
5. Parapety okienne
6. Meble na zamówienie.

2

CENY
84-300

Lębork

ul. Krzywoustego 14
tel./fax 059 8621732

Gdańsk-Wrzeszcz

ul. M. Reja 3
tel. 058 3447213
kom. 090 525557

-15

zl/m 2
zł/mb

zaprasza w godl 11"'-19„
$Obotawgooz. 1r"-15..

RATY
ZAPEWNIAMY TRANSPORT

BRUTTO
80-404

- od 8,78

81-02.9 Gdynia-Chylonia
ul. Północna 10
tel. 058 7821120
kom. 090 525571

84-300

"1!. Wo/naści 55, te\ 'QfS
Wykonujemy wg zamówienia:

Lębork

ul. Krzywoustego 29 R
STOLARNIA
tel. 059 8625072
kom. 090 525591

• medale, tabliczki
okolicznościowe

• statuetki

• renowacja wyrobów srebrnych
• posrebrzanie
• puchary
Z-189/ A/502

Wprenumeracie „Echo Ziemi Leborskiej" taniej i z -darmową dostawą do domul
-

-

-----

- -

--

- - - - -

~

-----------

Akcja na balu w

Rozmowa tygodnia

l. '
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księstwie łebskim

Prawo
do miłości

Spotkanie
z wicewojewodą
LĘBORK. W Starostwie Powiatowym z inicjatywy starosty Witolda Piórkowskiego
odbyło się spotkanie z wicewojewodą pomorskim Edmundem Głombiewskim.
Uczestniczyli w nim również senator RP
Kazimierz Kleina i przewodniczący Rady
Powiatu Wacław Kupper. Rozmawiano
m.in. o inwestycjach, których nie ujęto
w budżecie. Władze starają się o uzyskanie
dodatkowych środków w Warszawie.

Krystyna
Franczak
■

ECfJo

pedagog szkolny

Pieniądze

dla szkoły
i przedszkola

Fot. Tomasz Siebert

Z Krystyną Franczak, pedagogiem
rozmawiamy o zajęciach pozalekcyjnych dla dzieci, działalności ogniska
wychowawczego przy Zespole Szkól
nr 3. O potrzebie zainteresowania

LĘBORK. Szkoła Podstawowe nr 3 będzie
mogła rozpocząć budowę sali gimnastycz-

nej. Inwestycja możliwa jest dzięki dotacji
od wojewody pomorskiego w wysokości
100 tys. zł. Zarząd Miasta przyznał również
środki na remont dachu Przedszkola nr 6,
przy ul. Kardynała Wyszyńskiego.

małym człowiekiem.

- Nasze dzieci, jalóe są?
- Dzieci są dobre. Często to rodzice są niewydolni wychowawczo. Alkohol, przemoc
psychiczna, fizyczna, seksualna. Niestety są
takie rodziny. Dziećmi i młodzieżą z takich
środowisk zajmuję się w ognisku wychowawczym przy Zespole Szkół nr 3.
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Podczas sprzedaży goście wielokrotnie przebijali
szlachetny - zdrowie ludzkie.

cenę

-Jak długo zajmuje się pani taką działalno

ścią?

jak działam w Towarzystwie
Przyjaciół Dzieci, czyli dziewięć lat. Obecnie
nasze ognisko znajduje się przy wspomnianej
szkole od trzech lat. Organizujemy dzieciom
czas po lekcjach, w godz. 14-19. Są to uczniowie klas O-III. Skupiliśmy się na tej grupie
wiekowej. To początek ich edukacji i czas kiedy my pedagodzy musimy odpowiednio reagować na każde niepokojące zachowania.
- Na co musi zwrócić uwagę wychowawca
co wzbudza zaniepokojenie?
- Przede wszystkim agresja. Dziecko niekochane, pozbawione, bezpieczeństwa reaguje w ten sposób. Wyzwala złe emocje w stosunku do rówieśników i często nauczycieli.
Bardzo trudno jest wtedy adekwatnie interweniować. Nauczyciele nie powinni odpowiadać agresją. Ponieważ zło rodzi tylko zło.
- Co zatem może zrobić nauczyciel?
- Rozmowa, zwykle zainteresowanie. Rodzice tych dzieci zwykle nie mają czasu nawet
na pytanie typu, co słychać w szkole. Dzieci
w akcie agresji wołają po prostu: zwróć na
mnie uwagę. Nie możemy zastąpić rodziców;
nie mamy takiego zamiaru. Możemy natomiast być z nimi, nie obok nich.
Ognisko wychowawcze czy świetlica mniejsza o nazwę - ma umożliwiać dzieciom
prawidłowy rozwój. U nas mają nauczyć się
fyć zgodnie w swoich środowiskach. To droga
małymi kroczkami. Efektów nie widać od ra zu. Ale nie wolno się poddawać. Jeżeli pomożemy tylko jednemu dziecku, nawet wtedy
nasz wysiłek nie pójdzie na marne.
- Jak dużo jest dzieci potrzebujących po- Tak

długo

mocy?
- Jeśli klasa liczy 30 uczniów, 1/3 wymaga
opieki pedagoga, coraz częściej również psychologa. Ta statystyka zmienia się. Niestety
na gorsze. Robimy wiele, moglibyśmy jeszcze
więcej. Brakuje pieniędzy. Gdyby nie sponsorzy; wspaniali ludzie z sercem, nie byłoby tego
ogniska. Dzieci po szkole znalazłyby się dosłownie na ulicy. W domu tylko śpią, posiłki
jedzą w jadłodajniach. Chciałabym skierować
słowa uznania również do samorządu, policji
i ... sąsiadów; którzy są najbliżej sytuacji problemowych i dzieci zaniedbanych. Nie może
my być nieczuli na rzeczywistość wokół nas.
Na szczęście bardzo wielu ludzi dostrzega
ogrom potrzeb i próbuje coś robić.
Paweł

Kretowski

·.. :. D2iała"w TPD, aktualnie wiceprezes ocH

.działu miejskiego w Lęoork~. Człąnkini ko-::i
misji przeciwalkoholowej ,przy :urzędzie j
Miejskim. Mężatka;I;dwie córki/ Hobby:!
sport/ turystyka górska. Prowadzi własne!
biu~o turyStyfZil~ . . "
' " ... ...

Ponad tysiąc złotych przyniosła akcja sprzedaży
pierwszego w 2000 roku wydania „Dziennika
Bałtyckiego", prowadzona na Wielkim Balu Księ
stwa Łebskiego. Cel był szlachetny - pomoc chorej na białaczkę mieszkance powiatu.
Akcją zajęła się

osobi- Grafyna, która ze swoim synem
i Ewą Horanin z forum rozprowadzały
„Dziennik"
wśród gości. Hojność bawiących się pozwoliła zebrać ponad 1000 zł.
Pieniądze zostaną przekazane na przeszczep szpiku kostnego dla chorej na
ście księżna Łeby

białaczkę

Marzeny Pączek,
mieszkanki powiatu lębor
skiego.
Dodatkowo sprzedawano pierwsze książkę „Kto
jest kim w województwie
pomorskim?".
N a pierwszych stronach
autografy składał pisarz
Stefan Chwin, o którym
mowa w tej książce.

Wybory Miss Ziemi

gazety. Cel

był przecież
Fot. Tomasz Siebert

N a balu podpisano także
,,przymierze na wsze czasy"
pomiędzy księstwem łeb

skim a komturią ryńską,
w którym włodarze przyrzekali: ,,Po świecie wieści
rozgłaszać, iż kto wrażeń
dla ducha i ciała złakniony;
do księstwa i komturii podążać winien, wspólne biesiady urządzać, na których
nowe
koncepcyje
dla
opróżniania kiesy braci tu rystycznej powstawać będą.
Ważnym do głów wkła
dać, iż kultura i turystyka
wszystkim chleb i uciechy

(tes)

odbyły się w minioną
sobotę

w Szkole Muzycznej w Lęborku. Jej
też przyznano tytuł

Miss

Publiczności.

Wybory Miss Ziemi Lę
borskiej mają już tradycję.
Po raz trzeci organizowała
je Anna Gołębiowska-Ru
sak. Być może doświadcze
nie sprawiło, że tegoroczne
finały przebiegały wyjąt

kowo sprawnie. Sama dyrektorka artystyczna prowadziła

konferansjerkę

z dużym wdziękiem, wspomagana przez Jerzego Karnickiego ze Słupska.
Dziesięć panien demonstrowało

swoją

urodę

w sukniach wieczorowych,
ślubnych i kostiumach ką
pielowych w rytm takich
przebojów, jak „New York,
New York" do układów
choreograficznych Elżbiety
Frączek z Łeby. Jej pomysłu była też niespodzianka

- Jednak korona mocno
trzymała się jej głowy; bo
trzeba było pomocy; by ją
zdjąć dla Anny- zauważyła
Lidia Gierszewska, przy
okazji bardzo pochlebnie
oceniając cały program
i prowadzenie imprezy.
Sponsorzy ufundowali
wiele nagród. Główną, dla
Miss Ziemi Lęborskiej, wycieczkę do Francji - burmistrz Lęborka.
- Wybory to dla mnie
najcudowniejsza zabawa -

znaczonego na przeciwdziałanie alkoholizmowi przyznano pieniądze dla Klubu
Abstynenta Odnowa, Świetlicy Środowi
skowej przy Szkole Podstawowej nr 3,
Ogniska Wychowawczego nr 2, Komendy
Hufca ZHP, Młodzieżowego Domu Kultury;
Lęborskiego Klubu Sportowego Pogoń
i MOPS.
(jm)
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TYDZIE

pod

tablicą

Podglądanie

...

Jury było zgodne. Poza
Miss Ziemi Lęborskiej wybrało Martę Ritę na I wicemiss, Emilię Strupińską na
II wicemiss, a Karolinie
Bednarskiej przyznało aż
dwa tytuły: Miss Foto oraz
Miss Gracji i Elegancji.
Nowa miss, Anna Jędzie
- Nie żal mi rozstawać rowska tuż po koronacji
się z koroną - wyznała
przystąpiła do pełnienia
Emilia Bojke, Miss Ziemi

1999.

LĘBORK. Zarząd Miasta dofinansował
ośrodki pomagające w leczeniu alkoholizmu i przezwyciężaniu problemów związa
nych z uzależnieniami. Z funduszu prze-

LĘBORK. Początkowo burzliwa atmosfera
podczas spotkania Franciszka Potulskiego,
posra SLD, z lęborskimi nauczycielami,
zmieniła się pod koniec w całkiem przyjazną. Mimo to pedagodzy wyrazili żal, że
parlamentarna opozycja niewiele zrobiła
dla reformy szkolnictwa.

Zdzisław Woźnica.

Lęborskiej

Zarząd dofinansował

Poseł

Lęborskiej

dla publiczności: aerobikowo-dyskotekowy układ odtańczony
dynamicznie
przez finalistki. Stylizacją
dziewcząt zajęła się Beata
Markowska, a uczesaniem

LĘBORK. Kwotą w wysokości 600 zł dofinansowano Regionalny Zespół Wokalny
Levina. Suma ta pozwoli na sfinansowani'
przejazdu zespołu do Warszawy; gdzie b
dzie on promować Lębork na Międzynaro
dowej Enklawie Malarzy

dawać może".

Pann jak kwia
20-letnia Anna Jędzie
rowska zdobyła tytuł
Miss Ziemi Lęborskiej
2000 w finałach, które

promocję Lęborka

swoich

obowiązków.

Fot. Henryk Sęk

wyznała

Lilianna Skrzyżewska
na
bankiecie
w Mazowszu. - Z dziewczę
tami zfyłam się, a moje 183
cm wzrostu w niczym im
nie przeszkadzały.
Przerywniki stanowiły
popisy młodziutkich lębor
skich muzyków z sekcji
Mirosława Pawlaka i tancerek z Bajadery Danuty
Stec-Laskowskiej oraz kabaret Jerzego Karnickiego

Iwona Ptasińska

w świetle prawa
LĘBORK. Pod czujnym okiem policyjnej
kamery znajdzie się niebawem kilka najniebezpieczniejszych punktów miasta. Monitoringiem w pierwszej kolejności mają
być objęte dworce PKP i PKS, pl. Pokoju
i ul. Staromiejska.

Zagadkowe rachunki
LĘBORK. Kilkudziesięciu lęborczan otrzymało od Polskiej Telefonii Cyfrowej Era
GSM przedsądowe wezwanie do zapłaty
rachunku telefonicznego. Nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że osoby te
nigdy nie posiadały telefonu komórkowego. '
Półtora roku temu podpisały jednak fikcyj-

ne umowy na korzystanie z telefonu. Rachunki opiewaja na ponad tysiąc zł.

Więcej

za śmieci

LĘBORK. Zmiany w budżecie miasta,
nadanie statutu Pływalni Miejskiej w Lę
borku i ustalenie nowych opłat komunalnych za usuwanie nieczystości były głów
nymi tematami sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się w miniony piątek.

(hk)

~j-

1

ffi
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Klub Federacji Konsumentów
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Chocielewko. Nowe stowarzyszenie

Nasza sonda

Czy znasz

■

I

swoje prawa?

■

Pomóc s kole i

SI

5
ęborski

L Konsumentów

Klub Federacji
działa

już od ponad 10 lat. Jego
członkowie pracują społecz

nie. Niewiele osób jednak
wie, że federacja zajmuje się
nie tylko pomocą przy uzyskaniu reklamacji towaru,
ale również... ochroną śro
dowiska.
91 bezpośrednich porad,
25 interwencji telefonicznych oraz 12 pisemnych wystąpień w imieniu konsumentów do podmiotów gospodarczych: to skrótowe
zestawienie działalności lę
borskiej federacji w 1999 r.
mogą
Zainteresowani
skorzystać z bezpłatnej porady w każdy wtorek i piątek
w godzinach od 15 do 16.30.
Siedziba federacji znajduje
się w lęborskim Urzędzie
Miasta.

9 Bwa
konsumentów
Jeżeli towar,
śmy okaże się

który kupiliwadliwy; reklamujemy go u sprzedawcy,
u którego go kupiliśmy (dlatego ważne jest zatrzymanie
dowodu zakupu - paragonu,
rachunku itp.).
Oczywiście wada musi
mieć charakter ukryty, tzn.,
kupujący nie może o niej

■

Adrianna
Frasunkiewicz

■ stażystka
■ Lębork

WydaJe mi się, że tak
niewiele osób
zna swoje prawa jako konsumenta. Oczywiście wszy
scy idziemy z reklamacją
np rozklejonego buta, kie
dy jeszcze mamy ważny
paragon, ale to jest niewąt
pliwie kropla w morzu
wszystkich naszych praw
naprawdę

Jerzy Jóźwiak, właściciel jednego ze sklepów z obuwiem twierdzi, że jeżeli reklamacja jest uzasadniona
Fot TomaszSiebert
zawsze ją uwzględnia.
wiedzieć

w momencie zakupu, zmniejsza ona bowiem
wartość lub użyteczność
produktu. Taki towar reklamujemy z tytułu rękojmi.
- Jeżeli nasze żądania wobec sprzedawcy są prawdziwe, a on nie chce ich speł
nić, mamy prawo wystąpić
na drogę sądową - mówi
Halina Gołębiowska, prezes
Klubu Federacji Konsumentów.
- Niestety skierowanie
sprawy do sądu konsumentów jest bardzo trudne, gdyż
wymaga zgody dwóch stron.

Rękojmia jest to odpowiedzialność sprzedawcy za wady
rzeczy sprzedanej. Ta odpowiedzialność istnieje z mocy
prawa, tzn. sprzedawca nie może się od niej uchylić, nie
może nas zbywać, odsyłając do hurtownika, importera lub
do rzeczoznawcy.

środowisko
- Nasz klub przyczynił się
nie tylko do upowszechnienia wiedzy konsumenckiej mówi Halina Gołębiowska. Spowodowaliśmy rozszerzenie działalności na ochronę
wstrzymanie
środowiska:
budowy stawów rybnych
przyległych do rzeki Łeby,
z naszej inicjatywy zakazano
budowy 4 stacji benzynowych nad brzegiem jeziora
w strefie krajobrazu chronionego, wspieramy budowę
koreunalnego
wysypiska
w Czarnówku.
Biuro Klubu Federacji
Konsumentów mieści się
w holu UM w Lęborku. Moż
na też skontaktować się
z przedstawicielami kluby
pod nr tel. 862-42-80.

■ Wioletta Hejnowska
■

bezrobotna

■ Puźyce

- Na razie nie miałam
problemów
z wyegzekwowaniem swoich praw. Wszelkie moje reklamacje były uwzględnia ne przez sprzedawców
i dość szybko dokonywano
napraw. Dlatego uważam
że moja dotychczasowa
wiedza na temat praw kon
sumenta jest wystarczająca.
większych

(gj)
• (,rzego.z J;in~zews

A. STANOWSKA-HETMAŃSKA

choroby skóry
przyjmuje codziennie
oprócz sobót w godzinach
od 11.00 do 15.00
Można uzgodnić

inne

godziny.
Lębork,

dolegać!

ul. Kossaka 70/1

tel. 8621-545
. _ __ _ _ _ _ _-=Z-.:..;21=8/N:...:.;5=02:._,

i
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ZALETY METODY „TYT"
Krótki czas zabiegu (ok. 25 minut);
Krótki pobyt w szpitalu (2-3 dni);
Wysoka skuteczno~ć za hic gu ( ok. 90% );
Jedyny zabieg kontrolowany przez pacjentkę (już w czasie zahiegu pacjentka 1 operator
ocenić skuteczność metody)·
Znieczulenie miejscowe zamiast ogólnego:
Zabiec wykonywany sprz~tem jednorazoweco użytku·
Doskonały efekt kosmetyczny;

mogą

wysiłkowego

nietrzymania moczu

szwedzką

Ciężka

i trudna praca
O tym jak wiele pracy naby takie stowarzyszenie mogło powstać,
przekonali się wszyscy
członkowie komitetu założy
cielskiego, których obecnie
jest sześciu: sołtys wsi Aleksandra Laskowska, przewodnicząca rady szkoły Ewa
Wrońska-Labuda, radny Józef Stanicki oraz członkinie
rady szkoły: Anna Nowicka,
Anita Elandt i Teresa Garska. Poza tym wspomagają
ich działania wszyscy mieszkańcy wsi i prywatni sponsorzy
Do wspólnych konkursów
i zabaw zachęca natomiast
wszystkie dzieci Anna Puzdra.

Lęborska.

leży włożyć,

- Cele te realizowane są
poprzez choćby samo przyszłe prowadzenie szkoły, ale
oczywiście nie tylko - mówi
Józef Stanicki, radny wsi
Chocielewko. - Ważnym programem działalności stowarzyszenia jest upowszechnianie ekoturystyki, sportu,
rekreacji oraz aktywnego
wypoczynku. Poza tym pragniemy również prowadzić
zajęcia, szkolenia, imprezy;
obozy; kursy edukacyjne,
sportowe, turystyczne, rehabilitacyjne i kulturalne oraz
ime działania dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych mies"zkańców wsi Chocielewko i gminy Nowa Wieś
Lęborska.

(gj)

REKLAMA

TERAZ TANIEJ
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·rek'1 na prawach

ogłoszenia

ZAPRASZA SALON FIRMOWY W CHOJNICACH
DT „A. Libera"', St. Rynek 9/10, 'H'(052) 397-34-18
* możliwość rezerwacji telefonicznej
* promocja ściśle ograniczona

li
ul
Z-17t/A/S02

~

~

W TYCH DNIACH:
- bez zaświadczeń o zarobkach;
- minimalna pierwsza wpłata;
-WYJĄTKOWO NISKIE RATY.
DLA PIERWSZYCH OSÓB PREFERENCYJNY PAKIET UBEZPIECZEŃ
I UPOMINEK NIESPODZIANKA.

;'.5

059/862 80 48
przez firmi; Johnson & Johnson Polar@

~
~

o

~

0602 490 485 po 15.30

~
~

~

W

058/672 13 Ol wew. 450,451

JJ

~
~

~

Dr n. med. Marek Roslan

~

~ WDNIACH 10-13 MARCA* KUPUJĄC SAMOCHOD DAEWOO NA RATY
ZAOSZCZĘDZISZ!
~
- 6500 zł
NUBIRA
·
~
- 4900 zł
LANOS
~
o
- 3000 zł
MATIZ
~ .
~.......-.........:i.... POLONEZ - 3200 zł
~

~

metod,) ,,TYT"

można uzyskać:

Szpital Specjalistyczny Wejherowo
tel.
Oddział Urologii, ul. Jagalskiego IO
Gabinet Urolo&iczny Wejherowo
tel.
ul. Pucka 3
Gahinct Urologiczny L~hork
tel.
al. Wolności 73
(powyższa informacja medyc~onsorowana

Celem jego działania jest
m.in. wspieranie rozwoju
społecznego (w tym prowadzenie szkoły), kulturalnego
i gospodarczego wsi Chocielewko i gminy Nowa Wieś

9'-=}~~

Mclo<la TVf polega na ,xJ1wor1rniu prawidłowego k,1ta cewkowo-P'rchermwego. który umożliwia prawidłowe utrzymanie kontroli oddawania moczu pm:z kobietę. Stosuje się tutaj podwieszenie opadaj,Jccj pochwy z cewką moc-1.ową ,.a pomocą specjalnej taśmy. która utr,ymujc ww. kąt we właściwej pozycji anatomiczm:j.
Obecnie jc~t to najcz.,:ścicj wykonywany zabieg na świecie pr1.y operacyjnym leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu.

Dodatkowe informacje o leczeniu

Wspieranie wsi .

~~OWĘ TELEFONICZNIE, ZAREZERWUJ UMOWĘ TELEFONICZNIE, ZAREZERWUJ UMOWĘ TELEFONICZNIE,~

Nowoczesna metoda - prosto ze Szwecji, w leczeniu
wysiłkowego nietrzymania moczu.

•
•
•

Sołtys wsi, Aleksandra
Laskowska podjęła natomiast już pierwsze kroki
i starania w kierunku wspierania działania Samodzielnego Kola Gospodyń Wiejskich.

Stowarzyszenie ma zostać
w oparciu o statut
i ustawę z 7 kwietnia 1989 r.

Lekarz dermatolog

•
•
•
•

Fot Tomasz Siebert

Mieszkańcy Chocielewka chcą powołać Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi. Jeżeli ich zamiary się powiodą, we wrześniu dzieci nadal będą mogły uczęszczać do swojej placówki, która decyzją
Rady Gminy w Nowej Wsi została zlikwidowana.

powołane

(gj)

Wstydliwy problem, który nie musi więcej

--

w Chocielewku jest remontowana. Na zdjęciu
Eugeniusz Wroński, rodzic jednego z uczniów.

Szkoła

\-~

R

~

qi

1~37ń/J/1062
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HARCERS

o

REKLAN\A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

piątek 10 marca 2000 r.

Lęborscy

harcerze na

światowym

~~¾Jfh)

:i1rm~

E-.(~ff()
,,

zlocie

[_Ol(TA~ s.c. ]
z lębor
skiego hufca otrzymało
nominację do udziału
w Światowym Zlocie
Harcerstwa Polskiego
GNIEZNO 2000. W imprezie weźmie udział 1O
tys. harcerzy z całego
Pięć drużyn

świata.

Stacje Paliw
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

Celem Światowego Zlotu
Polskiego
Harcerstwa
GNIEZNO 2000 jest podsumowanie zapoczątkowa
nej w 1994 roku Kampanii
Programowej „Moje Ojczyzny" Z Gdańskiej Chorą
gwi ZHP zakwalifikowało
się ponad 500 harcerzy;
z tego aż 100 z lęborskiego
hufca. Reprezentować go
Zawieja,
będą drużyny:
Trifolium, Omega, Jurata
i Trampy.
Komendant hufca ZHP
w Lęborku hm Krzysztof
Siwka stanie na czele całe
go nGniazda Gdańskiego"
W zlocie udział wezmą
m.in. harcerze ze środo
wisk emigracyjnych i har-

Drużynowy 49 Harcerskiej Drużyny Turystyczno-Przyrodniczej Tramp, Maciej Skorb
odbiera nominację na zlot od komendanta Chorągwi hm. Bogdana Mierzejewskie-

go.

Fot. Józefa Majko

cerze ze wschodu oraz
przedstawiciele innych orskautowskich
ganizacji
z całego świata.
Przygotowywana z wielkim rozmachem impreza
odbędzie się w sierpniu,

w milenium zjazdu

gnieź

nieńskiego.

- Było to wielkie wydarzenie w historii Polski mówi hm Krzysztof Siwka.
- Wydarzenie to jest dziś
przykładem dobrej współ-

pracy europejskich narodów.
Na terenie miastec •
zlotowego powstanie ban!\.,
rozgłośnia radiowa, kino,
sieć komputerowa.
(jm, gj)

REKLAN\A

PRACA CHAŁUPNICZA
AKORDOWA Z POWIERZONEGO
MATERIAŁU, ZAROBEK 8000.
DOSTAWA MATERIAŁU I ODBIÓR GOTOWEGO PRODUKTU.
GWARANTUJEMY ZATRUDNIENIE W 100%. MATERIAŁ PO
OTRZYMANIU ZNACZKA ZA 6,50.
"PROCTER" SKRYTKA
1&'F3, 66-520 DOBIEGNIEW.
R-2508/A/1143

~~-n\
~~

Czas na Sprintera
Czas na nieograniczone możli
w transporcie, które stwarza
teraz nowy Sprinter.
Wyposażony w nowoczesny silnik CDI (o mocach od 102 do 156
KM), który podwyższa wartości trakcyjne jazdy, obniża zużycie paliwa,
zmniejsza hałas 1 em1sJę spalin, daje
nieprzeciętne korzyści przy lepszym
przyspieszeniu oraz zdolności pokonywania wzniesień. Dzięki nowej
desce rozdzielczej stanowi wzór
ergonomii i funkcjpnalności.

wości

Jeśli chcieliby Państwo sami
przekonać się o tych i wielu innych

zaletach nowego Sprintera, zapra-

szamy na premierę i jazdy próbne,
które odbędą się w dniach 17-19
marca 2000 roku, w godz. od 10 do
18 w siedzibie EUROTRUCK.
Przy zakupie Sprintera otrzymaJą Państwo speqalny pakiet usług
serwisu Eurotruck, w postaci bezpłatnej robocizny 1 atrakcy1nego
rabatu na części eksploatacyjne Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz
PRZYSZŁOŚĆ MOTORYZACJI

EUROTRUCK-DEALER I SERWIS DAIMLERCHRYSLER
83-010 Straszyn k. Gdańska, ul. Starogardzka 5
tel. (058) 682 Ol 48, (058) 682 20 37, 38
fax (058) 682 01 42

EUHOTHUCK

r ónka
nibe
przeńdze
wnet
mrzónka
Ta
grzmot zymkowi ,
Co w niebie zbłąkóny uzeró pogode,
Zmący redosc ptóchóm, zrazu nic nie powie,
Na kuńc głosno zagrzmi i w cechosc zapódó.

Pismiono Kaszebsczi Zemi
--

-

- -

--

- -

sa zdówó rozlónó w obmiescym,
we słuńcu koruną złotawą.
I modrók, i żeto w nym zdrzadle sa miescy,
I chur ptóchów spiewie psalmową plejada.

A modrosc
Rozkwitło

-
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1

Od

Łeby

Jesz z ogróżczi żolów sa otrzasą wale,
Ód nówiare zeleń sa stónie zeleńszó ,
Wnet powstónie z martwech jawemosc zme-

Słupska

przez Chmielno do

tlałó,
Skamżonó

we mrzónkach i cecho jak wier-

sze.
Na przepadnia mroczną, zastegłą, bez desze ,
Na pustka bokade, łza z serca werwóną
parm1emama
mółnia
dzeką
Przińdze

Kaszubskojęzyczna

zrzeszec,

książka pt. ,,Jak to
przóde biwalo", autorstwa lęborskiego pisarza Stefana Fikusa cieszy się dużym powodzeniem. W powiecie lębor
skim rozeszło się już
nad dwieście egzemrzy, co na pozycję
w języku kaszubskim
nie jest złym wynikiem.
Najważniejsze są jednak
spotkania, które odbywają
się przy okazji promocji.
i najlepiej
Największe
przygotowane były w Lę
borku. Potem kolejno odbyły się w Łebie, Cewicach,
Jasieniu (gmina Czarna
Dąbrówka) i Chmielnie.
się
odbyło
Ostatnie
w Słupsku 18 lutego. Nasą
planowane
stępne
w Ustce i Luzinie, rodzinnej wsi autora.

Integruje i edukuje
Spotkania te wnoszą
ożywienie do lokalnych
połeczności. Szczególnie
żne są dla wsi i małych
iasteczek, gdzie panuje
wysokie bezrobocie, sięga
jące nawet 30 procent.
Książka, w której przede
wszystkim mowa o kaszubskich korzeniach, stanowi
tam ważny element integrujący i edukacyjny. Nobilituje język kaszubski,
wciąż żywy w tych społecz
nościach, mimo że tereny
te w dużym procencie zamieszkują ludzie przybyli
z wschodnich rubieży
przedwojennej Polski. Nie-

Dló czestosce widu otrzec niebo

I cecho sa stónie, i mesle mdą ceche,
I teskniączka mimo sa zdrzemnie zmaczonó.
Do uzdrzenió, mrzónko! Do uzdrzenió,
drechu!
Gwesno witro warcysz, może z jinszi strone?
Jaromira Labudda
obmiesce-obejście, okolica;
modrók-chaber;
zdrzadło-zwierciadło;
ogróżka - dreszcz; nówiara-nadzieja; jawernosc - rzeczywistość; skamżec-skąpić; przepadnió - przepaść; bokada-obfitość ; mółnió
błyskawica; blóna-chmura

zymk - wiosna;

Na spotkaniu w Łebie pierwszy za

lekturę zabrał się

Nowy naczelny „Pomeranii"

senator Kazimierz Kleina.
Fot Stefan Fikus

rzadko są już zasymilowani
z autochtoniczną ludnością. Jednak nie wszędzie.
I tu spotkania z książką,
wszystkim
przede
a
z mieszkańcami dobrze zagospodarowanych powiatów kaszubskich, mają
istotne znaczenie. Przyczyniają się do większego zakorzeniania, do umiłowa nia swojej małej ojczyzny.

Po kaszubsku
w domu
To jest podstawowy warunek, który sprawia, że
młodzi

wykształceni

bezrobocie jest w gminie
Czarna Dąbrówka. Są to
tereny popegeerowskie.
Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Jasieniu.
placówki
Kierownictwo
i nauczyciele przygotowali
jasełka.
kaszubskie
Uczestnicy spotkania, początkowo zaskoczeni prowadzeniem dyskusji w ję
zyku kaszubskim, szybko
otworzyli się i byli wyraź
nie zadowoleni. Dotąd kaszubszczyzna była tam ra czej językiem domowym,
z działalności publicznej
całkowicie wyparta przez

mieszkańcy

polszczyznę.

miejscowości,

Inaczej było w Cewicach. Wśród gości obecny
był m.in. wójt gminy; Andrzej Długi.

tych terenów
wracają z miast uniwersyteckich do swoich gmin.
Spośród wymienionych
największe

■

Akcentują swoją

I

przynależność
Gmina coraz wyraźniej
akcentuje swoją przynależ
ność do regionu kaszubskiego. Wydaje się, że
w kulturze (prym wiodą tam
cewickie MarEszczi) już
niebawem będzie konkurowała z gminami kartuskimi.
A przecież za miedzą, zarówno Cewice jak i Czarna
Dąbrówka, mają gminę Sierakowice.
W spotkaniach, obok
autora książki, biorą udział
Regina Szczupaczyńska,
Jan Formela i Ryszard
Wenta z lęborskiego partu,
Jolanta Maderska, dyrektor
Biblioteki w Lęborku oraz
wydawca książki.

■

I
Na zebraniu Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, na stanowisko redaktora
naczelnego miesięcznika #Pomerania" wybrano redaktora Edmunda Szczesiaka. Do końca ub.r. peł
nił on funkcję naczelnego „ Wieczoru Wybrzeża".

Jan Antonowicz

Lest z Berlina

Malinczi znak mOji miłosce do Ce
beł

na robotach
Berlina
i chcół wesłac swoji brutce
Miemców.
z
cos
Jachół jednego dnia do
Berlina do swoji krewny,
żebc mu pomogła kupie
cos co be sa widzało jego
Mónice. Na krewnó rzekła,
że nólepszim darenka są
biółe skórkowe rakawiczczi. Kupile tej te rakawiczczi, a na krewnó ku pia sobie jesz jedwabnć bukse.
wszetko
robił
Franc
w biegu, tak tej zmilił sa

F

ranc
pod

blóną.

i chwócył drawo zapakowóny paczet z buksama, a nadół go na paczce
do Móniczi. Do te dołącził
fejn napisóny rechli Jest:
,,Moja lubotnó Móniczko!
Weselóm Tobie darenk,
malinczi znak moji miłosce do Ce. Wiem, że
żódna raka nie bądze jich
dotikała, czej bądzesz je
noseła, choc wiele bei1lów
bądze na nie wzerało. Jó
kupił Tobie ten nómieszi
numer, a jak bądą za

wióldże,

tej dój je do
wszecó. Nosz je wiedno
raza,
bądzeme
czede
żebes je miała przed oczama. Moja krewnó z Berlina góda, ~ebe Te co miesądz prała je w benzynie.
A żebe czasa bd nich nie
lecół smród, to wez je
skrop wodą kolońską. Jó
robia z mojima tak samo.
Pamiatój, żebe nie zmokłe,
bo bąJą miale Żółte plame.
W raze czej sa zmokniesz,
tej zjim je i nosz w race
abo w hantaszce. Ale za-

nim Te je wsadzysz, to
póra razy w nie dmuchnij,
ale nie za mocno, bo mogą
paknąc. Nosz je wiedno
wedJe móde, ale pamiatój,
że jak spotkósz beńla, to
b,
h ,d
~•~ sc~goJ } 1~ 0 ra:~· 0
Ja ~a pora_ raz~ ~~ to
zro_b ia, ..to„ ostałe be le
z nich fledre.
Na kuńcu kuszkóm Cebie tam, gdze Te bądzesz
je noseła.
Twój kochany Franc."
•

..

A

•

•

Kristina

•

Witosława

Wolf

„

Zebranie odbyło się 26
lutego. Red. E. Szczesiak
z „Pomeranią" związany jest
od stanu wojennego. Pod
koniec lat 80. pełnił obowiązki naczelnego pisma.
Będąc już redaktorem„ Wieczoru Wybrzeża" przez cały
czas był w kolegium redakzrzeszeniowego
cyjnym
miesięcznika. Przed wyborem, red. Szczesiak przedstawił swoją koncepcję prowadzenia pisma. Mówił
o nim jako o piśmie wyjąt
kowym, które powinno
sprzyjać zachowaniu cech
regionu kaszubskiego.
- Pomerania postrzegana
jest elitarnie - mówił E.
Szcze~iak. - Trzeba spowodo~ac, by pozyskała akceptac!ę _społeczens~a. W polu
naJWiększego zamteresowania powinny być Kaszuby;
potem Kociewie i Bory Tucholskie. Pismo musi być
aktualne, bardziej . współczesne, mniej historyczne.
Nie powinny pojawiać się
numery poświęcone jednemu tematowi. Na łamach
muszą pojawić się artykuły

z edukacją regioszczególnie materiały przydatne do nauczania
w szkołach. Powinno być
stałe miejsce dla tekstów
w języku kaszubskim, także
trochę lżefszych, humorystycznych. Konieczne jest
większe.. zróżnicowanie wypowiedzi oraz dyskusje redakcyjne. Pismo musi ukazywać się zawsze na począt
ku każdego miesiąca i w bliskiej przyszłości osiągnąć
nakład co najmniej dwóch
tysięcy egzemplarzy W tej
chwili wynosi zaledwie
1200.
Te i inne argumenty
związane
nalną,

członkowie zarządu przyjęli

z zadowoleniem i z nadzieją, że wreszcie „Pomeraniau
stanie się organem ZKP
z prawdziwego zdarzenia,
dbającym o zachowanie
najcenniejszych wartości
kaszubskiego regionu. Dali
temu wyraz w jednomyśl
nym głosowaniu, składając
życzenia samych sukcesów
w realizacji przyjętych zało
żeń.

Eugeniusz Pryczkowski

piątek 10_ stremiennika 2000 r.
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Promocja

Ceżjec'Zec

książki

wspomnień
GDAŃSK. Instytut Kaszubski jest wydawcą tomu
III „Wspomnień kaszubskiego gbura" autorstwa Bolesła
wa Jażdżewskiego. Ten tom
napisany jest w języku kaszubskim. Do druku przygotował go Eugeniusz Goląbk.
Na wydanie czeka tom II

Tom

r
Liczne grono naukowców, działaczy regionalnych, znajomych
i przyjaciół zgromadziło się na spotkaniu
z profesorem Gerardem Labudą, wybitnym
historykiem z Poznania.
Odbyło się ono w RatuStaromiejskim
szu
w Gdańsku. Pretekstem
nowej
promocja
była
książki o tytule „Zapiski
pomorskie
kaszubskie,
i morskie" Choć, jak mówił
główny organizator i wydawca książki, Wojciech
Kiedrowski, sensem spotkania jest obecność i dyskusja z profesorem.
O trafności tego sformuprzekonali się
łowania
uczestnicy promocji niebawem, gdy prof. Labuda wygłosił prelekcję o historii
polskiej państwowości i losach ziem pomorskich.
Wykład przyniósł wiele zainformacji
skakujących
i wniosków.
O fenomenalnym sposobie przeprowadzania naukowych wywodów, stawiania tez i wyciągania
wniosków mówił, promują
cy książkę, redaktor Tadeusz Bolduan.
- Pasjonujące jest to, że
profesor uzupełnia własne
badania, rozwija je, broni
swojego stanowiska, dyskutuje niekiedy nawet
ostro, podaje krytyczną bibliografię - mówił Bolduan.
Zacytował także jeden
z wielu zaskakujących
wniosków Labudy: ,.Skoro
Niemcy i Polacy w ciągu

wspomnień.

Wystawa
o Bądkowskim
GDAŃSK. Wczoraj otwarto wystawę zatytułowaną
,,Lech Bądkowski - człowiek,
pisarz, obywatel". Eksponaty
można zwiedzać w domu na
Zaspie, przy ul. Pilotów 11.

W Urzędzie Gminy

Profesor Gerard Labuda podpisywał książkę „Zapiski
kaszubskie, pomorskie i morskie". Obok niego Stanisław Janke, poeta i publicysta z Wejherowa i Józef
Borzyszkowski, prezes lntytutu Kaszubskiego przy UG.
Fot Leonard Szmagllk

lat nie zdołali się
wzajemnie zniszczyć, to
powinni rozpocząć następ
ne stulecie pod hasłem
tysiąca

Tysiącletnie

współpracy.
sąsiedztwo

skazuje ich na

współpracf.

Oprócz Bolduana książ
promowali także dr Kazimierz Cybulak oraz redaktor Edmund Szczesiak.
Ten ostatni zapowiedział,
że prawdopodobnie powstanie wywiad - rzeka
z profesorem. Pomysł taki
Wojciech
zaproponował
Kiedrowski, rozmówcą bę
dzie E.Szczesiak.
Spotkanie zakończyło
się owacją na stojąco dla
prof. Labudy oraz odśpie
waniem „Sto laf.
Eugeniusz Pryczkowski
kę

Prof Gerard Labuda urodził się

28 grudnia 1916 ro-

ku w Kamiennej Górze,
dawnej gminie Sianowo.
Gdy by! małym chłopcem,
rodzice przenieśli się do
Wielkiego Lasu pod Luzinem. Tam ukończy! szkolę
podstawową, a gimnazjum
w Wejherowie. W 1936 r.
zapisał się na studia historyczne do Poznania i z tą
uczelnią związał się na cale
życie. W latach 1962-65 peł
ni! godność jej rektora.
W pracy naukowej Labudy Kaszuby i Pomorze są
wszechobecne. Na ten temat wydal kilkadziesiąt
książek. Jest laureatem najbardziej prestiżowych nagród, w tym kilku doktoratów honoris causa, m.in.
Uniwersytetów Jagielloń
skiego i Gdańskiego. Jego
pragnieniem jest napisanie
historii Kaszubów.

Z prelekcji Gerarda Labudy
,, WielkoduszneJ propozytji edytorskiej Wojciecha

Kiedrowskiego zawdzię
czam to, że sam się dos
dużo z tej książki nauczy
łem. Proszę zważyć, że

ze
w tym zbiorku pracę z 55 lat swojej działalno
ści naukowej Stwierdziłem, że jako młody . czło
wiek, byłem bardzo prze
komy, a potem powoli, powoli to topniało. A dzisiaj
Już nie jestem przekorny.
ale krytyczny. To Jest duża
różnica. Przekora to cecha
młodości i stanowi Jakiś
brałem

motor działania, sprzeciwu
negacji i szukania innych
dróg. Gdy rozmawiamy

musimy im
młodymi
przyznać to prawo. Om ma
ją zadanie obowiązkowo się
sprzeciwiać, gdyż tylko
z

sprzeciw wobec prawd,
które my tworzymy, toruje
drogę do nowości. (..
,.Niektórq patrzą na historyków z lekceważeniem
Przecież i tak nic nie zmie
nimy z przeszłości. Jednak

.r

moim zdaniem badanie
przeszłości

kiem. Z przeszłości może

my wielu rzeczy

obowiąz-

na

Szlachtowanie
bika
belo jesz za Bieruta na selecziń
sczich pustkach. Wnenczas wiele kaszebsczich
knópów brele do wojska
do kopalni na Szląsk. Po
roku
przeszło
przejachoł na urlop syn
gbura i jego kolega. Tatk
sa barn ucesził.
- To je czesto dobrze,
bo wejle prawie bik je do
zabico. Pomożeta to zrobic - rzekł tatk.
Knópi ostele doma,
do
jachół
gbur
a
Seleczena za fleszra. Timczasa knópóm przeszła do
głowe mesla, żebe zaszlachtowac bika jinszim
sposoba.
Miele Oni weniosłe
z kopalni dobrze pół kila
trotilu. Pora szteków
przewiązele
i
wziile
bikowi do rogów, a tej
prowadzele go buten. Bik,
nie
łaps,
dichtich
jic.
chcół

roga koło
na podworzim, ale oni
ponekele go psa i w kuńcu
doprowadzele do jabłón
czi. Tam go uwiązele za
lińcuch od psa. Czej
zapólele lont, to zacziiło
sórkac i skrama szmergac,
oczama
bik
tak
przewrocół, szarpnął, to le
rozprisł
lińcuch
sa
i nekół prosto do chlewa.
Jak wnekół na swój plac,
trotil webuchł. Pół chlewa
szło w Ieft, szesc knagów
padło, a z bika le tilne
szpere ostałe.
Czej matka to uzdrza,
wnet bełabe omgla. - Jak
tatk przejedze, on waji
zabije - lameńtowa. Ti
dwaji wiedzele dobrze co
to znaczi, bo tatk bel jachtarza. Tak nick, le szle
w długą i za żecego tatka
nie
checzach
w
sa
pokózele.
Antonów Ja .
Zachechowół

f

Droga krzyżowa
po kaszubsku
GDYNIA-WIELKI KACK.
W najbliższy wtorek odbę
dzie się droga krzyżowa
w języku kaszubskim w kościele w Wielkim Kacku. Po
raz pierwszy takie nabożeń
stwa odbywały się tam
w ubiegłym roku po ukazaniu się modlitewnika „Me
tzrimóme z Boga". W Wielkim Kacku stacje po kaszubsku będą się odbywać w każ
dy wtorek wielkiego postu
o godz. 18.30
(ep)
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NOWA SIEDZIBA
HURTOWNI

~

lne/izna i rajstofnj

Rys Marek

NORDA!.
Pismiono Kaszebsczi 7-emi

Wdziękońslu

Dodatek kaszubski do „Dziennika Bal
ryckiego", 80-894 Gdańsk. ul. Tar
Drzewny 9111. tel .301-20-27. Redakto
prowadzący: Eugeniusz Pryczkowsk1.

GDAŃSK-PRZYMORZE
ul. Śląska 39A

TEL. (058) 762-00-99

w teraźniejszości 1 co wię
cej wskazuje drogi ku przyszłości. Więc

naród, który

bez analizy historil, nie
robi rachunku sumienia
Jest na bardzo złej drodze
Historia jest powietrzem
którym oddycha teraźniej
szość (... )'
żyje

jest pewnym

obywatelskim

się

uczyc, gdyź każdy rachu
nek sumienia, poprawia
nasz sposób zachowania

BOLSZEWO. Dziś o godz.
18 odbędzie się promocja
nowej książki Bolesława
Bieszka i Zygmunta Rohdego pt „Bolszewo". Organizatorem jest Urząd Gminy
Wejherowo i Samorządowa
Szkoła Podstawowa przy ul.
Szkolnej 7, w której odbę
dzie się spotkanie.

NQRD A

Elżbźeta

Sp1sata
Prvczkowska

206
PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.

i

PEUGEOT~

J~(~ll()
Łeba. Społeczne

o

piątek 10 marca 2000 r.

1

marzenia

■

I

A'owst_an~e fokarium w !ebskim stawku pozostaje na razie w sferze marzeń.
~ a zd1ęc1u Katarzyna Pietrowska, turystka.
Fot TomaszSieben
wprowadzenia tam morświ
nów. Te bałtyckie delfiny

Utworzenie fokarium na miejscu zarastającego
,,czarnego stawku" to nowy pomysł zagospodarowania tego miejsca. Pomysłodawcą jest radny Łeby,
Andrzej Strzechmiński.
Jak wynika z badań, potencjalnie najlepsze warunki dla bytowania fok są wła
śnie w okolicach słowiń
skiego parku.

W wodach
,,czarnego stawku"
W wodach Bałtyku nie
zbyt długo ze
wzglęliu na sieci rybackie.
,,Czarny stawek" to niewielki zamknięty akwen wodny,
który przed laty był odnogą
·zeki Łeby mającą ujście
w okolicach dzisiejszego
hotelu Neptun.
- Jest to bardzo duże
przedsięwzięcie - mówi Andrzej Strzechmiński.
Chcielibyśmy, żeby zaangażowały się w to wszelkie organizacje społeczne, wtedy
przeżyłyby

byłoby

pozyskać

pieniądze.

Mamy pełne poparcie Urzędu Morskiego.
REKWM _

Kaszubi

Bez szans
na parking

Podsumowanie promocyjnego wyjazdu Łeby
do Zakopanego odbyło
się w Miejskim Domu
Kultury w Łebie.

I

łatwiej

Inwalidzi uprzywilejowani

to też górale
■

'i

Łeba

świetnie

Fokar.ium i liceum morskie
Prowadzono już rozmowy z Wydziałem Biologicznym Wyższej Szkoły Peda gogicznej w Słupsku, która
mogłaby prowadzić tam
prace. Powstał też pomysł
otwarcia liceum morskiego,
które mogłoby rówmez
czerpać korzyści z fokarium
jako placówki badawczej.
Wszyscy; z burmistrzem Łe
by na czele, pozytywnie wyrażali się o pomyśle.
Fokarium to olbrzymia
atrakcja dla miasta. Pienią
dze pozyskane od odwiedzających to miejsce turystów; byłyby przeznaczane
na całoroczne utrzymanie
placówki.

Razem

łatwiej

względu

na wielkość
koryta rzeki Łeby
pojawiły
się
propozycje
Ze

aklimatyzują się

w naszych warunkach. Za niedbany do dziś stawek
miałby być parkiem historyczno-przyrodniczym Łe
by Można by w nim zoba czyć historię regionalnego
rybołówstwa, poznać kultu rę i zwyczaje byłych łebian
w oprawie nadmorskiej
przyrody
- Wszystko zależy jednak
od tego, jak zostanie to pokierowane i kto podejmie
się prowadzenia przedsię
wzięcia - mówi Strzechniń
ski.
- Każdy chciałby na tym
od razu zarobić, tymczasem
potrzeba dużego wkładu
społecznego, aby to wszystko ruszyło. Oczywiście potrzebne są przede wszystkim pieniądze. Chcielibyśmy, aby doszło do spotka nia sponsorów i wszystkich
zainteresowanych współ
pracą. Jeśli połączymy kilka
or_ganizacji, to łatwiej bę
dzie pozyskać pieniądze.

byłego

Wzięli w nim udział
pr,i'edstawiciele Forum Tury
styczna-Gospodarczego,
uczestnicy promocyjnego
wyjazdu · oraz zaproszeni
przedstawiciele biur promocji Lęborka i powiatu: Beata
Koperska, Roman Wołoszyn
i Andrzej Kubiak.
Zdając relację z pobytu łe
bian w górach zgodnie usta łono, że termin wizyty mógł
być nieco inny.
- Nie mamy jednak do nikogo pretensji, bo cała akcja
była organizowana w wielkim pośpiechu - mówi Ewa
Horanin, rzecznik prasowy
Forum Turystyczno-Gospodarczego. - Lokalizacja naszego stoiska także mogła być
nieco inna, bo kiedy tam
gdzie staliśmy wiatr zrywał
nam namioty, to w innym
miejscu na Krupówkach było
zupełnie spokojnie. Na przyszłość jednak Łeba postawi
kilka swoich warunków.
Na spotkaniu doszło też do
zawiązania współpracy pomiędzy Łebą, a Lęborkiem.
Jednak szczegóły wspólnej
promocji tych miast pozosta ją jeszcze tajemnicą.
Spotkanie
zakończono
wspólnym toastem za Kaszu bów i górali, bo jak powtarza
książę Henryk Ruszewski:
- Kaszubi to przecież górale, którzy nie zdążyli na rejs
Batorego do Ameryki.

(tes)
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76-150 DARŁOWO. ut ks.O. Tynick,ego46. tel 0-9431431_85

Dojrzewalnio bananów
HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW
Przy w1ększe1

"lt-.c

-..,~

.

-

1lośc1

towaru dowóz
transportem

własnym

(tes)

Osobom niepeł nos praw
nym także zdarza się źle
zaparkować. Pojazd stoi
nieprawidłowo, gdyż odległość od skrzyżowania
jest mniejsza niż 1O '
m oraz ogranicza widoczność pojazdom wyjeżdża
jącym z ul. 10 Marca na
ul. I Armii Wojska Polskiego.
Lęborku

przy kilku
parkingach wyznaczono celowo po jednym lub
dwa stanowiska dla inwalidów. Okazuje się jednak, że
nie wszyscy kierowcy zostawiają wolne miejsca dla niepełnosprawnych.

- Nasilone ostatnio kontrole tych miejsc wykazują,
iż nie wszyscy sprawni kierowcy stosują się do widocznych na zdjęciu znaków - mówi st. asp. Tadeusz
Piechowski, kierownik Samodzielnej Sekcji Ruchu
Drogowego w Lęborku.
Lęborska drogówka postanowiła zaostrzyć represje w stosunku do kierowREKLAMA _ _ _ ____

--- - --------

Taki zna k rezerwuj e
miejsca dla pojazdu inwalidy.
ców; którzy nie dają szansy
na parkowanie niepełno
sprawnym. Podczas kontroli
stwierdzono, że naklejony
niebieski znaczek mieli kierowcy przewożący osoby
niepełnosprawne. Taka sytuacja nie powinna mieć
miejsca, ponieważ do tego
celu służy specjalna legitymacja z takim samym symbolem, wykładana w pojeź
dzie, gdy przewozi się osobę
niepełnosprawną. Naklejki
mogą umieścić ci, którzy
kierują pojazdami i są osobami niepełnosprawnymi.
Jedni i drudzy mogą korzystać z uprzywilejowania
w ruchu.
(jm)
Fot. Józefa Majko
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WIOSENNA PROMOCJA SPRZIT
PRALKI AUTOMATYCZNE
ARISTON AD 10 KOMPUTEROWA
1500 programów!!!

5 lat gwarancji
,2.S-96;'- 1]~~0 ,·

CANDY COMFORT ACUSTIC

- płynna regulacja obrotów, automatyka
wagowa w 32 min. pełen program prania
ARDO

~ ~ ,-

SPRZEDAŻ

mio ••

..149tr.- 1!~~0 ,·
POLAR CP 346 328 litrów

W CENIE OD 1490,TV 21' STEREO, TXT W CENIE OD 980,TV 21' TXT W CENIE OD 780,KAMERY VIDEO OD 1400,WIEŻE, AMPLITUNERY: PANASONIC. TECHNICS, PHILIPS

1~ ~0 ,·

ELEKTROLUX, ZANUSSI
W REWELACYJNYCH CENACH
POD ZAMÓWIENIE

.

AGD

TV 33' panorama 100 Hz GRUNDIG
..599(J,- ~~@O,·
TV 28-29 cali 100 Hz CYFROWE
SONY 29'
~J <fi,~(l) ••
SAMSUNG 28' ~ ~wzi~.THOMSON 28' ..3-W(T,~~~0 ,lV 25' STEREO TXT m.in. PHILIPS, SONY, GRUNDIG, SAMSUNG

ARDO FDP 30 320 litrów

.,l..a-łO';-

I

TELEWIZORY

INDESIT 228 litrowa
,U56';- ~®@.'. . INDESIT 145 litrów

..2--1-0:'-

Rewelacja!

A400 ~

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI

RTV

GOTÓWKOWA
.

NA

RATY

AUDIO - VIDEO - AGD. ul. Targowa 53; Lębork. (059) 8633106

FI 997 policja

piątek

Jl 998 straż pożarna
Ił 999 pogotowie

li O 800 1500 39

1Omarca 2000 r.

bezpłatny

telefon „Dziennika"

KONKURS LITERACKI
URZĘ!Yf
Urząd Miasta,

ul. Armii Krajower 14,
tel. 86-24-280 (czynny: poniedziałek i awartek 8.00-16.00, wtorek,
sroda, piątek 7.30-1530}

Urząd Powiatowy, ul. Czolgistow 5,
tel. 86-24-800 (aynny: poniedziałek

8.00-16.00, wtorek-piątek 7.301530}
Powiatowy Urząd Pracy, ul. Gdań•

ska 36, tel. 86·23-788
Zakład Ubezpieczeń Społeanych,
ul. Krzywoustego 13, teł. 86-24-011
Urząd Skarbowy, ul. Słupska 23, teł.

86-24-121
PRZYCHODNIE LEKARSKIE
Samodzielny Publiczny ZOZ, ul. Wę•
grzynowiaa 13, rejestracja chorych,
tel. 86-25-066
Przychodnia Rejonowa, ul. lwyoę
stwa 12, tel. 86--22-453
Przychodnia Międzyzakładowa, ul.
Krzywoustego 1, tel. 86-23-311
Specjalistyczna PIZychodnia Lekar- ,
ska Mar-Vita, ul. Żeromskiego 9, tel. '
86-31-380
Policja. ul. Toruńska 5, tel. 86-2 1
955
Apteki, ,, Bluszczowa", Czołgistów
33, teł. 86-21-705
Kasztanowa", ul. Zwycięstwa 29,
tel. 86-22-688
dPod lwem•, Pl. PokoJu 4, tel, 862H52
,,Pod Wagą ul. Tczewsk 6a, tel.
86-22-804
.Sit Saluti!, I Armu Wo1ska Polskie
go 6, tel. 86-25-300
„żiwa·, ul. Węgrzynowicza, tel. 86
23-628
lnfonnatja PKP - tel. 86-29-396
Informacja PKS- tel. 86-21-972
Informacja o opłatach za usługi telef. 86-22-515
8

Taxi
Postoj przy dworcu PKP, teł. 86-24
838
PostoJ przy placu Pokoju, tel. 86-22824
Radio taxi, tel. 0-90, 525-183

Taxi bagaiowe, tel. 86-24-971
Straż Pożarna, tel. 86-33-366 tub
86-33-31 l
Straż Miejska, tel. 986

Biblioteka Pedagogiana, ul. I Armii
WP 31, tel. 86-21-070 (czynna: wypożyczalnia i czytelnia codziennie
od 11.00-18.00, sobot;, niedziele
nieaynne, wpierwsze środy miesią
ca dzień wewnętrzny biblioteki
nieczynna)
Biblioteka Publiczna, ul. Armn Krajowej 16, tel. 86-22-307 (czynna:
wypożya.alnia środa i sobota 9.0015.00, pozostałe dni 11.00· 18.00,
czytelnia, poniedziałek, wtorek,
czwartek i piątek 12.00-18.00, sro-

sią · ka

1

tygodnia

Karol May - ,,Pustynia
zagłady"

„Pustynia zagłady" Karola
Maya to opowiadanie
o przygodach przeżywanych
w Afryce Płn. przez Old
Shatterhanda czyli Kara
Ben Nemzi. W powieści Karol May błyskotliwie ukazał
ścieranie się kultury chrześcijańskiej z islamem, mistrzowsko namalował uroki
Afryki, zarówno pustynnej,
jak i pełnej zieleni, tej dzikiej, zamieszkanej przez
plemiona koczownicze.
Otwierając kolejne karty
książld poznajemy ich kul-

Studniówka
w przedszkolu

turę,

obyczaje i codzienne
życie. Miłośnicy prozy Karola Maya czytając tę książkę
na pewno nie będą zawiedzeni.
Pytanie: Na jakim kontynencie rozgrywa się akcja
opowiadania?
Prawidłowe odpowiedzi
prosimy przesyłać do wtorku na kartkach pocztowych
pod adresem redakcji. Na grodę - omawianą książkę,
funduje księgarnia Domu
Książki, mieszcząca się przy
ul. Staromiejskiej 1.
Po nagrodę można zgłosić
się wraz z dowodem tożsa
mości do księgarni Domu

KAROL MAY

Do wygrania książka Ka-

rola Maya.

Fot. Grzegorz Jaruszewski

• Golgota Wschodu

ilkunastu uczniów lę
.borskiego Prywatnego
L O dla Dorosłych bierze
udział w konkursie „Katyń Golgota Wschodu". Ogłosiło
go Ministerstwo Edukacji
Narodowej dla uczczenia 60.
rocznicy zbrodni katyńskiej.
- Fakty historyczne należy
znać, bo to jest cząstka na szej tożsamości narodowej zwróciła się do młodzieży
wicedyrektor szkoły Irena
Babczyszyn.
- I nic nie usprawiedliwia
zakłamywania historii czy
zapominania o niej - dodała.

Konkurs rozgrywa się
w trzech kategoriach: pła stycznej, literackiej i dramatycznej.
Uczestnicy zgłosili cztery
plakaty i tryptyk fotograficzny; w kategorii prozy - 15
prac o charakterze eseju
i reportażu, natomiast grupa
teatralna opracowała pod
kierunkiem polonistki Ireny
Pajewskiej inscenizację
słowno-muzyczną.

Jej autorzy i jednocześnie
aktorzy: Marta Wieczorek,
Joanna Budziszewska, Jarosław Anisimowicz, Szymon

erówkowicze, czyli
ostatnia grupa przedszkolna w lęborskim żłob
ko-przedszkolu, obchodzić
będą ... studniówkę.
Na razie jest to nowość,
ale może stać się przedszkolną, nie tylko licealną
tradycją.

PLANUJ TYDZIEŃ
Katyń

NOWAWIES
L'BORSKA

NIE PRZEGAP

Kasprzykowski i Adam Torbicki swoje widowisko nagrali na taśmę wideo. Zostanie ona wysłana do Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej.
Spośród ośmiu pytań-tema

tów do opracowania na konkurs uczniowie podjęli m.in.
takie: ,,Zbrodnia katyńska. Dlaczego zginęli?", ,,Katyń
jako element polityki radzieckiej wobec Polski",
„Wpływ zbrodni katyńskiej
na stosunki polsko-radziec"
ki e.
(p)

Na taki pomysł wpadły wychowawczynie grupy III:
Halina Ługowska i Dorota
Lahutta.
- Przedstawiłyśmy propozycję dyrektorce i wyraziła
zgodę - powiedziała pani
Halina. - Potem dzieciom
i rodzicom. Dzieci były za ch\\rycone, rodzice nie
mniej. To, że trzeba będzie
przygotować wystrój sali
i zorganizować zabawę, do
czego rodzice będą nieodzowni, nie wydaje się nikomu trudnością. I że to
trochę będzie kosztowało też nie.
Poczęstunek przygotują

mamy wspólnie z wychowawczyniami.
W planie - poza tańcami są konkursy plastyczne
i konkurencje sportowe
z nagrodami. - Na hasło
zabawa dzieci aż podskakują do góry - podpowiada
pani Dorota. Obliczono, że
impreza wypada 16 marca.
Jest jeszcze trochę czasu,
by inne zerówki podjęły
ewentualnie ten pomysł.

(p)

\
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Urząd Gminy, ul. Grunwaldzka 24,
tel. 86-12·167 (aynny; poniedziałek-czwartek 7.30-15.30, piątek

8.00-16.00)
Ośrodek Zdrowia, tel. 86-12-254
Policja, ul. Grunwaldzka 54, tel.
86-12-272
Apteka .Nowowiejska", ul. Grunwaldzka 24, tel. 86-12-100
Straż Pożarna, tel. 86-12-498
Biblioteka, ul. Lęborska, tel. 86-12113, czynna: 7.30 • 18.00, środa
7.30-15.00, sobota· nieczynna
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Lębor
ska, tel. 86-12-253, (czynny: poniedziałek i czwartek 9.00-18.00,
wtorek, środa i piątek 7.30-15)

SŁUPSK
APTEKA (dyżur całodobowy) Apteka „Przy rynku• ul. Wileńska 15
tel. 842-28-44.
INF. PKP - tel. 842-81 10
INF. PKS - tel. 842-42-56
POGRZEBOWE· .Hades" ul. Kopernika 15, tel. 842-98-91; .Her
mes• ul. Tuwima 3, tel. 842-84- łJ
95; ,,Kalla" ul. Armii Krajowej 15,

tel. 842-81-96.
POGOTOWIE RATUNKOWE · tel.
842-36-11,
P0LIOA • al. 3 MaJa 1, tel. 84244- 73; ul. Reymonta 7, tel. 842
60-01
STRA2 POŻARNA · ul Mlynska 2,
tel. 842-40-01
SZPITAL· Szpital Wojewódzki ul.
Obr. Wybrzeża 4, tel. 842-84-71
(odwiedziny: codziennie 14.00 16.00); Szpital Wojewódzki ul.
Kopernika 842-84-81 (odwiedziny: codziennie 14.00 • 16.00);

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespól Opieki Zdrowotnej ul. Mor
cinka 20, tel. 842-27-84 (odwiedziny: codziennie 15.00 - 16.00).
URZĄD - Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Oddziały Zamiejscowe w Słupsku, ul. W.Iowa
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
Srodkowego (Zamek Książąt Po·
morskich, Młyn Zamkowy, Spichlerz Richtera) ul. Dominikańska
5, tel. 842-40-81 (czynne: środa•
niedziela 10.00-16.00); Baszta

RENAULT Clio

da i sobota 10.00-14.00)
Muzeum, ul. Młynarska 14, tel. 8622-414 (czynne: wtorek-czwartek

Czarownic, ul. Francesco Nullo
13, tel. 841-26-21 (czynne: wt<r
rek - niedziela 9.00-17.00);

10.00-16.00, niedziela 9.00-14)
Pogrzebowe• ,,Hermes",ul. Targo-

wa, tel. 86-26-965,
.Znicz" ul. Węgrzynowicza 13, tel

Jedzenie na telefon
■ Pizzeria Gowid
■ Pizza i inne dania
■ ul.Zwycięstwa 16
■ tel. 86-202-02

86--33-184, 86--15-505

Pogotowia
Pomoc doraźna - 86-21-884

Pomoc drogowa, Sfaromiejska 33,
tel. 981
Ciepłownicze

86-21-181
Energetyczne - 991
Gazowe· 992
Weterynaryjne, Pionierów 17, tel.
86--21-963

Urząd Gminy, ul. Witosa 16, tel. 8611-495, (czynny: poniedziałek - pią

Wodno-kanalizacyjne, tel. 86-21-

tek 7.30 • 15.30)

473
Jedzenie na telefon
Pizzeria Gowid w Lęborku
Pizza i inne dania

Ośrodek Zdrowia,

ul. Zwycięstwa 16
tel. 86-202-02

REKI.NM _ _ _ _ _ __
CENTRUM
KOMPUTEROWE

SKIBICKI
HURT-DETAL
CZĘŚCI
ZAMIENNE - SERWIS

RATY!!!
LĘBORK,

UL. STAROMIEJSKA 15 D

TEL. O605 045-968
Z-142/A/502

os. 40-Leda PRL,

tel. 86-11-395
Policja, ul. Witosa 23, tel. 86-11·
450
Apteka „Fragaria", os. 40-lecia 35,
tel. 86-11-390
Straż Pożarna, tel. 86-11-423

Jeśli

obok wyglądu, komfortu i bezpieczeństwa, cena ma dla Ciebie nie mniejsze znaczenie, u nas za tak dużo zapłacisz naprawdę mato.
A potem sam się przekonasz, że Clio ma jeszcze więcej zalet. www.renault.com

•

ul. Zblewska 33
tel. 0-58 562 96 91
fax 0-58 562 77 60
www.adamowscy.com.pl

7.03-12.03

,,Diamentowa aferaR,

Renault Credit Polska

R R ADAMOWSCY
83-200 Starogard Gd.

Kino Fregata
w Lęborku

AUTO NOWAK-G.Z. NOWAK

86-300

Grudziądz

ul. Szosa Toruńska 29 A
tel. 0-56 46 35 770
fax 0-56 46 35 819

Kębłowo,

84-200 Luzino

ul. Wejherowska 30
tel. 0-58 678 25 37/38
www.renault.gdynia.pl

81-002 Gdynia
ul. Morska 517 A
tel. 0-58 664 08 88
fax 0-58 623 62 67
S-600/8/ 1063

USA, (15 lat), godz .
17.00, 12 zł i 10 zł
,,Zapach
trawki.
Smak
wolnoścr,
ang.In.zeł.,
(15 lat),
godz. 18.45, 12, 10 zł
,,Łowcy wampirów",
godz. 20.30, 12 i 10 zł
Kino RY15ak w Łebie
- nieczynne

i

piątek
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KONKURS

Konkurs motoryzacyjny

,//Pytanie

1ę

I

W poprtectrum .Echu Z1cm1 Lęoorskiej' me UKat:ałct ~1~
na pytanie dotyczące wyjeżdżanie
z parkingu na przyległy pas ruchu Za brak informacj
przepraszamy, błąd naprawiamy dzisiaJ: Przepisy nie za
braniaJą wyJazdu na na3bliższy parkingowi pa-; ruchu
Ważne jest, aby nie spowodowało to zagmżenia bezpie

li

czeństwa ruchu
Odpowiedź Ud

Czytelnikom
za udział w konkursie.
Dla wielu osób jest on
szansą na dodatkowe zakupy na Patronackiej
Stacji Paliw RG Arkada.
W tym tygodniu kolejne
pytanie.
Dziękujemy

pytar 1c Ja pu

powin1en

zachm-vdt

ullld

~'"la N. za poiazdem nauki jazdy brzmi:

kieru1ący

'>l M
pojazde

zathować <;zczególną ostrożno~'

USŁUGI

REMONTOWE
TANIOIU SOLIDNIEUI

• UKŁADAN IE glazury, terakoty, paneli,
podłóg szwedzkich
sufity podwieszane w reg1psie
malowanie. wykończe nia
• STAWIANIE: domków letniskowych,
kondygnaq
kopanie, zbrojenie, fundamenty,
kondygnacyine
oraz

wykonywanie dachow

tel. 8631-314 po 18.00

m

tel. 0606 32 1O 09

na pytanie 24:

MERING®

Uzasadnienie:

Fr'Tla

Imię

i nazwisko:

'\Je,wa

węglowe olejowe

ATRAKCYJNE CENY
do 31.05.2000 r.
Pytanie konkursowe na ten tydzień:
Czy Maria N. w czasie jazdy może korzystać z pobocza
i ustępować szybszym pojazdom? (patrz zdjęcie).
Fot. Tomasz Sieben

W 'Junskór
~

PRODUCENT

ODZIEŻV SKÓRZANEJ

OFERUJE

cygoctnm zwyuęz(ą konkUrsu ostaid 'Teresa
Błaszczyk. GratuluJemy i zapraszamy do redakcJ • .,Echa
Ziemi Lęborskief z dowodem tożsamości po odbiór nagro
dy
W tyI

Nowa oferto

,

KURTKI SKÓRZANE
w cenie producenta
MOŻLIWOŚĆ SZYCIA NA MIARĘ

ZAPRASZAMY

GAZY TECHNICZNE
rlen, acetylen, CO2,
Argon i inne

Atrakcyjne ceny
zadzwoń

LĘBORK: ul. Staromiejska 15 A/1 1 tel. 862 08 98
D.H. "KUPIEC" Pawilon 16 A, tel. 862 22 23

R·2A72/ A/89C

MARCA

ROCZNJJ< 1999

www.eurocar.pl
kupuJ komfortowo

Wartex
Autoryzowany Dealer
76-200 Słupsk
ul. Cecorska 9
tel. (059) 842-48-54
fax (059) 841-26-26
e-mail: wartex@plt.edu.pl

1

- KOTŁY-C.O.

~ I

Autoryzowany Dealer

r

Adres:

TYLJ<o Do /(OŃ A

81-020 Gdynia-Cisowa
ul. Owsiana 13
tel. (058) 623-68-08
fax (058) 623-69-98
e-mail: salon@eurocar.pl

Kc.wł

:cl 681 /1

e

SKLEPY ARMOWE:

Euro-Car

MPri

Kolia'~two

P~i<'lAMA

Główny

~.

KUPON KON URSOWY
Odpowiedź

Pomysł zrodził się

(jm)

I odpowiedź

prawidłowa odpov.iedź

■

w stowarzyszeni u „Bezpieczny
które wspólnie
Lębork" ,
z „Echem Ziemi Lęborskiej"
konkurs.
zorganizowało
OtrzymuJemy kupony konkursowe z odpowiedziami.
Jednak niektóre z nich są
nieprawidłowe. Dzięki odpowiedziom, które podajemy
na łamach, możecie Państwo
sprawdzić, czy Wasza odpowiedź była właściwa W tym
tygodniu kolejna szansa na
a i"Vgranie kuponu o wartości
1WJO zł od stacji paliw Arkada.
Na odpowiedzi czekamy do
środy, do godziny 12 w redakcji przy ul. Wolności 40.

9
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■

li

I

rabatu do 5000 zł
dotyczy wszystkich modeli 1 999
możliwość

TWÓJ SAMOCHÓD
W ROZLICZENIU

SPOtECZEl\łSTWO

1

piiJiek 10 marca 2000 r.

Rajd zamiast wagarów

►, ~

EC itł:[)

10 marca - 55 rocznica „wyzwolenia''Lęborka

tu styki

L

Armia Czerwona 1O
marca 1945 wkroczyła
do opustoszałego miasta. Niemcy wcześniej
zarządzili ewakuację.
Ludność

miejscowa
kierunku
Gdyni i Gdańska. Miasto bezbronne wobec
„oswobodzicieli" traciło
zabytki, budynki mieszkalne, infrastrukturę
udała się w

Rys. Marek Wdziękoński

oło

Przewodników
'~ PTTK, Urząd Miasta
oraz biuro turystyczne Przemex organizują rajd pieszy
pod hasłem "Lew turystyki"
o nagrodę burmistrza Lębor
ka. Odbędzie się on 21 marca br. na trasie: Lębork-Ma
łoszyce-Uroczysko Raj-Molczyce-Rybki-Drętowo Młyn
Lębork (pętla przy ul.Kaszubskiej). Na ten rajd organizatorzy zapraszają przede
wszystkim młodzież, może to
być miły sposób na spędze
nie Dnia Wagarowicza.
- Nasza propozycja na
pewno spodoba się mlodzie-

ż:y,

bo trasa jest nietrudna -

zapewnił Przemysław Mikusiński, szef lęborskich prze-

wodników. - Będą konkursy
i nagrody, każdy dostanie pamiątkowy znaczek do kolekcji, a wspólnie pałaszowana
grochówka dopełni dnia.
Zbiórka o godz. 9 przy ul.
Osiedle Leśne przy cmentarzu żołnierzy radzieckich.
Wpisowe 4 zł.
Opiekunowie grup powyżej 10 osób wpisowego nie
płacą. Uczestników ubezpieczają organizatorzy.

(p)
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KOMPUTERY
WYPRZEDAŻ

z

mo

(NOWE I UŻYWANE)

REKLĄMA0ll0

to rodzaj reklamy •kaZul4c.J s
fed!lotze111le
w DZIBiNIKV BAŁTICKlW
I WIECZORZE WYBRZEżA

058 677 4515

zniszczenie,
którego efekty są widoczne do dzisiaj.

Historycy mówią o tym
fakcie różnie.
- Nie chciałabym używać
jednego słowa, odnośnie
daty 10 marca - mówi Grażyna Przykucka, historyk,
członkini

Lęborskiego

Bractwa
Historycznego,
pracownica muzeum w Lę
borku. - Możemy mówić
o końcu wpływów niemieckich na tych terenach, które
istniały od wieków, przynajmniej od 1772 roku, czyli od
pierwszego rozbioru Polski.
Wcześniej oczywiście również. Oficjalnie było to lenno polskie. Ludność była
wielonarodowa: osadnicy
niemieccy, którzy regularnie napływali na te tereny
i Kaszubi, etnicznie związa
ni z Pomorzem, deklarujący
narodowość polską. Wracając do 10 marca 1945

trudno mówić
,, wyzwolenie"

Dziennik
Bahycki._

Z-248'A.502

gospodarczą. Nastąpiło
poważne

bo kto, kogo i od czego
Z kolei „odzyskanie" też nie jest określe
niem właściwym. To nie Polacy odzyskiwali i te ziemie
nie były polskie od wieków.
„Powrót do macierzy" to
określenie dobre, ale za
bardzo kojarzone z propawyzwalał.

Sp. z o.o. w Nowej Wsi

Lęborskiej

zatrudni od zaraz

konserwatora
- mężczyzna 30/35 lat
- znajomość mechaniki
- elektryki-elektroniki
- wynagrodzenie motywujące

Tak wyglądało skrzyżowa
nie obecnych ulic Wolności i Staromiejskiej przed
ostatnią wojną {zdjęcie

u góry). Tak wygląda aktualnie, stoi w tym miejscu oddział jednego
z banków {zdjęcie poniżej).
gandą peerelowską,

która

próbowała stwarzać nową
historię.

Historię

niewielokultu rowości tych terenów przed
1945 rokiem. To problem na
tyle szeroki,
związany
z przemianami ludnościo
wymi, że ciężko w jednej
wypowiedzi mówić o temacie bez szerszego spojrzenia.
Planowane na dziś
uwzględniającą

odsłonięcie

tablicy

upamiętniającej

55 rocznicę powrotu do macierzy
wzbudza dyskusje wśród
radnych miejskich o sensie
inicjatywy

- Tablica to za wiele. Ma my już ulicę 10 Marca - mówi Mirosław Siergiej, radny
AWS. - Same zaś wydarzenia związane z tą datą są po
prostu przykre dla miasta.
Wojska radzieckie dokonały
zniszczeń, jedynie na zasadzie odwetu. Tak więc tablica jest niepotrzebna. Mimo
że jestem radnym, dowiedziałem się o przedsięwzię
ciu od dziennikarzy Według
mnie tak być nie powinno.
- Dzisiaj, 10 marca chcemy powiesić tablicę - mówi

burmistrz Jan Przychoda. Mam na myśli radnych
miejskich, którzy ją fundują. To data symboliczna, jest
umownie przyjęta jako powrót do macierzy N a tej sa mej zasadzie jak 11 listopada, data odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918
roku. Dyskusje o tym co się
wydarzyło lub nie tamtego
dnia zostawmy historykom
Powtarzam - to pewien
symbol.
(ver)
Fot. Tomasz Siebert. reprodukcja ze zbiorów
AndrzeJa

Dąbka

Pod patronatem „Dziennika Bałtyckiego"

kontakt pod numerem telefonu (059) 8612-207 od godz. 11.00.

lbeolr
SPÓŁKA AKCYJNA

BEST SA - jeden z czołowych pośredników
kredytowych, informuje o nowej lokalizacji
AGENCJI USŁUG FINANSOWYCH

w Lęborku.
Oferujemy Państwu na korzystnych warunkach:

•

KREDYTY

•

UBEZPIECZENIA

•

POŻYCZKI

•

FUNDUSZ
EMERYTALNY

Zapraszamy do naszej placówki na ul. Zwycięstwa 4
(obok Domu Handlowego Kupiec),
tel. (0-59) 863-30-03.
R-2767/A/92.2

Gazeta z

iatkiem

W pięciu lęborskich kwiaciarniach - 8 marca przy zakupie tradycyjnego kwiatka, panowie otrzymywali w prezencie środowe wydanie „Dziennika
Bałtyckiego".

Z okazJi Dnia Kobiet
"Dziennik Bałtycki" przygotował dla Czytelników niespodziankę. Każdy z panów,
który pragnął tego dnia wyróżnić panie symbolicznym
kwiatkiem,
otrzymywał
w pięciu lęborskich kwiaciarniach
bezpłatnie
„Dziennik Bałtyckt. W akcji
wzięły udział kwiaciarnie:
Nowa - Marka Koroteckiego przy ul. I Armii Wojska Polskiego 160/2,
Azalia - Grażyny Melkowskiej przy ul. Armii
Krajowej 54,
Krokus - Grażyny Pawelczyk i Daniela Zycha przy
ul. Zwycięstwa 37,

Casablanka - Bogumiły
przy ul. Wę
grzynowicza 12 a,
Kaja - Jadwigi Popław
skiej przy ul. Mireckiego 2.
W kwiaciarni Nowa
kwiaty kupował m.in. lębor
ski emeryt Ryszard Cieślak
dla wnuczki i córki.
- Mimo niskiej emerytury
staram się wygospodarować
pieniądze na kwiaty; aby
uszanować swoje panie mówi pan Ryszard.
W kwiaciarni Krokus
kwiaty kupował Piotr Barzowski z Runowa, dla szefowej firmy i pań z Zakładu
Stolarskiego „Sęk" z Potęgo
wa.
(bj)
Wilczyńskiej

Właściciel kwiaciarni Nowa, Marek Korotecki, podaje
kwiaty wraz z „Dziennikiem", Ryszardowi Cieślakowi.
Fot

Bogumił Fą owi

„

t

•
piątek
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PRACA

CHAŁUPNICTWO

umowa,
urządzenia gratis, ,Aves" Maczka 18/2, 82-200 Malbork,
(znaczki 3 zł), kontakt listowny.
CHAŁUPNIKÓW! Bezpośred

nio zlecimy składanie długopi
sów, biżuterii, ,zabek", cały
kraj. Informacje bezpłatne .•Europa" 99-300 Kutno, Grunwaldzka 1 box 56, 024/355-1 O·
38
CHAŁUPNIKÓW, 150

z! dzien-

nie. Cały kraj. Gwarantujemy
odbiór, zaopatrzenie, umowy.
Informacje bezpłatne: JeleTop" 99-300 Kutno, Mickiewicza 3, 024/355-16-51
CHAŁUPNIKÓW, praca chałup
nicza, akordowa, z powierzonego materiału, zarobek 8.000,Dostawa materiału i odbiór gotowego produktu. Gwarantujemy zatrudnienie w 100 %. Materiał po otrzymaniu znaczka za
6,50. ,Procter" Skrytka 16/F3,
66-520 Dobiegniew

HANDLOWCÓW- sprzedaż kosmetyków Oriflame, 302-47-07
MURARZA, płytkarza, zatrudnię, 1O lat stażu, (059)86-2Y.
625

SCANIA, ciągnik siodłowy 400
KM VB, na resorach, 89 r., nieeksploatowany w Polsce, 50
OOO zł do uzgodnienia, pilne,
tel. 683-35-06 po 19.00,
(090)62-37-38, (0501 )62-37-38
STAR 200 (po remoncie),
(058)685-65-74
STAR 200, 3-stronny wywrot,
wspomaganie
kierownicy,
atrakcyjny wygląd, stan bardzo
dobry, tel. 058/681-84-38

TAVRIA 1991 ROK, 0-90-531526
VW Passat, 1997, srebrny, garażowany,
serwisowany,
058/56-13-756 po 16.00

CHAŁUPNICTWO-

adresowanie, koperty cały kraj, 100 zł
dziennie. 00-973 Warszawa Al.
Jerozolimskie 145/ 19. Zgłosze
nia listowne, koperta zwrotna.
Umowa. Zbyt gwarantowany!
FIRMA handlowa zatrudni osobę z własnym samochodem, na
stanowisko przedstawiciela
handlowego, (059)86-28-545
MONTAź długopisów, 0604/52-

95-68
PRACOWAŁEŚ legalnie- Niem-

cy, Europa Zachodnia. Odzyskujemy podatek, 0-71/385-2018

FAMPRACYl
RENCISTA, stała „kuroniówka",
poszukuje pracy, tel. (052)397,i 10, godz. 20.00

CITROEN BX- RE, 1.4, 1988,
biały, AF lub zamienię na Fiata
126p, 058/56-216-91
DAEWOO Tico, 058/561-39-14,
0602/31-28-73
FIAT Uno, 90 rok, (059)810-7525
LUBLIN li, czerwiec 1997, 2417
D, 70.000 km, skrzynia plus
plandeka, czerwony, zadbany,
pilne. 27.500,- Tel. 0601/84-1138
MERCEDES 120D, 123, 1982,
automalic, podgrzewane przednie siedzenia, 058/582-42-90
MERCEDES 124 E, 200 O,
1994, 058/562-98-54

POLONEZ Caro, 93 r., 6900 z!,
1.6 GLE benz./gaz, 1)2 tys. km,
granatowy, oznakowany, R, nowy wydech, hamulce, zabezpieczenie antykorozyjne, tel.
(0501)10-25-67
RENAULT 19, 1993 rok, 1.4 sedan, 135.000 km- zakupiony
i serwisowany w salonie, garażowany, pilnie, 15.000 zł,
058/531-63-55 po 17.00,
0604/433-591
RENAULT Clio, 93 r., 16 OOO zł,
92 tys. km, granatowy, AA, CZ,
ES, R Panasonic, kpi. opon zimowych, tel. (058)348-25-44 po
19.00, (0603)60-80-13

spalone, 0602-282-830
POWYPADKOWE uszkodzone,
zachodnie, (058)671-59-62,
0604-088-964

POWYPADKOWY,

681-73-70
POWYPADKOWY.

681-73-70
WSZVSTKIE powypadkowe, zniszczone, 058/53128-56, 0602/65-32-88

KOLEJKĘ

KOPARKA łańcuchowa, prasa
hydrauliczna, 250 ton, sprawne,
tel. (059)822-37-09
NACZEPA dwuosiowa, na poduszkach, cena 4.000 zł, tel.
058/681-74-97
PRZYCZEPA 4- tonowa, wywrotka, rok produkcji 1986, stan
bardzo dobry, tel. 058/681-8438

ATRAKCYJNE. Dostawcze.
Mikrobusy. (Wypożyczal
nia),
(058)552-75-22,
0601/65-16-72

Sprzedaż, montaż.

Tel. cakraj 94-49; Tczew 53201-80; Malbork 055-

ły

272-82-99;

Bytów
059/822-32-60,
Grudziądz

056/463-84-97;
686-5806, 686-26-42; Starogard -Gd. 775-14-99;
Słupsk 059/842-50-29

FIAT Cinquecento, 700- 900,
058/561-39-14, 0602/31-28-73

AUTO- Szyby Jaan.

VW Golf, diesel, 058/561-39-

Wrzeszcz 058/34412-81, Kościuszki 8; Orunia

14, 0602/31-28-73

00, auta powypadkowe, 0604-228-214
00, auta powypadkowe, 0604-228-214

00, powypadkowe, rozbl·

te, (058)556·96·25
00, powypadkowe. rozbi-

te, (058)556-96-25

Sprzedaż,

montaż.

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 059/84251-80, Przemysłowa 128

SCANIA, 400 KM, VB, na resorach, 89 r., nieeksploatowana
w Polsce, 50 OOO zł, na sam.
Man, Daf lub Volvo z plandeką,
pilne, tel. 683-35-06 po 19.00.
(090)62-37-38, (0501)62-37-38

A 0602/72-27-90. Powypadkowe, zniszczone

kupię

skup powypadkowe, zniszczone 0601 /86-89-76
AAAUTOS

B.YTONIA, ziemia 2 do 6 ha,
058/588-32-37
CHŁAPOWO, pensjonat w rozbudowie, (058)673-16-26

DAMASZKA, 45 km od Gdań
ska, ,,.domek letniskowy- cało
roczny, całkowicie uzbrojony,
jezioro, las, sprzedam, tel.
0602/726-793
GDAŃSK! Dom jednorodzinny

(172), 058/301-11-09
GDAŃSK! Pensjonat z restauracją; n~ruchomość

(5.000) na

działalność

(odnajmę),

058/301-11-09

AUTA
powypadkowe,
0604/228-214

JASTARNIA, budowlana, projekt budynku, okazja, (058)67337-90

AUTA powypadkowe, zniszczone, 0601/784-002. Gotówka

KIEŁPINO Kartuskie, działki budowlane, do 1000 m kw, przy
głównej ulicy, tel. 058/681-4748

MOTOROWER Simson, w dobrym stanie, tel. 058/684-32-92

POWYPADKOWE (059)5569-625

budowlaną, (1,8 ha lub
0-603-95-16-58

część),

NOWA Wieś, rozpoczętą budodomu sprzedam, (059)8624-139

SŁUPSK- działki, osiedle Akademickie, 50 zł m kw, Ibis,
(059)84-25-405

willi (120), ogród,
dobra dzielnica, Delta,
(059)84-23-400

garaż,

SOPOT, komfortowe poddasze, antresola, 50 m kw, tel.
058/550-02-31 wew. 25
STAROGARD Gd. okolice,
działki budowlano- rekreacyjne,
058/56-144-00

lokalu na
o powierzchni 50-100 m kw., tel.
(0601 )63-14-28

SWORNEGACIE, działka letniskowa, blisko jezioro, las, 760
mkw., tel. (059)832-41-37
ŚWIETLINO, dom + zabudowania gospodarskie, działka 0,8
ha, tanio, tel. (059)866-12-11

USTKA- pensjonat z kawiarnią
(350), 560 tys. zł, Omega, (059)
84-14-420
WŁADYSŁAWOWO,

dom, 150
mkw., okazja, (058)673-16-26

SŁUPSK- lokal 30 m kw, centrum- Piekiełko, 0-601-66-16-35

ZŁOTOWO, koło

Malborka. wymieszkanie w zamian za
drobne prace w gospodarstwie,
(0-58)681-75-86 wieczorem

KRĘPA

Kaszubska, sprzedam
lub wydzierżawię 2 lokale, po
200 mkw, (059)86-12-378

NAUKA jazdy konnej,
bork, (059)86-27-625

krylami~wą,

ekologiczną

z atestem oraz styropianem
wdmuchiwanym w izolację powietrzną, tel. 058/681-74-97

DWIE hale (Słupsk- Sportowa),
biura (Wojska Polskiego, Lutosławskiego), Ibis, (059)84-25405

I

JEDNOPOKOJOWE (Słodka),
trzyµpkojowe (Słupsk, Ustka),
piętro domu (Ostroroga), Ibis,
(059)84-25-405

.

do mleka,
1200 litrów, tanio, tel. 058/68413-10

KIOSK, 3,5x 2,5 m kw. plastik,
pilnie, (059)810-97-57

KIOSK z pełnym wyposaże
niem, do sprzedaży oryginalnych duńskich hot-dogów, lub
wydzierżawię, tel. (091 )442-2226
ZIEMIA orna, 15 ha, 280 zł/ha,
tel. (059)832-41-29

o ru

557-08-42,
0-501-866-273

Zakład

URSUS 1014, kupię, 19861993 rocznik, tel. 055/272-1108 po 16.00

S.A.

Gdańsk,

SZKOLENIE PSÓW, Sław
no, Słupsk, (094)341-21-61,
0-602-255-068

ul. Grunwaldxka 99/101

KREDYTY
HIPOTECZNE
na zakup/zamianę
domu. mieszkania.
na zakup działki

......

,. '

•,'-"

RAZEM

ŁATWIEJ

OFERTA
SPECJALNA
kredyt hipoteczny na 30 lat
oprocentowanie IO%
w skali roku.

R01:Nli

KREDYTY
DLA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH

BIURO matrymonialno-towarzyskie, ,Iwona·, atrakcyjne pa
nie, 0-604-40-30-30

KREDYTY
GOTÓWKOWE
KONSUMPCYJNE

ZBIÓR orkiestrówek muzycznych, walce, operetki, serenady, czardasze, utwory charakterystyczne, na skład 5-1 Oosób,
tel. (059)842-12-44

GINEKOLOG. zabiegi 0603/266-917

Budowlanych
w Białym Borze
tel. (094) 37 39192

BIURO BROKERSKIE
tel. 346 12 81

idealny na plantacje choinkowe
i ogródków przydomowych, cena od 1,5 do 3 zł, tel. 058/68454-75

mROWIE

Produkcfl

Materiałów

ŚWIERK srebrzysty- sadzonki-

-

ROZWIEDZIONA, 42 lata, córka 3,5 roku, pozna pana kochającego dzieci i ciepło rodzinne.
Tylko poważne oferty. Urząd ""
Pocztowy Lębork skr. pocztowa
9

KREDYTY
SAMOCHODOWE

Szybko! Tanio! Solidnie!
R-19,9/A/553

Tygodnik Lokalny . kupon dla osoby fizycznej
uprawniający

Pakiet nr 5
treść:

CZŁUCHÓW, zamienię mieszkanie 70 m kw., piece, parter,
osobne wejście, na mniejsze
w Człuchowie, lub innym mieście, tel. (0601 )08-22-91

CAŁODOBOWO

(0-58)681-75-86

SIATKI, słupki, drut kolczasty.
Transport bezpłatny. 059/81127-17, 0602/277-559

SPRZEDAM kombajn BS 110,
U 1634, U 1224, spych DT 75,
sprawne, tel. (059)822-37-09

BAŁTYK- Stegna- zaprasza,
055/247-72-37, 055/247-82-47

zł

556-13-58,
520-26-32,
346-39-21,
301-28-61 w. 205
Gdynia 556-74-64,
0-604-39-64-39
Wejherowo 672-25-40 w. 5
(10.00-17.00)
Malbork o-55/272-39-39
Chojnice 0-52/397-50-55

90, 2 szt.;
regał warzywny 11 O, 1 szt.; regał 80 2 szt.; stojak na pieczywo 11 O, szt. 1; stanowisko kas,
szt. 1, tel. (058)683-34-15

rozdrabniacz
Bąk, silnik 7 kW, tel. 058/68424-90 po 19.00

i

zł
zł

Gdańsk

REGAŁ chłodniczy

MŁOCARNIA,

JEDNOPOKOJOWE, (Sołdka),
trzypokojowe (Słupsk, Ustka),
piętro domu (Ostroroga), Ibis,
(059)84-25-405

[})~lJ~~tJjJj

3000 rata ok. 90
15000 rata ok. 450
50000,ata ok, 510

PISKLĘTA nioski i brojlery
sprzedaje wylęgarnia drobiu, (059)86-31-734

CHŁODZIARKA

TURYSTYKA

JIJJ:l

j

ll>_;,~

ter- nadziewarka- wilk- mieszałka, kocioł do parzelniczy, waga do żywca i poubojowa, 0606/122·647,
(058)678-38-85

(058)673-37-90

SZAFA dębowa, starodawna,
z dużym lustrem, 500 zł, tel.
(0606)37-12-98

[J iJJ !J'.J'J X}}

spalinowa, polska + czę
ści, 350 zł, wózek paszowy,
250 zł, łańcuchy na koła ciągni
ka 200 zł, tel. (058)861-24-96

MASZVNY
ROLNICZE

1

Stryje..,skiego 32 obok Straży
Pożarnej, tel. (059)862-15-85

Ró:tNE

PIŁA

okolice,
pensjonatowa,

GARAż murowany na ulicy

ZIEMNIAKI jadalne- 40- 45 gr.
Tel. 058/684-32-92 po 16.00

PIEC i zbiornik na óle} opałowy,
2000 litrów, 058/684-13-1 O

obiekt

za-

Gdańsk

35-86

OWCZARKI kaukaskie 6-tygodniowe, tel. (059)862-77-53

ogólnobudowlane,
0-606-79-05-04

Szkoła średnia

058/303-30-30,
Tczew
058/531-55-16,
Starogard
Gdański 058/562-50-81, Malbork 055/272-28-59, Elbląg
055/232-68-19,
Gdynia
058/624-84-33,
Rumia
058/671-13-36, Wejherowo
058/672-42-06, Puck 058/67320-51, Kościerzyna 058/686-

zł)

ZIEMNIAKI (0,40/ 0,50
(058)671-28-00

MINISZNAUCERKI 344-70-22

USŁUGI
Lębork,

Ungwista.

ocznie w 2 semestry.

KOMPUTERY i części komputerowe kupię, (058)67217-34

MASZVNY masarnicze, ku-

OBORNIK,
wieczorem

tel.

KOMPUTERY, drukarki,
faksy, kserokopiarki, monitory, inny sprzęt biurowy,
niedrogo kupię, (058)67-74406

110,140,

MASZVNY rolnicze, 0-606-153184

190 ,- nadstawne 190,- (z montażem) 3letnia gwarancja! Hurt. Lę
bork ,Koncept" ul. 9 Maja
12,
0602/346-751,
0602/286-224

OŚWIATA-

dłużycę

06031619-279

LODÓWKI, zamrażarki,
uzywane, gwarancja, największy wybór, (058)67820-58

pianką

OCIEPLANIE domów

ROLETY

SIATKA
ogrodzeniowa
PCV, 4,50 zł/mkw.+ VAT,
ocynkowana 3,80 zł/ m kw.
+ VAT, tel.I fax 058/682-5138

L•

LINIĘ rozlewniczą do napoi,
(059)84-53-411, 0-604-251450

zewnętrzne

BOAZERIE, deski podłogowe,
listwy, 058/342-54-31

L

KURY nioski- 058/684-24-88,
po 16.00 0581684-21-06

Lę

WŁADYSŁAWOWO-

działka

-

KURKI, koguty odchowane, kolorowe, szczepione, zamawiać:
Socha Antoni, Lipusz 058/68745-80 wieczorem, Kościerzyna
058/686-59-14 wieczorem, Kartuzy 058/681-21-04 wtorki, piąt
ki, Chwaszczyno koło Gdyni, ul.
Leśna 10 (droga na żwirownię),
058/552-81-11

PANELE, gładź, malowanie,
docieplanie, tapetowanie, 0606-153-184

DOM

L.rO.-

GŁOŚNIKI

OCIEPLANIE dachów betonowych, 058/681-74-9 7

tV/IE hale (Słupsk- Sportowa),
biura (Wojska Polskiego, Lutosławskiego), Ibis, (059)84-25405

produkcyjnousługowy,
260.000, Awal, (058)673-16-26

-

GĄSIĘTA jednodniowe, odchowane, tel. (059)857-12-770

najmę

DELTA NIERUCHOMOŚCI,
profesjonalna obsługa, bogata
oferta, Słupsk, (059)84-23-400,
www. delta.slupsk.pl

--'"

KOMPUTERY- wyprzedaż,
(058)67-74-51 5

NAJSTARSZA I solidna wytwórnia pustaków i bloczków na
Kaszubach, plus transport piasek i pospółkę, Władysław Jaskowski, Golica, 83-321 Mści
szewice, gm. Sulęczyno, tel.
058/685-00-30, 058/681-62-16

ROWY, pawilon gastronomiczny, oddam w dzierżawę,
(059)84-38-94

ność gospodarczą wynajmę,

~

Altus
(059)84-14-191

MASAź dla pań, panów, relaksacyjny, leczniczy, odchudzający, motel ,Tina',
Lębork, tel. (059)86-27-625

NOWĘCIN, działka budowlana, (059)866-18-74

300 mkw., tel. (059)861-10-91

00,

olchową, bukową, dębową,

Gl'.ADZIE, malowanie, tapetowanie, Słupsk, (059)8442-007

LĘBORK, poszukuję

BUDYNKI rolnicze (stodoła,
obora), murowane, na działal

-

-

DREWNO tartaczne,

handel, odzysk, 30742-16, 307-44-17

BIURO „Domus- Nieruchomokupno, sprzedaż, wynajem,
zamiany,
Słupsk,
(059)840-20-62, (059)842-1094

-·

BUDOWA kompleksowa, domów, 058/681-74-97
DŁUGI,

ści"·

LĘBORK, wynajmę magazyn
200 mkw. oraz sprzedam starą
chłodnię i Mercedesa 240, informacja, (059)86-24-295 po
18.00

ROlNE

działalność handlową,

PRZECHLEWO, mieszkanie na
parterze, 3-pok., balkon, CO,
ew, 65 mkw., oraz garaż, cena
do uzgodnienia, tel. (059)83344-84
RYJEWO dom wolno stojący
z ogrodem- atrakcyjna miejscowość, mikroklimat, tel. 055/27221-91, 0601/83-32-90

-·

-

11

DROBNE

PSYCHIATRA Maciej Zbyszkowicz Sławno, 0-601/61-63-19

:

....

lub okolice,
szukam mieszkania 2- lub
3- pokojowego, 0-603-421336

wę

WŁADYSŁAWOWO,

!

LĘBORK, Łeba

MOSTY, działka budowlana,
ogrodzona, tanio, 0-601-64-71 ·
24, (059)86-12-834

USŁUGI RO:tNE

,

LĘBORK, lokal wDH .Kupiec",
(059)86-12-745

położoną działkę

budowlane, okolice
12 zł m kw, Ibis,
(059)84-25-405
BORZECHOWO działka rekreacyjna, 1.050 mkw, 058/58-84429

AUTA powypadkowe, 0604-846-202, rozbite, 0-90615-163

sprzedam niedrogo

Słupska,

AAAAUTO

AUTA powypadkowe, O·
604-846-202, rozbite, 0-90615-163

LĘBORK,

atrakcyjnie

DZIAŁKI

0601/63-

AUTA powypadkowe, 0604-228-214

ELBLĄG, ul. Pestalozziego
6- do wynajęcia pomieszczenie sklepowa- magazynowe, vis a vis Manhatanu.
Tel. 059/84-13-901, 090/5030-81, 0601/759-120

sprzedam garaż
murowany, 5000, (058)6725-555, (058)67-23-504

DZIAŁKA budow.lana 6- arów,
Jezierzany- nad jeziorem,
(059)810-97-57

AAAAUTA
powypadkowe
14-53

LĘBORK, działkę budowlaną

sprzedam, (059)86-21-013

SŁUPSK- pół

AUTO! Glas!

Kościerzyna

powypadkowe
0602-726-296
SPR;załAM

POUVYPADKOtW,

IZOTERMA do źuka, po remoncie, tel. 058/685-57-17
w systemie Autotak
na samochód Matiz, 15 at,
(059)81 O- 75-25

OGŁOSZENIA

LĘBORK,

STAR 200, ciągnik siodłowy,
plus naczepa kontener meblowy po remoncie, 1O.OOO zł,
0602/36-08-35, 058/561-14-45
po 15.00

PRZEWOŹNIKÓW! Posiada-

czom samochodów ciężaro
wych- zlecenia. ,Atlas", Gdynia,
&
:wieJska 8, 058/622-24-73;
w-;1ka", Gdynia, Słoneczna
, , 058/624-12-15, ,Agencja",
Lębork, Sportowa 23, 059/86270-98

POWYPADKOWE,
058/556-96-25

10 marca 2000 r.

do jednego

bezpłatnego ogłoszenia

PROSZ~ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ

drobnego do 20 stów
oosgpy Ml~DZY WYRAZAMI
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ZOSTAW KUPON
W LOKALNYM

WRZUĆ KUPON DO NIEBIESKIEJ

PRZIŚW KUPOO POaTą
• pod adre,em lokalnego biura oglosień

PRZESUJ FAKSEM

· BIURZE OGŁOSZEŃ

• pod adresem gdańskiego biura ogłoszen
804394 Gdańsk. Targ Drzewny 9/11

.L

SKRZYNKI DB

• do lokijlnego biura ogtosze~

...
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Piłka nożna

W Gdyni. Biegi uliczne

ę

e

a

o

Rusza Ili liga
Piłkarze

Pogoni Lębork
przygotowania do rundy rewanżo
wej III-ligowych rozgrywek.

zakończyli

1O marca 2000 r.

Sportowiec 2000

Zapras amy na finał
iątkę

Sportowców 2000
Ziemi Lęborskiej poznamy już jutro na Halowym
Turnieju Piłki Nożnej, który
odbędzie się w Zespole Szkół
Gospodarki Żywnościowej
i Agrobiznesu w Lęborku.
""' Kolejny plebiscyt ogłoszony
przez naszą gazetę zyskał
sympatię Czytelników i powrócimy do niego na pev.mo
w przyszłym roku. Nie poda jemy jeszcze ostatecznych
wyników. Zarówno kolej-

Piłka

siatkowa

Mistrzo
powiatu
obiegły końca mistrzostwa powiatu lęborskie
go w piłce siatkowej szkół
podstawowych. Do rywalizacji stanęli siatkarze z rocznika 1988 i młodsi, startując
w zespołach "dwójek"
._.
Wśród dziewcząt najlepiej
wypadły uczennice z SP
w Łebieniu, pokonując w finale 2:1 SP nr 8 z Lęborka.
Chłopcy walczyli w Cewicach, rozgrywając turniej
w gronie 4 zespołów. Zwycię
żyli faworyci, podopieczni
Jarosława Pruskiego, uczniowie SP Siemirowice, pokonując kolejno 2:0 SP Garczegorze, SP Wicko i SP 8 Lę
bork.
Opiekunowie ekip byli zadowoleni z poziomu gięr,
szczególnie dobrze zaprezentowali się chłopcy, którzy
mimo młodego wieku wyka zali się dużymi umiejętno
ściami technicznymi. Z taką
formą sympatyczny zespół
z Siemirowic ma szansę na
medalową pozycję w finale

•

Piłka

ność, jak i liczbę głosów oficjalnie podamy podczas finałów; aby zarówno dla głosu
jących jak i zwycięzców wynik plebiscytu był niespodzianką. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy jutro do ZSGŻiA, początek turnieju o 11. Oczywiście dokładną listę i liczbę głosów
przedstawimy wraz z relacją
z imprezy w przyszłym
,,Echu".
(r)

lonieni
Wojewódzkich Igrzysk Mło
dzieży Szkolnej.
Mistrzowie powiatu lębor
skiego - dziewczęta z SP Łe
bień: Aneta Król, Izabela Jelińska, Żaneta Babul, Anna
Roman, Karolina Muszyń
ska, Natalia Podkowińska,
opiekun Paweł Świeczkow
ski.·~
Pozostałe wyniki turnieju
chłopców w Cewicach: SP
Garczegorze - SP Wicko 2:0,
SP 8 - SP Wicko 2:0, SP Garczegorze - SP 8 2: 1.
Końcowa

tabela

1 miejsce SP Siemirowice
- 6 pkt
2 miejsce SP Garczegorze
- 5 pkt
3 miejsce SP 8 Lębork - 4
pkt
4 miejsce SP Wicko - 3 pkt
Skład SP Siemirowice:
Piotr Neubauer, Bartosz Arkit Tomasz Szynwelski, Ma riusz Niemczyk, Karol Trojanowski, opiekun Jarosław
Pruski.
(nn)

siatkowa

Półfinały igrzysk
L~f Szkole Podstawowej kartuskiego, wejherowskiego

d U nr 1 w Lęborku odbę
dzie się dzisiaj półfinałowy
• turniej
wojewódzkich
igrzysk młodzieży szkolnej
w piłce siatkowej dziewcząt.
W zawodach wystartują najlepsze szkoły podstawowe z
4 powiatów: lęborskiego,

i puckiego. Nasz region będą
reprezentować uczennice SP
1 w Lęborku. Początek turnieju godzina 10. Organiza torzy; Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy i UKS Jedynka serdecznie zapraszają.
(nn)

W centrum Gdyni odbyła się 3 edycja Ogólnopolskich Biegów Ulicznych o puchar przewodniczącego Rady Miasta.
W gronie ponad 700
uczestników bardzo dobrze zaprezentowali się
lęborscy biegacze.

W

w Lęborku mecz sparingowy, w którym Pogoń podejmowała czołową drużynę

Nasza młodzież była widoczna w Gdyni, mijając linię mety na czołowych miejscach. Ania Konkol z SP 5
w Lęborku w biegu dzieci
zajęła 3 lokatę. Jej siostra
Ola była 2 w biegu na 1200
m.

W śród chłopców także
drugi był Arkadiusz Stromski z Tęczy Nowa Wieś Lę
borska, a szóste miejsce zajął jego kolega klubowy; Paweł Żmudziński. Paulina
Gaffke z lęborskiej "piątki"
była trzecia w biegu na 1400
metrów.
Na tym samym dystansie
na drugim miejscu linię mety minęła Ewa Konopińska
(Tempo - Poltarex) w biegu
dziewcząt starszych.
Na 3 miejscu przybiegła
Bożena Bikowska z tego samego klubu, Weronika Ludwik z Tęczy była 7. Widocz-

minioną sobotę odbył

się

W biegu dziewcząt na 1200 m 2 miejsce zajęła Ola
Konkol. Obok organizator biegów w Gdyni - Andrzej
Megier.
Fot Dariusz Nawrocki
ni byli także chłopcy starsi
na tym samym dystansie. 3
miejsce zajął Adam Miotk
(SP 5 Lębork), 4 miejsce
Emil Kreft (Tęcza), piąty był
Łukasz Gaffke (ZS nr 2 Lę
bork), ósmy Piotr Widera
(Gimnazjum Wicko), dzie-

siąty Adam Stromski (Tę
cza). W biegu seniorek na 5
km 3 miejsce zajęła Lucyna
Kuklińska-Nurkowska

z LKB Bracia Petk. Krzysztof
Wenta z Lęborka był 10
wśród mężczyzn.

(nn)

Ponad 600 zawodników na starcie

Podsumo anie Grand Pri

III ligi - Kaszubię Koście
rzyna. Nasz zespół uległ
nieznacznie 1:2, remisując
do przerwy 0:0.
Kaszubia wysoko posta wiła poprzeczkę Pogoni,
prezentując wiele dobrych
akcji. Trener lęborskiego
zespołu - Jarosław Kotas,
nadal poszukiwał właściwe
go rozwiązania personalnego, sprawdzając praktycznie
wszystkich piłkarzy, jakich
ma do dyspozycji. Goście
prowadzili 2:0, po dobrych
zagraniach swoich napastników. Pogoń uzyskała kontaktową bramkę po golu samobójczym obrońcy Kaszubii. W 75 minucie o mało nie
doszło do wyrównania - ład
nym strzałem popisał się
Piotr Kryszałowicz, ale piłka
trafiła w słupek.
Ostatni sprawdzian zespołu obserwowała c1
grupa kibiców, która OL
kuje na pierwszy występ
w lidze. Wiosenną rundę
Pogoń rozpocznie w niedzielę w Lęborku meczem
z Bałtykiem Gdynia. Począ
tek spotkania godzina 12.
(nn)

~

akończyła się

czwarta
edycja biegów o Grand
Prix Sopotu. W imprezie
uczestniczyło ponad 600
uczestników podzielonych
na odpowiednie kategorie
wiekowe.
Po raz kolejny dobrze zaprezentowali się przedstawiciele naszego regionu.
W gronie najmłodszych na
3 pozycji linię mety minęła
Kamila Pobłocka z SP 5 Lę
bork. W biegu chłopców na
dystansie 1200 metrów

zwyciężył

Leszek Mielewczyk, uczeń Szkoły Podsta wowej w Wicku. Podobny
sukces zanotował Szymon
Kreft z Tęczy Nowa Wieś
Lęborska w biegu juniorów
na 4 km. Było to trzecie kolejne zwycięstwo ucznia
ZSM w Lęborku. N a piątej
pozycji przybiegł Karol Kozyra z LKB Bracia Petk.
Z tego samego klubu w gronie juniorek na pierwszym
miejscu przybiegła Grażyna
Kulikowska, a w biegu se-

niorek Lucyna KuklińskaNurkowska była druga.
Wśród mężczyzn na trzecim
miejscu przybiegł Adam
Thiel (Lębork) a na czwartym Piort Pobłocki (Farm
Frites).
Ostatnia edycja sopockich biegów odbędzie się 18
marca. Końcowe zwycię
stwo zapewniła sobie dwójka naszych zawodników;
Grażyna Kulikowska i Szymon Kreft.
(nn)

Mistrzostwa województwa pomorskiego

Siatkarski sukces
odopieczni Jarosława
Pruskiego, siatkarze
Pogoni Lębork zwyciężyli
w finałowym turnieju mło
dzików o mistrzostwo województwa pomorskiego. Turniej przeprowadzono w Cewicach, oprócz Pogoni za grały zespoły SKS Starogard Gdański, Ósemki
Słupsk i MTS Kwidzyn.

Pogoń pokonała kolejno
wszystkie trzy zespoły po 2:0,
odnosząc w turnieju zasłużo
ne zwycięstwo.
Naj lepszym
zawodnikiem turnieju wybrano
Pawła Kowalskiego, kapitana Pogoni. Pozostały skład
Pogoni: Krzysztof Rzepecki,
Robert Smyl, Piotr Zaborowski, Damian Trojanow-

ski, Paweł Dziekanowski
i Arkadiusz Badziński.
Końcowa kolejność mistrzostw województwa po'
morskiego młodzików:
1 m - Pogoń Lębork
2 m - Ósemka Słupsk
3 m - MTS Kwidzyń
4 m - SKS Starogard
Gdański.

(nn)

Pitka

nożna

Zawody w hali
hali sportowej ZespoGospodarki
Żywnościowej i Agrobiznesu odbędzie się jutro halowy
turniej piłki nożnej o puchar
przewodniczącego
Rady
Miejskiej w Lęborku.
W zawodach wezm1e
udział 8 drużyn, m.in. z
szego powiatu oraz za
szeni goście z Gryfic w województwie zachodniopomorskim.
Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy eliminacyjne, które wyłonią najlepsze drużyny finałowe.
Początek gier godzina 11
Przed turniejem odbędzie
się podsumowanie naszego
plebiscytu na Sportowca
łu Szkół

l"\

2000.

W imieniu organizatora,
Rady Miejskiej i Urzędu
Miasta w Lęborku, zapraszamy na ostatni w tym roku
halowy turniej piłki nożnej.
(nn)
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