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r-----""."W__.,_..,... -W szkole rodzenia przygotowujemy pacjentki do
porodu naturalnego. W pływamy ria
pozytywne nasta wienie do niego
rodzącej - mówi'
Alina Brzezińska,
położna, instruktorka szkoły rodzenia. str.

Nowa Wieś. Po meczu w Darżewie
Poszaleć
■

obra wiadomość dla
internautów. Już wkrótce
będą mogli poserfować po
nowych stronach Lęborka.
Nowa witryna jest już
przygotowana, jednak musi
być jeszcze zatwierdzona
przez Naukową i Akademicką

2

Zacy w mieście

Sieć Komputerową.1\vórcami

stron jest Dorota Wołosiuk i
Waldemar Tabaka z firmy
DWCom.
- Nowa strona będzie
miała zupełnie nowy wymiar
powiedziała
Dorota
Wołosiuk. - Ciepłe kolory;
łatwa obsługa i dobra grafika
będą na pewno przyciągać
odbiorców. Podajemy adres
dla tych, którzy będą chcieli

W Zespole Szkól
Mechanicznych
odbyła się inauguracja roku akademickiego na
pierwszym roku
studiów politologii. Na pierwszym
roku naukę rozpoczęło blisko 100
studentów.

odwiedzić

str.-4

stronę ·
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miłość

Taniec moja

Wystartowały

Danuta Stec-Laskowska potrafi

wśród dziewcząt
dużym

powadze-

niem.
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po

nauczyć tańczyć.

Prowadzone przez
nią zespoły Bajadera i Bajaderka
od lat cieszą się

.

tę

www.lebork.pl.
(rak)
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Zmięnne szczęście
Lęborska Pogoń

najpierw uległa
0:1 Cartuzji Kartuzy, a w drugim
meczu pokonała
Orla Choczewo
2:0. Chrobry doznał wysokiej porażki 1:9 ze Stolemem Gniewino.

str. 12

użym os1ągmęoem lę

Rys. Marek W dziękoński

zakłócenia

Pogorzelice, Krępę i Darżewo. Po
meczu w Darże·wie, rozegranym
między piłkarzami Krępy i Pogorzelic, doszło do burdy i w ruch
poszły sztachety Poturbowany został sędzia, mieszkaniec Pogorzelic. Policja ustala sprawców zaj-

poP od zarzutem
publicznego po merządku

czu w

Darżewie Zarząd

Gminy
rozgrywek piłkarskich drużynę z Janowiczek. Wykluczeni zawodnicy
twierdzą, iż w tym czasie rozgrywali u siebie mecz z drużyną
z Wilkowa.
Co innego mówią kibce z Pogorzelic, a sołtys tej wsi, Stanisław
Wrześniewski. całą winą za bijatykę na bmsku obarcza kibiców
z Janowic i Janowiczek, wśród których znajdowała się część piłka
rzy z klubu Błękitne Janowiczki.
Przypomnijmy. W nowowiejskiej gminie dobiegają końca rozgrywki piłkarskie, których główną
nagrodą będzie puchar od wójta.
O miano najlepszych tutejszych
futbolistów ubiegało się dotąd 6
drużyn. Najwięcej punktów zdo-·
były Janowiczki, wyprzedzając
wykluczył

z

międzysołeckich

borskich Amazonek jest
zdobycie trzeciego miejsca
w VI Ogólnopolskiej Spartakiadzie Amazonek. Spartakiada odbyła się pod hasłem
,,Dąż do sprawności" .
W sporfowej imprezie
udział wzięły 33 drużyny
z całej Polski oraz dwie drużyny z Ukrainy. Panie z Lę
borka startowały po raz
pierwszy W biegu z przeszkodami, sztafecie po kopercie, rzucie ringo i lotką do tarczy najlepiej spisały się Aleksandra Jóźwikowska, Genowefa Lichucka, Danuta Karbowiak i Regina Jankowiak,
która również zajęła jedno
z czok>wych miejsc w maratonie chodziarskim. Uczestniczki spartakiady wystąpiły
również w układzie tanecz nym w strojach łuczniczek.
(rak)

Fot. Tomasz Siebert

ścia.

: Lucjan ~re·

- Decyzja członków zarządu
oparta jest na pomówieniach i domysłach, a nie na faktach - mówi
Andrzej Syldatk, przez klubu Błę
kitne Janowiczki. - Klub nie może
odpowiadać za wybryki na innych
boiskach, z udziałem pseudokibiców z Janowiczek czy Janowic lub
z innych miejscowości. Domyśla
my się, iż pozazdroszczono nam
tytułu przyszłego lidera. Złożyli
śmy protest.
- Skargą piłkarzy z Janowiczek
członkowie zarządu rozpatrzą na
najbliższym posiedzeniu - informuje wójt Marian Borek.
(e)

członek Zartądu Klub
·Błękitne Janowiaki
. ~ Klub zrzesz~ 40

zawodników. Powst
niedawno i już daje się
zauwazyć, że treningi i me
skupiają uwagę młodzieży,

odciqgajqcjq od chuligaństw
·i alkoholu. Nie chcemy, by
wysiłek zawodników

posz

na marne Po 7 lata h
doprowadzili oni boisko d
użytku. Zawodnicy otrzyma
stroje i obuwie. Gramy 1
będz emy rać dal 1.
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~~ AUTO-GAZ
Montaż Instalacji gazowej w samochodach.

ARKADA
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panele ścienne
pianka tapicerska
blaty robocze
wstęgi drzwiowe
parapety okienne
Projektowanie

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

\.

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

l

i kompleksowe wyposażenie ;

:

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

CENY
84-300 Lębork
ul. Krzywoustego 14

tel./fax 059 8621732

I
I

r

''
-

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

BRUTTO
80-404 Gdańsk-Wrzeszcz
ul. M. Reja 3
tel. 058 3447213
kom. 0502 525557

I
I

2

płyty

wnętrz użytkowych.

PATRONACKA STACJA PALIW RAFINERII GDAŃSKIEJ S.A.
UL. KRZVWOUSTEGO 15 A, TEL./FAX (059) 8631 366

'

KONKURENCYJNE CENY

możliwość płatności przelewem, kartą kredytową

@

~----

P.H.GĄPŁYT

I

I. ,'

- od 8,78 zł/m
-15 zł/mb

2

RATY •
ZAPEWNIAMY TRANSPORT

81-029 Gdynia-Chylonia
ul. Północna 10
tel. 058 7821120
kom. 0502 525571
-~=~

-

1

Il

84-300 Lębork
ul. Krzywoustego 29 R
STOLARNIA
tel. 059 8625072
kom. 0502 525591
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Ziemi Lęborskiej

Minął tydzień

Nasze rozmowy

li Apel Mariny

Z Aliną Brzezińską, położną, instruktorką w Szkole
Rodzenia w Lęborku rozmawia Adam Reszka.
- Jak wyglądają zajęcia
w Szkole Rodzenia?
-

Zajęcia dotyczą ćwi

czeń ogólnokształtujących,

Port Jachtowy w Łebie zwraca się z prośbą do całe
go świata żeglarskiego i ludzi morza o stworzenie
asysty kpt. Krzysztofowi Baranowskiemu. Pozwoli
ona żeglarzowi na wpłynięcie z pełnymi honorami
do macierzystego Portu Jachtowego w Łebie.
Fol T0masz Siebert

li Pomnik bezprawia

które przygotowują organizm do wysiłku. Prowa dzona jest również nauka
oddychania torem przeponowym w rytmie trzech faz.
Przygotowujemy pacjentki
do porodu naturalnego aktywnego. Wpływamy także na pozytywne nastawienie matki do porodu. Wiele
matek, które pierwszy poród mają przed sobą obawia się tego momentu.
Przez pewien czas mieliśmy nawet panią psycholog, która uczyła się w szkole rodzenia, a później po' magała nam w pracy

- Od ilu lat szkoła działa
w lęborskim szpitalu?
-

Szkoła

wstała

Miasto czeka na ostateczne, prawomocne rozstrzygnięcie sądowe w sprawie wydania terenu, który
od lat bezprawnie, według przedstawicieli miasta,
zajmuje jeden z dzierżawców. Protestując przeciwko
bezradności sądów miasto opasało zrujnowany teren wymownym transparentem, przepraszając
wszystkich za „ dyskomfort estetyczny" spowodowany widokiem takiej ruiny przy ulicy Sienkiewicza.

Rodzenia pow 1995 r., po reorga-

nizacji oddziału położni
czo-ginekologicznego.
W 2000 r. szkoła ma podpisaną umowę z Pomorską
Kasą Chorych. Wszystkie
zajęcia są nieodpłatne. Może na nie chodzić każdy
chętny;
warunkiem jest
skierowanie od lekarza rodzinnego bądź ginekologa.
Zajęcia odbywają się codziennie, a na życzenie pacjentki mogą odbywać się
z partnerem lub inną osobą
towarzyszącą.

- No właśnie, jak reagują
gdy przychodzą
tu po raz pierwszy?
mężczyźni,

- Są spięci, ale po kilku
pierwszych wizytach dochodzą do siebie. Przeważ
nie mężczyźni, którzy biorą
udział

zajęciach

uczestniczą

później

w porodach ro-

dzinnych.

- Czy to prawda, że ojcowie mdleją lub boją się
uczestnictwa przy narodzinach dziecka?
- Nie, skądże. Panowie,
którzy byli przy porodzie
określają to jako niesamowite przeżycie. Nie zdarzyło
się, aby mężczyzna zemdlał, to mit - zły z resztą.
Podczas porodu osoba towarzysząca, bo nie zawsze
musi to być mąż, może to
być siostra lub matka, jest
rodzajem łącznika pomię
dzy rodzącą a personelem.
Pomaga też przy samym
porodzie, kiedy trzeba uło
żyć odpowiednio rodzącą
kobietę. Najważniejsze jest
wsparcie dla kobiety

- Czy dużo kobiet przychodzi do Szkoły Rodzenia.
- Z naszej nauki korzysta
coraz więcej kobiet. Przychodzą nawet te, które
pierwszy poród mają za sobą.

- Czy po przeszkoleniu
pacjentka jest zdolna odbyć
poród w domu?

Fot. Tomasz S1ebert

Oferty zatrudnienia z Powiatowego

li Jeszcze

miesiąc

5 U

■

termin oddania do użytku 12 mieszkań
komunalnych przy ul. Komuny Paryskiej i Lotników.
Przyszli mieszkańcy wprowadzą się najbliżej za miesiąc. Cztery nowo budowane domki miały być zamieszkane już w sierpniu. Jednak z powodu przedłużających się prac budowlanych najbliższy termin
ukończenia przewidywany jest na wrzesień.

w Szkole Rodzenia

...

- Czy są w pani pracy
przyjemne, sentymentalne
chwile?
- Tak, bardzo cieszy
mnie, kiedy mogę spotkać
się z matkami, które uczyły się w naszej szkole. Pytam je o przeżycia z poro-

Urzędu

Pracy w

du, o to jak sobie radzą teraz. Jeśli mają jakieś problemy, staram się pomagać
im dalej. Zawsze chciałam
pracować w Szkole Rodzenia.

-

■
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■

psycholog (wykształcenie
praca w Słupsku na
pół etatu)
■ technolog żywności
■ inżynier mechanik maszyn (praca dla absolwentów szkoły wyższej, wymagana znajomość języka angielskiego oraz umiejętność
pracy z programem AUTO
CAD - praca w Maszewie)
■ nauczyciel matematyki
(wykształcenie wyższe

z przygotowaniem pedagogicznym, praca na czas
określony - w Wicku)
■ nauczyciel języka niemieckiego (praca w Siemirowicach)
■ nauczyciel wychowania
fizycznego

■
■

dekarz
malarz

■ wędzarz ryb (5 lat stażu
pracy - wędzarnia komputerowa) oraz technolog
przetwórstwa ryb (praca
w Wąbrzeźnie, możliwość
zakwaterowania)
■ ścieniarka skóry (wymagany staż pracy w zawodzie)
■ szwaczka, obuwnik, ście
niarka, zawijarka, wykrawacz, montażysta, mechanik maszyn szyjących,
technik-obuwnik (praca
w Strzelinku k. Słupska)
■ pracownik przetwórstwa
ryb (praca w Łebie - praca
na trzy zmiany)

(Tom)
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Fot. Adam Reszka

Ziemi Lęborskiej

Dziękuję

Lęborku

wyższe,

tualne prawo do wykonywania zawodu, dla samotnych zakwaterowanie
w hotelu pielęgniarskim)
■ inżynier budownictwa lą
dowego (drogi, mosty uprawnienia drogowe)
■ kierownik budowy z aktualnymi uprawnieniami
■ inżynier mechanik (dobra znajomość obsługi
komputera)
■ murarz
■ glazurnik
■ stolarz meblowy
■ operator maszyn
numerycznych

Fot. Adam Reszka

rr~ ,. ,
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Lęborku.

Opóźnia się

Brzezińska

- W zasadzie tak, ale ra-·
Biógraiń i
~
czej nie polecam porodów
w domu. Większość poro- L"' r,~"''"'~ ;;,,r."' ~:,,,--:fł:l•l::?:/Sll
dów w domu wynika raczej Alina Brzezińska urodziła się
z tego, że dzieje się on ,w 1965 w Lęborku. Medyczne
szybko i kobieta nie zdąży studia zawodowe w Słupsku
do szpitala. Lęborski szpi- ukończyła w 1987 roku,
tal ma tytuł „Szpital przy- a w 1995 ukończyła kurs szkoły
jazny dziecku", ponieważ rodzenia w Łodzi. Od 11 lat pracuje w szpitalu w Lęborku i od
promujemy
karmienie początku powstania Szkoły Ro·
piersią. Przy Szkole Rodzenia jest w niej instruktorką.
dzenia działa również po- W 1986 roku wyszła za mąż
radnia laktacyjna, która i jest szczęśliwą matką dwóch
niesie pomoc kobietom synów w wieku 7 i 13 lat
w kryzysach laktacyjnych.

n

Oferty pracy przygotowane przez PUP w
■ spawacz, monter kadłu
bów okrętowych (praca
w Stoczni Gdynia)
■ spawacz kadłubowy
(elektryczny), monter kadłubów okrętowych, monter rurociągów okrętowych,
ślusarz okrętowy (praca
w Stoczni Gdańskiej)
■ inżynier mechanik maszyn i urządzeń - kierownik produkcji (wymagana
znajomość języka angielskiego, zagadnień technicznych, rysunku technicznego - praca w Charbrowie)
■ pielęgniarka (praca
w Gdańsku, wymagane ak-

Alina

Cdii\sk, Targ Drzewny9.'11
teł. (058) 300-32-60, fax 300-32-66,
300-32·10fax300·32•t3

GafJia, ul. Starol'lieiska 17,6
lei. (0581661·43· 14. 620-78-40
Go,Tia, 1fŚW1ęt~kat4tB
teLlax(058)622·74-79

Lębork

tel. (059) 862·88·20

84-300 Lębork, ul.
(Stary Browar).

Wolności

40

PU.SKAPRESSE· Sp. zo.o. Ocl1z1ał Prasa Bałtycł(a
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/t t

Plazes Krzysztof Kr]4la

DnMTia CPP QxW (jjańsl(,
ul. Polęże 3
tel. 305 00 25. fax 305 00 24
Prą graby• Krzysztof lgna!Ołfic.z, teł. 3003 128
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Akcja

W skrócie

sprzątania świata

li Rozrasta

się

gimnazjum

CEWICE. Budynek cewickiego gimnazjum powiększył
się o cztery izby lekcyjne. 1 września wykonawca tzw.
łącznika, dobudowywanego do istniejącego obiektu, oddal do użytku segment z pomieszczeniami do nauki.

Nauczycieli i uczniów czeka jeszcze oficjalne otwarcie.
tej uroczystości wyznaczono na 14 października,
na Dzień Edukacji Narodowej. Kolejne cztery izby lekcyjne mają być oddane do użytku za rok. W dalszych
planach jest także wykonanie w łączniku świetlicy; stołówki oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
- Realizacja tych zamierzeń zależy jednak od pieniędzy,
a jak wiadomo, budżet gminy jest skromny - dodaje dyrektor gimnazjum, Ryszard Majko.
Do gimnazjum w Cewicach uczęszcza 24 7 uczniów z całej gminy. Większość z nich dowożona jest gimbusem,
otrzymanym niedawno z MEN, lub korzysta z autobusów PKS. Jak podkreśla dyrektor, z usług PKS są bardzo
zadowoleni. Dojazdy i odjazdy gimnazjalistów odbywają
się na czas, bez opóźnień.
Cewickie gimnazjum może pochwalić się potężną, nawet jak na powiat, halą sportową. Niegdyś był to obiekt
produkcyjny Spółdzielni Kółek Rolniczych, który został
przebudowany i dziś służy zajęciom sportowym
uczniów oraz jako miejsce treningów i meczów rozgrywanych przez dorosłych sportowców.
Datę

Wszystkie lęborskie
szkoły podstawowe
i gimnazjalne wzięły
lub jeszcze wezmą
udział

w

sprzątaniu

świata.

W tym roku akcja odbywała się pod
hasłem segregacji
śmieci.

W Zespole Szkół nr 1
dzieci z pierwszej klasy
gimnazjalnej posprzątały
teren wokół szkoły; a na zorganizowały

stępnie

1

piknik integracyjny na boisku szkolnym. Klasa druga gimnazjum sprzątała
teren nad jeziorem Lubowidz, a szósta las na Górze
Małoszyckiej Obie również zorganizowały sobie
piknik: gimnazjalna nad
je7.~m,_ a, podstawowa
. -mczowce.
pr
Dzieci z Zespołu Szkól
nr 2 (dawna Szkoła Podstawowa nr 7), sprzątały
lasek znajdujący się naprzeciwko firmy Farm Frites. W tym małym lasku
zebrały aż 20 worków
śmieci. Ogółem z klasy
pierwszej i drugiej gimnazjalnej sprzątało 120 dzieci. Młodsi natomiast przeprowadzili akcję sprząta
nia świata na terenie szkoły.

- Dzieci uczą się w jaki
sposób szanować przyrodę, takie akcje są bardzo
dobre - powiedziała wicedyrektor Irena Sarnowska.
- Oprócz tego ekologia
się
powtarza
często
edmiotach nauczaw
. w biologii, czy geoni
grafii.
Zespól Szkól nr 3, czyli
dawna „czwórka" ograni-

Lębork.

(e)

li Ekologicznie i opłacalnie

Sprzątanie świata odbywało się

w tym roku pod hasłem segregacji śmieci.
Fot Tomasz Siebert

do sprzątania terenu wokół szkoły; a klasy
gimnazjalne posprzątały
plac Pokoju.
- Nasza szkoła jest dosyć duża, są to trzy budynki i sala gimnastyczna na
placu Pokoju - powiedział
Waldemar Walkusz, dyrektor ZS nr 3. - A na dalsze
wyjazdy, by wynająć autokar szkoły nie stać. Sprzą
tanie świata będzie kontynuowane. Za dwa miesiące
uczniowie ponowią akcję.
czyła się

Indywidualnie do tej
akcji podeszli natomiast
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8. Wychowawcy
każdej z klas po rozmowach z uczniami decydowali co i kiedy będą sprzą
tać.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 sprzątali pobliski lasek i okolice swojej szkoły:
- Nasza akcja nie jest
jednorazowa - stwierdziła
Małgorzata Szauła, dyrek-

tor szkoły. - Za każdym razem gdy zauważymy; że
jest brudno, uczniowie
sprzątają śmieci.

sprzątanie
Masowe
natomiast
przewiduje
Szkoła Podstawowa nr 3.
Dzisiaj uczniowie przystą
pią do sprzątania okolicy
szkoły; parku Chrobrego
i terenów przy Zespole
Szkół Mechanicznych.

LĘBORK. Lęborska firma Premo Polska jako pierwsza
w kraju otrzymała wyłączność na sprzedaż i montaż
nowoczesnej technologii filtrowania oleju silnikowego.
Otrzymała ją od amerykańskiego koncernu Premo. Po
zastosowaniu tej technologii będzie można przejechać
bez wymiany oleju nawet 400 tys. km. W tym czasie konieczna będzie wymiana jedynie filtrów standardowych. Technologia jest już sprawdzona na samochodach duńskiej firmy Trans Cargo. Otrzymała też atest
ISO.
Normy poziomu zanieczyszczeń zużytego oleju wynoszą 30 jednostek. Po zastosowaniu systemu filtrowania
oleju, poziom zanieczyszczeń spada aż do 3 jednostek.
- Jest to w pełni ekologiczna technologia - mówi Piotr
Czuprewicz z Premo Polska. - Dodatkowo pozwala ona
sporo zaoszczędzić na wymianie oleju i na zużyciu paliwa (do 10 proc.). Po zbadaniu próbki brudnego oleju
dowiemy się o wszystkich nieprawidłowościach w na szym silniku. Będzie więc można mieć nad nim pełną
kontrolę.
Trwają rozmowy

na temat utworzenia serwisu takich
systemów w okolicach Lęborka. Najtańszy zestaw bę
dzie kosztował ok. 3 tys. zł. Za najdroższą jego wersję
trzeba będzie zapłacić 4,5 tys. zł.
(tes)

(rak)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
■

'

ni~pełnospraw

O nesoby zamteresowanena

uzyskaniem pożyczki
kupno środków ortopedycznych i pomocniczych
lub na założenie działalno
ści gospodarczej mogą się
zgłosić do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.
PCPR dysponuje aktualnie pieniędzmi z przeznaczeniem na ten cel.
- O taką pożyczką ma
prawo ubiegać się osoba
niepełnosprawna, posiadająca nadal ważne orzeczenie o przyznaniu grupy
z tytułu niezdolności do
zatrudnienia lub o stopniu
niepełnosprawności - wyjaśnia Sylwester Jurczyk,
który w PCPR zajmuje się

■

a
sprawami rehabilltacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych. - Ponadto musi być zarejestroPowiatowym
w
wana
Urzędzie Pracy jako bezrobotna i poszukująca pracy
N a niepełnosprawnych
czeka też pomoc w formie
dofinansowania zakupu
przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych.
W przypadku dzieci potrzebne jest aktualne zalekarskie,
świadczenie
stwierdzające uprawnienie
do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego.

Jak wyjaśnia dalej insp.
Jurczyk, środki ortopedyczne to przede wszystkim protezy kończyn dol-

I
nych i górnych, a pomocnicze to ro.in. aparaty słu
chowe, szkła kontaktowe
czy optyczne oraz pieluchomajtki. Pieniądze na
ten cel mogą być przyznane do wysokości 150 proc.
limitu ustalonego przez
kasę chorych. Granica wysokości J)Ożyczki na dzia lalność

gospodarczą

25-

krotne przeciętne wyna grodzenie, czyli ok. 46-47
tys. zł.
Osoby zainteresowane
uzyskaniem wsparcia w tej
formie insp. Jurczyk prosi
o wizytę w pok. nr 25,
w budynku Starostwa Powiatowego. Otrzymają tu
informacje
szczegółowe
i pomoc w załatwieniu niezbędnych informacji.

PCPR zajmując się
związanymi
sprawami
z rehabilitacją zawodową
i społeczną niepełno
sprawnych, dofinansowuje
także pobyty na turnusach
rehabilitacyjnych.
(e)

Od lewej: Lars Lund, Elżbieta Lund i Piotr Czuprewicz prezentują system filtrowania i atest.
Fot Tomasz Siebert

REKLAMA------------------------------

Lekarz dermatolog
A. STANOWSKA-HETMAŃSKA

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

inne

godziny.
Lębork,

ul. Kossaka 70/1
tel. 8621-545 Z-1093/A/502

KARTEL • BYTÓW
FABRYKA KARTONÓW OD 1997 r.

z11i5El]

1 ~TEKTURY
MY KARTONÓW CAŁE GÓRY
DOSTARCZYMY DLA KAŻDEGO I małego I DUŻEGO
GDY TWÓJ PRODUKT CENNY
JEST TO ZAPAKUJ GO NA FEST.
ZAMÓW KARTON I MIEJ GEST

TEL. (059) 822341 O

Z-1049/A/502

T
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Vivat akademia

W skrócie

li Lody dla

osłody

Liceum Ogólnokształcące w Łebie jest pierwszą, pozalęborską, szkołą średnią w powiecie. Na uroczy-

Społeczne

stości odsłonięcia tablicy i przecięcia 'wstęgi w nowej
szkole obecny był przedstawiciel Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
Liceum w Łebie powstało przy wspólnym staraniu Łeb
skiego Towarzystwa Oświatowego i władz miasta. Społeczne zaangażowanie przyniosło zamierzony efekt
i w bardzo krótkim czasie na terenie pozostałym po byłej jednostce wojskowej powstała pierwsza szkoła śred
nia w Łebie.
Początkowo na otwarciu miał zagościć sam minister
edukacji narodowej, nie mógł jednak przybyć ze wzglę
du na ważne sprawy służbowe. W jego zastępstwie zjawił się Jan Krypa, główny wizytator ds. kultury fizycznej.
Po uroczystym przecięciu wstęgi licealna młodzież, po
otrzymaniu z rąk dyrektor Doroty Gieryk planów lekcji,
została zaproszona na lody; aby szczęśliwie zacząć ten
pierwszy rok nauki.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy w naszym powiecie jeszcze jedną szkołę średnią i zarazem pierwszą
poza Lęborkiem - mówi Witold Piórkowski, starosta powiatu lęborskiego. - Będziemy starać się pomóc jak tylko możemy w rozbudowie tej placówki.
Z okazji otwarcia, starostwo ofiarowało kilka książek na
zaczątek szkolnej biblioteki.

(tes)

W Zespole Szkól Mechanicznych odbyła się inauguracja roku akademickiego na pierwszym roku
studiów politologii.
Politologia jest pierwszym kierunkiem studiów
utworzonym w Lęborku
przez Uniwersytet Gdański.
Na pierwszym roku naukę
rozpoczęło blisko 100 stu dentów. 30 żaków, którzy
zapisali się na studia jako
pierwsi, otrzymało zwrot
opłaty rekrutacyjnej w wysokości 30 zł.
- Rozpoczęłam studia,
ponieważ jest duże bezrobocie, a kobietom trudniej
znaleźć pracę - powiedziała

Jadwiga Łudzińska, studentka. - Zajęcia odbywają
się w Lęborku, znacznie obniża to koszty nauki, nie
muszę dojeżdżać i szukać
noclegów. Poza tym zawsze
interesowałam się polityką

i administracją.
W piątki zajęcia będą
trwały od godziny 12.15 do
19.15, natomiast w sobotę
od godz. 8.30 do godzin poStudenci
południowych.
przyjezdni będą mogli skorzystać z internatu Zespołu

w inauguracji udział wzięli

przedstawiciele

du i dyrektor ZSM.

samorząFot Adam Reszka

Mechanicznych.
Szkół
W przyszłym roku mają powstać trzy nowe kierunki:

administracja i zarządzanie
oraz marketing.
(rak)

REKWM
NIEMIECKA FIRMA ZAT
PRACOWNIKÓW Z AKT'
NIEMIECKIM PASZPO
(pozwoleniem na pracę)

NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:

- ślusarz

Dorota Gi~ryk
r.łyrekt9r liceum

rata

<>t. Torom Siefl.r
- Rok szkolny zaczął się u nas tydzień pó:i
niej - wcześniej chcieliśmy się lepiej poznać, byliśmy ~a W}'.
cieczce, organizowaliśmy ognisko. W szkole mamy takze zaJę
cia rekreacyjno-sportowe, m.in.jazdę konną i żeglarstwo.
Dbamy o milą atmosferę i dobry kontakt z uczniami. Zajęcia
w liceum trwają trochę dłużej, ale zafożyliśmy, że nie będzie
my zadawać prac domoi,vych, jedynie z polskiego, matematyki,
czasami z języka obcego

miesięczna:

- cieśla
- elektryk

- murarz

-pomocnik

- monter rusztowań
Kontakt
MULTIPLE
skr. poczt. 21
60-974 Poznań (54)

477,37 PLN

'

-spawacz

......
POLSKO-NIEMIECKIE
BIURO MATRYMONIALNE
zaprasza panie.
Oferujemy szeroki
i różnorodny wybór ofert
ze strony niemieckiej.

Zapraszamy do

OSTATNIA SZANSA!
FELICIA TREND 1,6
W CENIE 1,3 !

najnowocześniejszego

salonu na
Skoda Felicia

prosimy kierować
na adres:
MULTIPLE
skr. poczt. 21
60-974 POZNAŃ

Zgłoszenia

promocję

Felicii Trend

0
GROBLEWSKI JR
Sopot, Al. Niepodległości 954
telJfax (058) 550 36 19, tel. (0604) 600 600
Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 54
tel. (058) 550 37 38, fax (058) 555 07 49
http://www.groblewski.com.pl

Na oficjalnym otwarciu łebskiego liceum zjawili się
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji, władz poFot.TomaszSiebert
wiatowych i miejskich.

,,'Al10fl.'

. ogłaszaj

się!

cena samochodu: 29 120 PLN
wkład własny:

5824 PLN

okres kredytu! 72 miesiące

I

R-12873/A/SS

I

RATY DLA KAŻDEGO
-SUPEROKAZJA BEZ ZAŚWIADCZEŃ OZAROBKACH
- BEZ PORĘCZVCIELI, MIN. FORMALNOŚCI

U NAS NAJNIŻSZE RA TY W KRAJU NP.
1 O OOO,- od 66,30 zł;
25 ooo,- od 165,74 zł;
100 ooo od 662 zł.

,,MECOM"

TEL. (058) 661 79 68
Killńskle90

sprzedaż

lin, narzędzi

firmy GALPOL oferuje usługi w zakresie

GDYNIA, ul. Świ•tolańska 46
51.UPSK, ul.

Promocyjna
gwoździ, śrub,

GALWANIZER NIA

R ZERWACJE
B.P.H.F.

EKOLOGICZNE
KOTŁY GRZEWCZE „HAJNÓWKA"

2/3

TEL. (059) -84 00 904

• CYNKOWANIA

• KADMOWANIA

• MIEDZIOWANIA

• NIKLOWANIA

• CHROMOWANIA

• SREBRZENIA

• TRAWIENIE MIF.DZf
,i ,., irk, uf W,ioVv, 63 {t eny HMORt,;,

t.. (058) 763 18-04-05

fax (058} 73h180S

Stacje Paliw
z dostawą do domu
po konkurencyjnej cenie

83-334 Miechucino
kl. (058) 684-.S l-2 I

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

piątek

15 sewnika 2000 r.
35/276

Pismiono Kaszebsczi Zemi
W skrócie
a „Pater Noster"

Nasze rozmowy

li

Rozmowa z

KĘTRZYNO. Niewielu wie, że na
Kaszubach istnieje
kościółek, a właści
wie kaplica, o nazwie „Pater Noster". Znajduje się
w niewielkiej wsi
Kętrzyno, w gminie
Linia, dwanaście
kilometrów od Lę
borka. Powstała
z inicjatywy śp. ks. Kaplica, o nazwie „Pater Noster".
Bazylego Olęckie
Fot Eugeniusz Pryczkowski
go, regionalisty
i miłośnika Kaszub, autora książki „Dzieje wsi i parafii
Linia". Nazwę zawdzięcza jerozolimskiej bazylice. Z niej
pochodzi kamień pamiątkowy; który jest umieszczony na
marmurowej tablicy przy wejściu do kaplicy. Napis na
kamieniu brzmi: ,,Pater Noster św. Rok Odkupienia 1983"
Rocznik oznacza czas zakończenia budowy kaplicy:

metropolitą

gdańskim, księdzem

arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim
- Nowożnieszim wedarzenim pielgrzimczi do
mdze
Swiati
Zemi
poswiacenie i odsłoniace
tofle z kaszebsczim teksta
„Ojcze nasz". Cze ksądz
arcebiskup rozmieje ju
nen tekst po kaszebsku?
- Nie tylko rozumiem,
ale od czasu do czasu też
czytam, dlatego, że jest to
jęzvl: moich braci i sióstr,
służę od wielu lat
k
jaku biskup. Odmawiając
codziennie, wielokrotnie
,,Ojcze nasz", chętnie czytam też tekst kaszubski jako, że wówczas łatwiej mi
wnikać w ducha tego języ
ka.
- Jacze podług ksadza
arcebiskupa mo znaczenie, że tófla z Modletwą
po kaszebsku
Pańską
naleze sa westrzód jinech
jazeków swiata w koscele
,,Pater Noster" w Jerozolimie?
- To, że tablica kaszubska znajdzie się wśród tych
języków świata ma znaczenie ściśle religijne, kulturowe oraz informacyjne
o języku. Bo wyobraźmy
s<;:1--:,.., ilu to ludzi codzienzesuwa się przed tymi tablicami w Jerozolimie
i będą się zatrzymywać
i pytać „A to jest jaki ję
zyk? Kaszubski. A gdzie
jest Kaszubia? W Polonii"_
Wówczas będzie to miało
znaczenie
niezwykle
i w wymiarze ogólnopolskim i w wymiarze kaszubskim.
- Ksądz arcebiskup jedze ju dredżi roz do Zemi
Swiati. Z jaką deją, jintencją jedze ksądz terozka
z Kaszebama?
- Jestem jednak przekonany; że wszystkim Kaszu bom towarzyszyć będzie
myśl, iż w roku 2000 od
Narodzenia Naszego Pana
Jezusa Chrystusa odwiedzić trzeba jego ziemię.
Dlatego wydaje mi się, że
ta motywacja ściśle religijna pielgrzymki będzie na
pierwszym miejscu, a na
drugim miejscu ta etniczna, kaszubska. By Kaszubi
jako wielka rodzina mogli
w 2000 roku oddać hold
naszemu Panu Jezusowi
Chrystusowi. Moja intencja własna zbieżna jest z tą
jaką mają Kaszubi. Ziemia
Święta jest miejscem,
w którym chcą żyć w pokojowych relacjach przedsta -

(ep)

■

Autokarem na lotnisko

z pielgrzymów przed wyjazdem z Gdańska otrzyma chusty z nadrukiem - logo pielgrzymki, turystyczne
czapeczki, informator oraz żółte koszulki z pielgrzymkowym logo_
Każda z grup będzie liczyła 50 osób, w tym co najmniej
jeden ksiądz. Do Warszawy na lotnisko wszyscy pojadą
autokarami. Stamtąd 18 września o godz. 6 rano trzy grupy wylecą pierwszym samolotem Boeing 763, a pozostałe
pięć grup wyleci z Okęcia do Tel Awiwu o godz. 16.40.
Kaszubscy pielgrzymi w Ziemi Świętej poci.zieleni będą
na osiem grup: żółtą, białą, jasnoniebieską, ciemnoniebieską, pomarańczową. czerwoną, zieloną i fioletową
Każdy

- -n

(sz)

li Historyczna wyprawa
Metropolita

gdański, ksiądz

wiciele trzech wielkich religii - żydowskiej, chrześci
jańskiej i muzułmańskiej.
Przezwycięża się opory
polityczne. Jednak katolików jest mało.
- A jacze bądze przesłanie z tego wioldżego
wedarzenio dlo tech,
chtemy ostóną doma; dló
Kaszebów i jinszech
Polóchów?
- Ja myślę, że my nad
tym wspólnie pomyślimy,
kiedy tam będziemy. Ziemia Święta czasami nazywana jest piątą ewangelią.
Jedziemy tam oddać hold
Chrystusowi, ale jedziemy
tam złożyć nasze wyznanie
wiary. A Kaszubi to ludzie
o głębokiej wierze, która
się sprawdza w ich codziennym życiu. Wyraża
to w regularnym
się
uczestniczeniu w niedzielnej mszy świętej, w solidnym przekazywaniu tradycji chrześcijańskiej w rodzinach. Zatem przesła
niem nas Kaszubów, którzy
udadzą się do Ziemi Świę
tej winien być szeroko za krojony apel, aby pilnowali tego co jest im bardzo
bliskie, a co się utożsamia
z wartościami chrześcijań
skimi. Ojciec Święty prosił
Kaszubów, by zachowali
swoją

tożsamość,

troskę

o język, chrześcijański katolicki kształt. Wydaje się,
że nic lepszego nie wymyślimy

arcybiskup Tadeusz

Gocłowski

- Niedówno ukozoł sa
pierszi w dzejach regionu
kaszebsczi elemeńtorz,
chteren mółim Kaszebóm
do możnosc poznanio historeji i jazeka -Starków.
Cze w dzysdniowi czas
internetu i móde na
uczba cezech mowów
tacze dzejanio mo cwek?
- Nie ulega żadnej wąt
pliwości język ten, którym
się kontaktujemy z ludźmi
poprzez Internet oraz inne środki masowego przekazu to jest inna sprawa.
Natomiast język kaszubski
to jest sprawa oddechu
ludzkiej duszy, kultury kaszubskiej. Dlatego jestem
wdzięczny Kaszubom, że
przełamują opory, żeby
z kaszubskim wychodzić
na zewnątrz, żeby mówić
w tym języku. Nasze pokolenie przełamuje te
opory, także w Kościele.
- O Kaszebach godają,
że są robocy, noparti
i pobożny. Cze po 40 laminałe
jacze
tach,
od przińdzenio ksadza
arcebiskupa z Krakowa
Jego
Gduńska,
do
pozdrzatk na naja grepa
etniczną je podobny?
- Jest to delikatne pytanie. Oni są może bardziej
stanowczy niż uparci, oni
są zdecydowani w obronie
pewnych wartości. Kaszu bi nie przetrwaliby przeszło tysiąca lat na tej ziemi, dotykanej tyloma klo-

Fot. Robert Kwiatek

potami, gdyby nie byli
związani tak mocno z wartościami chrześcijańskimi.

To jest zjawisko, które jest
refleksji
przedmiotem
psychologa czy etnografa.
U Kaszubów głęboka religijność płynie od wewnątrz. Pielgrzymka jeszcze ją pogłębi.
- Jako je nódzeja, że
nastapnym tego kroka po
mdze
pielgrzimce
odprowianie całi msze po
kaszebsku?
- Trudno powiedzieć.
Dlatego, że to jest sprawa,
która musiałaby uwzględ
niać dwie rzeczy. Taka
msza musiałaby być odprawiana w środowisku
w stu procentach kaszubskim. Nie można narzucać
języka kaszubskiego ludziom, którzy nim się nie
posługują. A my mamy
kaszubskie
wspólnoty
i tam język kaszubski
mógłby być językiem liturgii całej mszy świętej.
Trzeba jednak dokonać
przekładu tekstów liturgicznych, a przepisy Kościoła wyraźnie mówią, że

musi to być zatwierdzone
przez Stolicę Apostolską.
To co było możliwe już
mamy w Kościele czyli
teksty czytań i modlitw.
Rozmawiali:

Mariusz Szmidka
Leszek Szmidtke

Organizatorem ośmiodniowej pielgrzymki Kaszubów do
Ziemi Świętej jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, jedna z największych organizacji pozarządowcych w Polsce.
Głównym celem zrzeszenia jest wszechstronny rozwój
społeczny; gospodarczy i kulturalny Kaszub i Pomorza.
Działacze tej organizacji starają się chronić tradycję
i rozwijać kulturę. Za fundament etniczności uznają ję
zyk. Prezesem zrzeszenia jest prof. Brunon Synak. Poprzez pielgrzymkę Kaszubi chcą uczcić wielki jubileusz
chrześcijaństwa, a także podkreślić trwanie Kaszubów
w wierze. Zrealizują też słowa Ojca Świętego, który podczas wizyty w Sopocie zachęcał do pielęgnowania języka
kaszubskiego i strzeżenia tego dziedzictwa, które stanowi
o ich tożsamości. Głównym punktem pielgrzymki będzie
odsłonięcie i poświęcen1e tablicy z kaszubskim tekstem
,.Ojcze nasz" w kościele „Pater Noster" w Jerozolimie. Została ona wykonana przez ojców benedyktynów i zamontowana na jednej ze ścian wśród 112 innych tablic w róż
nych językach świata. Ma wymiary 40 X 60 cm.
(sz)

li Pielgrzymkowa „Pomerania"
Naj nowszy numer miesięcznika „Pomerania" organu
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w większości poświęcony jest pielgrzymce Kaszubów do Ziemi Świętej.
Pismo publikuje rozmowę z metropolitą gdańskim arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim oraz prezesem zrzeszenia prof. Brunonem Synakiem. Red. Stanisław Janke
przypomina długą drogę kaszubszczyzny na ołtarze
w kościele katolickim. Są też opinie Kaszubów, którzy
pojadą do Ziemi Świętej.
(sz)

li Duchowni na pielgrzymce
Lista księży, którzy wezną udział w kaszubskiej pielgrzymce do Jerozolimy
1. abp Tadeusz Gocłowski z Gdańska
2. ks. bp Zygmunt Pawłowicz z Gdańska
3. ks. Stanisław Megier z Gdyni
4. ks. Janusz Pawlak z Dębicy Kaszubskiej
5. ks. Bogusław Głodowski z Gdańska
6. ks. Jacek Dawidowski z Chojnic
7. ks. Jacek Pawelczyk ze Złotowa
8. ks. Bronisław Chudy z Kłodawy Gdańskiej
9. ks. Zbigniew Wilczyński z Półczna
10. ks. Kazimierz Goldstrom ze Świekatowa
11. o. Roman Deyna z Gdańska
12. ks. Zbigniew Kerlin z Redy
13. ks. Andrzej Kreft rodem z Gowidlina
(sz)
14. ks. Ireneusz Kalf z Pelplina
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Na jeziorach
li Opty-mistyczne regaty

Walka o godny jubileusz

ŁEBA Zawody żeglarskie - Amber Cup-Złota Jesień
w klasie optymist odbyły się w miniony weekend na
wodnych akwenach Łeby. Wzięli w nich udział zawodnicy z Uczniowskich Klubów Sportowych z Łeby i Ustki
oraz Liga Obrony Kraju z Lęborka. Zawodnicy walczyli
też o Puchar Burmistrza Miasta Łeby; który dokonał
oficjalnego otwarcia regat. Pierwszy bieg rozpoczął senator Kazimierz Kleina, dając znak do startu wystrzeloną w niebo rakietą.
Młodzi zawodnicy zmagali się między s~bą na pełnym
morzu. Warunki były typowo żeglarskie, a porywisty
wiatr stanowił nie lada wyzwanie dla dzieci na małych
łódkach. Pływali na trasie o kształcie trójkąta . Nad bezpieczeństwem młodych zawodników czuwała policja,
Brzegowa Stacja Ratownicza, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i bosman dyżurny portu. Mimo to zawodnicy mieli na sobie kamizelki ratunkowe.
- Zabezpieczenie mieliśmy bardzo dobre - mówi Andrzej Strzechmiński, opiekun łebskiego UKS. - Oczywiście nie obyło się bez drobnych awarii i wywrotki, ale
na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Chciałbym
podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tych regat, mieszkańcom Łeby; sponsorom,
a szczególnie Markowi Sopińskiemu z łebskiej policji.
W sumie odbyło się pięć biegów; według reguł odrzucono najgorszy. W biegu o puchar burmistrza najlepsza
była Anita Podolak z UKS Łeba. Tuż za nią uplasowali
się jej towarzysze klubowi: Beata Maciejewska, Paweł
Werda, Magdalena Niedbałka. W ogólnej klasyfikacji
najlepsi byli ustczanie: Ernest Szczepaniak, Sebastian
Kryszałowicz i Michał Markowski. Najdzielniejszą że
glarką okazała się Dagmara Szuler.
(tes)

Grają na fortepianie,
gitarze, akordeonie,
skrzypcach, kontrabasie, flecie, trąbce i saksofonie - uczniowie
Szkoły Muzycznej

w Lęborku.Szkoły,

która przez pól wieku
prawie
400 absolwentów.
wykształciła

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Lęborku obchodzi za rok pięćdziesięcio
lecie powstania. Dyrektor
placówki, Wojciech Siedlik
chce z tej okazji nadać jej
imię i sztandar. Mimo wielkich planów sytuacja finansowa instytucji nie jest ła
twa.

, Z całego powiatu

/

Zawodnicy dzielnie stawiali czoła wiatrowi i falom.
Fot Tomasz Siebert

li O puchar komendanta
LUBOWIDZ. Zarząd Koła PZW przy Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku zorganizował zawody wędkar
skie o Puchar Komendanta Powiatowego Policji. Odbyły
się one w minioną niedzielę na wodach jez. Lubowidz.
W tegorocznych zawodach pucharowych udział wzięło
31 wędkarzy; w tym 11 młodzików Puchar zdobył Włady
sław Wróblewski za wagowo najwięcej wyłowionych ryb.
'fym samym zajął on pierwsze miejsce wśród seniorów
przed Henrykiem Łukianem i Piotrem Kaufmanem.
Trzej najlepsi wędkarze-juniorzy to Dariusz Okrój, Michał Buchowski i Grzegorz Dudek.
Przewidziano nagrody za wyłowienie największej i najmniejszej ryby Pierwszą zdobył za 47,5-centymetrowego
szczupaka Wróblewski, drugą Mateusz Grynis za 8-centymetrowego jazgarza. 9-letni Mateusz dostał również
nagrodę dla najmłodszego zawodnika. Jan Jastrzębski, lat
63 dostał z kolei nagrodę dla najstarszego zawodnika.
Zawody nadzorowało sześciu sędziów: główny - Bogusław Nowiński oraz Kazimierz Kłos, Mieczysław Szmidtka, Władysław Wojciechowski, Klemens Dargacz i Roman Kowalewski.
Puchar ufundował komendant policji, zaś nagrody rzeczowe zarząd koła. Były to siatki, podpórki,
żyłki, skrzynki na haczyki,
krzesełko dla zwycięzcy
Zawody zakończono ogniskiem z pieczeniem kieł
basek i pałaszowaniem
grochówki. Gośćmi honorowymi byli: prezes Sądu
Rejonowego Krzysztof
Zawodnicy liaą na dużą
Zgorzelski oraz nadkomisarz Kazimierz Rojek wraz ry bę.
Fot Iwona F Slńc ka
(ip)
z żoną Barbarą.

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. i Państwowe
Ognisko Artystyczne mieszczą się w budynku przy ul.
Legionów Polskich 35. Na
zajęcia przyjeżdżają tu ludzie z całego powiatu. Mury
szkolne opuściło 365 absolwentów; z których 25 proc.
podjęło dalsze kształcenie
muzyczne w szkołach muzycznych II st. lub na studiach muzycznych. Tylko
niewielu udało się zdobyć
zawód muzyka, wielu więcej
natomiast absolwentów do
dziś działa w amatorskim
ruchu muzycznym. Dobre
wyniki nauczania szkoła zawdzięcza ofiarnej pracy ka dry nauczycielskiej, która
czyni to z dużym poświęce
niem. Około 75 proc. pedagogów dojeżdża do Lęborka.
Pocieszające jest to, że do
szkoły wracają jej absolwenci, oczywiście jako nauczyciele muzyki. Obecnie stanowią jedną trzecią personelu.

Dwa profile
'fym, którzy chcieliby na
czas związać swoje ży
cie z muzyką, szkoła propo-

jakiś

Dyrektor szkoły Wojciech Siedlik dyryguje chórem Belferek.
nuje dwa profile szkolenia:
w cyklu sześcioletnim dla
dzieci i cyklu czteroletnim
dla młodzieży. Szkoła prowadzi również 10 klas instrumentalnych, gdzie najliczniejsze są klasy fortepianu i gitary klasycznej. Pozostałe klasy to: akordeon,
skrzypce, kontrabas, flet poprzeczny; klarnet, saksofon
i trąbki.
Większość masowych imprez muzycznych w mieście
odbywa się właśnie w lębor
skiej Szkole Muzycznej.
Część z nich weszła już do
kalendarza.
corocznego
Słynne są muzyczne spotka nia kolędowe, spotkania z gitarą klasyczną, na powitanie
wiosny odbywa się koncert
rozrywkowy sekcji dętej.
Szkolna kadra organizuje
wieczory muzyki chóralnej
w ramach Lęborskich Dni
Kultury; czy koncerty pedagogów z okazji Międzynaro
dowego Dnia Muzyki. Przy
współudziale władz miasta
szkoła jest organizatorem
Pomorskich Przesłuchań In-

strumentów Dętych, jednej
z ważniejszych imprez
o charakterze kulturalnopromocyjnym. Na koncertach kameralnych gościł.o
już w mieście wielu znanych
polskich muzyków

Pomóżmy
Mimo sukcesów szkoła
obecnie trudne
chwile. Ostatni remont kapitalny przeprowadzono tu
w latach 1976-78. Był on połączony z modernizacją budynku i jego rozbudową, co
znacznie poprawiło warunki
pracy Od tamtego czasu jednak nie było pieniędzy na
większe remonty; oprócz
malowania ścian. SO-lecie
istnienia szkoły zbliża się
szybkimi krokami, a na taki
jubileusz wypada się przygotować. Trzeba odnowić
budynek na zewnątrz, dokonać drobnych remontów;
przeżywa

wymalować

wnętrza.

W szkolnej kasie nie ma jednak na to pieniędzy. W placówce zawiązał się nawet
społeczny komitet obcho-

Fot

Bogumił Fąkowic:..

dów 50-lecia PaństwoweJ
Szkoły Muzycznej w Lębor
ku. Próbuje on zorganizować
pieniądze. Przyda się każdy
grosz. Komitet proponuje
nawet rodzicom, aby na zbliżający się Dzień Nauczyciela
zamiast kwiatów wpłacali
drobne sumy na konto obchodów
- Ministerstwo Kultury
nie znajdzie żadnych pienię
dzy na ten cel, dlatego apeluję do mieszkańców i firm
w Lęborku o pomoc finansową i materialną - podsumo wuje dyrektor szkoły

·

PomÓŻIIIJ

szko

~

Wszyscy, którzy chcieliby i mog
pomóc w wyremontowaniu Szk
ły Muzycznej w Lęborku i przygo
towaniu jej na uroayste obchod
SO-lecia istnienia mogą przesyłac
swoie datki na konto: Bank PKO
SA 1/0 Lębork 11001353 3115
2101 • 111 · o.

RE.Kl.NM

Niezależne ogrzewanie firmy Eberspacher lub komplet opon
zimowych otrzymasz w bezpłatnym pakiecie promocyjnym.
Zadzwoń i dowiedz się o szczegóły.

Gdańsk, ul. Miałki Szlak 48/50, tel 0-58) 301-84-67, 301-11-23
Słupsk, ALMOT, ul. Piłsudskiego 80. tel. 0-59) 843-33-06

Bytów, ul.

Lęborska30,

tel. 0-59) 822-76-16
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Bajaderki i Bajadery

'
1

1

Danuta Stec-Laskowska potrafi nauczyć tańczyć.
Prowadzone przez nią zespoły Bajadera i Bajaderka od lat cieszą się wśród dziewcząt dużym powodzeniem. Dostać się do któregoś z nich jest bardzo
trudno, ale te dziewczęta, którym się to uda, kochają taniec i pozostają mu wierne na długie lata.
Danuta Stec-Laskowska,
nauczyciel i choreograf pra cuje w dziale baletu Pań
stwowego Ogniska Artystycznego przy Szkole Muzycznej w Lęborku od 1991 r.
Każdego roku dokonuje na boru do trzech grup baletowych: dziecięcej, średniaków
i młodzieżowej. A dostać się
tam nie jest łatwo. Na egzaminach wstępnych wnikliwie sprawdzany jest słuch
i poczucie rytmu kandydatek Podczas pierwszych za ję __ 1zuje się, które dziewczyHi<i zostaną przydzielone
do prowadzonych przez nią
zespołów. Bajadery to tancerki 14-19-letnie, Bajaderki
to ich młodsze koleżanki
w przedziale wiekowym 1013 lat. Zwykle dziew·czynki
z grupy młodszej po uzyska niu odpowiedniego wieku
automatycznie przechodzą
do starszej.

Zaczęło się

od

Młodości

Tradycję

prowadzenia zetanecznych ognisko
wypracowało sobie wiele lat
temu, w chwili jego założenia
przy lęborskief Szkole Muzycznej w 1951 r. Sformowany wówczas zespól wokalnospołów

taneczny nazywał się Mło
dość. Jego twórcą był Mieczysław Michalski, pierwszy
i potem wieloletni dyrektor
Szkoły Muzycznej,
autor
słynnej „Lęborskiej piosenki" Zespół ten uatrakcyjniał
słynne wówczas „akademie
ku czci" i pochody pierwszomajowe.
Rozpoczynając swą pracę

w ognisku, pani Danuta od
razu zmieniła nazwę Mło
dość na Bajadera, choć początkowo w repertuarze jej
grupy nie figurował żaden
taniec wschodni.

Od oberka
do rock'n'rolla

Bajadera ma w programie tańce charakterystyczne z motywami arabskimi. W tańcu sharjah od lewej: Natalia
Marta Siejko, Paula Kotlarz i Magdalena Mak.
.
Fot. !wuna Ptasmska

Wołoszyk,

Chociaż jesteśmy

Polakapotrafi zatań
czyć choćby jeden z pięciu
głównych tańców narodowych. 'Iymczasem w ognisku
dziewczynki uczą się kroków
i wszystkich elementów oberka, krakowiaka, mazura, kujawiaka i poloneza.
- Robimy to z wielkim
przejęciem, ponieważ sprawia nam przyjemność możli
wość pokazania innym, jak
piękne są tańce polskie -wyznała Magdalena Mak, prawdziwa entuzjastka tańca.
mi, nie

każdy

Sukcesy
lęborskie

i

grupy Bajadera i Bajaderki mają w swojej bogatej historii
wiele sukcesów. W latach 1993, 1994, 1997 wzięła udział w Międzyna
rodowych Nadbałtyckich Spotkaniach Kulturalnych w Pucku.
W 1996 r. na XXI Wojewódzkim Festiwalu Tanecznym w Krakowie Bajaderka dostała wyróżnienie w kategorii miniatur tanecznych.
Następnego roku na XXII Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Słupsku
wyróżnienie zdobyły ich starsze koleżanki z grupy Bajadera.
Zespół jest współorganizatorem kwietniowych koncertów w Szkole Mu
zycznej z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.

Magda
dziecięcy

ukończyła

dział

i młodzieżowy; czy-

li kurs ośmioletni.
Ewa Sobieraj, tegoroczna
absolwentka, chwali się, że
w ciągu całego cyklu nauczania poznała kroki i elementy
dziesięciu najbardziej znanych tańców towarzyskich
z programu światowego. Na
pewno przyda się to jej
w przyszłości do swobodnego poruszania się na parkiecie. Dotyczy to wszystkich
uczennic pani Danuty; wyjąt
kowo żywiołowo reagujących
na rock'n'rolla.

Oprócz tego wiele tańców
disco i tematycznych, jak
,,Dobro i zło", mówiący o miłości i agresji, ,,Płomień nadziei" - obrazujący zagroże
nie pożarowe, potem katastroficzną

wizję

świata,

wreszcie wyrażający nadziena lepsze jutro.

ję

Ulubieńcami publiczności

jest grupa najmłodsza, Bajaderki. Ich tańce „Krasnoludki" i .... ,,Marionetki" zwykle
wzbudzają aplauz widowni.
Dzieci bardzo chętnie
uczestniczą w zajęciach, in-

Ulubienice
publiczności
W repertuarze obu zespołów znajdują

się również

REn.Nv\A
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Daauta
Stec-Laskowska
Absolwentka ZSE w Lęborku
i Studium Nauczycieli Tańca
w Gdańsku, które ukończyła
w 1984 r. Instruktor kategorii li,
pracuje jako nauczyciel tańca
w Państwowym Ognisku Arcystycznym przy Szkole MuzyaneJ
w Lęborku i w ASLO, gdzie prowadzi lekcje tańca towarzyskiego dla klas zerowych i maturalnych.
{p)
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innych

Pani Danuta ze swoimi
podopiecznymi często ·wybiera się na występy tanecznych zespołów organizowa ne w Teatrze Impresaryjnym
w Słupsku. Tego lipca gościł
tam amerykański zespół tań
ca współczesnego Battery
Dance Company. Pokazał
dwie suity, z których druga ,,Layapirya" - szczególnie zainteresowała lęborczanki, bo
zawierała wiele elementów
hinduskich.
- Możliwość podziwiania
tego zespołu była dla nas
jąc

REKLAMA

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.

Podglądanie

niesamowitą okazją. Ogląda

tańce

nowoczesne. Pani Danuta wprowadza ich elementy we własne układy choreograficzne, takie jak taniec
z parasolkami.

tensywnie ćwicząc przy
drążku, w kole, przed lustrem
- po to, aby później, na scenie, wszystko było perfekcyjnie dopracowane.

Reklama jest kuponem rabatowym

profesjonalny balet,
uczymy się i konfrontujemy
swoje doświadczenia - zauważyła jedna z Bajader,
Marta Siejko.

Nagrody
na zakończenie
Na każde zakończenie roku szkolnego uczennice dostają nagrody książkowe za

szczególne osiągnięcia i ceoceny.
W tym roku zdobyły takie
Agnieszka Warnik, Katarzyna Wincewicz, Karolina
Szczepaniak, Aleksandra
Stasiak i Aleksandra Markiewicz w grupie najmłodszej.
W średniej. Alicja Zarach,
Martyna Kuk, Karina Różyń
ska i Suzana Ghalib, a w najstarszej: Agnieszka Duwe
i Natalia Zając. Marta Siejko
otrzymała dyplom uznania
za wyróżniające się zaangażowanie w pracy zespołu Ba - ,
jadera.
Żadna z nich jednak nie
tańczy dla nagród. Dziewczyny kochają taniec, bo dla
wielu z nich, tak jak i dla pani Danki, to ich żywioł, zarówno ucieczka od codzie n nych problemów; jak i odwzajemniona miłość.
- Poprzez bezpośredni
kontakt z taiicem i muzyką
rozwija się wrażliwość estetyczna C\Zieci i młodzieży
Poznawanie zaś wszystkich
form tanecznych pozwala
im na zawsze pokochać ta niec - stwierdza nauczycielka tańca.
lujące

Iwona

Ptasińska
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Plastycy nieprofesjonalni

,

o

po

Co robi plastyk nieprofesjonalny? Maluje w zaogrodzie. Gdzie wystawia swoje
prace? W sądzie i ratuszu. W Lęborku artystów
amatorów można spotkać na jarmarkach.

przyjaźnionym

Plastycy amatorzy; bo tak
sami do niedawna określali, zdobyli w społeczności
się

Lęborka dużą popularność .

Do 1990 r. działali w dwóch
grupach: przy Lęborskim
Domu Kultury i przy Klubie
Nauczycie la.
Tę pierwszą prowadziła

przez jakiś czas Jolanta
Barszcz, absolwentka Liceum Plastycznego w Orło
wie. Sekcją zaś w Klubie Nauczyciela kierowała w latach
1986-1993 Alicja Łaga, nb.
mama pani Joli.
Z uwagi na zlikwidowanie
LDK oraz trudności lokalowe
w KN plastycy skorzystali
z zaproszenia dyrektor Haliny Krzewniak, też plastyczki,
i przenieśli się do kierowanego przez nią Młodzieżowe
go Domu Kultury Działają
tam do dziś pod jej patronatem. Ona to również zaproponowała, by przyjmować do
klubu nie tylko malujących
nauczycieli, ale wszystkich
chętnych z miasta i okolicy
Pracują tu więc ludzie wszelkich zawodów.

1

Malują, rzeźbią,

bo

lubią

ko i kilkunastoletnie utalentowane malarki: Katarzyna
i Joanna Barszcz, a kilka miesięcy później: Sylwia Beyrowska, Joanna Swadzyniak,
Damian Pranga, Łukasz
Plotka i Bartosz Nadworski.
Ostatnio zapisali się do klubu: Joanna Mioduszewska
i Krzysztof Wabnik. W spotkaniach
warsztatowych
uczestniczyli też parokrotnie: Beata Guzek-Bulczak,
Anna Dajnowicz, Bogumiła
Tesmer i Witold Skupin.
Od 1994 r. szefuje Klubowi
Plastyków Nieprofesjonalnych Alina Walkusz, wicedyrektor MDK, która jako instruktor plastyki prowadzi
profesjonalne
zajęcia
z dziećmi z kół plastycznych.
Jej podopieczni zdobywają
liczne nagrody krajowe i zagraniczne.
Efekty pracy artystów nieprofesjonalnych są widoczne
nie tylko w zbiorach prywatnych. Zdobią urzędy lębor
skie: ratusz, sąd, starostwo.
Zdzisław Grajper jest współ
twórcą ołtarza w Sopocie
wzniesionego z okazji pielgrzymki pa pieskiej.

Plenery - to jest to

Spotykają się

w MDK na
zajęciach warsztatowych raz
w tygodniu. Poza tym na plenerach i wernisażach. 14osobowa grupa, od lat skonto: Jolanta
solidowana,
Barszcz, Hanna Chmieliń
ska, Stanisława Dawidowicz,
Marta Duda, Józef Góra,
Zdzisław Grajper - rzeźbiarz,
Hanna Hadała, Wanda Kościelna, Halina Krzewniak,
Maria Laskowska, Jadwiga
Niedbała, Aleksander Stolicki, Alina Walkusz i Krystyna
Zarzeczna. W ub. roku dołą
czyli się: rzeźbiarz Jan Redź-

-

Członkowie

klubu przeza plenerami i chęt
nie na nie wyjeżdżają, a nawet potrafią skrzyknąć się na
jakiś miniplener w zaprzyjaźnionym ogrodzie - zapewniła Alicja Łaga, uczestnik 36
plenerów, w tym kilku w Suwałkach, Augustowie i Za mościu. Z kolegami klubowymi była wielokrotnie na
wojewódzkich
plenerach
w Miastku. Do niedawńa organizował je Stefan Morawski, zmarły w tym roku. Teraz
prowadzi je Elżbieta Żoły
niak ze Słupskiego Ośrodka
padają

Lęborscy

plastycy nieprofesjonalni na prywatnym

plenerze.

Fot

Kultury: Równie często jeż
dżą na plenery Kościelna
i Grajper. Jego rzeźby są wystawione w sanktuarium ma ryjnym w Matemblewie._
W plenerach organizowa nych przez Słupski Ośrodek
Kultury niektórzy brali
udział systematycznie od
1987 r. Inni korzystają z zaproszeń klubu w Koszalinie
lub uczestniczą w Ogólnopolskich Warsztatach Artystycznych dla Nauczycieli.
W ubiegłym roku wzięła
w nich udział Halina Krzewniak.
Od roku 1993 w MDK odbywają się w maju plenery
z okazji Lęborskich Dni Kul-

IwonaPtasińska

tury, a w lipcu, w tygodniu
poprzedzającym święto pa trona miasta, plener o tematyce Jakubowej. W tym roku
ten plener sponsorowało sta rostwo.
Trzy pokolenia malarek:
Ala Łaga z córką Jolą Barszcz
i wnuczkami Asią i Kasią
spędziły przedostatni tydzień sierpnia w Zastawnej,
gm. Młynary w Elbląskiem,
na organizowanym tam od
lat plenerze pod hasłem „Bliżej natury".
Wernisaże

i wystawy

Lęborscy

plastycy chętnie
przygotowują wystawy swoich praf. Najczęściej w MDK,

REKl.AfvlA

M.J. soŁvszKo 66lłl&D&Ji"

CENTRUM MEBLOWE

ZAPRASZAMY 9.00- l 7.00
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i lęborscy plastycy na

wernisażu Lębork
Fot. Iwona Ptasińska

2OOO•
w Klubie Na uczycie la, ale
sporej popularności przyspożyły im ekspozycje przed
kościołem św. Jakuba podczas lipcowych jarmarków.
- Dla mnie niezapomniana jest wystawa „Lębork,
moje miasto" w Ratuszu
w Sali Rajców z całą elegancką otoczką wernisażo
wą, władzami, wyborem naj-

efektowniejszego płótna, nagroddmi - wyznała Jolanta
Barszcz.
Na lęborskich wystawach
zbiorowych swoje malarstwo
prezentowali artyści z Koszalina i Słupska czy innych
miast regionu.
Niektórzy mieli indywidualne wystawy, jak Walkusz, Dejnowicz, Krzewniak,
Sabina Banach, Aniela Janiszewska, Zofia Michalska.
Tradycyjną wystawą doroczną klubu jest „Kobieta
w malarstwie i malarstwo
kobiet", połączona z konkursem poezji o tematyce kobiecej
Od początku istnienia
klubu członkowie biorą
udział w biennale sztuki lu-

dowej i amatorskiej, organizowanym przez Muzeum Pomorza Środkowego w Słup
sku. Odnoszą tam znaczące
sukcesy. Uczestniczą też
w dorocznych wojewódzkich
przeglądach twórczości byłego województwa słupskie
go.
- Niewątpliwie jedną
z oryginalniejszych była
czerwcowa wystawa w lę
borskim muzeum w Galerii
Strome Schody Zatytułowa
na „Tańczący świat v.ryobraźni" ukazywała wielkie
możliwości naszych plastyków - stwierdziła Halina
Krzewniak.
- Pewnego rodzaju promocją naszych plastyków
jest przekazanie 27 obrazów,
rzeźb Redźki i Grajpera, pła
skorzeźb Joanny i Katarzyny
Barszcz oraz haftów Joanny
Mioduszewskiej na aktualną
wystawę w słupskim mu zeum w ramach biennale
sztuki nieprofesjonalnej.
Lęborscy plastycy nie po- ,
wiedzieli jeszcze ostatniego
słowa.

Iwona

Ptasińska
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mieszkaniowo romantyczna
optymistka, pozna wrażliwego,
wartościowego, powyżej 40 lat,
1

niepalącego.

sygn. 1130

li Muzyczny

,

S nurko · a 1es
■

onownie album „People
in room no 8" Leslie
Mandoki można wygrać
w konkursie organizowanym
przez „Dziennik" i sklep muzyczny Rytm w Lęborku.
Do nagrania rockowo
brzmiącej płyty znany perkusista i wokalista zaprosił
wiele gwiazd. Aby wygrać album wystarczy przynieść lub
wysłać do redakcji „Dziennika" kupon z prawidłową odpowiedzią.

Wystawa czynna jest w godzinach otwarcia muzeum. Bilet normalny 3 zł, ulgowy 1 zł 50 gr.
Fot.Adam Reszka

i'J/Af lęborskim muzeum
WW można oglądać kilka

Dzisiejsze pytanie brzmi: Kto
na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w lekkoatletyce wywalczył dwa złote i brą
zowy medal? (odpowiedź
w poprzednim wydaniu gazety). W śród nadesłanych
odpowiedzi na pytanie zadane 2 tygodnie temu wylosowaliśmy jeden. Szczęśliwcem
okazała się Krzysztof Płochocki z Lęborka.
(as)

stałych

ekspozycji. Jedną
z nich jest „Kaszubska wieś
w sznurku"
Jest to 30 dużych makiet i kilkadziesiąt mniejszych eksponatów ustawionych w dwu
salach. Makiety - to scenki
z życia wsi, w tym przypadku
kaszubskiej, bo ta jest bliska
jej autorowi - Janowi Wantach- Rekowskiemu, 37-letniemu ludowemu twórcy
z Prądzonka, gm. Studzienice,
a zamieszkałemu w Bytowie.
Widzimy więc kilka zagród
wiejskich pełnych ludzi i inwentarza: zwierząt, domowego ptactwa z bocianami na
zrębie. Inna makieta prezentuje karczmę, inna młyn, jeszcze inna tartak. Jest też duża
makieta kościoła z przyległo-

lek. Dariusz Matosek
specjalista chorób wewnętrznych
PRZYJMUJE:

od 16.00 do Imi
oprócz sohót i niedziel

inne godziny do ulgndnicnia
wizyty domowe
hadanic serca EKG
badanie płuc SPlROMETRIA

• lekarz uprawniony do hadań kierowców
Lębork,

ul. Moniuszki 2. tel. 8625520
Z-1011W50?

MALOWANIE
1
MONTAi Ptn RYGIPSOWYCH
1
UKUDANIE GWURY TERAKOTY i
I

Ń

sygn. 1118

około

40 lat, z którą
smutki i radości
sygn. 1119

pannę.

sygn. 1120

li Plastyczny
'!!f!f.

ęborski Młodzieżowy

L Dom Kultury organizuje

IV Wojewódzki Konkurs

1\vórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Moje marzenia". Hasłem przewodnim
w tym roku jest „Prośba do
złotej rybki".Organizator sugeruje, by młodzi plastycy
spróbowali w swoich pracach
przedstawić wszystkie ważne
dla nich sprawy, fascynacje,
tęsknoty i marzenia.
\
Każdy uczestnik w wieku od
5 do 15 lat może wykonać 2
prace, placówka dostarczyć
może maksymalnie 50 prac.
Pożądane techniki to malarstwo. rysunek, grafika oraz
techniki mieszane płaskie.
Format: 30x21 cm, 42x30 cm,
70x50 cm. Termin składania
prac do 14 października br.
Prace można nadsyłać lub
dostarczyć do sekretariatu
MDK od godz. 8 do 17, od
poniedziałku do piątku. In_formacji zasięgać można pod
nr. tel. (059) 8621-645.

OFERUJE

KURTKI
SKÓRZANE
w
cenie producenta

MOŻLIWOŚĆ SZYCIA NA MIAR~

ZAPRASZAMY

SKLEPY FIRMOWE:

może życie będzie miało jakiś

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

alkoholowego. Mile widziany samochód.
sygn. 1123
Mam 23 lata, jestem wysokim szatynem o piwnych oczach.
Z natury jestem romantykiem
i bardzo lubię pisać listy. Chciał
bym poznać dziewczynę w wieku 18-30 lat, która mi zaufa i napisze do mnie, mimo że przebywam w zaktadzie karnym.
sygn. 1124
Rozwiedziona, niemajętna
49-latka, niezależna finansowo,
z wykształceniom średnim, 164
cm wzrostu, pogodna, pracowita, bardzo odpowiedzialna
i oczekująca jeszcze od życia
wszystkiego, pozna pana wolnego, odpowiedzialnego, nie nadużywającego alkoholu. Telefon
przyspieszy kontakt.
sygn. 1125

smak.

Kawaler, 34 lat, 17 5 cm
wzrostu, 75 kg, z wykształce
niem średnim, rozsądny, odpowiedzialny, niezależny, ceniący
uczciwość i wzajemne zrozumienie, pozna milą i sympatyczną

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

§

Sympatyczna panna z wyż
szym wykształceniem, wiek 34
lata, ceniąca szuerość, uuciwość, z pouuciem humoru, pozna pana - kawalera, inteligentnego, kulturalnego, ceniącego
domowe ognisko. Napisz, a być

mógłby dzielić
życia.

PRODUCENT ODZIEŻV SKÓRZANEJ

• TYNKI GIPSOWI INAUF

30-letni kawaler, bez zobowiązań i szkodliwych nałogów,
z pouuciem humoru, spod znaku Barana, pozna milą panią
w wieku 25-35 lat, mile widziane foto i telefon.
sygn. 1117

w wieku

'Jans"ór

KARDIOLOG

Kawaler lat 32, ciemny
blondyn, ceniący przyjaźń i wzajemne zrozumienie, szuka bratniej duszy na dobre i na zie. Panie do lat 40 mogą być pewne
odpowiedzi na swoje listy.
sygn. 1116

Opiekuńuy 48-letni wdochciałby znaleźć partnerkę
milą, sympatyczną optymistkę

(p)
REKLAMA-- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - --

samotny, chcesz poznać przyjaciela, skorzystaj z naszej propozycji i zamieść w tej rubryce swój anons. Oferty Czytelników przyjmujemy wyłąanie z zamieszaonym kuponem.
ANONSE ZE ZDJ~CIEM B~DĄ PUBLIKOWANE W PIERWSZEJ KOLEJNO~CI (do zdjęcia prosimy doł,pyć pisemną zgodę na
publikację fotografii w gazecie oraz kserokopię dowodu
osobistego - strona ze zdjęciem).

wiec

ściami,

a po przeciwnej stronie sali ciekawie zakomponowany „obrazek" polowania:
gbur na ambonie czeka ze
strzelbą na zwierzynę. W zagajniku jest jej sporo: lis, sarny; zające. Zbiera też tu
dziewczyna grzyby
Wszystko w kolorze ecru,
czyli sznurka, bo to jest materiał, z którego artysta wszystkie te cudeńka tworzy; żmud
nie opracowując każdy drobiazg.
- Wystawa cieszy się dużą popularnością, szczególnie
wśród dzieci i młodzieży oraz
turystów. Obejrzało ją od paź
dziernika 1999 r. do dziś 6770
osób, w tym dzieci i młodzieży
5300 - poinformowała nas Joanna Podgórska.
(p)

Jesteś

Jestem 42-letnią kobietą
o czarnych włosach i niebieskich
oczach. Rozwiedziona zorzeczeniem winy męza. Samotnie wychowuję córkę i syna. Mam śred
nie wykształcenie, pracuję i jeszcze się uuę. Poznam pana, najchętniej z okolic Słupska lub Lę
borka.
sygn. 1121
Panna w średnim wieku,
średniego wzrostu, zokolic Słup
ska, inwalidka li grupy, (widoune inwalidztwo), domatorka, ceniąca szczerość i uuciwość, trochę nieśmiała, pozna pana do
45 lat, z własnym mieszkaniem,
z możliwością zamieszkania
u pana. Panowie rozwiedzeni
i z ZK wykluczeni.
sygn. 1122
Mam 59 lat, średni wzrost.
Jestem lekko puszystą, ale zadbaną kobietą, spokojną domatorką. Nie lubię materializmu.
Mam piękne mieszkanie ztelefonem. Poznam pana w -stosownym wieku, z poczuciem humoru, nie materialistę, bez nałogu

Jestem wdowcem, bardzo
dokuua mi samotność. Jestem
emerytem wojskowym, mam 57
lat, 180 cm wzrostu, podobno
jestem przystojny i dobry. Szukam dobrej i miłej pani na dalsze
życie, najlepiej z okolic Malborka. Posiada swoje 2-pokojowe
mieszkanie oraz samochód
i działkę. Jerzy.
sygn. 1126
Pani po 50, wysoka, zgrabna, zadbana, wykształcona, bez
zobowiązań, skromna materialnie ale nie uuuciowo. Pozna pana do lat 60, u którego chętnie
zamieszka.
sygn. 1127
Mam na imię Marek, lat 31,
wzrost 180 cm, wykształcenie
średnie techniune. Bez nałogów
i zobowiązań, kawaler. Pracujący
w dobrej firmie. Lubię muzykę,
sport, podróże. Chciałbym poznać dziewczynę, której dokucza
samotność i pragnie jesienne
wieczory spędzić razem z kimś
bliskim. Proszę o poważne oferty. Foto do zwrotu. Odpiszę na
każdy list.
sygn. 1128
Chyba ładna i chyba mila,
szczupta, o łagodnym usposobieniu, niezależna, własne duże
,,M", wykształcona (WfŻsze)
pozna miłego, wartościowego,
bez nałogów i zobowiązań,
z wykształceniem najchętniej
wyższym, samotnego, wolnego
i raczej ustabilizowanego życio
wo pana 40 ,kilku i więcej lat.
sygn. 11~9
Chyba atrakcyjna, także wewnętrznie, wykształcenie wyż
sze, niezależna finansowo

Jeżeli chcesz nawiqr.ać kontakt z wyl,rcmą osobq,
sygnatwy, dołącz czystą kopertę oraz znaczek

Bałtycki',

TaJ'!l Druwrry 9/11, 80-894

Szczupła, o milej aparycji
i łagodnym usposobieniu, pogodna, wiek średni, wykształce
nie wyższe, niezależna finanso-

wo i mieszkaniowo, bez zobo'
wiązań - pozna miłego, wrażli
wego, 40 kilku i więcej lat, niepalącego, chętnie romantyka
preferuJącego życie w kontakcie
z przyrodą. Cel niekonieunie
matrymonialny, choć niewykluczony, jeśli ... nie tylko sympatia.
sy(J:l. 1131
Czekam na Ciebie w obszernym nowo wybudowanym i wyposażonym domu z pięknym,
dużym ogrodem i psem. Samotny, wolny, wiek 1redni, wykształ
cenie wyższe, biznesmen - wła
sna duża firma, dobra sytuacja
materialna, dobry samochód,
częste wyjazdy za granicę. Miody duchem i ciałem SO-kilkulatek
z obrzeży Trójmiasta.
sy(J:l. 1132
Mam 181 cm wzrostu, 80
kg wagi, jestem brunetem o zielonych oczach, mam 21 lat, moje zainteresowania to siłownia
i dyskoteki. Pragnąłbym poznać
dziewczynę w wieku 16-26 lat.
sy(Jl. 1133
Samotny, 63-letni emeryt:
rozwiedziony, 17 4180, wykształ
cenie wyższe techniczne, niezależny finansowo, zamieszkały
w mieście powiatowym, katolik,
niepalący, o wszechstronnych
zainteresowaniach, pozna odpowiednią panią, chętnie mieszkającą na wsi. Pani może zamieszkać u moie. Zdjęcie mile widziane, zwrot zapewniony.
sygn. 1134
Mam 40 lat i dwójkę dzieci
w wieku szkolnym. Jeżeli ty kochasz dzieci, życie, komputery,
morze i zwierzęta • choć niekoniecznie w takiej kolejności
masz nie mniej niż 175 cm wzrostu i nie mniej niż 39 lat• napisz.
Foto i nr telefonu mile widziane.
Panowie z nałogami i z ZK - proszę nie piszcie.
sygn. 1135
Niedługo kolejny sylwester.
Czy znowu spędzę go sama 7 Jeżeli i ty jesteś w podobnej sytuacji, masz nie mniej niż 40 lat,
jesteś wysoki, zaradny i niegłupi,
lubisz dzieci, to napisz do 40-letniej pracującej i mieszkającej na
wsi pani. Na listy ze zdjęciem odpowiem w pieiwszej kolejności.
sygn. 1136
Mam na imię Mariusz, 37
lat, 178 cm wzrostu, 85 kg wagi. Lubię sport, muzykę, spacery
i taniec. Cenię tolerancję i zaufanie. Poznam panią w wieku od
25-50 lat, mogą być puszyste
oraz z dziećmi, której nie przeszkadza że chwi Iowo przebywam w ZK. Chcę dodać, że jestem zamożnym ulowiekiem.
Mile widziane foto.
sygn. 1137

napisz do niej, oznacz list numerem jej
i ~lii do nas (Serca dwa, ,Dziennik.

Gdańsk).

Supeł

Nie chce chodzić do przedszkola
Takiego problemu nie spodziewa/am się, moja bardzo rozgarnięta, wygadana, pięcioletnia córka absolutnie nie chce chodzić do przedszkola. Była tam zaledwie parę razy, ale towarzyszy/o temu wprost skanda-liczne zachowanie mojego dziecka. Wpierw dzikie wrzaski, potem pokładanie się na ulicy, ajuż przed samym przedszkolem, lepiej nie mówić. Wprzedszkolu natomiast siedziała mileząca, negująca wszystko już
na wstępie. Nikt nie mógł się do niej zbliżyć, bo zwyczajnie atakowała. Bardzo się tym zmartwdam, bo może z moim dzieckiem coś nie tak? Pani nauczycielka zebra/a ode mnie bardzo dokładny wywiad dotyczący
dziecka i jego sytuacji rodzinnej a potem zapytała czy przygotowywaliśmy córkę do pobytu w przedszkolu.
Nie do końca ją zrozumiałam, ale wydaje mi się, że ta funkcja powinna należeć do wychowawców przedszkola. Córka jest jedynaczką i dotychczas by/a pod opieką babci i częściowo moją. Teraz babcia powaznlł ·
zachorowała, aja z racji zmian w pracy czasu mam zdecydowanie mniei no i właśnie stąd ta dość nagła
decyzja o przedszkolu. Jestem wytrącona z równowagi i nie vtiem co robić, jak zmusić małą?
Jola
Przede wszystkim - nie zmuszać, następnie cierpliwie i życzliwie rozmawiać z dzieckiem, wreszcie dać
mu trochę uasu na oswojenie się z nową sytuacją. Żąda pani od córeczki emocjonalnej ekwilibrystyki (nawet w cyrku jest to trudne) czym na pewno jest tak radykalna i gwałtowna zmiana. Nauczycielka ma rację
mówiąc o przygotowaniu dziecka (przedszkole to zmiana). Proszę się zorientować czy do tego przedszkola
chodzą dzieci z podwórka, z sąsiedztwa, albo jakieś inne znajome. Może warto zrobić dla nich spotkanie,
jakąś superzabawę, zapraszając równocześnie grupę nowo poznanych koleżanek i kolegów? Proponuję
również krótki urlop na czas przedszkolnej adaptacji córeczki i na początku krótszy czas pobytu w przed:
szkolu.
K,ystyna Holly

Festyny

I Zabawa z wojskiem i krwiodawcami

li Festyn bez alkoholu
WICKO. Na stadionie sportowym w Wicku

odbył się

w ostatnią niedzielę festyn pod hasłem „Alkohol niszczy rodzinę". Został on zorganizowany przez Gmmną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Wicku. Program imprezy był bardzo bogaty, znalazły
się w nim między innymi konkursy dla dzieci i całych
rodzin. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymywali atrakcyjne nagrody Szkoły przygotowały występy artystyczne i wystawę prac plastycznych. Prace sprzedano na
aukcji.
Uczestnicy fes tynu mogli skorzystać z bezpłatnej pora dy lekarskiej, zrobić badania EKG i zmierzyć ciśnienie.
Otrzymali również ulotki i broszurki dotyczące zapobiegania narkomanii, przeciwdziałaniu alkoholizmowi
i paleniu papierosów. Odbył się również mecz oldbojów
pomiędzy Chrobrym Charbrowo a Pogonią Lębork, który zakończył się wynikiem 2:3. Podczas zabawy wystąpił
zespół muzyczny Selekt i zespół ludowy Zosieńka
z Wicka.
(rak)

li Skoda na placu Pokoju
LĘBORK. ,,Czas na Skodę" tak nazywał się festyn
zorganizowany przez salon „Skoda Auto Plichta"
i Urząd Miasta. Podczas
niedzielnej zabawy odbyło
się wiele konkursów; które
przerywane były występami
zespołu Viva. Konferan sjerką i prowadzeniem
zabawy zajął się Edii
Frankler.
Podczas imprezy przeprowadzono 12 konkursów dla całych rodzin,
wszystkie oczywiście były nagradzane. Jednym
z nich był konkurs pod
hasłem „Pakowanie samochodu na czas". Polegał on na „załadowaniu
się" jak najszybciej do
samochodu przez trzylub czteroosobową rodzinę. Rzucano też piłkami
Podczas festynu „ Czas
przez oponę, wymyślano
na
skodę" przeprowajesienne hasło dla Skody
Podczas zabawy odbywa- dzono 12 konkursów roły się również jazdy tedzinnych.
Fot.TomaszSiebert
stowe wszystkimi modelami Skody: Felicją, Felicją kombi, Octawią i najmłodszym dzieckiem tego
koncernu czyli Fabią.
Patronem medialnym imprezy była redakcja „Dziennika Bałtyckiego", która dla swoich Czytelników przeprowadziła konkurs w rzucie lotką do celu. Nagrodami były koszulki, parasolki i kubki „Dziennika Bałtyc
kiego".
(rak)

■

W Redkowicach bili się o koguta

LĘBORK. Festyn rodzinny po hasłem
lata" odbył się w Redkowicach, gmina

„Ostatni uśmiech
Nowa Wieś Lębor

ska w niedzielę.
Główną atrakcją był

turniej rekreacyjny pod nazwą „Bitwa o koguta", w którym walczyły ekipy Urzędu Gminy
pod dowództwem wójta Mariana Borka i starostwa lębor
skiego ze starostą Witoldem Piórkowskim na czele. Dla
zawodników przygotowano różne, bardzo nietypowe dyscypliny; na przykład tor przeszkód dla par zakończony
pocałunkiem na drabinie, czy mecz piłki nożnej pomię
dzy dwoma drużynami, w którym udział wzięły również
panie. Paniom gra nie wychodziła może najlepiej, ale za
to mogły się popisać w następnej konkurencji - kulinarnej - krojeniu makaronu. Bardzo widowiskowe było również polowanie na dzika. Szefowie ekip przy aplauzie pań
,strzelali z wiatrówek do makiet przedstawiających dzika.
Turniej zakończył się zwycięstwem ekipy z Nowej Wsi,
zawodnicy wygrali ze starostwem 15 do 13.
- Impreza była bardzo udana - stwierdził Leszek Woło
siuk, organizator festynu. - Po wręczeniu nagrody; koguta,
wójt go wypuścił.
~ Aby urósł do przyszłego roku, kiedy turniej odbędzie się
jeszcze raz - powiedział starosta i już zapowiedział rewanż.

Organizatorami imprezy była Ochotnicza Straż Pożarna
z Nowej Wsi Lęborskiej i Redkowic, Urząd Gminy w Nowej Wsi i Starostwo Powiatowe w Lęborku.
(rak)

Żołnierze z Siemirowic zorganizowali w miniony
weekend w Jednostce Wojskowej coroczną XVI
Okręgową Spartakiadę Klubów Honorowych
Dawców Krwi PCK z terenu byłego woj. słupskie
go. Najlepsi okazali się zawodnicy z Kępic, pod
kierunkiem prezesa Jerzego Flegla.
Patronat prasowy nad za„Dziennik Bał
tycki" _Do Siemirowic przyjechało ponad 250 osób zorganizowanych w zespoły
z 10 Klubów Honorowego
Krwiodawstwa PCK, cztery
ze Słupska i po jednym
z Siemirowic, Lęborka, Bytowa, Miastka, Kępic, Czarnej
bawą objął

Dąbrówki.

- Dla wszystkich drużyn
10 cieka-wych konkurencji, które poprzygotowaliśmy

zwolą wyłonić najlepszą
drużynę - powiedział głów

ny organizator Tadeusz Poprezes GminnoGarnizonowego
Klubu
Krwiodawców z Siemirowic.
W spólną zabawę prowadził zespół Awionetki - mło
dzież zrzeszona w klubie
garnizonowym pod kierunkiem instruktorki Elżbiety
Nieszporskiej. - Działamy od
2 lat i obsługujemy głównie
imprezy wojskowe. Zespół
zrzesza ok. 25 osób. Mamy
już sukcesy, otrzymaliśmy
np. wyróżnienie na Przegląwałowski,

dzie Zespółów Dziecięcych
w Ustce - powiedziała pani
Elżbieta.

Z pokazem, jak udzielać
pierwszej pomocy podczas
wypadków wystąpiła lębor
ska grupa ratowników, pod
kierunkiem Daniela Mihu niewicza.
Zawodnicy
walczyli
o utrzymanie jak najlepszych pozycji. Najlepsze wyniki miały zespoły z Komendy Miejskiej Policji w Słup
sku, Wojskowo- Gminny
Klub z Siemirowic, klub
z Kępic. Z Zakładu Taboru
Kolejowego w Gdyni, filia
w Słupsku przyjechało 8 zawodników.
- W ubiegłym roku zdobyliśmy na podobnych zawodach w Miastku pierwsze
miejsce, dlatego w tym roku
też chcemy być najlepszym
zespołem - mówił kierownik
grupy z Kępic, Jerzy Flegel.
Organizatorzy prowadzili
szczegółową

punktację

wszystkich zespołów. Najlepsi okazali się zawodnicy

Zespół

Awionetki z Siemirowic zabawiał publiczność.
Fot. Bogumił

z Kępic, którzy zdobyli 153
punkty. Drugie miejsce i 140
punktów zajął zespół Miejskiej Komendy Policji ze
Słupska, a trzeci z Siemirowic - 130 punktów. Czwarty
był zespół Zarządu Rejonowego PCK z Miastka - 112
punktów; a piąty Zakład Taboru PCK Słupsk - 112. Zarząd Rejonowy PCK z Bytowa był szósty - 110, zaś

Fąkowicz

z krwiodawcy zrzeszeni przy
OSP w Czarnej Dąbrówce
byli na siódmym miejscu
uzyskując 108. Zarząd Rejono-wy PCK z Lęborka zajął
ósme miejsce ze 107 punktami, dziewiąta była Szkoła
Policji w Słupsku - 92 pkt.,
zaś ostatnie miejsce zajął
Zarząd
Okręgowy
PCK
w Słupsku - 75 punktów.
(bf)

REKLA/v\A

gotówka w domu
w 24 godziny

I.OBB

• pożyczka do 2000 zr
• minimum formalności
• bez poręczycieli
• miesięczne spłaty
• konkurencyjne koszty pożyczki

Lębork

Oferuje swoje usługi w zakresie gospodarki odpadami.

' pierwsza pożyczka do 1OOO zł

ZADZWOŃ

OFERUJEMY:

059 862 41 06
0-602 356 435

.,?OlO~~Q,f[_

/~t-~

PolOei:or

PRODUCENT \Ą/
REGAŁÓW SKLEPOWYCH "
I
I MAGAZVNOWYCH
N

TEL. O 601 360 390
(059) 8624 366
ogłaszaj się I

•
•
•
•
•
•

wywóz nieczystości stałych i płynnych,
kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi,
wyposażenie posesji w różne typy pojemników i kontenerów,
oczyszczanie ulic i chodników,
wywóz odpadów niebezpiecznych,
worki na odpady bytowe i nietypowe.

GWARANTUJEMY:
•
•
•
•
•
•

fachową i rzetelną obsługę,

profesjonalny i nowoczesny sprzęt,
posiadanie niezbędnych koncesji na przewóz poszczególnych grup odpadów,
atrakcyjne ceny,
możliwość dostosowania się do indywidualnych zamówień,
całodobowe przyjmowanie zamówień.

LOBBE Lębork sp. z o.o.
Lębork,

ul. Kossaka 91

tel. (0-59) 8621-278 - całodobowy
(0-59) 8622-068
Z 1134/A/502

•

nia

piątek

15 września 2000 r.
FIAT Uno 45 Xll 94 r., 12 500 zł, 42
tys. km, I właściciel. BS. garażowa
ny, tel. (059)822-71-12
zł,

FORD Fiesta, 1,3, 1999, 2500
058/562-57-39

KAMAZ, silnik po remoncie, błotniki,
CHAŁUPNICTWO

LT 28 TO, ABS, 1992, 300.000 km.
cena 27.000, (059)822-42-89

ELEKTRYKÓW- do 35 lat, nie-

cena do uzgodnienia, tel. (059)81456-66

MAGISTRA farmacji, po

stażu,

MERCEDES 124. 90 r., 2,0 benz,

MERCEDES 124, 90 r., 2.0 benz.,
cena do uzgodnienia, tel. (059)81456-66

MERCEDES 307, 81 r., 9900

Tczew, 058/531-67-55

zł,

stan db, tel. (059)862-59-96
MALARZY, cieślę, 682-83-05 po
19.00

PRACA wHolandii, wymagany niemiecki paszport 0-60498·07-60
PRACOWNIKÓW do zbioru ziemniaków, zakwaterowanie, wyżywie
nie, tel. 058/684-32-92
CHAŁUPNICTWO

extra zarobki 8000,. Gwarantujemy
zaopatrzenie, odbiór. Materiał próbny. kontrakt po otrzymaniu znaczka
7.20,. Procter skrytka 24/A9 73-240
Bierzwnik
ZEZWOLENIA- kontrakty do RPA.
Grecji, Finlandii- Kanady. Biuro:
075/717-40-37

SZUKAM PRACY

MITSUBISHI Galant, 5-drzwiowy.
90 r., 2,0, nowa szyba, elektryczna,
prawe tylne drzwi, cena do uzgodnienia, tel. (0603)81-33-85

MZ 251, 89 r., 18 tys. km, dużo nowych części, niebieski, atrakcyjny
wygląd. stan bdb, 1500 zł, tel.
(059)866-11-25
MZ 251, 89 r., 18 tys. km, dużo nowych części. niebieski, atrakcyjny
wygląd, stan bdb, 1500 zł, tel.
(059)866-11-25
OPEL Ascona, 90 r., 1.3, po kapi1alnym remoncie, cena do uzgodnienia, tel. (059)861-16-72

PEUGEOT 205, 91 r., 8000 zł, KT
lub zamiana na Fiala 126p, tel.
(0602)70-87-21

POLONEZ 1500, 80 r., stan db, za-

... L , •.,,

i

KOMPUTEROWE przepisywanie
tekstów, tel. (059)862-41-55
MŁODA, uczciwa, bez nałogów, podejmie pracę na terenie Lęborka,
wykszt średnie ekonomiczne, akwizycja i •·
•!enia wykluczone,
może b
etatu, tel. 862-32·
46
MŁODA, uczciwa, bez nałogów, wykszt. średnie, poszukuje pracy.
akwizycja, ubezpieczenia wykluczone, tel. 862-32-46

MŁODA, uczciwa, bez nałogów, wykszt. średnie ekonomiczne, szuka

pracy w Lęborku, sklepie, biurze,
kuchni itp., akwizycja. ubezpieczeia wykluczone, tel. 862-32-46

NAPRAWA

regeneracja pomp
wtryskowych. wszelkich typów. wymiana rozpylaczy. tel. (052)334·89·
37

rejestrowany, cały lub na części, R.
kolumny, nowy akumulator, cena do
uzgodnienia, tel. (059)823-11-94
POLONEZ 1600, benzyna, 94 rok,
aluminiowe felgi, alarm na pilota.
0608/212-102

SEAT Ibiza, 90 r., 1.4, biały, 5·
drzwiowy, zadbany, ,tel. (059)83431-16. (0604)62-17-15
SKODA Felicia. 1.3, 97 r., bordo. 39
tys. km. EW. I, KT, stan idealny, ser·
wisowany, oznakowany, nadkola,
I właśc., tel. (059)822-32·26
STAR 28, wywrotka, sprawny technicznie, dużo części zamiennych,
2000 zł, tel. (059)861-51-23
VW Golf, 1.6 benz., 89 r.. szary metalik. stan bdb, tel. 822-34-67

VW Golf, 92 r., 16 500 zł, 1.6 TO,
150 tys. km, czerwony, 3-drzwiowy.
zadbany. tel. (0502)05-90-72

VW Golf I, zielony metalik, przejściówka,

SAMOCHÓD do ślubu, zprzystroje-

5-biegowy,
(059)822·62·60

niem, 300 zł, tel. (0604)25-35-17

VW Golf Ili, 1,9 diesel, 1996, 28.900

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, tel.

zł,

S,

tel.

834-15-50
ZAOPIEKWĘ się dzieckiem na te-

VW LT28, 96 r., blaszak maks., ce-

renie Lęborka, tel. (059)862-65-08

na do uzgodnienia, tel. 822-41-50

VW Passat, 1,9 TDi, 96 r., 50 tys.
km, biały, EL, CZ, AA, I wkluczyku,
S, tel. 822-41-50

VW Passat. 1979 r., 1500 zł do
uzgodnienia, 1,3 benz., stan dobry
tel. (058)302-46-25 po 18.00
VW Polo. 1.9 D, 98 r., 15 OOO

zł,

AUDI coupe, 2100 benzyna, 83192.
Cena 6700 zł, 058/682-51 ·38

granatowy metalik, WS. EL, CZ,
2x airbag, I, AA, tel. (0608)43-06-31

CITROEN AJ... 1992 r., 9000 zł, 954,

ŻUK, 1300 zł, stan db. tel.

DAEWOO Nubira Combi, poj 2,0,
COX. srebrny metalik lub zamiana
na terenowy, tel. 0601162-15-47

FIAT 126p, 82 r., 9000 zł. do uzgod·
niema, stan db, tel. (0605)69-7 4-93

FIAT 126p, 82 r., tanio, tel.
(0605)69-74.93

FIAT 126p. 82 r , tanio. tel.

WSZVSTKIE powypadkowe,
zniszczone, 058/531-28-56,
0602165-32-88

AMORTYZATORY,

zawieszenia
Gdańsk 0581302-56-33, Gdynia
058/664-50-40, www.amortyzatory.com.pl

ATRAKCYJNE· (Nowe)· Dostawcze- Osobowe- Mikrobusy- wypoży
czalnia. zniżki- refundacje- (remont
zOC), (058)552-75-22, 0601/65-1672

AUTO! Glas!
Sprzedaż, montaż. Tel. cały
kraj 94-49: Tczew 532-01-80:
Malbork 055-272-8299; Bytów 059/822-32-60,
Grudziądz 056/463-84-97;
Kościerzyna 686·58-06,
686-26-42; Starogard -Gd.
775-14-99; Słupsk 059184250-29

AUTO- Szyby Jaan. Sprzedaż.
montaż. Wrzeszcz 058/344-12·
81, Kościuszki 8: Orunia
058/309-02-51, Trakt Sw. Wojciecha 223; Gdynia 058/620-49-77,
Kapitańska 4 Elbląg 055/234-57·
09, Metalowców 1; Kwidzyn
0551279-28-12, Piękna 3; Słupsk
059/842-51-80. Przemysłowa 128.
Starogard Gd. 0581561-44-15.
Jagiełły 7
WYPOŻYCZALNIA samochodów,
0602/21-50-51, 0603/974-830

Młyn, działka budowlana, 700 mod jeziora, 1400 m kw ,
tel. (0604)32-23-40

BOROWY

nia. tel. (059)862-80-44

FIAT Cinquecento, 704, 92193 r.,
8700 zł. AA, uchylne tylne szyby,
tel. (059)862-96-48

FIAT Cinquecento. 704, 92193 r.,
8700 zł, uchylne tylne szyby, AA, R,
tel. (059)862·96-48
FIAT Cinquecento, 92193 r., 704,
8700 zł, AA, uchylne tylne szyby,
tel. (059)362-96-48

FIAT Cinquecento, 92/93 r., 704,
8700 zł, AA, uchylne tylne szyby,
tel. (059)862-96-48
FIAT Cinquecento 704, 1992193 r.,
8700 zł, niebieski metalik, uchylne
tylne szyby, nowy akumulator, tel.
(059)862-96-48

FIAT Regata. 1984, częściowo
do remontu, 0-603·54-67-38
FIAT Uno 45, grudzień 1994, pierwszy właściciel, blokada s~rzyni biegów, garażowany, przebieg. 42.000
km, cena 12.500, (059)822-71-12

DAEWOO Tico, gotówka, 058156139-14. 0602/31-28-73
FIAT Cinquecento. 700 lub 900, gotówka, 058/561-39·14, 0602/31·28·
73
FIAT Cinquecento, Daewoo Tico,
058/561-11-72
FIAT Seicento, gotówka, 058/56139-14, 0602131-28-73
FIAT Uno, Fiat Punlo. Peugeot 306,
06051409-882

VW Golf. diesel, gotówka, 058/56139• 14, 0602/31-28-73
06021728·393 rozbite, osobowe, do•
stawcze- gotówka.

A. Rozbite
, zniszczone. 0601178-40-02
A 06021722-790, auta, motocykle,
powypadkowe.

A0602/722-790
, powypadkowe

OCYPEL, Lubichowo, Skórcz, dział
ki budowlane i letniskowe. Biuro
nieruchomości ,Doring" Lubichowo
(058)588-52·88, 588-52-66
PAWILON METAL PLAST typ
,obornik" pow. 20 mkw., 0-602-58·
93-40, (059)862-29-80

SIER2NO, mieszkanie 30 m kw. +
budynki gospodarcze, grunt, tel.
822-24-73
SMĘTOWO koło

Kartuz, sprzedam
ziemię rolną około 1 ha, przy ~ównej trasie. tel. 681-49-97
STAROGARD Gdański, dziatki
uzbrojone, 2300. 4000 mkw, lub 3
ha, 06011069-997

prowadzenia działalności
gospodarczej, cena do uzgodnienia.
ul. Racławicka 21
budowlana.

tewska, teren o powierzchni
8320 m kw, pod zabudowę
przemysłowo- gospodarczą,

KARTUZY- pilnie sprzedam mieszkanie M-4, tel. 681-48-41
KOKOSZKOWY kolo Starogardu
Gd., działki budowlane, 058/562·
15-34

3-pok., 70 mkw.,

spół

podwyż

szony standard, tel. 862-78-16
LĘBORK, atrakcyjne mieszkanie
dwupoziomowe, 82 mkw, trzypokoIowe, (059)86-31-787, 0-601-665662
LĘBORK,

dom jednorodzinny.
800 mkw. garaż. tanio 1
(059)86-21 ·086

działka

LĘBORK, mieszkanie 3-pokojowe
63 m kw, garaż, c.o. gazowe,
(059)862-63-92

LĘBORK,

mieszkanie 3-pokojowe
do wynajęcia w starym budownictwie lub zamienię na parter, tel.
(059)862-86· 12
LĘBORK,

mieszkanie trzypokojowe, pow. 66 mkw, sprzedam pilnie,
(059)862-89-78 poniedziałek- pią
tek

PIEC i zbiornik na olej opalowy od
18 do 35 kW, tel. 0581684-13-10

Celnej

jęcia,

centrum, tel. (059)862-09-20

ZAMIENIĘ

mieszkanie 2-pokojowe
na 3-pokojowe w Lęborku, może
być stare budownictwo, tel.
(0602) 17-28-56

DOM

mieszkalno-usługowy,

pod
mkw., cena
do uzgodnienia, tel. (0606)87-29-05

OKNA PCV i drewniane,

od 21 Ozł/szt., tel. (059)862-59-46,
(0604)25-35-17

OCIEPLANIE domów

TELEWIZOR,

przenośny,

100

zł,

TELEWIZOR 21' Samsung (7 lat),

BYTÓW odnajmę lokal na biuro, gabinet. 20 mkw., tel. (059)822-64-36
LĘBORK,

lokal handlowy, centrum
140 mkw lub część do wynajęcia,
0-601-68-60-85
LĘBORK,

lokal o pow. 11 mkw, ul.
tel. (059)86-25-996

Czołgistów.

LĘBORK, mieszkanie 1- pokojowe
na 2- pokojowe zamienię, może być
zadłużone, (059)86-29-577

LĘBORK,
wynajęcia,

sklep 30 mkw. 600 zł do
(059)862-85-24

LĘBORK

cia, tel. (059)862-58-09
LĘBORK okolice, poszukuję mieszkania do wynajęcia, tel. (0605)95-

78-64
SIERAKOWICE 2mieszkania, dwupokojowe z kuchnią, łazienką, płat
ne za rok z góry, tel. 0605/314-876
SŁUPSK (centrum), do wynajęcia
firmie lokal na biura. na ulicy Żerom
skiego, (059)813-18-76, 0-603-5812-98

SŁUPSK, poszukuję

do wyna~cia
mieszkania 2-pokojowego, niedrogo, 05011754-168
SŁUPSK, przyjmę

sludentki lub
uczennice na stancję, ul. Przemysłowa 18/2, tel (059)842-61-73
TCZEW odnajmę pokój, dla mał
żeństwa bezdzietnego lub samotnego pana, 058/531 ·02-1 O

APARATY SŁUCHOWE

~

1-12781/11,t.113

GOTÓWKOWE
w 48 godzin
- do 5 tys. zł
bez poreczyciela

ETERNIT,
22-48

pię.

duża

fala, tel. 058/681 ·

ku-

Tel. 0601/67-40-17

KOMPUTERY ceny hurtowe raty,
672-17-98

certy z Mrągowa, Piknik Country.
77-100 Bytów. skr. poczt. 30
USA- loteria wizowa, tel. 0·603-29·
28·18

RÓŻNE

KROCZEK-

karaś złoty,

lin,

ul. Wojska Polskiego 38
tel. 822 37 61

KSIĄ2KI do li i Ili kl. LO, używane,
stan bdb. tel. (059)862-59-46

Miastko
ul. Armii Krajowej 37
tel. 857 81 46

KURY nios~. cena 2.50 zł/ sztuka,
Stanisław Marszk, Węs1ory Wybudowanie, tel. 681-22-55

,,Tur".

NIEZALE2NA, wolna, na emeryturze, lat 551153/60, wykształcenie
średnie z mieszkaniem nad morzem, sympatyczna, inteligentna,
pozna pana do lat 70 z dobrym ser·
cem i emeryturą oraz samodzielnym
mieszkaniem. Oferty BO Stupsk,
Filmowa 3 D. nr 11541042

Roczne studium. Uprawnienie szkoty państwowej!
Gdańsk,

058/76-179-76

43

MIÓD z dostawą do domu, Bytów,
tel. grzecz. 822·40-75

Z-1084/N1236

sympatyczna, uczciwa. be:.
M, pozna pana
o tych samych walorach do 60 lat,
Lębork, skr. poczt. 133
nałogów, z własnym

Szkól średnich. Szkota
Pracowników Ochrony

MASZVNY stolarskie, tel. 862-39·

Ustka
ul. Marynarki Polskiej 79
tel.8144913

MIŁA,

ABSOLWENCI!

Bytów

BERLIN- codzienne wyJazdy, 0-601-350-664

AMG,

0581349-14-00, 0602-716-840,
0501-744-057

STACJA paliw, przenośna
(kontenerowa) lub dystrybutor. TEL. 055 236-17-58

052/333-99-86 po 18.00

BALKONY okna rozsuwane, aluminiowe. 0581682-47-21, 058/682545-03

medyczne,

4

tel. 863 30 03

ANGIELSKI- korepetycJe, 0-601·
059-707

dąb- dłużycę-

I

SZUKAM osób nagrywająGych kon-

zł,

Lębor1<

Zwycięstwa

STUDIA
-01s przygotowawcą-w

DREWNO tartaczne. dłużycę olchową, dębową, bukową, 0603/619279

godnika ,Solidarność" z 1981 r., 300
tel. (0602)18-97-23

ul. Sienkiewicz 4/2
tel. 842 80 45

ul.

BUK. olcha.

KOMPLET 37 sztuk czasopism ty-

Słupsk

-

BETONIARKA, tel. (0502)15-48-82

BOAZERIE, deski podłogowe, listwy. 058!342-54-31

•

PSYCHIATRA- Maciej Zbyszko·
wicz, Stawno, 0-601·616-319

058/531-66-96,

chenki elektrycznej, 60 zł, tel.
(059)862-59-46, (0604 )25-35-17

KREDYTY

PRACOWAŁES legalnie: Niemcy.
Europa zachodnia odzyskujemy podatek. 071/385-20-18

ANTYKI· meble. zegary (mogą
być do remontu), naczynia
(srebne, plater, mosiądz) np ..
(059)843-38·34

BLAT niklowany 4-palnikowy do ku-

058/684-52-85

września

KUPIĘ

klejone,
wym.
150x65x35 zosprzętem i podstawą,
grubość szkła 10 mm, 500 zł, tel.
(059)862-49-40
AMSTAFFY
06031089-017

domek 4-os. od 51,-

KURS Bioenergoterapii I stopnia, 30
wGdyni Zapisy- informacja. tel. 0581572-07-04, kom. 060:_
598-071

6-LETNI zbiór znaczków poczto-

AKWARIUM

do 15.08.08

taniej!

KOWALSTWO artystyczne- ogrodzenia. balustrady, meble· oryginalne wzornictwo, 0-502-36-83-54

wane, 100 rytmów, tonów, oraz gotowych melodii, 4 oktawy, tel.
(059)862-65-02

SPRZEDAM

Olerty ~

Od września

tel. (0-55) 235-59--09
Szybko! Tanio! Solidnie!

wych, stemplowanych, niestemplowanych, koperty ze stemplem okolicznościowym, całostki, 75-80 r.,
tel. (0602)18·97-23

AL WOLNOŚCI 40 Ń

1

wELBLĄGU
CKF
ul. Hctmań,ka 5/8

A-ILW2JAl5!>3

tel. (059) 8620109;

CENTRUM HANLOWE
"STARY BROWAR" ~

Zaprasza wędkarzy, grzybiarzy
oraz zainteresowanych tanim
wypoczynkiem.

PRZEDSTAWICIELSTWO

2-LETNIE organy Casio, mato uży

CZWARTKI od 12.00

ZAPRASZA
od 10.00 do 18.00

OSRODEK wypoczynkowy ,Elf"

KREDYTY
SAMOCHODOWE

ZBIORNIK paliwowy, nawierzchniowy, tel. (061)813-35-39, (0605)58- •
06-65

SŁUPSK pl. DĄBROWSKIEGO 6
tel. (059) 8402435 - CODZIENNIE
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
LĘBORK ul. Okrzei 711

LĘBORK,

KREDYTY
GOTÓWKOWE

WARZVWA: buraczki cwiktowe. seler, pietruszka, sprzedam- jesień,
tel. 055/277-92-09

, zabiegi 0605/389-680

ODZIEŻ

BYTÓW, zamienię na mieszkanie 4pokojowe z balkonem, lokatorskiespółdzielcze na dwa oddzielne, bez
dopłaty lub na 3-pokojowe lokatorskie z dopłatą, tel. (0602)18-97-23
BYTÓW- wynajmę 3 całkiem nowe
sklepy wcentrum miasta, (059)82242-89

GINEKOLOG

JOP IMODA
GATUNKU

LĘBORK,

BYTÓW, wydzierżawię lokal,
pow.20 mkw, (059)822-64-36

058/671-91-91

poniedziałek

.

TYNKI szlachetne, producent
"Spardom",
(059)811-38-88, 0-602-5780-19

Promocja!

• atrakcyjne ceny
*wsobo 1szt.=1zl

KREDYTY NA
DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ

we, choroba Alzchaimera

ZAPRASZA

Gdlńsk· Tllll'llt
o-&8/301-17-27

INNE

osoby leżące. pobyty stale, okreso-

PON.-SOB. 9.00-17.00
STARY BROWAR
(dawna ROZLEWNIA
obok komisu meblowegoI
• dostawy w każdy

• zlotowe i denominowane
od 5 do 25 lat
• na zakup. wykup. zamianę
mieszkama i domu
. na zakup działki
- na budowę i modermzaqę domu
na remonty mieszkań I domów

SUKNIA ślubna. rozm. 38, krótki rę
kaw. I właśc., 300 zł, góra z gipiury,
tel. 684-51-07

komfort, rehabilitacja poszpitalna,

"'' zakrrs,e·

KREDYTY
HIPOTECZNE

SREBRNE świerki, sadzonki,
na plantacje choinkowe od 1 zł
szluka, 058/684-54-75

DOM
Seniora-

LĘBORK

_POSZUKUJEMY

Gdańsk,

ul. Grunwaldzka 99/101

na, tel. 861-14·39

• wewnątrzuszne
• klasyczne
• cyfrowe, programowane

DOMY
LETNISKOWE

BIURO BROKERSKIE
tel. (0S8)346 12 81

4,20 złlm kw+ VAT, ocynkowana, Słupki ogrodzeniowe, Przy·
widz, 058/682-51-38

posredn1cOł'O

REMONTOWO- budowlane, od
A do Z, (059)86-25-790. 0-605-3490-70

10-13

rodowodowe,

SIATKA ogrodzeniowa ocynkowa-

, Zloty Róg. Stupsk, ul. Murarska 3, (059)840-22-00, 0-60840-22-00

CONCORDIA

Elbląg

SIATKA ogrodzeniowa, PCV,

pianką

LOMBARDOWE

· NA SEZON LETNI 2001

okolice, działka budowlana, 0·604-151 -804

KOMBAJN, ziemniaczany, ,Anna',
stan bardzo dobry, (059)82-157-56

Targ 1· 7, 305-75-30;

055/233-57-82 wpisowe 70, misięcznie 130,-; Kwidzyn 055127939-35; Stupsk 059/842-48-94,
Tczew 0581532-41-79, Starogard
Gd. 058/562;96-09; Wejherowo
058/672-16-46

SADZONKI truskawek senga- sengana, tel. 684-08-96

POŻYCZKI

DZIAŁKA

LĘBORK,

ROTTWEILERY
0501/560-862

OGÓLNOBUDOWLANE ciesielskie
solidnie, 058/562-97-29. 0601/320453

txt, 150 zł, tel. 862-71·19

Długi

nienia, tel. (0605)51-63-57

minową ekologiczną,

tel. (059)862-59-46

i Spedycyjnej. Rctex Gdańsk

RHODESIAN Ridgeback- szczenię
ta, tel. 058/681-01-22

krylaz atestem
oraz s1yropianem sypkim wdmuchi·
wanym w izolację powietrzną, tel.
0581681-74-97

SIATKA ogrodzeniowa, ocynkowana, od 2,20 zł/ mkw, powlekana od
4,30 mkw. Skrzeszewo, k. Żukowa,
tel. 058/681-88-20

DO WYNAJfCIA

mieszkanie wstarym budownictwie, 0-604-151-804

Lębork,

(059)86-26-530

NAJSTARSZA i solidna wylwórnia
pustaków i bloczków na Kaszubach,
plus transport piasek i pospółkę,
Władysław Joskowski, Golica, 83321 Mściszewice, gm. Sulęczyno,
tel. 0581685-00-30, 058/681-62-16

używane,

1000 mkw. i 4400 mkw.,
tel. (059)861-21-03

LĘBORK, mieszkanie 2·, 3-pok.,
parter wykluczony, tel. (0604)08-38·
75

wnętrz.

Studium Obsługi

PIŁA z przesuwanym wózkiem
i osłoną na tarczę. cena do uzgod-

remontowe- kompleksowe

wykończenie

GLAZURA terakota- układanie.
058/561-69·64, 0603/741-933

OKNA PCV, używane, tel.
(059)862-59-46, (0604 )25-35-17

DZIAŁKA

4000 m kw koło Kartuz,
cena 45.000, tel. (0·58)624-20·09

USŁUGI

DRZWI przesuwane szafy, garderoby, 058/682-47-21, 058/682-545-03

KREDYTY, 0-601-365-565, 0-601 643-550

lider wyjazdów autokarowych
w Polsce, najniższe ceny, wyślemy
gratis katalog, (052)581-10-12, 581·

Lęborkiem. działka 900

nam, (059)84-210-75

GOTÓWKA, my poręczamy, 0-602·
822·255

WDA gmina Lubichowo, budynek
mieszkalny, biuro nieruchomości
,Doring Lubichowo, 058/588-5288, 588-52-66

LĘBORK garaż od zaraz do wynaję

pu, tel. (0603)09·44-97, (059)862·
31-98 po 19.00

lYNKI gipsowe mokre- wyko-

ATS- Koln- najtaniej, 058/671-49-59

LĘBORK,

LĘBORK, kiosk Ruchu nowego ty-

DOCIEPLANIE budynków miesz·
kalnych, ścian, poddaszy- styropianem sypkim, tel. 0581681-91-76

UGOSZCZ, działka budowlana,
12,75 ar, ładnie położona, uzbrojona, (059)82-113-44

3-pokojowe + garaż, do
wynajęcia, tel. (059)862-58-09

LĘBORK, działka budowlana ok.
7,5 arów, 18 OOO zł, tel. (058)862·
16-00 po 20.00

MIESZKANIE z telefonem do wyna-

(może być

LĘBORK, dom wolno stojący, 351
mkw , działka 4000 mkw., 3kondygnacje, 2 wejścia, lei. (059)862-2757

dom wolno stojący, 351
mkw„ działka 4000 mkw., 3kondygnacje, 2 wejścia, tel. (059)862-2757

ABSOLWENCIE I Policealne

ziemia 6 ha (może być
mniej), tel. (059)858-13-67

z zabudowaniami, 0602/320605. 0602/320-626
GDYNIA ŻUkowo, przy trasie, dom
mieszkalny, stan surowy zamknięty.
Biuro nieruchomości ,Doring' Lubichowo (058)588-52-88, 588·52·66

PIEC i zbiornik na olej opałowy od
18 do 35 kW, tel 058/684-13-10

TĄGOWIE,

liwością

CEWICE, działka
(059)861-14-04

TAPETY natryskowe, 0-606-277·
915

gospodarstwo rolne lub ziemię 15 ha, 058/536-75-71

ziemia 6 ha.
mniej), (059)858-13-67

Ziemi Lębo,-ski.eJ

DŁUGI, handel, odzysk, 058/30742-16, 307-44-17

SZCZERBIĘCIN,

TĄGOWIE,

DROBNE W INTERNECIE WWW.GRATKA.PL

DOMEK na wsi (koło Kartuz) odnajmę, lei. (0-58)624-20-09

OCYPEL, budynek mieszkalny. Biuro nieruchomości ,Doring" Lubichowo (058)588-52·88, 588-52-66

BYTÓW, dom wolno sto1ący z moż

(0605)69-74-93

FIAT 126p. 84 r., cena do uzgodnie-

działka

DZIAŁKA 1OOO mkw i 4400 mkw„
tel. (059)861-21-03

SPRZEDAM

ŻUK, 1300 zł, stan db, tel.

CAMPINGI sla~jonarne holenderskie z pełnym wyposażeniem
.wchodzisz i mieszkasz' (059)81054-37, 0-605-23-92-88

okolice, dom mieszkalnouslugowy. działka 900 mkw., pilnie,
tel. (0606)87-29-05

handlowym, tanio. tel. (059)862-89·
20

LĘBORK,

staw 0,30 ha na wsi, db dojazd, pil·
ne, tel. (059)823·26-39

LĘBORK

DOM z dobudowanym pawilonem

dzielcze-własnościowe,

ŻUKÓWKO, działka 1,60 ha wtym

Nowa Wieś- posiadłość
1O m kw z komfortowym domem
170 m kw. Cena 250.000 zł,
(059)86-15-611 po 20.00

budowlana,
1460 mkw., tel. (059)861-13-39

(059)861-29-87
(059)861-29-87

LĘBORK-

MASZEWO,

GDAŃSK- Przeróbka, ul. Li-

I właściciel, 058/561-19-75,
0601/61 ·58-32

srebrny metalik, 2-drzwiowy, tel.
(0606)88-81-05, (059)861-28-33

POWYPADKOWE. uszkodzone,
zachodnie,
(058)671-59-62,
06041088-964!

nadkola, obudowa tylnego mostu,
inne, tel. (059)861-27-79

dla każdego!
Praca wdomu. Informacje listowne
lub telefoniczne Waryńskiego 8111
00-631 Warszawa 10-221825-69-57;
0-6011359-617; 0-6011359-618
miecki paszport, 0581629-35-46
po 18.00

OGŁOSZENIA

(10.00- 16.00)

Tygodnik Lokalny ■ kupon dla osoby fizycznej
uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 20 słów
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CO ZROBIĆ żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA DARMO

WRZUĆ KUPON DO l\i!EBIESK!EJ

ZOSTAW KUPON
W LOKALNYM

SKRZYNKI DB

l'UUR:?E OGŁOSll:Ń
PRZESW KUPO

podpis

POCZTĄ

• pod adresem lokalnego biura ogłoszer
• pod adresem gdańskiego biura ogłoszeń
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

P~ESUJ FAKSEM
• do lokalnego biura oglomn
• do gdańskiego biura ogłoszeń
fax (058) 300-35-08

il.
i 1 Z6fl:VA/'i

j

piątek

15 wneśnia 2000 r.

W skrócie
11

Liga juniorów w piłce

Lęborczanie

.

1.

•

w czołówce

w Sopocie odbyły się
zawody lekkoatletyczne będące mistrzostwami okrę
gu. Dobrze zaprezentowali się przedstawiciele pawiatu lęborskiego, zdobywając kilka czołowych miejsc
w konkurencjach biegowych wśród dziewcząt i chłop
ców.
Wyniki dziewcząt:
1 miejsce - Joanna Kulikowska (LKB Braci Petk), 800
m - 2, 14,22 min
3 miejsce - Joanna Kulikowska (LKB Braci Petk), 3000
m - 10,34,6 min
5 miejsce -Anna Szczepańska (Tempo-Poltarex), 400
m - 66,23 min
Wyni"lci chłopców:
1 miejsce - 800 m Karol Kozyra - junior młodszy
(LKB Braci Petk) - 2,00,34 min
1 miejsce - 800 m - Tomasz Mielewczyk - junior star- ,
szy (Tęcza Nowa Wieś Lęborska) - 2,00,21 min
5 miejsce - 800 m Michał Breszka - junior młodszy
(Tempo-Poltarex) - 2,08, 79 min
6 miejsce - 3000 m Michał Żmija - junior młodszy
(nn)
(Tęcza) - 9,45,04 min.

SOPOT. Na stadionie

leśnym

li Dobra passa trwa
SIEMJROWICE. LĘBORK. W grach zespołowych mło
naszego regionu największe sukcesy odnosi w piłce
siatkowej chłopców. Jarosław Pruski, nauczyciel wychowania fizycznego, prowadzi mlodziezowe drużyny przy
Szkole Podstawowej w Siemirowicach oraz w lęborskiej
Pogoni. Adepci piłki siatkowej z Siemirowic od wielu lat
zdobywają medale w zawodach wojewódzkich, dochodząc
do rozgrywek centralnych. Dziesięć złotych medali w Wojewódzkich Igrzyskach Szkolnych oraz kilka srebrnych
i brązowych to efekt wielu lat pracy szkoleniowca. Sukcesy w turniejach ogólnopolskich w Swinoujściu, Połczynie,
Toruniu czy Olsztynie utwierdziły w przekonaniu obserwatorów tej dyscypliny sportu, że młodzież z małych
ośrodkć n może z powodzeniem startować z mocnymi
klubami dużych miast.
Młodzicy Pogoni Lębork, prowadzeni przez pana Jarka, dotarli aż do finałów mistrzostw
Polski. Awans zespół wywalczył w Warszawie. Mistrzostwa
odbyły się w Będzinie kolo
Katowic. Pogoń po ambitnej
grze zajęła 8 miejsce, przypominając, że piłka siatkowa
w Lęborku była dyscypliną
popularną i bardzo silną.
(nn)
dzież

REKLAMA

atestowany beton z dostawą
roboty ziemna • Ż'łlif • p13.5ek
transport cięiarw;
,. .

:
?'t

r.:>t

X ,

zmiennym

Szkółka „MAGREAN"
Mieroszyno, trasa Puck-.Jastrzębia Góra
tel. f058) 673-83-46, 0-601 290-301

Centrum Ogrodnicze

detal

AŁYCZA żywopl.

zł

15 gr

4,50
KORA SOSNOWA
2
RÓŻE
35
ŚWIERK SERBSKI 1,8 m

zł
zł

zł

9
6,50
2,50
45

Czynne we wszystkie dni tygodnia od 8.00 do 20.00

Blachodachówki

Blachy trapezowe
Profile
Płyty

zamknięte

warstwowe

zł

20 gr
zł
zł

zł

S-4408/A/9

,

■

■

I
szczę

ściem grały

)i.

hurt

W Ustce nasze zespoły
remis 2:2 0uniorzy
starsi) i porażkę 0:5 0uniorzy młodsi). W Lęborku mło
dzież spisała się lepiej, wywalczając zwycięstwo 1:0
i remis 1:1 z Gedanią
odniosły

e

~

7

wojewódzkiej.

IV liga piłkarska

- Po wielu latach młodzicy
Pogoni Lębork przypomnie
kibicom i sympatykom siat
kówki chlubne karty. Drużyna
udowodniła, iż Lębork jeszcz
uprawia tę dyscyplmę. Wy ·
·ającą się po tacią w zesp
1est Paweł Kowa ski, abs ent SP Siem rowi e M
ie mozliwości rozwo 1 g
w a lepszy h k u eh

TUJA 'SMARAGD' 55 cm

juniorów Po-

goni Lębork rozegrały
kolejne mecze w ramach piłkarskiej ligi

W Ustce zespół do lat 19
pechowo zremisował z miejscowym Jantarem, pomimo,
że dwukrotnie piłkarze prowadzili. Bramki dla Pogoni
zdobyli Łukasz Kłos i Andrzej Mielniczuk. Goście
wyrównali, wykorzystując
chwilowe przestoje lębor Juniorzy Pogoni (czerwono-niebieskie stroje) grają w lidze wojewódzkiej.
Fot. Dariusz Nawrocki
skiej "jedenastki"
- Szkoda trzech punktów; piłka dotknęła obrońcę gości jechali z Lęborka z więk ku podopieczni Stanisława
Pokucia zremisowali 1: 1
na które w pełni zasłużyli i zmyliła bramkarza. W dru- szym bagażem goli.
z Gedanią Gdańsk, po bramUstce
w
młodsi
Juniorzy
śmy - powiedział po meczu
uzyskała
giej połowie Pogoń
ce Mateusza Milczewskiego.
trener Andrzej Małecki.
jeszcze większą przewagę, ulegli Jantarowi 0:5, chociaż
grali ambitnie przez cały Mecz był wyrównany, oba
W meczu przeciwko Geale na drodze napastnikom
mecz. Gospodarze ograni zespoły starały się o końco
danii juniorzy mieli zdecy• stawał najlepszy na boisku w tej klasie rozgrywek wy- we zdobycie zwycięskiego
dowaną przewagę, ale zdobyli tylko jedną bramkę. zawodnik - bramkarz Geda - kazali się większym do- gola, ale ostatecznie remis
nii. 'fylko dzięki wspaniałym świadczeniem i to było klu- nie krzywdzi żadnej ze
W 39 minucie celnie strzelił
(nn)
Mariusz Władyka, po drodze interwencjom goście nie wy- czem do sukcesu. W Lębor- stron.
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nożnej

zespoły Pogoni Lębork i Chrobrego Charbrowo, rozgrywając mecze w ramach
czwartej ligi piłkarskiej .
Lę barska Pogoń najpierw uległa 0:1 Cartuzji
Kartuzy, a w drugim meczu
pokonała Orla Choczewo
2:0. Chrobry doznał wysokiej porażki 1:9 ze Stolemem Gniewino, a następ
nie zremisował 2:2 z Polonią Gdańsk na własnym
boisku.
Mecz Pogoni z liderem
IV ligi Cartuzją Kartuzy
ciekawym widowi był
skiem, w którym obie stro-

ny mogły zdobyć komplet
punktów. W pierwszej połowie gra toczyła się o uzyskanie przewagi w środko
wej części boiska, gospodarze uzyskali lekką przewagę będąc częściej w posiadaniu piłki Po zmianie
stron obraz meczu był podobny; Pogoń więcej atakowała, a goście bronili dostępu do własnej bramki
dużą liczbą zawodników.
Zwycięski gol padł Ż rzutu
wolnego, piłka zahaczyła
obrońcę, myląc naszego
bramkarza. Po utracie gola
Pogoń wyraźnie przyspieszyła, często goszcząc na
połowie rywali. Niestety,

swoich szans nie wykorzystali m.in. Cech i Formela.
W drugim meczu Pogoń
pokonała na wyjeździe Orła Choczewo 2:0, po bramkach Oblizajka i Pietrasika. Lęborczanie zagrali
skutecznie, będąc zespołem bardziej doświadczo
nym. Gospodarze nie byli
w stanie pokonać defensywy Pogoni, która umiejęt
nie wybijała z rytmu miejscowych piłkarzy. Mecz nie
stał na dobrym poziomie,
a dla gości ważne, że pomimo nie najlepszego dnia,
komplet
zainkasowali
trzech punktów.
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Z kolei Chrobry Charbrowo w dwóch meczach
punkt.
jeden
zdobył
W Gniewinie gospodarze
wyraźnie pokonali Chrobrego 9: 1, prowadząc do
przerwy 4:0. Stołem wykorzystał

dziurawą

obronę

i błędy defensywy przy
jezdnych, zdobywając wyraźną przewagę w całym
meczu . Na slaby występ
Charbrowa miały wpływ
kłopoty kadrowe w podstawowym składzie druży
ny. W następnej kolejce
w Charbrowie gościła Po
lania Gdańsk. Mecz zakoń
czył się remisem 2:2. (
nn

