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Sławieńskie starostwo chce na
bazie Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej w Sławnie utworzyć bi
bliotekę powiatową. Okazało się
jednak, że nie ma jeszcze pełne
go porozumienia między mia
stem a starostwem.
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Rozlewnia bez akcyzy

strażników Morskiego Oddziału Straży Granicznej
w Ustce od kilku tygodni do
cierały informacje o nielegalnej rozlew
ni alkoholu w Darłowie. W miniony pią
tek razem z policjantami z Darłowa we
szli na teren posesji Jolanty i Romana B.
- W garażu posesji znaleziono osiem
zbiorników, każdy po 30 litrów - mówi
kmdr por. Grzegorz Goryński, rzecznik
prasowy Komendanta Morskiego Od
działu Straży Granicznej w Gdańsku. Wszystkie były wypełnione spirytusem.
Wartość znalezionych rzeczy oszacowano na 21 tys. zł.
(mR)
*
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Od dziś nowy konkurs
w „Dzienniku Bałtyckim"
na stronach
„Wieczoru Wybrzeża" #

12 i 3

Rozpoczynamy dwa nowe kon
kursy. Jeden jest okazją do zaba
wy dla naszych Czytelników,
a drugi dla sprzedawców prasy
z terenu powiatu sławieńskiego.

Z WIZYTĄ..

www.naszemi
www.gratk

MALECHOWO

Sławno. Dzieci w prywatnych rękach

Książki powiatowe
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W Górsku

Z przyjazdu żołnierzy na poligon
w Wicku Morskim cieszą się wła
ściciele pensjonatów i restaura
cji z okolicy, jednak nie miesz
kańcy Górska. Dla nich duże
manewry to większy problem.

REPORTAŻ

mmi.

O
Nad zdrowiem Dominika Czarniaka i innych małych pacjentów nadal czuwać będą
dr Piotr Górniak i Ewa Broda z zespołem.
Fot. M. Pietrasz

Są

E-kawiarenki

Osoba z ery „przedkomputerowej", która przypadkowo zawę
druje do kawiarni internetowej,
może być zbita z tropu. Jedyne,
co rzuca się w oczy, to gęsto usta
wione monitory i plątanina kabli
na podłodze.

SPORT
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Granie i bieganie
Z okazji Święta Osadników Ośro
dek Sportu i Rekreacji w Darło
wie zorganizował dwie imprezy
sportowe. Pierwszą z nich był tur
niej piłki nożnej, drugą 100-kilometrowy supermaraton.

już pierwsze
zmiany w sławieńskim szpi
talu. Ryszard
_ Lisowski stracił
stanowisko dyrektora. Zastą
pił go Bogusław Szpinda,
który jest jednocześnie likwi
datorem jednostki. Lekarze
i pielęgniarki, którzy wcze
śniej pracowali w oddziale
dziecięcym założyli Niepu
bliczny Zakład Opieki Zdro
wotnej Stomed.
Dni szpitala w Sławnie są
już policzone. Prawdopodob
nie od kwietnia na jego miej
scu powstanie szpital powia
towy. Powstanie nowej jed
nostki wiąże się jednak ze
zmianami. Jedną z nich mia
łaby być likwidacja oddziału
dziecięcego.
Pomysł ten nie spodobał
się jednak mieszkańcom
Sławna. Obawiali się, że mo
że to zaszkodzić leczeniu ich
dzieci. Jednak rachunek eko
przedstawiony
nomiczny

przez szpital jednoznacznie
wskazywał, że oddział gene
ruje długi i jego dalsze utrzy
mywanie w obecnej struktu
rze jest bezcelowe.
- Podczas spotkania z pra
cownikami szpitala zasuge
rowaliśmy aby zlikwidować
odział, a leczenie pediatrycz
ne przekazać szpitalowi
w Koszalinie - mówi Andrzej
Dąbrowski, pełnomocnik sta
rostwa do tworzenia szpitala
powiatowego. - Pracownicy
wybrali jednak inne wyjście.
Założyli na bazie oddziału
dziecięcego Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej.
NZOZ Stomed istnieje od
1 marca. Przejął od szpitala
mienie i zatrudnionych pra
cowników. Dzięki temu pracę
znalazło 10 pielęgniarek, któ
re nie zostałyby zatrudnione
w szpitalu powiatowym
Andrzej Dąbrowski twier
dzi, że nowo utworzony
NZOZ to test.

- Jeżeli im się powiedzie,
będzie to znak, że warto
prywatyzować również inne
oddziały. Na pewno jednak
w żadnym przypadku na
zmianach nie ucierpią dzie
ci - mówi pełnomocnik.
Nieprawdziwa jest pogło
ska, że dyrektor Ryszard Li
sowski został zwolniony ze
swojej funkcji.
- Z posiadanych przeze
mnie informacji wynika, że
panu Lisowskiemu wygasła
umowa o pracę i nie została
przedłużona - stwierdza
Stanisław Heropolitański,
rzecznik prasowy Urzędu
Marszałkowskiego w Szcze
cinie. - Nic mi nie wiadomo,
aby był z jakiegokolwiek po
wodu zwolniony. Obecnie
jego miejsce zajął koszaliń
ski adwokat Bogusław
Szpinda, który jest też likwi
datorem szpitala.
(BIR)
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za mieszkanie
za prąd
za gaz
za telefon
za radio i telewizję
bilet miesięczny
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Zakład Produkcyjno-Usługowy
Wiesław Mecłiliński

Patubice 40,
83-340 Sierakowice
tel. 684 74 49, fax (058) 681 60 27
83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 13,
tel/fax (058) 681 04 33
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•Drastyczne prowizje. - Prowizje
w bankach za opłaty rachunków
są drastycznie wysokie ~ zauważa
Aldona Król ze Sławna. -Ostatnio
miałam do zapłacenia rachunek
za gaz. W jednym z banków okazało się, że muszę zapłacić prowi
zję, chyba ponad 6 zł. Poszłam do
drugiego, gdzie zażądano opłaty
2 zł. Skąd te rozbieżności? Dla
emeryta prowizja nawet w wyso
kości 2 złotych to wydatek spory,
tym bardziej że w miesiącu jest
takich rachunków kilka.
•Za droga cola. -iak to jest, że
w jednej sieci sklepów, w tym sa
mym mieście, różnice cen sięgają
nawet 0,80 zł -pyta jedna
z mieszkanek Sławna. -Mowa tu
o sieci PSS Społem. Pół litra Coca-Coli w sklepie Lux kosztuje 2 zł,
natomiast w sklepie przy ulicy
Mielczarskiego ten sam napój
kosztuje 2,69 zł. Różnice w cenie
możemy zauważyć także przy in
nych produktach codziennego
użytku. Uważam, że ceny w jednej
sieci sklepów powinny być bar
dziej jednolite.
•Droga nie dla rowerów. - Często
jeżdżę do Sławna rowerem -mówi
mieszkaniec Bobrowic. -Chodnik
przy ulicy Koszalińskiej, oznaczony
jako droga dla rowerów, jest w tak
tragicznym stanie, że nie można po
nim jechać. Z kolei gdybym chciał
jechać szosą, to mogę otrzymać
mandat, bo miasto wyznaczyło dro
gę dla rowerów. Niestety, nikt
z radnych nie wie, jak ta rowerowa
droga wygląda, bo sami korzystają
z samochodów.
•Ciemno wszędzie. - Strach za
gląda mi w oczy, gdy mam wyjść
z domu po zmroku - żali się jedna
z mieszkanek Brześcia w gminie
Sławno.- Miejscowość jest ile
oświetlona, lampy można policzyć
na palcach jednej ręki. Mieszkań
cy Brześcia już wielokrotnie skła
dali pisma do gminy, lecz bez żad
nego odzewu.
•Kulturalna pustka. Kulturalne im
prezy w Sławnie można policzyć na
palcach jednej ręki - alarmuje jed
na z mieszkanek Sławna. -Wszę
dzie w okolicy ciągle odbywają się
jakieś festyny, koncerty i heppeningi. Natomiast w Sławnie pustka!
Dlaczego nikt z naszych włodarzy
nie zadba o kulturalny rozwój
mieszkańców? W końcu jakaś część
naszych podatków jest przeznaczo
na na kulturę.
•Głośno w kinie.
Przeraża mnie zachowanie mło
dzieży. W kinie często zachowują
się głośno - śmieją, rozmawiają mówi jeden z mieszkańców Darło
wa. -Zachowują się tak jakby ak
cja filmu, za który w końcu zapła
cili, była wcale nie ważna. Takie
zachowanie można także zauwa
żyć na wszystkich imprezach,
szczególnie latem. Gdy raz zare
agowałem, spotkałem się z wy
zwiskami. Więcej tego nie zrobię.
Pada jednak pytanie, gdzie są ro
dzice i wychowawcy?

(oprać. BIR, mas, gam)

DYŻUR
Na sygnały i opinie na
szych Czytelników cze
ka dzisiaj Joanna Lichacy pod numerem
(0 59) 810 62 77, (059)
810 51 34 albo w siedzibie redakcji
w Sławnie przy ulicy Basztowej 3.
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Liczba tygodnia

Dwie biblioteki w jednej

_f^Pogadamy się L

Fot. M. Pietrasz

Andrzej Wnuk
członek zarządu powiatu

- Na razie wystąpiliśmy do
zarządu miasta Sławna jedy
nie z wolą powierzenia Miej
skiej Bibliotece Publicznej
w Stawnie zadań biblioteki
powiatowej. Jest to dopiero
początek. W najbliższy po
niedziałek jestem umówiony
z członkami zarządu miasta.
Dopiero podczas tego spo
tkania będziemy prezentowa
li nasze stanowiska. Wtedy
też będziemy prowadzili ne
gocjacje, oczywiście, jeżeli
nasze stanowiska będą się
różniły. Mam jednak nadzie
ję, że bez problemu się doga
damy.

S

ławieńskie starostwo
chce na bazie Miejskiej
Biblioteki Publicznej
w Sławnie utworzyć biblio
tekę powiatową. Wymóg ta
ki postawiła ustawa o samo
rządzie powiatowym.
Okazało się jednak, że nie
ma jeszcze pełnego porozu
mienia między sławieńskim
Urzędem Miasta a Staro
stwem Powiatowym. Porozu
mienie to miałoby określić,
na jakich warunkach będzie
funkcjonowała biblioteka
powiatowa, ile osób przejmie
zobowiązania związane z jej
działalnością i co najważ
niejsze, jak zostaną podzielo
ne koszty utrzymania jed
nostki i wynagrodzeń pra
cowników Obecnie mówi się,
że czterech pracowników
otrzymałoby dodatkowe za
dania związane z funkcjono
waniem biblioteki powiato
wej. Pracownicy za dodatko
we obowiązki otrzymywaliby
wyższe wynagrodzenie.
(BIR)
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Czekamy

Tyle złotych musiałby zapłacić Lesław
Ochmański ze Sławna za ogrzewanie
swojego 70-metrowego mieszkania, gdyby
zgodził się na ogrzewanie olejowe. Mieszka
w barakach Sławodrzewia. Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ze
Sławna za metr ogrzanego olejem
pomieszczenia żąda 14 zł.

Wojciech Ludwikowski
burmistrz Sławna

- Na początku kadencji suge
rowałem władzom, abyśmy
połączyli Miejską Bibliotekę
Publiczną w Sławnie z biblio
teką powiatową. Pozwoliłoby
to na odciążenie miasta
w kosztach utrzymania
i mniejsze wydatki starostwa.
Wtedy pomysł został odrzuco
ny. Teraz starostwo czeka na
opinię Zarządu Miasta. Do
staliśmy w tej sprawie pismo,
w którym zarząd został poin
formowany o woli przekaza
nia zadań PBP bibliotece przy
Rapackiego. Nie przedstawio
no nam żadnego szczegółowe
go projektu, dlatego nie wyda
liśmy jeszcze opinii.

KONKURS

•„Dziennik" z pizzą

PERSONALIA

Jedyny w konkursie
Każdy klient, który kupi w Pizzerii Pinokio
przy ul. Basztowej 3 pizzę lub inne danie
obiadowe, dostanie gratis egzemplarz
„Dziennika Bałtyckiego" «
Fot. M. Pietrasz

Marek Szczepański
dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Sławnie
Miejsce zamieszkania: Stupsk
Wiek: 38 lat
Wykształcenie: w 1988 roku ukończył historię
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Stupsku.
Potem studia podyplomowe z zakresu historii. W 2000 roku
skończył Organizację i Zarządzanie Oświatą
na Politechnice Koszalińskiej.
Rodzina: żona Lucyna - nauczycielka, córka Aleksandra - uczen
nica IV klasy szkoły podstawowej.

arek Szczepański został mianowany
na stanowisko dyrektora Liceum
Ogólnokształcącego w Sławnie. 21 lu
tego tego roku podano wyniki ogłoszonego
przez zarząd powiatu sławieńskiego konkur
su na dyrektora szkoły. Był jedynym zgłoszo
nym kandydatem, który stanął przed komisją
konkursową. Zastąpił Janinę Olencką, która
liceum prowadziła nieprzerwanie od 11 lat.
Ze stanowiska zrezygnowała w styczniu tego

Zapraszamy naszych Czytelników do wzięcia
udziału w kolejnym konkursie. Tym razem
organizujemy go wspólnie z Pizzerią Pinokio przy
ul. Basztowej 3 w Sławnie. Każdy kto zamówi
pizzę lub inne danie obiadowe w Pinokio,
dostanie gratis egzemplarz „Dziennika
Bałtyckiego". W gazecie Czytelnik znajdzie kupon
(powinien być ostemplowany pieczątką pizzerii),
który będzie brał udział w losowaniu nagród
„Dziennika" oraz Pinokio. Konkurs trwa od dzisiaj
(8 marca), przez kolejne dwa tygodnie, do piątku
22 marca br. Wypełnione kupony należy składaj
w siedzibie „Dziennika" w Sławnie, przy ul.
™
Basztowej 3.

roku. Oficjalnie mówi się, że powodem odej
ścia dyrektor Olenckiej były sprawy rodzinne.
Marek Szczepański od 1988 roku, po
ukończeniu studiów, pracował jako nauczy
ciel historii w sławieńskim Liceum Ogólno
kształcącym. W 1992 roku został mianowany
zastępcą dyrektora szkoły. Po rezygnacji
Olenckiej, od stycznia 2002 roku pełnił obo
wiązki dyrektora LO.
(ALI)

Kupon konkursowy

ROZMOWA TYGODNIA

„Dziennik" z pizzą

Pomóc małym portom
Rozmowa z Ewą Kucharską
burmistrz Darłowa

imię i nazwisko

Adres

- Razem z Lechem Pieczyńskim, dyrekto
rem Zarządu Portu w Darłowie, jesteście pań
stwo członkami rządowej komisji. Czym się
ona zajmuje?

- Jest to zespół roboczy, który pracuje nad
nowelizacją ustawy o portach i przystaniach
morskich. Działamy już od kilku miesięcy
Naszym zadaniem jest przeanalizowanie
wszystkich propozycji dotyczących zmian
w obecnej ustawie. A jest tego bardzo wiele.
Przystosowanie jej do obecnych warunków
gospodarczych będzie bardzo trudne, ale
mam nadzieję, że przyniesie wymierne ko
rzyści.

- Kto powołał państwa do tej grupy?

- Zostaliśmy wybrani przez podsekretarza
stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marka

Szymońskiego. Już wcześniej braliśmy udział
w niektórych pracach ministerstwa i teraz do
ceniono nasze starania. Oprócz nas są także
przedstawiciele innych portów morskich, mię
dzy innymi z Kołobrzegu.

- Na pewno macie własne uwagi i pomysły,
które warto by umieścić w znowelizowanej
ustawie. Co należałoby zmienić na początku?

- Ależ oczywiście. Chcemy zająć się spra
wą nabrzeży, a dokładniej ich wyodrębnie
niem z obrotu nieruchomościami. Chcemy
zająć się tworzeniem infrastruktury w ma
łych portach morskich, ale takiej infrastruk
tury, która umożliwiłaby właścicielom jedno
stek bezproblemowe korzystanie z nabrzeży
i urządzeń portowych.
Rozmawiał: Hubert Bierndgarski
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W SKRÓCIE

Jarosławiec. Bezpłatna kuracja w Panoramie

Nie ma skażenia

Drogocenny lek
za darmo

WARSZKOWO.
Nie ma skażenia
środowiska po
wypadku cyster
ny wypełnionej
36 tysiącami li
trów paliwa, któ
ry miał miejsce
pod Warszkowem. Pracownicy
ochrony środowi
ska z Koszalina
zbadali próbki
gruntu, do które Z cysterny wyciekło do
go przeciekło tyl gruntu ok. 100 I benzyny.
Fot M Pietrasz
ko 1001 benzyny
z uszkodzonego zbiornika.
Przypomnijmy, do wypadku doszło na drodze E-6 za Warszkowem, w środę, około 4.15 nad ranem.
Kierowca Robert K. z Konstancina twierdzi, że
wpadł do rowu unikając czołowego zderzenia z in
ną ciężarówką. Przyczyny wypadku bada policja.
(gam)

Lek za 1000 złotych
•
100 ampułek za darmo•Skuteczna rehabilitacja

L

ek, którego jed
norazowa daw
ka kosztuje 1000
złotych, jest do
stępny bezpłat
nie w Pomor
skim Centrum
Rehabilitacji
Panorama
w Jarosławcu. Właściciele
ośrodka proponują również
swoim pacjentom darmową
hipoterapię i hydroterapię.
Lek, o którym mowa, to
botulina pomocna przy reabilitacji dzieci cierpiąch na porażenie mózgo
we. Panorama jest jedynym
na Pomorzu Zachodnim
ośrodkiem, który prowadzi
tego typu terapię.
- Trochę mnie dziwi fakt,
że na nasze faksy rozesłane
praktycznie po całej Polsce
nie zareagowały Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie
z województwa zachodnio
pomorskiego - mówi Leszek
Haratyk, właściciel Panora
my. - Tymczasem mamy już
pacjentów z południa kraju.
Panorama dostała 100
ampułek drogocennej botuliny - tyle dzieci może
z nich skorzystać. W tej
chwili w Jarosławcu prze
bywa 14-osobowa grupa na
czniczym turnusie.
Właściciel Panoramy in
formuje, że Powiatowe Cen
tra Pomocy Rodzinie wciąż
mogą zgłaszać dzieci na
darmową terapię botuliną

KONKURSY DLA WAS

Szczęśliwe karty

Weekend w Jastrzębiej Górze
Raz w miesiącu na weekend bę
dzie mógł wyjechać do hotelu La
Siesta nasz Prenumerator z rodzi LA SIESTA
ną, jeśli odpowie na pięć pytań
zadanych przez nas w tym miesiącu. Wśród osób, które nadeślą
odpowiedzi, wybierzemy tę, która z osobą towarzyszącą i dziec
kiem (do 5 lat) w pensjonacie w Jastrzębiej Górze skorzysta
z dwóch noclegów, wyżywienia, siłowni, sauny, sali gimnastycznej
oraz z solarium. Nasze dzisiejsze pytanie: Jaki tytuł uzyskała Łeba
w 1999 roku? Na odpowiedzi czekamy do 8 kwietnia 2002 r.
•Informacje o konkursach można uzyskać pod bezpłatnym nr. tel.
0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział Sprzedaży Gazet, Biuro Prenu
meraty, ul. Połęże 3,80-720 Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśliwe kar
ty" lub „Jastrzębia".

HOTEL

Oprócz botuliny, jarosławiecka Panorama oferuje bezpłatnie hipoterapię.
-Warto skorzystać, bo le
czenie jest bezpłatne, a re
habilitacja skuteczna. Lu
dzie zapominają o swojej
chorobie, odzyskują wiarę
w siebie - zachęca L. Hara
tyk. - Ośrodek zapewnia
szeroki zakres usług rehabilitacyjno-wypoczynkowych przez cały rok.
Kontakt: Pomorskie Cen
trum Rehabilitacji Panora
ma, ulica Osiedlowa 3, 76107 Jarosławiec., tel./fax
(059) 810 94 78.
(ALI)

Fot. M. Pietrasz

Nadzieja dla pacjentów
lek. med. Jerzy Stępień
z NZOZ Panorama w Jarosławcu

Czekamy na zdjęcia
z pomysłem

- Preparat w postaci zastrzyku wprowadza
się do nadmiernie przykurczonych mięśni.
Substancja działa miejscowo i pozwala
zmniejszyć napięcie. Terapia pozwala na
intensywną rehabilitację dziecka. Zdarza
się, że pacjent z mózgowym porażeniem dziecięcym, po poda
niu botuliny, zaczyna chodzić o własnych siłach. Dawkę dopa
sowuje się do wagi ciała, zazwyczaj wystarcza jeden zastrzyk
na pół roku.

Przypominamy Państwu o naszym konkursie fotograficznym. Chce
my, abyście nadsyłali nam zdjęcia z zającem. Zależy nam na pomy
słowym zinterpretowaniu hasła konkursu. Wybierzemy dwóch lau
reatów, którzy razem z rodziną, będą mogli pojechać na całe świę
ta wielkanocne do ekskluzywnego hotelu Miraż w Chłapowie koło
Władysławowa. Na Państwa fotografie z podpisami komentującymi
przedstawione sytuacje czekamy do 11 marca. Prosimy o podawa
nie numeru ważnej karty Klubu Prenumeratora oraz nr. tel. Nagro
dy czekają.
•
Hotel Miraż w Chłapowie przy ul. Żeromskiego 81
organizuje m.in. szkolenia i konferencje. Koszt zakwaterowania ze
śniadaniem dla osoby wynosi 80 zł. Do dyspozycji gości jest m.in.
siłownia, basen, sauna, solarium itp. Bliższe informacje można uzy
skać pod nr. tel. 674-34-18.
Adres internetowy: www.miraz.pl, e-mail: recepcja@miraz.com.pl

Liga sprzedawców prasy

Nagrody czekają
R

ozpoczynamy
nasz
nowy konkurs „Liga
sprzedawców". Dzisiaj
publikujemy pierwszy ku
pon, który daje szansę na
zdobycie wielu ciekawych

f/lotel

Co tydzień w rubryce „Szczęśliwe karty"
MCDŹUlIflDCK
zadajemy Państwu jedno pytanie. Odpo
tel. 1038}68813 13
wiedzi należy przysyłać do nas na kartce
pocztowej do 8 dnia następnego miesiąca. Po pięciu pytaniach
miesiąca wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, rozlo
sujemy nagrodę miesiąca -weekend dla dwóch osób w hotelu
Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Kiedy kończy się konkurs SuperZakupy?

nagród. Na triumf mogą li
czyć sprzedawcy w skle
pach, w których najchętniej
kupują „Dziennik Sławień
ski" (w piątki) nasi Czytel
nicy. Nagrodą
główną

Kupon konkursowy
LIGA SPRZEDAWCÓW

U Którego sprzedawcy najchętniej kupujesz piątkowe wydanie
„Dziennika Bałtyckiego" z „Dziennikiem Sławieńskim"?
imię i nazwisko sprzedawcy
adres punktu sprzedaży
imię i nazwisko czytelnika
adres
Zgadzam się na przetwarzanie oraz publikację moich danych osobowych za
wartych na niniejszym kuponie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobo
wych z dnia 29.08.1997 r.
podpis

Coś dla dzieci

w konkursie jest nowocze wierał 10 nazwisk sprze
sny radiomagnetofon, poza dawców, którzy zebrali naj
tym do wygrania jest szereg więcej wypełnionych kupo
od nów konkursowych.
nagród-upominków
„Dziennika".
Wypełniony kupon nale
By wziąć udział w rywa ży przesłać do 8 kwietnia
lizacji sprzedawcy powinni 2002 r. pod adres: „Dziennik
prawidłowo eksponować Bałtycki" w Sławnie, ul.
piątkowe wydanie „Dzien Basztowa 3, 76-100 Sławno
nika" w swoich sklepach, lub zostawić u sprzedawcy.
a klientów namawiać do
(r)
wypełnienia kuponów (dzi
siaj drukujemy pierwszy REKLAMA
z nich).
Od dzisiaj w każdy kolej
ny piątek, do 12 kwietnia br.
fabrique
drukowane będą kupony.
Przebieg rywalizacji sprze
en france
dawców będzie można śle
dzić na bieżąco. Od następ
FRANCUSKA
nego piątku - co tydzień, aż
MODA
do zakończenia konkursu MŁODZIEŻOWA
zamieszczać będziemy ak
tualny ranking sprzedaw
Sławno, ul. Basztowa 3 a
ców prasy Będzie ona za
7803233/A/1115

W związku ze zbliżającymi się świętami
wielkanocnymi, proponujemy też naszym
najmłodszym Czytelnikom zabawę świątecz
ną. Tydzień temu przedstawiliśmy niedokoń
czony rysunek zająca z jajkiem. Chcielibyśmy, aby dzieci dokończyły
go, albo wkomponowały w większą całość, pokolorowały i przysła
ły do nas. Na laureatów czekać będą słodycze ufundowane przez
firmę Fazer. Prace należy więc przesłać do 15 marca - koniecznie
z imieniem i nazwiskiem dziecka, wiekiem, adresem, nr. tel. oraz nr
karty Klubu Prenumeratora rodziców. 22 marca opublikujemy listę
zwycięzców. Czekamy.
•
Prace należy przesyłać pod adresem: Biu
ro Konkursów Targ Drzewny 9/11 wejście od ul. Garncarskiej, 80894 Gdańsk z dopiskiem „Zdjęcie z zającem" lub „Konkurs dla
dzieci".

REKLAMA
Lębork, ul. Staromiejska 15,
tel. 059 862 08 98
D.H. „KUPIEC" tel. 059 862 22 23

PRODUCENT ODZIEŻY SKÓRZANEJ

KURTKI SKÓRZANE w cenie producenta
OD 1.03.2002

I

W DIUIU 8 MARCA
PRZY ZAKUPIE PREZElUT
NIESPODZIANKA DLA PAŃ !!!

§

WIOSENNA KOLEKCJA
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R

olnicy, samorzą
dowcy i naukow
cy z gdańskich
uczelni dyskuto
wali o tym, jak
zapobiec dalszej chemiza
cji żywności oraz szansach
dla wytwarzania ekolo
gicznego pożywienia.
Uczestnicy konferencji
w Skarszewach zgodzili
się, że u podstaw wielu
chorób cywilizacyjnych le
ży złe odżywianie. - Wiele
osób nie zdaje sobie spra
wy, że takie choroby jak
cukrzyca, nowotwory czy
alergie są konsekwencją
konsumpcji pożywienia
bogatego w związki che
miczne - mówiła dr Maria
Śmiechowska z Katedry
Towaroznawstwa i Ładunkoznawstwa
Akademii
Morskiej z Gdyni. W związku z tym w ostat
nich latach pojawiły się
nowe zagadnienia związa
ne ze spożywaniem żyw
ności.
Zdaniem propagatorów
zdrowego
odżywiania,
ekologiczną żywność ce
chuje niższa zawartość
azotanów i azotynów oraz
metali ciężkich, a wyższa

Groźba dla rolników
Henryk Grzecza

prezes Słupskiej Spółdzielni
Mleczarskiej

- Polska wnioskuje o przyznanie
13 mld l, a Unia Europejska jest
skłonna przyznać jedynie 9 mld l.
Oznacza to, że około jednej
Fot. APR-SAS
czwartej dotychczasowych do
stawców będzie musiało zaprze
stać produkcji. Unia proponując taką wielkość, brała
pod uwagę najsłabsze lata produkcji mlecznej w na
szym kraju. Wspólnota powinna pójść się na kompro
mis i podwyższyć proponowaną wielkość.

,

,

^

serwis informacji lokalnych

Zdrowe odżywianie

Od 1 kwietnia br. rozpoczyna się rok referencyjny
na którego podstawie zostanie określony limit
produkcji mleka dla kraju. Indywidualne kwoty
mleczne dla poszczególnych dostawców będą
przydzielały terenowe Agencje Rynku Rolnego.
Wprowadzenie kwot mlecznych jest związane z
integracją Polski z Unią Europejską. Od 1 kwietnia
2004 r. każdy producent będzie mógł oddać tylko
tyle mleka, ile przewiduje przyznana mu kwota
mleczna. Jednocześnie będzie miał obowiązek
sprzedaży co najmniej 70 proc. przyznanej mu
kwoty W przypadku oddania większej ilości,
potrącana będzie zaliczka na poczet opłaty karnej.
Kwota mleczna przyznawana poszczególnym
producentom będzie prawem. Będzie mogła być
sprzedawana, dzierżawiona lub zbywana.
(ALA)

,,
irlOLTEK" Jan

wvvw.naszemiasto.pl

Konferencja o ekologicznej żywności

Mleko zależne od kwoty

jamw
f:W0

Rolnictwo

\WifoJih\ Dziennik
fWMffl ałtyckia

piętek
8 marca 2002 r.

,

Jolanta Gohińscy spółka Jama

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

zawartość niektórych pier
wiastków ważnych dla
prawidłowego funkcjono
wania organizmu, jak po
tas czy magnez, wyższa za
wartość witamin C i A oraz
karotenu.
- U nas we wsi bardzo
popularne jest mleko od
kozy jakie można kupić od
jednego z producentów powiedziała nam Gabriela
Plichta, sołtys z Więcków. Jest ono bardzo zdrowe
i powinno być podstawo
wym produktem spożyw
czym w naszych domach.
Nieliczni uczestniczący
w konferencji rolnicy py
tali, jakie są szanse na
sprzedaż ekologicznych
produktów na rynku kra
jowym. Wyrażali obawy, że
zmiana metody produkcji
jest poważnym finanso
wym przedsięwzięciem.
Sytuację wyjaśnił im Miro
sław Barczak, rolnik, prze
wodniczący Oddziału Po
morskiego Stowarzyszenia
Ekoland. - Rolnicy ekolo
giczni otrzymują od prawie
4 lat dotacje - mówi Miro
sław Barczak. - Są one wy
płacane od hektara upraw
ekologicznych oraz dofi-

Elżbieta Kufach z Więcków zachęcała uczestników
konferencji do spożywania zdrowego koziego mleka.
Fot. Rafał Kosecki

nansowywane są koszty
kontroli gospodarstwa. Te
pierwsze wynoszą od 120
do 600 zł od ha upraw.
Ponadto przekonywał,
że większość ekologicz
nych towarów żywnościo
wych sprzedaje się bardzo
dobrze. Jako przykłady
wskazywał wyższe ceny
pomidorów i ziemniaków

od uprawianych tradycyj
nie. Natomiast eksporterzy^
tusz gęsich i kaczych ofe-^
rowali rolnikom ceny wyż
sze o 30 proc. Uczestnicy
dyskusji podkreślali, że
w obliczu wstąpienia Pol
ski do Unii Europejskiej
żywność ekologiczna bę
dzie zyskiwała na znacze
niu.
(rako)

Tartak Lniano, ul. Kościelna, telJfax (052) 33-23-067, tel. (052) 562-79-68
Skład drewna - Bydgoszcz, ul. Toruńska 300, tel/fax (052) 362-91-53
§

REKLAMA

masz wydatki?

Patronackie Stacjo Paliw
Rafinerii Gdartakiaj BA

nie stać cię na k r e d y t bankowy?
Przyjdź do nas!

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY
z

d o.:sX a w ą

dfl jJ omy

Sprzedaż detaliczna I hurtowa paliw
0 8 0 1

OfMifsniy bardzo korzystna oprocentowani*

6 0 9
infolinia

2 0 9

78-241 Stora Dąbrowę, Nowa Dąbrowa fe Słupska
teł. IOS9) 811 34 57, 811 34 78, fax (059) 811 34 11

2,4 w skali roku!

Zagwarantujemy Państwu najwyższą jakość usług pcaz modflwodć

prolongowania spłaty rat nawet do 6-ciu m-cy!
Proponijemy optymalny okras spłaty rwwetdolOlatf

Nie wymagamy zdolności kredytowej!
do podpisania umowy potrzabi^esz tyflo>:

dowód osobisty oraz minimalną opłatę wstępną!

SW Ł

sw
k
i
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GDYNIA tel. (0 58) 782-03-30 GDAŃSK tel. (0 58) 763-14-85
ELBLĄG tel. (0 55) 23518 19 SŁUPSK tel. (0 59) 842-45-75
STAROGARD GDAŃSKI tel. (0 58) 775-21-10

84-220 Strzebieiino
tel (0585 676 24 84+85
tel. kom. 0601 997 611

OGRZEJEMY TWÓJ DOM, WARSZTAT, FERMĘ...

83-334 Miechucino,

k. Sierakowic

tel 1058! 684 51 21

PRACA

ogłaszaj się!

zawsze we wtorek

FraM$ twa W 2Mf JM t k 3MUN2 r.
* BytÓW, ul. Pochyła 3a, tel. (059) 822 22 41

OFERUJEMY PAŃSTWU:

-zbiorniki 2700; 4850; 6700
w wersji naziemnej
i podziemnej
- indywidualną analizę,
planowanie, projektowanie
serwis instalacji gazu
płynnego
- bardzo korzystny system
dzierżaw zbiorników
- state dostawy wysokiej
propan, propan-butan

INFO. 0800-306-204
> rcumia
84-230 Rumia

<

/ BAŁTYKOM
tel. 058/771-49-00
fax 771-49-14

Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel, (058) 300-35-06
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6, tel. (058) 620-65-20
Słupsk, ul. Filmowa 3d, tel. (059) 840-32-42

* Choczewo, ul. Wojska Polskiego 4/2, tel. (058) 572 23 85
* Chojnice, ul. Piłsudskiego 20b, tel.{052) 397 28 80
* Czarne, ul. Młyńska 5, tel. (059) 833 21 68
* Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, tel. (058) 321 22 03
* Gdańsk, ul. Słowackiego 2, tel. (058) 344 06 61
* Gdynia, ul. Morska 65, tel. (058) 621 61 10
* Kępice, ul. Sikorskiego 13, tel. (059) 857 61 80
* Kościerzyna, ul. Drogowców 6, tel. (058) 686 74 58

* Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67. tel. (055) 279 59 11
* Lębork, ul. I Armii Wojska Polskiego 32, tel. (059) 862 76 75
* Lubichowo, ul. Leina 5, tel. (058) 588 52 46
* Malbork, ul. Sienkiewicza 26, tel. (055) 273 13 85
* Miastko, ul. Górna 4, tel. (059) 857 31 58
* Stupsk, ul. Grodzka 10, tel. (059) 842 29 04
* Sopot, al. Niepodległości 705, tel. (058) 550 02 07
* Starogard Gdański, ul. Gdańska 12, tel. (058) 563 07 67
* Sztum, ul. Sienkiewicza 27, tel. (055) 277 20 12 wew. 24
* Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej WP 77a, tel. (058) 672 34 53
* SUSZ,ul. Stare Miasto 6, tel. (055) 278 72 08.

* Brusy, ul. 2 Lutego

J-52/B/910

3, tel. (052) 278 72 08

_
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Wicko. Manewry Strong Resolve 2002

Ż

ołnierze z 26
państw szkolą
się m.in. na po
ligonie w Wicku
w rozwiązywa
niu konfliktów
etnicznych.
Udział w ćwiczeniach wzię
ły również kobiety ze zjed
noczonych sił NATO oraz
mieszkanki Ustki zatrud
nione jako pozorantki pod
czas sytuacji kryzysowych.
Jednak żołnierzom nie jest
łatwo. Ciągłe zmiany rozka
zów, rozkładu ćwiczeń i ich
scenariuszy męczą i dezor
ganizują żołnierskie życie.
Na razie jednak wojskowi
fcciężko pracują i nie mając

czasu na relaks. Przedwczo
raj wyjechały z poligonu w
Wicku kolumny wojsk duń
skich. Będą teraz ćwiczyć w
Drawsku Pomorskim w zu
pełnie innych warunkach.
Na ich miejsce przybędą
inne wojska. Jakie? - to ta
jemnica, którą nie chcą
dzielić się polscy oficerowie
Dzisiaj w Gdyni przedsta
wiciele władz RP odwiedzą
amerykański okręt USS
Mount Whitney. Na niedzie
lę przewidziany jest desant
morski na Ustkę. Reszta
ćwiczeń ma odbyć się już
poza Ustką na poligonach w
Drawsku i Wędrzynie.
(klotz)

Nawet gdy są bez mundurów wyróżnia ich wzrost - żołnierze Nato mierzą co naj
mniej 180 centymetrów
Fot. APR-SAS

Są mili, uprzejmi i chętnie wydają pieniądze - cieszą się tubylcy.

Przez nadmorskie miasteczka niemal nieustannie prze
jeżdżają kolumny ciężkich wojskowych ciężarówek.

t. APR-SAS

Większość żołnierzy stacjonuje na poligonie w Ustce i Redzikowie.

Za kierownicą żołnierze o egzotycznych rysach i
kobiety w mundurach.
F(

Goście zwiedzają egzotyczne dla nich miasta.

Fot. APR-SAS

&
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Dziennik Stawieński

BBB
i Spór powiatu z ministerstwem
Wkrótce nastąpi finał sądowego sporu pomiędzy
Starostwem Powiatowym w Sławnie a Minister
stwem Finansów w sprawie drogi nr 101 wiodącej
przez Barzowice-Rusinowo-Jarosławiec-Naćmierz. Rozprawa toczy się przed warszawskim
Sądem Rejonowym, a dotyczy wypłacenia powia
towi sławieńskiemu części subwencji drogowej za
rok 1999. Powiat walczy o sumę, która z odsetka
mi wynosi prawie 200 tys. zł.
W 1999 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Sławnie
przejął i wyremontował drogę nr 101. Ministerstwo
Finansów obiecało, że wyłożone przez powiat pie
niądze zwróci w postaci dotacji do subwencji dro
gowej. Do tej pory nie wpłynęły na powiatowe kon
to. - Dla nas sprawa jest jasna - twierdzi Jerzy Su
rowiec, kierownik Zarządu Dróg Powiatowych
w Sławnie.- Po przejęciu drogi 101 i obietnicach
dopłaty do subwencji okazuje się jednak, że insty
tucje, które pieniądze obiecywały teraz uchylają się
od odpowiedzialności i obarczają winą innych.
W sumie odbyło się już pięć rozpraw, z których
żadna nie przyniosła rozwiązania. W kwietniu ma
się odbyć ostatnia.
(BIR)

Kandydaci na rachmistrzów
W powiecie sławieńskim rozpoczęto już nabór
kandydatów na rachmistrzów zatrudnionych do
obsługi Narodowego Spisu Powszechnego i Po
wszechnego Spisu Rolnego. Rachmistrz może za
robić około 1000 zł brutto. Niektóre gminy powia
tu już mają pełne listy kandydatów na rachmi
strzów, inne dopiero otwierają biura.
- W gminie powołano już biuro spisowe - infor
muje Andrzej Kruczkowski, wójt gminy Postomi
no. - Zainteresowanie jest bardzo duże. Do pracy
przy przeprowadzeniu spisu powszechnego jak
ustaliliśmy potrzebować będziemy 30 osób. Szan
są na pracę otrzymają osoby z wykształceniem
minimum średnim, przede wszystkim komunika
tywne/odpowiedzialne i godne zaufania.
Władze gminy Sławno mają już gotową listę kan
dydatów. - Lista jest już zamknięta - dowiedzieli
śmy się od Wojciecha Stefanowskiego wójta sławieńsMej gminy - Jest 66 kandydatów, z których
musimy wybrać 46. Tyle jest obwodów.
(ALI)

i Czas na Chełmońskiego
i Gdańską
Zakończono już przyłączanie osiedla Przylaski do
sieci kanalizacyjnej miasta Sławna. Na ten rok
miejscy urzędnicy zaplanowali jeszcze podłącze
nie ulic Chełmońskiego i starych budynków przy
ulicy Gdańskiej. - Cieszę się, że mamy już za sobą
najważniejsze elementy inwestycji - mówi Woj
ciech Ludwikowski, burmistrz Sławna. - Na ten
rok zostawiliśmy sobie tylko dokończenie podłą
czeń w tej części miasta. Poza ulicami Chełmoń
skiego i częścią Gdańskiej zostało nam kilkadzie
siąt budynków komunalnych, które chcemy połą
czyć z głównym węzłem kanalizacyjnym. Prace
powinny być zakończone jesienią tego roku.
Od przyszłego roku zacznie się kolejny etap inwe
stycji. Tym razem do sieci kanalizacyjnej będzie
podłączane osiedle Słupskie znajdujące się na
wylocie ulicy Gdańskiej w kierunku Słupska.
(BIR)
REKLAMA
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LĘBORK, ul. Okrzei 7/1
w każdy czwartek w godz. 12.00-15.00

S

BYTÓW, ul. Sikorskiego 30/8-10
w każdy wtorek w godz. 8.00-12.00
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Z wizytą w Górsku

Sąsiad w mundurze

•
Zakłócają radary•Korzystają inni•Zniszczone drogi

G

órsko,
niew i e l k a
miejscowość gminy
Postomino
granicząca
z poligonem
w Wicku Morskim, gdzie
rozpoczęły się właśnie woj
skowe manewry Strong Resolve 2002. Z przyjazdu żoł
nierzy cieszą się właściciele
pensjonatów i restauracji
z okolicy, jednak nie miesz
kańcy Górska.
Dla nich duże manewry to
większy problem. Szum i ha
łas, jaki towarzyszy przejaz
dowi przez miejscowość
wojskowych pojazdów za
kłóca spokój, do tego docho
dzi jeszcze problem ostrych
strzelań i hałasu jaki towa
rzyszy lotom śmigłowcami
i samolotami bojowymi.
- Dostrzegane są jedynie
pozytywy przyjazdu żołnie
rzy armii NATO - mówi Ry
szard Nasiadko, mieszka
niec Górska. - A przecież są
to strzelania, ataki z morza
i inne ćwiczenia - to
wszystko ma wpływ na na
sze życie. Zyski z tego są
siedztwa ciągną właściciele
pensjonatów, hoteli czy re
stauracji, chociażby w Ust
ce. Nikt ludziom z Górska
strat nie rekompensuje.
Problemem dużej wagi
są radary, jakie stanęły nie
opodal wsi podczas odby
wających się właśnie ma
newrów wojskowych.
- Wiem, że postawione
w odległości około 300 me
trów od zabudowań radary
są niebezpieczne dla ludzi precyzuje Andrzej Kwiat
kowski, mieszkaniec Gór
ska. - Gdy tylko zaczniemy
o tym mówić, radary znikają,
ale po jakimś czasie znowu
są umieszczane niemal pod
płotami naszych domostw.

Ustawione w odległości około 400 metrów radary spędzają sen z powiek miesz
kańcom Górska. Z lewej Ryszard Nasiadko, z prawej Andrzej Kwiatkowski. Fot.M.Pietrasz
Dochodzi jeszcze pro
blem zniszczonych przez
przejazd ciężkiego sprzętu
dróg. Zdaniem mieszkań
ców wojsko powinno par
tycypować w ich remon
tach.
- Gdybyśmy chociaż
mieli jakiś pożytek z tego
sąsiedztwa - dodaje Kwiat
kowski. - Żaden bezrobotny

z Górska nie znalazł jednak
pracy w wojsku, a korzyści
czerpią inni.
Górsko to chyba jedyna
mijscowość w powiecie,
której mieszkańcy przyzna
ją, że chętnie by ją opuścili.
- Tylko kto zapłaci za na
sze wysiedlenie? - pytają
zrezygnowani.
(ALI)

Ezzh

Andrzej Kwiatkowski

mieszkaniec Górska

- Myślę, że nie w takiej odległości powinny
być ustawiane wojskowe radary. Sama
świadomość: że to szkodliwe i niebezpiecz
ne, powoduje strach. Radar można porów
Fot. M. Pietrasz
nać do kuchenki mikrofalowej dużej mocy,
dlatego ma to wpływ na nasze zdrowie. Nikt tego nie zbadał,
chociaż my bardzo byśmy tego chcieli.

Fot. M. Pietrasz

Pfk Jan Olech

dowódca poligonu
w Wicku Morskim

- Radary znajdujące się
zbyt blisko gospodarstw zo
stały odsunięte. Poza tym
rok temu przeprowadzane
byty badania dotyczące
szkodliwości emisji fal elek
tromagnetycznych do śro
dowiska. Potwierdziły one
wcześniejsze diagnozy. Wy
niki nie odbiegają od do
puszczalnego poziomu.

Górsko. Niespotykany widok

Pałacyk jakich mało
G

órsko to nie jedyna
miejscowość w po
wiecie sławieńskim,
która ma piękny pałacyk.
Jednak pałacyk w Górsku to
chyba jedyny w powiecie
tego typu zabytek, o który
właściciel dba z należnym
szacunkiem. Obiekt jest już
niemal w całości odrestau
rowany, wraz z okolicznymi
zabudowaniami i tzw. małą
architekturą.
- Wiele pracy włożyłem
w odrestaurowanie pałacu przyznaje Ryszard Nasiad
ko. - W pierwotnym stanie
wyglądał nieco inaczej. Do
tej pory posiadłość odwie
dza rodzina mieszkających
tutaj niegdyś Niemców.

Jak się dowiedzieliśmy, to
budynek z 1930 roku. Wła
ściciel zadbał nie tylko o je
go wygląd, ale i otoczenie wokół jest sporo zadbanej
zieleni, do posesji prowadzi
ozdobna brama i alejka wy
łożona. białym grysem. Cały
teren okala dobrze utrzy
many żywopłot. Również
wnętrza utrzymane są
w starym stylu. Przeważają
solidne, dębowe meble
i drewniane wykończenia
ścian.
- Tylko ja wiem, ile mnie
to kosztuje, to bardzo drogi
interes - mówi Nasiadko. Ale cóż, przecież robię to
dla siebie i swojej rodziny.
(ALI)

Odrestaurowany pałac w Górsku to rzadko spotykany
dziś widok.
Fot. M. Pietras?

I
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Surfują, czatują, ircują, a rodzice nie mają o tym pojęcia

Dzieci sieci
strój, przyciemnione szyby,
półmrok i dym papierosowy
tworzący lekką mgłę. Osoba
z ery „przedkomputerowej",
która przypadkowo zawę
druje do kawiarni interneto
wej, może być zbita z tropu.
Nie znajdzie tam ani obru
sów na stołach, ani kelnerów,
ani lodów czy ciast. Jedyne,
co rzuca się w oczy, to gęsto
ustawione monitory i pląta
nina kabli na podłodze.
- Kawiarnia? Bez kawy,
herbaty i ciastek? - dziwią
^kstarsi.

Za to z możliwością po
gadania z całym światem dopowiadają młodsi.

Na początku byt
Bunkier
W Sławnie zaczęło się
w październiku 2000 roku.
W piwnicy bloku przy ul.
Jedności Narodowej zaczął
działalność Klub Interneto
wy Bunkier. Od rana w piw
nicy można było spotkać
wagarującą młodzież. Całe
popołudnia do późnych go
dzin nocnych czatujący
(zob. słownik poniżej)
uczniowie nie opuszczali lo
kalu. Pierwsza sławieńska
kawiarenka pokazała zapo
trzebowanie na tego rodzaju
^^rywkę. To tutaj począt

kujący internauci stawiali
pierwsze kroki w informa
tycznej sieci oplatającej cały
świat.
- Do kawiarni przychodzi
się pogadać, nie? - tłumaczy
16-letni internauta. - W ka
wiarniach internetowych
też o to chodzi, tylko że roz
mawia się przez komputer
z kim chcesz i kto akurat też
jest w sieci, w każdym miej
scu na Ziemi. No, ale przy
chodzi się też pograć...
Większości z nich nie
stać na zakup komputera,
nie mówiąc o opłacie dostę
pu do internetu. Kluby in
ternetowe dają możliwość
korzystania z komputerów
za małe pieniądze, godzina
surfowania kosztuje około
3 zł. Dlatego Bunkier i jego
następcy cieszą się dużym
zainteresowaniem.

Prosto ze Słupska
Kilka miesięcy po otwar
ciu Bunkra w Sławnie poja
wiła się, przeniesiona ze
Słupska, kawiarenka Małpa.
Nowa kawiarnia na swoją
siedzibę wybrała ulicę Ra
packiego. Przez większość
czasu swojej działalności
nie oferowała nic poza gra
mi komputerowymi. Stali
bywalcy Bunkra podzielili
się kawiarenkami. I tak
w Małpie można było spo
tkać
tłumy
młodzieży
mieszkającej w okolicy Nie
wielka część wspomnianego
tłumu korzystała z oferowa
nych tam usług, większość
wolała popatrzeć.

Dla Rafała Mączkowskiego kawiarenka internetowa to codzienność. Zazwyczaj przychodzi, żeby pograć.
Fot. M. Pietrasz

Bywalcami Małpy była
tzw. trudna młodzież. Ucie
kając z lekcji mieli gdzie po
siedzieć, a za odpowiednią
kwotę nawet spędzić noc.
Kawiarenka została dwu
krotnie okradziona. Klub
położony w ciemnej uliczce,
na którą mało kto wejdzie
po zmroku, okazał się łako
mym kąskiem dla złodziei.
I tak, po kolejnym włama
niu, Małpa zakończyła swo
ją działalność w Sławnie.
- Na początku można by
ło tam posiedzieć - mówi
Bartek, uczeń gimnazjum. Później z ciekawego lokalu
zrobiła się melina.

Lepsza bo Kolorowa

Przyciemnione pomieszczenie, dym papierosowy tak
wygląda większość kawiarenek internetowych.

Kilka miesięcy później po
wstała nowa kawiarnia, na
piętrze nad Bunkrem. Zaczę
ła się mordercza konkuren
cja. Bunkier upadł po rocznej
karierze. Nowa kawiarnia,
nazywana Red and Blue (na
zwa oficjalna) lub Kolorowa
(tak nazywana jest przez
młodzież), stała się miejscem
spotkań młodzieży z miej
scowego ogólniaka. Tutaj od
rana można spotkać wagarujących uczniów, głównie lice
alistów.

Jestem
dobrym
uczniem, ale co jest cieka
wego w szkole? - mówi je
den ze stałych bywalców
Kolorowej. - Tutaj cały czas
coś się dzieje, a przyszłość
to w końcu internet.
Kolorowa, poza tradycyj
nym w takich miejscach
możliwościami (czaty, irc, email i gry), pozwala także na
oglądanie kinowych nowo
ści, ściągniętych z internetu.
Dyrekcja LO, jakby na
przekór młodzieży, urucho
miła własną kawiarnię
w czytelni, pozwalając
uczniom na bezpłatne surfo
wanie po sieci. Niestety, tylko
w godzinach lekcyjnych.
- Centrum informatyczne
ma służyć uczniom do korzy
stania z morza informacji,
które można znaleźć w internecie - wyjaśnia Marek
Szczepański, dyrektor LO.

Nowa konkurencja
Około dwa tygodnie póź
niej na ulicy Pułku Ułanów
powstała nowa kawiarenka,
później przeniesiona na
Jedności Narodowej. Tu
można było spotkać głównie
uczniów gimnazjum.

REKLAMA
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Regionalną Kasą Ornych,

- Młodzież przychodzi tu,
aby się odprężyć, poznać
nowych ludzi lub pograć mówi Krzysztof Matczak,
właściciel kawiarenki. Uczniowie raczej spora
dycznie przychodzą, aby
znaleźć jakieś informacje
potrzebne w szkole.
Pomieszczenie na kawia
renki zostało zaadoptowane
po sklepie obuwniczym.
Ciemne wnętrze, w środku
sześć komputerów ustawio
nych pod ścianą. Ta kawia
renka wystrojem wnętrza
raczej nie przyciąga, ale
przecież nie o to chodzi.
W kawiarenkach panują
zasady, np. nie wolno wcho
dzić na strony erotyczne lub
zaglądać siedzącej obok
osobie przez ramię. Nie
wszędzie zasady te są prze
strzegane.

Zostały dwie
Dziś w Sławnie pozostały
jedynie dwie kawiarenki in
ternetowe. Istnieje nie pisa
ny podział kawiarenek po
między szkoły Red and Blue
zarezerwowana jest dla li
cealistów, z kolei kawiarnia
na Jedności to oaza uczniów
gimnazjum.
Eryk i Matrix to darłowskie kawiarenki interneto
we. Tutaj także widać po
dział lokali pomiędzy szkoły
Eryk to miejsce Szkoły Mor

skiej natomiast w Matrixie
spotyka się „reszta świata".
Ceny korzystania z usług
oferowanh przez kawiaren
ki są wyższe niż w Sławnie,
dlatego, że jest to miasto
turstyczne. W sezonie wła
ściciele zauważają więkse
zainteresowanie.
- Każda kawiarena ma
swój styl, jedyny i niepowta
rzalny klimat - dodaje Ad
rian. - To właśnie ten klimat
przyciąga młodzież do ta
kiego, a nie innego lokalu.
Czyżby poprzednie ka
wiarenki nie miały odpo
wiedniego stylu, a może
miały taki który przyciągał
nie odpowiednich klientów?
Okazuje się że dochodowy,
jak mówią właściciele, inte
res potrafi upaść, lecz nikt
nie wie dlaczego.
(mas)

Cennik

Tn

Kawiarenka Red and Blue:
pierwsza godzina między
10.00-16.00-2,5 zł; po 16.00
- 3 zł, każda następna 2 zł.
Kawiarenka przy Jedności Na
rodowej: pierwsza godz. 2,5 zł,
każda następna 2 zł.
Kawiarenka Matrix (Darłowo):
4 zł za godz., co trzecia godzi
na gratis.
Kawiarenka Eryk (Darłowo): do
15.00 - 3 zł za godz., po 15.00
- 4 zł za godz.

Słownik pgjęTintfirnetowych
czat (ang. chat -rozmowa, pogaduszki)
surfowanie (ang. surf - ślizg)
małpa - polska nazwa znaku @ używanego
irc (ang. internet relay chat - interaktywne rozmowy w czasie rzeczy
wistym)
e-mail (ang. electronic mail - poczta elektroniczna)

Kino

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

SERCA DWA

Debiut filmowy gwiazdki pop już w kinach

Razem łatwiej
I Kawaler, 38 lat, wykszt zawodowe, pracujący, nieśmiały, ce
niący szczerość, uczciwość i wierność, poważnie myślący o ży
ciu, nieszukający przygód, pozna panią o podobnym charakte
rze, która chciałaby ułożyć sobie życie we dwoje. Pani może
mieć dziecko.
sygn. 591
•
Samotny po 60, materialnie i finansowo niezależny, z wła
snym M, pozna panią w stosownym wieku, która chciałaby
u mnie zamieszkać. Odpowiem na każdy poważny list. Foto mile
widziane, nr telefonu przyspieszy kontakt.
sygn. 592
•
Pani, 38 lat, 196 cm, średnia budowa ciała, zadbana, eleganc
ka, rozwiedziona, dwie córki, wykszt. średnie, pracująca, własne
duże M, uczciwa i bardzo wartościowa. Pozna pana, samotnego,
wolnego, w wieku 39-44 lat, wysokiego 178-184 cm, nie chude
go, zadbanego, zmotoryzowanego. Mieszkam w Wejherowie.
Proszę o tel. Foto mile widziane. Panowie z ZK wykluczeni.
sygn. 593
•
Kawaler, 39 lat, 170 cm, bez nałogów, szczupły, o łagodnym
charakterze, nieszukający przygód, lecz szczerej miłości, wykszt.
zawodowe, pozna pannę do lat 32 (nie puszystą), bez nałogów,
poważnie myślącą o wspólnej przyszłości. Mile widziana panna
ze wsi lub małej miejscowości. Odpowiem na każdy list. Foto
mile widziane.
sygn. 594
•Sympatyczna, niebrzydka panna 42/156/50, prawnik, pogod
na, bez zobowiązań, pozna pana zadbanego, mądrego, z klasą,
bez nałogów, z wyższym wykszt., wiek 35-45 łat, któremu doku
cza samotność. Zdjęcie mile widziane. Panowie z ZK wykluczeni,
sygn. 595
•
Samotna, lat 50, wykszt. średnie, własnościowe M, szczupła,
nie pałę papierosów, nie piję trunków alkoholowych. Poznam
pana do 60 łat, uczciwego, który będzie prawdziwym przyjacie
lem na dalsze życie, które bardzo szybko płynie. Foto i numer te
lefonu miłe widziane, odpiszę na każdą ofertę. Samotna.
sygn. 596
•
Młody, skromny, 24-łetni, wysoki kawaler, brunet o dobrym
sercu, pozna wolną, również skromną, uczciwą, szczupłą dziew
czynę w wieku 18-24 łat, której tak jak mnie dokucza samot
ność i smutek. Odnajdźmy się. Okolice Trójmiasta. Foto mile wi
dziane. Poważne oferty.
sygn. 597
•
Wdowa, 62/167, samotna, bezkonfliktowa i bez nałogów. Du
ży dom, nieduża emerytura, pozna pana lat 60-70 o dobrym ser
cu, opiekuńczego, dobrze sytuowanego, niezależnego z mieszka
niem, najchętniej z Trójmiasta.
sygn. 598

Britney dojrzewa

ritney Spears nie
chce być już tylko
idolką nastolatków.
20-letnia gwiazda
powoli
zmienia
swój image na mniej słodki
i grzeczny, a bardziej dojrza
ły i wyuzdany Na teledy
skach nie jest już śliczną
dziewuszką podśpiewującą
„Hit me baby one more time". Teraz wyznaje w pio
sence „Tm a slave for you"
(Jestem twoją niewolnicą"),
nosi coraz bardziej wyzywa
jące kreacje i publicznie
oświadcza, że już niedługo
straci dziewictwo (co ma
chyba oznaczać, że dojrzeje
i będzie bardzo dorosła).
Częścią kampanii na rzecz
wykreowania nowego image
Britney ma być jej debiut
w filmie. Piosenkarka zagra
ła w obyczajowo-muzycznej
historii Tamry Davis „Crossroads - Dogonić marzenia".
Film od dzisiaj gości na trój
miejskich ekranach.
„Crossroads" to film drogi
dla nastolatków Bohaterka
mi są trzy dziewczyny: trzy
odmienne charaktery, różne
oczekiwania od życia, od
mienne ma
rzenia
Lucy,
grana

Britney Spears gra główną rolę we wchodzącym właśnie na ekrany kin filmie „Do
gonić marzenia".
przez Britney, to wzorowa
córeczka tatusia, która
w szkole ma same szóstki,
a w domu... Cóż, w domu ma
ojca, który prasuje jej ciusz
ki, a życie prywatne córki
ogranicza do
minimum.
Jest

jeszcze
Mi m i
( Z o e

•Szczupła brunetka, lat 49, wykszt. średnie, pracująca, mająca
za sobą nieudany związek, lubiąca podróże, spacery, zwierzęta,
ceniąca uczucie, dobro, pozna energicznego pana o pogodnym
usposobieniu, mającego podobne upodobania. Zdjęcie mile wi
dziane.
sygn. 599
•
Jestem 20-letnią, ładną, interesującą i fajną studentką. Uwiel
biam słuchać muzyki i tańczyć, mam szerokie zainteresowania.
Nie szukam przygód, lecz przyjaźni, a może miłości, kogoś wy
jątkowego.
sygn. 600
•
Na imię mam Mateusz, liczę sobie 22 lata, jestem wysoki, lu
bię długie spacery, interesuję się sportem, cenię u innych osób
szczerość i uczciwość. Chciałbym poznać dziewczynę w wieku
od 20 do 25 lat. Odpiszę na każdy list.
sygn. 601
•
Fajny, miły, wysportowany, bezdzietny kawaler, 38/174/80,
odrobinkę samotny, smutny i zagubiony, pragnący bardzo to
zmienić. Poznam kobietę 32-43 lat, z podobnym problemem,
lecz chęcią zmiany na szczęśliwą drogę we dwoje. Koła.
sygn. 602
Poznam panią, uczciwą, o dobrym sercu, z wykszt. średnim lub
zawodowym, do łat 47, bez zobowiązań, niepalącą, miłe widzia
ny nr teł. Jestem rozwiedziony* po 50,170/80, bez nałogów, wy
kszt. średnie-zawodowe. Cenię szczególnie prawdziwą przyjaźń
sygn. 603

Jeśli jesteś samotny
•Chcesz poznać przyjaciela lub przyjaciółkę, a w swojej
okolicy nie masz ku temu okazji, skorzystaj z naszej propozycji i
zamieść w tej rubryce swój anons. Oferty Czytelników
przyjmujemy wyłącznie z zamieszczonym niżej kuponem.
Anonse ze zdjęciem publikujemy w pierwszej kolejności (do
zdjęcia prosimy dołączyć pisemną zgodę na jego publikację w
gazecie oraz kserokopię dowodu osobistego - str. 2 i 3).
Jeżeli chcesz nawiązać kontakt z wybraną osobą, napisz do niej
list, oznacz go numerem sygnatury, dołącz czystą kopertę oraz
znaczek i wyślij do nas. Nasz adres: Serca dwa „Dziennik
Bałtycki", Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk.

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

t KUPON

rca
dwa

Saldana), szkolna królowa
piękności szykująca się do
zamążpójścia. Trzecią posta
cią jest Kit (Taryn Manning),
najbardziej
wyluzowana
z całej trójki, osoba swobod
na, odlotowa i... w ciąży.
Trzy przyjaciółki wyru
szają w podróż na konkurs
muzyczny. To co przydarzy
im się po drodze, ma odmie
nić ich życie na zawsze...
Podobno przed premierą
dystrybutorzy w Stanach
mieli problem z ustaleniem
kategorii wiekowej dla filmu
„Crossroads". Jest to niby hi
storia skierowana głównie
do nastolatków Ale w kon
serwatywnej Ameryce łatwo
można kogoś zbulwersować,
a Britney Spears w filmie
upija się, uprawia seks,
a w jednej ze scen tańczy
w samej bieliźnie, naśladując
striptizerki z klubu nocnego.

W innej produkcji to by mo
że nie szokowało, ale na de
biut Britney Spears będą wa
lić drzwiami i oknami wszy
scy fani - w tym dzieci. Jed
nak w Polsce dystrybutor nie
miał takich wątpliwości. Film
jest od lat 12.
(ma)

1956 filmie, będącym ada
ptacją powieści Tadeusza
Dołęgi-Mostowicza, rolę tę
zagrał Adolf Dymsza. W se
rialu telewizyjnym z roku
1980 -Roman Wilhelmi.
Twórca wchodzącej na
ekrany komedii filmowej,
reżyser Jacek Bromski („To
ja złodziej") nie posłużył się
powieścią Dołęgi-Mostowi
cza: - Rządzić dzisiaj może

naprawdę każdy i to już nie
jest literacka fikcja. Trakto
wanie mandatu poselskiego
jako przepustki do własnej
kariery - finansowej, me
dialnej, towarzyskiej, każdej
- stało się ogólnie znanym
procederem. Uznałem, że
potrzebny jest scenariusz
oryginalny. Jego autorem jest
Tomasz Kępski.

Crossroads

L

•Reż. Tamra Davis
•Prod. USA, 2002
•Typ: obyczajowy
•Występują: Britney Spears, flb
Zoe Saldana, Taryn Manning,
Kim Cattrall, Dan Aykroyd
•Kino: Silver Screen

Tydzień przed premierą

W

idzowie
boleśnie
odczuwali ostatnio
brak w polskim fil
mie krwistych bohaterów
współczesnych. Wraz z „Ka
rierą Nikosia Dyzmy" sytu
acja gruntownie się zmienia.
Bo oto pojawia się Dyzma
współczesny - jako Nikoś,
w aktorskiej interpretacji
Cezarego Pazury.
Nikoś to kawaler. Lat 39.
Wykształcenie średnie nie
całkowite. Ale podobno lep
szy od Balcerowicza. Pnie
się błyskawicznie w rankin
gach najpopularniejszych
polityków. Jest dobry na
wszystko. On wszystko zała
twi!
Film opowiada o chamie
i prostaku wkraczającym do
gry na polskiej scenie poli
tycznej.
Obok Pazury w filmie wy
stępują:
• Andrzej Grabowski
(Ferdynand ze „Świata we

dług Kiepskich"), tutaj jako
przedsiębiorca, wykształce
nie zdecydowanie niepełne,
staż w latach 80. odbywał
pod Peweksem.
• Anna Przybylska (Marylka w telenoweli „Złoto
polscy", studentka Akademii
Marynarki Wojennej w Gdy
ni), tutaj jako pani ministro
wa Jadzia Jaszuńska, która
trafiła do świata przyjęć, fu
ter i biżuterii - prosto ze wsi,
od kur i kaczek. Wyszła za
min. Jaszuńskiego, ale całym
sercem pokochała Nikosia...
• Ewa Kasprzyk (Ilona
w „Złotopolskich"), tutaj
ambitna, świadoma siły
swej kobiecości senator An
na. Niczego tak nie pragnie
jak przećwiczenia całego al
fabetu sztuki miłosnej
z Dyzmą...
Postać Nikodema Dyzmy
na ekranie pojawiała się
wcześniej
dwukrotnie.
W zrealizowanym w roku

m

Kino i teatr
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Z OKAZJI ŚWIĘTA KOBIET

Rejs proponuje dobre kino

•Bohaterowie polskich seriali

Uczta kinomana

marcu w ra
mach Dysku
syjnego Klu
bu Filmowego
„Projekcja"
w słupskim kinie Rejs zoba
czyć będzie można: „Intym
ność", „Pianistkę", „Igraszki
losu", „Mulholland drive"
i „Powrót idioty". Warto zo
baczyć je wszystkie, bo choć
bardzo różne, każdy repre
zentuje sobą dobre kino
i nagradzany był na wielu
festiwalach.

„Intymność" otrzymała Złotego
Niedźwiedzia dla najlepszego
filmu, Srebrnego Niedźwiedzia
dla najlepszej aktorki (Kerry
Fox) i nagrodę za reżyserię na
51. MFF w Berlinie. W Kazimie
rzu Dolnym film otrzymał Na
grodę Publiczności.

.Intymność" to dzieło
uznanego reżysera Patrice
Chereau, który jest też
współautorem scenariusza.
Prezentuje przygnębiający
obraz ludzi skazanych na
egzystencjalną samotność,
choć szukających jakichś
więzi w życiu. Chereau
stworzył wizerunek „ludzi
bez właściwości", wpisanych
w scenerię współczesnej
metropolii, Londynu, ukaza
nego jako miejsce koszmar
nej i odczłowieczonej brzy
doty. Istota filmu tkwi w ta
jemnicy dwóch ciał, w ta
jemnicy tego, co je łączy.
Najpierw jest to seks bez mi
łości, bez najmniejszego śla
du uczucia. Potem zaczyna
się to zmieniać i wtedy jest
za późno. To jeszcze nie
iłość, ale potrzeba, pra
gnienie, uzależnienie.

Nagrody zebrane przez „Pia
nistkę to: Grand Prix, Nagroda
dla najlepszego aktora (Benoit
Magimel) oraz dla najlepszej
aktorki (Isabelle Huppert) na
54. MFF w Cannes.

„Pianistka", czyli Erika
Kohout to czterdziestolet
nia nauczycielka gry na for
tepianie w konserwatorium
w Wiedniu. Jest bardzo po
ważana ze względu na swój
niezwykły talent i silną
dyscyplinę, ale poznano ją
również jako ostrą i wyma
gającą nauczycielkę. Choć
jest kobietą w średnim wie
ku, wciąż mieszka razem
z matką, z którą jest silnie
związana i po której odzie
dziczyła surową naturę. Nie
ma męża, ani kochanka, ale
swoje potrzeby emocjonal
no-seksualne umie zaspo
kajać i to w niestandardowy
sposób. Regularnie bywa
w kinach porno i peepshowach, gdzie uwalnia się
spod wpływu matki. Ero
tyczny świat Eryki i jej co
dzienne życie nauczycielki
biegną różnymi drogami.
Jednak pewnego dnia, je
den z jej studentów - Wal
ter (Benoit Magimel) posta
nawia ją uwieść...
Reżyser twierdzi, że nie
interesuje go środowisko,
w jakim wyrośli jego bohate
rowie, ani ich psychologia.
Nie szpera w ich charakte
rach, pokazuje wyłącznie ich
zachowania. Zdaniem Haneke widza trzeba zmusić do
myślenia, do szukania wła
snego wyjaśnienia, własnej
interpretacji.
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Intryga kryminalna i burzliwy trójkąt miłosny to fabuła
najnowszego filmu Davida Lyncha.
Fot.mteme
-Mi

:iih

Nagrody: dla najlepszego reży
sera na MFF w Cannes, Nagro
dy Krytyki Chcicagowskiej dla
najlepszego filmu, reżysera i ak
torki (Naomi Watts) oraz nomi
nacja do Oscara za reżyserię.

„Mulholland Drive" w reż.
Davida Lyncha, to historia
dwóch kobiet wplątanych
w intrygę kryminalną i uwi
kłanych w burzliwy trójkąt
miłosny W swej pełnej na
pięcia opowieści Lynch ma
luje wizję Los Angeles miasta, w którym niewin
ność miesza się z korupcją,
miłość
z
samotnością,
a piękno z moralnym zepsu
ciem. Prowadzi nas przez ta
jemniczy labirynt zmysło
wych doznań aż do miejsca,
gdzie spotykają się ze sobą
senne marzenia i przeraża
jące koszmary.
Jednak jest coś, co odróż
nia ten film od poprzednich
dokonań reżysera. Oprócz
mrocznej tajemnicy, niesa
mowitej atmosfery, suge
stywnych obrazów i przej
mującej muzyki, jest tu także
i misternie skonstruowana
zagadka kryminalna, nie
zwykle wciągająca łami
główka, którą, co jest wła
śnie nowością w Lynchowskim świecie, można rozwią
zać i racjonalnie wytłuma
czyć. Z tajemnicy wyłania się
historia, która daje się wyja
śnić. Należy tylko wpaść na
właściwy trop i znaleźć od
powiedni klucz do zagadki.
Usatysfakcjonowani będą
więc nie tylko stali fani Lyn
cha, ale także ci, którzy szu
kają w kinie czegoś więcej
niż tylko sugestywnych ob
razów pełnych nieracjonal
nych "wydarzeń.

Nagrody: włoskiej krytyki dla naj
lepszego filmu na MFF w Wene
cji, Prix Europa 1999 w kategorii
telewizyjnej fikcji filmowej, Don
Kichot 99 -nagroda Międzyna
rodowej Federacji DKF, nagrody
za najlepszy scenariusz oraz role
żeńskie (Anna Geislerova, Tatiana
Vilhelmova) na MFF w Buenos
Aires, nagrodę za osiągnięcia ar
tystyczne na MFF w Salonikach,
Czeskie Lwy - nagrody Czeskiej
Akademii Filmowej za: najlepszy
film, reżyserię, scenariusz, muzy
kę i drugoplanową rolę żeńską.

.Powrót idioty", film
oparty na motywach powie
ści Fiodora Dostojewskiego,
jest nowym dziełem Sasy
Gedeona, jednego z najcie
kawszych młodych artystów
współczesnego kina cze
skiego. Bohater filmu nigdy
nie poznał ani nie doświad
czył niczego. Spędził całe
swoje dorosłe życie za mura
mi domu dla upośledzonych
psychicznie, więc dopiero
wszystkiego
się
uczy
i wszystko jest dla niego
pierwszym wrażeniem. Po
wraca do swoich, jedynych
znanych krewnych, ale oni
tak naprawdę nie wiedzą
0 jego istnieniu. Znają tylko
swoje własne życia, swoje
własne relacje i stosunki,
które są tak skomplikowane,
że Franciszek gubi się
w nich. Zostaje wciągnięty
w konflikt pomiędzy ko
chankami,
rodzeństwem
1 rodzicami. Znajduje się
w przedziwnych, zabawnych
i trudnych sytuacjach. Fran
ciszek współczuje wszyst
kim i każdego z nich rozu
mie, jest wszystkim bardzo
dotknięty Rozumie ich lepiej
niż oni sami siebie.

OJ)

UJ)

Dzisiaj w sali Pań
stwowej Orkiestry
Kameralnej i Te
atru Impresaryj
nego w Słupsku
odbędzie się ko
lejny koncert. Tym
razem gośćmi
słupskich kamera
listów będą trzej
wspaniali dżentel
meni: Maciej Niesiolkowski, To
masz Stockinger
i Paweł Wawrzec- Podczas dzisiejszego wie
czoru słupscy muzycy za
ki. Niesiołow
skiemu najwięk grają dla kobiet. Fot. APR-SAS
szą popularność
przyniósł mu telewizyjny program autorski
„Z batutą i z humorem", w którym w dowcipny
sposób opowiadał o nieco lżejszej muzyce poważ
nej. Przed kilkoma laty występował w roli dyry
genta w warszawskim teatrze Kwadrat. Tam po
znał teatr i aktorów co zaowocowało m.in. pro
gramem zatytułowanym „Koncert dla ciebie", do
którego artysta zaprosił dwójkę wspaniałych ak
torów: Tomasza Stockingera i Pawia Wawrzeckiego. Obu panów większość Polaków zna z telewi
zyjnych seriali. Tomasz Stockinger gra w „Klanie"
doktora Lubicza, zaś Wawrzecki to filmowy Wie
siek Gabriel z serialu „Złotopolscy" oraz jeden
z bohaterów popularnych „Graczyków". Na pro
gram koncertu złożą się monologi i scenki te
atralne. Publiczność będzie również mogła podzi
wiać umiejętności wokalne obu panów i ich zdol
ności taneczne. Oprawę muzyczną ich występów
stanowić będą kompozycje m. in. męskiej części
rodziny Straussów, Johannesa Brahmsa, Georgesa Bizeta i innych mniej znanych autorów. Kon
cert odbędzie się dwukrotnie: o godz. 18 i 20.30.

—

—

—

KONKURS
Poprawna odpowiedź na pytanie: Jakie wy
dawnictwo wypuściło na rynek księgarski se
rię PONS do nauki języków obcych?" brzmi
oczywiście, LektorKlett. Dziękujemy wszyst
kich Czytelnikom, którzy przestali do naszej
redakcji kupony z'odpowiedziami. Nagrody
wylosowali: Adolf Lis ze Słupska, Agnieszka
Pyzik z Łosina, Emilia Rojewska z Noskowa
oraz Katarzyna Firlej z Bytowa. Wszystkich
laureatów zapraszamy po odbiór nagród do
naszej redakcji w Słupsku przy ul Filmowej
3d od poniedziałku do środy w godz, od 12 do
18, ewentualnie o kontakt telefoniczny pod nr
(059) 848 17 37 i ustalenie miejsca odbioru
nagrody Zestawy (książka plus kasety) ufun
dował słupski salon Empiku.
^

Godzina
Milenium, Słupsk, ul. Stary Rynek, tel. 842 51 91
Władca pierścieni (15.11-14.111)

13,16

Rejs, Słupsk, al. 3-go Maja 22, tel. 84311 30
Intymność (8-9.111)

18

Delfin, Ustka, ul. Marynarki Polskiej 82, tel. 814 46 77
Władca pierścieni (8-10.111)
18.10
Przekleństwa niewinności (8-10.lll)
21.10
Fregata Lębork, ui. Gdańska 11, tel. 863 31 74
Harry Potter (9-10.111)

14,16

Uciecha, Człuchów, ul. Szczecińska 4, tel. 83411 11
D'Artagnan (6.-10.III)
18
Albatros Bytów, ul. Wojska Polskiego, tel. 822 23 09
D'Artagnan (8-10.111)
18
Grażyna, Miastko, ul. Kazimierza Wielkiego, tel. 857 29 09
Wyścig (8-10.III)
16.30
Za linią wroga (8-10.111)
Bajka, Darłowo, ul. Morska 56, tel. 314 26 29

19

Nikomu ani słowa (8-10.110
Inni (8-10.HI)

17
19

TEATR
„Intymność" i „Pianistka", to filmy, które wywołały
wiele kontrowersji wśród widzów. Jedni wychodzili z ki
na zachwyceni, inni opuszczali salę przed końcem pro-

Godzina

„Powrót idioty" oparty jest na znakomitej powieści Fio
dora Dostojewskiego.
Fotmtemei

„

Tęcza, Słupsk, ul. Waryńskiego
Królewna Kukułeczka (8.110
Jaś i Małgosia (9.111)

Q
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Dziennik Sławieński

Wrześnica. Pierwszy etap akcji zakończony

Wspomóż szkotę - kup gazetę

Z

akończył się pierw
szy etap akcji zorganizowanej
w szkole we Wrześnicy „Wspomóż
szkołę, kup... Dziennik Bał
tycki". Jej celem jest rozpro
wadzanie „Dziennika" wśród
mieszkańców
Wrześnicy
i okolicznych miejscowości.
Prowizja ze sprzedaży przez
dzieci gazet wspomaga bu

dżet szkoły - Sprzedaż gaze
ty połączona jest z konkur
sem na największą ilość
sprzedanych jej egzemplarzy
- informuje Elżbieta Łukowicz, opiekun akcji. Pieniąż
ki przeznaczyliśmy na zakup
gier planszowych i sprzętu
sportowego.
Akcja trwa od październi
ka ubiegłego roku. Jej zakoń
czenie przewidziane jest na

koniec maja. W miniony wto
rek nastąpiło uroczyste pod
sumowanie pierwszego eta
pu konkursu, zarówno w kla
syfikacji inywidualnej jak ze
społowej. Największą ilość
gazet sprzedała klasa Ilia.
Nagrodą dla zwycięzców jest
zwiedzenie sławieńskiej re
dakcji „Dziennika Bałtyckie
go". W klasyfikacji indywidu
alnej zwyciężył Piotr Łuko-

wicz, uczeń klasy Ha wrześnickiego gimnazjum. Nie
wiele gorszy okazał się Paweł
Myszczak z klasy Ilia szkoły
podstawowej. Ponadto na
grodę otrzymał Damian Ko
walski z klasy IV który jako
jedyny uczeń tej klasy stara
się systematycznie brać
udział w akcji. Najlepsi kol
porterzy z poszczególnych
klas otrzymali nagrody rze

czowe ufundowane przez
„Dziennik Bałtycki" oraz nie
spodzianki, których fundato
(ALI)
rem j est szkoła.

Zwycięzcy
Najlepsi gazeciarze: 1. Piotr Łukowicz. 2. Paweł Myszczak. 3.
Katarzyna Brzuska
Klasyfikacja zespołowa: 1. Kla
sa lila. 2. Klasa V. 3. Klasa VI

Konkurs we wrześnickiej
szkole podstawowej po
trwa do końca maja.
Fot. M. Pietrasz

REKLAMA
FIAT Cinquecento 704,1996/97, biały,
stan bdb, cena 8,2 tys zł, 059/822-21-21

KIEROWNIKA w pionie sprzeda
ży,0-600-21-59-47
KUCHMISTRZ z dyplomem, doświad
czenie w żywieniu otwartym i zamknię
tym, 0-59/86-13-145

SPRZEDAM

CHAŁUPNIKÓW! Zatrudnimy, 024/35572-62

MALARZ, malowanie, szpachlowanie,
kafelki, hydraulika, podłogi szwedzkie,
remonty, solidny, (0503)95-38-90

FIAT Tempra, 94 r., 11 300 zł, 1.8i, peł
na opcja, stan bdb, (059)832-36-29,
(0605)09-20-94

ALTERNATOR do Renault Twingo, no
wy 70 A,TEL. 0600/674-547

FIAT Tipo, 1994 rok, 1,4, 0-609-577485

HANDLOWCÓW, obtuga biura, magazynu, 1800,- miesięcznie. 058/623-5459

MALARZ z długoletnim stażem podej
mie pracę, mogą być prace wykończe
niowe, (059)862-65-89, (0609)60-12-14

ARO 243,1986 r„ silnik Żuk 2.100, tel.
0608/286-743

KIEROWNIKA sprzedaży i przedstawi
cieli handlowych. Wskazane doświad
czenie w kredytach lub ubezpiecze
niach, 058-663-94-76,0503-04-41-48

MASZYNISTA stacji uzdatniania wody,
0-59/86-22-037

FORD Escord, 1,3B, 1981, R, H, S, ha
logeny, zimowe opony, 2,8 tys zł, do
uzgodnienia, 059/861-24-96,0-602-2957-91

KIEROWNIKA zatrudni apteka- Wejhe
rowo, 0601/419-196

MŁODA liceum ekonomiczne, kompu
ter, kasa fiskalna, urządzenia biurowe,
prawo jazdy, Lębork 0-600-676-221

ZATRUDNIĘ

OPIEKUNKĘ do dziecka w wieku 5 lat,
059/862-22-31 po 18.00
PEDAGOGÓW ze znajomością ję
zyka niemieckiego do pracy z mło
dzieżą, (058)664-97-43
CHAŁUPNICZO- montaż sztucznej biżuteri. 0501/072-100
MŁODYCH- pełne etaty, 1200- 2500
miesięcznie. 058/664-07-97
NIEZALEŻNY konsulstant Oriflame
nawiąże współpracę w sprzedaży
bezpośredniej kosmetyków. Bez
płatne szkolenia, produkty na kre
dyt, 30% prowizji+ premia,
059/834-17-70,0692/468-579
PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Holandii,
Austrii, odbierz podatek najtaniej! Naj
skuteczniej! 058/301-82-63
UMOWAI Domową pracę oferuje wy
dawnictwo 800,- brutto, 0609/475-111
ZATRUDNIĘ na umowę zlecenie,
0-501-059-919

SZUKAM PRACY
, 21 -LETNI szuka pracy sezonowej w Łe' bie, 0-606-525-162
AMBITNY, pracowity, uniwersalny, po
trafiący podjąć się nowych wyzwań,
oczekuje oferty podjęcia pracy od uczci
wych przedsiębiorców, chętnie przed
stawiciel handlowy (oprócz ubezpieczeń), prawo jazdy kat. A,B, tel.
0609/974-894, Chojnice
DOŚWIADCZONY spawacz różnych
kategorii, z wykształceniem średnim, 059/86-26-712
DYSPOZYCYJNY mechanik samocho
dowy, po wojsku, z doświadczeniem, 059/86-26-712
DYSPOZYCYJNY spawacz, mechanik,
po wojsku, z doświadczeniem - praca
od zaraz, 0-59/86-26-712

;

RAT Tempra, 94 r., 11 300 zł, 1.8i, peł
na opcja, stan bdb, (0605)09-20-94

EKONOMISTKA- 21 lat, rachunkowość,
finanse, komputer, fakturowanie,
058/676-18-49 (prosić Beatę).
EKSPEDIENTKA, aktualna książeczka
zdrowia, 0-607-775-886
GERMANISTA emeryt, nauczyciel nie
mieckiego, poszukuje pracy w hotelu,
na zimowisku lub prywatnie, 058/67249-35
GLAZURNIK, doświadczony, podejmie
się remontu, wykończenia (059)862-6589, (0609)60-12-14

MECHANIK samochodowy, po wojsku,
wykształcenie średnie, 0-59/86-26-712

MONTER instalacji auto - gaz, 10 lat
stażu, 0-607-775-886
MONTER konstr. stalowych, praca
w Niemczech, podwójne obywatelstwo,
tel. 0609/026-017
MURARZ z własną działalnością, 0607-185-836
OGRODNIK- podejmie stałą pracę przy
pielęgnacji ogrodu, terenów zieleni,
0608/610-309
OPIEKUNKA- zaopiekuję się dorywczo
starszym dzieckiem, tanio . Kontakt:
Wejherowo, Kochanowskiego 17/53
OPIEKUNKA do dziecka lub do starszej
osoby, Lębork, 0-59/86-22-037
Podejmę pracę na 1/2
etatu (na stałym zasiłku)
, wykształcenie średnie,
tel. 052/397-19-64

AUD1100 Avant 23,1989 rok, pierwszy
właściciel, garażowany, zadbany, 059/86-24-748
AUDI A4,110 KM, 19 TDI, 1998 rok,
srebrny metallik, ABS, CZ, EL, ES, R,
WS, S, cena 45000 zł co uzgodnienia,
0-502-49-35-84
AUDI A4 części, 16, 19TDI, 1996/98,
blacharskie, mechaniczne i inne, cena
od 50 zł, 0-502-49-35-84
AUDI B4, 1994, pełne wyposażenie,
komplet dokumentów, kolor zielony me
talik, tel. 0503-148-760
AVIA A21,89 r., plandeka, H, stan db,
(0601)20-53-98, (059)857-50-54
BMW 320i, E-30,1988, grafitowy meta
lik, opony zimowe, 7,6 tys zł do uzgod
nienia, 059/822-54-24,0-600-445-526
BMW 520, 24V, 150 KM, Xl-1991, kli
matyzacja, skóry, alarm, lub zamiana na
busa, 0-608-41-48-06
C355 zamienię na C330, Niestkowo 30
CITROEN ZX, 93 r., 8600 zł, 1.4, 4drzwiowy, stan bdb, nierejestrowany,
(059)832-36-29
DAEWOO Lanos, 1,4,2000 rok, stan
idealny na gwarancji, 25 tys zł, 059/84210-10

POSZUKUJĘ parcy, wykształcenie
średnie, wieloletni staż parcy, tel.
052/397-53-24

DAEWOO Lanos, 1,5 S, sedan, zielony
metalik, IX 1998,1 właściciel, przebieg
42.000 km, cena do uzgodnienia,
058/56-207-52

SPAWACZ różnych kategorii z do
świadczeniem, 0-59/86-26-712

DAF blaszak, dostawczy 2,5D, 1992,
czerwony, 059/844-36-45

STARSZY rybak, starszy marynarz, an
gielski, prawo jazdy, aktualne kursy, do
świadczenia, 0-59/86-31-096
SZYBKO solidnie wykonam prace elek
tryczne, gładzie malarskie, budowlane,
0-600-254-727
TECHNIK budownictwa- lekkie kon
strukcje stalowe, wykończenia, wszelkie
propozycje, 058/672-53-84
TECHNIK samochodowy, prawo jazdy
kat. A, B,C,E, 0-607-775-886
TECHNIK technologii żywienia- każda
praca związana z branżą, otwarty
umysł, 058/672-53-84
23-LETNI , średnie, spawacz z do
świadczeniem, dyspozycyjny, 0-59/8626-712
26- letni, wykształcenie techniczne, pra

wo jazdy, uregulowane wojsko, Wejhe
rowo, 0504/471-861
27 LETNI średnie, podstawy księgowo
ści, dobra znajomość komputera, uczci
wy, pracowity, 0-503-678-065
29-letni, wykształcenie średnie, spokoj
ny, uczciwy, bez nałogów, 0605/271924
ABSOLWENTKA filologii polskiej z pe
dagogiką, 23 lata solidna, 0-59/86-24904

DAF dostawczy diesel, 7500 zł, lub
oczekuję propozycji pracy, (059)844-3645
FIAT 126 EL, pilnie, 1996, cena do
uzgodnienia, (059)857-67-94 po 16.00
FIAT 126 ELX, 1997 r„ 5000 zł, 650,
czerwony, AA, możliwa zamiana,
(058)304-80-51, (0504)81-36-43
FIAT 126p, (1988), 0-604-868-130
RAT 126p, 1985, hak holowniczy, alter
nator, siedzenia lotnicze, 1,2 tys zł, 0600-286-720,059/861-17-74

FORD Escord, 92/97r„ poj. 1,8
16V 130KM, czarny, 3-drzwi, centralny
zamek, szyberdach, sportowe zawie
szenie i sylwetka, tel. 0504/047-161

GOSPODYNI domowa szuka pracy, 059/86-22-037
INFORMATYK inż, prawo jazdy, praca
stała lub dorywcza, 0-692-59-62-35

MŁODY, dyspozycyjny, praca przy wy
kończeniach, 0-59/86-26-712

KIEROWCA B,C,E, świadectwo kwalifi
kacji, paszport, dyspozycyjny, 0-504195-991

PODEJMĘ pracę w charkterze opiekun
ki osoby straszej lub do małych dzie
ci,tel. 059/833-78-55

FIAT 126p 650E, H, 1984, cena 700 zł,
Lębork 0-600-580-606

KIEROWCA kategoria ABCDE, staż
pracy 35 lat, (059)857-60-41

RENCISTKA podejmie się każdej pracy,
0-59/86-26-661

FIATA 126 p, 1989 r., cena 1700 zł,
058/685-50-44,0692-561-514

KIEROWCA świadectwo kwalifikacji,
paszport, prawo jazdy B,C, E, 0-504* 195-991

WYKONAM remonty kompleksowe,
elektryka, hydraulika, (058)344-76-43
po 17.00

FIAT Cinquecento 704,1993, stan bdb,
cena 6,7 tys zł, odcięcie zapłonu, alarm,
059/822-45-28,0606-213-570

FIAT 126p, 1999, blokada skrzyni, od
cięcie zapłonu, 0-502-48-15-18
FIAT 126 p, 82/88 r., hak, 5 - biegów,
stan dobry, cena 500 zł, tel. 052/39873-20
FIAT 126p, 89 r„ stan db, 1200 zł do
uzgodnienia, Lębork (059)862-87-83

SEAT Ibiza, poj. 1.9, diesel, 1996 r.,
czerwony, 5 - drzwi, bogate wyposaże
nie, stan idealny, tel. 0602/802-460

OPEL Corsa, 1.0 89 r„ 12V, 17 000 zł,
czarny, airbag, (059)832-30-11,
(0501)59-47-09

SEAT Ibiza, poj. 1.9 SDi, 1996 r., czer
wony, 5 - drzwi, bogate wyposażenie,
stan idealny, tel. 0602/802-460

PRZYCZEPKA do przewozu koni, Boeckman, cała plastikowa, 8000 zł,
(059)833-70-52

OPEL Kadett, 1,3, po blacharce, lakie
rowaniu, stan dobry, 0-501-775-322
OPEL Kadett 1,7 dizel, 1989 rok, cena
5500 zł, 0-503-722-107

SILNIK od VW Audi, poj. 1,6, stan bar
dzo dobry, brak numerów, cena 200 zł,
sprzedam lub zamenię na video, tel.
0606/594-201

OPEL Omega kombi, 88 r., 3500 zł, 1.8
benz., niebieski, 834-25-96

STAR 200, wywrotka, cena 7000 zł do
uzgodnienia, 0-59/86-63-157

OPEL Vectra, 1,6,1992, czerwony, stan
bardzo dobry, 0504/533-093

TOYOTA Corolla XLI, 1992 r„ 1.300 cm
3,164.000 km, 5 - drzwi, grafitowy me
talik, wtrysk, katalizator, cena 8.500 zł,
tel. 052/398-80-57 lub 0607/058-555

JELCZ części - komplet wtryskiwaczy,
dwie sworznie, zwrotnica prawa, zbior
nik powietrza i inne, 0-59/86-24-539
KAMAZ wywrotka po kapitalnym remon
cie, 0-603-271-997
KIA dostawczy, 2,4D, 1996, 059/85735-66,0-608-559-220
MAZDA 2000,1987 r., benz./gaz, 185
tys. m, blaszak, ład. 900 kg + 3 osoby,
lub zamienię na kombi z dopłatą,
(0608)31-06-80 po 16.00 (058)687-3512

MERCEDES 123 części - skrzynia bie
gów automat, cena 270 zł/szt, 0-692296-520

FORD Escort, poj. 1.4,1987 r., granato
wy metalik, spojler, szyberdach, nowy
akumulator na gwarancji, stan dobry,
tel. 052/554-27-63 lub 0600/875-416
FORD Escort CLX, 1,4,1992, wiśniowy,
centralny zamek, szyberdach, radio,
welurowa tapicerka, regulacja kierowni
cy, przebieg 115 tys., 10 200 zł, 058/56215-13
FORD Escort kombi 1,6 benzyna,(105
km), welury, WK, R, bezwypadkowy,
garażowany, bagażnik dachowy, cena
10900 zł, 0-59/86-23-164, 0-607-858676
FORD Eskort, poj. 1.4,1987 r., granato
wy metalik, szyberdach, spojler, stan
dobry, cena 4.500 zł, tel. 052/554-27-63
lub 0600/875-416
FORD Fiesta 1,0, sprawny, cena 1100
zł, 0-604-13-69-98
FORD Fiesta 1,1 ,1994 rok, niebieski,
R, BS, KT, cena 9200 zł, 0-602-85-3023,0-59/86-24-690
FORD Fiesta 1,3,1992,1, ES, CZ, szy
berdach, K, 059/862-03-27 po 17.00
FORD Mondeo, 1994, 1,8TDi kombi,
bezwypadkowy, 128 tys km, 0-602-4721-33,0-608-60-02-55

FORD Transit 2,5D, 1988, 0-608-559220,059/857-35-66

FIAT 126p, 1990 r., czerwony, cena
1.500 zł, tel. 052/397-40-81

OPEL Corsa, 1,4, czerwony, 3-dzwiowy, ES, CZ, R, 8 tys zł lub zamienię na
Opla Kadeta łezkę, 052/398-24-37

FORD Escort, poj. 1,3, '1985 r., 2 nowe
opony, szyberdach, nowe tablice, stan
dobry, cena 3.300 zł, do uzgodnienia,
tel. 0604/644-189

RAT 126p, 1987 rok, wrzos metallik,
siedzenia lotnicze, stan dobry, cena
1300 zł-do uzgodnienia, 0-59/86-22-232

RAT 126p, 1990 r., 56.000 km, garażo
wany, przeb. 56.000 km, tel. 052/39713-82

ISUZ Midi 240,1987 r., napęd 4x4, hak,
przeszklony, silnik Merc 942, Liniewo,
tel. 0602/677-661

MAZDA 626,1993,11,5 tys zł, pilnie, 0602-263-857

FORD Sierra kombi, 1,6,83 r., czerwo
ny, 3500 zł, (059)866-10-29

RAT 126p, 1990, biały, 1950 zł, 0-609179-807,0609-804-879

MOTOCYKL Panonia, części do pilarki
PS-180, motocykl MZ 250, (059)85746-60

FORD Escort, 1983 r„ 1,3 gaz, komplet
opon, (0604)51-11-92

FIAT 126 p, 1986 r., pilnie sprzedam.
Tel. 058\684-93-39

RAT 126p, 1988, po remoncie, tanio, 0504-76-58-91,059/862-53-74 po 18.00

SEAT Cordoba 1,4 Stella, 1999, l-sza
rejestracja III 2000,25 tys km, srebrny,
0-605-350-561

FORD escort, 1,3,1981 rok, sprzedam
lub zamienię na dizla, 0-59/86-12-496,
0-602-295-791

FIAT 126p, 1986, po remoncie, stan
bardzo dobry, 0-605-111-293

FIAT 126p, 1988, lotnicze siedzenia, ce
na do uzgodnienia, 0-608-505-741

OPEL Cors, 1990 r., poj. 1.4 i, KT, S,
cena 4.000 zł do uzgodnienia, tel.
0609/447-482 Sąpolno Człuchowskie

MAZDA 323, poj. 1,6i 16V, turkusowy
metalik, 5 - drzwi, oraz doadtki, cena
9.500 zł, tel. 052/397-89-14 lub
0503/932-350

FORD Sierra, 1984/85 combi, 2,3 die
sel, WS, S, R, H, 5,2 tys zł lub zamienię
na Golfa diesla do 3,5 tys zł, Smołdzino
0-606-11-88-96

MŁODA, db prezencja, wyższe, podej
mie pracę biurową, kadry, płace, kom
puter, prawo jazdy, (058)532-64-42,
(0602)89-08-12

jpt

FORD Escord, 1,3B, 1981, szyberdach,
hak, halogeny, zimowe opony, cena do
uzgodnienia, 059/861-24-96,

ISUZ Midi, 2.40, 1987 r., napęd 4x4,
hak, przeszklony, CO, silnik Merc 94r.,
Liniewo, tel. 0602/677-661

FORD Trazit 1990 rok, 2,0 benzy
na/gaz, osobowy, cena 15000 zł, 0-603076-042,0-59/86-24-687
GOLF II, 1,6 TD, 1992 rok, pełna doku
mentacja, stan idealny, czerwony,
13300 zł, (059)843-87-53, 0604-082635
GOLF III, 1,4 1995 rok, stan bardzo do
bry, 3-drzwiowy, autoalarm, kolor- czar
na perta, 120 tys. przebiegu, trzy zabez
pieczenia AA, IM, 17 tys.(059)84-54359,0602-883-241

MERCEDES E 290 TD, Elegance,
1998,80 tys. km, szmaragd schwarz,
skóra, podgrzewane siedzenia, climatronic, 5-biegowy manuał, alufelgi, za
dbany, bezwypadkowy, zakupiony z sa
lonu, 94 000 zł, 0600/413-537,058/56334-28
MITSUBISHI Galant, 1988, bogate wy
posażenie, 7,4 tys zł, 0-502-252-781
MOTOROWER Honda CB 50, stan bar
dzo dobry, silnik 4 suwowy, tel.
052/395-10-30, Chojnice ul. Jana Pawła
II20/34
MZ TS 150, 1985 r., kolor niebieski,
owiewka, pełna dokumentacja, stan
bardzo dobry, cena 280 zł, tel.
0606/594-201
NISSAN Micra, 1999 r., czarny metalik,
poj.1
NSU 1000 sprint, 1967 rok, 059/821-1383
OPEL Astra, 1997,1,7TDi, silnik Isuzu,
hacbak, 90000 km, ABS, CZ, I, elek
tryczny szyberdach, elektryczne świa
tła, elektryczne, podgrzewane lusterka,
WS, 2xpoduszka, welur, komputer, 22,9
tys zł 0-504-088-709
OPEL Astra, XI11992 r., poj. 1,6 disel,
granatowy metalik, wspomaganie kie
rownicy, przeb. 118.000 km, cena 12.00
zł, tel. 0606/950-416
OPEL Astra 1,6i, 1994 rok, WK, cena
15000 zł, 0-600-62-07-42
OPEL Astra 1,7 TDI, silnik Isuzu, ABS,
CZ, I, ES,elektryczne lusterka, H, welur,
cena 22900 zł, 0-504-088-709
OPEL Astra Combi, poj. 1.6 i, 1994 r.,
ABS, CZ, niebieski metalik, cena
13.200, tel. 052/398-81-33
OPEL Astra GSi 2.0,1992 r., czerwony,
ABS, komputer pokł., cena 12.100 zł,
tel. 052/398-81-33
OPEL Callibra 2,0 kat, 1992 rok, pOL
roku w kraju, pełna dokumentacja, 0608-651-396

PEUGEOT 19 TDI, CZ, WS, ES. SP, ce
na 16500 zl, 0-602-621-639
PEUGEOT 405,19tdi, 1993 rok, r, cz,
es, ws, sp szary metallik, zadbany, ga
rażowany, 0-602-621-639
PEUGEOT 605 SDT, poj. 2,1 diesel,
pełna opcja wyposarzenia, 1992r., nowy
akumulator, cena 15.900 zł, tel.
052/397-71-14 lub 0606/899-635
POLONEZ 1990, przejściówka, blachy
po remoncie, 1,8 tys zł, 059/814-59-10
POLONEZ Caro 1,6 GLI, 1995 rok, ce
na 5900 zł, BS, EW, H, I, KT, 0-59/8623-385
POLONEZ Caro 1,6GLi, instalacja ga
zowa, autoalarm, metalik, blokada
skrzyni, 059/858-25-03,0-609-51-33-16
POLONEZ Caro części - skrzynia bie
gów,5 biegową z watem napędowym,
cena 220 zl, 0-692-292-520
POLONEZ Caro Plus, 1,6. GLI, 1998
rok, stan bdb, cena 11000 zł, 0-59/8629-359
POLONEZ Caro Plus 1,6 GLI, 1998 rok,
stan bardzo dobry, cena 11000 zł, 059/86-29-359
POLONEZ Caro plus 1,6 GLi, benzy
na/gaz, 1998, WS, I, opony zimowe i let
nie, 0-602-26-30-17, po 18.00
(058)672-25-14
POLONEZ Truck, 92 r., stan db,
POSIADAM samochód dostawczy,
oczekuję propozycji pracy, 059/844-3645
PRZYCZEPA kempingowa, 7 m długo
ści, WC, 2 sypialnie, 8.0004 0607/978499
PRZYCZEPA wywrotka 3,51, niska, tel.
052/397-94-19
PRZYCZEPKA jednoosiowa do ciągni
ka, 058/587-88-07
PRZYCZEPKA samochodowa, rejestro
wana + koto zapasowe, cena 1.200 zł,
tel. 052/397-16-21
RENAULT 19,1,9D, 1991, 0-608-559220,059/857-35-66
RENAULT 19,1990 rok, 1,7 benzyna,
złoty metallik, cena 5700 zł, 0-503-722107
RENAULT Laguna 18RT, bordo metal
lik, 1995 rok, serwisowany, sprzedam
lub zamienię na mercedesa C180 lub
Audi A4,0-59/86-24-336
RENAULT Shamade, 1991 r„ poj. 1.7,
benz., stan idealny, światło sto i szyber
dach, kolor granatowy, cena 7.000 zł do
uzgodnienia, tel. 0605/465-529 lub
052/398-18-01

HONDA Concerto, poj. 1,516V, 1991 r„
czerwona, el. wtrysk, wspomaganie,
centralny zamek, SZ, radio, KT, welur,
garażowany, cena 9.700 zl, do popra
wek lakier, tel. 052/397-06-27 lub
0600/748-012

Pruszcz Gd.

HYUNDAI Atos 1,0,1999, AA,CZ, cena
5900 zł, 0-607-34-85-23

Oddział Żukowo

HYUNDAI Atos 1,0, 1999 rok, cena
15990 zł, 0-607-34-85-23
IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r.,
10 000 zł do uzgodnienia, możliwa za
mian na samochód osobowy np. VW,
(0502)62-37-38, (058)324-44-67 po
16.00
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Obr. Westerplatte 1A, 77-33-552
Kościerska 9, 681-82-56
Oddział Tczew

Jagiellońska 55, 777-18-80
Oddział Reda

ul. Gdańska 16, 67-87-111
Oddział Sztutowo

ul. Gdańska 43A, tel,/fax (055) 247-93-35

TOYOTA Corolla Xli, 1992 r., przeb.
163.000 km, 5 - drzwi, poj. 1.300 cm 3,
grafitowy metalik, cena 7.900 zł, tel.
052/398-80-57 lub 0607/058-555
TRABANT Polo 1100,1990 rok, cena
1000 zł-, 0-600-95-44-74
VOLVO 244, 2,5D, 1988, 0-608-559220,059/857-35-66
VWBus,1,9B, 1977/82,9-osobowy, 2,5
tys zŁ, 0-609-37-71-66
VW Garbus, 1,3,1968 r., 50%OC, stan
dobry, cena 2.700 zł, lub zamiana, tel.
0504/623-255
VW Garbus, poj. 1,3,1968 r., 50% OC,
stan dobry, cena 2.700 zł, lub zamienię,
tel. 0504/623-255
VW Golf, 1981 r., stan bardzo dobry, fa
bryczny lakier nie zkorodowany, alufel
gi, szyberdach, - Tanio, tel. 0607/171198
VW Golf, 1981 rok, 1,6 d, stan dobry,
cena 2800 zł, 0-59/86-31-783, 0-607821-622

VW Golf 1,8,1990 rok, AA, AF, CZ, WK,
stan bardzo dobry, 0-600-058-909
VW Golf 19D, biały, kombi, 1994 rok,
możliwość zamiany, 0-59/86-61-631
VW Golf II, 1984 rok, 3 drzwiowy, brązo
wy metallik, 1,6,0-59/86-15-590
VW Golf III, 1,4,1993, sprzeda lub za
mienię na Opel Vectra, 0-604-057-996
VW Passat, 1,9TDI, 1999, niebieski, 0603-38-39-39
VW Passat, 1989 r., 1,3, 2500 zt, AF,
stan bdb, (0505)70-54-38
VW Passat, 89 r„ 1.3,6500 zł, AF, czer
wony, stan bdb, (0505)70-54-38
VW Polo, czerwony, 1977/92 r„ cena
530 zł do uzgodnenia, tel. 0504/796101 lub 052/398-18-01
VW Polo coupe, 1,3, katalizator, 1989,
7,5 tys zł, 059/814-89-45,0-609-36-1094
WFM 125, 1963 r., cena 400 zł, tel.
052/397-08-75

KUPIĘ
00

auta

powypadkowe

00

auta

powypadkowe

0604-228-214

0604-412-810

00 powypadkowe,
rozbite, (058)556-96-25,
0604-846-202
DAEWOO, Fiat, Renault, Skoda lub in
ny, 058/56-139-14,0503/097-612
POLONEZ Caro z gazem, 56-111-72,
0501/675-382
POLONEZ z gazem, 1992- 1996,
058/56-139-14,0602/31-28-73
PRZYCZEPĘ campingową, może być
do remontu, tel. 052/397-16-21
RENAULT Megane, Punto, Seicento lub
inny, 0602/31-28-73,0606/385-862
POWYPADKOWE, uszkodzone, za
chodnie. 671-59-62,0601/800-490

. ' '
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AUTOWYNAJEMI Zastępcze-Refunda
cja z OC 058/55275-22, 0601/651-672

KREDYT PTF
Auto na raty nowe,
używane.
Kredyt bez poręczycieli,
gotówkowy, oprocentowanie
6,2-7,5%,
Słupsk Sienkiewicza 3,
(059)842-58-86,0-601-2071-97
OPEL Astra kombi, automat,1,6i prze
bieg 76000 km, 1994 rok, bezwypadko
wy zamienię na corsę lub polo, 0-59/8622-632
OPEL Astra Kombi automat, 1994, cena
16000 zl lub zamiana na Corsę lub Golf
, 0-59/86-22-632
SIMSON Skuter 1984 rok, biały, po ka
pitalnym remoncie, cena 1300 zł, sprze
dam lib zamienię na zwykłego Simsona,
0-59/86-11-50-86

Budynek mieszkalny do remontu na
działce 900 m kw, w Dąbrówce, tel.
052/397-32-95 lub 0605/22-16
BYTÓW, lokal użytkowy, 70 m kw.,
„Podkowa" (gabinety, sklep, biura),
tel. 0502/308-905
BYTÓW/ okolice, dom jednorodzinny,
stan-surowy, otwarty, na wsi, działka 8
arów, 0-504-163-198,059/822-66-73
BYTÓW dom w stanie surowym otwarJym w okolicach Bytowa, cena do
uzgodnienia (059)822-66-73,0504-163198
CEWICE koło Lęborka- obiekt v,
towo- naprawczy o powierzchni
m kw+ działka, 89 tys zł, 0-606-724496,059/861-13-12
CEWICE mieszkanie 2 pokoje, 56 m kw,
0-59/86-11-474
CEWICE mieszkanie 2 pokoje, 56 m kw,
0-59/86-11-474
CEWICE powiat lęborski, mieszkanie
46 m kw, cena 35 tys zŁ, 059/861-32-56
CHOJNICE - mieszkanie własnościowe,
centrum - Rynek, 51,5 m kw, opomiarowane, IVpiętro, tel. 0604/210-417
CHOJNICE - mieszkanie własnościowe,
centrum rynek, 48,7 m kw, IV piętro,
opomiarowane, tel. 0604/219-417
CHOJNICE - mieszkanie własnościowe
48,4 m kw, ul. Jana Pawła II 1, tel.
052/397-91-18 lub 0604/388-854
CHOJNICE - sprzedam mieszkanie wła
snościowe, 48,4 m kw, ul. Jana Pawła II
1, tel. 052/397-91-18 lub 0604/388-854
CZARNA Dąbrówka dom, komfortowo
urządzony, 0-59/82-12-306
CZARNA Dąbrówka dom 220 m kw,
działka 900 mkw, 0-59/82-12-306
DARŁOWO, mieszkanie 2-pok.,., 3Z2
m kw., IV/IV p., słoneczne, 48
blisko morza, (0503)75-79-16 po'm
DARŁOWO- działka budowlana, 2,7
arów, uzbrojona, własność, 14 tys zt, 0608-205-437
DARŻYNKO- dom na wsi, 0-604-868130
DĄBROWA gm. Kaliska, przy trasie
Starogard Gd.- Chojnice, działka prze
mysłowa o pow. 1,10 ha. Prąd i woda
uzgodnione. 058/560-92-15 łub 17,
0502/082-654
DEBRZNO, obiekt użytkowy, działka
110 m kw., możliwość zamieszkania,
cena do uzgodnienia, (0606)69-21-98,
(059)834-14-97
DEBRZNO, obiekt użytkowy z mieszka
niem, 400 m kw., działka 1100 m kw.,
(0606)69-21-98, (059)834-14-97
DOM na wsi, 13 km od Lęborka + 0,5 ha
ziemi, trasa na Żelazno, 0-59/86-32035,0-604-779-344
DUŻE Swornegacie, działki budowlane,
uzbrojone, tel. 052/395-11-14

ALUFELGI - komplet, 15 cali, 195/50,
opony Pirelli i Uniro Yal, stan bardzo do
bry, do Forda, tel. 0608/824-482

SPRZEDAM

FRANK gm. Kaliska, sprzedam 2 domki
z garażami, typ Bungalow, na działkach
o pow. 800 m kw. Termin zakończenia
budowy IV kwanał 2002 r. 1200,-/1
m kw.- wliczona działka, 0502/082-654,
058/56-092-17 wieczorem

CINQECENTO 900,1994, zielony me
tallik, cena do uzgodnienia, 0-692-224142

BOCHÓWKO mieszkanie w bloku 70
mkw, 0-602-862-641

GDAŃSK Wrzeszcz, mieszkanie 80
m kw., parter, wysoki standard, cena do
uzgodnienia, (058)341-54-17

CZĘŚCI do BMW 3,1989 rok-komputer
sterujący - 250 zł, tylne lampy - 70
zt/szt, 0-692-296-520

BOLSZEWO- działka budowlana, 1.800
m, prąd, telefon, woda- obok, 058/57207-93

ŻUK- gaz, blaszak, zarejestrowany na 7
osób, tanio, 059/862-69-91

GDYNIA- budynki produkcyjne, maga
zynowe, biurowe- działka 4500 metrów;
490.000 złotych; 0601/203-379

Największy wybór pokryć dachowych
BLACHODACHÓWKI
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SZWEDZKA JAKOŚĆ NA POtSKĄ KIESZEŃ
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ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI,
OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE

Zapewniamy transport i bezpłatne doradztwo techniczne

®
DACHÓWKA CERAMICZNA od 27 zl/m2s
PFLEIDERER

BRAAS dachówka cementowa w cenie od 23,60 zł/m2

serwis ogłoszeń drobnych
GDYNIA działka budowlana 540 m kw
na dom wolnostojący, cena 100
USD/m kw, 0-606-522-983
GDYNIA dziatka budowlana na dom
wolnostojący, 540 m kw, cena
100USD/m kw, 0-606-522-983
GNIEWOWO- działka budowlana,
1.300 m, 058/677-09-28
GOśCICINO- dom szeregowy, 250 m,
dól może być na działalność, 058/67211-77
GOŚCICINO k. Wejherowa- działka bu
dowlana, tanio, 0608/854-718
JAGATOWO k. Pruszca Gd., działka
budowlana, przy działce woda, prąd,

MOSTY koło Lęborka, dom powierzch
nia całkowita 320 m kw z budynkiem go
spodarczym, powierzchnia dziatki 460
mkw, 0-601-64-87-27

CHOJNICE • małżeństwo 50-latków, sa
motne, pracujące, poszukuje do wyna
jęcia mieszkania 2-, 3-pokojowego,
(0504)20-12-15

KUCHENKA mikrofalowa Mulinex z ta
lerzem obrotowym Boow240 zł, maszy
na do pisania elektryczna IBM, duży wał
190 zł, (059)862-15-18

NOWA Karczma, działka budowlana
o pow. 8000 m kw., obok kanaliza, prąd,
woda, 7,5 zł/ mkw., tel. 058/687-74-83

DARŁOWO, zamienię mieszanie 2pok., 32,2 m kw„ w 4-piętrowym bloku,
słoneczne, blisko morza, na 2-pok.
w Trójmieście lub sprzedam - 48 000 zł,
(0503)75-79-16 po 18.00

LODÓWKA MIŃSK 10, boljer elektrycz
ny 50I, piec gazowy CO typ FUWI GAZ
17kW 1,6 m 2, cena do uzgodnienia, tel.
052/397-35-84 po godz. 16 lub
0691/164-554

KĘPICE okolice Stupska zamienię
mieszkanie (42 m kw) po remoncie na
Słupsk, (059)857-60-41

LODÓWKO - zamrażalka, stan dobry,
Czersk, tel. 052/398-89-25

NOWA Wieś Lęborska, 4 km od Lębor
ka- dom mieszkalno- usługowy, 120
m kw, warsztat+ pomieszczenie socjal
ne 120 m kw, piwnica 50 m kw,
059/863-34-22,0-504-46-03-35
NOWA Wieś Lęborska- działka 1900
m kw, 059/861-22-62
NOWA Wieś Lęborska dziatka budowałna 1900 mkw, 0-59/86-12-262

JANTAR- budowlana, media, 0502/244417

OCYPEL działki rekreacyjno- budowla
ne, 058/588-58-91

KALISKA, działka budowlana, tel.
058/686-29-85

OGORZELINY, działka bud. 996 mkw.,
db punkt, uzbrojona, (052)398-79-15
17.00-18.00

KARTUZY dom 150 m kw„ dziatka 850
m kw., piękne położenie - sprzedam,
058/681-11-33
KARTUZY M-4,50 m kw., trzecie piętro,
balkon, kafelki, boazeria, pcv, zadbane,
słoneczne, 058/681-03-07
KĘBŁOWO dom mieszkalno-usługowy
240 m kw, mieszkanie 120 m kw, warsz
tat 120 m kw + piwnice, tanio, 0-59/8633-422,0-504-460-335
K1ELNO działka 1200 mkw, 676-07-91

OSKOWO gmina Cewice, część budyn
ku mieszkalnego o powierzchni użytko
wej 120 m kw wraz z działką gruntu
0 powierzchni 491 m kw, 059/861-1403,862-55-70
PRZECHLEWO, dziatka pod zabudowę
na lub cele uprawne, (059)832-41-38
REKOWO- dziatki rekreacyjne przy je
ziorze, atrakcyjne położenie, 059/821 14-22

KIEŁPINO koło Kartuz, działki budowla
ne, z pełną dokumentacją - sprzedam.
Tel. 058/694-22-21

RUMIA 1 ha ziemi na działalność przemysłowo-budowlaną, cena 7USD/m kw,
0-58/67-111-22

KOŚCIERZYNA wybudowanie pod Skorzewo, sprzedam dwie działki budowla
ne uzbrojone o pow. 1000 m kw., tel.
058/686-54-18

SIEMIROWICE dom 320 m kw + budy
nek gospodarczy 120 m kw, działka
2132 m kw, ogrodzona, 0-59/86-14-709

KOWALEWINKI koło Darłowa, zabytko
wy wiatrak z domkiem letniskowym do
remontu, tanio, 0-601-600-486
KROKOWA (okolice), działka 1,1 ha- ja
ko siedlisko, 5 zł/ m, 058/774-23-02
KWIDZYN mieszkanie dwupokojowe,
parter, 37 m kw. cena około 45000 zł,
Jtolam tel. 055/261-06-33 po 16.00.
^PWK garaż, wysoki, duży+pomieszczenie, cena 6000 zł, 0-59/86-26-535,
0-604-195-305
LĘBORK os.Sportowe, mieszkanie 53
m kw, cena do uzgodnienia, 0-59/86-29714,0-604-253-947
LĘBORK sklep 60 m kw, 0-59/86-23420 po 18.00
LEŚNICE budynek 300 m kw, działka
2000 m kw, cena 95000 zł • możliwa za
miana na domek, 0-59/86-27-141
snościowe 41,7 m kw, garaż, działka
warzywna 5 arów, telefon, 059/861-2086
LĘBORK, I Armii WP róg Słowackiego,
garaż, (0502)51-34-89,862-16-83
LĘBORK, pomieszczenie 24 m kw. na
sklep, z zapleczen, wolno stojące, dział
ka 100 m kw., 25 000 zł, (059)862-0975
LĘBORK- centrum mieszkanie 38 m kw,
2 pokoje, kuchnia, łazienka, po kapital
nym remoncie, 059/862-31-06
LĘBORK- dwupokojowe po remoncie
ponad 80 m kw, 059/863-21-97 po
działka budowlana, 059/862LĘBORK- działka rolna, 0,70 ha,
059/862-03-46
LĘBORK- mieszkanie, 2-pokojowe, 42
mkw, II piĘtro, 059-863-15-17
LĘBORK- mieszkanie 4-pokojowe,
72,76 m kw, własnościowe, opomiarowane, 059/862-52-19
LĘBORK- nowy dom z cegŁy klinkiero
wej, powierzchnia 550 m kw w dobrym
punkcie, 0-604-86-01-37

SKARSZEWY dom jednorodzinny, 116
m kw. powierzchni mieszkalnej, działka
601 mkw., 058/588-04-04
SKÓRCZ dom mieszkalny i działka bu
dowlana, 0607/575-825
SŁAWNO- mieszkanie 2-pokojowe, sta
re budownictwo, tanio, (059)810-22-43
SŁUPSK, nowoczesne 3-pok., 79,5
m kw., I p„ słoneczne, po remoncie,
(059)842-24-62
SŁUPSK, nowoczesne 3-pok., 79,5
m kw., I pM słoneczne, (059)842-24-62
SOMONINO k. Kartuz, dwie działki bu
dowlane, uzbrojone, 058/670-60-37,
0606/98-35-39
STAROGARD Gd„ kawalerka, 34,8
mkw., 0606/909-787
STAROGARD Gd.- okolice, działki bu
dowlano- rekreacyjne, sprzedam,
058/561-44-00
SWARZEWO- atrakcyjne dziatki z wido
kiem na zatokę, 058/673-41-21
TCZEW dom wielorodzinny, stare bu
downictwo, 6 mieszkań, jedno wolne,
gaz ziemny, działka 500 m kw. bardzo
tanio sprzedam, tel. 058\681 -11-36
TCZEW stare budownictwo, 65 m kw,
1 piętro 055/27-113-64.
USTKA- mieszkanie w bloku, 40 m kw,
cena do uzgodnienia, (059)814-82-01
po 18.00
WEJHEROWO- 95 m, mieszkanie 3pokojowe, parter domu, hipoteczne,
058/672-17-25
ZIELONA- Góra powiat Starogard Gd.,
działka budowlana 836 m kw., uzbrojo
na, pełna dokumentacja (atrakcyjny pro
jekt), 058/582-43-06
3 hektary ziemi - sprzedam. 0609-896012

Działka pod działalność gospo
darczą, 1000 mkw, z budynkiem,
przy ul. Towarowej, tel.
0604/783-932

LĘBORK mieszkanie 63 m kw atrakcyj
na cena, 0-59/86-26-695

DZIAŁKA w Chojnicach"Metalowiec",
tel. 052/397-11-79

LĘBORK mieszkanie 72 m kw, opomiarowane, I piętro, 0-59/86-11-242, 059/86-11-245

DZIAŁKI budowlane, 0-606-35-92-53

LĘBORK mieszkanie w centrum po re
moncie, 2 pokoje, 0-59/86-23-106
LĘBORK mieszkanie własnościowe 4
pokojeł garaż, opomiarowane, 0-59/8624-748
LĘBORK mieszkanie własnościowe 85
m kw, parter, 4 pokoje, cena 80000 zl,
0-59/86-31-465
LĘBORK nowy dom w dobrym punkcie
o pow. 650 m kw na działce ogrodzonej,
0-604-860-137
LĘBORK sklep 12 m kw, centrum, na
rożny, 0-59/86-23-420 od 9.00 do 22.00
kAPALICE, 4 km od Kartuz, 900 m kw.,

OGRÓDKI działkowe Gdańsk Brzeźno,
działka ogrodnicza 300 m kw., z dom
kiem całorocznym 80 m kw, 2 pok.,
kuchnia, łazienka, w.c., możliwość 3
pok., (0503)95-38-90
PAŁAC- z jeziorem + 70 ha ziemi, 0607-978-499
ZIEMIA 7,7 ha, Zapędowo (k/Rytla), tel,
052/398-55-67

mieszkanie (kawalerka), o po
wierzchni 26 m kw, 100 m do morza, pil
nie, 059/866-26-91

ŁEBA parter domu o powierzchni 81,5
m kw, pilnie, 0-59/86-62-248

LĘBORK, mieszkanie 3-pok„ odnajmę,
LĘBORK- mieszkanie 3-pokojowe, II
piętro, spółdzielcze, zadłużone zamieniĘ na mniejsze 2-pokojowe
LĘBORK- mieszkanie dwa pokoje+ łazienka+ kuchnia, 37 m kw, stare budow
nictwo zamienię na większe, 059/86208-31

SŁUPSK- 2-pokojowe, 32-38 m kw, 0609-55-96-58

INNE
BOLSZEWO- odnajmę parter domu
z umeblowaniem, 058/676-63-90
BOLSZEWO- odnajmę pokój (prefero
wane bezdzietne małżeństwo),
058/676-63-90

MEBLE dębowe (komplet), stan bardzo
dobry, tel. 052/398-46-74
MEBLE młodzieżowe, jasne, meble po
kojowe ciemne, szafa bieliźniarka biała,
210,240 i 140 zł, (0602)84-05-09
ODTWARZACZ CD przenośny, tanio,
(0692)34-94-21
OKNA drewniane, nowe oraz drzwi bal
konowe, tel. 052/397-40-56 po godz. 16
PÓŁKOTAPCZAN w bardzo dobrym
stnie oraz stolik okrągły, szkalny, ceny
do uzgodnienia, CZersk, tel. 052/39890-80
PRALKA automatyczna, stan bardzo
dobry, tel. 052/397-30-81

DMUCHAWA do siana - nowa - sprze
dam. Tel. 058/684-34-81
KABINA do ciągnika C 360, polska,
w bardzo dobrym stanie, tel. 052/39811-07
KOSIARKA rotacyjna 1400 zł, zgrabiarka 7-gwiazdowa 800 zł, silnik do C-360
na części, tel. 685-50-89
MF255 XI, 1987 r„ z kabiną, I wtaścicoel, 2200 Mg, komplet dokumentów, tel.
052/397-94-19
PŁUG dwuskibowy, obracany niemiecki,
cena 700 zl, tel. 052/398-54-24
SIECZKARNIA do rżnięcia sieczki dla
koni, tel. 052/398-79-01

LĘBORK garaż, ul.Jedn,Robotniczej,
atrakcyjna cena, 0-59/86-26-536
LĘBORK lokal 34 m kw do wynajęcia, 0602-55-11-93
LĘBORK lokale na biuro, 1-4,16,18
mkw, 0-59/86-26-536
LĘBORK M4,61 m kw zamienię na ma
łą kawalerkę, 0-601-64-32-50
LĘbork mieszkanie 2 pokoje, nowe bu
downictwo do wynajęcia, 0-609-474192
LĘBORK mieszkanie 40 m kw, II piętro,
opomiarowane, sprzedam lub zamienię
na większe, 0-59/86-28-621

RÓŻNE
ROWER górski, sprzedam, stan dobry,
tel. 052/397-14-98 lub 0600/036-284
ROWER górski Alton ZX City, turystycz
ny, btotniki blaszane, bagażnik, ciemno
zielony metalik, z elektronicznym liczni
kiem, do drobnego remontu, we wt., śr
i czw. tel do 15 i od 20, tel. 0503/963193
STEGNA „Bałtyk" święta, wesela, szko
lenia, majówka, 055/247-72-37,
055/247-72-57

LĘBORK mieszkanie 55 m kw w nowym
budownictwie, 2 pokoje, kuchnia, ła
zienka ul.Obr.Wybrzeźa zamienię na
mniejsze kwaterunkowe, spółdzielcze,
0-59/86-27-612,0-608-44-50-92

RÓŻNE

LĘBORK mieszkanie 72 m kw z gara
żem, 0-59/86-26-536
LĘBORK mieszkanie do wynajęcia, 059/84-314-43
LĘBORK mieszkanie kwaterunkowe 34
we, 0-600-731-844
LĘBORK mieszkanie nowe budownic
two 2 pokoje zamienię na mniejsze kwa
terunkowe lub spółdzielcze, 0-59/86-27-

612

LĘBORK mieszkanie typu apartamentowego 99 m kw, piętro domu posesja
strzeżona, zmknięta, 0-59/86-12-850 do
wynajęcia
LĘBORK mieszkanie własnościowe 47
m kw + 30 m kw strychu w starym bu
downictwie zamienię na 2-3 pokojowe,
0-503-722-107
LĘBORK pawilon handlowy 120 m kw
do wynajęcia, atrakcyjna cena, 0-59/8626-536

ŁEBA centrum, pomieszczenie na sklep
20 m kw na sezon do wynajęcia, 0-609041-488

SŁUPSK- poszukuję garażu do wynaję
cia przy ulicy Grażyny lub Bogusława X,
059/843-42-73 po godzinie 16.00
SŁUPSK do wynajęcia 2-pokojowe
mieszkanie, 35 m kw, 0-604-37-31-27
WEJHEROWO- odnajmę pokój emery
towi, spokojnemu. Kontakt: Wejherowo,
Kochanowskiego 17/53
ZABRZE- zamienię mieszkanie, 54 m,
na pomorze (możliwa dopłata),
032/272-86-79
MAŁŻEŃSTWO bezdzietne poszukuje
mieszkania w zamian za pomoc w go
spodarstwie domowym i opiekę w Lę
borku, 0-607-185-836
ODNAJMĘ mieszkanie w centrum Człu
chowa, parter, 3 pok. 57 m kw, telefon,
kablówka, niski czynsz, db standard,
okna plastikowe, chętnie na dłuższy
okres, (058)834-62-31, (0606)31-53-44
PILNIE zamienię dom na wsi na miesz
kanie 2- lub 3-pok. w Słupsku,
(059)843-56-18

288000992/a/502
ATRAKCYJNE kredyty- dh Alex
(059)848-52-40
DŁUGI, handel, odzysk. 058/307-42-16,
058/307-44-17
hurtownia, sklep AGD, panele pod
łogowe od 8 zł (I klasa MDF), (25
zł/m kw. brutto), ścienne od 9 zł,
wykończenia (pianka, klej, listwy),
Konarzyny ul, Szeroka (059)83310-43, Przechlewo ul. Człuchowska
obok PKS (0600)49-60-48
KOMPLEKSOWE renowacje, wykoń
czenia wnętrz, 0-503-449-225
MALOWANIE i ocieplanie elewacji, 0503-449-225

APARAT słuchowy, dobra marka, cena
300 zl, do negocjacji, tel. 0605/856-737
APARAT słuchowy, dobrej marki, cena
300 zł, tel. 0605/856-737
APARTA słuchowy dobrej marki, cena
300 zł, tel. 0605/856-737

BAGAŻNIK samochodowy, uniwersalny
do samochodu osobowego, (059)84229-27

SPRZEDAM przyczepę czterotonową,
wywrotkę, 058/688-07-85 po 20,00

BERNARDYNY- szczenięta, 450 zł,
0601/67-44-13,058/672-43-62
BETONIARKA 120 I, sprzedam,
058/587-85-61 po 15.00
BETONIARKA samorobna, cena 250 zl,
tel. 052/398-54-24

ALERGIE testy, odczulania TE
RAPIA ANTYNI
KOTYNOWA Tera
pie:nerwice, nerwobóle, tarczyce,
kręgosłupy. 058/520-12-90
ALKOHOLOWE odtruwanie- tera
pia Ustka, 059/814-72-32, 0-60246-86-31

BURAKI pastewne, tel. 052/398-79-01
CEGŁA biata, 6000 sztuk, cena 025/szt,
058/681-54-15,0606-516-713
CEGŁA czerwona z rozbiórki, tel.
052/397-95-23

CZASOPISMO Wspomnienia Sportowe
1915-1950,0-59/86-12-496,0-602-295791
DMUCHAWĘ do siana, wylot boczny,
059/822-70-71
DOBERMAN mieszaniec z owczarkiem,
suka, 6 miesięcy, do domu z ogrodem,
dobra do pilnowania posesji, cena 50 zł,
0-691-162-779
DRZEWO- sosna, świerk, 059/863-3459
FLET tenorowy Moeck Rottenburgh,
(0609)47-42-23

22-00

POŻYCZKI

Lombardo

we,zioty Róg,

Słupsk, (059)840-22-

00,0608-40-22-00, najniższe oprocen
towanie
STRONY www- projektowanie, mo
dyfikacja, (059)840-22-00
STRONY www- projektowanie, mo
dyfikacja, (059)840-22-00

USŁUGI
telewizyjne,
Miastko, tel. 857-55-21,0606-134-006
ZAKŁAD Dekarsko-blacharski Krzysztof Sitkiewicz oferuje komplekso
wą wymianę pokryć da
chowych, 20 lat tradycji,
(0-59)857-58-10
ZESTAWY komputerowe sprzedaż,
naprawa, modernizacja, (059)84022-00,0-608-40-22-00

0600/578-187
AGREGAT prądotwórczy, nowy, 2,2
KW, benzyna, 2.200 zl, tel. 052/398-44-

16

PSZENICA jara, jęczmień, 094/316-9754

KROWY dwie sztuki wysokocielne,
059/863-34-59

REGAŁY chłodnicze, szt 2, zasilane
220 V oraz wagę elektroniczną 150 kg,
0-59/86-24-748

LADA chłodnicza, 1,5 m , energoszczędna, samoodmrażająca, tel.
0604/315-393 lub 052/397-24-51
LAPTOP Toshiba Satellite 230CX, 32
Ramm, 1,4 GB, pentium 233, bez CD
romu, cena 1100 zł, 0-501-625-219
LĘBORK suknie komunijna+pelerynka,
cena do uzgodnienia, 0-59/86-26-535,
0-604-195-305
LUBOWIDZ działki rolne na siedlisko
z możliwością zabudowy, 0-59/86-12563
ŁUBIN, pszenżyto, tel, 052/397-52-47
MASZYNA do szycia Singer, sprawna,
na ozdobnych nogach, 0-59/86-14-709
MASZYNA wieloczynnościowa do ob
róbki drewna DYMB 8 z przystawkami,
okna drewniane, 180x 150- 4 sztuki,
okna balkonowe 90x 210- 2 sztuki, Ta
nio! Sprzedam 058/56-092-40
MASZYNA wielofunkcyjna do małych
robót stolarskich, cena 600 zt, 0-504195-991

weSUPER

CENA,

Tczew ul. Westerplatte 12 058/53134-49.

INSTALACJE auto-gaz - używane, całe
lub części, 0-607-775-886

MIESZANKA zbóż: peluszka, groch,
jęczmień, pszenica, tel. 052/398-76-08

INSTALACJE Auto-Gaz do samocho
dów gaźnikowych, 0-59/86-24-539

MIKROFALÓWKA LG,, cena 250 zł,
stan idealny, 0-59/86-23-193, 0-502812-642

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia

KAMERA Fischer 8 mm, torba, ładowar
ka, bateria 2,5 godz, 690 zł, (059)86215-18
KINO domowe Sony, składanka, 6 czę
ści + stół mikserski + stroboskop + płyty
CD, cena 899 zł, 0-59/860-25-806

pakiet nr 5

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

CIĄGNIK C-360, MF Ferguson • sprze
dam, 058\684-32-92

CZARNA Dąbrówka dom 220 m kw,
działka 900 mkw, 0-59/82-12-306

CIĄGNIK rolniczy-kupię, tel. 058/68432-92

SIATKA ocynkowana od 2,20 zl/m kw,
powlekana od 4,30, słupki, bramy.
SIATKA ogrodzeniowa, ocynkowa
na, powlekana PCV, słupki, bramy.
Przywidz, teł./ fax 058/682-51 -38
SILNIK Poloneza, 0-604-868-130
SKRZYPCE niemieckie Schuster, 1930
rok, wycena lutnika, 0-59/86-14-709
SONY Playstation • przerobiona z pady,
pełne okablowanie, 25 gier, monitor ko
lorowy 14 cali, cena 500 zł, 0-691-162779

LĘBORK studentka zaopiekuje się
dzieckiem, 0-504-089-738,0-59/86-26725
LICEUM 1 rok, potem matu-

SPRZĘT samochodowy o mocy 1200
vat, 0-608-65-13-96
STAL- użytkową- ceowniki i inne, 0-50263-87-42

HAZm ŁATWIEJ

PANI 50 lat, niebrzydka, zawodowo ak
tywna, pozna pana kulturalnego, nieza
leżnego, odpowiedzialnego, bez nałogówdo lat 55. Oferty kierować do BO
Lębork, numer oferty 28001289
POZNAM Pana, cela matrymonialny,
wdowa lat 50,0-609-474-192,0-609047-892
WDOWA pozna wdowca do lat 60 lub
kawalera, 0-59/86-26-509, 0-609-047-

SUKNIA Ślubna- Scarlett, rozmiar 3840, wszystkie dodatki, 0-603-57-71-11

TOWARZYSKIE

SUKNIA ślubna wraz z dodatkami,
(059)857-43-02
SZCZE3NIAKI rasy Stafford Terier, 059/86-22-117
SZCZENIAKI rasy amstaff, tanio,
(059)862-21-17
SZPARAGI sprzedaż karpy (sadzonki),
tel. 0505/743-741 lub 0049/179934836

WIEŃCE podkłady, 0-692-620-235

NAWOZY z Rosji, tanio, 055/23542-47,0601/657-215

USŁUGI

ADRESOFOTOKATALOG
pań, Trójmiasto, 620-16-74
KOCIAKI 348-07-26
NOWOŚĆ 345-47-22
ROXANA 305-17-50
WYJAZDY 0601-628-966

346-00-68

WÓZEK dziecięcy wielofunkcyjny, stan
bdb, tanio, 058/672-03-26

ZATRUDNIĘ
HOSTESSY, 0-607-67-67-67
HOSTESSY 0601-628-966

dla osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI
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CO Z R O B I Ć żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazafo się Z A D A R M O

Bytów, ul. Wojska Polskiego 2
Człuchów, pl. Wolności 4
Lębork, al. Wolności 40

Miastko, ul. Armii Krajowej 29
Sławno, ul. Basztowa 3
Słupsk, ul. Filmowa 3E

wuzm KUPOM DO WISBIiSKIEł SKRZYNKI D8

Bytów, ul. Wojska Polskiego 2, ul. Sikorskiego 8, Człuchów, plac Wolności 4,
Lębork, al. Wolności 40, Miastko, ul. Armii Krajowej 29, Sławno, plac Wyszyńskiego 4,
Słupsk, ul. Wojska Polskiego 49A, Słupsk, ul. Filmowa 3£, Główczyce Urząd Gminy,
Potęgowo Urząd Gminy, Słupsk, ul. Braci Gierymskich 1, Słupsk, hipermarket Real.

ą

ra, dla dorosłych. Puck 673-20-51, Ru
mia 671-13-36, Wejherowo 672-24-58
w. 11
PRZYJMĘ reklamę na posesję,
(0609)81-63-35
ZARÓB 1 ,200,- miesięcznie umieszcza
jąc reklamę na samochodzie, domu,
działce. Gwarantujemy umowy- Przed
siębiorstwo „Orion", Słoneczna 4,40163 Katowice 28, box 27. Załącz znacz
ki- list polecony.

SONY Playstation przerobiona z Pady,
petne okablowanie, 15 gier + monitor
kolorowy 14 cali, cena 500 zł, 0-691162-779

ULINIA k/Łeby działka rekreacyjna 3500
m kw , 1200 m od morza, 0-604-860137

ZOSTAW mPM W ŁOiCAURlYIW BlUUSi
mmsiąm
RÓŻNE

AEROBIKI Zostań instruktorem, masa
żystą, 0602/32-48-48
GLAZURA, gładzie, 0-606-655-458
KOREPETYCJE język polski, szkoła
podstawowa, gimnazjum, średnia, solid
nie, 0-59/86-24-904

WAŁ korbowy do silnika SW-400, nomi
nalny , cena 800 zł, 0-59/86-12-350

KLACZ- 13 miesięczna, sprzedam,
0608-85-44-38

Dziennik Lokdlny • kupon

RÓŻNE

SIANO tel. 058/687-80-07

ŚWIERK srebrny, sadzonki, 0-59/86-25015

pustaków i bloczków na Kaszu
bach, plus transport, kruszywo na
turalne. Wladystwa Joskowski, Golica, 83-321 Mściszewice, gm. Sulę
czyno, tel.058\685-00-30,058\681-

682

SIANO prasowane, 200 zŁ/tona, Lębork
059/862-03-46

SUKNIA ślubna, rozmiar 37,5, ręka
wiczki, cena 250 zł, tel. 0604/151-094

MIKROFALÓWKA LG 800 W, stan bar
dzo dobry, cena 250 zt, 0-59/86-23-194,
0-502-812-642

ZIEMNIAKI - kupię cena
30 gr/kg. Tel.0609-617-

SIANO i słomę, 0-59/86-11-243,0-502469-006

SUKNIA komunijna+peleryna, 0-59/8626-535,0-604-195-305

MIESZANKA zbożowa, cena d
nienia, 059/861-16-24

MASZYNY stolarskie, 0602/459-611
ODWAŻNIKI wzorcowe 25 kg i 50 kg,
(059)833-72-64
PIANINA kupujemyl (058)341-52-40
PIANINA używane (Gwarancja!) Nowe.
Transport bezpłatny! 0601/203-379

SADZARKA do rozsady, 4 rzędowa, ce
na 900 zł, 0-59/86-12-350

STRUGARKA grubościowa szerokość
60 oraz obudowa ze skrzynią biegów
ciągnika do c 330,0609-122-232

MEBLE kuchenne i sklepowe - no-

KLACZ żrebną, siewnik, pługi oprysko
we, przyczepy, ciągnik, 0-59/86-12-196

AKORDEON-0-604-868-130

treść:

KRATY na drzwi, wymiar 200x100, ce
na 100 zt, 0-59/86-32-146

GDYNIA działka budowlana na dom
wolnostojący 540 m kw, cena 100
USD/m kw, 0-606-522-983

JĘCZMIEŃ, tel, 052/398-77-07

AGREGAT prądotwórczy, moc do 2,5
KW 20 V, tel. 052/388-62-59 lub

PRZYCZEPKA samochodowa, 250 kg +
dojarka bańkowa, glebogryzarka, 0-50354-09-68,0-59/86-15-542

FOTELIK samochodowy 0-3 lat, do 18
kg, stan idealny, cena 120 zł, 0-59/8629-714,0-604-253-947

JAMNICZKI gladkowtose, miniatury200 zł, 058/672-23-84

SPRZEDAM

PRALKA Polar typ PS 6635, w dobrym
stanie, cena 150 zt, 059/862-40-50

KURY nioski, 5 zt/ szt, Zbychowo- Ja
nuszewski, 058/672-82-13, dowóz gra-

BRYCZKA konna po renowacji, cena
2000 zł, 0-59/86-20-574

KUPIĘ stare pocz
tówki, (058)67102-07

POMPA Grunfos 60W do CO, używana
jedną zimę, 0-59/86-22-632

BRYCZKA konna na gumowych kotach,
0-504-93-74-60

prowadzki: mieszkania, firmy, do
my, Kraj, zagranica, 058/678-5816,0601/627-977
l/ll- serwis, prze
róbki, (059)840-22-00, 0-608-40-

POMPA Grunfos 60 W do C.O, używa
na 5 miesięcy, zawory kulkowe, dobra
wydajność, cena do uzgodnienia, 059/86-22-632

KONTENER blaszany 6x2 m, możli
wość odłączenia podwozia, cena 4000
zł, 0-603-076-042,0-59/86-24-687

KRZESŁA stoły, hokery i bufet, 0-604517-335

BETONIARKĘ- 0-504-63-90-54
BUK czereśnia, dąb, OLCHA, drewno
tartaczne. 0502-241-760
GRUZ przyjmę, 0-504-63-90-54
GRZEJNIKI żeliwne, używane, 0-601648-727

PIECYK gazowy, na butlę 11 kg, mato
używany, 240 zł, (0602)84-05-09

SAKSOFON tenor weltklang, posre
brzona, akordeon ewltmeister 120B,
zielony, 0-600-89-56-41

JAŁÓWKI cielne, tel. 052/398-10-24

PLAYSTATION

KOMPUTER Celeron 333 MHz, RAM 6,
4MB, CD - ROM 32x, mysz, klawiatura,
gtośnik, monitor (lub bez),pilnie sprze
dam, tel. 052/397-19-37

KUPIĘ

PIEC co dolno-górno spalający, 10 m,
Tel. 058/676-85-42

KURKI nioski, 18- tygodniowe, 12,50 zti
058/572-15-43

CYTRA współczesna ze stojakiej, 82
struny, 1200 zł, (0609)47-42-23

Rabat

KOMPUTER 70 Mhz, 32 Ram, Monitor
14', Cd- Rom 48 x, HDD 400 MB, gło
śniki, karta sieciowa, muzyczna, graficz
na, tel. 0504/414-372

OWCZAREK kaukaski, suka 18 miesię
cy, szczepiona, po rodzicach z rodowo
dem, cena 400 zł, 0-59/86-27-753

BLATY czteropalnikowe do kuchenki
elektrycznej, cena 50 zł, 0-59/86-32-146

PSYCHIATRA- Maciej Zbyszkowicz,
Sławno 0-601-616-319

058/341-93-34: Gdy
nia 058/620-69-29

KOMPRESATOR 300 zł, wyciągarka
budowlana bez silnika - 500 zł, stan bar
dzo dorby, 0-59/86-61-176,0-605-350546

OŚWIETLENIE dyskotekowe, cena
2000 zt - do negocjacji, 0-59/82-257-94

SADZONKI bukszpanu- duże krzewy
500 sztuk, (059)858-22-26, 0-607-624658

CHłODZIARKĘ do mleka 550 litrów,
059/863-34-59

VITACOR Bezin
wazyjne
badanie
serca
Gdańsk:

KOŁA drewniane, nowe, tel. 058/68780-07

WYCINARKA taśmowa, telewizor kolo
rowy, wideo, sypialnia, (0601)20-53-98,
(059)857-50-54
ZESTAW dp produkcji i sprzedaży lo
dów, 0-59/86-33-422,0-504-460-335

17000zt, 0-59/86-24-753

KSEROKOPIARKA „Canon", 1000 odbi
tek na 1 godz, powiększ, pomniejsza,
tel. 052/397-64-21

GINEKOLOG dyskretnie, profesjonal
nie, 0601/058-955

STOMATOLODZY To
masz Wagner chirurgstomatolog, Beata Bondarczuk, Gabriela Wojt
kiewicz. Leczenie w nar
kozie, protetyka, chirur
gia. Szczecińska 34A,
Słupsk, codziennie 9.0020.00, sobota 9.0013.00, (059)843-32-28,
0-601-66-69-40

KOCIOŁ grzewczy gazowy niskotempe
raturowy, pow. grzewcza 2,2 m sześć,
moc cieplna 21 kW, nowy, 490 zł,
(0602)84-05-09

BLASZAK szczękę do handlu i stót dłu
gi 3 m, 0-59/86-12-496,0-602-295-791

MEBLOKONTAKT- prze-

SPRZEDAM
BIELIŹNIARKA przedwojenna, tel.
052/397-30-81

APARAT Olympus IS-300 + konwerter
C-160 + pilot, stan idealny, gwarancja,
0-600-13-78-99 po południu, 0-59/8435-297 wieczorem.

SPRZEDAM prasę wysokiego zgniotu,
niemiecką, Deutz Fahr, cena do uzgod
nienia, 058/687-74-04

RÓŻNE

LĘBORK centrum lokal do wynajęcia, 0605-554-175

AMSTAFF, szczenięta, doskonale psy
obronne, (0604)92-4748

ATW kosmetyki homeopatyczne,
niskie ceny, duże możliwości za
robku, (059)845-63-15

STÓŁ okrągły, czarny, średnica 110 cm
14 krzesła, obicia skórzane, 420 zł,
(0602)84-05-09
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ALBĘ do l-szej komunii (św. Jakuba),
140 cm oraz buty rozmiar 34 dla chłop
ca, 059/862-08-31

SPRZEDAM ciągnik Ursus C-355, stan
bdb, (059)834-14-18

LĘBORK centrum lokal 112 m kw, do
wynajęcia, 0-505-90-77-76

KUPIĘ

08-19

ŁEBA-

LĘBORK, garaż odnajmę, od zaraz,

SŁUPSK, nowoczesne 3-pok., 79,5
m kw., I p, okna PCV, własnościowe
zamienię na 40 m kw, (059)842-24-62

DZIAŁKA budowlana w Męcikale, atrak
cyjne usytuowanie, 100 m od rzeki, pod
lasem, pow. 2.200 m kw, z możliwością
prowadzenia działalności gospodarczej,
tel. 052/397-42-88 lub 0604/966-746

LĘBORK mieszkanie 2 pokoje 47 m kw
+ garaż, 0-59/86-25-469

LĘBORK mieszkanie 3 pokoje w cen
trum zamienię na dwa oddzielne miesz
kania, 0-59/86-26-509,0-609-047-892

DOM mieszkalny, dziatka 12 arów, nie
drogo, 861-11-52

LĘBORK dom wolnostojący, dwa gara
że, 0-501-02-92-01

LĘBORK M4,61 mkw, 0-601-64-32-50

LĘBORK mieszkanie 133 m kw + garaż
sprzedam lub zamienię, 0-59/86-21-376

LĘBORK sprzedam lub odnajmę lokal
użytkowy 77 m kw, 0-59/86-20-656

DOM wolnostojący, nowy w Chojnicach,
tel. 052/397-77-44

LĘBORK garaż murowany, nowy,
oświetlany, 0-59/86-24-216

LĘBORK garaż do wynajęcia, 0-59/8622-037

DOMKI całoroczne, rekreacyjne, o wy
miarach zewnętrznych 6x 8 m- typ cha
ta. Kompletnie wykończone z zewnątrz.
W cenie od 24.000 zł netto! Promocja.
058/56-092-15,0502/082-654

LĘBORK centrum, mieszkanie 133
m kw., z garażem, (059)862-13-76

LĘBORK dziatka budowlana - możli
wość podziału na mniejsze, 0-605-554175

niemile
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W SKRÓCIE
Bardzo dobry występy zanotowała darłowianka
Kamila Andrzjewska, która zwyciężyła w biegu
przełajowym Szczecińska Gubałówka, następnie
była druga na mistrzostwach Szczecina w biegu
przełajowym na dystansie 8 km tą samą lokatę
wywalczyła również w 31 biegu Gryfitów, który
odbył się w Pyrzycach. Jest to kolejny sukces tej
sympatycznej zawodniczki, która aktualnie repre
zentuje barwy klubu Święć Sławno.
Niestety, z powodu trudności finansowych sławieńskiego klubu oraz w związku z przeciągają
cymi się formalnościami związanymi z przedłuże
niem karty zawodniczej można się spodziewać, że
Kamila będzie zmuszona w najbliższej przyszłości
do zmiany przynależności klubowej. Mamy na
dzieję, że powyższe sprawy zostaną wyjaśnione
i ta utalentowana zawodniczka nadal będzie re
prezentować nasz region w barwach sławieńskiego Święcą.

Tenisowe Grand Prix
Na starcie trzeciego turnieju z cyklu Grand Prix
Sławna w tenisie stołowym stanęło 20 zawodni
ków i zawodniczek. W finale po ciekawej walce
Roman Kożyczkowski wygrał 2:0 z Andrzejem
Paczkowskim. Trzecie miejsce zajął uczestniczący
po raz pierwszy w rozgrywkach Mariusz Małysz.
Czwartą lokatę zajęła tym razem Edyta Noga, któ
ra z dorobkiem 72 pkt nadal lideruje po trzeciej
rundzie rozgrywek. Drugie i trzecie miejsce zaj
mują Andrzej Paczkowski i Dariusz Woroniecki
(obaj po 62 pkt), a czwarty jest Andrzej Malinow
ski (61 pkt). Kolejny turniej odbędzie się 16 marca
o godzinie 11.

Turniej sołectw
Po krótkiej przerwie rozegrano I kolejkę drugiej
rundy w amatorskiej lidze piłki siatkowej gminy
Malechowo. W najciekawszych meczach Niemica
wygrała z Ostrowcem 3:2, a Malechowo w tym sa
mym stosunku pokonało Pękanino. W ostatnim
spotkaniu Górzyca odniosła wyraźne zwycięstwo
z Zielenicą 3:0.
(RL)
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SKLEP KOMPUTEROWY

„BIT

ul. Jedności Narodowej 1-3
76-100 Stawno

OFERUJEMY
• SPRZĘT KOMPUTEROWY
• ZESTAWY KOMPUTEROWE
• AKCESORIA
• MULTIMEDIA
• GRY KOMPUTEROWE
• SERWIS
NA ZESTAWY KOMPUTEROWE

RABAT 5%
(059) 810-59-64
7803370/B/1115

Producent
Blachy trapezowe
Kasety ścienne
Płyty warstwowe
Belki zetowe
Hale ZET
Profile zamknięte

a Udana impreza 1 Jantar najlepszy N Malinowski Złotym Morsem
okazji Święta
Osadników
Jr
Ośrodek Sportu
JF
i
Rekreacji
w
Darłowie
zorganizował
dwie imprezy
sportowe. Pierwszą z nich
był turniej piłki nożnej o pu
char burmistrza Darłowa,
w którym wzięły udział ze
społy: Sława Sławno, Victoria
Sianów, Gryf Polanów, Jantar
- Norlex Ustka, LZS Kowalewice i Darłowia Darłowo.

Eliminacje i finał
W początkowej fazie roz
grywek drużyny podzielone
zostały na dwie grupy, gdzie
w pierwszej z nich grały
Sława, Victoria i Darłowia
a w drugiej Jantar, LZS Kowalewice i Gryf Polanów.
W rundzie eliminacyjnej
uzyskano następujące re
zultaty:
Grupa I:
Sława -Victoria
Sława - Darłowia
Darłowia-Victoria

2:2
3:2
0:2

Jantar-Gryf
Jantar - Kowalewice
Gryf -Kowalewice

1:1
8:1
5:1

Na zdjęciu sztafeta biegaczy
W tej grupie zwyciężyła nowski i Henryk Telesiewicz.
drużyna Jantara przed Gry
ubiegłym, triumfował Zbi
fem i Kowalewicami.
gniew
Malinowski (DomoTrzecie miejsce w tur
nieju zdobyła ekipa Gryfa lux Kołobrzeg) w czasie
Polanów po zwycięstwie 8.03,31, drugi był Przemy
zwycięstwie nad Victorią sław Torłop (Olimpia Gdy
Sianów 3:1. Triumfatorem nia - 8.43,00), a trzeci Piotr
imprezy został zespół Jan Paduch (Nestle Toruń tar Norlex z Ustki, który po 8.55,40). Kolejne miejsca
remisowym meczu (0:0) do zajęli: Grzegorz Niwiński
piero w rzutach karnych (KB Tupot Ustka), Tadeusz
(7:6) pokonał bardzo do Ruta (WKB Meta Łódź),
brze grającą drużynę Sławy Marek Trzebowski (TKKF
Przylesie Koszalin). Do
Sławno.
mety dobiegli również Ta
Supermaraton
deusz Spychalski (Nestle
Inną imprezą towarzy Toruń), Radosław Wypych
szącą Świętu Osadników (KB Reebok Warszawa oraz
był III Supermaraton Mor Jerzy Ciba (Monopol Po
sy Króla Eryka rozegrany znań) - wszyscy w czasie
na 100-kilometrowej trasie 12.20,00.
wokół powiatu sławieńskiego. Mimo zimowej aury Rowery i sztafety
W ramach biegu roze
na starcie stanęło 13 śmiał
ków, którzy biegli na trasie grano również dwie impre
Sławno-Darłowo-Sławno. zy towarzyszące. Zawiedli
I tym razem, tak jak w roku rowerzyści, bowiem całą

sławieńskich: Grażyna i Henryk Chudy oraz Adam Mali
Fot. M. Pijtn^

trasę przejechało jedynie
dwóch zawodników - Wal
demar Wieliczko i Konrad
Kolda ze Sławna. Trzeci cy
klista Adam Mazurek zre
zygnował po przejechaniu
63 kilometrów.
W konkurencji sztafet
wystartowały dwa zespoły.
Zwyciężyła
drużyna

z TKKF Koszalin biegn^T
w składzie: Arkadiusz Ko
zak, Zdzisław Kazibut, Jerzy
Kulczyk i Marcin Kufel,
która pokonała trasę w cza
sie 6.03,00. Drugie miejsce
zajęli zawodnicy Auto-Ser
wis I. Siernicki ze Sławna
w czasie 6.28,32.
(RL)

Nienajlepszy termin
Andrzej Żukowski
organizator biegu
- Mimo wielu trudności organizacyjnych
i niesprzyjającej pogody po raz kolejny
udało się przeprowadzić tę niezmiernie
Fot. M. Pietrasz
trudną dla uczestników imprezę. W przy
szłym roku należy zastanowić się nad
zmianą terminu zawodów. Jednocześnie chciałbym podzięko
wać OSP Słowino, PCK i Zakładowi Opieki Zdrowotnej ze
Sławna za udzieloną pomoc przy organizacji biegu oraz spon
sorom za ufundowanie nagród.

REKLAMA

BALEXMETAL

Blachodachówki

Panele ścienne

Święto Osadnika
na sportowo

Pierwsze miejsce w gru
pie zdobyła ekipa Sławy
przed Victorią i Darłowią.
Grupa Et:

Tabela

4. Ostrowiec
5. Zielenica
6. Pękanino

serwis informacji lokalnych

Darłowo. Turniej piłki nożnej i supermaraton

Andrzejewska w formie

a:-:
2. Malechowo

www.naszemiasto.pl

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

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

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

blacha trapezowa 18 11,18 zł

biacha płaska 9/32 zł

cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

2037442/B/949

