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Ilu naprawdę nas jest?

W sieci bez kabli

SCHOWANI
WYBORCY

W Sławnie można już korzystać
z Internetu bez połączenia ka
blowego. Wszystko dzięki sieci
radiowej założonej przez jednago z mieszkańców miasta.

Trzy wersje
Ilu radnych będzie w przyszłej Radzie Powiatu Sławieńskiego?

% Ostrowcu

Sprawdzian kompetencji

|*

uczniów klas trzecich
gimnazjum przystąpi do
testów kompetencji. Zo
staną one przeprowadzone 14 i 15 maja.
Test obejmuje bloki programowe z wie
dzy humanistycznej i z wiedzy matema
tyczno-przyrodniczej.
Wyniki testu pokażą, jakie umiejętności
zdobyli uczniowie w czasie trzech lat
nauki. Nacisk położony jest na wiado
mości i umiejętności dotyczące m.in.
czytania tekstu ze zrozumieniem oraz
wskazania i opisania faktów, związków
i zależności. Gimnazjalista po przystą
pieniu do niego otrzyma opis opanowa
nych wiadomości i umiejętności. Przy
stąpienie do testu jest warunkiem
ukończenia szkoły, ale nie ma wpływu
na promocję.
(mas)

WEDŁUG USTAWY*

Już jutro
specjalny
bezpłatny
dodatek
do Dziennika

powiat do 40 tys. mieszkańców
15 radnych
____
powiat od 40 do 60 tys. mieszkańców
17 radnych
powiat od 60 do 80 tys. mieszkańców

Wszystkie działania we wsi
podporządkowane są jednemu
celowi: Ostrowiec, leżący przy
dość ruchliwej trasie do Polano
wa ma przyciągać wzrok i za
chęcić do zatrzymania się choć
na chwilę.
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WEDŁUG WOJEWODY

Mapa
turystyczna
powiatu
lęborskiego

powiat sławieński - 59 741 mieszkańców
17 radnych
lltllli:

WEDŁUG STAROSTWA

OTOREPORl

:

powiat sławieński - 60 059 mieszkańców
19 radnych

ftrby walki

* W art. 9 pkt 4 znowelizowanej Ustawy o samorządzie powiatowym czytamy: „W skład rady powiatu
wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po dwóch na
każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych."

HZ
Mecze derbowe zawsze mobili
zują zawodników i kibiców. Nie
inaczej było w ubiegłą sobotę,
gdy na stadionie w Sławnie spo
tkały się piątoligowe drużyny
Darłovii Darłowo i Sławy Sław
no.

SPORT

112

Bieg Święców

W najbliższy niedzielę odbędzie
się VI Bieg Swięców, nazwany
tak dla uczczenia założycieli
i fundatorów Sławna. Trasa jak
zwykle liczy 10 km. Start uloko
wano na wczesnośredniowiecz
nym grodzisku we Wrześnicy.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Stawnie, maj 2002 r.

rzędnicy ze
Szczecina za
przeczają ist
nieniu 318
mieszkań
ców powiatu
sławieńskie
go. Od tego, czy te osoby na
prawdę istnieją, zależy liczba
miejsc do obsadzenia w Ra
dzie Powiatowej.
Według nowej ordynacji
wyborczej liczbie radnych
powiatowych określana jest
na podstawie liczby miesz
kańców danego regionu.
Między Starostwem Powiato
wym w Sławnie a Urzędem
Wojewódzkim w Szczecinie
powstał spór dotyczący wła
śnie liczby mieszkańców za
mieszkujących nasz powiat.
Według wojewody za
chodniopomorskiego powiat
sławieński liczy nieco poni
żej 60 tysięcy mieszkańców
i na tej podstawie ustalił, że
w przyszłej radzie będzie
miejsce tylko dla 17 rad
nych. Sławieńskie starostwo
ma swoje dane. Wynika
z nich, że w powiecie miesz
ka dokładnie 60 tysięcy

i jeszcze 59 obywateli. Gdy
by to było prawdą, w radzie
powinno być miejsce dla 19
osób.
- To dla nas bardzo istot
ne - stwierdza Jan Borkow
ski, sekretarz powiatu sła
wieńskiego. - Te kilkadzie
siąt obywateli, których nie
doliczył się wojewoda może
nas pozbawić pełnej repre
zentacji. A na to nie pozwo
limy. Chcemy mieć przed
stawicieli z każdego gmin
nego środowiska.
Informacje, z jakich ko
rzystają powiatowi urzędni
cy pochodzą z Urzędu Staty
stycznego i z poszczegól
nych gmin. Natomiast woje
woda opiera się na danych
pochodzących od krajowego
komisarza wyborczego.
- Nie wiem, skąd komi
sarz wyborczy bierze te in
formacje, ale wydaje mi się,
że i tak ich źródło pochodzi
z gmin - dodaje Borkowski.
Wojewoda zachodniopo
morski nie podjął jeszcze
decyzji.
-Wiem, że taka sprawa za
istniała - mówi Piotr Piele-
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szek z biura prasowego
Urzędu
Woj ewódzkiego
w Szczecinie. - Jednak jak na
razie żadne pismo ze Staro
stwa Powiatowego w Sławnie
jeszcze do nas nie trafiło. Na
pewno będziemy wyjaśniali
rozbieżności powstałe w licz
bach. Jeżeli uda się nam
określić dokładnie, ilu jest
mieszkańców w powiecie
sławieńskim, to nie powinno
być problemu z późniejszym
wyznaczeniem liczby rad
nych.
Zdaniem Pieleszka, sławieńscy urzędnicy najpraw
dopodobniej
doliczyli
mieszkańców powiatu za
meldowanych tu tymczaso
wo i dlatego powstała różni
ca.
Dokładną odpowiedź na
pytanie, ilu nas jest, powi
nien przynieść spis po
wszechny, który rozpocznie
się 21 maja i potrwa do
8 czerwca. Jego wyniki mogą
być jednak ujawnione za
późno, by poprawić ewentu
alny błąd wojewody
(BIR) ?
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Zakład ProduKcyino-Usługowy

WlM

Wiesław Mechliński

Pałubice 40,
83-340 Sierakowice
tel. 634 74 49, fa* (0S8) 681 60 27
83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 13,
te4/fax (058) 681 04 33
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KONTROWERSJE

CO SŁYCHA

Okręgów może być mniej

opinie@prasabalt.
gda. pl
0 800 1500 39
•Złodziej kradnie wszystko. -20
kwietnia nieznani sprawcy ukradli
spod kościoła dwie duże tuje napisała w liście do redakcji
mieszkanka Sławna. - Już wcze
śniej z terenów przykościelnych
wynoszono młode drzewka
1 kwiaty. Między innymi świerki
i bukszpany. Na początku kwietnia
z kwietników przy Urzędzie Miej
skim w Sławnie wyrwano 3-letnie
rododendrony, a z ogródków przy
ulicy Jedności Narodowej ukra
dziono płaczącą brzozę i inne cen
ne krzewy. Kradzieży dopuszczają
się najczęściej miejscowi, którzy
zrabowane rzeczy sprzedają póź
niej „za piwo" działkowiczom. Nie
wspomnę już o kradzieżach wią
zanek pogrzebowych, które póź
niej są powtórnie wykorzystywa
ne.
Dlatego apeluję do wszystkich
mieszkańców, aby mieli oczy sze
roko otwarte i nie bali się infor
mować policjantów o zauważo
nych kradzieżach. Powinno pomy
śleć się również o sposobie znako
wania sadzonych krzewów tak,
aby później można było je identy
fikować.
•Zapomniane Rusinowo. - Dużo
"mówi się o tym, że gmina Posto
mino inwestuje w Jarosławcu, na
prawiają zejścia na plażę itp. - za
uważa nasz Czytelnik. - Czyżby
gmina zapomniała o Rusinowie?
Tutaj też przyjeżdżają wczasowi
cze! Droga na plażę jest wąska,
praktycznie nie ma żadnego pobo
cza. Turyści wracający wieczorami
z plaży narzekają na brak ścieżki
dla pieszych. Od wielu lat włoda
rze gminy obiecują jej poszerze
nie, ale nic się nie zmieniło.
•Majówka disco-polo. - Po raz
kolejny władze zorganizowały tan
detne majówki - ocenia jedna
z mieszkanek Sławna. - 0 progra
mie imprezy dowiedziałam się do
piero we wtorek. Na ogłoszeniach
pisano o stoiskach gastronomicz
nych, w środę widziałam tam je
dynie przyczepę z kurczakami
z rożna. Inne miasta wykazywały
się większym zaangażowaniem.
W piątek świetnie się bawiłam na
majówce w Słupsku. Czym spowo
dowana jest różnica? W naszym
mieście nie można chyba liczyć na
żadną kulturę.
•Turyści naśmiecili. - W czasie
majowego weekendu nad morze
przyjechało wielu turystów - mó
wi mieszkaniec Darłowa. - Wcza
sowicze pozostawili po sobie jedy
nie góry śmieci, wszędzie na plaży
i w ogródkach. Skoro ktoś przyjeż
dża tu wypoczywać, powinien
uszanować nasze miasto. Mam
nadzieję, że w sezonie turyści nie
zasypią nas śmieciami.
•Z pieskiem do parku. - Kiedy
w końcu właściciele psów nauczą
się sprzątać po swoich czworo
nożnych przyjaciołach - pyta
mieszkanka Postomina. - Często
zdarza się, że idąc parkiem natra
fiam na psie odchody. Nie jest to
estetyczny widok. Niektóre psy
potrafią nawet załatwić swoje po
trzeby w piaskownicach, w któ
rych później bawią się małe dzie
ci.

(oprać, mas, BIR)

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.

Stawieński

www.naszemiasto.pl

Z lewa

Fot. M. Pietrasz

Marek Stachowicz
radny Sojuszu Lewicy
Demokratycznej
- Stworzenie większych
okręgów wyborczychnie ma
specjalnego znaczenia. Jest
to tylko wymóg, jaki stawia
przed nami ordynacja wy
borcza. Nie zmienią się rów
nież punkty wyborcze. Jedy
ną zmianą będzie większa
liczba kandydatów na
powiatowych radnych w po
szczególnych okręgach.
A mieszkańcy i tak będą gło
sowali według swojego uzna
nia. Tyle, że będą mieli więk
szy wybór.

\

bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

Z prawa

KONKURSY TYLKO
DLA PRENUMERATORÓW
*

Szczęśliwe karty

Arkadiusz Klimowicz
radny Platformy
Obywatelskiej

- Dla prawicy większe okrę
gi i większa liczba kandyda
tów z gmin, którzy wejdą do
Rady Powiatu, to szansa.
Przy opcji wyboru trzech
kandydatów w każdej
z gmin wiejskich nie mamy
większych szans, bo te miej
sca zgarnie SLD, Samo
obrona albo PSL. Przy połą
czeniu gmin i możliwości
obsadzenia 4-5 miejsc z jed
nego okręgu, jest szansa, że
również kandydaci prawicy
będą reprezentować środo
wiska wiejskie w Radzie Po
wiatu.

Weekend w Jastrzębiej Górze
Raz w miesiącu na weekend będzie mógł wyjechać
do hotelu La Siesta
HOTEL
nasz Prenumerator
z rodziną, jeśli odpowie na pięć pytań za
danych przez nas w tym miesiącu. Wśród osób, kt<>
re nadeślą odpowiedzi, wybierzemy tę, która z osobą
towarzyszącą i dzieckiem (do 5 lat) w pensjonacie
w Jastrzębiej Górze skorzysta z dwóch noclegów,
wyżywienia, siłowni, sauny sali gimnastycznej oraz
z solarium. Nasze dzisiejsze pytanie: Od czego po
chodzi nazwa miejscowości Władysławowo? Na od
powiedzi czekamy do 7 czerwca 2002 r.
A
•Informacje o konkursach można .uzyskać pod ™
bezpłatnym nr. tel. 0 800 15 00 26. Ńasz adres:
Dział Sprzedaży Gazet Biuro Prenumeraty, ul. Połęże 3,80-720 Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśliwe
karty" lub „Jastrzębia"..

|J vA SIESTA

Bezrobotny podróżuje
w Sławnie.- Istnieje jednak inne rozwiązanie
- założenie kont w miejscowym banku. Jeżeli
chodzi o podpisywanie list, jest możliwość
wyznaczenia jedego dnia w tygodniu, aby lu
dzie mogli je podpisywać w Postominie.
Jest jednak ryzyko, że zasiłki będą wpły
wać na konta z dużym opóźnieniem.
Jak informuje Józef Koprowicz nie zawsze
pieniądze przelewane są w ustawowym cza
sie do Powiatowego Urzędu Pracy.
- Takich sytuacji mamy dużo, a o tym się
nie pamięta - informuje Koprowicz. - Bezro
botni dostają pieniądze w określonym czasie,
choć do nas wpływają czasem nawet z kilkunastodniowym opóźnieniem.
Powstaje pytanie, czy bank w takim wy
padku założy pieniądze na wypłaty...?
(ALI)

laczego bezrobotni z terenu gminy do
Sławna muszą jeździć dwukrotnie, raz
podpisać listę, a drugi raz odebrać zasi
łek - zastanawia się Zdzisław Sieradzki,
przewodniczący Rady Gminy w Postominie.Przecież na miejscu mamy swój bank, zasiłki
mogliby pobierać w Postominie, a koszty by
łyby o wiele niższe.
Problem podpisywania list i pobierania
zasiłków, co wiąże się z dwukrotnym wyjaz
dem do sławieńskiego Powiatowego Urzędu
Pracy, od dawna budził kontrowersje wśród
mieszkańców Problem polega na tym, że
ustawowo listę bezrobotny musi podpisać co
najmniej w przeddzień wypłaty. - Nie ma ta
kiej możliwości, aby załatwić obie sprawy
jednocześnie - informuje Józef Koprowicz,
kierownik Powiatowego Urzędu Pracy

Nasi Partnerzy
•STYU^Wi

10% rabatu

10*9*

na iNtugi fryijawko

ul. Mickiewicza 48
Słupsk
tel (059)842-77-23

530 891 zt

Tyle wyniosła nadwyżka budżetowa powiatu
sławieńskiego za rok 2001.

TRZY PYTANIA

Komputer za patrolowanie

Ratują plażę i zejścia
Z Henrykiem Koperkiewiczem

Rozmowa

wicewójtem gminy Postomino roz
mawia Joanna Lichacy

z kpt. Robertem Bilińskim

dowódcą Strażnicy Straży Granicznej
w Darłowie
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- Czy skala zniszczeń na plaży w Jarosławcu
jest większa niż w roku ubiegłym?
- Zniszczenia w tym roku byty olbrzymie. W przeciągu kilkunastu lat
nie było przypadku aż tak wielkich zniszczeń. Po zimie wszystkie zej
ścia zostały uszkodzone. W roku ubiegłym wybudowano zejście na
plażę dla niepełnosprawnych, które już nadaje się do remontu.
- Trwa remont zejść na plażę. Jak długo potrwają prace?
- Prace są już na ukończeniu. Prace musimy zakończyć przed zbliża
jącym się sezonem letnim. Najszybciej uporaliśmy się z pracami przy
ulicy Spacerowej"1. To zejście wymagało całkowitego przebudowania.
W mijającym tygodniu trwały tam prace wykończeniowe.
- W jakim stopniu partycypował w kosztach remontu Urząd Morski?
- Od Urzędu Morskiego w Słupsku dostaliśmy materiały, konieczne do
przeprowadzenia remontu. My wykonujemy prace. Poza tym, pracowni
cy Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych otrzymali wsparcie
w postaci sześciu pracowników interwencyjnych.
Fot. archwium

znajdują się informacje dotyczące wszystkich
zatrzymanych osób. Baza zawiera także dane
dotyczące cudzoziemców, którzy nielegalnie
przekroczyli granice Polski. To pomoże nam
w identyfikowaniu zatrzymanych osób. Ist
nieje także możliwość podłączenia się do
światowego systemu informacyjnego.
- 1 6 maja organizujecie Święto Straży Gra
nicznej. Co ciekawego będzie można tam zo
baczyć?
' - Na pewno odbędzie się oficjalne przeka
zanie sprzętu komputerowego, którego doko
na wójt gminy Darłowo Franciszek Kupracz.
Poza tym pokazy naszego sprzętu pływające
go i różne konkursy.

REDAKCJA GOANSK

Rabat honorowany na
podstawie ważnej Karty
Klubu Prenumeratora

Liczba tygodnia

ROZMOWA TYGODNIA

- Otrzymaliście niedawno nowy sprzęt
komputerowy od gminy Dartowo. Czy jest to
rodzaj współpracy?
- Kilka dni temu gmina przekazała nam
w użyczenie nowoczesny komputer wraz
z oprogramowaniem. Jest to swoiste podzię
kowanie za pomoc w pilnowaniu porządku
na terenie gminy podczas ubiegłorocznego
sezonu letniego. Wraz z policjantami patrolo
waliśmy miejscowości Wicie i Bobolin. Oczy
wiście, w tym roku także pomożemy gminie
podczas wakacji. To dobra współpraca, na
której obydwie strony powinny skorzystać.
- Z waszego komputera będą w przyszłości
korzystali również policjanci i inne miejsco
we służby publiczne?
- W najbliższym czasie chcemy go podłą
czyć do ogólnopolskiej bazy danych, w której

Hotel

Chcesz wyjechać na weekend
OICDŻUIIADCK
do Wdzydz Kiszewskich?Odprzeti.
(osa) eee 1313
powiedz na pięć pytań i
ślij nam odpowiedzi na kartce pocztowej do 8 dnia
następnego miesiąca. Co tydzień publikujemy jed
no pytanie, a co miesiąc losujemy nagrodę miesiąca
- weekend dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek
we Wdzydzach Kiszewskich. Dzisiejsze pytanie:
Który miesiąc jest dłuższy -maj czy czerwiec?

Fot. M. Pietrasz

0 TYM SIĘ MOWI

MMI

Staty dodatek do „Dziennika Bałtyckiego"
Kierownik oddziału: Adam Skorupiński

1

ujawnieniu roz
bieżności z liczbą
mieszkańców po
wiatu powstał jeszcze pro
blem związany z określe
niem liczby i zasięgu okrę
gów wyborczych.
Do tej pory okręgi pokry
wały się terytorialnie z gmi
nami. Teraz może być ina
czej. W naszych gminach
mieszka za mało ludzi, aby
wybierać trzech i więcej
kandydatów Dlatego okręgi
będą prawdopodobnie łączo
ne. Podział może wyglądać
następująco: powstaną dwa
okręgi w Sławnie i Darłowie
oraz dwa okręgi w terenie jeden w gminach Malechowo
i Darłowo, drugi w gminach
Sławno i Postomino. W każ
dym z nich wybierano by po
4 lub 5 kandydatów na rad
nych. - Nie wiemy, ile okrę
gów będzie w powiecie, ale
prawdopodobnie i tak bę
dziemy musieli połączyć
gminy - mówi Jan Borkow
ski, sekretarz powiatu.(BIR)

Prenumeratora

Rozmawiał Hubert Bierndgarski

CYTAT TYGODNIA
- Przed nadejściem demokracji ludzie pracy
mieli więcej powodów do świętowania i opty
mizmu w dniu 1 maja.
Powiedział starosta Henryk Lompert podczas 1-majowe
go przemówienia w sławieńskim amfiteatrze.

REKLAMA
)-32-60, fax 300-32-66,
' 300-32-10 fax 300-32-13
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2
(redakcja)
tel. (058) 660-65-00,660-65-01

WYDAWCA
tel. (058) 660-65-20 do 33
(reWaira)
Gdynią ul. Świętojańska 141B
(biuro ogłoszeń)
tel. (058) 622-74-79

Sławno tel./fax
ul. Basztowa 3

810-51-34,
810-24-96

POLSKAPRESSE sp. z o.o. Oddział Prasa Bałtycka
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
Prezes Krzysztof Krupa

Drukarnia CPP Oddział Gdańsk,

ul. Połęże 3
tel. 305 90 25, fax 305 90 24
Proj. graficzny - Krzysztof Ignatowicz, tel. 3003 128
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Dartowo. Będą dotacje, ale nie wiadomo kiedy

Wybieramy wójta Pomorza

Czuwanie
przy rybakach

•I Rybacy się obawiają II Rząd nie ma pieniędzy

r

koło
100
polskich
kutrów pój
dzie
na
złom. Jednostki ry
backie innych unijnych krajów, będą
mogły łowić na terenie na
szej strefy ekonomicznej
zaraz po wejściu Polski do
Unii Europejskiej. Rybacy
będą dotowani, ale nie wia
domo kiedy, bo polski rząd
na razie ma dziury w bu
dżecie. Ta wizja nie bardzo
podobała się darłowskim
rybakom, którzy przyszli na
^spotkanie
informacyjne
zorganizowane przez klub
EKO-Czuwanie.
Nie wszyscy rybacy są
przeciwko wstąpieniu Polski
do Unii. Większość z nich
twierdzi, że zgodziliby się na
wejście, ale na zdrowych
i rozsądnych warunkach.
- Wcale się im nie dziwię
- stwierdza Tomasz Bobin,
przewodniczący Związku
Miast i Gmin Morskich, któ
ry prowadził spotkanie. Warunki, które obecnie
przedstawia rybakom polski
rząd, powodują jedynie po
większenie szarej strefy i za
trudnianie „na czarno". Nie
wspomnę już o tym, że rzad-

• • •

• • '•*'

-

• •

.

Wielki plebiscyt „Dziennika Bałtyckiego" na najpopularniejszego
wójta Pomorza nabiera rumieńców. 0 tym kto zasługuje na tak za
szczytne miano, zdecydują Czytelnicy, którzy co tydzień będą odda
wać głosy na swoich kandydatów. Wójt, który otrzyma najwięcej
głosów otrzyma pamiątkową statuetkę -symbol dobrze sprawo
wanego urzędu. Zostanie ona wręczona podczas uroczystej sesji
sejmiku samorządowego województwa pomorskiego. Dzisiaj po
raz pierwszy prezentujemy czołową dwudziestkę wójtów. Znalazł
się w niej (na 13 pozycji) Adam Muszyński, wójt gminy Malecho
wo. Spośród wszystkich nadesłanych pod adresem redakcji kupo
nów po zakończeniu plebiscytu rozlosujemy 10 nagród rzeczo
wych. Główną nagrodą jest m.in. kolorowy telewizor. Kupony nale
ży nadsyłać pod adres „Dziennik Bałtycki", ul. Basztowa 3, 76-100
Sławno.
(gam)

Bezwzględna Unia

Czołowa dwudziestka Pomorza
1. Daniel Matyja, gm. Pruszcz Gd. -155 głosów*
2. Waldemar Lamkowski, gm. Lichnowy - 136
3. Mirosław Maszczak, gm. Przechlewo - 56
4. Stanisław Połom, gm. Starogard Gd. -40
5. Czesław Witkowski, gm. Stężyca - 30
6. Waldemar Tkaczyk, gm. Kościerzyna - 25
7. Roman Pawłowski, gm. Stegna - 23
8. Ireneusz Włochyń, gm. Tczew - 22
9. Zbigniew Szczepański, gm. Chojnice - 18
10. Władysława Łangowska, gm. Parchowo - 15
11. Tadeusz Puszkarczuk, gm. Puck -14
12. Lucjan Lewandowski, gm. Mikołajki Pomorskie - 13
13. Leszek Kuliński, gm. Kobylnica - 12
Wojciech Gralak, gm. Czarna Dąbrówka - 12
Adam Muszyński, gm. Malechowo -12
16. Adam Marciniak, gm. Człuchów -11
17. Jerzy Szpakowski, gm. Studzienice - 10
Lech Jabłoński, gm. Rzeczenica -10
Edmund Wierzba, gm. Kwidzyn -10
Danuta Zalewska, gm. Malbork - 10
20. Piotr Laniecki, gm. Morzeszczyn - 9
Tomasz Wszółkowski, gm. Ustka - 9
* Liczba głosów (stan z dnia 7 maja br.)

.

""

Biznes rybacki to coraz cięższy kawałek chleba.

ko kiedy przestrzegane są li
mity połowowe.
Z informacji jakie przeka
zał rybakom Bobin wynika,
że rząd polski ma już opra
cowany projekt pomocowy
dla rybaków. Jego funkcjo
nowanie zależne jest jednak
od posiadanych środków fi
nansowych, a z tymi jest
problem. - Unia obiecała
nam 330 milionów euro, ale
otrzymamy je dopiero rok po
wstąpieniu. A wtedy dla

większości polskich ryba
ków może być już za późno dodaje Bobin.
Właściciele kutrów wal
czą także o zwiększenie li
mitów połowowych i prze
mianowanie szproty i śle
dzia na towar konsumpcyj
ny - Obecnie ryby te trakto
wane są jako produkt paszo
wy - przypomina jeden
z darłowskich rybaków. Czyli sprzedajemy je po niż
szej cenie. Podobnie jest z li

Ranking wójtów w powiecie

Fot. M. Pietrasz

mitami połowowymi na dor
sza. Rząd planuje ich prze
dłużenie do 3 miesięcy. A ku
try unijne nie mają żadnych
limitów i kiedy wpłyną na
nasze łowiska, to wszystko
wyłowią.
Warto dodać, że w ubie
głym roku z powodu złej po
gody większość jednostek
stała w porcie ponad 5 mie
sięcy. Wielu rybaków do tej
pory nie podniosło się z dłu
gów
(BIR)

1. Adam Muszyński, gm. Malechowo -12 głosów
2. Wojciech Stefanowski, gm. Sławno - 7 głosów
3. Andrzej Kruczkowski, gm. Postomino - 2 głosy
4. Franciszek Kupracz, gm. Darłowo - 2 głosy

Kupon konkursowy

Wybieramy

Wójta Pomorza

Internet na falach eteru

Krzysztof Połoński prezentuje miejsce, z którego prze
syłane są wszystkie dane w jego internetowej sieci
radiowej.
Fot. M. Pietrasz

Sławnie można już
| korzystać z Interenetu bez połącze
nia kablowego. Wszystko
dzięki sieci radiowej zało
żonej
przez
jednego
z mieszkańców miasta.
Nowy sposób przekazy
wania danych ma kilka
ważnych zalet, ale także
jedną wadę. - Najważniej
szą zaletą jest fakt, że do

połączeń z Internetem nie
trzeba żadnych kabli —
stwierdza Krzysztof Połoń
ski, pomysłodawca bez
przewodowej sieci kompu
terowej w Sławnie. - Po
drugie mamy dostęp do
sieci przez 24 godziny,
a prędkość przesyłu da
nych jest o wiele większa
niż poprzez normalne łą
cza.

N

1

Imię i nazwisko:
Powiat:,

Uzasadnienie:

®ławno. Nowatorskie połączenia z globalną siecią

—

'"X

Głosuję na wójta:
Gmina:

—

wór

POMORZA

Dane osoby głosującej:
Imię i nazwisko:
Adres:

Według informacji prze
kazanych przez Połońskiego
teoretycznie przez sieć ra
diową można przesyłać
maksymalnie 11 megabaj
tów na sekundę, podczas gdy
szybkość zwykłego połącze
nia modemowego to tylko 56
kilobajtów na sek.
Dostęp do sieci drogą ra
diową jest alternatywą dla
wszystkich, którzy mieszkają
z dala od dużych aglomeracji
miejskich. W Sławnie posia
dacz komputera może być
oddalony od stacji nadaw
czo-odbiorczej nawet o 1,
5 km.
Jest jednak poważna
przeszkoda, której wielu
chętnych mogłoby nie
przeskoczyć - to cena. - In
stalacja całego sprzętu, czy
li anteny, zewnętrznej karty
sieciowej i nadajnika z od
biornikiem kosztuje około
1800 zł, a miesięczny abo
nament wynosi tylko około
40 złotych. Cena ta jest za
leżna od ilości podłączo
nych komputerów - dodaje
Połoński.

Obecnie do sieci podłą
czonych jest już 5 kompute
rów. W najbliższej przyszło
ści dojdzie następnych 5.
(BIR)

. Powiat:,
Kupon należy wypełnić, wyciąć i dostarczyć (wysłać lub przynieść) do
10 czerwca 2002 r. do swojego regionalnego oddziału „Dziennika Bałtyckiego"
lub do Biura Konkursów, 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora konkursu na cele z nim związane.
podpis

REKLAMA

Jeśli nie stać Cię na

I

li U

=3 » V l ś

. W banku jest dla Ciebie
nieosiągalny..?

KREDYT
W Banku jest dla Ciebie zbyt drogi...

o

To jest tylko
REKLAMA!

TYLKO U NAS:

- Najniższy koszt obsługi
- Zestawy finansowe:

OD 6000 DO 100 000

- Państwa linia ratalna jest ubez
pieczona w renomowanym Towa
rzystwie Ubezpieczeniowym
- Indywidualne rozwiązanie proble
mów finansowych dla każdego
z Klientów
Formalności załatwiamy „od ręki"
- W przypadku rezygnacji zwracamy koszty
W CIĄGU 48 h DOTRZE DO
CIEBIE KONSULTANT!
GDYNIA, tel. (058) 661-71-14
BYDGOSZCZ, tel. (052) 584-06-40

10144629/A/1568

PRYWATNA POLICEALNA SZKOŁA
dla DOROSŁYCH w LĘBORKU
OGŁASZA NABÓR

Na kierunki:

W 2-LETNIM POLICEALNYM STUDIUM '

• TECHNIK EKONOMISTA o specjalizacji:
- finanse i rachunkowość
- ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

• TECHNIK ADMINISTRACJI
• TECHNIK-RACHUNKOWOŚCI
• TECHNIK INFORMATYK
• TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
• TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
Forma kształcenia: na podbudowie szkoły średniej
System kształcenia: zaoczny (2 zjazdy w miesiącu)
Wymagane dokumenty: podanie, świadectwo ukończenia szkoły średniej,
3 fotografie

PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
dla DOROSŁYCH w LĘBORKU

OGŁASZA NABÓR W 3-LĘTNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
Forma kształcenia: na podbudowie szkoły podstawowej i zasadniczej
System kształcenia: zaoczny (2 zjazdy w miesiącu)
Wymagane dokumenty: podanie, świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej lub zasadniczej, 3 fotografie

SZKOŁY POSIADAJĄ UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ
INFORMACJA I ZAPISY
LĘBORK: ul. Dygasińskiego 14
tel. (059) 86-21-293: 86-22-062

28800167/A/502

WIECZÓR

piątek
10 maja 2002 r.

Dziennik

www.gratka.pl i wp.pl
ogłoszenia w internecie

KUPON Bank Kwater

Aby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się

W

Rpklamy

wybrzeża Bałtycki^

„Banku Kwater"

.

Kupon Bank Kwater uprawniający do jednego ogłoszenia drobnego w Dzienniku Bałtyckim,
Trybunie Śląskiej, Gazecie Olsztyńskiej, Gazecie Poznańskiej, Gazecie Wrocławskiej, Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Łódzkim

w Gdańsku, Katowicach, Olsztynie,
Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi należy
KUPON z potwierdzeniem wpłaty na konto POLSKAPRESSE
Sp. z 0.0. oddział „Prasa Bałtycka":
BRE SA O/GDAŃSK 11401065-00-314807-PLNCURR01-53

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI; TREŚĆ OGŁOSZENIA NALEŻY ZACZĄĆ OD NAZWY MIEJSCOWOŚCI

Treść:
l l

l
l

l

l l l

l l l

l l

l l

l l l

l l l l l

l

i

m ZOSTAWIĆ W BIURZE OGŁOSZEŃ
(adresy Biur Ogłoszeń w stopce redakcyjnej)

l
l

I l i

l 1

I

L.J

i

l

i

l

l

l i

l l

i

[...J

l l l

SPIS RUBRYK:
1. Nad morzem
2. Nad jeziorami

pod adresem: „Dziennik Bałtycki", 80-894 Gdańsk,
Targ Drzewny 9/11, z dopiskiem Bank Kwater

J

J

J

J

J

J

l

l l l l l l

l i

I

Ogłoszenie do 15 słów = 39 zł*

adres I
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imię i nazwisko L L L i 1 L L

Gdańsk, (058) 30-03-213
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BANK KWATER
"cena zawiera VAT

•PRZESŁAĆ FAKSEM
•PRZESŁAĆ POCZTĄ
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•WRZUCIĆ DO JEDNEJ Z NIEBIESKICH SKRZYNEK
DZIENNIKA BAŁTY€KI£CO
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Nr rubryki

3. W górach
4. Za granicą
5. Różne
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podpis czytelny imię i nazwisko

r.l

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY

PHT "SUPON- S A .
83-010 STRASZYN, ul. Spacerowa 1
tel./fax (058) 682-02-36

mm

e-mail:bluro@supon.straszyn.pl

OFERUJEMY'.

Husqvarna 240 R

usługi w zakresie napraw, instalacji
i
budowy
wszelkiego
rodzaju
urządzeń pożarniczych na lądzie ę
i statkach oraz pełną gamę towarów z
branży BHP i p. poż.

Patronackie Stacja Paliw
Rafinerii Gdańskiej SA

2

d o s t a w ą

d o

d o m u

Sprz&timi detaliczna i hurtowa paliw

i nf o I i n i a

76-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k. Słupska

tel, (0593 811 34 57, 811 34 78, fax (0591 811 34 77

-

Husqvarna 232 R

ODDZIAŁY: • Pruszcz Gd., ul. Krótka 1a, tel. (058) 682-24-63 (usługi)
O Elbląg, ul. Komeńskiego 3a, tel. (055) 233-88-57 (handel, usługi) o Gdynia, ul. Małopolska 25,
tel. (058) 664-70-91 (usługi), tel. (058) 664-68-13 (handel, usługi) o Gdańsk, ul. Elbląska, te
ren Rafinerii Gdańskiej, tel. (058) 308-77-87, (058) 308-79-07 o Starogard Gd., ul. Prusa 43,
tel. (058) 562-20-36 (handel, usługi) o Sierakowice, ul. Mlrachowska 75, tel. (058) 684-74-13
(handel, usługi)
21800081/D/1154

fr

Htisqvarna 322 R

* Bytów, ul, Pochyła la, t«l. (099) 122 12 41
* Choczewo, ul, Wojtka Polskiego 4/2, lei, (058) 572 23 B9
* Chojnice, mI. PH*ud tkhgo 20b, tal. (052) 397 28 80
» Czarne, ul Wfyn«ka 5, tel. (059) 813 21 68
* Gdańsk, ul. K*. Rogaczewskiego 9 /19, tel. (058) 321 22 03
* Gdańsk, ul, Słowackiego 2, tel, (058) 344 08 81
» Gdynie, uf. Morska 85, Ul (058) 821 81 10
* Kartuzy, ul, Gdańska 41, U l , (058) 885 33 15
* KfjMce, ul, Sikorskiego 13, tel. (059) 817 81 80

Kościerzyna, ul. Orogowców 8, tel, (058) 888 74 58
* Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 87, lei. (055) 279 59 11

*

* Lfborfc, ul. t

Armii Wojska Polskiego 32, tel, (059) 882 78 75

* Lubichowo, ul, Uine 5, tel, (058) 588 52 48
* Malbork, ul. Sienkiewicza 28, tel. (055) 273 13 85
* MiiStko, ul. Górtta 4, tel, (059) 857 31 58

» Nowy Dwór Gdariskf, ul. Woriwwiba 2c, tel, (055) 273 13 85
* Stupsk, ul Grodzka 10, tel. (059) 842 29 04

* $0|>0t, al. Niepodległości 705, tel. (058) 550 02 07
4
Starogard Gdański, ul, Gdańska 12, tel. (058) 583 07 87
* Sztum, ul. Sienkiewicza 28, tel, (095) 840 19 24
* Wejherowo, uf, ł Brygady Pancernej WP 77a, teł. (058) 872 34 53
* Susi, ul Stare Miasto 8, tel, (055) 278 72 08.
* Brusy, ul. 2 lutego 3, teł. (092) 39 83 491

www.łiu$qvariiaRCQiii,|){
i

«JOŁTOC" Jan
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kupno domu, mieszkania
zmiana samochodu
...i wiele innych

możemy Ci
w tym pomóc
nasze zalety to niskie wymagania odnośnie
zarobków, najniższe koszty, minimum formalności

GDYNIA tel. (0 58) 782-03-30 GDAŃSK tel. (0 58) 763-14-85
STAROGARD GDAŃSK! tel. (0 58) 775-21-10

BRAASS DACHÓWKA CEMENTOWA

od 16,59 zł/m2
od 32 zl/m2
od 24,60 zł/m2

BOLIX SYSTEMY OCIEPLEŃ

od 20,40 zl/m2 brutto

DACHÓWKA CERAMICZNA

wwwjn «fcro -bud4om,pł

Wiesz co masz na dachu!

zadzwoń już dziś I dowiedz się szczegółów

BLACHÓDACHÓWKI

BWLIX

zawsze
we wtorek
w Dzienniku

remonty

promocja

Reda, ul. Gdańska 16, teiyfax (0-58) 67-87-111
Sztutowo, ul. Gdańska 43A, tel7fax (0-55) 247-93-35

tel (058) 684 51 21

niERUCHOmOSCL

wiosenne zakupy

ELBLĄG tel. (0 55) 2351819 SŁUPSK tel. (0 59) 84245-75

BRAAS

83-334 Miechucino,
k. Sierakowic

się

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

wolu kwliirkl#

Pruszcz Gd., ul. Obrońców Westerplatte 1a,
tel7fax (0-58) 77-33-551, 77-33-552, 77-33-374
Tczew, ul. Jagiellońska 55, tel7fax (0-58) 777-18-80
Żukowo, ul. Kościerska 9, tel7fax (0-58) 681-82-56

(058) 676 24 84-85
tel. kom, 0601 997 611

""iniiirm iwirmi mm •

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

mmmmm nmTY UAmoM-smisom

84-220 Strzebieiino
tel

ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI, OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE <
ZAPEWNIAMY komplet materiałów na dach, transport i bezpłatne doradztwo techniczne ;
PROMOCJA DO 15 MAJA - 5% dla blachodachówek i trapezów z blachy poliester gładki i matowy 0,5 mm
oraz dla wybranych kolorów plastisol

blachodachówka
blachy trapezowe
okna dachowe
orynnowanie
akcesoria
Wyłączne autoryzowane punkty sprzedaży
Gdańsk
301 67 12 ul. Mostowa 14
629 65 03 ul. Chwaszczyńska 50
szwedzka precyzja Gdynia
Kartuzy
685 32 99 ul. Gdańska 28
achowe doradztwo Kościerzyna 686 72 44 ul. Wojska Polskiego 8
675 59 75 ul. Pucka 31
gwarancja 15 lat Leśniewo
Lębork
863 22 77 ul. Słupska 18
647 16 85 al. Wojska Polskiego 91
atesty i aprobaty Malbork
773 35 51 ul. Obr. Westerplatte 1A
Pruszcz Gd.
678
71 11 ul. Gdańska 16
Reda
atrakcyjne ceny Starogard Gd. 563 90
95 os. Konstytucji 3 Maja 5A
247 93 35 ul. Gdańska 43 A
transport Sztutowo
Tczew
777 18 80 ul. Jagiellońska 55
ul. Łąkowa 4
raty Władysławowo 774 58 55 ul.
Kościerska 9
Żukowo

681 82 56

Rolnictwo

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Oferta ważna
do 17 maja 2002 r.

Bagażniki
rowero

solidny uchwyt
za małe pieniądze

Wiklinowy Kuwejt nad Wisłą

Energia z wierzby •
•Alternatywne plantacje•Dodatkowe miejsca pracy
tys.

ha

u p r a w

NA DACH
NA PASY

EUROMAT

- Użytkowanie okazjonalne
- Transport 1 roweru
- Gwarancja 1 rok

- Intensywne użytkowanie
- Transport 3 rowerów
- Niezależne mocowanie
każdego roweru
- Pasuje do wszystkich
modeli samochodów

NA HAK
- na 2, 3 lub 4 rowery
- Intensywne
użytkowanie
- szybki montaż
(system mocowania
THULE)
- zabezpieczenie
antykradzieżowe

- na 2, 3 tub 4 rowery
- intensywne użytkowanie
- szybki montaż (system
mocowania THULE)
- zabezpieczenie
antykradzieżowe
- dostęp do bagażnika
samochodu

Opony

gwarancja
najniższej ceny
Przykładowe ceny promocyjne

'Kormoran

Zastosowanie
135/80 R12
S 68

Fiatl 26. Daewoo Tlco

145/70 R13
T 71

Cirtquecento, Citroen AX,
Daewoo Matti, Peugeot 106,
Renault Twingo, Clio
Citroen 5axo, Fiat Punto,
Ford Fiesta, Ka, Renault Clio,
VW Polo

155/70 R13
T 75
165/70 R13
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wierzby
szybko ro
snącej, czyli
popularnej wikliny ma po
wstać na terenach powiatów
położonych wzdłuż Wisły w
województwach pomorskim
i
kujawsko-pomorskim.
Pierwsze
przydomowe
plantacje zostałyby założo
ne do 2004 r.
Inicjatorem
przedsię
wzięcia jest powiat kwi
dzyński, który rozpoczął re
alizację specjalnego progra
mu pod nazwą „Biomasa ja
ko alternatywne źródło
energii". Wiklinowe planta
cje w powiecie kwidzyńskim
produkowałyby zbyt mało
tego surowca, by można by
ło wykorzystywać go w ce
lach przemysłowych, dlate
go do współpracy zaproszo
no samorządy grudziądzki,
tczewski, sztumski oraz
malborski. W przyszłości
surowiec produkowany z
wikliny ma być transporto
wany rzekami do krajów
Unii Europejskiej. - Bioma
sa to nie tylko ekologia,
zmniejszenie emisji niebez
piecznych związków do at
mosfery. To również dodat
kowe miejsca pracy W wie
lu krajach europejskich
dziesiątki tysięcy ludzi znaj
duje zatrudnienie przy pro
dukcji biomasy Wierzba
szybko rosnąca to także al
ternatywa dla rolnictwa mówi Jan Homa, dyrektor
Wydziału Ochrony Środowi
ska Gospodarki Wodnej i
Geologii Starostwa Powiato
wego w Kwidzynie. Stroną
edukacyjną, czyli szkole
niem i informowaniem rol
ników o możliwościach, ja
kie daje wiklina, zajęło się
kwidzyńskie Stowarzysze
nie Wspierania Inicjatyw
Ekologicznych Eko-lnicja
tywa. Mieści się ono w Cen
trum Edukacji Ekologicznej,
ul. 11 Listopada 27, 82-500
Kwidzyn, tel. (055) 26122 16

Do tej pory wiklina była znana w Kwidzynie jako ma
teriał do wyrobu mebli i ozdób. Mieści się tu szkoła,
jedna z trzech w Europie, kształcąca plecionkarzy.
Fot. Małgorzata Enerlich-Kamińska

Trzy kierunRT
Andrzej Fortuna
wicestarosta kwidzyński

- Gdy poruszamy temat wierzby, żartuje
się, że powiat kwidzyński ma szansę
stać się takim wiklinowym Kuwejtem.
Wiklina daje bowiem możliwości proBL_jB
dukcji dużej ilości metanolu. Do czasu,
Fot. a. Chmielewski
gdy powstaną duże plantacje, przewidu
jemy trzy kierunki działania. Pierwszy
to produkcja energii cieplnej wykorzystywanej przez ekolo
giczne kotłownie. Drugi -wykorzystanie wikliny do produkcji
płyt wiórowych, natomiast trzeci polega na wykorzystaniu
wikliny do produkcji mat wygłuszających, które ustawiane
byłyby przy drogach.
U

A

Nowa formuła
Ewa Romanow
prezes stowarzyszenia
Eko-lnicjatywa w Kwidzynie

- Rolnicy już dzisiaj pytają o możliwości
uprawy wikliny. Co ciekawe, zgłaszają
się do nas nie tylko rolnicy z powiatu
kwidzyńskiego, ale i z sąsiednich, chcąc
Fot. M. Enerlich-Kamińska
zainwestować swoje pieniądze w upra
wę wikliny. Są to osoby bardzo kreatyw
ne poszukujące nowej formuły swojego gospodarstwa. Nam
zależy bardzo, żeby tą nową formułą była produkcja wikliny.
Pierwszy etap naszych działań to swego rodzaju pilotaż.
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POMPOWANIE OPON
AZOTEM
Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych, Wszystkie ceny zawierają. VAT,
Informujemy, ie zdjęcia niektórych artykułów nie zawsze są pełnym odzwierciedlaniem rzeczywistości

największy wybór
w najniższej
cenie

Norauto

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK
przy Centrum Handlowym AUCHAN,
ul. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 00

OTWARTE: PON-SOB: 9.00-20.30, NIEDZ. 18.00

(n4„no,)A;oo,
10144984/A/884

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

:l iwtum!
JL

INFO. 0800-306-204
84-230 Rumia

.

/ SJUTYKGA2
tel. 058/771-49-00
fax 771-49-14
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Dziennik Sławieński

Z wizytą w Ostrowcu

•Mają nową remizę

W kamiennym kręgu

•
Projekt „Serce wsi"•
Muzeum wsi w szkole•Fresk „Grodzisko"

O

swt r ogminie
wiec
Malechowo
kojarzy się
z realizo
wanym tu
taj projek
tem „Serce wsi", który zy
skał poparcie Akademii
Rozwoju Filantropii w Pol
sce. Wszystkie działania we
wsi podporządkowane są
jednemu celowi: Ostrowiec
leżący przy dość ruchliwej
trasie do Polanowa ma
przyciągać wzrok i zachęcić
do zatrzymania się choć na
chwilę.
Jednym z obiektów zain
teresowania jest powstała
w tutejszej szkole podsta
wowej izba muzealna wsi
i rolnictwa. Eksponaty gro
madzone są od początku
ubiegłego roku. Dzisiaj
w pomieszczeniach mu
zeum jest zgromadzonych
127 eksponatów. W jednej
z izb można obejrzeć eks
ponaty typowej kuchni
wiejskiej, szczególnie przy
rządy do wyrobu ciasta
i produkcji mleka. Jest niec
ka, sito, dzierżą do ciasta,
drewniana masielnica czy
centryfuga, czyli przyrząd
do odwirowania mleka.
- Nadal gromadzimy
eksponaty muzealne - in
formuje Marek Jarosz, dy
rektor szkoły. - Powstaje też
ekspozycja
plenerowa,
gdzie gromadzone są stare
maszyny rolnicze.

Inwestycja pochłonęła około 140 tys. zł.
Fot. M. Pietrasz

KARWICE. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożar

nej w Karwicach od soboty mają nową remizę. In
westycja pochłonęła około 140 tys. zł. Budowę roz
poczęto w połowie ubiegłego roku. Jak poinformo
wał nas Sławomir Pietrzak, naczelnik OSP Karwice, w roku 2001 zakończono stan surowy budynku
i położono tynk. W tym roku wykonano docieplanie, elewację i zagospodarowano teren.
- Poza boksami garażowymi na pomieszczenia so
cjalne została zaadaptowana część budynku po
byłej szkole podstawowej - informuje Sławomir
Pietrzak. - Strażacy z OSP Karwice przepracowali
w czynie społecznym przy adaptacji pomieszczeń
i zagospodarowaniu terenu 1500 godzin.
Imprezie uroczystego otwarcia remizy towarzyszy
ły występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Ma
lechowo.
(ALI)

m 100 młodych aktorów

"

Młodzi aktorzy wzięli udział w przedstawie
niu „Ekologia stawu".
Fo, .p ,r
M

POSTOMINO. Dzień

Ziemi - to święto na
stałe zagościło w ka
lendarzu imprez eko
logicznych. Obcho
dzili je też uczniowie
szkoły podstawowej
w Postominie. 100
małych aktorów
wzięło udział w prze
pięknym widowisku
„Ekologia stawu". Wi
dzowie dowiedzieli
się, co to jest bioce
noza, reducenci, pro
ducenci i konsumen
ci oraz jakie stosunki
panują w środowisku
wodnym.
- Dzień Ziemi to
święto wszystkich
uczniów klas młod
szych z naszej szkoły
- informuje nauczy
cielka Teresa Rysztak.
Zaproszeni goście
podziwiali pięknie
wykonane piosenki,
wiersze o treści przy
rodniczej oraz taniec
w wykonaniu szkol
nego zespołu tańca
Dyg. Marsz Zielonych
ulicami Postomina
tradycyjnie zakończył
festyn.
(ALI)
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Fot. M. Pietrasz

Turyści
odwiedzający
Ostrowiec mogą podziwiać
powstały w centrum wsi
kamienny krąg, który two
rzy kilkanaście kilkutonowych kamieni. Największy
z nich waży aż dziewięć
ton! Jak udało się te kolosy
przywieźć i ustawić w krę
gu, pozostaje słodką tajem
nicą ostrowieckich „budow
niczych".

127 eksponatów

ie

j fe

Patrycja Kos „zasiliła" muzeum w Ostrowcu największą ilością eksponatów.
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prawdopodobniej na ścia
nę szczytową budynku
szkoły. Miejsce w pobliżu
kamiennego kręgu jest
jeszcze nie do końca zago
spodarowane. Jak infor
muje Marek Jarosz, jeszcze
w maju przewidziane jest
wykonanie ścieżek z ka
mienia i powstanie ławe
czek.
(ALI)

700 mieszkańców

f-~

Józef Kamiński

Dominika Brzózka

kmtmi muzeum

sołtys wsi

~ Izba muzealna wsi i rolnictwa powstaje
ubiegłego roku.M u z e u m podzielone
jest na poszczególne izby. Szczególnie
wze e
' pracy w gromadzenie muzealnych
eksponatów włożyła młodzież, ale angażu
ją się również dorośli mieszkańcy. Nadal
gromadzimy eksponaty. W tej chwili powstaje ekspozycja ple
nerowa przed szkołą.
%

Muzeum,
kamienny
krąg, tabliczki informujące
o historii sołectwa - to
wszystko powstało w ra
mach realizacji projektu
„Serce wsi". Powstało rów
nież ciekawe malowidło
ścienne - fresk „Grodzi
sko" stworzony przez na
uczyciela Dariusza Różka.
W przyszłości dzieło prze
niesione zostanie naj

{
~ym

%
||flK|L^ '•

-Wieś liczy około 700 mieszkańców.
W najbliższych planach jest remont wiej
skiej remizy. Wieś tylko częściowo jest
Fot. M. pietrasz
skanalizowana i to jest w tej chwili nasz
największy problem. Jest duże bezrobocie,
pozostało niewielu rolników. Do gimnazjum dzieci dojeżdżają
do Malechowa, szkołę podstawową mamy na miejscu,
w Ostrowcu.

Ostrowiec. Piętnaścioro śpiewających duszyczek

„Wesołych nutek" droga do sukcesu
Z

espół „Wesołe nutki"
z Ostrowca powstał
w ubiegłym roku. Li
czy piętnastu członków
z Ostrowca i okolic. Choć
działa od niedawna, ma na
swoim koncie wiele wystę
pów nie tylko w powiecie,
ale również w wojewódz
twie. Założycielem, kierow
nikiem i instruktorem mu
zycznym zespołu jest Ro
man Margielewski, radny
powiatowy.
- Zajęliśmy pierwsze
miejsce w eliminacjach XI
Festiwalu Pieśni Religijnej
w Szczecinku - przypomina
Roman Margielewski. - Ze
spół odniósł sukces rów-

nież w finale diecezjalnym,
który odbył się w teatrze
dramatycznym w Koszali
nie. - Myślę, że choć po
wstał stosunkowo niedaw
no, ma na swoi koncie już
wiele osiągnięć.
W powiecie sławieńskim
„Wesołe nutki" z Ostrowca
występują w różnego rodza
ju imprezach okolicznościo
wych. W ubiegły piątek ze
spół wystąpił ze swoim re
pertuarem podczas II Samo
rządowego Festynu Rekre
acyjno - Sportowego na sta
dionie darłowskiego Ośrod
ka Sportu i Rekreacji oraz
w sławieńskim amfiteatrze.
(ALI)

„Wesołe nutki" podczas próby w salce katechetycznej
przy plebanii w Ostrowcu.
Fot m Pie.^
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Darłowo i Stawno na boisku się spotkały...

Pojedynek
na zielonej murawie

•
Derby to wyzwanie•
Gospodarze z ambicją•
Dobry styl gości

M

derbowe
e c z e
zawsze
mobili
zują za
wodni
ków i ki
biców Nie inaczej było
w ubiegłą sobotę, gdy na
stadionie w Sławnie spotka
ły się piątoligowe drużyny
Darłovii Darłowo i Sławy
Sławno.
Derby powiatu były typo
wym meczem walki. Zado
woleni po nich mogą być
tylko goście, którzy przedłu
żyli swoją serię spotkań bez
porażki. W drużynie darłowskiej na wyróżnienie za
służył niezwykle groźny na
pastnik
Marcin
Hinc,
a wśród gospodarzy dobre
spotkanie rozegrał obrońca
Marcin Skok.
Goście zaczęli w dobrym
stylu. Konsekwentnie ata
kowali bramkę Sławy,
a miejscowi momentami
mieli nawet kłopoty z wy
prowadzeniem piłki z wła
snej połowy. Efektem takiej

sytuacji były mocne i za
skakujące strzały Marcina
Hińca, ale w pierwszym
przypadku nie trafił on
w bramkę, a później znako
micie spisał się bramkarz
Sławy.
W dalszej części meczu
gra się wyrównała, lecz błąd
przy wyprowadzaniu piłki
z własnej połowy popełnił
Piotr Bartkiewicz, co szybko
wykorzystał Marcin Hinc,
który po dośrodkowaniu
swojego brata Łukasza
piękną główką wpakował
piłkę do bramki i goście ob
jęli prowadzenie (38 min).
Gospodarze szybko chcieli
odrobić tą stratę, jednak
darłowianie kontrolowali
grę i ten wynik utrzymał się
do przerwy.

W drugiej odsłonie role
się odwróciły. Grający
z większym zacięciem go
spodarze opanowali sytu
ację na boisku, choć długo
nie potrafili sforsować czuj
nej obrony Darłovii. Wresz
cie w 60 minucie Dominik
Bajtek strzałem pod po
przeczkę doprowadził do
wyrównania. Od tego mo
mentu częściej przy piłce
byli miejscowi, ale nie wie
rzyli już chyba, że mogą
w jakiś sposób odwrócić lo
sy tego meczu. Darłowianie
umiejętnie rozbijali ich ata
ki, a ponadto potrafili groź
nie kontratakować, co jed
nak nie przyniosło zmiany
rezultatu. Derby zakończyło
się remisem 1:1.
(RL)

Sława Sławno. Stoją od lewej: Ryszard Bucko (trener), Marcin Skok, Paweł Bronisz, Ma
rek Nowak, Paweł Ostrowski, Krzysztof Więckowski, Paweł Foryś, Dawid Lewandowski,
Łukasz Pietrzyk, Janusz Ścisło (kierownik drużyny). U dołu od lewej: Kamil Gondek, Ma
ciej Mikulski, Piotr Bartkiewicz, Grzegorz Mroczkowski, Grzegorz Bogusławski, Przemy
sław Skoczylas, Dominik Bajtek. Leżą: Łukasz Zieliński i Krzysztof Bireta •
Fot. M. Pietras

Fot. M. Pietrasz

Ryszard 8wćfco
trener Sławy

- Było to bardzo wyrównane
spotkanie, w którym mogli
śmy obejrzeć dużo taktycznej
i siłowej walki. Zabrakło
technicznych popisów ze
strony piłkarzy obydwu ze
społów. W każdym meczu
walczymy o zwycięstwo i cie
szymy się ze zdobycia jedne
go punktu, tym bardziej że
urwaliśmy ten punkt liderowi.

W meczu było mato popisów technicznych, ale za to
walka była bardzo zacięta•
Fot. M. Pietrasz

Darłovia Darłowo. U góry od lewej: Grzegorz Dąbrowski, Tomasz Szopiński, Robert
Janowiak, Robert Urban, Robert^Śliwiński, Mirosław Stermach, Piotr Wełnicki, Piotr
Cukrowski, Mirosław Wolski (trener), Artur Romańczuk, Jarosław Śliwiński. U dołu
od lewej: Mariusz Sawa, Łukasz Hinc, Marcin Rychlewski, Tomasz Roszkowski, Bar
tosz Grzelak, Marcin Hinc, Paweł Tarnionek •
Fot. M. Pietrasz

r-piiSo'sytuacji

Fot. M. Pietrasz

Mirosław Wolski
trener Dartowi

- Uważam, że z przebiegu
gry zasłużyliśmy na zwycię
stwo. Na boisku rywala za
prezentowaliśmy zdyscypli
nowanie taktyczne i walkę
od pierwszych do ostatnich
minut Przez większą część
spotkania kontrolowaliśmy
grę i stworzyliśmy dużo sy
tuacji pod bramką Sławy.

Kibice przygotowali się na ostry doping. Nie zabrakło go podczas całego spotkania.
Fot. M. Pietrasz

Sędziowie też się nabiegali.

Fot. M. Pietrasz
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SERCA DWA

Razem łatwiej

•
Panna, 20 lat, 185 cm wzrostu, długie włosy, brunetka.
Uczęszczam do technikum. Jestem spod znaku Skorpiona. Lubię
muzykę, dobre filmy, spacery, jestem romantyczką. Jeżeli jesteś
wysoki, odpowiedzialny, uczciwy, obowiązkowy, nie szukasz
przygód i masz do 28 lat, to proszę napisz. Betti.
sygn. 993
•
42 lata, wysoki, przystojny, średnie wykszt. Bardzo pracowity
i uczciwy, potrafi zadbać o byt i bezpieczeństwo rodziny. Wolny,
bez zobowiązań. Poznam kobietę w odpowiednim wieku, jed
nak obecnie przebywam w ZK. Nie ma to żadnego związku
z komplikowaniem dalszego życia, poza tym wkrótce wychodzę
na wolność. Nie szukam przelotnego romansu.
sygn. 994
•
Samotna, bez zobowiązań, 54 lata, średni wzrost, Rak, za
dbana, niepaląca i niepijąca, domatorka, lubi spacery i krzyżów
ki. Pozna pana o tych samych upodobaniach, który chce spędzić
mile czas na resztę swojego życia. Mam także mieszkanie M-2.
sygn. 995
•
Wdowa, 58/170, finansowo i mieszkaniowo niezależna, do
matorka, bez nałogu, cenię uczciwość, wierność, lubię gotować,
czytać, spacery i muzykę. Poznam pana kulturalnego, bez zobo
wiązań, niezależnego finansowo i mieszkaniowo, nieszukającego przygód, myślącego poważnie o życiu, w wieku 60-68 lat,
powyżej 176 cm wzrostu. Optymistka.
sygn. 9%
•
Jeśli masz 42-50 łat i chciałbyś dzielić swoje radości i smutki
z kobietą, która pragnie tego samego, napisz do mnie. Mam 43
łata i córkę w wieku szkolnym. Samotna z Gdańska.
sygn. 997
•
Panna, 29 lat, 170 cm wzrostu, po studiach, poszukuje inteli
gentnego, odpowiedzialnego, wartościowego, przystojnego, cią
gle samotnego, ciemnowłosego mężczyzny bez zobowiązań
i nałogów, w wieku do 32 lat. Rozwiedzeni i z ZK - wykluczeni,
sygn. 998
•
Jestem wysokim, 34-letnim facetem na rencie chorobowej.
Szukam pani w wieku do lat 40. Miłe widziany numer telefonu,
sygn. 999
•
Wolny, bez zobowiązań, średniej budowy ciała, rencista lat
50. Własne M. Spokojnego charakteru, opiekuńczy, wrażliwy,
możliwa pomoc. Lubię muzykę i turystykę. Poznam panią o ko
biecych wdziękach (może być z nadwagą) do lat 40 (możliwy
wyjazd we dwoje np. do Wenecji).
sygn. 1000
•
Jestem od kilkunastu lat rozwiedziony. Mam 54 lata, 171/70.
Niezależny, na rencie. Mieszkam sam i jest mi z tym dobrze. Jed
nak pragnę poznać miłą, czułą i sympatyczną panią w odpo
wiednim wieku, której znudziło się żyć samotnie. Nie piję, ale
trochę palę. Chociaż mam swoje mieszkanie w okolicy Gdańska,
chętnie zamieszkam z panią. Proszę o nr telefonu. Zdzisław,
sygn. 1001
•
30-letnia panna, 174 cm, szczupła blondynka, szczera i wraż
liwa. Mam dziecko w wieku przedszkolnym. Poznam samotnego
mężczyznę, wysokiego, bez nadwagi, dbającego o wygląd ciała
i duszy, niekaranego i nienadużywającego alkoholu, do 40 lat,
który mógłby być dobrym ojcem dla mojego dziecka, a dla mnie
wiernym przyjacielem. Najchętniej z okolic Tczewa.
sygn. 1002
•
Mam 40 łat, jestem kawalerem, wysokim brunetem, bez na
łogów i zobowiązań, 188 cm (92 kg), finansowo niezależnym.
Pochodzę z woj. mazowieckiego, mam wykszt. zawodowe. Moje
zainteresowania to kulturystyka, boks oraz dobra książka, film
i historia Polski. Poznam panią do lat 40 o podobnych zaintere
sowaniach, szczerą optymistkę.
sygn. 1003
•
Jestem kawalerem o piwnych oczach i ciemnych włosach,
179 cm wzrostu. Pragnąłbym poznać kobietę do 35 łat o szalo
nych pomysłach, która odda mi swe serce na dobre j na złe. Mi
łe widziane zdjęcie.
sygn. 1004
•
Mam 25 lat, 177/70, jestem przystojny, szczery, kulturalny,
czuły, delikatny i bardzo samotny. Pociągają mnie starsze kobie
ty. Poznam panią w celu zawarcia bliskiej przyjaźni. Chciałbym
stworzyć trwały związek.
sygn. 1005

Jeśli jestessamotny
•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.

KUPON

Dobre książki na lato

Warto przeczytać
TORTILLA FLAT
Książka autorstwa Johna Steinbecka opo
wiada o Dannym, o jego przyjaciołach
i o domu. Jest to również opowieść o tym,
jak Danny, jego przyjaciele i jego dom stali
się nierozerwalną całością. I ta opowieść
przedstawia pełną historię zżycia się
mieszkańców domu Danny'ego, historię
rozkwitu ich Jedności i powstania potężne
go i mądrego zespołu.
Książkę można kupić w słupskim salonie
Empiku. W specjalnej promocji pakiet dwóch
książek „Tortilla fiat" oraz „Kwiat śliwy
w złotym wazonie" kosztuje tylko 39 zł.

TEREN PRYWATNY

»*miA RAI

„Teren prywatny" autorstwa Barbary Ko
\RBAK \
smowskiej, choć opowiedziany z uśmie
chem i dystansem, nie jest banalnym
gruntem, na którym rozgrywają się sceny
z codzienności. Jest teatrem, a może...
baletem życia. Powieść opowiada o proce
sie dojrzewania głównej bohaterki, Wan
dy, wymagającym od wrażliwej czterdzie
stolatki cierpliwego przetwarzania wła
snego bólu. Podstawowym elementem te
go procesu jest odkrywanie. Najpierw sa
mej siebie, potem świata, tego bliskiegorodziny, i dalszego- wychodzącego poza
umowną granicę prywatności. Sukces
Wandy polega na odejściu od narzuconych stereotypów. Niezdarna
nauka chodzenia Wandy po terenie prywatnym przeistacza się w ta
niec, w którym życie jest choreografem, a ona tancerką. Odnajdująca
się i coraz pewniejsza siebie bohaterka nie wie wprawdzie, co chore
ograf wymyśli, ale potrafi zatańczyć już każdą rolę.
Książkę można kupić w słupskim salonie Empiku. W specjalnej promo
cji pakiet dwóch książek „Teren prywatny" oraz „Brygida" kosztuje
tylko 20 zł.

PRYWAT

BYŁ SOBIE CHŁOPIEC
Był sobie chłopiec jest kolejną książką Nicka
Hornby'ego autora wysoko cenionej- często
Pi SOBIK
nazywanej wręcz kultową- powieści „Wier
cMumm
ność w stereo". Autor zgłębia w niej związ
Hun:iP:
ki, jakie tworzą się między ludźmi, kiedy nie
istnieje tzw. model idealnej rodziny. Głów
nym bohaterem jest trzydziestosześcioletni,
dobrze sytuowany Will Freeman, który wie
doskonale, że nie chce mieć dzieci. Imponu
ją mu natomiast matki samotnie wychowu
jące swe potomstwo, dlatego wymyśla sy
na, by się do nich zbliżyć. W jego życiu po
jawia się chłopiec, który próbuje po prostu
wykorzystać okazję...
Książkę można kupić w słupskim salonie Empiku. W specjalnej promo
cji pakiet dwóch książek „Był sobie chłopiec" oraz „Impreza u Ralfa"
kosztuje tylko 25 zł.

CK KUCHNIA
Książka przepisów kulinarnych polecanych
przez Roberta Makłowicza! Niezwyczajna,
zaprawiona opowieściami mrożącymi
krew w żyłach i nieodparcie dowcipnymi.
Długo nie pozwala zapomnieć o ostatnim
daniu pułkownika Redlą czy łagodzącym
debilizm sznydu cielęcym po prasku.
Chłodnik z poziomek, Wiener Schnitzel
i strudel z jabłkami przywołują najświet
niejsze czasy Austro-Węgier.
Książkę można kupić w słupskim salonie
Empiku. W specjalnej promocji pakiet
dwóch książek „CK Kuchnia" oraz „Zjeść
Kraków" kosztuje 66 zł..

!ONKURS~DLA CZYTELNIKÓW
Wśród naszych Czytelników, którzy prawidłowo odpowiedzą na zadane
poniżej pytanie i odpowiedzi prześlą do naszej słupskiej redakcji rozlosu
jemy -atrakcyjne książki ufundowane przez słupski salon Empiku. W lo
sowaniu biorą udział tylko poprawne odpowiedzi nadesłane na oryginal
nych, wyciętych z gazety kuponach. Na odpowiedzi czekamy do 17 ma
ja. Nasz adres: „Dziennik Bałtycki" ul. Filmowa 3e, 76-200 Słupsk.

PYTANIE KONKURSOWE
Kto jest autorem przewodnika
kulinarnego „Zjeść Kraków"
Odpowiedź
Nazwisko i imię

Adres
Zgadzam się na przetwarzanie oraz publikację moich danych osobowych zawar
tych na niniejszym kuponie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997 r.
Podpis

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
Król Erathii został zamordowany. Zdrajcy skradli jego ciało, przywrócili do życia
i zmusili Ożywieńca, by stanął na czele armii morderców i poprowadził ją do
wałki o swoje włości. Jego wojska błyskawicznie rozprawiły się z nielicznymi
obrońcami Erathii. Plany zdrajców pokrzyżowała jednak Królowa Katarzyna,
córka Ożywieńca. Dowodząc małymi, ale za to ruchliwymi oddziałami; prze
ciwstawiła się ojcu, zjednoczyła rozbite armie lokalnych lordów i ruszyła do
wałki na śmierć i życie. Jej celem jest zniszczenie zdrajców oraz uwolnienie du
szy króla Ożywieńca... „Heroes Of Might & Magie 3" to doskonały prezent
dla każdego miłośnika strategii. Interesujące kampanie, dziesiątki jednostek
oraz piękna, dwuwymiarowa grafika uczyniły z tej gry hit. W programie głosów
użyczyli: Radosław Pazura, Roch Siemianowski i Dorota Chotecka
Każdy z naszych Czytelników ma szansę wygrać prezentowaną grę. Wystarczy
odpowiedzieć na zamieszczone poniżej pytanie i zrobić w maju zakupy za mi
nimum sto złotych w słupskim sałonie Empiku. Dowodem zakupów są parago
ny kasowe, które razem z kuponem wyciętym z „Dziennika" będą uprawniały
do odbioru nagrody. Na odpowiedzi czekamy do końca miesiąca.

Kupon
Która część prezentowanej gry ukazała się
ostatnio na polskim rynku?

KINA
Tytuł

Godzina

Milenium, Słupsk, ul. Stary Rynek, tel. 842 51 91
Ocean's Elewen - ryzykowna gra (10-15.V)
16,18.30,21
Rejs, Słupsk, al. 3-go Maja 22, tel. 843 11 30
Kandahar (10-11.V)

18

Cena

15 zł, 12 zł

9zł

Grażyna, Miastko, ul. Kazimierza Wielkiego, tel. 857 29 09
Władca pierścieni (9-15.V)
19

10 zł

Bajka, Darłowo, ul. Morska 56, tel. 314 26 29
Godziny szczytu 2 (1G-12.V)

19

10 zł

17
19

12 zł
12 zł

Uciecha, Człuchów, ul. Szaecińska 4, tel. 8341111
Dogonić marzenia (10-12.V)
18

10 zł

Fregata, Lębork, ul. Gdańska 11, tel. 863 31 74
Płytki facet (10-12.V)

12 zł

Albatros, Bytów
Potwory i spółka (7-12.V)
Dogonić marzenia (7-12.V)

18

Odpowiedź

TEATR

Nazwisko i imię
Tytuł

Godzina

Cena

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

Teatr Tęcza, Słupsk, ul. Waryńskiego
Królewna Kukułeczka (11.05)
Teatr Impresaryjny, Słupsk, ul. Jana Pawła II
Legendy muzyczne (10.05)

8 zł

9,10.30

35 zł

W Dziennik

M

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

czwartek
10 maja 2002 r.

Dziennik Sławieński

9

Pitka nożna Klasa A i B

Garbarnia coraz bliżej

•
96 goli•
Będą derby?•Swe Pol Link Bruskowo Wielkie i Iskra Gogolewo blisko A klasy

R

ozegrano już 6
kolejek spo
tkań w A kla
sie i 4 w B.
Nie ma już
zespołu w A
klasie, który
na wiosnę mógłby poszczy
cić się mianem drużyny,
która nie straciłaby punk
tu.

Klasa A

——

Klasa A

XVI kolejka. Barton Barcino - Skotawia Dębnica Kaszubska 2:6, Diament
Trzebielino - Błękitni/Salus Bierkowo 8:1, Szansa Siemianice - Dąb Kusowo 6:1, Garbarnia Kępice - Granit Kończewo 4:1, Sokół Kuleszewo - Ikar
Redzikowo 2:1, Gryf 95 II Słupsk - Echo Biesowice 1:0.
XVII kolejka. Gryf 95 II Słupsk - Barton Barcino 2:0, Błękitni/Salus Bierko
wo - Skotawia Dębnica Kaszubska 2:1, Dąb Kusowo - Diament Trzebieli
no 1:4, Granit Kończewo - Szansa Siemianice 3:1, Ikar Redzikowo - Gar
barnia Kępice 1:4, Echo Biesowice - Sokół Kuleszewo 4:1.
42
1. Garbarnia Kępice
17
52:17
37
2. Granit Kończewo
17
49:31
37
3. Skotawia Dębnica
17
54:38
33
17
4. Gryf 95II Słupsk
61:29
25
5. Szansa Siemianice
17
46:33
24
17
6. Ikar Redzikowo
37:53
22
17
7. Echo Biesowice
41:36
21
8. Sokół Kuleszewo
17
36:42
15
17
9. Diament Trzebielino
42:46
14
10. Dąb Kusowo
17
27:49
11
11. Barton Barcino
17
23:52
9
17
12. Błękitni/Salus
28:78
Grupa II
XVI kolejka. Rowokół Smołdzino - Orkan Seeger Cecenowo 0:0, Leśnik
Cewice - Start Łeba 1:2, Piast Wrzeście - Zenit Redkowice 4:0, Ostoja Mikorowo - Pomorze Potęgowo 1:0, Błękitni Główczyce - ZS Damnica 2:0,
Sokół/Jantar Szczypkowice - Stal Jezierzyce 1:5.
XVII kolejka. Ostoja Mikorowo - Rowokół Smołdzino 0:3, Start Łeba - Or
kan Seeger Cecenowo 4:0, Pomorze Potęgowo - Piast Wrzeście 2:0, Ze
nit Redkowice - Błękitni Główczyce 1:2, ZS Damnica - Sokół/Jantar
Szczypkowice 2:0, Stal Jezierzyce - Leśnik Cewice 4:0.
1. Start Łeba
44
59:17
17
2. Rowokół Smołdzino
41
40:13
17
38
3. Błękitni Główczyce
17
53:29
4. Stal Jezierzyce
29
49:31
17
5. ZS Damnica
27
34:22
17
6. Pomorze Potęgowo
24
33:34
17
7. Ostoja Mikorowo
15:34
21
17
8. Leśnik Cewice
33:33
20
17
31:41
9. Piast Wrzeście
17
20
10. Zenit Redkowice
24:44
17
14
17
21:49
11. Orkan/Seeger
14
17
19:64
12. Jantar/Sokół
3
Grupa III
XVI kolejka. Kurier/Grom Nakla - Koral Dębnica 1:2, Stegna Parchowo GKS Kołczygłowy 2:3, Drzewiarz Rzeczenica - Granit Koczała 2:1, Sokół
Wyczechy - Iskra Dretyń 3:4, Błękitni Motarzyno - Skotawa Budowo 3:2,
Myśliwiec Tuchomie - Inter Świerzenko 2:1.
XVII kolejka. Kurier/Grom Nakla - Stegna Parchowo 1:0, Granit Koczała GKS Kołczygłowy 2:2, Skotawa Budowo - Drzewiarz Rzeczenica 10:1, Ko
ral Dębnica - Sokół Wyczechy 2:1, Iskra Dretyń - Myśliwiec Tuchomie 1:4,
Inter Świerzenko - Błękitni Motarzyno 0:0.
17
70:33
1. Iskra Dretyń
42
17
2. Błękitni Motarzyno
51:29
35
17
3. GKS Kołczygłowy
48:26
32
17
4. Skotawa Budowo
52:37
28
17
5. Myśliwiec Tuchomie
40:35
26
17
34:37
6. Koral Dębnica
24
7. Drzewiarz Rzeczenica
34:63
17
22
33:54
8. Granit Koczała
17
19
30:42
9. Stegna Parchowo
18
17
34:45
10. Kurier/Grom Nakla
17
15
41:55
11. Sokół Wyczechy
15
17
25:36
12. Inter Świerzenko
17
12

Drużyna Korala Dębnica
Fot. Krzysztof Pazdalski

W trzech grupach strze
lono łącznie 69 goli. Najso
lidniej zapracowały na to
grupa I i III, które solidar
nie zdobyły po 24 gole. Pił
karze z grupy II zdobyli
tylko 21 bramek.
Jeszcze w czasie trwania
długiego wekeendu odbył
się mecz, który może zade
cydować o wygraniu grupy
I. Garbarnia Kępice zdecy
dowanie pokonała Granit
Kończewo i ciężko będzie
jej rywalom dojść już ten
zespół. Do końca rozgry
wek pozostało 5 kolejek i
chyba tylko kataklizm
mógłby przeszkodzić kępiczanom w awansie do klasy
okręgowej. Jedyne trudne

asa B

mecze jakie ich czekają to
wyjazd do grających w
kratkę piłkarzy Gryfa 95 II
i ostatnie spotkanie w Sie;
mianicach z Szansą. Jednak
przy odpowiedniej mobili
zacji i te starcia Garbarnia
powinna zapisać na konto
plusów. Wygląda na to, że
już na jesień możemy być
świadkami pasjonujących
derbów regionu w klasie
okręgowej - Unia Korzybie
- Garbarnia Kępice. Ostat
ni mecz kępiczan z Ikarem
w Redzikowie, toczony
właściwie do jednej bramki
udowodnił, że lider nie jest
„liderem
farbowanym".
Ikar zdobył pierwszy gola,
ale odpowiedź gości była
błyskawiczna. Już do prze
rwy prowadzili, by po niej
zdobyć kolejne bramki.
Trwoni natomiast konse
kwentnie dorobek Skota
wia Dębnica Kaszubska.
W niedzielę na boisku w
Gardnie gdzie gra swoje
mecze Rowokół dojdzie do
meczu na szczycie grupy II.
Rowokół Smołdzino podej
mować będzie Start Łeba.
Na jesień było 3:2 dla Star-

mmmmmm
-

XI kolejka
Grupa I
Sokoł Kczewo - Tuka Wodnica 2:1, Swe Pol Link Bruskowo Wielkie Dom/Star Domaradz 6:1, Victoria Wrząca - Czarni 2001 Słupsk 2:1. Kroku
sy Stowęcino - pauza.
1. Swe Pol Link
43:15
26
10
2. Victoria Wrząca
26:13
10
24
3. Czarni 2001
21:12
9
14
4. Dom/Star
10:15
9
12
5. Tuka Wodnica
10
16:24
7
6. Krokusy Stowięcino
9
15:33
7
5:24
7. Sokół Kczewo
9
4
Grupa II
Magie Niezabyszewo - WKS Nożyno 3:2, Wiraż Kruszyna - Arkonia Pomysk
Wielki 1:1, Iskra Gogolewo - Zawisza 5:1, Smoki Podole Małe - Zorza Słosinko 1:0.
11
1. Iskra Gogolewo
29
34:9
2. Arkonia Pomysk Wielki
11
23
24:9
3. Magie Niezabyszewo
11
18
29:28
4. Zawisza Borzytuchom
11
14
22:25
5. Smoki Podole Małe
11
14
21:24
11
6. Wiraż Kruszyna
11
17:25
11
9
7. WKS Nożyno
15:26
11
8. Zorza Słosinko
6
16:32

Terminarz
Wszystkie mecze w niedzielę 12 maja.
A klasa - XVIII kolejka
Grupa I
Godz. 13.00 Barton Barcino - Błękitni/Salus Bierkowo, godz. 13.00 Skota
wia Dębnica Kaszubska - Dąb Kusowo, godz. 14.00 Diament Trzebielino Granit Kończewo, godz. 13.00 Szansa Siemianice - Ikar Redzikowo, godz.
12.00 Garbarnia Kępice - Echo Biesowice, godz. 12.45 Sokół Kuleszewo Gryf 95 II Słupsk.
Grupa II - Godz. 11.00 Rowokół Smołdzino - Start Łeba, godz. 11.30 Or
kan Seeger Cecenowo - Stal Jezierzyce, godz. 13.00 Błękitni Główczyce Pomorze Potęgowo, godz. 11.00 Piast Wrzeście - Ostoja Mikorowo, godz.
12.00 Leśnik Cewice - ZS Damnica, godz. 11.30 Sokół/Jantar Szczypkowi
ce - Zenit Redkowice.
Grupa III - Godz. 14.00 Stegna Parchowo - Granit Koczała, godz. 14.00
GKS Kołczygłowy - Skotawa Budowo, godz. 13.00 Drzewiarz Rzeczenica Inter Świerzenko, godz. 13.00 Sokół Wyczechy - Kurier/Grom Nakla, godz.
13.00 Myśliwiec Tuchomie - Koral Dębnica, godz. 12.30 Błękitni Motarzy
no - Iskra Dretyń.
B klasa - XI kolejka - Grupa I
Godz. 15.00 Czarni 2001 Słupsk - Swe Pol Link Bruskowo Wielkie, godz.
11.00 Dom/Star Domaradz - Sokół Kczewo, godz. 13.00 Tuka Wodnica Krokusy Stowięcino, Victoria Wrząca - pauza.
Grupa II
Godz. 13.00 WKS Nożyno - Smoki Podole Małe, godz. 14.00 Zorza Słosinko - Iskra Gogolewo, godz. 12.00£awisza Borzytuchom - Wiraż Kruszyna,
godz. 13.00 Arkonia Pomysk Wielki - Magie Niezabyszewo.

Takiej tabeli nigdzie nie ma i
nei jest honorowana. Jednak
dla zabawy, dla naszych czytel
ników publikujemy tabelę
zbiorczą wszystkich zespołów
A klasy.
1. Start Łeba
17 44 59:17
2. Iskra Dretyń
17 42 70:33
3. Garbarnia Kępice 17 42 52:17
4. Rowokół Smołdzino 17 41 40:13
5. Błękitni Główczyce 17 38 53:29
6. Granit Kończewo 17 37 49:31
7. Skotawia Dębnica 17 37 54:38
8. Błękitni Motarzyno 17 35 51:29
9. Gryf 95II Słupsk
17 33 61:29
10. GKS Kołczygłowy 17 32 48:26
11. Stal Jezierzyce
17 29 49:31
12. Skotawa Budowo 17 28 52:37
13. ZS Damnica
17 27 34:22
14. Myśliwiec Tuchomiel 7 26 40:35
15. Szansa Siemianice 17 25 46:33
16. Pomorze Potęgowo 17 24 33:34
17. Koral Dębnica
17 24
34:37
18. Ikar Redzikowo
17 24
37:53
19. Echo Biesowice 17 22
41:36
20. Drzewiarz Rzeczenical 7 22
34:63
21. Sokół Kuleszewo 17 21
36:42
22. Ostoja Mikorowo 17
\5:34
/
33:33
23. Leśnik Cewice
17
r
24. Piast Wrzeście
17
31:41
25. Granit Koczała
17
33:*4
26. Stegna Parchowo 17
30:42
27. Diament Trzebielino17
42:46 •
34:45
28. Kurier/Grom Nakla 17
41:55
29. Sokół Wyczechy 17
24:44
30. Zenit Redkowice 17
27:49
31. Dąb Kusowo
"21:49
32. Orkan/Seeger
25:36
33. Inter Świerzenko
23:52
34. Barton Barcino
28:78
35. Błękitni/Salus
36. Jantar/Sokół
19:64

rj Liczba kolejki h

1
Pierwsze zwycięstwo
w rozgrywkach B kla
sy w sezonie
2001/2002 wywalczy
ła drużyna Sokoła
Kczewo.

tu, teraz Rowokół aby nad
robić stracony dystans nie
może pozwolić sobie nawet
na remis. Start ma co
prawda potem jeszcze
trudny mecz w Jezierzy
cach, ale pozytywny wynik
w spotkaniu z Rowokołem
powinien otworzyć mu
bramy klasy okręgowej.
Kto natomiast awansuje
z grupy III? Przewaga
Iskry Dretyń jest nadal wy
raźna, ale to już jest trady
cją że im bliżej końca roz
grywek tym Iskra jest
mniej skuteczna. Niegdyś
Czarni Czarne, czy Start
Miastko także korzystali
na tym. Kto teraz? Mimo,
że do końca rozgrywek po
zostało pięć kolejek fawo
rytem „Dziennika Bałtyc
kiego" pozostaje GKS Koł
czygłowy. Spadkowicz z
klasy okręgowej na wiosnę
imponuje serią zwycięstw.
Dopiero w minionej kolej
ce stracił pierwszy punkt
remisując z Granitem Ko
czała. Ma jednak przed so
bą mecz z Iskrą. On (26
maja) powinien wiele wy
jaśnić.

Klasa B

W minionej kolejce zdo
byto w obu grupach łącznie
27 goli. W grupie I - 13, w
grupie II - 14. Na uwagę
zasługują punkty Sokoła
Kczewo. Swe Pol Link Bru
skowo Wielkie konse
kwentnie realizuje pro
gram pt „Awans". Jeżeli
wygra w niedzielę w Słup
sku to przed spotkaniem z
wiceliderem, Victorią bę
dzie miał już 5 pkt przewa
gi. A do końca tylko dwie
kolejki. Co równa się tylko
temu by zremisować u sie
bie z Wrzącą.... i mimo
pauzy w ostatnim terminie
zacząć mrozić szampany.
Pozycja Iskry w drugiej
grupie wydaje się być już
niepodważalna.
(res)

Informacje
sportowe
% Ttarojego
regionu

Dziennik
Bałtyckimi
Zamów prenumeratę

O 800 1500 26

•1

'

Dziennik

piątek
10 maja 2002 r.

Rozmaitość'

|K; ftycfi M

Dziennik Sławieński

WIZYTA SUSHi
SŁAWNO. Dzisiaj o godzinie 10 w Zespole Szkół
Rolniczych w Stawnie odbędzie się spotkanie
przedstawicieli szkół rolniczych z Dani z uczniami
szkoły Spotkanie zacznie się od prezentacji syste
mu szkolnictwa rolniczego oraz debaty na temat
problematyki doradztwa i rolniczej charakterysty
ki regionu.
Później duńska młodzież będzie zwiedzała gospo
darstwa rolne o różnym profilu gospodarczym
w Pieszczu, Białęcinie i Karwicach. Goście odwie
dzą także gospodarstwo agroturystyczne w Bo
browicach. W planach jest także zwiedzanie Mu
zeum - Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie.
Organizatorem wizyty jest Zespół Doradztwa Rol
niczego w Sławnie oraz tutejszy Zespół Szkół Rol
niczych.
(BIR)

Kosztowna
pielęgnacja tradycji
dego wchodzącego. Czasem
ktoś wrzuci parę groszy. Nie
od dziś wiadomo, że
w oświacie żle się dzieje.
Inaczej być nie może w sławieńskiej placówce. A to
brakuje pieniędzy na ogrze
wanie budynku zimą, a to na
kredę - bez względu na porę
roku...
Ostatnio - z okazji święta
3 Maja - dwaj uczniowie
wchodzący w skład pocztu
sztandarowego LO zapre
zentowali się w nowych
mundurach. - Na higienę
kasy nie ma, a na mundury
przywdziewane kilka razy
w roku jest - mówią ucznio
wie. - To coś nie tak.

biórka na
ś r o d k i

czystości"
- napis na
p u s z c e

stij^tej w sekretariacie sławieńskiego liceum wita każ-

REKLAMA
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NIEOGRANICZONYCH

Sklep u „Miry"

Elektrownie Wodne Sp. z o.o.

Odzież

76-200 Słupsk, ul. Rybacka 4 a

ogłaszają przetargi nieograniczone na:

nowa i używana

obuwie

1. Dostawę materiałów hutniczych - nr sprawy 1/D/2002
2. Dostawę olejów i smarów - nr sprawy 2/D/2002
Ogłoszenia zostały wywieszone w siedzibie Zamawiającego.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. (059) 8416973
lub w siedzibie w pok. 11.

Biurowiec po byłym „Ruchu"
Sławno, ul. Koszalińska 18

7803590/A/1115

KIEROWCA prawo jazdy B,C,E,

FIAT 126p, 1988 rok, 0-604-868-

OPEL Callibra 2,0 benzyna 1992

świadectwo kwalifikacji, upraw

130

rok lub zamianan na busa , 0-

doświadczenie, 0-59/86-11-4402, 0-603-28-32-78
KIEROWCA z Fiatem Ducato

ZATRUDNIĘ
CHAŁUPNIKÓWI

nowe i tanie

7803593/A/1548

nienia do prowadzenia ośrodka -

Max, 0603-203-311

zatrudnimy.

KLENERKI - obsługa wesel oraz
innych impreaz, tel. 0503/321-

024/355-72-62

FIAT 126p, 1991 r., pełen lifting,
cena 2.000 zł, tel. 052/554-31-43
FIAT 126p, 1994, stan bardzo do
bry, 0-604-49-35-61, (059)84553-31

59/86-11-404
OPEL Kadett 1,3 , 1984 rok, 0604-868-130
OPEL Omega B, 2,0 benz., 96 r.,
21 000 zł, granatowy, automat, K,

FIAT 126p, 1997, 0-609-534-828

pełne wyposażenie, 059/834-1420, 0603/40-91-42

687

FIAT Cinquecento 700 93 r. prze

pilnie

MAGISTER filologii rosyjskiej, te.

bieg 90 tyś. 5700 zł. 0504-219-

OPONY, 4 szt. do Busa, używane

poszukuję, nocleg zapewnio
ny, Gdynia 0502/849-261

052/397-11-07 lub 0504/651-065

097

1 sezon, Dunlop 185R14C M+5,

MURARZ Solidny z doświadcze

FIAT Punto 75 ELX, 1995, 83 tys

HOSTESSY

KUCHARZA, kelnerkę, tel. 67491-58

niem, papierami, uczciwy. 0-602857-400

cena 400 zł, tel. 0609/559-747

km, 15 tys zł, zadbany, (059)842-

PEUGEOT

13-98, 0-602-22-42-41

6V benz./gaz., 92 r., 12 500 zł,

605,

3,0

granatowy, I właściciel, bogate

PIEKARZ- magazynier, podejmie

FIAT Tipo 1,4 1991r, stan bdb,

POSZUKUJĘ osoby o etycznym

każdą pracę fizyczną, 0503/005-

cz, es, regulacja kierownicy, sza

do pracy, 0-606-27-25-77

081

ry 059/822-51-09, 0-603-397-984

0603/40-91-42

PILNIE zlecimy naklejanie nakle

POKOJÓWKA- (chętnie w obrę

FIAT Uno 45s, 1993, czerwony,

POLONEZ,

jek na dtugopisy, 0504/37-52-00

bie Redy), inne, (058)673-85-62

130.000 km, 6.500 zł, (058)672-

1.800 zł, 80.000 km, 1.500 ccm,
(058)672-03-18

BYTÓW Wykonuję prace remon

53-51

PRACOWAŁEŚ w Niemczech,
Holandii, Austrii, odbierz podatek

towo budowlane tanio 0607-977-

FORD Escord, 1.3, benz., 1990

POLONEZ, 89 r„ 600 zł, stanb

najtaniej!

236

r., biały, 5 - drzwi, CZ, AF, S, ce

db, 059/832-28-86

Najskuteczniej!

058/301-82-63

DWIE młode, średnie wykształce

PRACOWNIKÓW na różne sta
nowiska, możliwość przeszkole
nia, wysokie dochody. 623-54-59
UMOWAI Domową pracę oferuje
wydawnictwo,
0609/475-111

800,-

brutto-

'

nie poszukują pracy sezonowej
w Łebie, 0-609-27-11-83
MŁODA, dyspozycyjna, podejmie
jakąkolewik pracę w okolicach
Chojnic, tel. 0504/740-714
MŁODA wykształcenie średnie
poszukuje pracy na sezon, 0609-27-11-83

SZUKAM PRACY

MŁODY poszukuje pracy na se
zon lub chałupniczej, 0-59/86-31 -

CHAŁUPNIK- posiadam własne
pomieszczenie (100 m), 84-206
Nowy Dwór 7.
CHAŁUPNIK- wszystko oprócz
szycia. Reda, ul. Norwida 29
EKONOMISTA Młody, prawo jaz
dy, wojsko uregulowane, Trójmia

148

prace porządkowe, pielęgnacja,
059/832-37-00

058/696-66-98

POSIADAM busa, poszukuję pra
cy w przewozie, dowozie, trans
porcie ogólnym, 0502/86-77-43

sto (058)551-94-67, 0503-54-39-

PRZYJMĘ reklamę na samo
chód, 0501-659-552

FORD Escort 1,4 , 1992 rok, 059/81-15-482
IFA L-60, skrzyniowy, plandeka,
90 r., 8000 zł do uzgodnienia,

955

SPRZEDAM

KV, pomiary ochrony ppoż., kon
serwacja dźwignic, 0601/73-26-

82

BAGAŻNIK samochodowy, nowy,

GERMANISTA emeryt, nauczy
ciel niemieckiego, poszukuje pra
w

hotelu lub prywatnie,

058/672-49-35
HYDRAULIK, konserwator- różne
uprawnienia, uczciwy, (058)672-

zamykany, tanio, tel. 052/397-1538

metalik, stan bdb 8200 zł. do
uzgodnienia

(059)822-54-24,

0600-44-55-26

(058)572-13-09

LIAZ, 1987 r., skrzyniowiec, po
remoncie, tanio, (058)678-34-26

do uzgodnienia (059)822-38-69,

deki

cena

do

uzgodnienia

(059)822-38-69, 0503-632-258
MERCEDES 123 beczka, 1982
rok, szyber dach, hak, tanio, 0608-651-396

MZ 250 w całościlub na części po
kapitalnym remoncie, stan bdb
7000 zł. 0-602-857-400

WS, ES, przystosowany do przy
czepy, cena 3000 zł, 0-604-555-

nie; stan idealny, tel. 0602/802460

two kwalifikacji, podejmie każdą
pracę, (058)677-09-26

CZĘŚCI samochodów zachod

15 500 zł, autamat, K, komputer,
inne dodatki, idealny, 059/83414-20, 0603/40-91-42

dbany, cena 17.900 zł, tel.

SILNIK 903 cm3 + skrzynia biągów i inne części do Seata Ibizy,

SKODA Octavia 1.6 Lx, 2000 r„

0607/63-48-00

bdb, cena do uzgodnienia, gara
żowany, 0-606-752-587
OPEL Astra, 1993 r., poj. 1,4,
GLS, 5 - drzwi, szary metalik, ra-

VW Sirocco, 1990 r., stan bardzo
dobry, cena do uzgdonienia, tel.
052/554-38-57
VW T3 Caravelle, 89 r., 1,6 TD, 9osobowy, bezwypadkowy, do wy
miany silnik + drugi, 10 000 zł,
możliwa zamiana, 0606/73-64-09
VW Transporter, 1981 r., hak,
1.6, benz., nowy akumulator,
opony, 9 - osób lub 950 kg,
oszklony, stan techniczny bardzo
dobry, cena 3,450 zł, tel.
0608/187-276
WARTBURG , 1987 rok, cena
500 zł, 0-59/86-23-720 od 20.00
do 22.00
WÓZEK widłowy „RAK", diesel,
udźwig- 1350 kg, stan bdb,
5.800,00 zł, 058/778-30-68,
0602/192-704

STAR 200 skrzyniowy 88 rok 059/821-15-35
VW Golf 1,8 86 r. zielony metalik
, 5700

zł.

do

uzgodnienia

(059)822-64-62, 0603-954-479

diootwarzacz, centralny zamek,

VW Golf 2,1,8 b, zadbany, cena

wspomaganie kierownicy, welur,

do uzgodnienia 5700 zł. 0603954-479, (059)822-64-62

nich i japońskich, nowe i używa

cena 12.100 zł, Chojnice, tel.
0608/345-988

kwalifikacji, paszport, dyspozycyj

FIAT 126 el, pilnie, 1996, cóna do

OPEL Callibra 2,0 benzyna, 1992

atrakcyjny wygląd, zadbany, cena

ny, 0-59/86-31-661, 0-504-195-

uzgodnienia, (059)857-67-94 po

rok, cena 15000 zł, 0-608-651-

wyjściowa 6 tys zł, 1997, 0-606-

991

16.00

396

536-286

VW Golf II, 1,6 GT, TD, bardzo

FIAT Punto, Astra, Corsa lub in
ny, 058/56-111-72,0501/675-382

KUPIĘ
00

auta

powypadkowe

0604-228-214
00

auta

powypadkowe

0604-228-214
auta

powypadkowe

0604-412-810
00

auta

powypadkowe

0604-412-810

DAEWOO, Fiat Punto, Renault
Megane, Skoda lub inne, 058/56139-14, 0602/31-28-73
DAEWOO Tico 98- 2000 r. pierw
szy właściciel, bezwypadkowy,
stan bdb, garażowany (059)82249-50
FIAT Cinqecento 900 96 r. 98 r.
od pierwszego właściciela, nie
biały (059)822-49-50

Fot. M. Pietrasz

BUDYNKI, 1,5 ha ziemi, w okoli

DARŁOWO, parter, mieszkanie

cach Chojnic, tel. 0609/804-879

43 m kw., okna PCV, ogrzewanie
gazowe, 0604/977-996

towie (150), garaż, nowe budow

DOM bliźniak w Zbeninach, 180

nictwo 0600-462-294

m kw, stan surowy, zamknięty,

KOMBAJN Bizon Z-056, 1992-

BYTÓW działki nie uzbrojone, oś.

94, 0-505-701-910

Rzepnica pow. (800), (059)822-

OPEL Kadett, Astra, 1990- 92, 5drzwiowy, 0502/144-172
POLONEZ na gaz od 1992,
058/56-111-72, 0501/675-382
SEAT Cordoba, 99-2000 r„
0502/62-04-80
SILNIKI motocyklowe AJS, BSA,
FN, JAP, MAG, NSU, DKW,

54-74
BYTÓW Mały dom (90), działka
(1300) 0601-525-490

1.488 m kw oraz 1.033 m kw,

(059)822-41-09

tel. 052/397-07-41

* BYTÓW Mieszkanie 3- pokojowe,
pilnie sprzedam, 0-691-807-985

603-183-605

w centrum bytowa lub wynajmę

zachodnie. 671-59-62, 0601/800-

na gabinet lekarski (059)822-4289

wśród lasów, 2 km od Chojnic,

GDAŃSK Brzeźno, domek 80
m kw. całoroczny do zamieszka
nia od zaraz, 2 pok. + kuchnia,
możliwość 3 pokoi, działka 300
m kw., 0503/95-38-90
GDAŃSK Orunia, środkowy sze

CEWICE- powiat lęborski, miesz
kanie 46 m kw, 31 tys zł,

490

ha, ze stawem, tel. 0503/525-541
DZIAŁKI budowlane, uzbrojone,

BYTÓW mieszkanie (158) kamie
nica 2 piętro 70000 zł. po 19 00

BYTÓW Nowe mieszkanie (70)

POWYPADKOWE uszkodzone,

działka 1.070 m kw, tel. 052/39782-05
DWOREK (1/3) oraz ziemia 0,5

BMW - ramy, koła, zbiorniki, 0-

(059)861-32-56

reg, 180 m kw., 3-kondygnacyjny,
5 pokoi, duży taras, 2 łazienki,
osobny garaż 18 m kw., ogrodzo
na działka 260 m kw., tel.

CEWICE dom pilnie, 0-90-531-

(058)309-97-00 po 17.00

526
AUTOWYNAJEM Zastępcze- Re
fundacja z OC. 058/552-75-22,
0601/651-672
VW T3 Caravelle, 89 r., 1,6 TD, 9osobowy, bezwypadkowy, 10 000
zł, do wymiany silnik + drugi, za
mienię na mniejszy, 0606/73-6409

CEWICE mieszkanie , 2 pokoje,
56 m kw, 0-59/86-11-474

wy, pow. ok. 180 m kw, działka
narożna 300 m kw, cena 145.000
zł, do uzgodnienia, tel. 052/39777-44

CHOJNICE - mieszkanie o pow.
65 m kw, 2 pokojowe, na parte

BARTOSZYLAS, 3 ha ziemi na
działki budowlane, tel. 0600/663723

rze, przy ul. Warszawskiej, wraz
z garażem, tel. 052/397-07-56 lub
0609/023-849
CHOJNICE - mieszkanie własno
ściowe, 60 m kw, I piętro, opomiarowane, telefon, księga wie

BOLSZEWO- działka budowlana,

czysta, tel. 052/397-63-62

1.800 m, prąd, telefon, woda-

CHOJNICE - mieszkanie własno
ściowe w centrum (Stary Rynek

obok, (058)572-07-93
BOLSZEWO- działkę budowlaną

GNIEWINO- mieszkanie 2- poko
jowe, 50 m, 55.000 zł, raty,
(058)676-72-38
GNIEWOWO- działkę budowla

m kw, II piętro, śródmieście, tel.
052/397-43-57

SPRZEDAM

GŁÓWCZYCE centrum- pół do
mu z przyległym podwórkiem,
059/811-64-17, 0-691-122-700

CHOJNICE - dom piętrowy, no

CHOJNICE - mieszkanie 38

7), opomiarowane, pow. 51,5

ną, 1300 m kw., (058)677-09-28
lub 0504-815-801
GNIEWOWO- działkę budowlaną
1300 m kw., (058)677-09-28 lub
0504-815-801
GOSTOMKO, działkę i domek
letniskowy w stanie surowym, tel.
687-48-38
GOŚCICINO, dom w szeregowcu
do wykończenia, również na dzia
łalność, 058/672-11-77
GOŚCICINO- działka budowlana
(865 m), prąd, woda blisko, tania,
058/678-00-66

m kw, PCV, CO, tel. 0604/219-

GOŚCICINO- działka budowlana,

obok, (058)572-07-93

417

875 m, pięknie położona, media-

BOROWY Młyn -działka rekre

CHOJNICE - mieszkanie w sta
rym budownictwie, bezczynszo-

1800 m, prąd, telefon, woda-

acyjna nad jeziorem Giazda po
wiat Bytów, 0501-52-74-94

lana uzbrojona, 0501-52-74-94

0608/854-718

CHOJNICE - sprzedam mieszka

domek letniskowy, własność no

18 lub 0604/388-854

dam, tel. 056/462-62-24.

acyjna z przeznaczeniem pod bu
dowę, z bezpośrednim dostępem
do jeziora, tel.052/398-64-66 lub
052/397-59-56
BRUSKOWO Wielkie- działka bu
dowlana, 7 tys zł, 47 arów,
059/814-25-17
BRYCZKA Zapceń 19 tanio

GOŚCICINO
działka

skiego 6

nie własnościowe, 48,4 m kw, ul.
Jana Pawła I11, tel. 052/397-91-

tarialna, cena 27000 zł, sprze

obok, (058)572-14-14

we, 160 m kw, II piętro, ul. Piłsud

BORY Tucholskie (koto Warlubia)

BORY Tucholskie - działka rekre

CINOUECENTO 900 97- 98 r.
pierwszy właściciel, bezwypadko
wy, stan bdb, (059)822-49-50

(M.P.)

0503/097-612, 058/56-139-14

BOROWY MŁYN Działka budow
00

Sławieńskie liceum, po
dobnie jak wszystkie pla
cówki oświatowe, przeży
wa kłopoty finansowe.

BYTÓW Dom- pół bliźniaka w by

MOTOCYKL Yamaha 650, 81 r.,
stan db, po remoncie, 3300 zł,
0692/574-286
PODUSZKI powietrzne do Mer
cedesa C180, BMW 3, lusterka
z kierunkowskazami do mercede
sa klasy E, 0-608-359-792

Jeden uniform kosztuje
800 zł. - Fakt, szkoła zaku
piła dwa mundury, ale pie
niądze pochodziły od spon
sorów - wyjaśnia Marek
Szczepański, dyrektor LO
im. J. H. Dąbrowskiego
w Sławnie.
- Wśród nich znaleźli się
także byli uczniowie. Tradycja mundurowego pocztu
sztandarowego naszego li
ceum sięga 20 lat. Warto ją
pielęgnować.
Wiadomość z ostatniej
chwili: skrzynka zniknęła
już z sekretariatu liceum.

FIAT Seicento, Peugeot 206, To
yota Yaris, Opel Astra lub inne,

ZASTAWA części 0-59/86-27472 po 17.00

AUTA powypadkowe lub skoro
dowane kupię, tel. 0609/081-959.

ne, (059)842-97-66

KIEROWCA B,C,E, świadectwo

VW Sirocco, 1980 r., poj. 1.4,
stab bardzo dobry, cena do
uzgodnienia, tel. 052/554-31-57

1990 - 93 r„ tel. 0609/559-747

NISSAN Micra, 1,0 96 r., części

OPEL Astra, 1,4, 1998 rok, stan

VW Passat, 1980 rok, 1,5 d, za
mienię na żuk lub sprzedam, 0601-071-741

0601/442-870 Chojnice

CZ, 35 200 zł, 058/347-61-68,

15.30

VW Lupo, 1,7 SDI, 29 000 zł, 54
tys. km, czarny, I rej. w Polsce,
stan idealny, 059/834-14-20,
0603/40-91-42

RNAULT 19B, 93 r., benz./gaz.,

33 tys. km, AA, ABS, airbag, I,

dniami również w sobotę i nie

VW Jetta 1,3 po remoncie cena
do uzgodnienia, 0-609-064-555

(059)822-71-50

223

29, 0605/09-20-94

VW Golf II, GTI 16V, benzyna,
1990 rok, obniżony do małego re
montu, 0-59/86-26-507 po 18.00

na gwarancji 41500 zł, 5000 km.

niebieski, alufelgi, 90.000 km, za

mek, tonio 0-600-127-631 po

KIEROWCA- handlowiec, dyspo

ków, (058)678-17-15
RENAULT Megane 1,4, 2002 r.

SEAT Cordoba, poj. 1,4 i, 1996 r.,

KIEROWCA (A,B,C,D,E), popołu

zycyjny, doświadczony, świadec

łówkę do przewozu bydła i tuczni

0-59/86-24-515

Peugeot 306 93 r„ 059/832-36-

skupi metalik, bogate wyposaże

PRZYCZEPĘ 1- osiową, dwuko-

ce, silnik po remoncie, OC, hak,

elektryczne szyby, centralny za

CITROEN Xsara, 1.9, diesel, bi

POLONEZ Caro 1,6 GLI,
1996,4.200,- platyna metalik,
nowe opony, AA, BL, 522-7034

0503-063-258

CITROEN BX 1,6 skorodowany,

tel. 0609/558-285

3.500 zł, (058)620-58-40

38, (058)324-44-67 po 16.00

72-48

dzielę, świadectwo kwalifikacji,

POLONEZ 1.6, przejściówka,

osobowy np. VW, (0502)62-37-

NISSAN Laurel 2,3 d, 1985 rok,

BMW 320i f-30, 87 r. grafitowy

POLONEZ, 89 r„ stan db, 600 zł,

składak, 1500 ccm, 70.000 km,

MERCEDES 406 d, po blachar-

ELEKTRYK, uprawnienia do 1

czerwony,

POLONEZ Caro, 1992/93, nie

39-552, 0-502-686-167

sta (058)551-94-97, 0503-543-

1991,

możliwa zamian na samochód

sprzedam lub zamienię, 0-59/84-

putera, prawo jazdy, do trójmia

059/834-14-20,

50.000 km, pierwszy właściciel,

MERCEDES 200 d, 1986 rok,

EKONOMISTA Znajomość kom

wyposażenie,

059/832-28-86

LIAZ 110053, z przyczepą, plan

55

cy

na 6.500zł, do uzgodnienia, tel.

LIAZ 1100053 z przyczepą cena

OGRODNIK, wykszt. zawodowe,

serwis informacji lokalnych

Zgłoszone - wyjaśnione

Gospodarze z Danii

-PRZETARG

www.naszemiasto.pi

k.

Wejherowa-

budowlana,

tanio,

JAGATOWO k. Pruszcza Gd.,
działki bud. różne wielkości, przy
działce prąd, woda, telefon, do
godny dojazd, cisza, 058/683-09-

CHWARZYKOWO, dom miesz
kalny, pow. mieszkalna 50 m kw,
cena 95 tys. tel. 058/687-34-46
CHYNOWO- mieszkanie 56 m,
po remoncie, garaż, ogród,
47.000 zł, (058)676-60-36
CZERSK - dom jednorodzinny 80
m kw, po remocnie, wszystkie

28
KALISKA, sprzedam działkę bu
dowlaną, uzbrojoną, 1660 m kw.,
16 zł/ m kw., tel. 058/686-29-85
KAMIENICA Królewska, domek
letniskowy, bez gruntu, 1800 zł,
0691/60-74-00

wygody, garaż, bardzo ładna

KARLIKOWO (gm. Krokowa)-

działka 7.000
0603/278-479

25.000 zł, 062-898-835

m

kw,

tel.

działka budowlana, 1400 m,

KŁĄCZNO koło Bytowa- domek

BRZEŹNO Lęborskie- mieszka

CZŁUCHÓW, działka rekreacyjno

nie 2- pokojowe, 70 m, pilnie, ta

-ogordowa POD im 40-lecia PRL,

letniskowy z działką nad jezio

nie w utrzymaniu, (058)678-95-13

059/834-25-24

rem, 0-604-389-105
mieszkanie
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KONTENERY biurowo mieszkal

BUDOWO Pilnie dom mieszkalny

DARŁOWO,

i budynki gospodarcze, duży

m kw., parter, okna PCV, ogrze

ne,

ogród 38000 zł. 0600-817-578

wanie gazowe, 0604/977-996

Słupsk 0-601-84-24-41

rozmiary

6,0x2,60x2,40,

KWIDZYN dom 166 m kw. eksn^
urządzony,
sprzedam,
tel.
0603/875-390.
LĘBORK- Żeromskiego, dwie ha
le po 1200 m + 1ha ziemi,
00491774182714
LĘBORK centrum, ul.l Maja 6,53
m kw, I piętro, 3 pokoje, ładne po
łożenie do remontu, 0-58/68-66105
LĘBORK Chocielewko, łąki w do
linie rzeki Łeby, 0-691-179-341
LĘBORK dom nowy, 270 m kw,
bungalow, działka 2000 m kw,
wykończony do zamieszkania na 2 mieszkania, 0-604-555-223
LĘBORK dom piętrowy, 4 pokoje,
kuchnia, łazienka, działka 1200
m kw, 0-504-953-723
LĘBORK dom z warsztatem,
pow. 500 m kw, tanio, 0-59/8626-541
LĘBORK działka budowlana
os.Artylerzystów, 955 m kw, 0605-554-188
LĘBORK dziatki budowlane
z możliwością podziału,
554-175
LĘBORK garaż własnościowy 22
m kw, 0-59/86-23-420
LĘBORK mieszkanie , 2 pokoje,
ul.!0 marca 5, ,ll piętro, 50 m kw,
możliwość kupna garażu przy
bloku, 0-59/86-21-600
LĘBORK mieszkanie 133 m kw +
garaż, 0-59/86-21-376
LĘBORK mieszkanie 2 pokoje ,
67 m kw, cena 65000 zł, 0-59/8625-891
LĘBORK mieszkanie 2 pokoje,
własnościowe, 50 m kw, II piętro,
garaż, 0-59/86-21-600
LĘBORK mieszkanie 53 m kw,
cena do uzgodnienia, 0-59/86-29714, 0-604-253-947
LĘBORK mieszkanie 72 m kw,
I piętro, 3 pokoje, 0-59/86-11242, 0-59/86-11-245
LĘBORK mieszkanie 79 m kw, na
ul.Sfowackiego, ogródek, stare
budownictwo, cena do uzgodnie
nia, 0-606-752-587
LĘBORK mieszkanie M4, 60
m kw, 3 pokoje, I piętro, garaż,059/86-24-952
LĘBORK pawilon handlowy , no
wy , murowany w centrum, 25
m kw + 20 m kw powierzchni ma
gazynowej, cena 55000 zł, 0-503-.
755-288
LĘBORK pawilon handlowy na
targowisku miejskim 12 m kw, 059/86-23-720
LĘBORK piekarnia , działka 300
m kw, obiekt 220 m kw, cena
180000 zł, 0-59/86-22-432
LĘBORK pilnie, dom ul.Harcerzy,
0-608-411-749
LĘBORK sklep 60 m kw w Cen
trum Handlowym, 0-59/86-23-420
LUZINO- działka budowlana, 722
m, 32 zł/ m, media- obok, 0600713-514
Łąkie Działka zalesiona 3,26 ha,
tanio, (022)674-99-37 Wesołow
ski Jerzy

///iDziennik
Bałtycki^

www.gratka.pl i wp.pl
ogłoszenia w Internecie
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Dziennik Sławieński
ŁEBA mieszkanie M4. po remon

WŁADYSŁAWOWO- mieszkanie

cie, 0-59/86-61-882

2- pokojowe, 59 m, widok na mo

ŁEBIEŃ dom 400 m kw lokal na
każdą działalność, piętro - 6 po
koi, kuchnia, łazienka,0-59/8611-949
MĄDRZECHOWO koło Bytowa
dom jednorodzinny, tel. 0/59-82258-39
MODRZEJEWO sprzedam lub
wydzierżawię pomieszczenie na
działalność (200), 0502-291-474
NADOLE (J. Żarnowieckie)- do
mek letniskowy, murowany, dział
ka- 1000 m, zagospodarowana,

rze, 058/673-41-21
WYGONIN, działki letniskowe,
200 m do jeziora, 0503/174-762

LĘBORK mieszkanie 62
m kw, parter, z balkonem, do
wynajęcia lub sprzedam,
0-602-784-523
LĘBORK pokój + kuchnia + ła

ZAŁAKOWO domek letniskowy

zienka do wynajęcia, 0-59/86-25-

42 m kw, woda, WC, energia, 0-

710

692-491-352

LĘBORK pomieszczenie 100

ŻALNO - nowy dom,' CO, woda,
światło, do zamieszaknia, tel.
052/398-53-27

m kw, blisko centrum, 0-602-3178-86, 0-59/86-23-271 po 20.00

ŻELISTRZEWO k. Redy, dom

LĘBORK poszukuję garażu do
wynajęcia, 0-59/86-27-869, 0-

(góra mieszkalna), ogrodzony,

59/86-24-288

ocieplony, 195.000 zł, (058)673-

LĘBORK sklep 30 m kw, wolno

0604-870-342

61-34

NOWA Cerkiew pół bliźniaka

ŻUKOWO ul. Sambora 4 - 0,44

stojący sprzedam lub wydzierża
wię, 0-609-11-45-01

055/246-49-29.

ha,0-601-32-58-62

LĘBORK sprzedam lub zamienię

NOWA Wieś Lęborska, działka

BORY Tucholskie, dziatki budow

1900 m kw, 0-59/86-12-262

lane od 1100 do 2500 m kw., 5,50

mieszkanie , 3 pokojowe, nowe
budownictwo, 0-600-065-839

NOWA Wieś Lęborska, działka
budowlana 1690 m kw, os.Na

zł/m kw., w pobliżu las, jezioro,
PKP, 052/336-10-10

Stoku, 0-602-115-714

BORY Tucholskie, Okoniny Pol

OSTROWIE!" k/ Czerska, działka
letniskowa, 1920 m kw, przy je

skie, gmina Śliwice, działka letni

LĘBORK szukam kawalerki pu
stej do wynajęcia, 0-608-889-435

budowa, stan surowy, dach, tel.
052/327-57-05 lub 0607/895-832

DOMKI rekreacyjne, całoroczne,

LĘBORK szukam pokoju lub ka

wymiary zewnętrzne 6x 8 m.

POTĘGOWO- działkę rolną 24

Kompletnie

ze

walerki do wynajęcia, 0-609-524753

arów, blisko woda, las, (059)811-

wnętrznie, cena od 24.000 zł net

ŁEBA lokal usługowo - handlowy

54-30

to. Promocja! 058/560-92-15,

DZIAŁKA budowlana 1300 m kw.,

MOSTY odstąpię za niewielką

Sierakowice, 0606/903-176

odpłatą działkę ogrodniczą z al
tanką i drzewkami owocującymi,

PÓtCZNO koło bytowa, działki

DZIAŁKI budowlane koło Lębor

atrakcyjnie położone, jezioro, las

ka, 0-59/86-12-161

REDA- dom, 250 m, działka- 400
904
REKOWO" działki 1,2 ha, atrak
cyjnie położone, możliwość budo
wy (059)82-114-22

GARAŻE

642
RUMIA- dom- 105 m, działka520 m, garaż, ocieplony,

tanio!

malowniczo nad jeziorem, okazyj
nie, 059/833-77-44

las, ognisko, rowery, 058/684-41 -

11

KUPIĘ
LĘBORK dom do 140000 zł lu
działkę budowlaną, 0-607-202073
dom

wolnostojący

w spokojnej dzielnicy do remontu
lub stan surowy, 0-59/86-21-446,

LĘBORK mieszkanie , 3 pokoje,

056/462-62-24.

059/832-12-26

SWAROŻYN gmina Tczew,
dom 100 mkw, budynek go
spodarczy, garaż, działka
1400 mkw, 058/533-71-38 po
17.00

WYNAJMĘ warsztat o pow. 200
m kw, z kanałem oraz pomiesz
czeniem dodatkowym na działce
ogrodzonej o większej powierzch
ni, Chojnice, tel. 052/397-49-60
pogodz. 16
ZAMIENIĘ dom piętrowy nowy
w Chojnicach, pow. 180 m kw,

piętra, 0-607-891-200

działka narożnikowa 300 m kw,

ZIEMIA ok. 2,5 ha przeliczenio

na mieszkanie w Tczewie lub
Trójmieście lub okolicah z dopła

wego, w okolicach Człuchowa,
059/834-46-53

(059)82-114-22

wolnostojący,

(059)842-94-12
SOMONINO- działka budowlana
(058)670-60-

00 m, uzbrojona,
mo

IDZIENICE działki budowlane
sprzedam, 0-59/821-65-15
SZTEKLIN koło Borzechowa,
działka letniskowa 1170 m kw.,

BOLSZEWO k. Wejherowa- odnajmę samodzielne, luksusowe
mieszkanie

z

kominkiem,

(058)676-63-90
BOLSZEWO k. Wejherowa- odnajmę samodzielne, luksusowe
delegacje,

BORY Tucholskie - udostępnię
domek wczasowy w lesie, przy je

tanio, (058)572-10-21
BOAZERIE, deski podłogowe, li
stwy, (058)342-54-31

mieszkania, 0604/872-191

BYTÓW Wynajmę 2- pokojowe

KOMPLET pokojowy, nowy stół

TCZEW, centrum, dom szerego

mieszkanie

wy, po remoncie, garaż, 058/53100-14.
TURSK mieszkanie do remontu
Bytów, ul. W. Polskiego 48/1
TURZE nowy dom 130 mkw,
blisko jezioro, las, działka 800
mkw. Można zamieszkać od
zaraz, ładna okolica na Kociewiu-blisko
Gdańska,
0602/726-793

z

telefonem

(059)822-62-21

TERAPIA

CHOJNICE - oddam w najem

Terapie:nerwice, nerwobóle,
tarczyce, kręgosłupy. Gdańsk
058/520-12-90, Gdynia
058/621-75-20

RÓŻNE
POSZUKUJEMY obiektów
wczasowych, każdy standard
Arin, (094)314-46-14
ROWER górski, tel. 052/554-27-

0609/773-740

SPRZEDAM
AGREGAT chłodniczy wraz z wy
w pomieszczeniu, tel. 052/39674-83

Agencja Kredytowa Art
Lębork, ul. Gdańska 1

KONTENERY
magazynowe,

61-51 wgodz. 9-17
LĘBORK, hala 1200 m kw. do
wynajęcia, 059/862-76-25

chtodnicze-

LĘBORK dom 280 m kw, działka
ogrodzona , do zamieszkania 6

Tei.

morza, 0-604-860-137

pokoi + kuchnia z jadalnią, salon,

USTKA okolice- 2,68 ha pod za
budowę, cicha okolica, media

sprzedam - 380000zł lub zamie

kom.

WEJHEROWO (centrum)- miesz
kanie 2- pokojowe, łazienka,
kuchnia, ogródek, (058)677-3941
WEJHEROWO (okolice), 10 km
od Wejherowa, grunty IV, V kla
sa, 7 ha, (058)678-12-02
WEJHEROWO (okolice)- dom

LĘBORK garaż do wynajęcia, 059/86-11-936
LĘBORK garaż do wynajęcia, 059/86-26-536
LĘBORK garaż w zabudowie
szeregowej sprzedam lub wy
dzierżawię ul. Malczewskiego, 059/86-21-331,0-604-662-840
LĘBORK hala 200 m kw, działka

dwurodzinny, 165.000 zł, lub za
mienię z dopłatą. (058)672-43-

1000 m kw, ul.Pionierów sprze

31,0501-557-486
WEJHEROWO (okolice)- dom
dwurodzinny, lub zamienię z do
płatą, (058)672-43-31, 0501-557486

WIELKI Klincz, działka budowla
na, uzbrojona, 1128 m, tel. 68616-06

KREDYTY, pożyczki, 0605/652083

(058)672-43-62-

PŁASZCZYK skórzany, nowy,

URZADZENIA i maszyny orygi

KACZKĘ do siana, pług 5 skibo

bordowy i czarny, rozmiar 40/42,

nalne, dwie betoniarki 1501 i 2501,

wy, 0-59/86-12-196

cena 380 zł, tel. 0605/749-393

KINO domowe Sharp, 6 części na

PUDELKI miniatury, 390 zł, moż

stan bardzo dobry, tel. 052/398-

POLICEALNE Studium Obsługi

URZĄDZENIE filtrująco-czysz-

liwość dowozu, (058)672-23-84

nym)

Queen,

na

KOMBINEZON motocyklowy Da-

REDUKTOR tlenowy do oddy-

inese, granatowo - biały na

chania tlenem, dla chorego, z bu

wzrost 173-175 cm, stan dobry,

tlą, 0608/854-718

ską + umywalka z postumentem

ROWEREK do 6 lat z bocznymi

muru, 0-59/86-11-949

POSZUKUJĘ dziewczyny do'1 to
warzystwa, tel. 0692/829-168

48-94, Tczew 058/532-41-79,

1170 cm + kompakt z de

SEGMENT pokojowy, dł 4 m z wi

WÓZEK ze sztywnym nosideł

tryną, 0-504-765-891

kiem , folia przeciwdeszczowa,

GLAZURA- terakota, pane
le, tynki- japoński, 0600769-109,(059)84-00-811

i opryskiwacz, stan bardzo dobry,

KREDYTY gotówkowe, Part
ner, 8000 bez poręczycie
li,pożyczki hipoteczne od
10000 zł, Lęboek, Al.Wolno
ści 30, 0-59/86-22/292,
0-602-32-99-45

SHAR-PEI.

0-609-524-753

zł, z dowozem, 0600-576-773

wyszukiwanie,

0602/35-24-30

centowanie
STRONY www- projektowa
nie, modyfikacja, (059)84022-00

ZESTAWY
komputerowe
sprzedaż, naprawa, moderni
zacja, (059)840-22-00,0-60840-22-00

0-59/86-12-168

KSEROKOPIARKA

„Canon"

1.000 kopi na godzinę, powięk

84
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BULDOGI Francuskie, 500 zł,

KSIĄŻKI na kurs licencji I stopnia

z dowozem, 0600-576-773

ochrony fizycznej osób i mienia,
0-504-837-776

BUTLĘ acetylen żółta z redukto
rem, 0-59/86-24-539

KUCHENKA gazowa - używana,

BYCZKI 4 szt., waga ok. 400 kg,

stan dobry, cena 50 zł, 0-691-

0604/547-007.

563-011

BYTÓW Pasiekę, rower treningo

KUC z wyposażeniem, 0-59/86-

wy, telewizor kolorowy z pilotem,

23-335

aluminiowe, gazowe stan bdb

agroturystyka- Gdańsk, Jagielloń

Irga, Maryna, Ibis, cena 0,50 zł za

ska

kg. Tel. 058/684-29-00

0601/673-100

LAMPA kuta ogrodowa, wyso

ZNACZKI Nie stęplowane, polski
zbiór, lata 60- 90, 4 klasery

dem kalserów, tel. 052/397-86-69
ŻUK w dobrym stanie, nowa plan

krój, rozm. 36/38, elegancka, hal

deka, cena 500 zł, 0-59/86-23-

ka, rękawiczki, stroik, welon gra

720 od 20.00 do 22.00

uzgodnienia,

LUBOWIDZ działki rolne z możli

cielka, Chojnice, tel. 0600/036-

wością przekształcenia, blisko la

284

0607-385-322

11 tys. zł. Tel. 0601-160-439,

i żaluzjami, tel. 052/397-48-20

058/684-32-92

nieumeblowane, na dłużej szu

OKNA nowe, wyprzedaż, rabat

KOMBAJN zbożowy i ciągnik rol

kam , 0-608-889-435

do 50%, Tczew 0501-11-48-91,
(058)777-66-05

niczy w dobrym stanie kupię,

OPALENIE nad Wisłą, dom wol

PRZYCZEPĘ 3,5 tonową, wy

058/684-32-92, 0607-385-322

wrotkę, z dokumentami, cena
1200 zł i kabinę do ciągnika C-

POCHŁANIACZ-150 zł, kuchen

360, kwadratową, cena 600 zł. -

LĘBORK mieszkanie 2 pokoje do

ka gazowa- 200 zł, lodówka- 200

sprzedam. Tel. 058/684-32-92,

wynajęcia, 0-59/86-11-030

zł, (058)677-25-95

0601-160-439

CAŁODOBOWO 557-53-34

®'5S!

ROZKOSZOGODZINKA 623-07-

loltlf
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BRZOZĘ olchę, czereśnię, dłu

SUKNIA Ślubna- Scarlet, tanio,

GARAŻ balszak z okolic Chojnic,

ŁÓDŹ drewniana, 0-59/86-28-

rozmiar 38-40, wszystkie dodatki,

bez lokalizacji, tel. 052/397-45-88

CIĄGNIK C-330, stan techniczny

768

0-603-577-111

lub 0600/703-174

dobry, 058/532-24-04.

i

»

ŁÓDŹ laminowana 5mx2m, stan

SUKNIA ślubna 38/40, gipiura +

GARAŻ blaszany po rozsądnej

dobry, możliwość zamontowania

pasta, cena 380 zł, tel. 0605/749-

cenie, Chojnice, tel. 052/397-45-

silnika, 0-606-286-143

393

I

l

i

I

I

I

-L-l—L.jLJ.--i.

I

I

1

1

I

I

'

1

_j i

L

I

i

i

-I i.

i

I, I

I

I i

i i I

| j i | j i

I

I

l

l

l

I

I

I

I

II

I

I

I

I

I

1_

I

j

I

l

I

l

I

I

l

I

|(___J

®smw fcifpoiy w ioicAtii¥ivi gmnis
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

sicśwfśsifci im

i

I

I

I

I

I

\

ł i .L—i—l—i. t l i y i i i

L

I i l—L~J—i

U-J i L

J___1 ' '
I
J

telefon
1

L

I.

I

I

l

I

Bytów, ul. Wojska Polskiego 2, ul. Sikorskiego 8, Człuchów, plac Wolności 4,
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CO ZROBIĆ żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazato się ZA DARMO

leniów »o

HOSTESSY 0601-628-966
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Wyłącznie
I

HOSTESSY, 0-607-67-67-67

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

imię i nazwisko

do wiadomości
biura ogłoszeń

ZATRUDNIĘ

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

J 1 L I J i L—J J I. I
adres lub telefon kontaktowy:

346-00-68

życę - drewno tartaczne, 0502-

wszystkie media, 0-59/86-11-404

CIELAK 85 cm, na pełnym mleku,
tel. 052/398-20-68

U5ŁU6I

241-760

087-791

i trzyskibowy. Tel. 058/684-32-92,

ZNACZKI pocztowe polskie, sie

SUKNIA ślubna, nowa, modny

do

czas nieokreślony, 0-59/86-12-

(059)82-12-858

tel. 052/397-83-34

cena

058/550-00-88,

iego, nowego, 0604/757-772

góra gorsetowa, pierwsza włąści-

su, 0-59/86-12-563

budowlane 800 - 1200 m kw,

SOSNA obrzynana,I klasa, cena

11,

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem" na

sjonalną włoską 2- letnią, Darta
ośmio licznikowego hiszpańsku-

SUKNIA ślubna, rozmiar 36 - 38,

052/397-89-27

CEWICE koło Lęborka, działki

ZMYWARKO - wypażarkę profe

0607/91-84-01

kość 180 cm z ozdobami, tel.

i biała,0609/417-254

SIATKA ogrodzeniowa, po
wlekana PCV, otynkowana,
słupki, bramy, Przywidz, tel.
058/682-51-38

tis,

CEGŁA rozbiórkowa czerwona

treść:

BRILL kosiarka 97 r. 10 km, silnik

ZIEMNIAKI sadzeniaki odmiana

szczupłą osobę 150 zł, Chojnice,

965-946 Pomysk Wielki

0505 617 221

SZKOŁY Policealne: hotelarstwo,

słupki, bramy.Skrzeszewo koło

SUKNIA ślubna 155/165 na

17.00, tel. 0-59 822-13-21,0-600-

jadalne - sprzedam,

Żukowa, 058/681-88-20

700 zł, tel. 0691/840-820

KURY Nioski 3 zł. sztuka od 7.00-

BYTÓW Rożno na 36 kurczaków,

przekładana

obsługa turystyczna, ekologia,

sza, pomniejsza, tel. 052/397-64-

możliwość dowozu, (058)672-23-

kurs przygotowawczy
w AMG. Informacje, zapisy,
349-14-00, 0501/744-057,
0602/716-840
www.wnm.med.pl,

0601-160-439

zt/m kw., powlekana od 4,30,

Dziennik Lokalny - kupon
pakiet nr 5

made in U S A, 2650 zł. 0601-

ZIEMNIAKI

SIATKA ocynkowana od 2,20

50 lub 052/397-79-48

STUDIA medyczne

rączka, 0609/08-37-79

KOTY Perskie, tel. 052/397-83-

(059)822-63-16
PODSŁUCHY-

czarno-niebieski,

058/676-02-58,

0601/167-665

BOKSERKI, szczenięta, 400 zł,

Wejherowo 058/672-16-46

na pompowanych kołach, kolor

KOSIARKA spalinowa do trawy

BERNARDYNY, szczenięta, 600

Starogard Gd. 058/562-96-09,

wykonanie ze sztucznego mar

052/397-65-26

179-341

055/279-39-35, Słupsk 059/842-

0609/763-161

589

BARAKOWÓZ bez kół, 0-691-

Gdańsk 058/30-74-400, Kwidzyn

gwaranji,

granat, tel. 052/395-11-71 lub

DOCIEPLANIE elewacji, fir
ma „IZOVER" z materiałów
własnych lub powierzonych,
krótkie terminy realizacji,
058/536-31-83, 0604/608031.

Celnej i Spedycyjnej, Rotex,

czące (odkurzacz z filtrem wod

RATLERKI (058)671-00-99

tel. 0691/840-820

pączków", 0608/268-395.

OPIEKUNKA do dziecka lub star
szej osoby z terenu Lęborka, 059/86-22-037

11-07

SCHODY bukowe, cena 2.500 zł,

dam, z demontażu z futrynami

0-59/86-20-288

nięta, 200 zł, możliwość dowozu,

monitor, gry, tanio, 0-59/86-14-

CIĄGNIK C-360 z kabiną, zareje

ty 0609/675-305.

mowlaka- 30,00, (058)778-02-18

tel.

KOMPUTER celleron, drukarka,

strowany, cena 7500zł, pług dwu

nostojący, stan surowy, zamknię

championach,

TORF tel. 058/686-58-23

052/397-55-93
AUTOMAT do wypieku „mini

097-868

jęcia, 0-59/86-26-536

po

052/398-25-32

WÓZEK głęboki + spacerówka,

CIĄGNIK C-385, 1985 r., zareje

LĘBORK lokal do wynajęcia,

dowe

kółkami, mało używany, cena 90

strowany, ważny przegląd, cena

058/531-79-14 po 19.

TELEWIZOR, telefon-sekretarkę50,00 zł/ szt., śpiworek dla nie

zł, tel. 052/397-12-55

OKNA drewniane, tanio sprze

LĘBORK lokal 60 m kw do wyna

16
PINCZERKI miniaturowe rodowo

FINANSOWANIE firm, pro
gramy pomocowe - bezpłatna
informacja, doradztwo. Cen
trum Wspierania Biznesu,
058/681-44-00

052/397-48-20

MB, tel. 0505/667-041

dobry, cena750 zł, tel. 0608/297-

520 ( do uzgodnienia), tel.

kolorowy, cena 100 zł, tel.

KOMPUTER 333 MHz RAM 64

247
ŁÓŻKO sypialne, 2,20/1,80, cena

TELEWIZOR, mały przenośny,

700 zł i inne, Chojnice, tel.

DŁUGI, handel, odzysk, 307-42-

RÓŻNE

ski, cena 130 zł, tel. 0503/977-

ok 550 zł, komoda z szufladami

sprawna, 120 zł, 058/677-52-55

wiami do napojów, stan bardzo

Sony

74-311

LODÓWKA Polar AS 136, 1984

LODÓWKA ze szkalnymi dzrz-

komórkowy

DETEKTYWISTYCZNE 058/30-

16, 307-44-17

ZIEMNIAKI jadalne i ciągnik rolni
czy - kupię. Tel. 058/684-32-92,
0607-385-322

069

PEKIŃCZYKI miniaturowe, 380

0-603-183-605

800 zł, bufety ok. 1.700 zł, stoły

dam lub do wynajęcia, 0-503-

WIELE, drewniany, w lesie, prąd,
dzierżawa, do jeziora 80 m,
11.000
zł,
0602/27-13-99,

700 zł do 1.200 zł, bieliźniarki ok

TELEFON

CMD - C1, bez simlocka, niebie

0602/344-116

ANTYKI po renowacji, szafy od

569

tanio,

dowe - szczenięta, tel. 0608/747-

JAŁÓWKA na ocielenie, tel.

059/8624106
0602 35 64 35

tlenie, cena 650 zł, 0-59/86-25-

Kubuś,

OWCZARKI Niemieckie rodowo

nie , tel. 052/397-49-60 po godz.

25-806

r., wysokość: 84 cm; całkowicie
do 15.30, 058/672-76-67 po

TAPCZANIK

SZLIFIRKĘ 220V do szlifowania
podłóg z wałem giętkim, może
być do remonyu - niedrogo, tel.
052/398-70-36

0-59/86-23-238

PIANINO „LIRYKA"w dobrym sta

AKWARIUM sześciokątne 220 I,

:v

zł,

zł, z dowozem, 0601-674-413

z wyposażeniem , szafka, oświe

0609/773-740

LĘBORK kawalerka I-III piętro,

0602/635-543 po godz. 17

SZLIFIERKĘ 3 lub 1tarczową
z wałem giętkim do szlifowania
podłóg, niedrogo, może być do
naprawy, tel. 052/398-70-36

ŚWIERK srebrny, jodła kau
kaska, kosodrzewina, tujesadzonki od 1 zł, 058/684-5475

243

gwarancji, cena 299 zł, 0-59/86-

(058)663-00-79,
0605-051-328

16.00

Amica z płytą ceramiczną ener
gooszczędna,

• osoba samotna do 2000 zł
bez poręczyciela
• małżeństwo do 7000 zł
bez poręczyciela
bez opłat manipulacyjnych

„Balticon".

ULINIA działka rekreacyjno-tury

nię na 2 mieszkania, 0-604-5552-23

AKWARIUM 130 l+ oświetlenie,
filtr, grzałka, cena 200 zł, tel.

STARE meble przedwojenne
w obojętnym stanie lub inne straocie, tel. 0601/056-318

052/397-89-27

stal-

600

tel.

z ozdobami, wyskość 160 cm, tel.

włosy, tel. 052/397-42-65

cena

kw,

ŚWIECZNIK trzy ramienny, kuty

FOKSTERIER 6 - msc. szorstko

JAMNICZKI miniaturowe, szcze

posażeniem, do zamontowanie

RÓŻNE

gastronomiczny

m

kupujemy!

PIANINA używane (Gwarancja!)
Nowe. Transport bezpłatny!
0601/203-379

052/397-05-94

chrom, cena 1200 zł, kuchenka

nio, 0600/61-34-34

m kw., umowa najmu gwaranto
wana, (055)645-62-02, (055)261-

OKAP

GRILL gastronomiczny, duży, ta

PIANINA
(058)341-52-40

SZKIELET drewniany do altany
ogródkowej, 14

stolarskie,

NAGRYWARA 4x lub 8x, pilnie,
tel. 052/3987-57-17

0504/163-196

NAJSTARSZA i solidna wy
twórnia pustaków i bloczków
na Kaszubach, plus transport,
kruszywo naturalne. Władysłwa Joskowski, Golica, 83-321
Mściszewice, gm. Sulęczyno,
tel.058\685-00-30, 058\68162-16

dowodowe, tel. 052/397-72-79

93

wersalną 0502-291-474

cena 480 zł (do uzgodnienia), tel.

611

GOLDEN Retriver, szczenięta ro

ty Róg, Słupsk, (059)840-22-00,

styczna, 3500 m kw, 1200 m od

przy działce, cena do negocjacji,
(059)814-17-67, 0-600-890-721

GINEKOLOG dyskretnie, profe

0608-40-22-00, najniższe opro

zienka, tel. 052/397-42-65
KWIDZYN, lokal użytkowy, 33

SZAFY na broń myśliwską, tel.

GARAŻE- ocynkowane, 5x3
1200, wiaty- raty, (058)67-50427, 0600-22-12-13

sjonalnie, 0601/058-955

niu , cena 1.500 zł, rustikal ciem

pa, 2 fotele, 2 pufy, kolor zileony,

na, 0-604-319-713

MASZYNY
0602-459-611

52-55 do 15.30, 058/672-76-67

0-504-953-723

+6 krzesełek, stół 2 m po rozłoże

KOMPLET wypoczynkowy, kana

tel. 0691/840-820
MASZYNY stolarskie, 0602-459-

1000 zł, 0609/47-42-23

BYTÓW Tokarko- frezarkę uni

mieszknie 2 pokoje, kuchnia, ła

SUKNIĘ ślubną- rozmiar 36, ład

FLET tenorowy, prawie nowy,

ANTYNIKOTYNOWA

P O Ż Y C Z K I
Lombardowe,zto

ny buk, tel. 0604/349-444

po 16.00

MASZYNA stolarska od 500 zł,

ALERGIE testy, odczulania

BETONIARKĘ sprzedam, 75 I,

lub 0692/445-420

fundament, pomieszczenie do za

MMI

cena 750 zł, tel. 0608/297-247

PLAYSTATION l/ll- serwis,
przeróbki, (059)840-22-00,
0-608-40-22-00

(058)676-63-90

ziorze, z kącikiem kuchennym
i kominkiem, tel. 052/398-46-74

z rozpoczętą budową, ogrodze
nia, staw z rybami, woda, prąd,

mmm

szufladowa

mieszkanie, preferowane grupy
pracownicze,

0-601-563-011

DIMA Plant - Szkółka Drzew
i Krzewów Ozdobnych, Chocielewko 65 k.Nowej Wsi Lę
borskiej, oferuje do sprzedaży
żywopłotowe,cypry
tuje
sy,bukszpany i inne iglaki.W szkółce najtaniej! 0-600484-793

z grzałką ocieplony, cena 150 zł,

sesję, 0603/56-29-93

urządzenie do uzdatniania wody,

052/398-79-03

BOJLER 150 I z wężownicą

mian za kwaterę, zadbanie o po

towa, na taśmę perforowaną,

DĄB tarczowy, 13 kubików, tel.

zł, 0604/71-56-36

w bardzo dobrym stanie, roczna,

WYNAJMĘ pokój, tanio lub w za

SIERAKOWICE, działka budow
lana 1300 m kw., 0606/903-176

oraz sieczkarnię bębnową, 1200

właścicielce, 1.000 zł, 058/677-

COOLER- domowe osmotyczne

607-85-69-27

IZOTERMĘ- barakowóz- kiosk ,
84-206 Nowy Dwór 7, (058)67284-01 '

kaw, 2 egz. w Polsce, po jednej

MASZYNA dziewiarska, dwiupły-

czyszczącą, Lublinianka, 1700 zł

77-44

w Lęborku, 059/862-76-25

dowozu,

produkcji USA, cena 2,5 tys zł, 0-

tą, cena 145.000, tel. 052/397-

HALA 1200 m kw. do wynajęcia

możliwość

SPRZEDAM młockarnię zębową,

ZAMRAŻARKA, tanio, 3-szufla-

ZAMRAŻARKA

zł,

(058)672-43-62

dowa, 058/671-01-33

ju do wynajęcia z używalnością
kuchni, łazienki, (058)673-89-96

kuchnia, łazienka, balkon do II

RZEPNICA Działka budowlana,
nie uzbrojona, pow. (800)

SŁUPSK- dom

01-78

WEJHEROWO- poszukuję poko

RUMIA 1 ha ziemi na działalność
przemysłowo - budowlaną, 0-

jeziorem, sprzedam 27000 zł, tel.

SULĘCZYNO, ogrzewany, wypo
sażony, 50 zł/doba, cisza, jezioro,

0-59/86-20-305 po 19.00

RYBNO (koło Warlubia) Bory Tu
cholskie domek letniskowy nad

ki* prysznic, ogrzewany, wyposa
zł/doba, 058/684-41-11

(058)671-01-17

58/67-11-122

Fortschri TT E-516, stan db,

samodzielny, 2 kuchnie, 2 łazien
żony, grill, rowery, do 10 osób, 15

LĘBORK

SPRZEDAM kombajn zbożowy

szt, Dąb-70 zł/szt. tel. 052/334-

SULĘCZYNO, odnajmę demek

GOSPODARSTWO z zabudowa

wy (059)821-14-22

SCHODY - syopnie, sosna 50 zł/

0-59/86-21-742

niami gospodarczymi, położone

m\e położone z możliwością budo
ROBAKOWO gmina Luzino dział
ka 824 m kw, blisko las, zezwole
nie, projekt, woda, 0-59/86-11-

blaszane,

058/775-04-61,0501/576-517

łfcEKOWO Działki 1,2 ha atrakcyj-

miar 36/38, ecru, długa, krótki rę

wy wieloletniej, 0-604-20-49-21

177

m, nowy, 285.000 zł, 0501-076-

SUKNIA ślubna Cybeline, roz

ne, tel. 0503/506-529

wydzierżawi - możliwość dzierża

i warsztat 150 m kw, 0-59/81-15-

0/59-821-118-58,0-504-258-168

ŁYŻWOROLKI, nowe, nieużywa

400

miarowane, 0-59/86-25-219

0606/412-413

0502/082-654

COCKER Spaniel, szczenięta,

stan dobry, 059/857-48-22

ściowe 4-pokoje 73 m kw, opo-

skowa 4500 m kw., sprzedam,

POTĘGOWO dom 130 m kw

SPRZEDAM ciągnik Deutz, 85 r.,

LĘBORK sprzedam lub zamienię
na mniejsze mieszkanie własno

ziorze, prąd, woda, rozpoczęta

wykończone

SCHODY - stopnie - dąb, buk 70
zł szt, tel. 052/334-01-78

i

podpis

ZABZWOfi} LUB Piasty FAICS
• Gdańsk tel. (058) 300-35-20
fax (0-58) 300-35-08
•Bytów
(059)822-60-12
• Człuchów (059) 834-50-14
• Lębork
(059) 862-88-20
• Miastko
(059) 857-17-71
• Sławno
(059) 810-24-96
• Słupsk
(059) 848-17-50
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Dziennik Stawieński

W SKRÓCIE

VI Bieg Święców z grodziska na stawieński stadion

Pitka nożna - V liga

•Dariovia Darłowo - Wiekowianka Wiekowo
4:0 (1:0)
W Darłowie rozegrano „małe derby" powiatu, w któ
rych zespół gospodarzy wyraźnie pokonał Wiekowiankę Wiekowo 4:0. Od początku spotkania widać
było, że goście nie zamierzają łatwo sprzedać skóry
i przez pierwsze pół godziny gry toczyli wyrównaną
walkę z pretendentem do IV ligi. Jednak w 31 mi
nucie, po błędzie obrony, Marcin Rychlewski bezpo
średnim strzałem z rzutu rożnego zdobył prowadze
nie dla miejscowych. Mimo obustronnych ataków
wynik ten utrzymał się do przerwy. Już w piątej mi
nucie drugiej odsłony na 2:0 podwyższył Marcin
Hinc. Od tego momentu widać było, że goście straci
li wiarę wywalczenia chociażby jednego punktu.
W 64 minucie po rzucie karnym wykonywanym
przez Pawła Tarnionka było już 3:0, a wynik spotka
nia w 78 minucie ustalił dobrze dysponowany tego
dnia Marcin Rychlewski.
W poprzednich kolejkach piłkarze Wiekowianki
po dobrym spotkaniu zremisowali w Sianowie
z zespołem miejscowej Victorii 1:1 (1:0). Bramkę
dla gości zdobył w 19 minucie Andrzej Siarnecki,
a wyrównanie padło w drugiej połowie meczu po
strzale Krzysztofa Miętka (55 min). W drugim
spotkaniu ulegli na swoim boisku Mechanikowi
Bobolice 1:2 (0:0). Bramkę dla Wiekowianki w tym
meczu zdobył w 50 min. Arkadiusz Ciesiołkiewicz.
•Iskra Białogard - Sława Sławno 1:2 (0:1)
Nonszalancja w grze i niewykorzystywanie stupro
centowych sytuacji - to główne przyczyny tej przy
krej porażki, jakiej doznała sławieńska drużyna.
Kiedy przy stałej przewadze w całym spotkaniu tra
ci się gole w 45 i 93 minucie to staje się jasne, że ta
kiego meczu nie da się wygrać. Jedyną bramkę dla
naszego zespołu uzyskał Dominik Bajtek w 72 mi
nucie. Czy kibice Sławy mogą liczyć na rehabilitację
swojego zespołu podczas spotkania z Astrą Ustronie
Morskie, przekonamy się już jutro o godzinie 17.

Sukcesy Promyka

Udany występ zanotowali uczniowie Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Podgórek na
mityngu w dwuboju siłowym w ramach Olimpiad
Specjalnych Polska, który odbył się w Warninie.
Konkurencja składała się z wyciskania na ławecz
ce oraz martwego ciągu. Wśród dziewcząt zwycię
żyła Beata Godzieba, która osiągnęła w dwuboju
135 kg (40+95). Wśród chłopców w kategorii cięż
kiej triumfował Paweł Bancer z wynikiem 207,5 kg
(77,5+130). Trzecie miejsca w swoich kategoriach
zajęli Piotr Wojda, Przemysław Adamski i Marcin
Borowski. Paweł Bancer zakwalifikował się do za
wodów finałowych Mistrzostw Polski, które odbę
dą się w Poznaniu. Zawodnikami opiekował się
Ireneusz Spodymek.
(RL)
REKLAMA

SKLEP KOMPUTEROWY
ul. Jedności Narodowej i-3
76-100 Sławno
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Producent
Blachy trapezowe
Panele ścienne
Płyty warstwowe
Belki zetowe
Hale ZET
Profile zamknięte

•
Start w niedzielę

i Urozmaicona trasa

Bieg z tradycjami

12

maja od
będzie się
VI Bieg
Święców,
nazwany
tak dla uczczenia założycie
li i fundatorów Sławna. Tra
sa jak zwykle liczy 10 km.
Start ulokowano na wcze
snośredniowiecznym gro
dzisku we Wrześnicy, trasa
wiedzie przez Sławsko,
w samym mieście zawodni
cy pobiegną ulicami I Pułku
Ułanów, M. Curie Skłodow
skiej, przez Plac Kardynała
Wyszyńskiego, Powstańców
Warszawskich, Kopernika,
Jedności Narodowej, Grott
gera i Sportową. Meta zo
stała ustuowana na stadio
nie w Sławnie.
Trasa przebiega po le
śnych duktach, brukowanej
i asfaltowej drodze, by za
kończyć się finiszowymi
metrami na szutrowej bież
ni stadionu Ośrodka Sportu
i Rekreacji. - Takie urozma
icenie stanowi o walorze te
go biegu. Stawia przed za
wodnikami spore wymaga
nia i nie preferuje żadnego
ze specjalistów przełajowe
go biegania - mówi Krzysz

Na trasie tegorocznego, jak i poprzednich edycji Biegu Święców, zawodnicy będą
mogli podziwiać uroki ziemi sławieńskiej.
Fot. M. Pietrasz

tof Kowalczyk, główny or
ganizator.
Start biegu głównego
nastąpi
na
grodzisku
w Sławsku w niedzielę
o godz. 11. Odjazd autobu
sów na miejsce startu
o godz. 10 z Placu przy
Gimnazjum Miejskim nr 1.

Biuro zawodów mieścić się
będzie w sali sportowej
gimnazjum. Informacje
i zgłoszenia przyjmuje
OSiR w Sławnie.
Biegi dziecięce i mło
dzieżowe odbędą się na dy
stansach od 200 do
3000 m w okolicach stadio

nu. Początek o godzinie 9.
Warunkiem uczestnictwa
w biegu głównym jest
ukończone 16 lat i zaświad
czenie lekarskie stwierdza
jące zdolność do uczestni
czenia w biegach długody
stansowych.

(RL)

Pierwsze starty kolarek

Silna ekipa na szosie
R

ewelacyjnie rozpoczę
ły sezon kolarki z Klu
bu Kolarskiego Zie
mia Darłowska. Ich pierw
sze starty potwierdzają, że
ten klub jest jednym z naj
silniejszych w Polsce.

Zaczęto się
od kryterium
Darłowskie kolarki zain
augurowały sezon startem
w kryterium ulicznym, któ
re odbyło się w Gdańsku-Oliwie. Najlepsze wyniki
osiągnęły juniorki młodsze
i młodziczki zajmując czte
ry lokaty w czołowej szóst
ce. Na dystansie 5x2,1 km
pierwsza była Katarzyna
Fliszkiewicz, trzecie miej
sce zajęła Kinga Piotrowicz,
czwarte Ewa Piotrowicz,

a na szóstym miejscu wy
ścig ukończyła Dominika
Mączka.

Puchar Polski

Darłowianki startowały
również w Tarnowie Podgór
nym, gdzie odbyła się pierw
sza seria Pucharu Polski
w kolarstwie szosowym ko
biet. W rywalizacji kategorii
elita pierwsze miejsce w wy
ścigu ze startu wspólnego
zajęła Emilia Skawińska
(100 km). Ta sama zawod
niczka zajęła trzecią lokatę
w wyścigu na czas (15 km).
Bardzo dobrze zaprezento
wała się juniorka młodsza
Katarzyna Fliszkiewicz, któ
ra wygrała jazdę indywidu
alną na czas (10 km) oraz
była druga ze startu wspól
nego (50 km). Dwunaste

miejsce w czasówce zajęła
Ewa Piotrowicz.

Ania czternasta

Nasza „eksportowa" kolarka z Darłowa - Anna
Skawińska reprezentująca
polska grupę zawodową
Bonda-Łukomski po 2,5 ty
godniowym zgrupowaniu
we Włoszech zajęła czter
naste miejsce w wyścigu
Grand Prix Liberazione.
.W całym wyścigu startowa
ły tylko dwie zawodniczki
z Polski, obok Anny Ska
wińskiej w zawodach wzię
ła udział Bogumiła Matusiak, która zajęła miejsce
poza pierwszą dwudziestką.

Wiceprezes stąd
Podczas Walnego zebra
nia Sprawozdawczo-Wybor

czego Okręgowego Związku
Kolarskiego w Koszalinie
podsumowano czteroletnią
działalność oraz wybrano
nowe władze na kolejną ka
dencję w latach 2002- 2005.
Prezesem ponownie został
Zbigniew Bartosik, który
pełni funkcję prezesa Za
chodniopomorskiego Związ
ku w Szczecinie. Natomiast
funkcję wiceprzewodniczą
cego ds. sportowych sprawo
wać będzie Eugeniusz Ada
mów, wieloletni prezes
i działacz klubu kolarskiego
Ziemia Darłowska. We wła
dzach znalazł się również
Andrzej Lewandowski (czło
nek zarządu KK Ziemia
Darłowska), który został wy
brany na skarbnika związku.

(RL)
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BALEXMETAL

Blachodachówki
Kasety ścienne

Bieganie
z historią w tle

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

Balex Metal spółka z o.o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
tel. /0 58/ 778 44 44. fax /0 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl
Oddział Gdańsk
Oddział Słupsk
Oddział Tczew

ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /0 58/ 344 74 90
ul. Dwernickiego 21, tel./fax /0 59/ 842 81 31
ul. 30 Stycznia 32,
tel./fax /0 58/ 532 29 02

blacha trapezowe 18 11,74 zł/m1 blacho płaska 9,80 zł/m2
cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

2037442/C/949

