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Bez limitów

Absolwenci gimnazjów mogą
spać spokojnie. Zakończono już
rekrutację do szkół średnich.
Każdy kto chciał kontynuować
naukę w takiej właśnie szkole
dostał swoją szansę.
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Wybierz włodarza

usza nasz plebiscyt na najpopu
larniejszego włodarza powiatu
sławieńskiego. Od dziś Czytelnicy
„Dziennika" mogą głosować na wójta,
burmistrza, wiceburmistrza, starostę
bądź wicestarostę, który waszym zda
niem powinien zdobyć ten tytuł. Nasz
plebiscyt daje państwu niepowtarzalną
szansę na ocenienie dotychczasowych
dokonań samorządowców, rozliczenie
ich z przedwyborczych obietnic i podsu
mowanie czteroletnich kadencji. Na
państwa głosy - nadsyłane wyłącznie na
oryginalnych, wyciętych z gazety kupo
nach, będziemy czekać do końca sierp
nia.
(r)

Remonty nekropolii
POWIAT SŁAWIENSKI

Szansa na pracę
to czterdzieści osób, które ukoń
czyły szkoły ponadgimnazjalne ma
szansę na znalezienie pracy lub
nauczenie się nowego zawodu - wszyst
ko za sprawą programu „Pierwsza pra
ca", który właśnie ruszył w powiecie sławieńskim. Projekt zakłada nie tylko
pracę na stażu absolwenckim czy refun
dowanym, ale i różne szkolenia. Mini
sterstwo pracy przeznaczyło na ten cel
w powiecie sławieńskim 460 tysięcy zło
tych, kolejne 57 tys. zł ma pochodzić od
przedsiębiorstw zainteresowanych
wdrożeniem programu.
(ask)

Władze gminy postanowiły za
dbać o stare, wiejskie cmenta
rze. Na pierwszy ogień poszły
stare nekropolie w Domasławicach, Cisowie i Krupach. W ko
lejce czeka już piękny, choć za
niedbany cmentarz w Bukowie.
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Skupowa gorączka
Wszystko wskazuje na to, że pod naszymi oknami powstanie stacja benzynowa
- przewiduje Mirosława Dąbrowska.
Fot,i

Rozpoczęły się żniwa. Rolnicy
obawiają się, że nie uda się im
sprzedać zebranych plonów.
Zboża jest zbyt dużo, a limity
zbyt małe. Wszystko wskazuje
na to, że rolników znowu czeka
ją gigantyczne kolejki przed
darłowskimi elewatorami.

SPORT

Biegiem po plaży

Mikhajło Iveruk z Ukrainy oka
zał się najlepszym zawodnikiem
startującym w tegorocznej edy
cji jarosławieckiego biegu po
plaży. Najlepszą biegaczką po
wiatu sławieńskiego okazała się
Grażyna Chudy, a najlepszym
biegaczem jej brat Sylwester.

racownicy Pol
skiego Koncer
nu Naftowego
Orlen SA są ta
jemniczy gdy
pytania doty
czą
budowy
stacji benzynowej w Sław
nie. Więcej mają do powie
dzenia
zainteresowani
mieszkańcy miasta, którzy
nie chcą tej inwestycji i or
ganizują protest. Miejscy
radni postawili jednak na
stację, o czym świadczą pod
jęte przez nich decyzje.
Po pierwsze, zmieniono
plan
zagospodarowania
przestrzennego.
Działka
przy Armii Krajowej została
przeznaczona na „stację pa
liw z rozszerzonym progra
mem funkcjonalnym". Po
drugie odrzucono protest
mieszkańców
do
tych
zmian. Wkrótce zostanie
ogłoszony pierwszy przetarg
na tę działkę. Nikt z zainte
resowanych nie zna innego
oferenta oprócz PKN Orlen
SA. Gdy więc droga przetar
gów zostanie zamknięta,
a stanie się to, gdy nie zgłosi
się inny chętny na zakup te
go terenu, Orlen będzie

mógł kupić go w drodze ne
gocjacji. Z Zarządem Miasta
oczywiście.
- Na razie nie mamy żad
nego pisma od przedstawi
cieli Orlenu w sprawie oma
wianej działki - powtarza
Piotr Zylis, zastępca burmi
strza Sławna.
Orlen jest jednak zainte
resowany, o czym świadczy
złożenie przez jego przed
stawicieli protestu do miej
scowego planu zagospoda
rowania. Koncern nie chciał
ponosić kosztów związa
nych z modernizacją skrzy
żowania ulic Armii Krajowej
i Mickiewicza. Ten protest
radni przyjęli w części.
O ewentualnej inwestycji
w Sławnie przedstawiciele
Orlenu wypowiadają się
ostrożnie, ale nie zaprzecza
ją, że koncern jest zaintere
sowany „zaznaczeniem swo
jej obecności" w mieście.
Władze miasta uważają
protest mieszkańców oko
licznych domów za przed
wczesny. - Dlaczego w takim
razie radni już się nim zaję
li i odrzucili w głosowaniu
na sesji - pytają protestują
cy.

- Wszystko wskazuje na
to, że pod naszymi oknami
powstanie stacja benzyno
wa. Przecież pod taką inwe
stycję przeznaczono ten te
ren. Orlen kupi najatrakcyj
niejszą działkę w centrum
miasta*za niewielkie pienią
dze, bo nie znajdzie się ża
den inny zainteresowany przewiduje Mirosława Dą
browska.
Sąsiedzi przyszłej stacji
obawiają się hałasu, wycie
ków paliwa, dużego natęże
nia ruchu. Sprawdzili, że
o planowanej budowie nie
wiedzą jeszcze ani straż po
żarna, ani konserwator za
bytków.
- Nasi sąsiedzi nawet na
budowę garażu potrzebują
zgody konserwatora, bo
w tym miejscu przebiegają
średniowieczne
mury
obronne - wyjaśnia Dą
browska.
Do tej pory organizatorzy
protestu zebrali 100 podpi
sów pod petycją i zastana
wiają się nad oddaniem
sprawy do Naczelnego Sądu
Administr acyjnego.
Adam Skorupiński
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"rp bigniew Stempień uro/ dził się w miejscowości
Łmm Serniki na Wołyniu. Od
1946 roku mieszkał w woje
wództwie lubelskim. Do
Sławna przyjechał w roku
1976, gdzie pracował w Re
jonowym Przedsiębiorstwie
Melioracji Wodnych. Aktu
alnie od 1992 roku przeby
wa na rencie. Od dziecka in
teresował się sportem
w szczególności piłką noż
ną, ręczną i siatkową. Jego
obecne
zainteresowania
sportowe to przede wszyst-

kim piłka nożna, koszyków
ka i tenis stołowy Do najlep
szych polskich sportowców
zalicza Adama Małysza i Je
rzego Dudka. Od kilku lat
należy do najwierniejszych
kibiców sławieńskiego spor
tu. Jesienią i w zimie jest
stałym
obserwatorem
wszelkiego typu rozgrywek
halowych a wiosną i jesienią
nie opuszcza praktycznie
żadnego meczu miejsco
wych piłkarzy od Żaków do
V ligi. Pan Zbyszek jest za
troskany złym stanem miej-
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zakupów w sklepach
wolnocłowych mogą
korzystać turyści wy
poczywający w Darłowie
i okolicach, którzy zdecydu
ją się na kilkugodzinny rejs
katamaranem do duńskiego
portu Nexó. Już od czerwca
z Darłowa wypływa w nale

.

(RL)

NA NICH MOŻESZ GŁOSOWAA
•
Henryk Lompert -starosta sławieński
•
Grzegorz Januszewski - wicestarosta sławieński
•
Wojciech Ludwikowski -burmistrz Sławna
•
Piotr Źylis - wiceburmistrz Sławna
•
Ewa Kucharska - burmistrz Darłowa
•
Ewa Bojkę - wiceburmistrz Darłowa
•
Adam Muszyński - wójt Malechowa
•
Andrzej Kruczkowski - wójt Postomina
•
Wojciech Stefanowski - wójt gminy Sławno
•
Franciszek Kupracz - wójt gminy Darłowo

"Kandy3io~ódlytr

żący do Żeglugi Gdańskiej
katamaran Opal. Osoby
z ważnym paszportem mogą
popłynąć na redę portu
Nexó. Na statku można zro
bić atrakcyjne zakupy po
cenach niższych o ponad
połowę niż w miejscowych
sklepach. Odprawa pasz

Andrzej Kruczkowski
Ma 43 lata. Wójtem Postomina jest
od października 1998 roku. Jest ab
solwentem Akademii Rolniczej
w Szczecinie, ukończył też studia po
dyplomowe w Akademii EkonomiczFot m. Pietrasz
nej w Poznaniu na kierunku - zarzą
dzanie jednostkami gospodarki bu
dżetowej. Zanim został wójtem pełnił funkcję kierownika
Gospodarstwa Hodowli Zarodowej w Pieszczu (Państwowy
Ośrodek Hodowli Zarodowej Pieńkowo). Ma osiemnastolet
nią córkę Ewę i dwóch czternastoletnich synów Michała
i Adama. Jego hobby jest łowiectwo i wędkarstwo.

portowa zaczyna się na go
dzinę przed rejsem. Cena
biletu tylko 15 zł od osoby.
Statek wyrusza o godzinie
dziesiątej, wraca tuż po go
dzinie dwudziestej. Nexó
położone jest niecałe sto ki
lometrów od duńskiej wy
spy Bornholm.
(ALI)
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Pożyczka za absolwenta

W

powiecie sławieńskim ruszył pro
gram
„Pierwsza
praca". Dzięki niemu 140
osób, które ukończyły szkoły
ponadgimnazjalne, ma zna
leźć w powiecie pracę albo
nauczyć się zawodu, który
da szansę na zatrudnienie
w przyszłości.
- Program przygotowany
przez pracowników Powia
towego Urzędu Pracy ma
stworzyć powiązanie tych
młodych osób z zakładami

(oprać ask)

Włodarz powiatu sławieńskiego

pracy na naszym terenie mówi Józef Koprowicz, kie
rownik sławieńskiego urzę
du pracy. -To nie tylko pra
ca na stażu absolwenckim
czy refundowanym, ale
i przeróżne szkolenia.
Ministerstwo pracy prze
znaczyło na ten cel w po
wiecie sławieńskim 460 ty
sięcy złotych, kolejne 57 tys.
zł ma pochodzić od przed
siębiorstw zainteresowa
nych wdrożeniem progra
mu. - Zakłady mogą wystę

Liczba tygodnia -

pować do nas o pożyczki na
stworzenie nowych miejsc
pracy, ale tylko i wyłącznie
dla absolwentów - zachęca
Koprowicz.
Program kierowany jest
do pracodawców przede
wszystkim z małych i śred
nich przedsiębiorstw, któ
rzy zaoferują młodym lu
dziom pracę na stanowisku
od sprzedawcy w sklepie
do profesjonalisty, od któ
rego wymaga się samo
dzielnego działania, (ask)

Burmistrz wśród agentów

- Tyle złotówek, wię
cej niż planowano,
wyda w tym roku
z budżetu gmina Po
stomina na oświatę,
transport i admini
strację.

DYŻUR
Na sygnały i opinie naszych Czytel
ników czeka dzisiaj Joanna Lichacy
pod numerem (0 59) 810 62 77,
(059) 810 51 34 albo w siedzibie re
dakcji w Sławnie przy pl.
Wyszyńskiego 1.

REDAKCJA SŁAWNO
Redaguje zespół oddziału „Dziennika Bałtyckiego"
,D
0
Sławno, ul. Basztowa 3,
tel./fax (059) 810-51-34
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Imię i nazwisko.
Adres

Zgadzam się na przetwarzanie oraz publikację moich danych osobo
wych zawartych na niniejszym kuponie zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.
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ylu agentów w Darło
wie jeszcze nie było.
Żaden z nich nie krył
się jednak ze swoją agenturalną przeszłością, co wię
cej robił wszystko by być
rozpoznawany. Powód był
prosty wszyscy byli boha
terami drugiej edycji tele
wizyjnego
przeboju
„Agent",
emitowanego
w TVN. Spragnieni kontak
tu z gwiazdami darłowianie
i turyści oczekiwali w ko
lejkach
po
autografy,
a agenci pozowali do zdjęć.
Naszemu redakcyjnemu
fotoreporterowi udało się

Uzasadnienie wyboru .

SPECJALISTYCZNY GABINET
PROTEZOWANIA SŁUCHU

PODPATRZONE

184 tys.

Stały dodatek do „Dziennika Bałtyckiego"

scowego stadionu a jego
marzeniem jest oglądanie
w przyszłości jednego z na
szych zespołów na arenie
ogólnopolskiej. Ostatnio
wyróżniony został przez
miejscowy Ośrodek Sportu
i Rekreacji pucharem za
wierne kibicowanie sławieńskim sportowcom.

Katamaranem po zakupy

•
Szeroka płaża
Plaża w Jarosławcu jest w tym ro
ku wyjątkowo szeroka - mówi za
dowolony turysta. -Takiej plaży
nie było od lat. Nie ma też tak du
żo kamieni, jak w latach poprzed
nich. Oby sytuacja utrzymała się
do końca wakacji. Pogoda jest su
per a to najważniejsze dla wypo
czywających nad morzem.
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•Wszystko drogie
- Strasznie wysokie ceny są w sezononowych lokalach gastrono
micznych na terenie Darłówka. Ale
nie ma się co dziwić, skoro lokalni
biznesmeni zarabiają jedynie
przez niecałe trzy miesiące w ro
ku. Turysta z kolei nie ma innego
wyjścia, jak płacić ceny o wiele
wyższe, niż w mieście z którego
przybywa. Swoją drogą, niezłe
pieniądze zarabiają właściciele lokai gastronomicznych nie tylko
w Darłówku, ale również innych
miejscowościach turystycznych,
skoro potem przez cały rok nie
muszą nic robić - mówi turysta.
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Wybierz włodarza
Rozpoczynamy dziś plebiscyt na najpopularniejszego włodarza
powiatu sławieńskiego. Raz w tygodniu będziemy drukowali
w naszej gazecie kupon na którym będą państwo mogli głoso
wać na wójta, burmistrza, starostę oraz wiceburmistrza i wicestarostę. Pierwszy kupon drukujemy już dziś. Następne znajdzie
cie państwo w poniedziałkowych wydaniach „Dziennika Bałtyc
kiego". Na państwa głosy wyłącznie na oryginalnych, wyciętych
z gazety kuponach, czekamy do końca sierpnia. Kupony można
wysłać pocztą pod adres „Dziennik Bałtycki" pl. Wyszyńskiego 1
76-100 Sławno lub dostarczyć osobiście do naszej sławieńskiej
redakcji. Co tydzień będziemy prezentować sylwetki kandydatów
oraz aktualny ranking.

Zbigniew Stempień

•Jedno boisko wystarczy.
Pragnę powiadomić „mieszkan
kę" Bobrowic, że boisko szkolne
nigdy nie było zamknięte, nie jest
1 nie będzie - pisze Bożena Krystjańczuk, dyrektor szkoły w Bo
browicach.- Zamknięty został tyl
ko teren wokół jednego budynku
szkolnego, na którym jak pisze
„mieszkanka", dzieci mogły wy
żyć się. I rzeczywiście tak było, zo
stało zniszczone ogrodzenie i po
wybijane szyby w oknach. Ale to
nie tylko sprawka dzieci, ale
i młodzieży, która przesiadywała
koło szkoły do późnych godzin
nocnych, zakłócając spokój miesz
kańcom. Skoro w ciągu roku
szkolnego na dużym boisku mogą
bawić się wszystkie dzieci uczęsz
czające do szkoły, to dlaczego
w czasie wakacji jest problem,
gdy zostają tylko dzieci z Bobro
wic? Gzy jedno duże boisko nie
wystarczy do zabawy? A może to
wcale nie chodzi o dzieci z Bobro
wic? Do pilnowania swoich po
ciech i porządku na boisku chyba
nie trzeba umawiać się z dyrek
cją? Przecież każdy rodzic powi
nien wiedzieć, co robią jego dzie
ci, jak się zachowują i czy zosta
wiają porządek po zabawie. Czy
to znaczy, że dzieci są bez kontro
li? A szkoda, bo szkoła znajduje
się w samym środku wsi,

Dziennika
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podpatrzeć, że burmistrz
Ewa Kucharska także jest
fanką zwycięzcy programu
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Spór gminy Darłowo z Urzędem Morskim

Urzędnicze
gry w piasku

W

ó

j

t

Wygraj komputer

• .

Wyjątek na Pomorzu
Tak naprawdę Urząd
Morski nie myśli o za
mknięciu plaż w gminie
Darłowo. Fakt, że przed se
zonem nie doszło do podpi
sania porozumienia darłowskiego
samorządu
z urzędnikami ze Słupska
w sprawie przejęcia pasa
technicznego jest jednak
ewenementem w skali całe
go Pomorza. Odcięło to
gminę od zysków z komer
cyjnej działalności na pla
żach.
- Mam wrażenie, że wój
ta Darłowa nie interesuje
zasilenie gminnej kasy zy-

. . . • >, •'

•:

'

•

•

Rachunki za szkody
W gestii urzędników ze
Słupska pozostaje tzw. pas
techniczny czyli teren 50 do
100 m od linii wody. Właści
cielem tego pasa jest skarb
państwa, ale pilnowanie
porządku i zapewnienie
bezpieczeństwa na plażach
i w sąsiedztwie w sezonie
letnim należy do gminy.
Wójt Franciszek Kupracz
nie chce płacić za rzekome
szkody wyrządzone przez
turystów w pasie nadmor
skim, które Urząd Morski
wykazuje na koniec sezonu.
- W tamtym roku kazali
mi zapłacić ładnych kilka
tysięcy, które trafiają do ka
sy państwa i wcale do nas
nie wracają -wyjaśnia wójt.
^jymczasem ja liczę każdą
^Btówkę. Nie chcę, żeby
w tym roku sytuacja się po
wtórzyła. Jeśli to oni są ad
ministratorami
terenu,
niech go pilnują. Mają do
tego uprawnione służby
Jerzy Wiśniewski, dyrek
tor techniczny UM w Słup
sku, powołuje się na prze
pisy.
- Zgodnie z prawem wójt
musi podpisać zobowiąza
nie, że zapłaci za to, co zo
stanie zniszczone w pasie
technicznym -argumentuje
Wiśniewski. - Wszystkie in
ne samorządy w obrębie
naszego działania podpisa
ły z nami porozumienie, tyl
ko gmina Darłowo lekcewa
ży ustalenia. Może się to
skończyć wyłączeniem plaż
na jej terenie.

W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze
możecie Państwo wygrać komputer. Wystarczy
wziąć udział w naszym konkursie. „Dziennik
Bałtycki" oraz PZU Życie SA wybierają co
miesiąc najlepszego dzielnicowego w
województwie pomorskim. W gazecie
zamieszczamy kupony, na których należy wpisać
imię i nazwisko najlepszego, Państwa zdaniem,
dzielnicowego. Nagrodą dla policjanta jest rower,
a dla komisariatu, w którym pracuje - zestaw
komputerowy Dla naszych Czytelników mamy
nagrody w postaci losowanego raz w miesiącu
komputera. Plebiscyt potrwa do 30 stycznia 2003
r.
Kupon różni się od tego z pierwszej edycji.
Znalazło się tam miejsce oznaczone:
„Największym problemem mojej okolicy jest..
Wypełniając je należy wskazać największy
problem, z którym borykacie się Państwo w
swojej dzielnicy. Interesuje nas wszystko, co
związane jest z bezpieczeństwem. Do kuponu
można dołączyć dodatkowo dokładnie opisany
problem. Wszystkie sygnały postaramy się
wyjaśnić w porozumieniu z policją. Kupony
prosimy przysyłać do lokalnych oddziałów „DB"
lub do Biura Konkursów „Dziennika
Bałtyckiego" w Gdańsku,
ul Targ Drzewny 9/11.

-——

gminy
Darłow
o
uważa,
ż
e
Urząd
Morski rzuca kłody pod no
gi samorządowi w wykorzy
staniu plaż znajdujących
się na jego terenie. Dyrek
cja UM w Słupsku twierdzi,
że wójt nie zna się na prze
pisach i lekceważy ustale
nia.

piętek
12 lipca 2002 r.
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Wspólna akcja

PZU ZYCIE SA
Dziennik
•-

-

Plaże na terenie gminy Darłowo są ładne, dlatego wczasowicze lubią je odwie
dzać. Może ich jednak odstręczać brak jakiegokolwiek zaplecza. Wyjątkiem jest
pas nadmorski w okolicach Dąbek.
Fot. M. Pietrasz

skami z letniego sezonu ocenia Wojciech Dziedzic
z inspektoratu ochrony wy
brzeża UM w Słupsku. Każdy kto chce prowadzić
działalność w pasie nad
morskim musi zwracać się
0 pozwolenie do nas. Gdyby
doszło do podpisania umo
wy, gmina Darłowo - tak jak
to robią inne samorządy mogłaby czerpać z tego
oczywiste korzyści finanso
we.
Wójt Kupracz twierdzi,
że rachunki z Urzędu Mor
skiego są coraz wyższe,
a o zniszczeniach dowiadu
je się po sezonie i nie może
ich zweryfikować.
- Przed sezonem sporzą
dzany jest przez obydwie
strony protokół dotyczący
stanu pasa technicznego wyjaśnia procedurę W.
Dziedzic. - Po sezonie
sprawdza się zniszczenia
powstałe w jego obrębie
1 porównuje z protokołem.
Rachunkiem za szkody ob
ciążany jest samorząd, cza
sem w umowie można za
strzec, że dana gmina sama
naprawi część zniszczeń.

gospodarczą w swoim za
pleczu w Bobolinie.
- Wójt nasłał na nas
Urząd Skarbowy, a to nie
jest żadna działalność. On
myśli, że produkujemy tam
drewno i je sprzedajemy,
a to nieprawda - broni się
Jerzy Wiśniewski, dyrektor
techniczny UM w Słupsku.
- Każdą złotówkę muszę
oddać skarbowi państwa.
- Już taki nie jestemżby
od razu nasyłać „skarbówkę" - odpowiada wójt. Kiedyś zobaczyłem, że na
terenie należącym do Urzę

Bezpieczne Pomorze

M V -

Głosuję na najlepszego dzielnicowego:

du Morskiego wrzało jak
w tartaku, wykorzystywali
drzewo z wiatrołomów
w pasie technicznym. Pi
smo w tej sprawie wysłałem
tylko do dyrektora UM.
Obie strony wiedzą, że
muszą się jednak spotkać.
Kupracz wybiera się do
Słupska jeszcze w tym ty
godniu.
- Lato ciągle trwa. Mam
nadzieję, że dojdzie do po
rozumienia - kończy opty
mistycznie Wojciech Dzie
dzic.
Adam Skorupiński

Imię i nazwisko:
Adres komisariatu:

Największym problemem mojej okolicy jest:

Moje dane:
Imię i nazwisko:
Adres i telefon:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora konkursu na cele z nim związane.
Partner akcji:

podpis

Organizatorzy:

!
|
|
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POGOTOWIE FINANSOWE

MajCAŻD
UńTOSZCZONE PitCICSfOUtW MA lUfSTĘW

- BEZ PORĘCZYCIELI
- BEZ ZAŚWIADCZEŃ O ZAROBKACH
- DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH
(EMERYCI, RENCIŚCI, ROLNICY)

Lato ciągle trwa
Kupracz
uważa,
że
z obecną dyrekcją Urzędu
Morskiego nie może się do
gadać. Jego zdaniem, urzęd
nicy nie pozwolili na prze
dłużenie do plaży drogi bie
gnącej od wiatraków w Cisowie, mnożą trudności
w dostępie turystów do
nadmorskich przejść, a na
wet... prowadzą działalność

Kupon konkursowy

ni efektywnie od 3,9% rocznie v,/ł
.

i

10 000-rata 124,16
20 000 - rata 248,33
40 000 - rata 296,66
70 000 - rata 869,16
100 000 - rata 1241,66

iwi§iwgi^*ii§ii mimis Mum i.mm mmmm
Wójt Kupracz ma żal do urzędników ze Słupska, że nie
pozwolili przedłużyć drogi od wiatraków w Cisowie
do plaży.
Fot. M. Pietrasz

80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11, XI p.t pok. 1110, tel. 058/321-72-75
81-386 Gdynia, ul. 10 Lutego 7, I p„ tel. 058/621-94-47
82-300 Elbląg, ul. 12 Lutego 25 (II piętro)
Pawilon Handlowy ŚWIAT DZIECKA, tel. 055/648-69-99
2040076/A/949

iMiagaŁ
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O tym się mówi

Polski mistrz nie ma nic wspólnego z czeską wódką!

Małysz nabity w bu
szy skoczek. - Zrobię
wszystko, by sprawę wyja
śnić i by ta wódka została
wycofana z rynku. Nigdy
nie zgodziłbym się na rekla
mowanie wódki, a tym bar
dziej nie mógłbym jej fir
mować - dodaje pan Adam.

„Malyszoya", z wizerunkiem
naszego skoczka na etykie
cie. Adam Małysz jest zbul
wersowany Natomiast dzia
łacze narciarscy zapowia
dają międzynarodową bu
rzę w obronie polskiego mi
strza.
Kupiliśmy ,Malyszovą" w
sklepie w Czeskim Cieszy
nie. Cieszy się ponoć dużym
zainteresowaniem Polaków,
zwłaszcza że jest jednym z
najtańszych alkoholi. Pół li
tra tej 50-procentowej wód
ki kosztuje 70 koron, czyli
równowartość ok. 9 złotych.
A litr kosztuje 120 koron.
Adam Małysz nie ma z
tym nic wspólnego. Nikt nie
pytał go o pozwolenie. Ktoś najzwyczajniej w
świecie nielegalnie posłużył
się moim nazwiskiem i wi
zerunkiem. Po prostu je
ukradł - mówi nasz najlep

Na razie szukają
Prawnicy Adama Mały
sza już rozpoczęli poszuki
wania producenta. Niestety
na etykiecie butelki jest tyl
ko informacja, że importo
wano ją z Niemiec, z Ham
burga.
- Nasi ludzie próbują do
trzeć do producenta i roz
lewni - mówi Jacek Kisie
lewski, z Fan Sport Wisła,
który ma wyłączne prawa
do kreowania wizerunku
naszego skoczka. - Nawet
jeśli alkohol pochodzi z
Niemiec, to butelkowany
jest podobno w Czechach.
Niedługo zwrócimy się do
czeskiego ministerstwa go
spodarki o pomoc w tej
sprawie - dodaje Kisielew
ski. - Gdyby Adam pojawił
się na jakimkolwiek innym

—j Woda toaletowa marki Matysz?

f-

Adam Matysz reklamował już telefony komórkowe, zupki w prosz
ku i czekoladę. Jego wizerunek pojawił się też na niezliczonych
czapeczkach, koszulkach, długopisach, szalikach. Na wszystkie wy
łączność ma firma Fan Sport Wisła. - Każde inne wykorzystanie wi
zerunku Adama jest nielegalne. - mówi Jacek Kisielewski z Fan
Sport Wisła. - Było już kilkanaście takich przypadków. Z reguły sta
ramy się załatwiać takie sprawy ugodowo. Niedawno porozumieli
śmy się z producentem nalepek i wydawcą kalendarza. Odszkodo
wanie, które nam przekazali w całości poszło na budowę skoczni w
Wiśle Malince. Kisielewski zdradził nam, że po zakończeniu kariery
skoczka, może powstać marka Adam Małysz. Mogłaby tak nazywać
się np. woda toaletowa. Na razie nie pozwalają na to przepisy mię
dzynarodowej federacji narciarskiej.

produkcie, byłoby to tylko
nielegalne używanie wize
runku. Ale podpisanie wód
ki nazwiskiem sportowca to
już skandal. Wygląda na to,
że „Malyszovą" produkuje
się z myślą o Polakach, bo
dostać ją można tylko w pa
sie przygranicznym.
- Adam Małysz jest wizy
tówką Polski - dodaje Ma
rek Siderek, kierownik wy
szkolenia w Polskim Związ
ku Narciarskim. - Nic nie
wiedzieliśmy o tej wódce.
Ale w piątek bedzie o tym
dyskutował zarząd związ
ku. To jest skandal na
skalę międzynarodo
wą! Zwłaszcza, że ja
kiś w czeskiej prasie
bulwarowej pojawiły
się już brednie, że
Adam Małysz przed
konkursem
pije
wódkę. Ta ,Malyszova" tylko po
twierdza fałszywy
wizerunek Polaka pijaka. Będziemy
interweniować w
tej sprawie w Cze
chach.

mówi Mi
chał Ryszavy, sekr eta rz
prasowy
Ambasa
dy. - Ale
my ofi
cjalnie
nic nie
wiemy.
Nie moż e my

opierać się tylko na
informacjach dzienni
karzy. Jeśli wpłynie do
nas jakaś skarga, prze
ślemy ją odpowiednim
organom w naszym
kraju.
Od dawna wiado
mo, że o Adama Ma
łysza biją się duże
browary. Chcą by
wzorem
innych
sportowców, rekla

mował napój z pianką. Sam
skoczek jednak nie chce,
być kojarzony z jakimkol
wiek alkoholem.
- Adam jest już związany
umową z producentem Red
Bulla (napoju energetyzującego) - przyznaje Jacek Ki
sielewski. - Choć w Europie
wielcy sportowcy promują
piwo, to nie można tego po
równywać z firmowaniem
wódki.
- Dopóki jestem czynnym
sportowcem nie będę rekla
mował żadnego alkoholu mówi Adam Małysz.
Grzegorz Zasępa
PS. Nie zachęcamy do pi
cia wódki „Malyszoyej*. Nie
jest smaczna... i boli po niej
"głowa.

imr

i butelki
Swój wizerunek na butelkach al
koholu pozwalali wykorzystywać
tacy znani ludzie, jak Borys Jel
cyn, ksiądz Henryk Jankowski,
czy aktor Janusz Rewiński. Jel
cyn pojawił się na rosyjskiej
wódce, ale nie wiemy jakie miał
z tego korzyści. Natomiast
ksiądz Jankowski, gdy zagościł
na winie, oświadczył, że cały do
chód z tego przedsięwzięcia
przeznaczy na organy w kościele
św. Brygidy. I kościół ma nowe
organy. Janusz Rewiński założył
Polską Partię Przyjaciół Piwa i
jeden z browarów wypuścił
krótką serię piwa Janusz". Re
wiński i browar nie dogadali
się jednak.

Ambasador
zareaguje
W Ambasadzie
Republiki Cze
skiej w Warsza
wie obiecują po
moc, jeśli Adam
Małysz o taką po
prosi. - Nikt nie
ma prawa używać
czyjegoś wize
runku, nie ważne
czy jest w Polsce,
czy w Czechach -
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Patronacki® Stacje Paliw
Rafinerii Gdańskiej SA

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY
Z

cłoetawą

do

domu

Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw
—i n f o l i n i a

78-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k, Słupska
te!. (059) 811 34 57, 011 34 78, fax (059) 811 34 77

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

cT

Tartak Lniano, ul. Kościelna, tel7fax (052) 33-23-067, tel. (052) 562-79-68
Skład drewna - Bydgoszcz, ul. Toruńska 300, tel./fax (052) 362-91-53

drewno, trociny, brykiet drzewny,
miel,węgiel, otej, gsz Hp.

ww.kostrzewa.com.pl

Wiesz co masz na dachu!

produosrii: O 87 428 53 51

drewno 12li

84-220 Strzebiełino

teł {058) 678 24 84-85
tel. kom. 0601 997 611

szwedzka precyzja, fachowe doradztwo, raty,
gwarancja 15 lat, atesty i aprobaty, transport.

83-334 Miechucino,
k. Sierakowic
tel (058) 684 51 21

Lato na dachu
SZWEDZKA JAKOSC HA POLSKĄ KIESZEŃ

Pruszcz Gd., ul. Obrońców Westerplatte 1a,
teiyfax (0-58) 77-33-551, 683-22-70
Tczew, ul. Jagiellońska 55, tel/fax (0-58) 777-18-80
Żukowo, ul. Kościerska 9, tel/fax (0-58) 681-82-56
Reda, ul. Gdańska 16, tel7fax (0-58) 67-87-111
Sztutowo, ul. Gdańska 43A, tel7fax (0-55) 247-93-35

www.makro-bud.com.pl

BRAAS

BLACHODACHÓWKII TRAPEZY

DACHÓWKA CERAMICZNA

Dfichzieqelworke
NELSKAMP I DACHÓWKA

CEMENTOWA

(

BOLIX SYSTEMY OCIEPLEŃ

_

•••
5

ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI, OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE §
BSSLI)^PEWNIAMY komplet
materiałów na dach, transport i bezpłatne doradztwo techniczne j

P

R

O

M

O

C

J

A

Gdynia

781 66 77

Żukowo

681 82 56

blachodachówka Gdańsk
301 67 12
Kartuzy
685 32 99
blachy trapezowe Kościerzyna 686 72 44
Leśniewo
675 59 75
okna dachowe Lębork
863 22 77
647 16 85
orynnowanie Malbork
Pruszcz Gd.
773 35 51
678 71 11
akcesoria Reda
Starogard Gd. 563 90 95
247 93 35
obróbki Sztutowo
Tczew
77718 80
bramy Władysławowo 774 58 55

ul. Rdestowa 41
ul. Mostowa 14
ul. Gdańska 28
ul. Wojska Polskiego 8
ul. Pucka 31
ul. Słupska 18
al. Wojska Polskiego 91
ul. Obr. Westerplatte 1A
ul. Gdańska 16.
os. Konstytucji 3 Maja 5a
ul. Gdańska 43 A
ul. Jagiellońska 55
ul. Łąkowa 4
ul. Kościerska 9

www.naszemiasto.pf
serwis informacji lokalnych

Na wokandzie

WIECZÓR Dziennik

wybrzeża

Bałtycki

188 kg sztabek
Z cmentarzy w Malborku
i Sztumie wiosną ubiegłego
roku zaczęły ginąć metalo
we wizerunki Jezusa. Figur
ki trafiały z pomników
wprost do garażu braci.
Tam, wykorzystując garnki i
misy, zaopatrzeni w formy
do odlewów, jeden ze
sprawców przetapiał krucy
fiksy.
Na trop braci R. i ich ko
legi policja trafiła dzięki
pracownikowi punktu sku
pu metali kolorowych, do
którego dostarczano sztabki.
- Na jednej z nich za
uważyłem popiersie Jezusa.
Wydało mi się to podejrza
ne, więc powiadomiłem
dzielnicowych - mówi pra
cownik punktu skupu.
Do złomowiska trafiło
188 kg metalu kolorowego.
Policja, wiedząc już, kto do
starczył przetopione sztaby,
przeszukała
mieszkanie
jednego z podejrzanych. W
garażu Czesława R. znale
ziono metalowe formy oraz
"rondel, w którym znajdowa
ły się jeszcze częściowo
przetopione krzyże.
W tym samym czasie do
administratorów cmentarzy
w Sztumie i Malborku zgło
siło się kilka osób, które po
wiadomiły o kradzieży i de
wastacji grobów swoich bli
skich. Policja połączyła tę
sprawę z braćmi R. Po
sprawdzeniu,
wstępnie
okazało się, że w Malborku i

Sztumie zginęły krzyże z
około 500 nagrobków

Na ryby
obok cmentarza
Mimo że znalezione
przedmioty mogą świad
czyć o tym, iż to rodzina R. i
jego kolega okradali groby,
oskarżeni nie przyznają się
do winy Stanowczo zaprze
czają, jakoby sami mieli
zrywać krucyfiksy z na
grobków
- Szedłem sobie łowić ry
by nad Nogat. Gdy wraca
łem, krzyże leżały pod pło
tem przy cmentarzu. Pomy
ślałem, że ktoś je wyrzucił,
więc postanowiłem je wziąć
- mówi Roman D., jeden z
oskarżonych. Twierdzi, że
drogą obok cmentarza cho
dził codziennie i dopiero po
tygodniu zdecydował się
zabrać figurki. Przenosił je
w workach, po kilka razy.
Oficjalnie kradzież zgło
siło około 300 poszkodowa
nych.
- Nie mogę pojąć, jak
można ograbiać miejsce,
gdzie leżą zmarli. Powinno
się surowo karać ludzi, któ
rzy decydują się na coś po
dobnego - mówi Przemy
sław P.
Inni poszkodowani opo
wiadali, że nagrobki ich bli
skich już wcześniej były de
wastowane lub okradane,
jednak wandale nie posu
wali się do kradzieży krzy
ży.
- Często ginęły kwiaty
lub wieńce, najczęściej
przed Świętem Zmarłych.
Nie myślałam, że ktoś
ukradnie wizerunek Jezusa
po to, by przetopić go w
sztabkę, a następnie sprze
dać - mówi Jadwiga Z.,
mieszkanka Malborka.

Zmieniony zarzut
Bracia R. początkowo by
li oskarżeni o grabież gro
bów, jednakże, podczas od
czytania wyroku sędzia

Rys. Bartłomiej Brosz

zmienił im zarzut na paser
stwo.
- W sprawie nie ujawnio
no świadków, którzy widzie
liby, jak R. kradną krzyże mówi Aneta Madrak-Ro
gowska, sędzia uzasadnia
jąc wyrok.
Mimo to, Roman D. ska
zany został na rok i 2 mie
siące pozbawienia wolno
ści. Pozostali bracia na rok
więzienia.
Dodatkowo,
wszyscy muszą zapłacić w
sumie 10 tys. zł odszkodo
wania wszystkim pokrzyw
dzonym. Ponadto nadal ma
ją utrzymaną sankcję w po
staci dozoru policyjnego i
poręczenia majątkowego. -

Wyrok nie jest prawomocny
- mówi A. Madrak-Rogowska. Oskarżeni odwołali się
od decyzji Sądu Rejonowe

go w Malborku i złożyli
apelację do Sądu Okręgo
wego w Gdańsku.
(Niki)

' Na dużą skalę
Bogusław Raczkowski
rzecznik prasowy komendanta
powiatowego policji w Malborku

- Kradzież wizerunków Jezusa z na
grobków w Malborku i Sztumie wiosną
ub.r. była jedną z większych dewastacji
grobów w powiecie malborskim. Wczerol A . wuuer
0 fr Z y rn y Wa ij§ rn y zgłoszenia o poje
dynczych uszkodzeniach nagrobków lub
zaginięciu płyt nigdy jednak w takiej liczbie. Dzięki pomocy
pracowników punktu skupu złomu udało nam się zatrzymać
podejrzanych. Dziękuję za współpracę i liczę, że w przyszło
ści będziemy powiadamiani o podobnych przypadkach.

Mundurowi na ławie oskarżonych

Dwie godziny szlabanu dla urzędniczki

P

rzed Sądem Rejo
nowym w Słupsku
ma zapaść dziś
wyrok w sprawie
czterech członków
związków zawodowych po
licjantów. Na ławie oskarżo
nych zasiada m.in. były
rzecznik prasowy słupskiej
policji, Marek D. oraz Zdzi
sława K.f przewodnicząca
związków zawodowych po
licjantów.
Prokuratura
oskarżyła funkcjonariuszy
o bezpodstawne zatrzyma
nie na 2 godziny w po
mieszczeniach słupskiej
komendy policji pracowni
cy Urzędu Kontroli Skarbo
wej Anny P. Żaden z poli
cjantów nie przyznaje się

do winy twierdząc, że nikt
nie utrudniał wyjścia z po
koju Annie P. Odmówili tak
że składania wyjaśnień. Do
zdarzenia doszło w maju
2000 r. Anna P, pracownica
UKS w Słupsku przyszła,
aby skontrolować prawidło
we rozliczanie się związku z
podatku. W pewnej chwili
na podłogę wypadły jej kse
rokopie dokumentów, które
- jak twierdzą oskarżeni były dokumentami należą
cymi do związku i nie po
winny znaleźć się w jej po
siadaniu. Policjanci chcieli
wyjaśnienia faktu posiada
nia dokumentów. Anna P.
nie chciała udzielić żadnych
informacji. Wtedy, zdaniem

prokuratury, doszło do za
trzymania urzędniczki bez
jej zgody. Anna P. powiado
miła swojego naczelnika, a
naczelnik UKS złożył do
niesienie do prokuratury o
popełnieniu przestępstwa.
Oskarżonym grozi 5 lat
więzienia. Obrońcy twier
dzą, że pozbawienie wolno
ści nie miało miejsca.
- Cała sprawa wyglądała
na jakąś wielką aferę - mó
wi Paweł Skowroński,
obrońca policjantów. - Jak
pokazuje życie, zdarzają się
pomyłki. Nie raz zatrzyma
no osoby niewinne, potem
je przepraszano. Tak mogło
być i teraz, ale wieloletni
funkcjonariusze policji zo-

J

Śmiertelne
przepychanki

Sztabka z popiersiem Jezusa

R

k

W SKRÓCIE

Krzyże z 500 grobów trafiły na złomowisko

odzina R. odz
Malborka
dawna znana
jest w światku
przestęp
czym. Bracia
mieli już na
sumieniu włamania do ga
rażów i mieszkań, ale tym
razem Tomasz, Czesław,
Stanisław i Sławomir R.
wraz z kolegą Romanem D.
wpadli na inny pomysł „za
robienia" pieniędzy

***
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(klotz)

i Wyrok
po 3 latach
Sąd w Malborku orzekł
wyroki skazujące wobec
trzech mężczyzn, którzy
zamieszani byli w spra
wę potrącenia policjan
ta i pieszego w podmalborskich Szropach trzy
lata temu. Przechodzień
zmarł.
Na 4,5 roku pójdzie do
więzienia Kazimierz L.
To on kierował samo
chodem, wcześniej
ukradzionym spod
cmentarza w Elblągu, a
w dniu, w którym do
szło do tragedii, wraz z
kolegami uciekł z miej
sca wypadku.
Pozostali mężczyźni zo
stali skazani na rok po
zbawienia wolności.
(Niki)

\ Nożem
w syna

Oskarżonym policjantom grozi 5 lat więzienia.
stali potraktowani jak prze
stępcy. Kara już została na
nich wykonana. Żaden z

Na 8 miesięcy więzie
nia, w zawieszeniu na 3
lata, skazał Sąd Okręgo
wy w Słupsku Daniela
K., oskarżonego o
śmiertelne pobicie ko
legi, Sławka S. Wyrok
nie jest pierwszym w tej
sprawie. W maju 2000 r.
sąd pierwszej instancji
skazał Daniela K. na 4
lata więzienia za pobi
cie, którego skutkiem
była śmierć. W tym ty
godniu słupski sąd
zmienił i wyrok i kwali
fikację, uznając Daniela
winnym tylko narusze
nia nietykalności ciele
snej. Do zdarzenia do
szło w 1999 r. w Czarnej
Dąbrówce. Podczas dys
koteki, Daniel K. i Sła
womir S. zaczęli przyja 
cielskie przepychanki.,
zakończone śmiertel
nym pobiciem. Sąd
uznał, że nie istnieją
żadne dowody na to, że
to właśnie Daniel był
sprawcą śmierci. We
dług biegłych, przyczy
ną śmierci Sławka byi
stan zapalny serca, płuc
oraz wątroby co w połą
czeniu z wypitym przez
niego alkoholem i wy
palonymi papierosami
mogło spowodować w
każdej chwili śmierć.
Wyrok nie jest prawo
mocny Strony zapowie
działy apelację.

nich nie pracuje już w poli
cji.
(klotz)

Na wniosek malborskiej
prokuratury sąd nałożył
areszt tymczasowy na
54-letniego Henryka P,
mieszkańca powiatu
nowodworskiego. Pod
czas kłótni rodzinnej
ugodził dwukrotnie no
żem swojego 25-letniego syna, Piotra. Ranił
także pasierba.
- Piotr został ugodzony
w podbrzusze - wyja
śnia Waldemar Zduniak, szef malborskiej
Prokuratury Rejonowej.
- Przeszedł dość trudną
operację.
(Niki)
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Wolne miejsca w szkołach powiatu sławieńskiego

bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

KONKURSY TYLKO
DLA PRENUMERATORÓW
I
W każdy wtorek i piątek w „Dzienniku" drukujemy kupon. W dzi
siejszej gazecie również go znajdziecie. Aby wygrać którąś ze
wspaniałych nagród, musicie przysłać nam dwa kupony. Mamy dla
Was jeszcze siedem wycieczek zagranicznych, siedem weekendów
na Kaszubach oraz wczasy dla całej rodziny, a także blisko 20 ro
werów. W przyszłym tygodniu będzie można wygrać aż dwie wy
cieczki zagraniczne - w tym jedną do Eurodisneylandu. Aby sko
rzystać z tych niezwykłych nagród, musicie posiadać prenumeratę
gazety -przynajmniej 3-miesięczną. Losowania odbywają się co
tydzień i w każdym można brać udział. Wszelkie informacje na te
mat możliwości zaprenumerowania „Dziennika" uzyskacie pod
naszym bezpłatnym numerem infolinii 0 800 1500 26.

Laureaci
W tym tygodniu zagraniczną wycieczkę dla dwóch osób wy
grała Mariola Cichon ze Skórcza. Wycieczka do Eurodisney
landu przypadła Sławomirowi Nowakowskiemu z Gdańska.
Weekend na Kaszubach spędzi z osobą towarzyszącą Teodor
Grunt z Gdańska. Laureatom gratulujemy i prosimy o kon
takt z naszym Biurem Konkursów, od poniedziałku pod nr.
tel. {058) 30-03-175. Po odbiór nagród prosimy przychodzić
z potwierdzeniem wykupionej aktualnej prenumeraty przy
najmniej na trzy miesiące.

Szczęśliwe karty
Chcesz wyjechać na weekend
do Wdzydz Kiszewskich? Od
powiedz na cztery pytania
i prześlij
kartce pocztowej do
następnego miesiąca. Co ty
dzień publikujemy jedno py
tanie, a co miesiąc losujemy nagrodę miesiąca - weekend dla
dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Jaki festiwal zakończył się w minionym tygo
dniu w Gdańsku Zaspie?

Raz w miesiącu na weekend
będzie mógł wyjechać do ho
telu La Siesta nasz Prenume
rator z rodziną, jeśli odpowie
na cztery zadane przez nas w tym miesiącu pytania. Wśród osób,
które nadeślą odpowiedzi, wybierzemy tę, która z osobą towa
rzyszącą i dzieckiem (do 5 lat) w pensjonacie w Jastrzębiej Gó
rze skorzysta z dwóch noclegów, wyżywienia, siłowni, sauny,, sali
gimnastycznej oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: Jaki obiekt związany z morzami i oce
anami uchodzi za jedną z największych atrakcji turystycznych
Gdyni? Na odpowiedzi czekamy do 7 sierpnia 2002 r.
•Informacje o konkursach można uzyskać pod bezpłatnym nr.
tel. 0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział Sprzedaży Gazet, Biuro
Prenumeraty, ul. Połęże 3,80-720 Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśli
we karty" lub „Jastrzębia".

Szansa
dla każdego

T

ylko nieliczni
złożyli doku
menty do jednej
szkoły Więk
szość uczniów
z powiatu sła
wieńskiego sta
rało się o miejsca w dwóch,
a nawet trzech szkołach
średnich. - To tak na wszelki
wypadek - mówią.
Teraz już mogą spać spo
kojnie. Rekrutację zakoń
czono w minionym tygo
dniu. Do sławieńskiego ogól
niaka przyjęto 160 uczniów.
- Wszystkie osoby, które
złożyły u nas oryginały do
kumentów zostały przyjęte zapewnia Marek Szczepań
ski, dyrektor placówki.- Ma
my jeszcze miejsca dla kil
kunastu osób.
Zdaniem dyrektorów sławieńskich szkół mimo, że
nowy system rekrutacji
wprowadził wiele niepokoju
wśród uczniów jest dla nich
dogodniejszy. Większość ab
solwentów gimnazjów któ
rzy chcieli kontynuować na
ukę w szkole średniej dosta
ło taką możliwość.
W sławieńskim Zespole
Szkół
Agrotechnicznych
przyjęto 124 uczniów wszystkie osoby, które złoży
ły komplet oryginalnych do
kumentów. Podczas naboru
nie brano pod uwagę liczby
zdobytych punktów Szkoła
jest przygotowana na to by
przyjąć jeszcze czterdziestu
dodatkowych uczniów

Mateusz Zawada jest już uczniem sławieńskiego Liceum Ogólnokształcącego. Jako
jeden z nielicznych złożył świadectwo tylko do jednej szkoły.
Fot. M. Pietrasz

Osoby, które jeszcze nie
zdecydowały się jaką szkołę
wybrać mogą brać pod uwa
gę także Zespół Szkół Mor
skich w Darłowie, który mi
mo, że przyjął już 140
uczniów dysponuje jeszcze
kilkunastoma wolnymi miejscami. Wolnych miejsc nie
ma już w ogólniaku przy Ze
spole Szkół w Darłowie,
gdzie do trzech klas liceal
nych, jednej liceum profilo
wanego i zawodowej przyję
tych zostało łącznie 160
uczniów - Bałam się, że bę
dzie gorzej - mówi Marta
z Darłowa.
(ALI)

Nie SyfiTzamieszania
Wanda Adamczyk
wicedyrektor Liceum
Ogólnokształcącego w Sławnie
-Wszystkie osoby, które zostawiły orygi
nalne świadectwa zostały do szkoły przyję
Fot. M. Pietrasz
te. Nie braliśmy pod uwagę limitu punk
tów. Myślę, że nowy system jest systemem
dogodniejszym dla kandydatów, gdyż mogą ubiegać się o przy
jęcie do kilku szkół. U nas nie zauważyliśmy rekrutacyjnego
chaosu. W miniony piątek wywiesiliśmy listy osób przyjętych
do naszej placówki. Maksymalnie można było uzyskać dwieście
punktów. Podczas rekrutacji uczniów opieraliśmy się na zale
ceniach kuratora oświaty.

Gmina Darłowo porządkuje cmentarze

ittfMte

rabatu
110%
na usługi fryzjersko
ikosmetyczne
ul. Mickiewicza 48
Słupsk
tel. (059)842-77-23

Rabat honorowany na
podstawie ważnej Karty
Klubu Prenumeratora

W SKRÓCIE

Ławica w opałach
DARŁOWO. Kolejna firma z branży przetwórstwa
rybnego przeżywa poważne kłopoty finansowe.
Spółdzielnia rybacka Ławica z Darłowa zwolniła
w lipcu pierwszą grupę pracowników - szesnaście
osób.
- To tylko zmniejszenie liczby etatów - uspokaja
Irena Łusiak, główna księgowa w Ławicy. W większości zwolnieni pracownicy nie byli
członkami naszej spółdzielni.
Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, zarząd firmy
przygotowuje się do zwolnienia 58 pracowników.
Kolejne zwolnienia planowane są na 1 sierpnia
tego roku.
Walne zgromadzenie członków spółdzielni, które
odbędzie się w połowie bieżącego miesiąca, ma
zdecydować czy firma zostanie zlikwidowana.
- Na pewno nie wchodzi w grę ogłoszenie upadło
ści - dodaje Łusiak. - Spółdzielcy będą rozważać
sytuację firmy. O likwidacji mówić za wcześnie.
(ask)

Pieniądze na
ładze gminy Darło
wo postanowiły za
dbać o stare, wiej
skie cmentarze na swoim
terenie. To pośrednio efekt
naszej ubiegłorocznej akcji
„Ratujmy dziedzictwo wiej
skich
cmentarzy". Na
pierwszy ogień poszły stare
nekropolie w Domasławicach, Cisowie i Krupach.
W kolejce czeka już piękny,
choć zaniedbany cmentarz
w Bukowie - Groby strasz
nie zarosły, dlatego wykarczowaliśmy chwasty, wy
równujemy teren, kładzie
my chodniki, stawiamy
ogrodzenia i planujemy po
stawienie lapidarium - ko
mentuje akcję wójt Franci
szek Kupracz.
Na odnowienie cmenta
rzy w Domasławicach i Ci
sowie gmina przeznaczyła
50 tys. zł, nekropolią w Kru

pach zajmują się sami
mieszkańcy z radnym Je
rzym Błaszczykiem. Oddol
ną inicjatywę w Krupach
gmina wsparła 5 tys. zł.
- Czytałem w „Dzienni
ku" tym, że np. w Kosierzewie młodzież sama zajęła
się porządkowaniem tere
nu cmentarnego w swojej
miejscowości - wyjaśnia
zainteresowanie
gminy
tym tematem wójt Ku
pracz. - Postanowiliśmy
zadbać o nasze zabytki
i cieszę się, że podchwycili
ten pomysł również miesz
kańcy.
Wójt zapewnia, że zain
teresowanie odnowieniem
zabytków na terenie gminy
nie skończy się tylko na
cmentarzach. Już w tej
chwili odnawiana jest wie
ża kościoła w Słowinie.
(ask)

Wszystkie stare cmentarze w okolicach Sławna i Dar
łowa wymagają opieki i gruntownych prac porządko
wych.

Fot. M. Pietrasz
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W każdą sobotę

Początek żniw w powiecie stawieńskim

z Dziennikiem Bałtyckim

Kolorowy tygodnik
w prezencie

Skupowa
gorączka

Już jutro

mm
PRZEPROSIĆ

W KORKU
MAM-AŻl

••

•. V

•

ifc
Teraz trzy gazety w cenie jednej
Bogusław Zbrowski ze Sławna obawia się, że w tym roku będą większe problemy
ze skupem zbóż niż w roku poprzednim.

Pani

i)

domu
pjś

jem
•m

ilkadziesiąt
ciągników
z przyczepa
mi w kilku
setmetro
wych kolej
kach,
wy
czerpani i zniecierpliwieni
rolnicy- to widok, jaki co
rocznie można zobaczyć
przy dartowskich elewato
rach zbożowych. Do tego
dochodzi jeszcze obawa, że
limity zbożowe w każdej
chwili mogą się wyczer
pać... - Jakie będą tego
roczne żniwa oraz czy uda
się sprzedać plony? - już
dziś zastanawiają się wła
ściciele gospodarstw rol
nych.
- Teraz może być jeszcze
gorzej niż przed rokiemobawia
się Bogusław
Zbrowski, który uprawia
ponad pięćdziesiąt hekta
rów ziemi. - Wtedy tylko
znikomą część plonów
udało mi się sprzedać na
skupie. Resztę sprzedałem
innym rolnikom.
Zbrowski ma cichą na:
dzieję, że po tegorocznych
żniwach uda mu się sprze
dać w skupie plony z dwu

dziestu hektarów pszenicy
i dziewięciu hektarów rze
paku.
Najpewniej w tym roku
dopłaty będą wyższe niż
przed rokiem. Agencja
Rynku Rolnego proponuje
zwiększyć wysokości do
płat bezpośrednich dla
producentów zbóż, którzy
sprzedawać będą je w ra
mach skupu interwencyj
nego. Na zbożu prawdopo
dobnie będzie można lepiej
zarobić we wrześniu i paź
dzierniku. Tak przynaj
mniej było w ubiegłym ro
ku. Niestety nie wszyscy

lywdj!

Już od 15 lipca w sprzedaży!

rolnicy mają magazyny,
gdzie mogą je przechowy
wać.
- Myślę, że mogą być
problemy ze sprzedażą je
dynie pszenicy - mówi Je
rzy Majewski, kierownik
Elewatora
Zbożowego
w Darłowie. - Cena agen
cyjna pszenicy została ob
niżona, ale jest jej spora
nadwyżka. Na pewno sku
pimy zdecydowanie więcej
żyta niż w roku ubiegłym.
Od poniedziałku ruszamy
skup rzepaku. Owies jak co
roku będzie skupowany.
Joanna Lichacy

żniwa
Witold Krawczyk
kierownik Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Stawnie
- Żniwa w powiecie sławieńskim już się
rozpoczęty. Myślę, że nie powinno być
Fot. m. Pietrasz
problemów ze skupem zbóż konsumpcyj
nych. Odbyło się już spotkanie na temat
tegorocznych żniw ; w którym uczestniczyli m. in. rolnicy,
wójtowie oraz inni zainteresowani mieszkańcy powiatu sławieńskiego. Jeżeli chodzi o skup pszenicy będzie brana pod
uwagę zawartość białka. Myślę, że tegoroczne żniwa będą
lepsze i wydajniejsze niż w roku ubiegłym.

Tegoroczne limity i ceny
w

Największy konkurs tego

Fot. M. Pietrasz

Żyto -325 zł za tonę
limit na cały sezon 5000 ton
lipiec - dopłata 75 zł za tonę
sierpień - dopłata 75 zł za tonę
wrzesień - dopłata 80 zł za tonę
październik - dopłata 85 zł za tonę
Pszenica interwencyjna- 440 zł za tonę
sierpień - 3000 ton limitu, dopłata 110 zł za tonę
wrzesień -3000 ton limitu, dopłata 120 zł za tonę
październik - 1500 ton limitu, dopłata 130 zł za
tonę

Ubiegłoroczne limity i ceny
zbóż w skupie
Pszenica jakościowa 510 zł za tonę
sierpień -1000 ton limitu, dopłata 90 zł za tonę
wrzesień - 5000 ton limitu, dopłata 90 zł za tonę
październik - 3000 ton limitu, dopłata 90 zł za to
nę
Pszenica bez dopłaty- 480 zł za tonę
Żyto 355 zł za tonę
sierpień - 1000 ton limitu, dopłata 48 zł za tonę
wrzesień -1000 ton limitu, dopłata 48 zł za tonę
żyto bez dopłaty - 340 zł za tonę za tonę
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SERCA DWA

Razem łatwiej

•
Samotny, lat 64, wysoki, skromny, domator, bez nałogów pozna samotną panią w odpowiednim wieku, wzrost powyżej
165 cm, zadbaną, uczciwą, wyrozumiałą, niepalącą.
sygn. 1396
•
Poszukuję kawalera w wieku do 42 lat, katolika, bez nało
gów, pracującego, chętnie niezależnego mieszkaniowe, ceniące
go szczerość, uczciwość i wierność. Mam 36 lat, panna z wy
kszt. wyższym. Nie mam urody modelki. Nie szukam przygód,
mogę zaofiarować przyjaźń i wierność. Odpowiem na listy od
panów zTrójmiasta. Panowie z ZK wykluczeni.
sygn. 1397
•
Interesująca, pogodna, wolna brunetka, lat 39,166 cm, syn
17 lat. Wykszt. średnie. Jestem romantyczką pełną życia i ener
gii. Poznam przystojnego wdowca powyżej 180 cm (może być z
dzieckiem), katolika, zmotoryzowanego, zaradnego domatora,
który potrafi kochać i szuka prawdziwej miłości. Bez nałogów i
niekaranego. Wiek 37-40 lat. Cenię szczerość, uczciwość, szacu
nek. Chętnie ze Słupska i okolic.
sygn. 1398
•
26-latka (172 cm) stawiająca pierwsze kroki w pracy zawo
dowej czuje się samotna. Jestem spokojną, uczciwą, o pogod
nym usposobieniu mieszkanką okolic Gdyni.
sygn. 1399
•
Szczęście jest motylem, jeśli chcesz go zdobyć - zawsze bę
dzie poza twoim zasięgiem. Lecz to szczęście można złapać, o
ile się chce. Jeśli chcesz być na dobre i złe, to proszę napisz do
mnie lub zadzwoń. Mam 54 łata. Niebieskooka.
sygn. 1400
•
Jeśli szukasz swojej drugiej połowy, napisz do 45-latki
(158/64), szczerej w uczuciach, łaknącej miłości i czułości. Mo
żesz mieć 40-50 lat. Musisz być wierny, kulturalny, bez rażących
nałogów, bez zobowiązań. Chciałabym spędzać z tobą wszystkie
dni i noce. Samotne Serce.
sygn. 1401
•
Kawaler około 30, wysoki (184 cm), bez nałogów, kulturalny,
materialnie niezależny, zmotoryzowany, pozna dziewczynę do
lat 25, poważną i szczerą. Odpowiem na każdy list.
sygn. 1402
•
Czujesz się samotna, masz do 42 lat, chciałabyś zamienić to
na życie z 45-letnim kawalerem? Nie mam nałogów i proble
mów mieszkaniowych, pracuję, można na mnie liczyć w trud
nych chwilach życia. Jeśli nie szukasz przygód i masz poważne
zamiary, czekam na odpowiedź. Dziecko nie stanowi przeszkody
w poznaniu się. Numer tel. przyspieszy ewentualne spotkanie,
sygn. 1403
•
Kobieca, wrażliwa, zadbana, niezależna, bez nałogów 50-latka z Pomorza, pozna pana kulturalnego, bez nałogów, wolnego,
w wieku 50-60 lat. Miłe widziany telefon.
sygn. 1404
•
Samotna wdowa w średnim wieku, szczupła, ceniąca szcze
rość, uczciwość, pozna pana do 60 lat, myślącego poważnie, bez
nałogów, najchętniej z okolic Kościerzyny. Tel. ułatwi kontakt,
sygn. 1405
•
Jestem wdowcem na rencie, mam swój dom, nie mam nało
gów. Pragnę poznać samotną panią, wiek nie gra roli. Mam 72
lata, lubię turystykę.
sygn. 1406
•
Jeśli doskwiera ci samotność, napisz. Mam 24 lata (178/78),
poczucie humoru, sportową sylwetkę i miłą aparycję. Cenię
szczerość i zrozumienie, lubię dobrą muzykę, taniec, spacery i
przygody we dwoje. Poznam sympatyczną dziewczynę do 30 lat,
zdecydowaną na romantyczną przyjaźń, a może coś więcej. Od
powiem na każdy poważny list z foto. Robert.
sygn. 1407
•
Andrzej, 31 lat, 183 cm, spod znaku Byka, wykszt. zawodo
we, podobno przystojny. Jestem spokojny, wyrozumiały i wierny.
Moje zainteresowania są wszechstronne. Przebywam w ZK. Ko
cham życie, choć nie układa mi się ono tak, jak bym tego pra
gnął. Poznam panią w wieku 31-40 lat, która je odmieni. Wy
gląd i stan cywilny nie grają roli. Nie szukam przygód.
sygn. 1408

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.
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Niedzielny Jarmark Gryfitów

•
Słupsk
- „Od Matejki do Opałki"- wysta
wa sztuki polskiej z XIX i XX wie
ku, Muzeum Pomorza Środkowego,
ul. Dominikańska, w niedziele
czynne od 10.00-18.00, w ponie
działki od 10.00-15.00, od wtorku
do soboty od 10.00-17.00, bilet
5 zł normalny, 3 zł ulgowy,
-Wystawa grafik Krzysztofa Cy
bulskiego, Baszta Czarownic, ul. F.
Nullo, oprócz poniedziałków
w godz. 10.00-18.00, wstęp wolny
- „Wakacje nie muszą być nudne"
- zajęcia dla dzieci, filia nr 7; ul.
Garncarska, godz. 12.00-15.00
- Półkolonie dla dzieci i młodzieży,
Młodzieżowe Centrum Kultury, ul.
3 Maja, godz. 10.00-15.00,
-Warsztatowe zajęcia aktorskie
dla dzieci i młodzieży,od ponie
działku do piątku, Młodzieżowe
Centrum Kultury, ul. 3 Maja, godz.

Obóz z wojem
Borkiem
ym razem pre
zentacja śre
dniowiecznej
osady i ówcze
snych obycza
jów
będzie
główną atrak
cją najbliższego Jarmarku
Gryfitów. Tradycyjnie nie
zabraknie stoisk rękodziel
ników, artystów ludowych,
rzemieślników, kolekcjone
rów i antykwariuszy.
Podczas niedzielnego po
południowego spotkania na
Rynku Rybackim próby od
tworzenia wczesnośrednio
wiecznej osady podejmie się
grupa zapaleńców z Borko
wa, których pasją jest kulty
wowanie dawnych zwycza
jów. Kowal rozniecając nie
wielkie palenisko ujawni
kunszt dawnej sztuki kowal
skiej. Wój Borek zaprezen
tuje średniowieczny strój.
Niesfornych gości kat będzie
zakuwał w dyby. Niewiasty
zajmą się kuchnią, dzięki
czemu będzie okazja do po
dejrzenia sposobu powsta
wania podpłomyków i mie
lenia zboża w żarnach oraz
ubijania kaszy w stępie. Go
ście częstowani będą śre
dniowiecznymi napojami,
głownie ziołowymi. Z kolei
grupa wojów z Bytowa zamm mm

10.00-12.00

Obok atrakcji średniowiecznej osady, nie zabraknie
propozycji dla kolekcjonerów i i miłośników sztuki lu
dowej.

prezentuje obóz wczesno
średniowiecznych wojowni
ków. Będą pokazy walk i róż
nych rzemiosł. Całości towa
rzyszyć będzie muzyka
utrzymana w t)dpowiednim
klimacie. Jarmark Gryfitów
rozpocznie się o godz.14.00
na Rynku Rybackim, przed
Spichlerzem Richtera.

Fot. APR-SAS

Po średniowiecznych kli
matach organizatorzy za
praszają na koncert orga
nowy w kościele św. Jacka.
To kolejna okazja do podzi
wiania niedawno zrekon
struowanych organów, któ
rym przywrócono wspania
łe barokowe brzmienie.
(ALA)

•
Ustka
- Eliminacje Mistrzostw Polski
Siatkowej Piłki Kobiet, piątek, so
bota, niedziela, plaża wschodnia,
godz. 10.00
- Koncert cover'ów - zespół The
Look, piątek, estrada na promena
dzie, godz. 19.00
- Koncert zespołu KAS.A. -sobo
ta, estrada na promenadzie, godz.
20.00
- Europejski Festiwal Cover'ów,
bota, estrada na promenadzie,
godz. 14.00 - o godz. 22.00 kon
cert Małgorzaty Ostrowskiej
- Parada karnawałowa ulicami
Listki, sobota, godz. 17.00
- Pokaz pirotechniki i laserów, so
bota, port, godz. 23.30
- Ogłoszenie wyników festiwalu
cover'ów i koncert laureatów, es
trada na promenadzie, sobota,
godz. 24.00
- Rajd Rowerowy „Zdobywamy
poligon NATO", niedziela, godz.
10.30, zbiórka przy ul. Grunwaldz
kiej
- Turniej trójek koszykarskich, nie
dziela, obiekty przy ul. Grunwaldz
kiej godz. 16.00
- Biesiada łatyno-emerykańska, es
trada na promenadzie, godz, 17.00
-Wybory Miss Bikini Ustka 2002,
niedziela, muszla na promenadzie,
godz. 18.00

(ALA)

Łeba. Kolejką przez miasto

Bajkowa przejażdżka
A

trakcją dla małych
i dużych turystów
wypoczywających
w nadmorskim księstwie
będzie niewątpliwie prze
jażdżka bajkową kolejką.
Mogą z niej skorzystać za
równo ci, którzy nie są
amatorami pieszych wę
drówek, jak i żądni nowych
wrażeń turyści.
- Po ulicach miasta kur
sują dwa taki,e pojazdy mówi Stanisław Horanin,
współwłaściciel zawiadują

cej nimi firmy Stamir. Można zdecydować się na
pomarańczowy lub niebie
ski pociąg. Oba zawiozą pa
sażerów do Rąbki, w stronę
Słowińskiego Parku Naro
dowego lub przewiozą po
mieście, także po jego mniej
uczęszczanych ulicach.
Obie kolejki parkują
przy kinie „Rybak". W trasy
wyruszają co pół godziny,
począwszy od godziny 9.
Ostatni kurs odbywa się
o godz. 18. Bilety kosztują

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

www.naszemiasto.pl

5 zł. Ulgowe są tańsze
o złotówkę, a członkowie
grupy za przejażdżkę za
płacą po 3,5 zł.
- W trakcie jazdy pasa
żerowie słyszą przewodni
ka, który opowiada cieka
wostki o mieście i informu
je o mijanych zakątkach dodaje właściciel. - W jed
nym pociągu może na raz
podróżować sześćdziesię
ciu pasażerów, w mniej
szym - trzydziestu.
(aza)

•
Łeba
-Happening plastyczno-muzy^^
sobota, estrada plenerowa za ki
nem „Rybak", godz. 16.00
- Wystawa prac plenerowych ab
solwentów Akademii Krakowskiej,
galeria Art Cafe Absurd, godz.
13.00 do 21.00. Wstęp wolny.
- Otwarty Ogólnopolski Turniej
w siłowaniu na rękę o Puchar
Grzegorza Sojdy, prezesa firmy
Agados, niedziela, plaża B, godz.
15.00 -Rywalizacja w kat. męż
czyzn do 65 kg, 70 kg, 80 kg,
95 kg i +95 kg oraz Open. Zapisy,
niedziela, w godz.13.00-14.00 na
plaży Agados.

(aza)

•
Kluki
- „Dziecko w sztuce ludowej", wy
stawa w Muzeum Wsi Słowińskiej,
godz. 11.00-15.00, bilet 5 zł nor
malny, 3 zł ulgowy
•
Człuchów
-Wejście na wieżę zamkową,
godz. 10.00-13.00 i 14.00-17.00,
bilety 2,5 normalny i 2 zł ulgowy
- Mini Zoo przy stacji paliwowej
Campol, Sieroczyn koło Człucho
wa, wstęp wolny

Tytuł
Milenium, Słupsk, ul. Stary Rynek, tel. 842 51 91
Epoka lodowcowa (12-18.07)
Wihikuł czasu (12-18.07)
Dzień świra (12-18.07)
Rejs, Słupsk, ul. 3-go Maja 22, tel. 84311 30
Dzień próby (12.07)
Fregata, Lębork, ul. Gdańska 11, tel. 863 31 74
Yyyreek - kosmiczna nominacja (28-30.06)
Delfin, Ustka, ul. Marynarki Polskiej 87
Asterix i Obeiix: Misja Kleopatra (12.07)
Vanilla Sky (12.07)
Król Skorpion (12.07)
Amelia (12.07)
Zawód: szpieg (12.07)
Rybak, Łeba, ul. Morska 1, tel. 86614 43
Był sobie chłopiec (12.07)
Byliśmy żołnierzami (premiera) (12.07)

ŁZY
W HALI GRYFIA
Zespół Łzy wystąpi w Słupsku 17
lipca o godz. 19.00. Sprzedaż bile
tów na koncert prowadzą: kasa Or
kiestry i Teatru przy ul. Jana Pawła Ił
3, tel. 842-49-60 oraz EMPIK. Infor
macje także pod numerem 842-6338. Cena biletów w przedsprzedaży
-15 zł. Cena w dniu koncertu 20 zł. Dla naszych Czytelników ma
my wejściówki. By je otrzymać wy
starczy zgłosić się dzisiaj do naszej
redakcji z piątkowym numerem
„Dziennika Bałtyckiego". Czekamy
w godz. 10-15.

piątek
12 lipca 2002 r.

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Dziennik Stawieński

W SKRÓCIE

Pitka nożna. Zmiana beniaminków klasy okręgowej

Terminarz „okręgówki"

Iskra nie pali
Błękitni w niebie

Podokręg Słupski Pomorskiego Związku Piłki Nożnej skonstru
ował już terminarz gier Słupskiej Klasy Okręgowej.
I kolejka. 11 sierpnia.
Jantaria Pobłocie - Słupia Kobylnica, Garbarnia Kępice - Wy
brzeże Objazda/ Karol/Orzeł Pęplino - Start Miastko, Start Łeba
- Sparta Sycewice, Kaszubia Studzienice - Prime Food Brda
Przechlewo, Czarni Czarne - Bytovia Bytów, Błękitni Motarzyno
- Orkan Gostkowo, Unia Korzybie - MKS Debrzno.
II kolejka. 15 sierpnia (czwartek). MKS Debrzno - Słupia Kobyl
nica, Jantaria Pobłocie - Garbarnia Kępice, Wybrzeże Objazda Karol/Orzeł Pęplino, Start Miastko - Start Łeba, Sparta Sycewi
ce - Kaszubia Studzienice, Prime Food Brda Przechlewo - Czar
ni Czarne, Bytovia Bytów - Błękitni Motarzyno, Orkan Gostko
wo - Unia Korzybie.
III kolejka. 18 sierprnia. Garbarnia Kępice - Słupia Kobylnica,
Karol/Orzeł Pęplino - Jantaria Pobłocie, Start Łeba - Wybrzeże
Objazda, Kaszubia Studzienice - Start Miastko, Czarni Czarne Sparta Sycewice, Błękitni Motarzyno - Prime Food Brda Prze
chlewo, Unia Korzybie - Bytovia Bytów, MKS Debrzno - Orkan
Gostkowo.
IV kolejka. 25 sierpnia. Garbarnia Kępice - Karol/Orzeł Pęplino,
Jantaria Pobłocie - Start Łeba, Wybrzeże Objazda - Kaszubia
Studzienice, Start Miastko - Czarni Czarne, Sparta Sycewice Błękitni Motarzyno, Prime Food Brda Przechlewo - Unia Korzy
bie, Bytovia Bytów - MKS Debrzno, Słupia Kobylnica - Orkan
Gostkowo.
V kolejka. 1 września. Karol/Orzeł Pęplino - Słupia Kobylnica,
Kaszubia Studzienice - Jantaria Pobłocie, Start Łeba - Garbar
nia Kępice, Czarni Czarne - Wybrzeże Objazda, Błękitni Mota
rzyno - Start Miastko, Unia Korzybie - Sparta Sycewice, MKS
Debrzno - Prime Food Brda Przechlewo, Orkan Gostkowo - Bytovia Bytów.
VI kolejka. 8 września. Karol/Orzeł Pęplino - Start Łeba, Gar
barnia Kępice - Kaszubia Studzienice, Jantaria Pobłocie - Czar
ni Czarne, Wybrzeże Objazda - Błękitni Motarzyno, Start
Miastko - Unia Korzybie, Sparta Sycewice - MKS Debrzno, Pri
me Food Brda Przechlewo - Orkan Gostkowo, Słupia Kobylnica
- By tovia Bytów.
VII kolejka. 15 września. Start Łeba - Słupia Kobylnica, Czarni
Czarne - Garbarnia Kępice, Kaszubia Studzienice - Karol/Orzeł
Pęplino, Błękitni Motarzyno - Jantaria Pobłocie, Unia Korzybie
- Wybrzeże Objazda, MKS Debrzno - Start Miastko, Orkan
Gostkowo - Sparta Sycewice, Bytovia Bytów - Prime Food Brda
Przechlewo.
VIII kolejka. 22 września. Słupia Kobylnica - Prime Food Brda
Przechlewo, Karol/Orzeł Pęplino - Czarni Czarne, Garbarnia Kę
pice - Błękitni Motarzyno, Start Łeba - Kaszubia Studzienice,
Jantaria Pobłocie - Unia Korzybie, Wybrzeże Objazda - MKS
Debrzno, Start Miastko - Orkan Gostkowo, Sparta Sycewice Bytovia Bytów.
IX kolejka. 29 września. Kaszubia Studzienice - Słupia Kobylni
ca, Prime Food Brda Przechlewo - Sparta Sycewice, Błękitni
Motarzyno - Karol/Orzeł Pęplino, Czarni Czarne - Start Łeba,
MKS Debrzno - Jantaria Pobłocie, Unia Korzybie - Garbarnia
Kępice, Orkan Gostkowo -AA/ybrzeże Objazda, Bytovia Bytów Start Miastko.
X kolejka. 6 października. Sparta Sycewice - Słupia Kobylnica,
Start Miastko - Prime Food Brda Przechlewo/ Start Łeba - Błę
kitni Motarzyno, Karol/Orzeł Pęplino - Unia Korzybie, Kaszubia
Studzienice - Czarni Czarne, Garbarnia Kępice - MKS Debrzno,
Jantaria Pobłocie - Orkan Gostkowo, Wybrzeże Objazda - Bytovia Bytów,
XI kolejka. 13 października. Czarni Czarne - Słupia Kobylnica,
Prime Food Brda Przechlewo - Wybrzeże Objazda, Błękitni Mo
tarzyno - Kaszubia Studzienice, MKS Debrzno - Karol/Orzeł Pę
plino, Unia Korzybie - Start Łeba, Orkan Gostkowo - Garbarnia
Kępice, Bytovia Bytów - Jantaria Pobłocie, Sparta Sycewice Start Miastko.
XII kolejka. 20 października. Słupia Kobylnica - Start Miastko,
Jantaria Pobłocie - Prime Food Brda Przechlewo, Wybrzeże Ob
jazda - Sparta Sycewice, Czarni Czarne - Błękitni Motarzyno,
Kaszubia Studzienice - Unia Korzybie, Start Łeba - MKS Debrz
no, Karol/Orzeł Pęplino - Orkan Gostkowo, Garbarnia Kępice Bytovia Bytów.
XIII kolejka. 27 października. Błękitni Motarzyno - Słupia Ko
bylnica, Start Miastko - Wybrzeże Objazda, Sparta Sycewice Jantaria Pobłocie, Prime Food Brda Przechlewo - Garbarnia Kę
pice, Unia Korzybie - Czarni Czarne, MKS Debrzno - Kaszubia
Studzienice, Orkan Gostkowo - Start Łeba, Bytovia Bytów - Ka
rol/Orzeł Pęplino.
XIV kolejka. 3 listopada. Słupia Kobylnica - Wybrzeże Objazda,
Garbarnia Kępice - Sparta Sycewice, Jantaria Pobłocie - Start
Miastko, Karol/Orzeł Pęplino - Prime Food Brda Przechlewo,
Czarni Czarne - MKS Debrzno, Kaszubia Studzienice - Orkan
Gostkowo, Start Łeba - Bytovia Bytów, Błękitni Motarzyno Unia Korzybie.
XV kolejka. 10 listopada. Unia Korzybie - Słupia Kobylnica,
Wybrzeże Objazda - Jantaria Pobłocie, Sparta Sycewice - Ka
rol/Orzeł Pęplino, Start Miastko - Garbarnia Kępice, Prime Fo
od Brda Przechlewo - Start Łeba, MKS Debrzno - Błękitni Mo
tarzyno, Orkan Gostkowo - Czarni Czarne, Bytovia Bytów - Ka
szubia Studzienice.
(res)

tało się tak jak
nie
powinno
być nigdy w fut
bolu. Iskra Dre
tyń, zdecydowa
ny i bezapela
cyjny zwycięzca
III grupy klasy A nie skon
sumuje awansu i nie przy
stąpi do rozgrywek w klasie
okręgowej.

Dlaczego?
- Nie ma pieniędzy. Jest
tylko jedna odpowiedź na
pytanie. Jesteśmy zgranym i
chyba dobrym piłkarsko ze
społem, a jednak brak
wsparcia władz naszej gmi
ny powoduje, że nie zagramy
w V lidze - mówi działacz
Iskry, Bogdan Mazurek.
'Drużyna, która zdecydo
wanie prowadziła przez całe
rozgrywki, udowodniła swo
ja wyższość nad goniącym ją
GKS Kołczygłowy i to na bo
isku pretendenta (3:2), nie
stety nie jest w stanie po
nieść organizacyjnego cięża
ru gry w klasie okręgowej.
- Udałoby się przesko
czyć i sprawę boiska. Jeśli
nie przystosowalibyśmy na
szego, na którym graliśmy w
klasie A, to powstałoby nowe
- przy szkole w Dretyniu mówi Mazurek. Jednak na to
I potrzebne są środki, których
zespół z Dretynia nie ma i,
które w tak ciężkich czasach
jest po prostu bardzo trudno
zdobyć. Szkoda, że władze
samorządowe nie są zainte
resowane promocją Drety
nia poprzez sport, to jest
przecież jeden z łatwiej
szych sposobów na rozgłos.
Tym sposobem Dretyń za
miast grać i pokazywać się
na boiskach w regionie zmu
szony jest na wegetację w
klasie A i to z piłkarzami,
którzy zupełnie swobodnie
daliby sobie radę na wyż
szym poziomie. Przykład po
przednich beniaminków Jantari Pobłocie, Unii Korzybie, pokazują że można za
domowić się w V lidze i pre
zentować naprawdę dobry
futbol.
- Mamy chłopaków, któ
rzy grali chociażby w Star
cie, ja sam przecież też wy
stępowałem w tej drużynie i
sądzę że dalibyśmy sobie ra
dę. Niestety tylko tyle nas
wiąże z Miastkiem. Władze
nie chcą nam pomóc. Piłka
rze grają w starych butach
do których musieli sami do
płacać. Życzliwie podchodzi
do nas jedynie dyrektor dretyńskiej szkoły Mirosław
Ryckiewicz, pomagała także
miejscowa straż pożarna. W
szkole mieliśmy udostępnia
ną halę, od czasu do czasu
autobus, podobnie jak żuk
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Iskra Dretyń niestety nie zagra w kalsie okręgowej

straży - komentuje Mazurek.
Nasi radni także nie byli w
stanie znaleźć środków. Jest
nam bardzo przykro i smut
no. Taka jest rzeczywistość,
że my tu w niższych klasach
nie liczymy się dla nikogo mówi działacz Iskry

Błękitni do góry
Zupełnie odmienne na
stroje pokazujące, że jednak
można, panują w Błękitnych
Motarzyno - u wicemistrza
grupy El, który zajął zwol
nione przez Iskrę miejsce.
- Telefon jaki otrzymali
śmy od działaczy Podokręgu
Słupskiego Pomorskiego
Związku Piłki Nożnej był za
skoczeniem. Jednak to szan
sa, która może się nie po
wtórzyć, więc musieliśmy z
niej skorzystać - mówi opie
kun drużyny z Motarzyna
Tadeusz Kogut.
Ostatni raz Błękitni grali
w V lidze w 1989 roku. Po 13
latach ponownie zawitają na
ten poziom. Kiedyś jako jed
na z nielicznych wsi walczy
li nawet jeszcze w koszaliń
sko - słupskiej klasie okrę
gowej. Jeździli na mecze do
Białogardu, Połczyna. Naj
bardziej znanym zawodni
kiem grającym w Błękitnych
pozostaje Wiesław Brończyk, wywodzący się spod
Szczecinka, uczący się w
słupskim
Technikum
Drzewnym. W trakcie poby
tu nad Słupią grał w Błękit
nych Motarzyno. Potem zo
stał zawodnikiem Czarnych
a stamtąd przeszedł już do
Elany Toruń. Obecnie jest
tam trenerem i już pod na

Fot. Krzysztof Pazdalski

zwą Toruński Klub Piłkarski
wprowadził zespół z miasta
Kopernika do III ligi.
Obecnie do najbardziej
doświadczonych graczy Błę
kitnych należy mający za so
bą grę w Pogoni Lębork Da
riusz Kwiecień, a działacze
żałują, że jeszcze w trakcie
rundy wiosennej służbę
wojskową rozpoczął Marcin
Piszko, jeden z bardziej uta
lentowanych napastników.
- Jest u nas zapotrzebo
wanie na wyższy poziom.
Mamy dobrą płytę, zaplecze
socjalne. Wszystko co po
trzeba by występować na
tym szczeblu. Początkowo
jeszcze mieliśmy obawy, ale
po spotkaniu z wójtem gmi
ny i zapewnianiu o pomocy
jesteśmy przekonani, że się
uda - mówi Kogut.
Obok pomocy, którą obie
cał wójt Dębnicy Kaszub
skiej Tadeusz Kraus, Błękit
nym pomaga „sponsor pry
watny" Andrzej Lehman.
- Dlatego wierzę, że sobie
poradzimy Na początek ze
braliśmy drużynę i spytali
śmy się czy czują się na si
łach. Darek Kwiecień po
wiedział wtedy że już myślał
o zakończeniu kariery, a te
raz okazuje się że mogą
przyjść dopiero dni w któ-

rych będzie mógł się wyka
zać - mówi Kogut.
Działacze myślą o pró
bach namówienia piłkarzy z
okolicznych miejscowości
aby wspomogli Błękitnych.
To jest jednocześnie szansa
na wypromowanie nowych
utalentowanych graczy.
- Zobaczymy czy to się
uda. Dla piłkarzy z niższych
lig, możliwość pokazania się
na boiskach V ligi, to prze
cież szansa na to, że dostrze
że ich ktoś z "piłkarskich sa
lonów" - mówi Kogut.
To, że w Motarzynie myślą
o klasie okręgowej poważnie
świadczy jeden jeszcze fakt.
Już dzień po propozycji dzia
łaczy ze Słupska zaczęto
przygotowywać boisko do
występów w "okręgówce".

Szkoda
Przykład Błękitnych Mo
tarzyno pokazuje, że jeśli się
chce i komuś na czymś zale
ży to można zorganizować
wszystko tak by się udało. W
wypadku Iskry okazuje się,
że pierwsze miejsce, wiara
piłkarzy i działaczy to jesz
cze mało. Bez poparcia
władz Iskra zawsze będzie
pierwszy zwycięskim zespo
łem, który musi zadowolić
się mianem przegranych...
(res)

Wyniki
Błękitni zajęli drugie miejsce w III grupie. Oto ich wyniki: ze Stegną
Parchowo 4:2 (u siebie) i 2:2, z Drzewiarzem Rzeczenica 8:1 i 4:3,
GKS Kołczygłowy 0:4 i 3:1, z Granitem Koczała 5:0 i 1:4, ze Skotawą
Budowo 3:2 i 2:3, z Interem Swierzenko 1:0 i 0:0, z Iskrą Dretyń 2:1 i
1:2, z Koralem Dębica - 3:1 i 0:2, z Kurierem/Grom Naklą 1:1 i 3:2, z
Sokołem Wyczechy 8:0 i 4:2, z Myśliwcem Tuchomie 4:1 i 3:2.

REKLAMA

prenumeratorói
Dziennika Bałtyckiego

Informacje sportowe
z Twojego regionu
prosto do domu
Zamów prenumeratę O 800 1500 26

Rozmaitości

piątek
12 lipca 2002 r.

Dziennik Sławieński

W SKRÓCIE

Rowerem za miasto

Rezultaty ostatniej koieki
5:4

Passat Bukowo Morskie - LZS Kowalewice

3:3

Wybrzeże Biesiekierz - Grot Bonin

5:1 • •
7:f

Zryw Kretomino - Zefir Wyszewo

S

US Sieciemin -Pomerania Ostrowiec
Orzeł Smardzewo - Premium/Węgoria Skibno

2:3

fci:
m.
'

ławieńscy cy
kliści organizu
ją przez całe
wakacje rowe
rowe wyjazdy
za miasto. Miło
śnicy jednośla
dów mają już za sobą wypa
dy do Darłowa, Kępic, Łętowa, Korzybia, Tychowa oraz
dookoła jeziora Kopań.
Głównym celem organiza
torów jest propagowanie
turystyki rowerowej, połą
czonej z czynnym wypo
czynkiem na świeżym po
wietrzu oraz poznawanie
piękna krajobrazu rejonu
sławieńskiej i Pomorza
Środkowego. W najbliższym
czasie cykliści planują wy
jazdy do Borkowa, Ustki,
Kępic oraz dookoła Jeziora
#Łętowskiego. W przyszłym
miesiącu zamierzają wziąć
udział w III Ogólnopolskim
Rajdzie Raciborza oraz
zwiedzić elektrownię wod
ną w Żydowie.
(RL)

PIŁKA NOŻNA. Za
H Końcowa tabela h
kończyli rozgrywki pił
karze walczący w ko
2&59t«0
1. Saturn .
26 55 93:53
szalińskiej klasie A. Mi 2. Wicher Hajka
strzem tej grupy został lUS Kowalewice 26 45 92:79
4. Passat
26 44 75:66
zespół Saturna Mielno. 5. Wybrzeże
26 44 59:54
Z pięciu drużyn powia 6. Zryw
26 42 68:50
26 41 71:49
tu sławieńskiego najle 7. Płomień
26 36 52:55
piej zaprezentowali się 8. Mewa
9. Pomerania
26 33 75:80
zawodnicy LZS Kowa
10. Premium/Węgoria 26 29 56:72
lewice, którzy po świet 11. Orzeł
26 2849:86
12. Grot
26 26 42:72
nych wynikach w run
26 19 50:85
dzie wiosennej awanso 13. Zefir
14. LZS Sieciemin
26 19 55:89
wali na trzecie miejsce
miejsce w tabeli roz
grywek. Na czwartym miejscu uplasowali się pił
karze Passatu Bukowo Morskie, na siódmym Pło
mienia Jeżyczki, dziewiątą lokatę wywalczyła Po
merania Ostrowiec, a jedenaste miejsce zajęła
ekipa Orła Smardzewo.

Plażowe granie

'

SIATKÓWKA.
Pierwszy Otwarty
Turniej Siatkowej
Piłki Plażowej or
ganizowany w ra
mach trzeciej edy
cji cyklu Grand
Prix Darłowa roze
grano na plaży
wschodniej w Darłówku. W zawodach
udział wzięło czter
naście par siatkar
Turniej plażowej siatków
skich. Końcowa
klasyfikacja turnie ki oragnizowano po raz
ju przedstawia się pierwszy.
Fot. M. Pietrasz
następująco:

J

uż po raz trzynasty Od
dział N auczycielstwa
Polskiego w Grudziądzu
gościł najlepszych polskich
brydżystów-nauczycieli.
Tym razem rozegrane tu
zostały VI Mistrzostwa Pol
ski w kategoriach par i te
amów. W tegorocznych mi
strzostwach bardzo dobrze
zaprezentowali się brydży-

2. Wojciech Wojciechowicz - Jacek Wojciechowicz (Koszalin)
4. Paweł Wyrwaszewski - Andrzej Babicki (Wałbrzych)

Następny turniej z tego cyklu zostanie przepro
wadzony 13 lipca. Początek zawodów o godz. 10.
(RL)
REKLAMA
MĘŻCZYZNA, wykształcenie średnie,
prawo jazdy, odpowiedzialny- poszukuje
pracy, 0604/282-305
RENCISTA, 28- letni, pilnie, szukam
pracy chałupniczej lub jako pomocnik
stolarza, 0503-953-368

CHAŁUPNIKÓW- adresowanie kopert,
1000 tygodniowo. Szczegóły korespon
dencyjnie, bezpłatnie „Wakter" 80-215
Gdańsk, Raciborskiego 4/1 koperta,
znaczek

DZIEWCZYNY

przyjmie nowo
otwarty lokal,
0605/07-51-72

HYDRAULIK, konserwator, rencistaróżne uprawnienia, uczciwy, (058)67272-48

RENCISTA, 28- letni, pilnie szuka pracy,
0503-953-368

KIEROWCA- mechanik- diagnosta, kat.

STUDENTA zaopiekuje się dzieckiem
na czas wakacj, tel. 052/397-55-45

B, obywatelstwo polsko- niemieckie,
(058)678-00-14
KIEROWCA kat. BCE, praktyka na ti
rach, 0691-645-275
KIEROWCA z samochodem Ford Tranzit, młody, dyspozycyjny, 0-608-651-396

STUDENT PAP - solidny, uczciwy, dys
pozycyjny, wykształcenie gastronomicz
ne, podejmie pracę. (059) 842-72-70'
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem we wła
snym domu lub na miejscu, doświadcze
nie, mogłabym zaopiekować się starszą
osobą, tel. 052/397-03-92

KUCHARZ- kelner, 27- letni, poszukuje
stałej pracy, nie tylko w zawodzie,
(058)572-11-89

KELNERKĘ do jastarni od zaraz, wyma
gania: minimum sanitarne, książeczka
zdrowia, praktyka, 675-25-99
KUCHARZA lub mtodesego kucharza
pilnie zatrudnię na okres 1- miesiąca,
059/866-28-29

SPRZEDAWCÓW pasz poszuku
jemy, 0-58/681-53-40

DROBNYCH podwykonawców remonto
wo* budowlanych, 552-17-46
MŁODYCH, petne etaty, również sezon,
1200- 2500,- miesięcznie. 664-07-97
PANIĄ z grupą inwalidzką do sprząta
nia, praca zmianowa, Lębork, 0-59/8631-344
PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Holandii,
Austrii, odbierz podatek najtaniej! Naj
skuteczniej! 058/301-82-63
PRACOWNIKÓW do 35 lat, oferujemy
szkolenie, rozwój zawodowy, wysokodochodowe stanowiska. 623-54-59
REPREZENTANT Handlowy, mile wi
dziany samochód. „1LOGISTICS" Źuralski, Słupsk, 59/8112740, office@1logistics.com.pl

MALARZ, szpachlarz, tapeciarz, 0504525-903

MURARZ, doświadczenie, (059)862-6589, (0693)31-43-20
MURARZ - kominki trydycyjne i obudo
wy wkładów z rozprowadzeniem,
(059)862-65-89, (0693)31-43-20
NAUCZYCIELKA

j.

rosyjskiego,

(058)778-29-94,0501 -983-335
OGRODNIK podejmie prace pielęgna
cyjne, porządkowe, (059)832-37-00
SPRZEDAWCA uczciwa, ukończona
szkoła zawodowa, 0-59/86-12-376

CITROEN Xantia Activa, 1995 r., poj.
2,01,106 KM, bordo metalik, wyposaże
nie, pełna dokumentacja, tel. 052/39729-34
DACIA. Cena do uzgodnienia. (059)
846-45-29
DAEWOO Matiz Live, 99 r„ 800,36 tys.
km, 15 000 zł, niebieski metalik, R, I,
(059)833-25-64

(059)862-65-89, (0693)31-43-20
MAŁŻEŃSTWO poszukuje pracy
z mieszkaniem. Doświadczenie w pracy

FELG115,4- otworowe, szerokie, 1.200
zł, 0601-078-675, 0501-619-296

na fermie drobiu i gospodarstwie, w pra
cach remontowych. Wiadomość: W.
Darga, 84-200 Wejherowo, ul. Sobie
skiego 223/3

RAT 126p, 1995, czerwony, oznakowa
ny, odcięcie zapłonu, H, R, AA, siedze
nia sportowe, bagażnik, cena 3.800,
(052)554-13-55
RAT 126p, 89r., hak holowniczy,stan
dobry, cena do uzgodnienia. 0-608-367674
RAT 126p, elegant, 1995, AA, czerwo
ny, oznakowany, odcięcie zapłonu, no
we oponz, akumulator, (052)554-13-55
RAT 126p, tanio, 200 zł, (058)778-11-

RAT Cinquecento, silnik, skrzynia bie
gów, kota, inne, 0-59/86-26-957, 0-608512-592

MOTOR WSK 125 czarna, stan dobry,
zarejestrowana, cena 220 zł, 0-691-716075

REANULT Megane, poj. 1,4,1996 r., ce
na 19.500 zl, serwiowany, salonowy, tel.
0600/056-931

OPEL Combo 1.7 D, sprowadzony, oclo
ny, R, 14.900 zł, 0505-771-016

RENAULT Megane 2001, 6.700 km, na
gwarancji, bogate wyposażenie, cena
39.500, (059)822-71-50
SILNIKI 380 V, 1,47 kW, 2,2 kW, 3 kW;
(058)678-44-07

OPEL Corsa, maska biała, 1996 rok, ce
na 150 zł, 0-59/86-22-632

SILNIKI 380 V z kołem pasowym, 1,1
kW- 1400 obrotów / minutę, (058)67844-07

OPEL Kadet, 1988 r„ uszkodzony, cena
1.700 zł, tel. 0601/684-136
OPEL Kadet, poj. 1,6, 1990/ 97 r„ tel.
0605/367-564
OPEL Kadett, 1.6 D, 1200 zł, bez prawa
rejestracji, (0502)51-76-79
OPEL Kadett, 88 r„ 1.6, 95 tys. km, 5drzwiowy, 5 biegów, srebrny metalik,
6500 zł, (059)834-24-14

FORD Escort, 1.4,1991, grafitowy me
talik, 5- drzwiowy, 11.200 zł, 0505-771-

OPEL Kadett, 88 r„ 93 tys. km, 6500 zł,
srebrny metalik, garażowany, zadbany,
(059)834-24-14, (0602)42-84-83

RAT 126p, 1985 rok, stan dobry, prze
gląd do 2003 roku, cena 500 zł, 0-692797-482

FORD Fiesta 1.1 benzyna, 1993/94,
95.000 km, 5- drzwiowy, granatowy me
talik, 0501-761-821
HONDA HD 08, eros, 1986, 6-biegowy,
0-605-276-035
IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r.,
6000 zł do uzgodnienia, możliwa zamia
na na samochód osobowy np. VW,
(058)324-44-67 po 19.00

OPEL Kadett kombi 1991 r. 1.6 H, WS,
EW 8900 zł 0609/547-584, 055/275-7671
OPEL Record 2.0,1978, wiśniowy, prze
gląd, OC, 1.300 zł, 0505-771-016
OPEL Rekore kombi 2,1,1981 rok, cena
1300 zl, 0-59/86-28-295
OPEL Vectra, 92 rok, wyposażony, za
dbany, tel.(052)39 78076
PEUGEOT 405, instalacja gazowa,
1989 r., cena do uzgodnienia, tel.
052/397-98-96

IZITERMA 3,80 x 2 x 2 ,0-608-693-974
JELCZ wywrotka 317 + przyczepa 10 to
nowa z podwójnymi burtami, cena do
uzgodnienia, tel. 052/397-65-86

PEUGEÓT505, 2,5 TD 88r„ złoty meta
lik, szyberdach. (059) 842-97-66
PEUGEOT J5,1986, cena do uzgodnie
nia, oraz drugi J5 na części, (059)822-

KOŁO samochodowe o wymiarach
135/13, stan dobry, 30 zł, (058)672-5016

MERCEDES „beczka", benz./gaz., 80 r„
5000 zł, ciemnozielony, stan db, (0503)
95-38-90

SKODA 120 ls, 1988 rok, cena 1900 zł,
stan dobry, 0-59/86-20-806 po 15.00,0601-29-64-65

TRABANTA sprzedam. (059)810-98-03
Jarosławiec
TRABANT combi. (059) 841-39-65

PRZYCZEPA
052/398-64-55

kampingowa,

gwiazda, cena 450 zł, tel. 052/398-93-

(RL)

!00 auta powypadkowe

0604-412-810

SKRZYNIA biegów do Renault Laguna,
*000001*• skup aut powypadkowych, 06C)3-767-991

73 po 17.

TANIO fiata 126 p, 88r„ 0-504-891-341

*000001*

samochody

rozbite,

0602-506-359

VECTRA poj. 1,8 Kat, 1992 r„ haetabek,
wyposażony, cena 13.000 zł, tel.

skup samocho
powypadkowych,

052/397-80-76

*000001*

WÓZEK widłowy „Bułgar", udźwig- 2,51,

0601-624-184

dów

silnik Perkinsa, stan idealny, mato eks
ploatowany, 14.500 zł, (058)778-27-18

DAEWOO, Renault, Fiat, Skoda, Peuge
ot lub inny (gotówka), 058/56-139-J4,

ZESTAW naprawczy do silnika Skody
120 L, 200 zł, nowy, (058)672-07-52

0602/31-28-73
FIAT 126p, 1997-99 po korzystnej cenie,

TRABANT Combi. (059) 842-50-49

0-609-418-703

UAZ 469 B, 87 r„ 4500 zł, (0604)26-3846

OPEL Corsa, Astra, Toyota, Yaris lub in
ny (gotówka), 058/56-139-14, 0602/31-

VW Golf, 1985 r„ poj. 1,6 D, żółty, bez
wypadkowy, LKW, trzydrzwiowy, cena
6.000 zł, tel. 069/156-09-28

I00-

auta

powypadkowe

0604-235892

ROMET 3 biegowy, 0-609-816-436
POWYPADKOWE, uszkodzone, za
chodnie. 671-59-62, 0601/800-490

VW Passat, 82 r„ 1.3,1300 zł, stan bdb,
(0505)70-54-38
VW Passat kombi, 1.6 D, 1987 rok, ce
na 7.900 zł, WS, CZ, AF, S, R, skórzana
tapicerka, komplet opon, zadbany, stan
dobry, 0606/343-135, 0604/964-332,
058/532-13-89.
VW Polo, poj. 1,0, stan bardzo dobry,
1992 r„ cena 9.000 zł, tel. 052/397-7287

, komplet nowe, Jelcz, 450 zł,
(059)862-45-39

tel.
GOLF II 89r„ wiśniowy. (059) 842-97-66

BARTOSZYLAS 2 ha ziemi na działki
budowlane, 0600/663-723
BOLSZEWO- działka budowlana, 1.800
m, prąd, telefon, woda- obok, (058)57207-93
BOŻEPOLE Królewskie, działki rekre
acyjne, 058/588-07-87
BYTÓW 48 m kw, własnościowe, 2-pokojowe lub zamienię na Trójmiasto, 0604-061-689
BYTÓW dom jednorodzinny, duży, moż
liwość zamieszkania dwóch rodzin, 0600-464-309,0-605-362-402
BYTÓW mieszkanie, 73 m kw., I piętro,
wygody, nowsze budownictwo, plus ga
raż, działka ogrodowa (altanka, szklar
nia, prąd, woda), Tel. 0505-658-798

28-73

UAZ 469B, stan bardzo dobry, tel.
0602/649-147

VW Polo 1,3 B, fox, 1991, garażowany,
AA, 0-605-276-035
PRZYCZEPA campingowa, 052/398-6455

SILNIK 380 V, 7,5 KW, obr. 1450, trójkąt

STAR 200 kabina, (059)858-18-19
TOYOTA Corolla 1,8 D, 88r„ garażowa
ny. 8300 zł. (059) 842-83-09

ty medal zapracowali Bogu
sław Dyk ze Słupska, Miro
sław Kopowski ze Sławna,
Kazimierz Gierulski i Bo
gusław Kozłowski z Lębor
ka. Drugie miejsce w tej ka
tegorii zajęli zawodnicy re-^^
prezentuj ący Bydgoszcz^^
i Elbląg, a trzecie Warszawę
i Zieloną Górę.

z Warszawy grającym
w składzie A. Mendecka - J.
Maliszewski. Na trzecim
miejscu uplasowali się bry
dżyści z Rypina - Cz. Biały A. Borkowski. Znacznie le
piej nasi zawodnicy radzili
sobie w turnieju teamów,
w którym wystąpiły 22 dru
żyny. Nasi reprezentanci
okazali się najlepsi. Na zło

94 r„ 1,8 benzyna. 1000zł.(059) 842-46-

OPEL Corsa, 1993 r., salon, garażowa
ny, I właściciel, tel. 052/397-08-99 po
godz. 19

FIAT Uno 1,0, 1993, 822-38-66, 0-692-

FORD Eskort 1.6 d, 1986 rok, 3.800 zł,
058/533-78-06, 0607/092-945
BAGAŹNIK samochodowy, zmaykany,
tanio, tel. 052/397-15-38

DAIHATSU Charade, 1,0, 5-biegowy,
AF, uszkodzony, 600 zł, (0692)78-2143, (059)862-51-67 po 20.00

TYNKARZ- tynki zwykłe i gipsowe,

FIAT 126 p, 1987 r„ nowa deska, palo
ny z kluczykiem, alternator, halogeny,
siedzenia lotnicze, wyspawany, tanio
okazja, tel. 0606/594-201

ści-belfrowie z naszego
okręgu. W trzysesjnym tur
nieju par, w którym wystą
piły 44 pary świetnie wypa
dła para słupsko-sławieńska w składzie Bogusław
Dyk i Mirosław Kopowski,
która zajęła drugie miejsce
zdobywając tym samym
srebrny medal. Nasz para
uległa jedynie zawodnikom

016

MALARZ szpachlarz, solidny, 0-59/8628-383

Fot. R. Lauren

Karty na stół

3. Andrzej toczków -Mariusz Deszcz (Darłowo)

cę, 900 miesięcznie, 0602/39-49-31

Sławieńscy cykliści w tym roku byli już m. in. w okolicach Kępic

Sukcesy sławieńskich brydżystów

1. Piotr Wachowski -Waldemar Węgierski (Koszalin)

RZETELNYM, dodatkową domową pra

serwis informacji lokalnych

Rekreacja na świeżym powietrzu

Koniec kopania
Wicher Kajka Mierzyn -Saturn Mielno

www.naszemiasto.pl

I000- auta rozbite,

228-214

AUTOWYNAJEM Zastępcze- Refunda
cja z OC, 058/552-75-22, 0601/651-672

(058)556-96-25,0604-836-202

ifa L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r„ za
mienię na samochód osobowy, np. VW
lub sprzedam, 6000 zł do uzgodnienia,

IOO auta powy
padkowe (094)341
68-53

BYTÓW mieszkanie 73 m kw, I piętro,
garaż, działka, 0-505-658-798.
BYTÓW mieszkanie 73 m kw, I piętro,
garaż, działka rekreacyjno-wypoczynkowa, 0-505-658-798

0604-

I000- powypadkowe, rozbite,

Bytów mieszkanie 53 m kw, bezczynszowe, co etażowe, ogdród, okna PCV,
cena do uzgodnienia, 822-38-66

pilnie, (058)324-44-67 po 19.00
POLONEZ, 84 r. 5 biegów zamienię na
Żuka, Nysę, Tarpana lub sprzedam,
(0503)82-07-62

BYTÓW nieruchmość zabudowana
1196 m kw pow. utwardzonej plus ma
gazyny, biuro, 0-503-145-484
CHARZYKOWY, domek letniskowy
PODZacisze, tel. 0692/937-805
CHARZYKOWY, dom mieszkalny, po
wierzchnia użytkowa 45 m kw., działka
400 m kw., tel. 058/637-34-46
CHARZYKOWY, działka rekreacyjna,
POD Zacisze, 340 m kw, tel. 0692/937805

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

CHARZYKOWY - domek murowany,
CO pow. 70 m kw, działka 447 m kw,
POD Zacisze, tel. 052/397-59-18 lub
0608/480-579
CHOJNICE, mieszkanie 71,5 m kw. 4
pok., III p., balkon duży loggia, 70 000
zł, własnościowe, (052)397-42-43
CHOJNICE, mieszkanie własnościowe,
ul. Książąt Pomorskich, 60,7 m kw, tel.
052/397-55-39
CHOJNICE - mieszkanie własnościowe
w centrum (Stary Rynek)opomiarowane,
pow. 51,5 m kw, IVp, 2 pokoje, PCV, tel.
0604/219-417
CHOJNICE - pól domu w centrum, 95
m kw, CO gazowe,wod - kan miejskie,
ogród 600 m kw, duży garaż, duży taras,
cena do uzgodnienia, tel. 052/397-54-04
po godz. 16 luv 055/272-89-79

DAMASZKA 45 km od Gdańska,
dom letniskowy, całoroczny, można
zamieszkać na stale, blisko jezioro,
las 058/536-75-07,0604/906-249.

NOWA Cerkiew, działka budowlana
uzbrojona, tel. 052/398-73-21
NOWA Wieś Lęborska, dom 270 m kw,
nowy, dziełka 2000 m kw, do zamiesz
kania, cena 1200 zł/m kw, zamienię na 4
z dopłatą, 0-604-555-223
NOWA Wieś Lęborska, działka 1900
m kw, 0-59/86-12-262
NOWY Dwór Wejherowski- działka bu
dowlana, 1100 m, uzbrojona, (058)67284-01

OSTROWITE k/ Czerska, działka letni
skowa (ogrodzenie, prąd, woda, kanali
zacja), 1920 m kw, bezpośrednio przy
jeziorze, rozpoczęta budowa, dom
mieszkalno letniskowy, stan surowy,
dach, dobry dojazd, cena 69.000 zł, tel.
052/327-57-05 lub 0607/095832
PROKOWO 4 km od Kartuz, 50 m od
drogi głównej, 1300 m kw., cena 15
zł/m kw., tel. 058/678-27-44
PUCK- hipoteczne, 800-1200 m kw., 25
zł/ m kw., 058/673-83-17,0601/628-102

LĘBORK pilnie mieszkanie w bloku do

W nowym obiekcie handlowo - usługo

50 m kw, I piętro najlepiej do remontu, 0-

wym w Chojnicach, wydzierżawię po

607-891-200

mieszczenie komfortowo wykończone,

nościową, 0505/278-745

DĘBNICA Kaszubska- dom wolnostoją
cy, cena 100000 zł, 0608-355-326
GDAŃSK Orunia, środkowy szereg, 180
m kw., 3-kondygnacyjny, 5 pokoi, duży
taras, 2 łazienki, osobny garaż 18 m kw.,
ogrodzona działka 260 m kw., tel.
(058)309-97-00 po 17.00
GDYNIA Dąbrówka - mieszkanie wła
snościowe, 57 m kw, z garażem lub bez,
tel. 052/397-07-88
GOSTOMKO, działka letniskowa i do
mek w stanie surowym, tel. 058/687-4838
GOŚCICINO- działka budowlana (865
m), prąd, woda blisko, tania, 058/67800-66

GOśCICINO k. Wejherowa- działka bulana, tanio; 0691-796-397
^^owlar

U-

kTOWO, dziatki budowlane, przy
działce prąd, woda, telefon, 20 zt/m kw.,
•09-28

JAGATOWO k. Pruszcza Gd., działki
budowlane, przy działce prąd, woda, te
lefon, różne wielkości, 20 zł/m kw.,
(058)683-09-28
Kopań gm. Darłowo, 60 ar nad jeziorem,
1200 m od morza, (094)314-18-39
Kopań gm. Darłowo działka rolna,
w trakcie przekształcenia, 60 ar, jezioro,
1200 od morza, (094)314-18-39
KOSAKOWO k. Gdyni, działka budowla
na, 782 m, (058)679-15-82
LĘBORK, dom piętrowy, CO gazowe,
zabud. gospodarcze, garaż, 100 m kw.,
działka 1200 m kw., 88 000 zł, (0504)6152-12
LĘBORK centrum dwa mieszkania na
jednym piętrze z możliwością połącze
nia, 0-59/86-28-456 po 20.00
LĘBORK centrum miasta 36 m kw, sta
re budownictwo, cena do uzgodnienia,
0-59/86-27-918,0-601-65-30-24

f

{ dom ul.Harcerzy 2E, 0-608lK c

9

IK lokal użytkowy 77 m kw, 059/86-20-656

LĘBORK mieszkania 2-pok., 67 m kw.,
parter, (059)862-58-91
LĘBORK mieszkanie 2 pokoje, 36 m kw,
parter, niski czynsz, 0-91/39-176-27, 0600-677-392
LĘBORK mieszkanie 2 pokoje, 67 m kw,
parter, cena 60000 zł, 0-59/86-25-891
LĘBORK mieszkanie 2 pokoje i kawaler
ka w nowym bloku z możliwością połą
czenia, 0-59/86-22-442
LĘBORK mieszkanie 34 m kw , parter,
do remontu, centrum, 0-601-895-266
LĘBORK mieszkanie 3 pokoje, parter,
garaż, ogród, cena 53000 zł, pilnie, 059/86-26-957,0-608-512-592
LĘBORK mieszkanie 48 m kw, os. Spor
towe, II piętro, cena 49900 zł, 0-603-7583-99

RUMIA- mieszkanie 3- pokojowe, 80 m,
możliwość powiększenia o 40 m,
150.000 zł, (058)679-39-05
SKARSZEWY, dom jednorodzinny, 116
m kw powierzchni mieszkalnej, działka
601 m kw, 058/588-04-04
SKÓRCZ, działka z budynkiem przezna
czonym na działalność gospodarczą,
0606/899-655
SOMONINO k. Kartuz- działka budowla
na 1100 m, uzbrojona, 20,00/ m,
(058)670-60-37
STUDZIENICE działka budowlana 1070
m kw, blisko jezioro, 0-608-093-133

szu do adaptacji na mieszkanie (wyna
jem lub kupno), tel. 0608/576-349

ODTRUWANIE u chorego w domu, Lę

Bytów okolice, posiadam do wynajęcia
DACHÓWKA betonowa, czerwona, pry
watnie, tanio, (058)679-15-82
Bytów posiadam do wynajęcia mieszka

ski), przy ul. Bytowskiej, tel. 0600/418348

DESKI podłogowe, sucha, różne długo

wym obiekcie na działalność bankową,
ubezpieczeniową, biuro, przyjmę przed
stawicielstwo lub inne propozycje, tel.

KLACZ 5-letnią, 058/686-76-62

0602/577-551

KONTENERY
magazynowe, chłodni
cze- „Balticon".

CHOJNICE - oddam w najem mieszka

GDAŃSK Os. Kolorowe, wynajmę
mieszkanie 2-pok., pok. dzienny z anek
sem kuchennym, łazienka, w.c., sypial
nia z kątem do pracy, od VIII/IX, 650 zł +

KROWA po drugim wycieleniu w maju,
tel. 0606/152-405

Tei. (058)663-00-79,
kom. 0605-051-328

LAMPA kuta ogrodowa, wysokość 180

11-06

LĘBORK, poszukuje kawalerki lub poko
ju do wynajęcia, (0609)52-47-53

MEBLE (nowe), „Gdańskie", kredens
wysoki, stół, krzesła dębowe, tel.

LĘBORK - wynajmę mieszkanie
os.Sportowe, 2 pokoje, kuchnia, łazien

0504/237-787

ka, II piętro, 0-59/86-25-819

NOWA kuchenka gazowa Amica, cena

LĘBORK centrum, wynajmę mieszkanie
3-pok., (059)863-20-92
LĘBORK kawalerka lub 2 pokojowe
mieszkanie wynajmę, 0-609-411 -934,059/86-20-919
LĘBORK mieszkanie , 2 pokoje, stare
budownictwo, tanio do wynajęcia, 059/86-31-303,0-505-519-477

OKNA nowe, zachodnie, drewniane, kle-

Hz, 60/45 W, 2775)425 Obry min., 15 zł/

PRALKA z podgrzewaczaczem, nie

519-477

052/397-62-04

bardzo dobry, tanio, cena 50 zł, tel.
2 balkony zamienię na 2 pokoje w no
powlekana od 4,30, słupki, bramy - wy

59/86-27-152
LĘBORK pokój umeblowany, dostęp do
577-548

ogrodzenie-

sztachetka,

plastik,

(0504)61-52-42, (0504)95-37-23

pokojowego do wynajęcia, 0-604-798618

srebrno- szare, 500 zł, 0607-931-560

CIĄGNIK C-330 i C-360, kombajn Bizon
1987 r., 1022 motogodz., pierwszy wła
ściciel, cena 40 tys. zl, kopaczka elewa
torowa i inny sprzęt rolniczy - sprzedam.
058/684-32-92 lub 0601-160-439

z dopłatą, 0-59/86-28-739

mniejsze z dopłatą, 0-59/86-25-141 po

DOJARKA przewodowa i bańkowasprzedam, 058/56-201-52

ściowe 67,5 m kw, I piętro, centrum na
18.00

GARAŻ murowany, wysoki na busa,
Człuchów, (059)834-14-20, (0603)40-

POTĘGOWO mieszkanie własnościowe

91-42

69 m kw sprzedam lub zamienię na

LĘBORK mieszkanie jednopokojowe 30
m kw i dwupokojowe 49 m kw na II pię
trze z możliwością połączenia, blisko
centrum, 0-59/86-22-442
LĘBORK mieszkanie własnościowe M5,
4 piętro, 72,5 m kw, 0-59/86-27-152

(Oi58)625-52-27,

ALARMY
0601/341-437

LĘBORK Os.Soprtowe, mieszkanie ,ll
piętro, 49900 zł, 0-603-75-83-99

TURYSTYKA I SPORT

mniejsze, 0-59/81-15-236 po godz.
20.00

kom

REDA, mieszkanie 1-pok.,

fortowe

KASZUBY-1/2 domu, zabytkowy, dział
ka- 800 m + gospodarczy, 40.000 zł,

0602/705-002

(052)398-31-02

REDA, mieszkanie 2-pok., komfor

KASZUBY dom jednorodzinny, wysoki
standard, jezioro, pow. mieszkalna 400,
działki 2600, garaż 60, suna, cena 950
tys., (059)82-18-258

odnajmę, 673-84-71,0602/705-002

LĘBORK sklep 20 m kw, 0-605-554-1
LUBOWIDZ dziatki rolne, blisko lasu i je
ziora, bardzo tanio, 0-59/86-12-563

SPRZEDAM trzy boksy handlowe na
Manhatanie. (059) 845-46-59

LUZINO- działka budowlana, 722 m, 30
zł/ m, media- obok, 0600-713-514,
0692-736-606
LUZINO- działka budowlana, 722 m,
media- obok, 23.000 zł, 0692-736-606
MIESZKANIE 2 pokojowe, 47m kw.,
sprzedam lub zamienię na podobne
w Stupsku. 0-605-463-507
NADOLE (J. Żarnowieckie)- domek let
niskowy, murowany, działka- 1000 m,
zagospodarowana, 0604-870-342

KASA pancerna, 120 x 60 x 48,
126x62x69, 195x100x44, 0-601-941-

wzrost 1,80, nowa, szyta na wymiar, ce
na 700 zl (do uzgodnienia), Sierakowcie, tel. 0503/393-337

ZAGUBIONO świadectwo ukończenia
technikum ekonomicznego w Staracho
wicach z 1970 roku na nazwisko Ko
smala Elżbieta Anna

SUKNIA ślubna, pierwsza właścicielka,
250 zł, Wejherowo, (058)677-40-63

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą
starszą w Lęborku, 0-59/86-12-937

SUKNIA ślubna 2 częściowa + futerko,
wzrost 180 cm, cena do uzgodnienia,
tel. 0503/393-337

ZESPÓŁ szantowy poszukuje tenora
oraz skrzypaczki lub skrzypka. 0-503705-690,0-608-370-849

terał + ładowarka, 60 zt, (058)778-02-18

SUPOREKS tanio, 0-505-377-746

AKORDEON 120- basowy, czerwony +
nowy futerał, (058)672-65-04

TOKARA do robienia warkoczy, Chojni

TELEFON komórkowy „Trium" na kartę,
stan idealany, cena 130 zl, tel. 052/397-

APARAT fotograficzny 12S Zenit z tele
obiektywem w metalowej skrzynce, ak
cesoria, 250 zt, 0607-931-560

ce, tel. 0504/237-787

TOKARKA frezarka uniwersalan, sprze

MAKS, 664-97-70
TELEFON komórkowy, Motorola
M 3888, ładowarka, futerat, tel. 052/39712-14

dam, 0-502-271-474

APARAT fotograficzny typu „Zorkij- 4",
stan dobry, cena: 130 zt, 058/672-50-16

WYPOSAŻENIE studia fotograficznego

BIELIŻNIARKĘ przedwojenną. (059)
843-63-81,843-56-46

TORBA skóropodobna, na zakupy, pa
kowna, stan bdb, 30 zł, 058/672-50-16

BRYCZKI do renowacj, tel. 0505/096630

WIERTARKA słupowa na korbę, 1935

ZBIORNIK do mleka 1.0001, oraz basen

EXLUSIVE 621-71-85

52-72

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

r„ wentylator pytoszczelny 380V,
(059)861-24-96, (0602)29-57-91

DESKI brzozowe, 0-602-857-400
WÓZEK dziecięcy, głęboki + spacerów-

opatowy do olepu, poj. 2.000 I, tel.

ka, dodatki, pokrowce, parasolka, 200
zł, 0607-931-560

DOMEK letniskowy, przenośny, tyśniewo k/Sierakowic, (059)86-13-209

052/398-84-20

400,- +liczniki

ATS Koln,
najtaniej,
wynajem
mikrobusów,

REDA, mieszkanie 3-pok.,

kom

fortowe, 600,-

671-49-59,
0605/665-838

+liczniki

+kaucja 2000,- odnajmę, 673-84-71,
0602/705-002

MIESZKANIE z pełnym wyposażeniem
dla dwóch panienek lub uczeniic oddam
w najem, tel. 052/397-22-80

GRUBOŚCIÓWKA trójstronna, pita sto
łowa tarczowa, (0602)52-16-43

218

towe 500,- +liczniki -t-kaucja 2000,-

MIESZKANIE 60 m kw., 65 000 zł lub
zamiana na mniejsze, (0600)06-58-39

FRYTKOWNICA barowa, 5 I, nowa, fir
my Frankę, 600 zł, (058)572-00-56

TELEFON komórkowy Siemens S8 + fu

po atrakcyjnej cenie, 0-59/86-27-416

KASZUBY, obiekt turystyczny- z dziat
kami- sprzedam, 058/588-25-81

ŁAKĘ nad rzeką, 2,70ha, pod „KRUS"
(059) 846-45-29

używana, w bardzo dobrym stanie,
sprzedam, tel. 052/398-11-07

Studium Ekologii i Agrotu

SUKNIA ślubna Cybeline, rozmiar
36/38, eeru, długa, krótki rękaw, 2 egz.
w Polsce, po jednej właścicielce, 800 zł,
058/677-52-55 do 15.30,058/672-76-67
po 16.00

prawie nowa, 1800 zl, (0604)34-89-01

hhimH

Ści, 25 zł, 058/672-50-16
zienka, własnościowe na kwaterunkowe

0692/644-835

USŁUGOWY Zakład Zduński - p
kominki, Lębork, 0-59/86-23-489

SPRĘŻARKA Apollo 200L 25 kW, 220V,

TELEWIZOR Neptun 171", 14", na caę-

LĘBORK zamiana 2 pokoje, kuchnia, ła

LĘBORK zamienię mieszkanie własno

SPRĘŻARKA Apollo 2001, 2,5 KW, 220

(0604)34-89-01

BETONIARKA oryginalna, 250 I, mato
SOFA 3- osobowa + fotele + 2 pufy,

LĘBORK poszukuję mieszkania 1 lub 2

058/572-18-21

USŁUGI ogólnobudowlane, 0502-328704

V, stan idealny, prawie nowa, sprzedam,

SŁUPKI fi 50, różne, rury fi 80 i 100,

kuchni i łazienki, osobne wejście, 0-609-

21", mlocarnia z silnikiem 5 kW,

058/681-88-20

+kaucja 1000,- odnajmę, 673-84-71,
LĘBORK mieszkanie 62 m kw, par
ter, z balkonem, nowe budownic
two, 0-602-784-523

MASZYNY I URZĄDZI

konawstwo. Skrzeszewo koło Żukowa,

GARAŻE blaszane.
Tanio! 058/775-04-61, e.00.13.00,

91-42

SIATKA ocynkowana od 2,20 zł/m kw.,

STUDIUM Hotelarstwa i Organizacji Tu
rystyki;

SUKNIA ślubna, 2 częściowa + futerko,

USA Loteria www.konsul.pl 042/659-7707

SNOPOW1ĄZAŁKA WC5, prasa „Kuna
ZIEMNIAKI jadalne - sprzedam, cena 35
gr/kg, 0601-160-439

SPRZEDAM tanio węgiel
brunatny z dostawą do
domu, tel. 052/398-70-24
lub 0604/205-632

POLICEALNE Studium Obsługi Celnej
i Spedycyjnej, Rotex, Gdańsk 058/3074-400, Kwidzyn 055/279-39-35, Stupsk
059/842-48-94, Tczew 058/532-41-79,
Starogard Gd. 058/562-96-09, Wejhero
wo 058/672-16-46

rystyki: 058/550-00-88,058/553-19-11

miecka, cena 45 zł, + płatka 3 - palniko
wa - 50 zł, tel. 0608/187-276

alna Szkoła Pracowników Ochrony

nia publiczne. Rekrutacja: 2002/
2003, Gdańsk, Pilotów 7, tel. 76179-76
www.tur.artnet.com.pl
(11.00-17.00) Atrakcyjny zawód!

SŁUPKI ozdobne pałacowe betonowe.
Tanio, (059) 811-36-98

REMONTOWO - budowlane od
A do Z, 0-59/86-25-790, 0-605-3490-70

szt., (058)672-33-41

ABSOLWENCI! Police

SIATKA ogrodzeniowa, powlekana
PCV, ocynkowana, słupki, bramy,
Przywidz, tel. 058/682-51-38

62-16

59-75, (059)862-22-04

LĘBORK mieszkanie 4 pokoje, 74 m kw,

GARAŻ murowany na busa, wysoki
w szeregu, (059)834-14-20, (0603)40-

tel. 052/398-31-32 w godz. 19-21

SILNIKI elektryczne- 2 szt, 220 V, 50

WRZEŚNIA Wlkp.- okolica, działka bud.
5400 m kw., 10 zt/m kw., (0602)13-6871

LĘBORK mieszkanie własnościowe M5
72,5 m kw sprzedam lub wynajmę, 0-

taczem do kukurydzy CLAS i JOHNDIR,

PROCESOR Celeron 700 MHz - 750
MHz, dysk twardy 10 GB, pilnie, tel.
0505/667-041

„Tur"- roczna- uprawnie

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia
pustaków i bloczków na Kaszubach,
wibroprasa, transport, kruszywo na
turalne. Władyslwa Joskowski, Golica, 83-321 Mściszewice, gm. Sulę
czyno, tel.058\685-00-30, 058\681-

prasy do słomy, wybieraki do kiszonki,

200 zł, wiek 1 miesiąc, 0-506-893-774

Gdańsk, 341-52-40

PŁYTY analogowe, 0-503-815-732

RAPORTÓWKA skórzana, nowa, 80 zt,
(058)672-50-16

MUZYK zawodowy : wesela, zaba
wy, 0-505-32-92-88

SIECZKARNIA jednorzędowa za zgnia

PIANINA kupujemy!

RADIOOTWARZACZ, CD, Aiwa, winda,
ściągny panel, nie zniszczone, wyjście
na wzmacniacz + głośniki, tel. 0609/559747

złotych, sprzedam, 0-605-460-743

PIEC kaflowy, nowy, szamot, (0503)94-

SEGMENT młodzieżowy, biały, tsan

DOM o pow. 55 m kw, poddasze (ocie
plone) + działka, dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, altana. Dach kryt WachodaChówką, nowe okna, drzwi, wszytskie inatsalacje, podłogi C.O., blisko las i jeizoro, tel. 0692/030-964

PRASA polowa Z-224/1, cena 15 tys.

PIANINA kupujemy! (0-58)661-60-

PODRĘCZNIKI do drugiej, trzeciej klasy
gimnazjum 1, Lębork, (058)863-91-51

KREDYTY dla rolników, Firma
Partner, Lębork, Al.Wólności 30,
0-602-329-945,0-59/86-222-92

POMPA podwójna głębinowa, kompre-

(0504)61-52-12

NAROŻNIK, wersalkę, szafki kuchenne.
0-692-465-272

10

PIEC piekarniczy, elektryczny, tzp 4 ko
morowy, 860-28-07

DŁUGI, handel, odzysk, 307-42-16,30744-17

0608/187-276

PINCZERKI miniaturowe po championie
2 suczki 3-msc. .szczepione z metrycz
kami, tel. (0-52)3974992

KUPIĘ stare
pocztówki,
(058)671-02-07

PIEC na trociny, 0-602-857-400

DETEKTYWISTYCZNE 058/30-74-311

PŁUG 2 - skibowy, obrotowy, przywie

(059)82-18-258

stare budownictwo do wynajęcia, 0-505-

wym budownictwie, I lub II piętro, 059/86-21-347

(055) 272 39 39,6503 386 853
IŁAWA, ul. Nityodle^ości 4. pok.8
(0K9) 644-19-21
CAŁWPW 0608 603 454,5
0501 352 529,0607 339 286 ;
c-mail: kredytypokka@wp,pl h

sor-sprężarka do 8 atm., waga do 50 kg,

CZĘŚĆI komputerowe, tel. 052/397-5717

PIANINA używane, (gwa
rancja,
transport)
0601/20-33-79

MAŁPOBK, W0j, foWm HP

pione z metryką, tel. 052/397-49-92

Hllllll lilllllll

OKAP gastronomiczny włoski, stal nie
rdzewna, 600 zt, kuchenka energoosz
czędna Amica- płyta ceramiczna, 500 zł,
(0504)61-52-12

500 zł, tel. 052/397-49-92

POLSKIE Owczarki Nizinne, szczenięta
rodowodowe, tel. 052/398-77-64

ZNACZKI pocztowe, niestemplowane, 4
klasery lata 60+90, Rokity, (059)821-2858

OP.YMA, FIWFTW W,

94

PINCZERKI miniaturowe po champio
nie, 2 x trzymiesięczne, suczki, szcze

jowne, 2,60 x 2 m, 600 złotych sztuka,

LĘBORK mieszkanie 2 pokoje, tanio ,

YT O W

699 04 99,761 88 33,621 80 46,
0607 339 286

z prasą lub bez, 1.000 zł, (052)398-31-

ziony z Niemiec, cena 700 zł, tel.

ROTTWELERY bez rodowodu, cena

WEJHEROWO- mieszkanie 3- pokojo
we, 52 m, 84.000 zł, (058)672-26-33 po

BORY Tucholskie, działki budowlane od
1100 do 2500 m kw., 5,50 zt/m kw.,
w pobliżu las, jezioro, PKP, 052/336-1010

OWCZARKI niemieckie, szczeniaki
sprzedam, 0600/980-817

ZBIORNIK 2000 I, na olej opalaowy
z osprzętem, tel. 052/398-84-78

KURTKA skórzana, męska, czarna, ma

MORO, nowe, z podpinką na zimę, na
176 cm, 150 zt, (058)672-50-16

76193 28, S56 7464,
761 93 26,520 26 32, OSO! 352 529

cena 700 zt, 0-602-857-400

600 zl, tel. 052/397-61-64

19.00

ŹEUSTRZEWO k. Redy, piętro domu,
140 m, ogród- 250 m, (058)673-61-34

co-mieszający, 6001, (059)811-18-15

MZ 250,1981, w całości lub na części,

cm z ozdobami, tel. 052/397-89-27
LODÓWKA- 200 zł, stan bdb, (058)778-

20

KURKI nioski sprzedam, szczepio
ne, 10- tygodniowe, 7,00 zł. Orle,
(058)572-15-43

PINCZERKI miniaturowe po champio
nach, szczepione z metrykami, cena

opłaty, bez pośredników, (058)344-05-

ŹEUSTRZEWO- działka z rozpoczętą
budową, 70.000 zł, (058)678-39-07

MIESZALNIK Rempłodex rozdrabniają-

MOCARNIA „7"- sprzedam, stan bdb,

JUKA, wysokość 2,20 zł, Charzykowy,
tel. 052/398-81-34

WYRZYNARKA 55 OW, płynnie regulo
wana, prędkość, 3 kąty ustawienia noża
- nowa, tel. 052/397-12-14

MEBLE barowe, witrynę chłodniczą,
grill, 0-59/86-23-543

S000 RATA ok. 150
50 000 RATA ok. 300
150 000 RATA ok. 900

60 zł, (058)672-50-16
CHOJNICE - do wynajęcia lokal w no

0501/405-791

MASZYNA szewska Singer, stary Typ,
cena 450 zt, tel. 052/398-93-80

rocznie

W Y PŁATA

RÓŻNE
DALMATYŃCZYK, szczeniak, szczepio
ny, cena 300 zł, tel. 052/396-73-20

KOMPUTER 400 AMD, pamięć 32 MB,
bogata grafika, akcelerator garficzny
trójwymiarowy, monitor Philips 14',dysk
2 GB, klawiatura mysz, cena 800 zt, tel.

WÓZEK spacerowy + pokrowiec + folia
+ tanio, 0-607-15-66-45

0607/565-131

HIPOTECZNE
BUDOWLANE.

0-59/86-12-496,0-602-295-791

EKSPRES do kawy ciśnieniowy, stan

CHOJNICE - przyjmę kawalera na po

WEJHEROWO- dom wolnostojący, do
zamieszkania, 220 m, działka- 447 m,
ocieplony, (058)674-73-49

od

MASZYNA dziewiarsko - przemysłowa,

GRZEJNIK c.o. panelowy, (na 12 m.kw),

A

•BEZ PORĘCZYCIELI

frytkownicę małą, 0-59/86-23-543

bardzo dobry, cena 300 zł, tel. 052/398-

WÓZEK niemiecki, firmy Shuttle, w sta
nie dobrym, mato używany, regulowany
uchwyt, tapicerka wymienna, duże kota,
gratis śpiwór do wózka, cena 350 zt, re
sorowany, tel. 052/397-88-30 wieczo-

ŁOSZIE wędkarsko - turystyczne, tel.

i\ KREDYT

darcze, atrakcyjnie położone. (059) 84626-55

FREZARKA oraz heblarka, szer. 60 cm,
dt. 180, cena do uzgodnienia, 0-600817-578

ŁODZIE wędkarsko - turystyczne, tel.
0607/565-131

052/398-78-39

chłodnicza, podgrzewacze wody - 3 szt.,

81-34

kój, tel. 052/397-59-78 po 20

WEJHEROWO- centrum, dom- szereg
(możliwość prowadzenia działalności),
150 m, 350.000 zl, 0505-45-37-85,
058/672-74-34

gwarancji, Polska, sprzedam, tel.

WÓZEK inwalidzki, nowy, mało używa
ny, składany, tel. 052/397-40-50

ło używana, 70 zł, (058)672-50-16

059/8624106
0602356435

LODÓWKA Polar, na gwarancji, witryna

po godz. 18

m kw, CO, ogród, wynajmę, tel.
0503/464-381

STUDZIENICE dziatki budowlane, 82165-15

WEJHEROWO (os. Kaszubskie)mieszkanie 2- pokojowe, 44,7 m, I pię
tro, 80.000 zł, (058)672-01-54

bez optat manipulacyjnych

(058)672-55-20

ści, pilnie sprzedam, tel. 052/398-28-31

CHOJNICE - 3 pokojowe mieszkanie, 85

lerkę samotnej pani, tel. 052/397-95-47

TURSK gm. Miastko, mieszkanie do re
montu, kontakt. Bytów, ul. Wojska Pol
skiego 48/1

Lębork, ul. Gdańska

• osoba samotna do 3000 zt 5
bez poręczyciela
•małżeństwo do 8000 zł|
bez poręczyciela
§

(059)821-82-54, 0-606-519-529

LADA chłodnicza LW 120 - 55P, 2 lata

URZĄDZENIE do masażu kręgosłupa
oraz matę masującą (dom, samochód)sprzedam, 250 zł/ sztuka, nieużywane,

DOM z ogrodem, zabudowanie gospo

działalność gospodarczą (gabinet lekar

Agencja Kredytowa ART

M1200

tel. 052/398-31-02 po godz. 20

SAUNY 052/346-27-53,0602/122-376

pomieszczenie 200 m kw, 0-502-271 -

CHOJNICE, dwa pomieszczenia na

Fahr

KOMBAJN zbożowy kupię do 7.000 zl,

ODTRUWANIE u chorego w domu,
Lębork 0-600-837-609

Bytów przyjmę na stancję jedną lub dwie

zbożowy

z sieczkarką, stan dobry, cena 19 tys.,
bork 0-600-837-609

nie 2-pokojowe, kuchnia, łazienka,
(059)822-12-52

KOMBAJN

FORMA metlowa, do fundamentu do
płotu, cena 200 zł, tel. 052/397-52-72

KARTA graficzna Ge Force 2 Mx 200 32
MB lub zamienię na tańszą, tel.
052/397-57-17

tel.059/821-82-54 lub 0606/519-529

LĘBORK odtruwanie u chorego w domu,
0-600-837-609

STUDZIENICE działka budowlana 1070
m kw, blisko jezioro, 0-608-093-133

TCZEW mieszkanie 85 m kw, 058/53249-98 po 18.00

RÓŻNE'

POSZUKUJĘ pomieszczeń na podda

nie 2 pokojowe małżeństwu, oraz kawa

TCZEW Al. Zwycięstwa, sprzedam
lokal 52 mkw, 1.550 zł/m, 0606/2091-28.

KOMBAJN zbożowy FAHR, 1.2001,

WYNAJMĘ pokój umeblowany, kuchnia,
osobie samotnej lub starszemu małżeń
stwu, (0609)57-75-48

osoby, 822-55-24,821-11-28
DĄBRÓWKA, gosp. rolne, (059)861-2496, (0602)29-57-91

na 1*00,0-692-677-135

tel. 0602/577-551

052/397-02-15 lub 0602/600-307
MIESZKANIOWĄ książeczkę oszczęd

UStUGliNNE

karnia, silnik 6 cyl., perkis, stan bdb, ce

o pow. 230 m kw, 25 zł m kw., + parking,
GARAŻ przy ul. Młodzieżowej 1, tel.

piątek
12 lipca 2002

Dziennik Stawieński

KOMBAJN klas matador gigant, siecz

ZDROWE I URODA

=11

'//;j Dziennik
Bałtyckimi

Ogłoszenia drobne

SZTUM poszukuję od zaraz kawalerki
lub pokoju z dostepem do łazienki,
(059)857-33-43,0-600-415-348

KRAKÓW, Hotel Studio, pokoje
z łazienkami. Promocje! 2-osobowe od
99,-! 4-osobowe- 180,- Dziecko- pobyt
gratis! Tel./ fax 012/641-64-15 www.ho-

TCZEW- Centrum Handlowe, ul.
Solidarności, ostatnie wolne po
wierzchnie do wynajęcia (po
wierzchnia wynajęta 80 %) Zapra
szamy firmy do współpracy. 041/3631-738, 0606/420-425, 0608/318205

telstudio.krakow.pl
PROMOCJA! Kaszuby, jezioro, komfor
towe domki, WC, łazienka, 59,- nocleg
24

WEJHEROWO-lub w domku g

ZAKOPANE-

018/20-70-333,0601/48-41-22

apartamenty,

BYTÓW lub okolice do 10 km, kawaler
kę do 30 m kw, 0-600-817-578

KASZUBY

LĘBORK mieszkanie 3-pokojowe
z ogródkiem w starym budownictwie,
5-93-86

PRZYJMĘ na pokój (kawalerka), tel.

pokoje,

(058)677-09-26
odnajmę

052/397-59-78 do 8 i po 20

ZAKOPANEKościelisko
www.michalowka.pl, pensjonat
pełny komfort, ładne widoki,
tel./fax 018/20-70-328, 0602/458-
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ogłoszenia drobnego do 10 słów

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI
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Bytów, ul. Wojska Polskiego 2
Człuchów, pl. Wolności 4
Lębork, al. Wolności 40
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Miastko, ul. Armii Krajowej 29
Sławno, ul. Basztowa 3
Słupsk, ul. Filmowa 3E

WfKUC ICUPM H0 migSigSHiEJ StCtOTUttCI PB

Bytów, ul, Wojska Polskiego 2, ul, Sikorskiego 8, Człuchów, plac Wolności 4,
Lębork, al. Wolności 40, Miastko, ul Armii Krajowej 29, Sławno, plac Wyszyńskiego 4,
Słupsk, ul. Wojska Polskiego 49A, Słupsk, ul Filmowa BE, Główczyce Urząd Gminy,
Potęgowo Urząd Gminy, 5łUpsk, ul. Braci Gierymskich 1, Słupsk, hipermarket Real.

I

[

I

J \_

L__J:
|

I

C O Z R O B I Ć żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się Z A D A R M O
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czym, tanio, małżeństwo z dzieckiem,

Gowidlinko,

treść:

z wyżywieniem (+58)682-72-59,550-44-

BYTÓW lub okolice, kawalerkę do 30
m kw, 0-600-817-578

0691/632-977,058/306-81-92

Dziennik Lokalny - kupon
pakiet nr S

"podpiś
UJB PfOTSLtJ FAKS

•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

piśiEśijj pm...mmsm

Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11.GRATKA*
10141219/A/S
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piętek
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Dziennik
Bałtycki*

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Dziennik Sławieński

BADMINTON

Jarosławiec. Dwunasty Międzynarodowy Bieg Po Plaży

weteranów
Bardzo dobrze zapre
zentowali się sławieńscy weterani kometki
słupskim turnieju
w kategorii wiekowej
powyżej trzydziestu
lat. W rozgrywkach in
dywidualnie zwyciężył
Piotr Łuszkiewicz ze
Słupska, który w poje
dynku finałowym po
konał Marka Mysiorka
ze Sławna. Trzeci był
Krzysztof Augustyn
także ze Słupska. Do
brze spisali się pozo
stali reprezentanci
Sławna: czwartą loka
tę zdobył Piotr Adam
czyk, piątą Jacek Wojt
czak, a szóstą Krzysz
tof Michalik. Na wy
różnienie zasłużyła
także Dagmara Wojt
czak, która w stawce
dwudziestu zawodni
ków zajęła ósmą loka
tę. Grę deblową wy
grała nasza para
w składzie Jacek Wojt
czak - Marek Mysiorek wygrywając w fi
nale z parą słupską
Piotr Łuszkiewicz Leszek Baryłka.

Po piachu i kamieniach

n

(RL)
REKLAMA

Wpi
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Na starcie biegu gtównego stanęło 266 amatorów biegania.

•PODŁOQI
SZWEDZKIE
Kolekcja '2002

J00 wzorów
•BOAZERIE
MDF, PCV
•PŁYTY OSB
'BLATY
KUCHENNE
s PŁYTY
|
MEBLOWE 1
F.H.U.P. ABLER
SŁUPSK- ul-

*
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wycięstwo Mikhajło Iveruka
z Ukrainy było
największą
niespodzianką
rozegranego
w
niedzielę
piętnastokilometrowego
biegu po plaży w Jarosław
cu. Walka o pozostałe czo
łowe lokaty rozegrała się
między znanymi i utytuło
wanymi długodystansow
cami z kraju i zagranicy.
Triumfator
imprezy
przybiegł na metę w czasie

ri

Bieg dziewcząt na dystansie
300 m

Bieg dziewcząt z rocznika
1986/85 na dystansie 1000 m

2. Paulina Panasiuk (Chudaczewo)

iKamimPc

|
Jolanta Torłop (Gdańsk)
300 m

Płyty warstwowe
Belki zetowe
Hale ZET
Profile zamknięte

1000 m

1. Bartosz

2. Jakub Adamczewski (Zecynia)

2. Rafa! Kania (Police)

1987/88 na dystansie1000 m

2000 m

leg cnropcow na

1. Paulina

2. Katarzyna Uzar (Jezierzyce)

3. Dominika Filanowska

nuk-Lipinski (bytów

3, Damian Witkowski (Warszawa)

Justyna
Ławrynowicz
i Piotr Pakos z miejscowej
Bryzy.
Ogółem w biegu głów
nym wystartowało 266 za
wodników z Polski, Litwy,
Białorusi i Ukrainy. Piętna
stu z nich nie dobiegło jed
nak do mety. Przed biegiem

biegała młodzież. Zmaga
niom młodych biegaczy
przypatrywał się gość ho
norowy imprezy medalista
olimpijski z Monachium
w podnoszeniu ciężarów
Zbigniew Smalcerz, który
był pod wrażeniem dobrej
organizacji i wysokiego po

ziomu biegów. Sukcesem
organizatorów imprezy by
ło niewątpliwie pozyskanie
licznego grona sponsoró^j^
dzięki którym młodzi i dfl^r
rośli uczestnicy otrzymali
nagrody, puchary i upomin
ki.
(RL)

BOHATEROWIE BIEGU
Bartosz Bartodziej

Aleksander Pańtak
pokonał całą trasę jarosławieckiego biegu na bosaka.
Spośród 521 biegaczy, którzy
dobiegli do mety był 124.
Pan Aleksander pochodzi ze
Fot. R. Lauren
Szczecina, ale obecnie
mieszka w Milwaukee
w Stanach Zjednoczonych, gdzie wykłada mate
matykę i fizykę w jednym z liceów. O biegu w Ja
rosławcu dowiedział się od swoich sławieńskich
przyjaciół z którymi studiował na Uniwersytecie
Szczecińskim. Ponieważ spędzał w Polsce urlop
postanowił stanąć na starcie. Aleksander Pańtak
ma 50 lat, a biegami pasjonuje się od 1978 roku,
a jego największym osiągnięciem jest ukończenie
Warszawskiego Maratonu Pokoju. Obecnie naj
chętniej biega boso. W ten sposób przemierzał już
plaże w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i na Ja
majce.

Ma dopiero trzynaście lat
a Już mo*e pochwalić się
wieloma osiągnięciami
w biegach przełajowych
i wyścigach na bieżni. Tre
Fot. R. Lauren
nuje zaledwie od dwóch
lat, a już trzykrotnie biegał
ze swoimi rówieśnikami na trasie w Jarosławcu.
Trzy lata temu zajął ósme miejsce w swojej ka
tegorii. Rok temu był drugi. Tym razem nie dał
żadnych szans swoim przeciwnikom. Dystans
około kilometra przebiegł w doskonałym czasie
3.22,00. W tym roku Bartosz z wyróżnieniem
ukończył szkołę podstawową i będzie się uczył
w darłowskim gimnazjum. Trzynastolatek trenuje
na obiektach szkoły morskiej pod okiem znanej
biegaczki Kamili Andrzejewskiej. Jego zaintere
sowania to komputery, piłka nożna i oczywiście
bieganie.
— -Tar--—
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BALEXMETAL

Blachodachówki

Panele ścienne

1.Joanna KI

IIJakub Grochowski (Piotrków Tr

Blachy trapezowe
Kasety ścienne

49,24 minuty wyprzedza
jąc o trzy sekundy Władi
mira Tiamczyka z Białoru
si oraz Jana Białka z Wej
herowa.
Wśród
kobiet
jako
pierwsza, z czasem 57,15
minuty finiszowała Ukrain
ka Olga Kozel. Najlepszą
biegaczką powiatu sławieńskiego okazała się Grażyna
Chudy, a najlepszym biega
czem jej brat Sylwester zawodnicy sławieńskiego
Święcą. W klasyfikacji gmi
ny Postomino zwyciężyli

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

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

12,21 zi/m
cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

10,19 zf/m
2037442/D/949

