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MALECHOWO

Sławno. Afera w spółdzielni mieszkaniowej

Pan na Brylowie

Adam Bryl jest twórcą powstają
cej w Borkowie średniowiecznej
osady. Tworzy ją wraz z grupą
okolicznych zapaleńców, miło
śników historii i zamierzchłych
czasów. Planuje też zorganizo
wać tam festyn historyczny.

CHMURY NAD
WYBRZEŻEM

"ARŁ0W0

Dni Miasta

Pokaz ratownictwa morskiego
z udziałem statku, kilku łodzi ra
tunkowych i śmigłowca Marynar
ki Wojennej to tylko jeden
z punktów programu rozpoczy
nających się dzisiaj Dni Darłowa.

"bat motocykli

Tysiące motocyklistów, skóry
i rockendroll. Tak wyglądał XIV
Zlot Motocyklowy „Nad Zale
wem" w Polanowie- najstarsza
i jedna z największych imprez
tego typu w Polsce.

SPORT

Pary na piasku

Drugi otwarty turniej plażowej
piłki siatkowej rozegrano w ra
mach trzeciej edycji Grand Prix
Darłowa. W zawodach udział
wzięły trzydzieści cztery pary
siatkarskie. Pierwsze miejsce
zajęli słupszczanie Maciej
i Aleksander Burzyńscy.

NASZ PLEBISCYT

Wybieramy włodarza

N

asz plebiscyt na najpopularniej
szego włodarza powiatu nabiera
tempa. Do redakcji „Dziennika"
wpłynęły już pierwsze kupony Na razie
nieznaczną przewagą głosów prowadzi
Andrzej Kruczkowski z Postomina. Tuż
za nim znajduje się wójt Malechowa
Adam Muszyński. Dali o sobie znać tak
że zwolennicy starosty Henryka Lomperta oraz burmistrza Sławna Wojciecha
Ludwikowskiego, którzy poparli ich
kandydatury. Dostaliśmy także kupony
od zwolenników wicestarosty Grzegorza
Januszewskiego.
Przypominamy że nasz plebiscyt trwa
do końca sierpnia. W każdy poniedzia
łek w „Dzienniku Bałtyckim" drukowane
są kupony na których można głosować
na najpopularniejszego samorządowca.
(ALI)
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- Wszystko będzie wiadomo po kontroli biegłego rewidenta - zastrzega Olejniczak.

C

ałe Sławno
żyje
aferą,
- która wybu
chła w Spółd z i e l n i
Mieszkanio
wej „Wybrze
że". Dwie wieloletnie pra
cownice podejrzewane są
o wyłudzenie około 13 tys.
zł.
Najprawdopodobniej
w sprawę zamieszanych jest
również kilku szeregowych
członków spółdzielni.
Mechanizm przekrętu był
trudny do uchwycenia, dla
tego trwał tak długo. Prezes
Kazimierz Olejniczak podej
rzewa, że zamieszane w ten
proceder osoby zaczęły
„kombinować" od kwietnia
ubiegłego roku. Dwie pra
cownice księgowości wyko
rzystały
skomplikowany
system nadpłat funkcjonu
jący w „Wybrzeżu".
-Jest aż pięć źródeł, przez
które pojawiają się nadpłaty
- wyjaśnia prezes. - To rozli
czenia za ciepło, wymianę
okien, wodę, dodatki miesz
kaniowe i różnica wynikają
ca z premii gwarancyjnych.
Zamieszane
pracownice
prawdopodobnie fałszowały
dokumenty księgowe. Od
bierały w dokumentach na
leżne nadpłaty czynszu jed

Fot. M. Pietrasz

nym członkom spółdzielni
i księgowały je innym, naj
pewniej
zamieszanym
w proceder osobom.
- Bilans się zgadzał, więc
trudno było wpaść na ślad
tego fałszerstwa - komentu
je Olejniczak. - Mieszkańcy
którzy mają nadpłaty, za
zwyczaj o tym nie wiedzą.
Dlatego nikt się do nas nie
zgłaszał. Mam pisemne
oświadczenie podejrzanych
pracownic, że członkowie
spółdzielni, którym księgo
wano nienależne im nad
płaty, wiedzieli o fałszer
stwie, a wyłudzone pienią
dze były dzielone.
Zarząd „Wybrzeża" zna
na razie nazwiska dziewię
ciu mieszkańców, którzy
brali udział w przestępstwie,
jednak prezes nie chce na
razie rozstrzygać, czy był to
udział świadomy, czy nie.
-Wszystko będzie wiado
mo po kontroli biegłego re
widenta z Sądu Okręgowego
w Słupsku - zastrzega Olej
niczak. - Sprawdzimy doku
menty bankowe od stycznia
ubiegłego roku, porównamy
je i wtedy prawda wyjdzie
na jaw.
Podobnego zdania jest
prokurator Piotr Wedmann,
który prowadzi tę sprawę.

Na razie nie chce się wypo
wiadać, bo nie wszczęto
jeszcze dochodzenia.
- Nikomu nie postawiono
zarzutów, wpłynęło tylko za
wiadomienie o popełnieniu
przestępstwa od zarządu
spółdzielni. Czekam na wy
niki czynności przeprowa
dzanych przez biegłych
i policję - relacjonuje We
dmann.
Jeśli jednak podejrzenia
prezesa Olejniczaka się po
twierdzą, zamieszanym oso
bom może być postawiony
zarzut poświadczenia nie
prawdy w dokumentach
i -wyłudzenia. Grozi za to do
8 lat więzienia.
Prezes Olejniczak jest
zdruzgotany wydźwiękiem
afery. Obie podejrzewane
księgowe
przepracowały
w spółdzielni wiele lat. Te
raz zostały zwolnione.
Główna księgowa, która
sprawowała nadzór nad ich
pracą, poszła na urlop. Pre
zes już zdecydował, że ona
również straci pracę.
- Najgorsze jest to, że
spółdzielnia straciła dobre
imię - dodaje. - Teraz trzeba
będzie odbudowywać nasz
wizerunek przez dobrych
kilka lat.
Adam Skorupiński

Marne szanse

N

iewielu rolników z powiatu sławieńskiego ubiegać się będzie
o pieniądze z programu Sapard,
Jktóry przedwczoraj zaczął przyjmować
wnioski od zainteresowanych gospoda
rzy. Biurokracja, jaka towarzyszy pro
gramowi zniechęca rolników. Ponadto
* trzeba spełniać wiele trudnych do speł
nienia warunków by móc się o te pie
niądze ubiegać. Rolnik musi także przy
stosować swoje gospodarstwo do wymo
gów unijnych a to sporo kosztuje. Musi
przygotować biznesplan, wypełnić masę
formularzy i załączników. Większość rol
ników jest zdania, że unijny program to
obiecywanie „gruszek na wierzbie", bo
niewielu rolników kwalifikuje się, by
starać się o te pieniądze.

(ALI)
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•Niebezpieczny podjazd
-Apeluję do spółdzielni „Wy
brzeże" o naprawę schodów przy
wejściu do pasażu handlowego
w bloku przy Jedności Narodo
wej, koło Bramy Koszalińskiej mówi Wiesława Malinowska,
mieszkanka Sławna. -Zapra
szam tam pana prezesa, zwłasz
cza z dziecięcym wózkiem. Nie
dość, że podjazd dla wózków
jest bardzo stromy, to jeszcze be
ton się wykruszył, przez co po
dejście jest niemal niemożliwe.
Jestem częstą klientką, podobnie
jak wiele innych matek, tamtej
szego sklepu z artykułami dzie
cięcymi. Jeszcze gorzej jest, gdy
chcę z wózkiem zjechać. Przecież
to chyba spółdzielnia odpowiada
za bezpieczeństwo na tym chod
niku?

Wybierz włodarza

cy w Muzeum Zamku Ksią
żąt Pomorskich, ale i licz
nych inicjatyw kultural
nych. Hobby kustosza to
rysunek - około 1000 jego
prac dokumentuje archi
tekturę i historię nie tylko
Darłowa, ale całego regio
nu Środkowego Pomorza.
Ostatnio jego rysunki piór
kiem były wystawiane
w niemieckim Gardenlegen - mieście partnerskim
Darłowa.
W muzeum pod jego
pieczą są wszystkie zabytki
ruchome, zajmuje się dzia
łami historii regionu, przy
rodniczo-morskim oraz et
nograficznym.

onstanty Kontowski,
starszy kustosz Mu
zeum - Zamku Ksią
żąt Pomorskich w Darłowie
został uhonorowany Zło
tym Denarem Eryka. Wnio
sek o nadanie mu tego wy
różnienia złożyły darłowskie stowarzyszenia spo
łeczne, m.in. Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Darłowskiej i Klub Obywatelski
EKO-Czuwanie. Wieloletni
kustosz muzeum w Zamku
Książąt Pomorskich ode
brał medal od Eugeniusza
Trzpisa, przewodniczącego
Rady Miejskiej w Darłowie.
Kontowski znany jest
nie tylko z wieloletniej pra

•Droga z przeszkodą
- Droga na przejeździe kolejo
wym w Karwicach będzie wkrót
ce nieprzejezdna - alarmuje kie
rowca z Darłowa. -Ostatnio pro
wadzono tam jakieś prace i tak
podwyższono tory, że trudno
w tej chwili przejechać. Szyny
wystają kilkanaście centymetrów
nad asfaltową powierzchnię, co
grozi praktycznie każdemu prze
jeżdżającemu tamtędy kierowcy
utratą resorów w samochodzie.
Gorzej, gdy ktoś nie zauważy
przeszkody i wjedzie z całą pręd
kością na przejazd. Coś takiego
może się skończyć nie tylko
uszkodzeniem wozu, ale i poważ
nym wypadkiem.

Konstanty Kontowski,
urodził się w Puławach
w 1952 r. Do Darłowa
przyjechał kilka lat po na
rodzeniu - tu kończył
szkołę podstawową i li
ceum ogólnokształcące,
studia ukończył na Kato
lickim Uniwersytecie Lu
belskim (historia sztuki).
Pracę w darłowskim mu
zeum rozpoczął w 1979 r.,
pokonał wszystkie szcze
ble muzealnej kariery, po
czynając od asystenta,
przez adiunkta, aż do ku
stosza, którym został w la
tach 90.
(ask)

Rozpoczynamy dziś plebiscyt na najpopularniejszego włodarza po
wiatu sławieńskiego. Raz w tygodniu będziemy drukowali w naszej
gazecie kupon na którym będą państwo mogli głosować na wójta,
burmistrza, starostę oraz wiceburmistrza i wicestarostę. Kupony na
których można głosować znajdziecie państwo w poniedziałkowych
wydaniach „Dziennika Bałtyckiego". Na państwa głosy wyłącznie
na oryginalnych, wyciętych z gazety kuponach, czekamy do końca
sierpnia. Kupony można wysłać pocztą pod adres „Dziennik Bałtyc
ki" pl. Wyszyńskiego 76 -100 Sławno lub dostarczyć osobiście do
naszej sławieńskiej redakcji. Co tydzień będziemy prezentować syl
wetki kandydatów oraz aktualny ranking.

m

NA NICH MOZESZ GŁOSOWAĆ
•
Henryk Lompert - starosta sławieński
•Grzegorz Januszewski - wicestarosta sławieński
•
Wojciech Ludwikowski, burmistrz Sławna
•
Piot Żylis, wiceburmistrz Sławna
•
Ewa Kucharska - burmistrz Darłowa
•
Ewa Bojkę - wiceburmistrz Darłowa
•
Adam Muszyński, wójt Malechowa
•
Andrzej Kruczkowski - wójt Postomina
•
Wojciech Stefanowski - wójt Sławna
•Franciszek Kupracz - wójt Darłowa

O TYM SIĘ MOWI

Uzdrowisko na pokaz?

R

przyszłego roku, jednak
przed nami masa pracy.
Pytanie, skąd w biednej
gminie wziąć pieniądze na
tę operację? Kupracz pod
powiada, że trzeba rozważyć
przesunięcie w czasie budo
wy sali gimnastycznej
w Dąbkach, a zaoszczędzo
ne w ten sposób środki (50
tys. zł) przeznaczyć na cel
nadrzędny, czyli stworzenie
warunków do powstania
uzdrowiska.
Wielu radnych podnosi
jednak temat wyzbywania
się terenów w Dąbkach
i okolicy, co świadczy o tym,
że gmina nie ma tak na
prawdę wizji przekształce
nia tej miejscowości.
- Lepsze byłoby wstrzy
manie się ze sprzedażą
działek w tym rejonie - ape
luje radny Sławomir Biliń
ski.- Przecież trzeba myśleć
o stworzeniu parku wodne-

adni gminy Darłowo
popierają ideę nada
nia Dąbkom statusu
uzdrowiska, jednak wielu
z nich wątpi, czy to się uda.
W kuluarach niektórzy
z nich mówili, że to inicjaty
wa na pokaz.
Do nadania takiego mia
na nadmorskiej miejscowo
ści w gminie Darłowo droga
jest bardzo długa - trzeba
przeprowadzić
szereg
żmudnych uzgodnień i eks
pertyz, czy Dąbki mogą być
uzdrowiskiem. Trzeba też
wydać sporo pieniędzy. Wójt
Franciszek Kupracz stwier
dza, że przygotowanie ope
ratu dla tego przedsięwzię
cia będzie kosztowało gminę
od 80 do 100 tys. zł.
- Chciałbym przyspieszyć
tę procedurę - zapewnia
wójt. - Dobrze by było, gdy
by Dąbki zyskały status
uzdrowiska w czerwcu

•Dywanik raz jeszcze
- Mam nadzieję, że remont ul.
Rapackiego (w Sławnie - przyp.
red.) jeszcze się nie zakończył pyta z ufnością mieszkanka tej
ulicy. -Bardzo się cieszę, że
wreszcie zniknęły dziury, które
były przykładem typowej „pol
skiej drogi". Jednak nawierzch
nia położona do tej pory nie wy
daje się solidnym zabezpiecze
niem przed „powtórką z rozryw
ki" dla kierowców i mieszkań
ców. Wierzę, że zostanie położo
ny kolejny asfaltowy dywanik,
który utrwali nawierzchnię.

(oprać, ask)

Wojciech Stefanowski
|
.
Ma 62 lata. Wójtem gminy Sławno
jest od marca 1992 roku. Jest absolfj wentem Technikum Rolniczego
w Słupsku. Po ukończeniu szkoły
ILI średniej pracował w Powiatowej RaFot.Archiwum
dzje Narodowej w Sławnie, później
w Powiatowym Związku Kółek Rolni
czych. Był też kierownikiem służby rolnej w gminie Sławno.
Przed objęciem stanowiska wójta pełnił funkcję doradcy rol
niczego na powiat sławieński. Ma żonę i dwóch synów, 34letniego Pawła i 31-letniego Rafała. Jego hobby to muzyka,
piłka siatkowa i narciarstwo.

Jj||

(ALI)

KUPON
Włodarz powiatu sławieńskiego
Fot. M.Pietrasz

go, terenów rekreacyjnych,
boiska - wtórują inni człon
kowie rady gminy.
Dodanie do nazwy „Dąb
ki" drugiego członu „Zdrój"
uznano za temat dla gminy
strategiczny. Czy lato przy
szłego roku to termin realny,
by tę sprawę załatwić - po
każe czas.
Adam Skorupiński

Uzasadnienie wyboru

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.

O NIM SIĘ MOWI

Pan na Brylowie

4 Liczba tygodnia

PODPATRZONE

•Miny na trawniku

Adam Bryl

7000

>rca powstającej w Borkowie
średniowiecznej osady

- Tyle ztotych koszto
wało Wojewódzki
Zarząd Melioracji
udrożnienie kanatu
między jeziorem
Kopań a morzem.

Wiek: 42 lata
Wykształcenie: zawodowe
Miejsce zamieszkania: Borkowo

A

dam Bryl jest twórcą
powstającej w Borko
wie średniowiecznej
osady. Tworzy ją wraz z gru
pą okolicznych zapaleńców
miłośników historii i za
mierzchłych czasów. Wcze
śniej Bryl pełnił funkcję in
struktora do spraw plastyki,
kilka lat prowadził zajęcia
teatralne z młodzieżą. Przez
blisko trzy lata pracował ja
ko scenograf w Teatrze Dra
matycznym w Słupsku. Po
tem prowadził mały zakład
w Sławnie, gdzie zajmował

DYŻUR
Na sygnały i opinie naszych Czytel
ników czeka dzisiaj Joanna Uchacy
pod numerem (0 59) 810 62 77,
(059) 810 51 34 albo w siedzibie re
dakcji w Sławnie przy pl.
Wyszyńskiego 1.
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się rzeźbiarstwem w drew
nie. W latach 1989- 1994
przebywał w Kanadzie. Tam
utworzył z kolegą galerię
„Fokus", uczestniczył w licz
nych wystawach i konkur
sach. Z dwóch międzynaro
dowych konkursów wrócił
z czwartym miejscem. Po
powrocie z Kanady kupił
dom w wsi Borkowo. Tam
odkrył megality, był inicjato
rem festynów „Spotkania
z prehistorią". W tej chwili
artysta z Borkowa z ekipą
młodzieży z okolic buduje

REDAKCJA SŁAWNO
Redaguje zespół oddziału „Dziennika Bałtyckiego"
,- . Sławno, ui. Basztowa 3,

eł

teMax (059) 810-51-34

Fot. M.Pietrasz

własną osadę średniowiecz
ną. Ma już na budowę osady
niezbędne pozwolenia. Pla
nuje też zorganizować tam
festyn historyczny. Ci, którzy
chcą poznać klimat średnio
wiecza będą mogli zmierzyć
się z pracami kowalskimi
w specjalnie wybudowanej
kuźni, miłośnicy kuchni bę
dą mieli okazję prześledzić
proces powstawania pod
płomyków czy pieczenia
chleba.
(ALI)

Plażowicze narzekają na nadmiar „bożych krówek" czyli biedro
nek, a mieszkańców ul. Armii Krajowej i Okrzei w. Sławnie zadzi
wiła obecność prawdziwych krasul, które pasły się na przyblokowych trawnikach w biały dzień. W ciągu paru godzin krowy zro
biły z zadbanych skwerków teren prawdziwie „zaminowany".
Do tej pory mieszkańcy nie mogą dojść, skąd się tam wzięły.

REKLAMA
Redaktor naczelny:

Maciej Sjentieda,tel. 300 33 00

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
teł. (058) 300-32-60, fax 300-32-66,
300-32-10 łax 300-32-13
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2
teTpf660-65-00,660-65-01

WYDAWCA
teł. (058) 660-65-20 do 33

(rejLa)

i, ul.

tel.(058)622-74-79

Sławno tel/fax
ul. Basztowa 3

810-51-34,
810-24-96

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

Drukarnia CPP Oddział Gdańsk,
ul. Połęże 3
tel. 305 90 25, fax 305 90 24
Proj. graficzny - Krzysztof Ignatowicz, tel. 3003128

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

mm Dziennik
wybrzeża Bałtycki*

Temat

piątek
19 lipca 2002 r.

Dziennik Sławieński

Z POWIATU

Prawie sto tysięcy kary za nieprawidłowości

Burza nad centralą

Strzały nad morzem
JAROSŁAWIEC. Otwarte zawody strzeleckie
o puchar Zdzisława Sieradzkiego, przewodniczą
cego Rady Gminy w Postominie rozegrano w Jarosławcu.Zawodnicy startowali indywidualnie
w kategorii kobiet i mężczyzn. Impreza zgroma
dziła ponad stu uczestników, również turystów
przebywających w tej nadmorskiej miejscowości.
W kategorii kobiet zwyciężyła Anna Panek z Kra
kowa. Drugie miejsce w strzelaniu z broni pneu
matycznej zdobyła Sabina Harasym z Wrocławia,
trzecią pozycję zajęła Adela Piaszczyńska z Królewa w gminie Postomino. Wśród mężczyzn naj
lepszym strzelcem okazał się Tomasz Grews
z Mielca. Zaraz po nim uplasował się Piotr Pluskota z Łodzi i Zbigniew Sobolewski z Piotrkowa
Trybunalskiego. Zawody już po raz trzeci obsługi
wane były przez rodzimych instruktorów z sekcji
strzeleckiej klubu sportowego „Przełom" w Posto
minie. Nagrody dla zwycięzców przygotowała tak
że Agencja Mienia Gminnego i Spraw Publicz
nych w Postominie.
(ALI)

KONKURS
DZIENNIKA" I PZU ŻYCIE

Producenci rolni chcą zmian personalnych w centrali nasiennej.

R

olnicy
szeni w zrze
Powi atowy m
Związku Sto
warzyszeń
i Producentów
Rolnych chcą
zmian personalnych w sławieńskiej Centrali Nasien
nej. Już od dwóch lat jej

działalność negatywne oce
niały samorządy gminne
oraz Zespół Doradztwa Rol
niczego w Sławnie. W cen
trali przeprowadzono kon
trolę. Wojewódzki Inspekto
rat Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Szczecinie
dopatrzył się nieprawidło
wości. Jak ustalono centrala

sprzedawała na cele siewne
materiał paszowy i kon
sumpcyjny po cenach mate
riałów siewnych. Teraz firma
musi zapłacić blisko 95 tys.
zł kary. Rolnicy nie są z tego
rozwiązania jednak zadowo
leni.- Ta kara nie będzie re
kompensować szkód ponie
sionych przez rolników -

Fot. M. Pietrasz

oburza się Ryszard Kozłow
ski, szef Związku Stowarzy
szeń i Producentów Rol
nych w Sławnie. - Już raz
wystąpiliśmy z wnioskiem
o przeprowadzenie zmian
personalnych. Teraz wnio
sek postanowiliśmy pono
wić. Czekamy na decyzję
wojewody.
(ALI)

Propaganda czy dbałość o zabytki?

Cmentarne dylematy

W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze
możecie Państwo wygrać komputer. Wystarczy
wziąć udział w naszym konkursie. „Dziennik
Bałtycki" oraz PZU Zycie 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.

P

orządkowanie cmen
tarzy w miejscowo
ściach gminy Darłowo
nie wszystkim się podoba.
Radna Grażyna Pokrywka
upatruje w tym działanie
propagandowe i marnotra
wienie gminnych pieniędzy.
- Skoro są to w większo
ści cmentarze parafialne,
to za ich uporządkowanie
powinien zapłacić Kościół
- uzasadniała na ostatniej
sesji Rady Gminy G. Po
krywka. - Poza tym, nie
wszyscy mieszkańcy gmi
ny są katolikami, a to my
wszyscy ponosimy koszty
tych prac.
Radna zażądała, by wójt
uporządkował sprawy po
między władzami kościel
nymi a samorządem gmin
nym. Pytała również, czy
urzędnicy posiadają wykaz
zabytków znajdujących się
na terenie gminy i czy są to
tylko kościoły.
- Skoro zabieramy się za
remonty zabytków, to nie
można ograniczać się do
kościołów - uzasadniała
radna.
Przypomnijmy, gmina
przeznaczyła 50 tys. zł na

PZU ZYCIE SA

Kupon konkursowy

Bezpieczne Pomorze

ooi'

Głosuję na najlepszego dzielnicowego:
imię i nazwisko:
Adres komisariatu:

Największym problemem mojej okolicy jest:

Lapidarium przy kościele w Cisowie to jeden z elementów prac porządkowych fi
nansowanych przez gminę.
**.***

uporządkowanie cmentarzy
w Cisowie i Domasławicach, w kolejce czekają na
stępne wiejskie nekropolie.
Wójt zapewnia, że gmina
postanowiła zadbać o swoje
zabytki.

- Musimy dbać o dzie
dzictwo ziemi darłowskiej argumentuje wójt Franci
szek Kupracz. - Łączenie
tego z przedwyborczą pro
pagandą jest co najmniej
nie na miejscu.

W tej chwili najbardziej
zaawansowane są prace na
przykościelnym cmentarzu
w Cisowie. Powstało tam nie
wielkie lapidarium, kończo
ne są chodniki z polbruku.
(ask)

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

PZU ŻYCIE SA

podpis

Organizatorzy:

"ft> nsszemittto.pt

Dziennik
Bałtyckie

piątek
19 lipca 2002 r.
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teraz juz za:

szwedzka precyzja
fachowe doradztwo
gwarancja 15 lat
atesty i aprobaty
transport

BORE
i
Wiesz co masz na dachu!

Pytaj w autoryzowanych biurach sprzedaży:
w ciągłej ofercie:
781 66 77
Gdynia
ul. Rdestowa 41
blachodachówki
301 67 12
ul. Mostowa 14
Gdańsk
blachy trapezowe
(055)236 15 41
ul. Warszawska 66
Elbląg
685 32 99
ul. Gdańska 28
Kartuzy
blacha płaska
686 72 44
ul. Wojska Polskiego 8
Kościerzyna
675
59
75
ul. Pucka 31
Leśniewo
okna I wylaży dachowe
863 22 77
ul. Stupska 18
Lębork
(055) 647 16 85
al. Wojska Pólskiego 91
Malbork
orynnówanie borga
773 35 51
ul. Obr. Westerplatte 1A
Pruszcz Gd.
orynnowanie pcv
678 71 11
ul. Gdańska 16
Reda
563 90 95
os. Konstytucji 3 Maja 5A
Starogard Gd.
opierzenia
247 93 35
ul. Gdańska 43 A
Sztutowo
777 18 80
ul. Jagiellońska 55
Tczew
uszczelki
774 58 55
ul. Łąkowa 4
Władysławowo
ul. Kościerska 9
681 82 56
Żukowo
wkręty
10143390/C/30

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY

Patronackie Stacje Pałtw

z dostawą do domu

Rafinerii Gdańskiej BA

Spraećtófc dataafiósma I hurtowa paliw

i n f o I i n ia
76-241 Stara Dąbrową. Nowa Dąbrowa k. Stupska
tel. (0593 811 34 57, 811 34 78, fax (059! 811 34 77

84-220 Strzebieśino
teł (058} 676 24 84-85
tel. kom. 0601 997 611

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

JAPPARTS
no samochodów

JAPOŃSKICH,
KOREAŃSKICH

Hobby

www.naszemiasto.f;
śttrwi'. informacji lokalny* Ii

Malbork. Hodowla z diamentami jak wróble

Gołębie serca

G

ołębie to
warzyszyły
panu Gerh a r d owi
Radtke
z
Malborka
od dzieciń
stwa. Teraz ma ich 120
osiemnastu ras. Są wśród
diamenty. Gołębie diamen
towe, bo o nich mowa, naj
mniejsze na świecie, są
wielkości wróbli. Pan Ger
hard jako pierwszy na Po
morzu zaczął je hodować.
- Te gołębie to był poda
runek od kolegi z Australii,
który przeprowadził się tam
na stałe. Wiedział, że sprawi
mi przyjemność - wspomi
na G. Radtke.

Pan Gerhard mówi, że
patrząc na swoich 120 gołębi uspokaja się. Sprawdza
się to szczególnie, gdy wraca z meczu malborskiej Pomezanii lub zawodów żużlowych w Trójmieście. Najbardziej lubi obserwować
jednego z największych gołębi, garłacza pomorskiego.
Większość gości podzieła moją opinię, że to
bardzo piękny ptak - mówi
G. Radtke. - Podziwiam tak
że białotarczowego wie
deńskiego,
który
zmienia kolor z
żółtego, gdy jest
młody,
na
śnieżnobiaty

sprawną lewą
rękę. Musiał
zrezygnować
zaz pracy
wodowej i
m

in

z

po

dów finansowyclr
hozaczął
dować gołęrasowe
wo

Łatwo wpadają
w popłoch
Gołębie
diamentowe
wzbudzają duże zaintereso
wanie wśród innych ho
dowców.
- Przyjeżdża do mnie
wiele osób, by je zobaczyć.
•I
Informacje o hodowli uzy
skują podczas wystaw, w
których
biorą
udział. Gerhard Radtke prezentuje gołębia diamentowego.
Fot.: Aleksander Winter
Pierwsza para gołębi dia
mentowych wyhodowanych
- Jednak nadal trzymam płatnej pracy za zachodnią
przeze mnie powędrowała
pocztowe.
One, jak czło granicą. Nie pojechałem.
Rosjanie strzelali
do Poznania - mówi pan
wiek, czują się najlepiej Zostanę tutaj na zawsze.
do ptaków
Gerhard.
tam, gdzie się urodziły Tak Teraz jestem Polakiem Te diamentowe ptaszki
Pan Gerhard mieszkał jest i ze mną. Moi rodzice mówi pan Gerhard.
są bardzo płochliwe, dlate przed wojną w Nowym Tar mogli po wojnie wyjechać
Jego zdaniem, określić
go Gerhard Radtke umie gu koło Malborka. Wtedy ze mną do Niemiec. Znałem własną narodowość nie za
ścił je w innym pomiesz tereny te należały do Nie niemiecki i czułem się wsze jest tak łatwo. Jego
czeniu niż pozostałe gołę miec.
Niemcem. Gdy wiele osób dziadek przed I wojną
bie. Dwa młode i dorosła
- Większość mieszkań po wojnie wyjeżdżało, my światową przyjechał do
para mają oddzielne klatki.
ców hodowała gołębie na śmy zostali, ponieważ na tej Niemiec jako Rosjanin.
- Obce osoby, wchodzące
ziemi się urodziliśmy i tu Ożenił się z Żydówką. Żyli
mięso. Gdy po wojnie przy
do pomieszczenia, wywołu
jest nasze miejsce. W latach w Niemczech, stali się więc
szli Rosjanie, wystrzelali
ją u nich duży stres - wyja
siedemdziesiątych dosta obywatelami tego kraju.
wszystkie. Trenowali w ten
Grażyna WosińskśM
łem propozycję dobrze
śnia hodowca.
W Australii gołębie dia sposób celność - wspomi
mentowe wykluwają się na.
Sukcesy hodowcy
Do hodowli powrócił po
przez około 12 dni. W Pol
latach,
gdy
jego
znajomy,
sce, z powodu niższych
Ptaki Gerharda Radtke na wystawach otrzymują najwyższe noty. W
temperatur, ten czas wynosi Jan Paliga, podarował mu
Pruszczu Gdańskim w 2001 roku tytuł czempiona przyznano trzem
gołębiom: akermańskiemu, wiedeńskiemu białotarczowemu i peruod 16 do 19 dni. Ważą około kilka gołębi pocztowych.
karzowi. W tym roku w Gdańsku na krajowej wystawie tytuł czem
10 gramów. Zachwycają Tylko te ptaki hodował do
piona otrzymał gołąb akermański.
pięknymi oczami. W czaso 1997 roku. Wtedy zachoro
Na wystawie w Rusocinie G. Radtke zdobył I miejsce za wystawie
pismach fachowych trudno wał. Częściowo został spa
nie 11 różnych ras gołębi.
raliżowany i do dziś ma nieuzyskać o nich informacje.

Egzotyczne
historie

EKSPLOATACYJNE DBLACHARSKIE

Pan Gerhard hoduje także gołę
bie zamojskie, zwane też perski
mi. Najprawdopodobniej zostały
przywiezione do Zamościa w
XVII wieku. Na przełomie XVIII i
XIX wieku były dość licznie ho
dowane w miastach leżących w
dolnym biegu Wisły. Zostały tam
przywiezione przez flisaków
spławiających towary z południa
Polski do Gdańska.

owiojsk

tel./fax 058 661-29-20
SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA

-| Przybyły z Indii

www.japparts.pl, e-mail:biuro@japparts.pl wutiŁAw

Ogłaszaj się

moro
GRATKA

zawsze w środę w Dzienniku

Biura

Reklamy:

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (0-58) 30-03-267
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2, tel. (0-58) 66-06-525
Słupsk, ul. Filmowa 3e, tel. (0-59) 848-17-30

Pawiki są jedną z najstarszych ras gołębi. Te ptaki również hoduje G. Radtke.
Fot.: Aleksander Winter

Pawiki to jedna z najstarszych
ras gołębi wyhodowanych przez
człowieka. Ojczyzną tych pta
ków są Indie. Wykopaliska ar
cheologiczne świadczą o tym, że
pawiki trzymane były na tere
nach starożytnej Asyrii już 2000
lat przed naszą erą. Na Półwy
sep Iberyjski trafiły razem z
Maurami. Wspomina o nich
uczony arabski, Abul Fazla Jahia
w swoim dziele pochodzącym z
1150 roku.

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

WIECZÓR

|wybrzeża

Nel

Dziennik
Bałtyckimi

piętek
19 lipca 2002 r.

Oferta ważna do 23 lipca 2002 r.

Śmierć miała odmienić jego życie

Nowa tożsamość

Ż

yłby pewnie do
dziś, gdyby nie
znalazł się w
nieodpowied
nim czasie i
miejscu. Gdyby
miał o 10 lat
więcej, albo o tyleż mniej,
był blondynem...
To była majowa noc. Dy
żurny Komendy Powiatowej
Policji nie spodziewał się, że
akurat jemu przypadnie
odebranie informacji o zda
rzeniu, które niemal do złu
dzenia przypominało mu
oglądany kiedyś film krymi
nalny. Ale on wówczas o tym
nie wiedział.
Było około godz. 23, kiedy
powiadomiono go o płoną
cym samochodzie na drodze
dojazdowej
do
trasy
Gdańsk-Warszawa.
Po
chwili strażacy ochotnicy,
którzy jako pierwsi tam do
jechali, uzupełnili: - W środ
ku jest częściowo zwęglone
ciało kierowcy. Z numerów
rejestracyjnych białego fia
ta wynikało, że należy on do
któregoś z mieszkańców
Braniewa. Funkcjonariusze
tamtejszej komendy szybko
ustalili: - To się zgadza, tyle,
że samochód był wykorzy
stywany przez pracowni
ków firmy, której oddział
mieścił się w O.

Nie układało się
27-letniemu Arkadiuszo
wi D. ostatnio się nie wiodło.
Kłopoty firmy w której był
zatrudniony, miały wpływ
także na jego życie. Bał się,
że w każdej chwili może
znaleźć się na bruku. Praca
nie przynosiła mu ani satys
fakcji, ani tym bardziej pie
niędzy o jakich marzył. Zaj
mował się akwizycją róż
nych urządzeń dla hodow
ców drobiu, głównie zaś
myjek ciśnieniowych. Jego
wynagrodzenie
zależało
głównie od prowizji. A ry
nek zaczął się szybko kur
czyć, bo ile takich urządzeń
hodowca może od niego ku
pić w ciągu roku? Poza tym
i ta branża zaczęła mieć kło
poty Nie układało się Arka
diuszowi D. życie rodzinne.

i

REKLAMA

Ogłaszaj się

l

Z żoną dochodziło coraz
częściej do konfliktów. Jego
praca wymagała częstych
wyjazdów w teren, wracał o
różnych porach, a to rozry
wało więzi.
Coraz częściej nachodziła
go myśl, że musi to wszystko
jakoś uporządkować, coś
zmienić, bo tak dalej żyć się
nie da.

Miał serdecznie
dość
Wziął kluczyki służbowe
go samochodu, z kolegami z
pracy zamienił kilka zdań,
jak każdego dnia. Podjechał
pod dom, co rzadko mu się
ostatnio zdarzało. Żona wy
chodziła z córką na spacer.
Nie miała ochoty na dłuższą
rozmowę, zbyła go po pro
stu. Machnął jeszcze ręką
córce na pożegnanie. Spie
szyło im się na plac zabaw
Przesłuchiwana potem
żona stwierdziła, że nie do
strzegła nic dziwnego czy
niepokojącego w jego za
chowaniu. Nie zapamiętała
też, czy mówił jej o tym, że
może nie wrócić na noc.
Miał serdecznie dość tej
roboty Zjechał z krajowej
drogi. Wąska asfaltówka
wiodła do wsi N. Zatrzymał
się przed sklepem. Kupił
kilka bułek, kiełbasę i pepsi.
Z tym prowiantem ruszył
nad brzeg pobliskiego jezio
ra. Tam, przez nikogo nie
niepokojony, zjadł drugie
śniadanie.
Potem
się
zdrzemnął. Wieczorem pod
jechał do stacji benzynowej.
Wypił kawę, zatankował,
kilka litrów benzyny wlał
też do kanistra. Wrócił jesz
cze, żeby zjeść bigos. Potem
wsiadł do samochodu.

Nieznajomy
Jechał niezbyt szybko. Na
poboczu mignęła mu syl
wetka mężczyzny. Machał
do niego ręką. Zatrzymał
się. - Jedzie pan do N? - za
pytał nieznajomy - Masz,
chłopie, szczęście - powie
dział po krótkim wahaniu.
Przez jakiś czas jechali w
milczeniu. Arkadiusz D. wy

*-

i Tłumiki
BOSAL

TANIEJ!

Opony
od 5Szł

TYLKO DO KOŃCA MIESIĄCA! TYLKO DO KOŃCA MIESIĄCA

tel. (0-58) 30-03-233

Gdynia, ul. Starowiejska 17/2
tel. (0-58) 66-06-527

Słupsk, ul. Filmowa 3e
tel. (0-59) 848-17-30

185/60 R14

185/65 R14T

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ NAS:
80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 11, XI p„ pok. 1110, tel. 058/321-72-75
81-386 Gdynia, ul. 10 Lutego 7,1 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 I
TYLKO DO KOŃCA MIESIĄCA! TYLKO DO KOŃCA MIESIĄCA

185/60 R14H
185/65 R15T
195/65 R15H

185/65 R15
195/60 R15
195/65 R15

Cena

189
239
D 279
D 369
F 382
f 389

185/65 R14T

175/65 R14T
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największy wybór
w najniższej cenie

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, ul. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 OO
OTWARTE: PON-SOB: 9.00-20.30, NIEDZ. 18.00

10148732/A/884

OPROCENTOWANE W DÓŁ!
1354^7

217131,55

N RATA AKTUALNA
do 10*07*2002
•RATA OBOWIĄZUJĄCA

od 11"07*2002 do *

250.000

150.000

100.000

50.000

10.000
Ogólnopolski Program

RATY DLA KAŻDEGO POLAKA"

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM

administrowany
przez największą
i najbardziej doświadczoną firmę w Polsce wprowadza

NOWE STAWKI PROCENTOWE
dla funduszy przeznaczonych na finansowanie towarów i usług.
Wiąże się z tym ZNACZNE OBNIŻENIE RAT MIESIĘCZNYCH:

Oferta została przygotowana także z myślą o osobach

NIE WYKAZUJĄCYCH
ZDOLNOŚCI KREDYTOWYCH

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

Biura Reklamy:

Rozmiar

139
139
B 185
B 189
E 199
E 249

155/70 R13T

175/70R13T

Rfcw

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

Cena

175/70 R13 D
175/65 R14 O

165/70 R13T

POGOTOWIE FINANSOWE

efektywnie od 3,9% rocznie

Rozmiar

165/70 R13T B
175/70 R13 T B

155/65 R13T

UPROSZCZONE PROCEDURY NA WSTĘPIE

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

59
82
A 99
A 109
A112
A 119
c 147
A 154

135/80 R12 S A
145/70 R13T A

KWOTA (zł.)

MAJCAŻDj

zawsze w czwartek
w Dzienniku

Cena

Rozmiar

Szedł donikąd

Janusz Opaleński

Montaż
GRATIS!

%

czuł od niego woń alkoholu.
- Jakaś okazja była? - zapy
tał. - Imieniny kolegi z pra
cy Zasiedziałem się, auto
bus mi uciekł - mówił tam
ten. - Ale miałem szczę
ście...
- No tak - powiedział Ar
kadiusz D. Kątem oka spo
glądał, jak jego pasażer z
trudem walczy z ogarniają
cą go sennością. Gdy prze
grał, zatrzymał samochód.
Mężczyzna otworzył na
chwilę oczy, nieco zdezo
rientowany. Wtedy Arka
diusz D. uderzył go nożem w
klatkę piersiową. Cios był
celny... Potem miał sporo
problemów: by przesunąć go
na siedzenie kierowcy. Zdjął
z ręki zegarek i założył go
swojej ofierze. Potem się
gnął po kanister, wylał ben
zynę. Odszedłszy kilka me
trów podpalił gazetę i wrzu
cił ją do wnętrza samocho
du.
- Tam - wskazali strażacy
policjantom
mężczyznę,
który szedł wolno pobo
czem drogi. Widzieli go, jak
oddalał się od samochodu,
kiedy przyjechali go gasić.
Zapytany przez policjan
tów dokąd idzie, Arkadiusz
D. odpowiedział, że nie wie.
Nie protestował, gdy zakła
dano mu kajdanki.
Potem tłumaczył w śledz
twie, że od dłuższego czasu
myślał tylko o tym, jak roz
począć życie od nowa. Spa
lić za sobą wszystkie mosty,
zmienić tożsamość i wyje
chać do dużego miasta,
gdzie nikt go nie zna. Potem
zaświtała mu myśl, że może
to osiągnąć tylko w taki spo
sób, że po prostu kogoś za
bije, kto będzie do niego
choć trochę podobny. Upo
zoruje własną śmierć...
Zachowanie Arkadiusza
D. mogło wskazywać, że nie
jest zupełnie przy zdrowych
zmysłach. Biegli psychia
trzy którzy go gruntownie
zbadali, orzekli, że nie był
chory i może odpowiadać za
to, co zrobił.

Klocki
hamulcowe

Wszyscy z Państwa, którzy planują w najbliższym czasie
sfinansować zakupy towarów lub usług, proszeni są o kontakt z biurami obsługi klienta.

ADRESY BIUR:

Gdynia,
Gdańsk,
Słupsk,
Elbląg,
Koszalin,

ul. Starowiejska 41-43 (parter),
ul. Długi Targ 39-40 (parter),
ul. Filmowa 3D (parter),
ul. Bałuckiego 8A,
ul. Zwycięstwa 10/2,

(058) 781-92-85,781-99-10,781-99-11
(058) 301-27-79, 301-24-43
(059)841-10-15,841-11-90
(055) 235-96-36,235-96-35
(094) 34-89-116, 34-74-209
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Dziennik Sławieński

ZANIM WYSTĄPISZ
PO UNIJNE PIENIĄDZE
•
Musisz dostosować swoje gospodarstwo do wymogów panują
cych w Unii Europejskiej
•
Musisz przygotować biznesplan, czyli plan rozwoju swojego go
spodarstwa
•
Musisz prawidłowo wypełnić kilkunastostronicowy wniosek z za
łącznikami
•
Pieniądze, które dostaniesz musisz wydać zgodnie z treścią umo
wy podpisanej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Roinictwanie możesz przeznaczyć ich na to co chcesz

BY STARAĆ SĘ O PIENIĄDZE
Z PROGRAMU SAPARD
•
Musisz być rolnikiem
•
Musisz być właścicielem lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego
•
Musisz mieć nie więcej niż 50 lat
•
Twoja produkcja mleka nie może być wyższa niż 350 tysięcy li
trów rocznie
•
Wysokość udziału funduszy unijnych nie może być wyższa niż
połowa kosztów realizacji inwestycji (nie więcej niż 85 tys zł). Na
przykład jeżeli kosztorys będzie opiewał na sumę 85 tys. zł to rolnik
może ubiegać się o zwrot połowy tej sumy.
•
Gdy jedną z inwestycji, na które chcesz zdobyć unijne pieniądze
jest urządzenie do przechowywania gnojowicy dostaniesz najwyżej
110 tys. zł

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Niewielu sławieńskich rolników

Pomoc
dla

KONKURS
.DZIENNIKA" I PZU ŻYCIE

Wygraj komputer

pTft .
H5912

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.

m
PZU ŻYCIE SA

Dzienni

Bezpieczne Pomorze^"'.Głosuję na najlepszego dzielnicowego:
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.

podpis

Organizatorzy:

WmaStyMm
«u życie sa

W

szystko
wska
zuje na

garstka
rolni
ków z powiatu sławieńskiego będzie ubiegać się o pie
niądze z unijnego programu
pomocowego Sapard. 17 lip
ca ruszyła machina, związa
na z przyjmowaniem od rol
ników wniosków o dofinan
sowanie
prowadzonych
przez nich inwestycji.

Długa droga
po pieniądze

Kupon konkursowy

Partner akcji:

Rolnicy w powiecie sławieńskim obawiają się, że tylko nieliczni z nich będą w stanie sprostać wyamganiom
stawianym osobom ubiegającym się o pieniądze z programu Sapard
Fot. M. F

Zanim jednak rolnik
otrzyma pieniądze musi
spełnić wiele warunków
oraz wyłożyć własną, i to
nie małą, gotówkę by przy
stosować swoje gospodar
stwo do wymogów unij
nych. Gospodarzy zniechę
ca także biurokracja, towa
rzysząca programowi.
- Sam tego biznesplanu
nie napiszę bo nie umiem mówi rolnik z podsławieńskich Bobrowic. - Nikomu
też za to nie zapłacę bo
mnie na to nie stać. Księgo
wości też nie będę umiał

poprowadzić, bo niby skąd
mam umieć. Dlatego też sa
mi rolnicy przyznają, że
niewielu z nich będzie speł
niało unijne warunki.
- Nie widzę zbyt dużego
zainteresowania progra
mem - zapewnia Ryszard
Kozłowski, prezes Powiato
wego Związku Stowarzy
szeń Producentów Rolnych
w Sławnie. - Rolnicy muszą
wyłożyć sto procent wła
snych pieniędzy zanim bę
dą mogli się ubiegać o ja
kiekolwiek fundusze z pro
gramu. Właścicieli gospo
darstw na to nie stać. We
dług mnie to obiecywanie
gruszek na wierzbie.

Zwykły rolnik
jest bez szans
Przeciętny posiadacz go
spodarstwa rolnego może
mieć także kłopoty z prawi
dłowym
wypełnieniem
skomplikowanego wniosku,
kilkunastu
formularzy,
stron załączników. Musi
mieć przygotowany bizne
spian. Nie każdemu uda się
z tym wszystkim poradzić.
Jak dowiedzieliśmy się
w sławieńskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego wła

Na co "możesz dostać pieniądze
- Budowa i modernizacja obór
- Zakup i instalacja urządzeń do przechowywania mleka
- Urządzenia do zagospodarowania odchodów zwierzęcych
- Zakup urządzeń do produkcji, zbioru i przechowywania pasz

ściciele okolicznych gospo
darstw interesują się pro
gramem. Tyle tylko, że nie
wiele osób spełnia rygory
styczne warunki. Zdaniem
Zdzisława Sieradzkiego,
szefa Gminnego Związku
Kółek i Organizacji Rolni
czych w Postominie, szanse
na zdobycie przez miejsco
wych rolników pieniędzy

z programu Sapard są nie
wielkie.
- Co z tego, że nasi rolni
cy się tym interesują, skoro
nie mogą sprostać tak du
żym wymogom - mówi Sie
radzki. - Warunki propono
wane przez Unię Europej
ską są nie do przyjęcia. Za
dużo trzeba najpierw zain
westować. To żadna pomoc.
(ALI)

'Pieniądze dfa wybranych
Ryszard Kozłowski
szef Powiatowego Związku
Stowarzyszeń Producentów Rolnych
- Uczestniczyłem w szkoleniu poświęco
nym warunkom przyznawania środków
Fot. m.pietrasz
unijnych. Uczestniczyła w nim grupa rolni
ków z naszego powiatu, którzy mogliby się
o te pieniądze ubiegać. Ja osobiście nie będę mógł się starać
o pomoc z programu Sapard ponieważ mam ponad pięćdzie
siąt lat W tej chwili gospodarzy mój syn, który nie zastanawiał
się jeszcze nad tym czy będzie się ubiegał o te pieniądze. Moim
zdaniem program ten skierowany jest do ludzi, którzy mają
pieniądze, a takich jest niewielu.

Warto spróbować
Dorota Pawelec
rolnik z Naćmierza
-Jeszcze nie podjęliśmy z mężem decyzji
o tym czy będziemy ubiegać się o pienią
dze z Sapardu. Ale nie wykluczam, że zło
żymy wniosek. Wydaje mi się jednak, że
Fot. m.pietrasz
szanse są marne. Po pierwsze trzeba speł
nić wiele warunków m. in. zainwestować
sporo pieniędzy by spełniać wymogi narzucone przez Unię Eu
ropejską. Myślę jednak, że warto spróbować.

Lala

www.naszemiasto.pl
serwis informacji krajowych
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Oferta ważna do 23 lipca 2002 r.

W każdą sobotę

Bagażniki
=g^ rowerowe i od

z Dziennikiem Baftyckim

Kolorowy tygodnik
w prezencie
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NA DACH

NA PASY

transport 1 roweru
3 lata gwarancji
bagażniki Norauto

• transport 3 rowerów
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19 lipca 2002 r.

CARGO, JETBAG
•NORAUTO,
THULE

• 5 /at gwarancji
• objętość od 290 litrów
• uniwersalne mocowanie

M81

1]

Teraz trzy gazety w cenie jednej

największy wybór
w najniższej cenie

Kufer
ALASKA 325

Twoje Auto Centrum

tum,

CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-KIEŁPINEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, ui. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 00
OTWARTE: PON-SOB: 9.00-20.30, NIEDZ. 18.00

10148733/A/884

Dziś rozpoczynają się Dni Darłowa

Zabawa
nie tylko na plaży
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okaz ratownictwa
morskiego z udzia
łem statku, kilku
łodzi ratunkowych
i śmigłowca Mary
narki Wojennej to tylko je
den z punktów programu
rozpoczynających się dzisiaj
Dni Darłowa. Obchody
święta miasta rozpocznie na
plaży wschodniej w Darłówku „Plażowa Spartakiada
Kolonijna". W programie
imprezy jest pokaz ratow
nictwa brzegowego, otwarty
turniej plażowej siatkówki,
zawody ratowników wod
nych, wybory „Miss opaleni
zny", koncert muzyki szantowej i biesiadnej. Będzie
także konkurs kulinarny
oraz pokaz sztucznych ogni
i wiele innych atrakcji. Już
po raz dziewiąty podczas
Dni Darłowa odbędzie się
Ogólnopolski Bieg Eryka,
który wystartuje z plaży za
chodniej w Darłówku. Orga
nizatorzy zapraszają ponad
to do kościoła pw. Świętej
Gertrudy w Darłowie na
koncert organowy. Obchody
święta miasta zakończą się
w niedzielę.
(ALI)

Obchody święta miasta tradycyjnie gromadzą tłumy
miejscowych i turystów.
Fot. M. Pietrasz

piętek
19 lipca 2002 r.
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Dziennik Stawieński

SERCA DWA

Razem łatwiej

•
Przystojny 37-latek, niepoprawny romantyk o szmaragdo
wych oczach, pozna panią do lat 40, o miłym usposobieniu,
sygn. 1449
•Wdowa (54/160/63), miła, ceniąca życie we dwoje, niezależna
finansowo, optymistycznie nastawiona do życia, zmotoryzowa
na, pozna pana w stosownym wieku, chętnie wdowca, o tych
samych walorach.
sygn. 1450
•
Mam 32 lata, jestem samotnym kawalerem; szukam kobiety,
która zdecydowana jest trwać w stałym związku, w dobrych, jak
1 w złych chwilach. Tylko poważne oferty. Foto mile widziane.
Andrzej.
sygn. 1451

PLANUJ WEEKEND

Słupsk. Niedzielny Jarmark Gryfitów

Jak księżna
ryby towita

•
Samotny kawaler, 33 lata, 172 cm, przystojny, wykszt. zawo
dowe, odpowiedzialny, wesoły, trochę romantyk, o wielu zainte
resowaniach, nieszukający przygód, lecz stałego związku, opar
tego na wzajemnej miłości i szacunku. Pozna panią o podob
nych cechach, do 37 lat, z Trójmiasta lub okolic. Foto i nr teł. mi
le widziane. Rak z Gdyni.
sygn. 1452
•
Mam na imię Witek, 30 lat, 170 cm, bez nałogów. Wiem, że
nie jestem kimś wymarzonym, ponieważ przebywam w ZK. Po
trafię jednak obdarzyć miłością. Poznam panią do lat 35, miłą,
sympatyczną (wygląd zewnętrzny nie gra roli), wyrozumiałą. Pa
ni może być z dzieckiemJeżeli czujesz się samotna, napisz. Foto
mile widziane.
sygn. 1453
•Samotny wdowiec, łat 58, z okolic Chojnic, z własnym miesz
kaniem, pozna panią do lat 55 z tej okolicy.
sygn. 1454
•
33-letnia panna, 164/57, inteligentna optymistka z własnym M,
pozna mężczyznę w wieku 29-40 lat. Cenię odpowiedzialność,
uczciwość i pracowitość. Pragnę poznać mężczyznę szukającego
trwałego związku, opartego na przyjaźni i miłości. Foto mile wi
dziane. Panowie z ZK i karani oraz rolnicy proszę nie pisać.
sygn. 1455
•
Mam 55 lat, jestem samotna, mam mieszkanie i jestem na
rencie chorobowej. Interesują mnie spacery, krzyżówki, lubię
tańczyć. Szukam bratniej duszy, z którą bym mogła iść przez ży
cie, a samotności już mam dość. Szukam pana o tych samych
upodobaniach, bez nałogów. Lidka.
sygn. 1456
•
Wdowa po 50, katoliczka, finansowo niezależna, spokojna,
uczuciowa, pozna pana w odpowiednim wieku i o podobnych
cechach. Panowie z ZK i z nałogiem alkoholowym wykluczeni,
sygn. 1457
•
Gdziekolwiek jesteś - na wsi czy w mieście. Czujesz się sa
motna. Pragniesz szacunku, zrozumienia i ciepła rodzinnego.
Nie patrz na wiek i majątek. Czas ucieka bezpowrotnie. Napisz i
wyślij foto do 43-latka, odpowiedzialnego, uczciwego, pogodne
go, czułego, bez zobowiązań, z mieszkaniem. Nie szukam przy
gód, lecz trwałego związku. Gdynianin.
sygn. 1458
•
Jestem wdowcem (38 lat, 178 cm), szczupłym mężczyzną, po
godnym, uczciwym, bez nałogów, niekarany. Katolik. Wychowuję
2 dzieci, chłopca i dziewczynkę w wieku szkolnym. Poznam
uczciwą pannę lub wdowę (może być z dzieckiem) w wieku 3040 lat, katoliczkę, która też jest samotna i szuka drugiej połowy
na dobre i na złe. Zdjęcie mile widziane.
sygn. 1459
•
Mam na imię Beata, 17 lat, 170 cm, blondynka, noszę okula
ry, poważna, lubię dyskoteki, nienawidzę kłamstwa, otwarta,
ucząca się w technikum. Lubię spacery, muzykę młodzieżową.
Interesuję się kulinariami, lubię piec ciasta. Poznam wesołego
chłopaka. Dla mnie liczy się serce człowieka. Foto mile widzia
ne. Panowie z ZK, żonaci i rozwodnicy wykluczeni.
sygn. 1460
•
Mam na imię Lucyna, jestem smutna, biedna, porzucona i
niechciana, chora na depresję. Od 3 lat żyję w separacji. Poszu
kuję mężczyzny, który mnie wyrwie z tej pustki, mądrego, wraż
liwego, wyrozumiałego, może być zmotoryzowany. Mam 170
cm, jestem puszystą szatynką. Panowie z ZK oraz żonaci wyklu
czeni. Wiek do 65 lat.
sygn. 1461

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

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

KUPON

Słupsk
•
Jarmark Gryfitów, Rynek Rybacki,
niedziela, godz. 14.00
•
Koncert organowy, niedziela, ko
ściół św. Jacka, godz. 16.30
•„Wzory zdobnicze w ceramice i
hafcie" - Młyn Zamkowy, ul. Domi
nikańska, w niedziele czynne od
10.00-18.00, w poniedziałki od
10.00-15.00, od wtorku do soboty
od 10.00-17.00, bilet 5 zł normalny,
3 zł ulgowy,
•„Od Matejki do Opałki"- wysta
wa sztuki polskiej z XIX i XX wieku,
Muzeum Pomorza Środkowego, ul.
Dominikańska, w niedziele czynne
od 10.00-18.00, w poniedziałki od
10.00-15.00, od wtorku do soboty
od 10.00-17.00, bilet 5 zł normalny,
3 zł ulgowy,
•Wystawa rzeźby Sylwestra Am
broziaka, Galeria Kameralna, ul. Par
tyzantów, sobota, niedziela w godz.
11.00-17.00, od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-16.00, wstęp
wolny
•Wystawa grafik Krzysztofa Cybul
skiego, Baszta Czarownic, ul. F. Nutlo, oprócz poniedziałków w godz.
10.00-18.00, wstęp wolny
Ustka
•
Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce inaurugacja festynu folklorystyczne
go, w programie m.in. kuchnia re
gionalna i kiermasz ludowy, piątek,
promenada, od godz. 16.00,
•
Powitanie kolarzy pokonującym
y<jm,
non stop trasę Bielsko-Biała -Ustj
rogatki miasta, sobota, godz. 11.:
•
Uroczyste otwarcie imprezy Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce - festyn
folklorystyczny, sobota, promenada,
od godz. 12.00
•
Kawiarenka internetowa, promeda, od godz. 12.00
•
Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce festyn folklorystyczny, niedziela, pro
menada, od godz. 12.00
•
Turniej trójek Koszykarskich,
obiekty Centrum Promocji ul. Grun
waldzka, godz. 16.00
•
Inauguracja Tygodnia Bursztyno
wego, otwarcie wystawy, kiermasz,
prezentacja obróbki bursztynu, nie
dziela, Muzeum Ziemi Usteckiej,
godz. 17.00
•
Muzeum Ziemi Usteckiej, ul. Ma
rynarki Polskiej, czynne jest codzien
nie oprócz poniedziałków w godz.
11.00-13.00 oraz po przerwie w
godz. 16.00-18.00
•
Narzędzia średniowiecznych
tur, Bałtycka Galeria Sztuki, prz^^K
Zaruskiego, codziennie w godz.
10.00-22.00. Za bilet dorośli zapłacą
8 zł, uczniowie 6 zł, dla grup powy
żej 10 osób bilet kosztuje 4 zł.
Kluki
•
„Dziecko w sztuce ludowej", wy
stawa w Muzeum Wsi Słowińskiej,
godz. 11.00-18.00, bilet upoważnia
do zwiedzania całego skansenu pre
zentującego historię Słowińców - 5
zł normalny, 3 zł ulgowy

'•>
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W zeszłym roku gtówną postacią Jarmarku Gryfitów był duch Anny de Croy. Czy
księżna Erdmuta będzie równie atrakcyjna?
Fot. APR-S

potkanie
z
księżną Erdmutą,
konkursy
wędkarskie i
szanty w wyko
naniu zespołu
Handszpaki, to
tylko wybrane atrakcje naj
bliższego Jarmarku Gryfi
tów.
Księżna Erdmuta, szcze
gólna gospodyni w historii
słupskiego zamku jest po
stacią wiodącą tegorocznych
spotkań z historią, sztuką i
folklorem.
- Była wyjątkową posta
cią, więc ze wszech miar za
sługuje na takie uhonorowa
nie - twierdzi słupski histo
ryk Zdzisław Machura. Księżna Erdmuta przybyła
do Słupska 4 maja 1600 roku
po śmierci swego małżonka
Jana Fryderyka. Dobrze go
spodarzyła w swym niewiel
kim słupskim majątku. Wsie,
które otrzymała były dobrze
utrzymane i cieszyły się jej
staranną opieką. Wykupując

ogrody mieszczańskie zało
żyła ogród zamkowy w któ
rym hodowała kwiaty i
uprawiała zioła. Zioła suszo
no i sprzedawano w aptece
książęcej. W fosie obok
ogrodów księżna założyła
stawy rybne, dzięki czemu
mogła oddawać się pasji
wędkarskiej.
Erdmuta była eleganc
ką kobietą, przykładającą
wiele uwagi do strojów
Szczególnie lubiła szykowne
nakrycia głowy. Właśnie pa
sje księżnej stały się kanwą
dla dwóch kolejnych Jar
marków Gryfitów W najbliż
szą niedzielę podkreślona
zostanie jej wędkarska pa
sja. Właśnie wtedy zapromuje się Polski Związek
Wędkarski. Szczególne spo
tkanie ze słupską księżną
przygotował Ośrodek Te
atralny Rondo.
- Księżna Erdmuta objawi
się wszystkim o godz. 15.00.
Z kościoła św. Jacka przybę
dzie do Zamku Książąt Po

morskich - mówi Katarzyna
Sygitowicz, współautorka
inscenizacji teatralnej. - Go
ściom ukaże się z zamko
wych okien. Pierwsze spo
tkanie z Erdmutą będzie
okazją do zaprezentowania
wyjątkowego poematu napi
sanego przez jednego ze
słupskich historyków sła
wiącego jej postać.
- Przed godz. 16.00 księż
na, jako wielka miłośniczka
wędkowania, zaprosi panie
obecne na Jarmarku Gryfi
tów do udziału w konkursie
wędkarskim. Zwyciężczyni
wręczy puchar księżnej Erdmuty - zapowiada Dorota
Ciecholewska, komisarz jar
marku. - O godz. 17.00 roz
pocznie się zabawa wędkar
ska dla wszystkich dzieci.
Czas umilał będzie występ
zespołu Handszpaki.
Tradycyjnie nie zabrak
nie licznych kramów twór
ców ludowych, kolekcjone
rów bukinistów i numizma
tyków.
(ALA)
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Tytuł
Milenium, Stupsk, ul. Stary Rynek, tel. 842 51 91
Asterix i Obelbc (19.07.-1.08)
Byf sobie chłopiec (19.07.-1.08)
Rejs, Słupsk, ul. 3-go Maja 22, tel. 843 11 30
kino nieczynne

Cena

15,17,19
21

15,12 zł
15,12 zł

18
18

12 zł
12 zł

tsiill

Fregata, Lębork, ul. Gdańska 11, tel. 863 31 74
Tytus, Romek i ATomek (19-25.07)
Dziewczyna na urodziny (19-25.07)
Delfin, Ustka, ul. Marynarki Polskiej 87
piątek -19.07.
Spider man
Włamanie na śniadanie
Był sobie chłopiec

Godzina

silili

11

iH
Ul
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10 zł

13,16.45,20.30
15, 18.45, 22.30
24.15

12 zł

Azyl

11,17
13, 21
15,19
22.45

12 zł
12 zł
12 zł
12 zł

Rybak, Łeba, ul. Morska 1, tel. 866 14 43
Lilo i Stich (19 - 22.07)
Wehikuł czasu (19-22.07)

11,12.30,14
15.30

Włamanie na śniadanie (19-22.07)
Niewierna (19-22.07)

21.45, 24

12 zł
12 zł
12 zł
12 zł

Azyl
sobota, niedziela - 20,21.07
Spider man
Był sobie chłopiec
Włamanie na śniadanie

mmm

17.15,19.30

12 zł
12 zł

(ALA)

Człuchów
•
Zajęcia żeglarskie na przystani
Yaćht Klubu nad Jez. Rychnowskim,
wtorek, czwartek, sobota w godz.
16.00-19.00
•
Festyn Święta Młodości na sta
dionie w Ględowie, sobota, godz,
12.00-3.00
•
Spartakiada wodniacka nad Jez.
Końskim w Przechlewie, niedziela,
godz. 14.00
•V otwarte zawody szybowcowe
w klasie jaskółka na motocrossie w
Człuchowie, niedziela, godz. 16.00
Ciecholewko
•
Festyn letni organizowany przez
Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotni
czą Straż Pożarną,, miejscowa świe
tlica, godz. 16. W programie m.in.
liczne konkursy i imprezy dla doro
słych i dzieci, ognisko z pieczeniem
kiełbasek, występ zespół Trio z Redkowic.
Łeba
•
Konkurs na najlepszego dziecięco-młodzieżowego komentatora
sportowego, sobota, estrada plene
rowa za kinem Rybak, godz. 17.00
W trakcie konkursu na żywo rozgry
wane bęcfą zawody, których prze
bieg relacjonować będą osoby wal
czące o miano najlepszego spra
wozdawcy.

(awi)
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Pitka nożna. Klasa A

Kto z kim, dlaczego

P

oniżej prezen
tujemy termi
narz spotkań
trzech
grup
klasy A. Doty
czy on i senio
rów i drużyn
juniorow. Są jednak, jeśli
chodzi o spotkania juniorskie trzy wyjątki. Gryf 95 II
Słupsk, Chrobry Charbrowo
i GKS Kołczygłowy posiadają
zespoły juniorskie w innych
ligach i gdy grać będą senio
rzy tych zespołów, juniorzy
przeciwników pauzują.

Grupa I

• I kolejka. 25 sierpnia.

Swe Pol Link Bruskowo
Wielkie - Barton Barcino,
Sokół Kuleszewo - Szansa
Siemianice, Dąb Kusowo ranit Kończewo, Skotawia
iębnica Kaszubska - Stal
Jezierzyce, Diament Trze
bielino - Gryf 95 II Słupsk,
Ikar Redzikowo - Echo Biesowice.

• II kolejka. 1 września.

Swe Pol Link Bruskowo
Wielkie - Sokół Kuleszewo,
Barton Barcino - Echo Biesowice, Szansa Siemianice Dąb Kusowo, Granit Koń
czewo - Skotawia Dębnica
Kaszubska, Stal Jezierzyce Diament Trzebielino, Gryf
95II Słupsk - Ikar Redziko
wo.

•Ul kolejka. 8 września.

Sokół Kuleszewo - Barton
Barcino, Echo Biesowice Gryf 95 II Słupsk, Skotawia
Dębnica Kaszubska - Szan
sa Siemianice, Dąb Kusowo
Swe Pol Link Bruskowo
Wielkie, Diament Trzebieli
no - Granit Kończewo, Ikar
Redzikowo -Stal Jezierzyce.

• IV kolejka. 15 wrze
śnia. Sokół Kuleszewo -

Dąb Kusowo, Barton Barci
no - Gryf 95 II Słupsk, Swe
Pol Link Bruskowo Wielkie
- Skotawia Dębnica Ka
szubska, Szansa Siemianice
- Diament Trzebielino, Gra
nit Kończewo - Ikar Redzi
kowo, Stal Jezierzyce - Echo
Biesowice.

•V kolejka. 22 września.

Dąb Kusowo - Barton Barci
no, Gryf 95 II Słupsk - Stal
Jezierzyce, Diament Trze
bielino - Swe Pol Link Bru
skowo Wielkie, Ikar Redzi
kowo - Szansa Siemianice,
Skotawia Dębnica Kaszub
ska - Sokół Kuleszewo, Echo
Biesowice - Granit Kończe
wo.

• VI kolejka. 29 wrze
śnia. Dąb Kusowo - Skota

Kończewo, Ikar Redzikowo
- Sokół Kuleszewo, Diament
Trzebielino - Dąb Kusowo,
Echo Biesowice - Swe Pol
Link Bruskowo Wielkie,
Gryf 95 II Słupsk - Szansa
Siemianice.

• VIII kolejka. 13 paź
dziernika. Skotawia Dębni

ca Kaszubska - Diament
Trzebielino, Barton Barcino
- Granit Kończewo, Dąb Ku
sowo - Ikar Redzikowo, So
kół Kuleszewo - Echo Bie
sowice, Swe Pol Link Bru
skowo Wielkie - Gryf 95 II
Słupsk, Szansa Siemianice Stal Jezierzyce.

• IX kolejka. 20 paź
dziernika. Ikar Redzikowo -

Skotawia Dębnica Kaszub
ska, Diament Trzebielino Barton Barcino, Granit Koń
czewo - Szansa Siemianice,
Echo Biesowice - Dąb Ku
sowo, Gryf 95 II Słupsk Sokół Kuleszewo, Stal Jezie
rzyce - Swe Pol Link Bru
skowo Wielkie.

•X kolejka. 27 paździer
nika. Diament Trzebielino -

Ikar Redzikowo, .Skotawia
Dębnica Kaszubska - Echo
Biesowice, Barton Barcino Szansa Siemianice, Swe Pol
Link Bruskowo Wielkie Granit Kończewo, Dąb Ku
sowo - Gryf 95 II Słupsk,
Sokół Kuleszewo - Stal Je
zierzyce.

•XI kolejka. 3 listopada.

Echo Biesowice - Diament
Trzebielino, Ikar Redzikowo
- Barton Barcino, Szansa
Siemianice - Swe Pol Link
Bruskowo Wielkie, Granit
Kończewo - Sokół Kulesze
wo, Gryf 95 II Słupsk - Sko
tawia Dębnica Kaszubska,
Stal Jezierzyce - Dąb Kuso
wo.

Grupa II
• I kolejka. 25 sierpnia.

Polonez Bobrowniki - Błę
kitni Główczyce, Iskra Gogolewo - Pomorze Potęgo
wo, Rowokół Smołdzino Skotawa Budowo, Zenit
Redkowice - Orkan/Seeger
Cecenowo, Leśnik Cewice Chrobry Charbrowo, Piast
Wrzeście - ZS Damnica.

• II kolejka. 1 września.

Polonez Bobrowniki - Iskra
Gogolewo, Pomorze Potęgo
wo - Rowokół Smołdzino,
Skotawa Budowo - Zenit
Redkowice, Orkan/Seeger
Cecenowo - Leśnik Cewice,
Chrobry Charbrowo - Piast
Wrzeście, Błękitni Główczy
ce - ZS Damnica.

• m kolejka. 8 września.

wia Dębnica Kaszubska,
Barton Barcino - Stal Jezie
rzyce, Sokół Kuleszewo Diament Trzebielino, Swe
Pol Link Bruskowo Wielkie
- Ikar Redzikowo, Szansa
Siemianice - Echo Biesowi
ce, Granit Kończewo - Gryf
95 II Słupsk.

Iskra Gogolewo - Błękitni
Główczyce, Rowokół Smoł
dzino - Polonez Bobrowni
ki, Zenit Redkowice - Po
morze Potęgowo, Piast
Wrzeście - Orkan/Seeger
Cecenowo, Leśnik Cewice Skotawa Budowo, ZS Dam
nica - Chrobry Charbrowo

szubska - Barton Barcino,
Stal Jezierzyce - Granit

wokół Smołdzino, Polonez
Bobrowniki - Zenit Redko

•VII kolejka. 6 paździer
nika. Skotawia Dębnica Ka

• IV kolejka. 15 wrze
śnia. Iskra Gogolewo - Ro

wice, Pomorze Potęgowo Leśnik Cewice, Skotawa Bu
dowo - Piast Wrzeście, Or
kan/Seeger Cecenowo - ZS
Damnica, Błękitni Główczy
ce - Chrobry Charbrowo.

1

Rozmieszczenie klubów A - klasy
ICecenowo

•V kolejka. 22 września.

Rowokół Smołdzino - Błę
kitni Główczyce, Zenit Red
kowice - Iskra Gogolewo,
Leśnik Cewice - Polonez
Bobrowniki, Piast Wrzeście
- Pomorze Potęgowo, ZS
Damnica - Skotawa Budo
wo, Chrobry Charbrowo Orkan/Seeger Cecenowo.

Sokół
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Błękitni Główczyce, Or
kan/Seeger Cecenowo Skotawa Budowo, Leśnik
Cewice - Rowokół Smołdzi
no, Piast Wrzeście - Iskra
Gogolewo, ZS Damnica Polonez Bobrowniki, Chro
bry Charbrowo - Pomorze
Potęgowo.

:
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12 Uniechów

Wrzeście, Błękitni Główczy
ce - Pomorze Potęgowo, Ze
nit Redkowice- ZS Damnica,
Rowokół Smołdzino - Chro
bry Charbrowo, Iskra Gogo
lewo - Orkan/Seeger Cece
nowo, Polonez Bobrowniki Skotawa Budowo.

•XI kolejka. 3 listopada.

Piast Wrzeście - Błękitni
Główczyce, Pomorze Potę
gowo -Polonez Bobrowniki,
Chrobry Charbrowo - Zenit
Redkowice, ZS Damnica Leśnik Cewice, Orkan/Se
eger Cecenowo - Rowokół
Smołdzino, Skotawa Budo
wo - Iskra Gogolewo.

Grupa III

• I kolejka. 25 sierpnia.

Juve Uniechów - Granit Ko
czała, Myśliwiec TuchomieStegna Parchowo, Iskra
Dretyń - GKS Kołczygłowy,
GTS Czarna Dąbrówka Sokół Wyczechy, Arkonia
Pomysk Wielki - Drzewiarz

2

GTS

5

Artoftia

6;
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• VIII kolejka. 13 paź
dziernika. Błękitni Główczy

• X kolejka. 27 paździer
nika. Leśnik Cewice - Piast

Ftet ~1

lii

•Vn kolejka. 6 paździer
nika. Zenit Redkowice -

ni Główczyce, Skotawa Bu
dowo - Pomorze Potęgowo,
Piast Wrzeście - Zenit Red
kowice, ZS Damnica - Rowo
kół- Smołdzino, Chrobry
Charbrowo - Iskra Gogole
wo, Orkan/Seeger Cecenowo
- Polonez Bobrowniki.

•EŚZ3
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Orkan/Seeger Cecenowo,
Rowokół Smołdzino - Zenit
Redkowice, Iskra Gogolewo
- Leśnik Cewice, Polonez
Bobrowniki - Piast Wrze
ście, Pomorze Potęgowo ZS Damnica, Skotawa Bu
dowo - Chrobry Charbrowo.

•IX kolejka. 20 paździer
nika. Leśnik Cewice - Błękit

jbrkan/Seegef s

$ r^n
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|Wrzeście $

• VI kolejka. 29 wrze
śnia. Błękitni Główczyce -

ce - Skotawa Budowo, Zenit
Redkowice - Leśnik Cewice,
Rowokół Smołdzino - Piast
Wrzeście, Iskra Gogolewo ZS Damnica, Polonez Bo
browniki - Chrobry Char
browo, Pomorze Potęgowo Orkan/Seeger Cecenowo.
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Główczyce
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Granit

7

Drcowial*
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Sokół
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Koral
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11 .Kurier/Grom
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Źródło: Opracowanie własne, lipiec 2002 r.

Rzeczenica, Koral Dębnica Kurier/Grom Nakla.

• n kolejka. 1 września.

Kurier/Grom Nakla -Granit
Koczała, Juve Uniechów Myśliwiec Tuchomie, Stegna
Parchowo - Iskra Dretyń,
GKS Kołczygłowy - GTS
Czarna Dąbrówka, Sokół
Wyczechy - Arkonia Po
mysk Wielki, Drzewiarz
Rzeczenica - Koral Dębnica.

• EU kolejka. 8 września.

Iskra Dretyń - Juve Unie
chów, Myśliwiec Tuchomie Granit Koczała, GTS Czarna
Dąbrówka - Stegna Parcho
wo, Arkonia Pomysk Wielki
- GKS Kołczygłowy, Koral
Dębnica - Sokół Wyczechy,
Kurier/Grom Nakla - Drze
wiarz Rzeczenica.

• IV kolejka. 15 wrze
śnia. Juve Uniechów - GTS

Czarna Dąbrówka, Myśli
wiec Tuchomie - Iskra Dre
tyń, Granit Koczała - Drze
wiarz Rzeczenica, Stegna
Parchowo - Arkonia Po
mysk Wielki, GKS Kołczy
głowy - Koral Dębnica, So
kół Wyczechy - Ku
rier/Grom Nakla.

•V kolejka. 22 września.

GTS Czarna Dąbrówka Myśliwiec Tuchomie, Iskra
Dretyń - Granit Koczała,
Drzewiarz Rzeczenica - So
kół Wyczechy, Koral Dębni
ca -Stegna Parchowo, Arko
nia Pomysk Wielki - Juve
Uniechów,
Kurier/Grom
Nakla - GKS Kołczygłowy.

nia Pomysk Wielki, Iskra
Dretyń - GTS Czarna Dą
brówka, Granit Koczała - So
kół Wyczechy,Juve Uniechów
- Koral Dębnica, Stegna Par
chowo - Kurier/Grom Nakla,
GKS Kołczygłowy-- Drze
wiarz Rzeczenica.

Czarna Dąbrówka, Ku
rier/Grom Nakla -Iskra Dre
tyń, Arkonia Pomysk Wielki Granit Koczała, GKS Kołczy
głowy - Stegna Parchowo,
Drzewiarz Rzeczenica - My
śliwiec Tuchomie, Sokół Wy
czechy - Juve Uniechów

śliwiec Tuchomie, Arkonia
Pomysk Wielki - Iskra Dre
tyń, GTS Czarna Dąbrówka
- Granit Koczała, Sokół Wy
czechy - GKS Kołczygłowy,
Kurier/Grom Nakla - Juve
Uniechów, Drzewiarz Rze
czenica - Stegna Parchowo.

ki - Koral Dębnica, GTS
Czarna Dąbrówka - Ku
rier/Grom Nakla, Granit
Koczała - Stegna Parchowo,
Iskra Dretyń - Drzewiarz
Rzeczenica, Myśliwiec Tu
chomie - Sokół Wyczechy,
Juve Uniechów - GKS Koł
czygłowy.

Koral Dębnica, Myśliwiec
Tuchomie - Kurier/Grom
Nakla, GTS Czarna Dą
brówka - Arkonia Pomysk
Wielki, Granit Koczała GKS Kołczygłowy, Juve
Uniechów - Drzewiarz Rze
czenica, Stegna Parchowo Sokół Wyczechy.

Kurier/Grom Nakla - Arko
nia Pomysk Wielki, Drze
wiarz Rzeczenica - GTS
Czarna Dąbrówka, Koral
Dębnica - Granit Koczała,
Stegna Parchowo - Juve
Uniechów, Sokół Wyczechy
- Iskra Dretyń, GKS Kołczy
głowy - Myśliwiec Tucho
mie.
(res)

•VH kolejka. 6 paździer
nika. Koral Dębnica - My

• VIII kolejka. 13 paź
dziernika. Iskra Dretyń -

•IX kolejka. 20 paździer
nika. Koral Dębnica - GTS

•X kolejka. 27 paździer
nika. Arkonia Pomysk Wiel

•XI kolejka. 3 listopada.
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•VI kolejka. 29 września.

Myśliwiec Tuchomie - Arko
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Największy w kraju zlot miłośników motocykli

Wszyscy są braćmi wiatru
Ł i**

Organizatorami catej imprezy były kluby motocyklowe „Bracia Wiatru".

T

Fot. Marcin Kamiński

ysiące motocy
klistów, skóry
i
rock'n'roll.
W minioną nie
dzielę zakoń
czył się XIV
Zlot Motocy
klowy „Nad Zalewem"
w Polanowie. Przez trzy dni

cyklowych spotkań na Po
morzu.
Organizatorami całej im
prezy były kluby motocy
klowe „Bracia Wiatru" ze
Słupska, „Zacisze" z Polano
wa oraz Polanowski Ośro
dek Sportu i Rekreacji. Cała
historia motocyklowych sa-

urokliwy, niewielki skra
wek lądu pomiędzy Kosza
linem, Sławnem i Bobolica
mi nawiedzili pasjonaci
motocykli z całej Polski.
Polanowski zlot jest naj
starszą i jedną z najwięk
szych imprez tego typu
w Polsce. To Mekka moto-

REKLAMA
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powyżej 40 000 xl

możliwa negocjacja
w"
12 m-cy 11,0% wyzszego oprocentowania
RACHUNKI BIEŻĄCE dla podmiotów gospodarczych - BEZ OPŁAT

Lębork, ul. Basztowa 8, tel. 86217 05, Człuchów, ul. Długosza 31, tel. 834 23 10, Bytów, Jana Pawła II22, tel. 822-85-70 (71,72)
STUDENT PAP - solidny, uczciwy, dys

FIAT 126 p, 1987 r„ nowa deska, palo

KOPARKA tanio, stan bardzo dobry,

PEUGEOT 405, instalacja gazowa,

VW Polo, poj. 1,0, stan bardzo dobry,

ny z kluczykiem, alternator, halogeny,
siedzenia lotnicze, wyspawany, tanio
okazja, tel. 0606/594-201

maty przebieg, 0-90-52-39-48

1989 r., cena do uzgodnienia, tel.
052/397-98-96

87

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem we wła

cę, 900 miesięcznie, 0602/39-49-31

snym domu lub na miejscu, doświadcze

FIAT 126p, 1992 rok, cena 1200 zł,

nie, mogłabym zaopiekować się starszą

przegląd do 2003, pilnie, 0-602-840-745

dobry, cena do uzgodnienia. 0-608-367674

różne uprawnienia, uczciwy, (058)672-

FIAT 127, benzyna - gaz lub zamienię
na większy, 0-503-54-09-68

rach, 0691-645-275

KELNERKĘ, kelnera, 674-91-58

KUCHARZ (lub jako pomoc kucharza),
może być na sezon, (058)677-41-49

KONSULTANTKI
terenów Bytowa, Miastka,

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

Człuchowa, Dębrzna i okolic, 0605/518MALARZ, szpachlarz, tapeciarz, 0504426

525-903

KUCHARZA lub mlodesego kucharza

MALARZ szpachlarz, solidny, 0-59/86-

pilnie zatrudnię na okres 1- miesiąca,

28-383

059/866-28-29
MURARZ z doświadczeniem, prace bu
PRZEDSTAWICIELI handlowych, ma

dowlane, od wykopu podach, (0693)31-

gazynierów, stała, sezonowa,-10 zł/

43-20, (059)862-65-89

godz. 664-07-97
SPRZEDAWCZYNIE okularów słonecz
nych- Lębork, 0692-47-80-54, (058)678-

nia, praca zmianowa, Lębork, 0-59/8631-344

0505/79-86-74

MERCEDES 200D (beczka), stan bdb,
rozliczenie za prace przy budowie domu
jednorodzinnego,

0601/651-472,

C.S. Volvo Fhiz, 1996 r., euro II, ospoj-

nie, pełna dokumentacja, tel. 052/39729-34

ny, I właściciel, tel. 052/397-08-99 po
godz. 19

na na samochód osobowy np. VW,
(058)324-44-67 po 19.00

846-45-29

0503-953-368
jestrowany, 0-59/86-62-135

czona, (0692)92-68-47

JELCZ części: komplet nowych wtryskiwaczy, sworznie, zwrotnica, tylni za
czep, manometr, cena od 850 do 1100

na 3.500 zł, 0602/381-374
OPEL Kadet, 1988 r., uszkodzony, cena

OPEL Kadet, poj. 1,6, 1990/ 97 r„ tel.
0605/367-564
OPEL Kadett 1.6 D, 86 r„ 5-drzwiowy,
1600 zł, (0502)51-76-79
OPEL Kadett Combi, poj. 1,7 D, 1991 r„

skiej od zaraz z zakwaterowaniem,

STUDENTA zaopiekuje się dzieckiem

0505/653-550 do 15.00

na czas wakacj, tel. 052/397-55-45

zt, (059)834-23-71

44-07
TOYOTA Corolla 1,8 D, 88r„ garażowa

*000001*- skup aut powypadko
wych, 0603-767-991

BORUCINO gm. Stężyca, działkę letni
skową nad Jeziorem Raduńskim sprzedam, 058/684-30-18
Bytów mieszkanie 53 m kw, bezczyn-

*000001*

samochody

rozbite,

0602-506-359

Nexia sedan, 97 r„ (0502)32-72-30

szowe, co etażowe, ogdród, okna PCV,
cena do uzgodnienia, 822-38-66
BYTÓW mieszkanie 73 m kw, I piętro,
garaż, działka, 0-505-658-798

SKRZYNIA biegów do Renault Laguna,
TRABANTA sprzedam. (059)810-98-03

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

Jarosławiec

73 po 17.

Bytów mieszkanie 73 m kw, I piętro, ga
raż, działka rekreacyjno-wypoczynkowa,
0-505-658-798

TRABANT Combi. (059) 842-50-49

OPEL Kadett kombi 1991 r. 1.6 H, WS,

VECTRA poj. 1,8 Kat, 1992 r„ haetabek,

DAEWOO, Renault, Fiat, Skoda, Peuge

wyposażony, cena 13.000 zt, tel.

ot lub inny (gotówka), 058/56-139-14,

052/397-80-76

0602/31-28-73

35-70-91

WÓZEK widłowy „Bułgar", udźwig- 2,51,

OPEL Corsa, Astra, Toyota, Yaris lub in

VW Golf II, poj. 1,6 diesel, 3 - miesiące
w kraju, zarejestrowany, radio, centralny
zamek, przebieg 165.000 km, zadbany,

ploatowany, 14.500 zł, (058)778-27-18

VW Bora 1,4,1999 rok, stan bardzo do
bry, I właściciel, 0-59/86-28-956, 0-607-

silnik Perkinsa, stan idealny, mato eks

VW Golf II diesel, na biatych tablicach,
0-606-519-529, (059)821-82-54
VW pasat 95r„ 22 tys. zł. (059) 842-8244,0-608-268-633
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nadkola czarne do małego remontu, ce

FIAT 125p, poj. 1,3, rejestrowany, Pl-

dbany, tel.(052)39 78076

na 3.500 zt, do negocjajci, tel. 0609/911-

CUP, ciężar, uniwersalny, tel. 052/397-

uzgodnienia, tel. 052/397-65-86

VW Passat Combi, poj. 1.6 TD, 1987 r„

791

KOŁO samochodowe o wymiarach
135/13, stan dobry, 30 zł, (058)672-50-

drzwiowy, wyposażony,zadbany, cena

VW Passat kombi, 1.6 benz./gaz, pilnie,

16

13.000 zt, tel. 052/397-80-76

800 zl, (0608)09-13-80

domek

letniskowy

PODZacisze, tel. 0692/937-805
CHARZYKOWY, działka bud. 1050
m kw., widok na jezioro, (052)397-88-78

ny (gotówka), 058/56-139-14, 0602/31-

CHARZYKOWY, działka rekreacyjna,

28-73

POD Zacisze, 340 m kw, tel. 0692/937-

POWYPADKOWE, uszkodzone, za
chodnie. 671-59-62, 0601/800*490

aa

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

I00- auta powypadkowe

0604-235-892

srebrny metalik, roleta, relingi, listwa,

OPEL Vectra, poj. 1,8, kat., 1992 r., 5 -

CHARZYKOWY,

805

cena 9.500 zł, tel. 052/398-54-56

OPEL Vectra, 92 rok, wyposażony, za

FIAT 126p, 0-58/503-006

dowlana 500 m, 17.000,00 zł, 058/67219-44,0606/570-972

ny. 8300 zt. (059) 842-83-09

JELCZ wywrotka 317 + przyczepa 10 to
nowa z podwójnymi burtami, cena do

52-36 po godz. 17

odzieżowym w miejscowości nadmor

kW- 1400 obrotów / minutę, (058)678-

EW 8900 zł 0609/547-584, 055/275-76-

zł, 0601-078-675, 0501-619-296

czona, (0692)92-68-47

szos,

PRZYCZEPA kempingowa N126p, 3000

zł, 0-59/86-24-539

FELG115,4- otworowe, szerokie, 1.200

ABSOLWENTKA resocjalizacji- licen

weteran

SILNIKI 380 V z kotem pasowym, 1,1

relingi, roleta, tel. 052/397-95-86
ETZ M2 250,1987 rok, stan dobry, zare

ABSOLWENTKA resocjalizacji- licen

IZITERMA 3,80 x 2 x 2 , 0-608-693-974 "

zarejestrowany,

(058)678-44-07

BOLSZEWO k. Wejherowa- działka bu

TANIO fiata 126 p, 88r„ 0-504-891-341

FORD Sierra kombi, 1.6, 83 r., czerwo

6000 zł do uzgodnienia, możliwa zamia

0604-412-810

na 150 zł, 0-59/86-22-632

1.700 zł, tel. 0601/684-136

IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r„

!00 auta powypadkowe

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

SAMOCHÓD powypadkowy Daewoo

OPEL Kadet, 1.3 benzyna, 1984 rok, ce

ny, (059)866-10-29 po 20.00

07-93

0-692-642-044,0-59/86-11-986

OPEL Corsa, maska biała, 1996 rok, ce

gu, tel. 0604/711-117

na 19.500 zł, serwiowany, salonowy, tel.

MOTOROWER Simson, 62 r„ sprawny,

00

FORD sierra, 1984 rok, 1,6 benzyna,
akumulator na gwarancji, stan dobry, ce
na 2000 zł, 0-607-294-012

nia biegów, gaźnik, alternator, drzwi, in
ne, 0-59/86-12-496, 0-602-295-791

SILNIKI 380 V, 1,47 kW, 2,2 kW, 3 kW;

diesel, lad. 0,965 tony w dobrym stanie,

OPEL Corsa, 1993 r., salon, garażowa

052/554-27-93

BOLSZEWO- działka budowlana, 1.800

II do Forda Escorta, silnik, skrzy

REANULT Megane, poj. 1,4,1996 r„ ce

MITSUBISHI L-300, bus, 1984 rok, 2,3

talik, 0501-761-821

towny wygląd, cena do uzgodnienia, tel.

tel.

0600/056-931

gazowa, cena 3.000 zł, 1981 r„ tel.

BMW 318, poj. 1,8, stan idealny, efek

kampingowa,

058/677-08-46 -wieczorem

tarcze wentylowe, 0-692-580-570

FORD Orion, 90r„ 1,4 benzyna i gaz. 0604-367-119

(094)-341-68-53

m, prąd, telefon, woda- obok, (058)572PRZYCZEPA
052/398-64-55

DACIA. Cena do uzgodnienia. (059)

cjat, podejmie pracę, akwizycja wyklu
PRACOWNICE- dziewczyny w sklepie

bardzo dobry. Stupsk 0-502-525-274

MOTOR cross aprila fantic, 1992, dwie

stolarza, 0503-953-368

Austrii, odbierz podatek najtaniej! Naj
skuteczniej! 058/301-82-63

800 zt, Sobącz 058/687-23-30

95.000 km, 5- drzwiowy, granatowy me

cjat, podejmie pracę, akwizycja wyklu
PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Holandii,

43-68

FORD Fiesta 1.1 benzyna, 1993/94,

tanio, tel. 052/397-15-38

NIERUCHOMOŚCI

looauta
powypadkowe

MERCEDES 124 200D, 92r„ biały, stan

logeny, 5 - biegów, poj. 1,1, instalacja

CITROEN Xantia Activa, 1995 r., poj.

pracy chałupniczej lub jako pomocnik

95-38-90

WARTBURG z silnikiem i skrzynią Daci

AUDI 80, stan bardzo dobry, welur, ha

FORD Fiesta poj. 1.1, 1992 r„ niebie
ska, stan bardzo dobry, tel. 052/398-22-

9500 zt, szary metallik, stan bardzo do

PEUGEOT J5,1986, cena do uzgodnie

ł, tel. 0606/594-201

BAGAŻNIK samochodowy, zmaykany,

1000- powypadkowe, rozbite,
(058)556-96-25, 0604-836-202

VW Polo kombi, 1992 rok, poj. 1,0, cena
bry, 0-602-69-35-53

nia, oraz drugi J5 na części, (059)822-

welur, 5 - biegów, halogeny, cena 3.000

0606/594-201

1992 r„ cena 9.000 zt, tel. 052/397-72-

5000 zł, ciemnozielony, stan db, (0503)

dach, cz, cena 9500 zł, 0-59/86-24-186,
0-606-953-918

2,01,106 KM, bordo metalik, wyposaże
RENCISTA, 28- letni, pilnie, szukam

lik, szyberdach. (059) 842-97-66

FORD Escort 1,8 diesel, biały, szyber-

wość zamieszkania w ośrodku, 822-56-

RENCISTA, 28- letni, pilnie szuka pracy,
PRACA dla osób z dostępem do In
ternetu. Tel. 0691/581-633 lub

512-592

PEUGEOT505, 2,5 TD 88r., złoty meta

MERCEDES „beczka", benz./gaz., 80 r.,

AUDI 80, 1981 r„ stan bardzo dobry,

lerowany, z naczepą, możliwość leasin
POMOC w kuchni, sprzątanie, możli

04-49
PANIĄ z grupą inwalidzką do sprząta

FIAT Cinquecento, silnik, skrzynia bie
gów, koła, inne, 0-59/86-26-957, 0-608-

KIEROWCA kat. BCE, praktyka na ti

po 19.00

Avon z

AUT0M0T0

HYDRAULIK, konserwator, rencisła-

Marcin Kamiński

LANOS 1,4 benzyna, grudzień 1998 r„
stan dbd, tel. 0602-253-383

RZETELNYM, dodatkową domową pra

wygrywając w tej konkuren
cji z mężczyznami. W tym ro
ku specjalnie dla motocykli
terenowych klasy enduro
i cross przygotowano spe
cjalną trasę dookoła jeziora.
Na czternasty już zlot przyje
chał także obrosły już w le
gendę Marian „Diabeł" Rembalski. To człowiek, który od
samego początku towarzyszy
tej ogólnopolskiej imprezie.
Od lat polanowskim zlotom
przyświeca idea niesienia
pomocy ludziom potrzebują
cym. W tym roku motocykli
ści zebrali kilkaset złotych na
rzecz fundacji „Daj Szansę"
z Torunia. Dostanie je upo
śledzona dziewczynka z Po
lanowa.

Najmłodszy uczestnik zlotu miał dwa lata. Najstarszy^
sześćdziesiąt dwa.
Fot. Marcin Kamiński

ne, podejmie pracę. (059) 842-72-70'

72-48

nię, tel. 0602/18-35-27, tel. 834-28-09

- Losy zlotu były różne mówi Tomasz Częścik z Klu
bu Motocyklowego „Bracia
Wiatru" ze Słupska, jeden
z organizatorów zlotu - Ole,
główny organizator ucierpiał
w wypadku. Kilka miesięcy
potem zmarł. Właśnie jego
pamięci poświęcone są
wszystkie zloty Potem orga
nizacją zlotów zajął się ktoś
inny i przeniesiono go do
Planowa, ale cały czas idea
była taka sama. Propagować
styl życia z motocyklem.
Pierwszego dnia zlotu
wszystkie ulice małego Po
lanowa były opanowane
przez paradujących wielbi
cieli motocykli. To obowiąz
kowy element programu.
Potem były swawole i hu
lanki. Panie toczyły bitwy
w specjalnym basenie wy
pełnionym kisielem, potem
był striptiz. - Najliczniejszą
grupę motocyklowej braci
stanowili mieszkańcy Po
morza. głownie okolic Słup
ska, Gdańska i Koszalina dodaje Częścik. - Samych
maszyn było blisko tysiąc.
Wielbicieli motocykli było
sześć razy więcej. Najmłod
szy uczestnik zlotu miał dwa
lata. Najstarszy sześćdzie

pozycyjny, wykształcenie gastronomicz

1000 tygodniowo. Szczegóły korespon

FRYZJERKĘ wykwalifikowaną- zatrud

Do ogniska, piwa i moto
cykli przygrywały specjalnie
sprowadzone na tę okazję
zespoły Harlem, Kobranocka, słupski Magmen oraz Ka
losz Laszlo z Koszalina. Mo
tocyklowa brać, oprócz zma
gań na swoich motorach
sprawdzała się w rzucaniu 5kilogramowym młotem. Tutaj
wykazywały się panie, często

umysłowych i fizycznych do hurtowni,

CHAŁUPNIKÓW- adresowanie kopert,

znaczek

Parada w centrum
miasta

Weekend w rytm
muzyki

PRACOWNIKÓW do obsługi biura,

FIAT 126p, 89r., hak holowniczy,stan

Gdańsk, Raciborskiego 4/1 koperta,

siąt dwa i był nim Emil
Smoliński z Lipian. Z kolei
najpiękniejszym i najstar
szym motocyklem zlotu zo
stał okrzyknięty Triumph
Silent Scout Jarosława Wil
czewskiego z Wejherowa.

maksymalnie 35 lat. 623-54-59

osobą, tel. 052/397-03-92

dencyjnie, bezpłatnie „Wakter" 80-215

batów w Polanowie zaczęła
się od grupy słupskich pa
sjonatów motocykli już
czternaście lat temu. Wtedy
Ole, jeden z motocyklistów
ze Słupska postanowił
skrzyknąć brać kochającą
motory i urządzić zlot ich
fanów w Krągu, niedaleko
Polanowa.

pok., III p., balkon duży loggia, 70 000
AUTOWYNAJEM Zastępcze- Refunda
cja z OC, 058/552-75-22,0601/651-672

zł, własnościowe, (052)397-42-43
CHOJNICE, mieszkanie własnościowe,
ul. Książąt Pomorskich, 60,7 m kw, tel.

I000- auta rozbite.

0604-228-214

ifa L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r„ za

052/397-55-39

mienię na samochód osobowy, np. VW
lub sprzedam, 6000 zł do uzgodnienia,

CHOJNICE - dom piętrowy na działce

pilnie, (058)324-44-67 po 19.00

1.000 m kw, tel. 0602/802-460

ogłoszenia w internecie

CHOJNICE - mieszkanie własnościowe

NOWA Cerkiew, działka budowlana

DESKI podłogowe, sucha, różne długo

w centrum (Stary Rynek)opomiarowane,

uzbrojona, tel. 052/398-73-21

ści, pilnie sprzedam, tel. 052/398-28-31
po godz. 18

pow. 51,5 m kw, IVp, 2 pokoje, PCV, tel.
0604/219-417

NOWA Wieś Lęborska, dom 270 m kw,
nowy, dziełka 2000 m kw, do zamiesz

Bytów przyjmę na stancję jedną lub dwie

DOM z ogrodem, zabudowanie gospo

CHOJNICE - pół domu w centrum, 95

kania, cena 1200 zł/m kw, zamienię na 4

osoby, 822-55-24,821-11-28

darcze, atrakcyjnie położone. (059) 846-

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

z dopłatą, 0-604-555-223

26-55

działalność gospodarczą (gabinet lekar
ski), przy ul. Bytowskiej, tel. 0600/418-

wość 2 mieszkań, poddasze na 2 pok.,
bud. gospodarczy, 660 m kw., (0600)9703-09

NOWA Wieś Lęborska, dziatka 1900
m kw, 0-59/86-12-262

CHOJNICE - 3 pokojowe mieszkanie, 85
m kw, CO, ogród, wynajmę, tel.

NOWA Wieś Lęborska działka 4400

DĄBRÓWKA dom, budynki inwentar

0503/464-381

NOWY Dwór Wejherowski- dziatka bu

wym obiekcie na dziatalnośc bankową,

dowlana, 1100 m, uzbrojona, (058)672-

ubezpieczeniową, biuro, przyjmę przed

84-01

stawicielstwo lub inne propozycje, tel.

ka, nowy dach, okna, blisko las, tel.
0692/030-964
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

kon, zamienię na 2 - 3 pokojowe na Trój

budynkiem

gospodarczym,

o 40 m,

135.000 zt, (058)679-39-05

na 1100 m, uzbrojona, 20,00/ m,

Os.

Kolorowe,

wynajmę

mieszkanie 2-pok., pok. dzienny z anek

(058)670-60-37

sem kuchennym, tazienka, w.c., sypial
SPRZEDAM trzy boksy handlowe na
Manhatanie. (059) 845-46-59

nia z kątem do pracy, od VIII/IX, 650 zt +
opłaty, bez pośredników, (058)344-0520

GOŚCICINO- dziatka budowlana (865
STUDZIENICE działki budowlane, 82165-15

LODÓWKA Pamir, wys. 12,5 cm, cena
ok. 200 zt, tel. 052/397-29-21

GOŚCICINO- działka budowlana, 865
(058)572-14-14

LĘBORK kawalerka lub 2 pokojowe

TCZEW kawalerka 30 m kw, wieżowiec-

LĘBORK mieszkanie , 2 pokoje, stare

parter,

budownictwo, tanio do wynajęcia, 0-

mieszkanie wynajmę, 0-609-411 -934,0-

ŁOŻE sypialniane (1,60 x 2,00), nowe,
materac, 2 stoliki, 650 zt, 058/676-28-29
MEBLE (nowe), „Gdańskie", kredens
wysoki, stót, krzesła dębowe, tel.

po 17.00

058/531-62-54

po

19.00,

0602/23-75-78.
a, tanio, 0691-796-397

JAGATOWO, dziatki budowlane, przy
działce prąd, woda, telefon, 20 zł/m kw.,

LĘBORK mieszkanie własnościowe M5

845-46-59

72,5 m kw sprzedam lub wynajmę, 059/86-27-152

TURSK gm. Miastko, mieszkanie do re
montu, kontakt. Bytów, ul. Wojska Pol

JAGATOWO k. Pruszcza Gd., dziatki
budowlane, przy działce prąd, woda, te
lefon, różne wielkości, 20 zt/m kw.,
(058)683-09-28
KARTUZY

kawalerkę

sprzedam,

058\684-02-76
KASZUBA koto Brus, działka z lasem, 1
ha 10 a, tel. 058/687-33-29
KASZUBY działka letniskowa 1300
m kw, w tym 800 m kw lasu, uzbrojona,
0-59/86-24-975
KĄPINO k. Wejherowa- działka budow
lana 961 m, 30.000,00 zt, 058/672-1944, 0606/570-972
KOSAKOWO k. Gdyni, działka budowla
na, 782 m, (058)679-15-82
LĘBORK centrum miasta 36 m kw, sta
re budownictwo, cena do uzgodnienia,
0-59/86-27-918, 0-601-65-30-24

#

dom ul.Harcerzy 2E,

LĘBORK kawalerka 2 pokoje, 32 m kw,

skiego 48/1

LĘBORK pokój umeblowany, dostęp do
kuchni i łazienki, osobne wejście, 0-609-

(os.

Kaszubskie)-

tro, 80.000 zt, (058)672-01-54

LĘBORK poszukuję mieszkania 1 lub 2

19-88 po 20.00
WEJHEROWO- centrum, dom- szereg

MEBLE dębowe, stylizowane - komplet,

NOWA kuchenka gazowa Amica, cena

nie, 2 x trzymiesięczne, suczki, szcze
pione z metryką, tel. 052/397-49-92

PRZYCZEPĘ samozbierającą chojnicką

MB lub zamienię na

33-29

(możliwość prowadzenia działalności),
150 m, 350.000 zt, 0505-45-37-85,
058/672-74-34

LĘBORK zamiana 2 pokoje, kuchnia, ła
zienka, własnościowe na kwaterunkowe
z dopłatą, 0-59/86-28-739

uchylne, stan bardzo dobry, cena jedne
go 180 zł, tel. 052/554-29-34
PRALKA z podgrzewaczaczem, nie
miecka, cena 45 zt, + płatka 3 - palniko
wa - 50 zt, tel. 0608/187-276

kami, tel. (0-52)3974992

prasy do słomy, wybieraki do kiszonki,

SKUP trzody i bydta. OBOJAN Stężyca,
tel. 058/684-33-22, 684-30-88

SILNIKI elektryczne- 2 szt, 220 V, 50
Hz, 60/45 W, 2775/425 obr./ min., 15 zł/

ocieplony, (058)674-73-49

i łazienka własnościowe na kwaterunko

witrynę chłodniczą, podgrzewacze wo
dy, umywalki, 0-59/86-23-543

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

ce, tel. 0504/237-787

SIATKA ocynkowana od 2,20 zł/m kw.,
powlekana od 4,30, słupki, bramy - wy

ZBIORNIK do mleka 1.0001, oraz basen

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

WEJHEROWO- mieszkanie 3- pokojo

konawstwo. Skrzeszewo koło Żukowa,
058/681-88-20

TELEWIZOR Neptun 171", 14", na caęści, 25 zł, 058/672-50-16
ZAMRAŻARKA o pojemności 1501, bar
dzo mało używana, tanio, (058)672-37-

REDA, odnajmę mieszkanie 2-pok.,
WIERZCHOWO Cztuchowskie, M-4 57
m. kw., CO, CW, loggia, cena do uzgod
nienia, (059)834-44-95

komfortowe 400,
+liczniki +kaucja 1000,- 673-84-71,

budową, 70.000 zt, (058)678-39-07

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

ŻELISTRZEWO k. Redy, piętro domu,

REDA, odnajmę mieszkanie 3-pok.,

140 m, ogród- 250 m, (058)673-61-34

komfortowe

LĘBORK mieszkanie 2 pokoje, 36 m kw,

BORY Tucholskie, dziatki budowlane od

parter, niski czynsz, 0-91/39-176-27, 0600-677-392

1100 do 2500 m kw., 5,50 zł/m kw.,
w pobliżu las, jezioro, PKP, 052/336-10-

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

ALARMY
0601/341-437

DETEKTYWISTYCZNE 056^0-74-311

Człuchowska

-i-liczniki (150,-), 0602/70-50-01

LĘBORK mieszkanie 2 pokoje, I piętro,

10

w pobliżu las, jezioro, PKP, 052/336-10TCZEW- Centrum Handlowe, ul.

stare budownictwo, 0-59/86-26-554
DOM o pow. 55 m kw, poddasze (ocie
LĘBORK mieszkanie 3 pokoje, parter,

plone) + działka, dwa pokoje, kuchnia,

garaż, ogród, cena 53000 zt, pilnie, 059/86-26-957,0-608-512-592

tazienka, altana. Dach kryt blachodachówką, nowe okna, drzwi, wszytskie inatsalacje, podłogi C.O., blisko las i jeizoro, tel. 0692/030-964

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

KUPIĘ stare
pocztówki,

RADIOOTWARZACZ, CD, Aiwa, winda,

0-602-329-945,0-59/86-222-92

10

sprzedam, tel. 052/398-11-07

garażowany, z szarpaczem lub bez,
1022 motogodzin - 42 000 zt kopaczkę
elewatorową, ptug, kultywator, kos,

cia) na adres: Biuro Ogłoszeń 83-300
Kartuzy, ul. Jeziorna 2/6, nr 25003081
POZNAM panią ze Słupska, do 40 lat.
Niebrzydki, mieszkanie, dochody. Oferty
BO Sławno ul. Basztowa 3, nr 12195786

PIANINA

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

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

kupujemy!
Gdańsk, 341-52-40

RUSZTOWANIE zewnętrzne, 60 m kw,
3-11-44
PROCESOR Celeron 700 MHz - 750

przyczepka i inne - sprzedam, 0601-

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia

160-439, 058/684-32-92

wibroprasa, transport, kruszywo na
turalne. Wtadystwa Joskowski, Golica, 83-321 Mściszewice, gm. Sulę
czyno, tel.058\685-00-30, 058\681-

1987 r., 1022 motogodz., pierwszy wła
torowa i inny sprzęt rolniczy - sprzedam.
14-32-92 lub 0601-160-439
CIĄGNIK C-330 i C - 360, stan idealny,
zarejestrowany, przegląd, kabina, cena

CAŁODOBOWO 557-53-34

i ••

SŁUPKI ozdobne pałacowe betonowe.

REMONTOWO - budowlane od
A do Z, 0-59/86-25-790, 0-605-34-

11 tys. zł - sprzedam, 0601-160-439,
058/684-32-92

0505/667-041

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

62-16

TOWARZYSKIE

MHz, dysk twardy 10 GB, pilnie, tel.

SANIE konne po renowacji, 058/588-5259

pustaków i bloczków na Kaszubach,

CIĄGNIK C-330 i C-360, kombajn Bizon

ATS Koln,
najtaniej,
wynajem
mikrobusów,
671-49-59,
0605/665-838

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

ściągny panel, nie zniszczone, wyjście
na wzmacniacz+głośniki, tel. 0609/559747

KREDYTY dla rolników, Firma
Partner, Lębork, Al.Wolności 30,

34-46, 0606-550-084

TURYSTYKA I SPORT

MĘŻCZYZNA lat 40, zamieszkujący na
state w Niemczech, pozna panią do lat
30 w celu matrymonialnym. Oferty tylko
ze zdjęciem (gwarancja odesłania zdję

AGREGAT tynkarski wypożyczę, tel.

BETONIARKA oryginalna, 250 I, mato
używana, w bardzo dobrym stanie,

TYNKI gipsowe z agregatu, 0-58/685-

(058)671-02-07

mantka, rozm. 38, cena 150 zł, tel.
052/397-52-72

0600/525-043

71,

REDA, odnajmę mieszknaie 2-pok.,
małżeństwu, nowe, samodzielne, 500,-

CZĘŚĆI komputerowe, tel. 052/397-5717

PŁASZCZ koloru chabrowego, dypło-

ściciel, cena 40 tys. zt, kopaczka elewa

1100 do 2500 m kw., 5,50 zt/m kw.,

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

PLAYSTATION, 2 pady, 12 gier, memory card, cena 300 zt, 0-59/86-20-223

058/531-69-03,

ma Almach 058/531-69-03.

czy Chojnice,
0604/142-370

WEZMĘ agencję, stację paliw lub popro
wadzę sprzedaż, posiadam doświad

KOMPLEKSOWE prace ciesielsko-de-

KOMPLEKSOWE zabudowy wnętrz, fir

0602/705-002

BORY Tucholskie, dziatki budowlane od

600-517-685

czenie. 0-609-387-702

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

(058)625-52-27,

+liczniki +kaucja 1000,- 673-84-71,

wszelkie wygody, położone w parku,

UCZCIWA do pilnowania dziecka, 0-

0605/530-850

550,

parter, bena 65000 zt, 0-602-693-553

ZNACZKI pocztowe, niestemplowane, 4

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

ZZSłSSSi'*"*'""

Studium Ekologii i Agrotu

klasery lata 60+90, Rokity, (059)821-28-

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

919

rystyki;

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

58

SADZONKI truskawek, kwalifikowa
ne, różne odmiany, cena 25 gr/szt,
z gruntu i doniczkowane. Dzierżążno, tel. 058/681-34-88, 692-906-

MASZYNY! URZĄDZENIA
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LĘBORK mieszkanie 2 pokoje, 61 m kw,

z osprzętem, tel. 052/398-84-78

ŁODZIE wędkarsko - turystyczne, tel.

DŁUGI, handel, odzysk, 307-42-16,307-

0602/705-002

ŻELISTRZEWO- dziatka z rozpoczętą

127,0-601-44-29-30

STUDIUM Hotelarstwa i Organizacji Tu

0607/565-131

BIZON Z056,1987,1989 r„ I właściciel,

33000 zt - lokal do remontu, 0-59/86-21 -

wana, prędkość, 3 kąty ustawienia noża

ZBIORNIK 2000 I, na olej opataowy

052/398-84-20

41

SZAMBA z laminatu, 3,2 m3 1.500, 6,4
m3 2.800, 9,6 m 4.500, Zaktad Szkutni

(058)677-13-94

WYRZYNARKA 55 OW, płynnie regulo

cji, tel. 052/398-78-39

0607/565-131

SOFA 3- osobowa + fotele + 2 pufy,
srebrno- szare, 500 zt, 0607-931-560

18.00

we, blisko dworca, III p., 98.000 zt,

POMÓC domowa - poszukuję, 0-602840-745 po 20.00

polskiej, energooszczędna na gwaran

- nowa, tel. 052/397-12-14

gipsowo-kartonowe,

mniejsze z dopłatą, 0-59/86-25-141 po

Starogard Gd. 058/562-96-09, Wejhero
wo 058/672-16-46

LADA chłodnicza LW - 120, produkcji

karskie, docieplenia budynków, tynki

LĘBORK zamienię mieszkanie własno

WÓZEK spacerowy + pokrowiec + folia

ŁODZIE wędkarsko - turystyczne, tel.

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

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,

+ tanio, 0-607-15-66-45

opatowy do olepu, poj. 2.000 I, tel.

BIOENERGOTERAPEUTA 0-59/86-31-

ny, składany, tel. 052/397-40-50

WÓZEK inwalidzki, nowy, mało używa

TELEFON komórkowy Siemens S8 + fu

we z dopłatą, 0-59/86-28-739

19.00

zt, 0607-931-560

LADA barowa narożna, stoliki, krzesła,

szt., (058)672-33-41
SZCZENIĘTA owczarka niemieckiego,

44-17
LĘBORK zamienię 2 pokoje, kuchnia

ka, dodatki, pokrowce, parasolka, 200

KURTKA skórzana, męska, czarna, ma
to używana, 70 zt, (058)672-50-16

052/397-62-04

059/8624106
0602356435

WÓZEK dziecięcy, głęboki + spacerów-

2 GB, klawiatura mysz, cena 800 zt, tel.
0501/405-791

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

TOKARA do robienia warkoczy, Chojni

bez optat manipulacyjnych

mentem, kompakt sztuczny marmur, 0-

bogata grafika, akcelerator garficzny
trójwymiarowy, monitor Philips 14',dysk

SIECZKARNIA jednorzędowa za zgnia

ROTTWELERY bez rodowodu, cena
200 zt, wiek 1 miesiąc, 0-506-893-774

0600/980-817

WANNA 170 cm, umywalka z postu

tańszą, tel.

KOMPUTER 400 AMD, pamięć 32 MB,

dam (059)832-37-00
rodowodowe, tel. 052/398-77-64

kowna, stan bdb, 30 zł, 058/672-50-16

600-216-097

ROWER sktada w dobrym stanie, sprze

bardzo dobry, tanio, cena 50 zt, tel.

WEJHEROWO- dom wolnostojący, do
zamieszkania, 220 m, dziatka- 447 m,

Lębork, ul. Gdańska

• osoba samotna do 3000 zt §
bez poręczyciela
•małżeństwo do 8000 zt i
bez poręczyciela
s

TORBA skóropodobna, na zakupy, pa

052/397-57-17

taczem do kukurydzy CLAS i JOHNDIR,

LĘBORK szukam mieszkania do wyna
okres czasu, 0-505-56-54-36

Agencja Kredytowa ART

52-01,0-505-048-875

KARTA graficzna Ge Force 2 Mx 200 32

i opryskiwacz Termit 3001, tel. 058/687-

600 zł, tel. 052/397-61-64

nowe budownictwo, III piętro, cena

LĘBORK mieszkanie jednopokojowe 30

PINCZERKI miniaturowe po champio

tel. 052/398-46-74 lub 0692/445-420

TAPICERKA skórzana, oliwkowa, bar
dzo tanio, (058)672-37-41

jęcia, 2-3 pokoje, niedrogo na dłuższy

e-mafl: kredytypolska@Hp.pl
TELEWIZOR Philips 28", nowy z gwa
rancją, cena do uzgodnienia. (059) 843-

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

ztotych, sprzedam, 0-605-460-743

2 suczki 3-msc.,szczepione z metrycz

pokojowego do wynajęcia, 0-604-798-

WEJHEROWO (ul. św. Jana)- nowa,
słoneczna kawalerka, 29 m, (058)672-

(089) 644-19-21
CAtWPPfflYP 0608 603 454,|
0501 352 529.0607 339 286

ładowarka, futerał, stan bardzo dobry,

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

577-548
WEJHEROWO

mieszkanie 2- pokojowe, 44,7 m, I pię

CiUYNłĄ, Owiywą ||fl

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

TELEFON komórkowy Motorola M3888,

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

SEGMENT młodzieżowy, biały, tsan
TRZY boksy w C.H. Manhatan, (059)

52-72

BRYCZKI do renowacj, tel. 0505/096-

59/86-31-303,0-505-519-477

CINO k. Wejherowa- dziatka bu-

•

stan idealany, cena 130 zł, tel. 052/397-

remoncie oraz cyklop, tel. 058/686-25-

PINCZERKI miniaturowe po championie

0504/237-787

59/86-20-919

GOŚCICINO k. Wejherowa- działka bu
dowlana, 800 m, tanio, 058/572-01-32

APARAT fotograficzny 12S Zenit z tele

tel. 0504/047-151

PRASA K- 454, wysoko obrotowa, roz-

PINCZERK1 miniaturowe po champio
nach, szczepione z metrykami, cena

761 93 28,556 74 64,
76193 26,520 26 32,0501 352 529

500 zt, tel. 052/397-49-92

OKNA powlekane, drewniane 1.20/1.20,

TCZEW Górki, dom piętrowy, 200
m kw + piwnica 100 m kw, 1995 rok,
0603/174-369.

5000 RATA ok. 150
50 000 RATA ok. 300
150 000 RATA ok. 900

obiektywem w metalowepskrzynce, ak
cesoria, 250 zt, 0607-931-560
APARAT fotograficzny typu „Zorkij- 4",
stan dobry, cena: 130 zt, 058/672-50-16

PRASA do słomy Claas-Bubi-S, tel.
052/398-26-53

POLSKIE Owczarki Nizinne, szczenięta

LĘBORK 2 pokoje do wynajęcia, może

IM

po 16.00

TELEFON komórkowy Jrium" na kartę,

rzutnik obornika dwu i jednoosiowy, po

być na sezon, 0-59/86-25-710
m, pięknie położona, media- obok,

nowy futerat, (058)672-65-04

zawory, śrubunki, 682-26-32

LODÓWKA- 200 zt, stan bdb, (058)778-

GDAŃSK

AKORDEON 120- basowy, czerwony +

ziony z Niemiec, cena 700 zt, tel.

(058)572-15-43

CHOJNICE - oddam w najem mieszka

CZŁUCHÓW, wynajmę mieszkanie,

058/677-52-55 do 15.30, 058/672-76-67

AKORDEON 120-basowy, 1800 zł,

PŁUG 2 - skibowy, obrotowy, przywie

POMPA Grunfos do CO 60W- 150 zt,

OWCZARKI niemieckie rodowodowe po

WKOWE

w Polsce, po jednej właścicielce, 800 zt,

14-23-71

KURKI nioski sprzedam, szczepio
ne, 11- tygodniowe, 7,50 zt. Orle,

doskonałych rodzicach, sprzedam,
Chojnice (052)397-88-78, (0604)57-68-

Cybeline, rozmiar

36/38, ecru, długa, krótki rękaw, 2 egz.

0608/187-276

cm z ozdobami, tel. 052/397-89-27

SOMONINO k. Kartuz- działka budowla

mek w stanie surowym, tel. 058/687-48-

tel. 0606/152-405

być na działalność, tel. 052/397-36-42

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

• BEZ PORĘCZYCIELI

ślubna

SUPOREKS tanio, 0-505-377-746

KROWA po drugim wycieleniu w maju,

nie 2 pokojowe, ul. Warszawska, może

(059)834-23-71

snościowe, 57 m kw, z garażem lub bez,

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

z prasą lub bez, 1.000 zt, (052)398-3194

LAMPA kuta ogrodowa, wysokość 180

nie 2 pokojowe małżeństwu, oraz kawa

iiililllii
AKORDEON 120-basowy, 1800 zł,

MOCARNIA „7"- sprzedam, stan bdb,

84-70

CHOJNICE - oddam w najem mieszka

od 18-20
z

możliwość powiększenia

00-66

MASZYNY stolarskie, skup, sprzedaż,

KLACZ 3- letnią sprzedam, (058)673-

mieszkalno letniskowy, stan surowy,

RUMIA- mieszkanie 3- pokojowe, 80 m,

m), prąd, woda blisko, tania, 058/678-

KONTENERY

miarowane, ładne słoneczne, duży bal

Redę, (058)664-06-73

38

SUKNIA

(059)834-23-71

jeziorze, rozpoczęta budowa, dom

REDA- 3/4 domu, 170 m, dziatka- 517

tel. 0503/393-337

MASZYNA dziewiarsko - przemysłowa,

zamiana, 0602-459-611

cze-

(058)678-48-32

GOSTOMKO, dziatka letniskowa i do

wzrost 180 cm, cena do uzgodnienia,

ZWIERZĘTA

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

- spółdzielcze, 60 m kw, 3 pokoje, opo-

zł/ m kw., 058/673-83-17,0601/628-102

w miejscowości Gdańsk, Żukowo,
Pasłęk lub Węgorzewo. Kontakt:
irektop@post.pl, tel. 0501/501-601

SUKNIA ślubna 2 częściowa + futerko,

tanio, (058)672-37-41

zacja), 1920 m kw, bezpośrednio przy

PUCK- hipoteczne, 800- 1200 m kw., 25

SUKNIA ślubna, pierwsza właścicielka,

na 700 zt (do uzgodnienia), Sierakow-

250 zł, Wejherowo, (058)677-40-63

60 zł, (058)672-50-16

miasto, tel. 0503/367-701

cie, tel. 0503/393-337

AUTORYZOWANY przedstawiciel
PTK Centertel poszukuje zaintere
sowanych otworzeniem Autoryzo
wanego Salonu Sprzedaży Idea

wzrost 1,80, nowa, szyta na wymiar, ce

052/398-78-39

81-34

magazynowe, chtodm-

052/327-57-05 lub 0607/095832

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

tel.

wa, mato używana- sprzedam, bardzo

CHOJNICE - mieszkanie własnościowe

dach, dobry dojazd, cena 69.000 zt, tel.

sprzedam,

MASZYNA do szycia Łucznik, walizko

skowa (ogrodzenie, prąd, woda, kanali

GDYNIA Chylonia- mieszkanie 2- poko
jowe, 45 m, 90.000 zł lub zamienię na

tel. 052/397-07-88

gwarancji,

do kawy ciśnieniowy, stan

OSTROWITE k/ Czerska, dziatka letni

m,

GDYNIA Dąbrówka - mieszkanie wła

LADA chłodnicza LW 120 - 55P, 2 lata

oraz matę masującą (dom, samochód)-

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

0602/577-551

DĘBNICA Kaszubska- dom wolnostoją

m kw, dziatka, 2 pokoje, kuchnia, łazien

URZĄDZENIE do masażu I

tel. 052/398-81-34

496, 0-602-295-791

DOM w okolicach Chojnic, pow. 55

(059)821-82-54

Polska,

SUKNIA ślubna, 2 częściowa + futerko,

sieczkarnią

sprzedam, niemiecki, 0-606-519-529,

CHOJNICE - do wynajęcia lokal w no

ro, cena do uzgodnienia, 0-59/86-12-

z

Lębork 0-600-837-609

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

iątek
piętek
>02 r.
19 lipca 2002

Dziennik Sławieński

zbożowy

ODTRUWANIE u chorego w domu,

JUKA, wysokość 2,20 zł, Charzykowy,

m kw, cena 10 zl/m kw, 0-59/86-12-103

skie, 35 arów ziemi w pobliżu las i jezio

cy, cena 100000 zt, 0608-355-326

KOMBAJN

sprzedam, 250 zt/ sztuka, nieużywane,
(058)672-55-20

CHOJNICE, dwa pomieszczenia na
NOWA Wieś Lęborska, działka 1900
m kw, 0-59/86-12-262

348
CZŁUCHÓW, dom 150 m kw., możli

//i D z i e n n i k

Ogłos7Pnia drohnp

www.gratka.pl i wp.pl

MAKS, 664-97-70

ABSOLWENCI! Police

Tanio, (059) 811-36-98

90-70

alna Szkoła Pracowników Ochrony

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

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

KOMBAJN zbożowy kupię do 7.000 zt,

USŁUGOWY Zaktad Zduński - piece,

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

kominki, Lębork, 0-59/86-23-489

„Tlir"- roczna- uprawnie

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

nia publiczne. Rekrutacja: 2002/
2003, Gdańsk, Pilotów 7, tel. 76-

HOSTESSY, 0-607-67-67-67

179-76
www.tur.artnet.com.pl
{11.00- 17.00) Atrakcyjny zawód!

HOSTESSY 0601-628-966

m kw i dwupokojowe 49 m kw na II pię
trze z możliwością połączenia, blisko
centrum, 0-59/86-22-442
LĘBORK Os.Soprtowe, mieszkanie ,ll
piętro, 49900 zł, 0-603-75-83-99

GARAŻE blaszane.
Tanio! 058/775-04-61.8.00-13.00,

mieszkanie 67 m kw, nowe, telefon,

KRAKÓW, Hotel Studio, pokoje

058/562-00-78,0607/655-068

Dziennik Lokalny • kupon

z łazienkami. Promocje! 2-osobowe od

PHICLILT

0692/644-835

WEJHEROWO- lub w domku gospodar

99,-! 4-osobowe- 180,- Dziecko- pobyt

KASZUBY, obiekt turystyczny- z dziat

(058)677-09-26

TCZEW osiedle Suchostrzygi, wynajmę

czym, tanio, małżeństwo z dzieckiem,
LĘBORK sklep 12 m kw, narożny, 059/86-23-420
LUBOWIDZ działki rolne, blisko lasu ije
ziora, bardzo tanio, 0-59/86-12-563

kami- sprzedam, 058/588-25-81

gratis! Tel./ fax 012/641-64-15 www.hotelstudio.krakow.pl

KASZUBY-1/2 domu, zabytkowy, dział

pokojowe, 44 m, wysoki standard, 500 +

ka- 800 m + gospodarczy, 40.000 zł,

optaty, (058)672-93-11

STUDZIENICE pokoje 18 złotych od
osoby, las, jezioro, łódki, 82-160-26

(052)398-31-02
LUZINO- dziatka budowlana, 722 m, 30
zt/ m, media- obok, 0600-713-514,
0692-736-606
LUZINO- dziatka budowlana, 722 m,
media- obok, 23.000 zt, 0692-736-606

PRZYJMĘ na pokój (kawalerka), tel.
ŁĄKĘ nad rzeką, 2,70ha, pod „KRUS"

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

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

tEBIEŃ dom 400 m kw, piętro, 6 pokoi,
kuchnia, tazienka, parter na działalność,
0-60021-60-97

W nowym obiekcie handlowo - usługo
wym w Chojnicach, wydzierżawię po
mieszczenie komfortowo wykończone,
o pow. 230 m kw, 25 zt m kw., + parking,

ZAKOPANE-

Kościelisko

www.michalowka.pl, pensjonat
pełny komfort, ładne widoki,
tel./fax 018/20-70-328, 0602/458-

tel. 0602/577-551
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GARAŻ przy ul. Młodzieżowej 1, tel.
052/397-02-15 lub 0602/600-307

do wiadomości

mbSkm'

adres
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nr dowodu osobistego

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

,
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sprzedam lub zamienię na podobne

MIESZKANIOWĄ książeczkę oszczęd

w Stupsku. 0-605-463-507

nościową, 0505/278-745

BOAZERIE, deski podłogowe, sztache
ty, (058)342-54-31

LEBORK odtruwanie u chorego w domu,
0-600-837-609
ODTRUWANIE u chorego w domu, Lę
bork 0-600-837-609

NADOLE (J. Żarnowieckie)- domek let

POSZUKUJĘ pomieszczeń na podda

niskowy, murowany, dziatka- 1000 m,

szu do adaptacji na mieszkanie (wyna

DACHÓWKA betonowa, czerwona, pry

zagospodarowana, 0604-870-342

jem lub kupno), tel. 0608/576-349

watnie, tanio, (058)679-15-82
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telefon
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Miastko, ul. Armii Krajowej 29
Sławno, ul. Basztowa 3
Słupsk, ul. Filmowa 3E

Bytów, ul, Wojska Polskiego 2, ut. Sikorskiego 8, Człuchów, plac Wolności 4,
Lębork, al. Wolności 40, Miastko, ul. Armii Krajowej 29, Sfewno, plac Wyszyńskiego 4,
Słupsk, ul. Wojska Polskiego 49A, Słupsk, ul, filmowa 3E, Główzyce Urząd Gminy,
Potęgowo Urząd Gminy, Słupsk, ul. Braci Gierymskich I, Słupsk, hipermarket Real.
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MIESZKANIE 2 pokojowe, 47m kw.,

i

imię i nazwisko

Wyłącznie

zostaw fcypom w lokalnym biurze
0€&0S2£$

LĘBORK ul.Leg. Polskich M3 z balko

L
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t

CO Z R O B I Ć żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się Z A D A R M O

nem, w bloku, I piętro, 0-605-418-416
LUBIANA, dziatki letniskowe w pobliżu
jeziora Sudomie, (058)687-44-24

i

J...
adres lub telefon kontaktowy:

USA zaproszenia, porady, organizacja
pobytu, 0503/594-744

ŁĘŻYCE- działka rolno- budowlana, oto
czona lasem, 8,5 USD/ m, pilnie, 0502997-449

I...L..J—L„L—L„i„J
i , l

(059) 846-45-29
MIESZKANIE z pełnym wyposażeniem

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

treść:
l

WEJHEROWO- odnajmę mieszkanie 2-

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

Ę

—_

• 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

i*©CS A0H£SS$*f

Dziennik Bałtycki 80494 Gdańsk
Targ Drzewny 1.GRATKA*
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Sport
W SKRÓCIE

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Darłowo. Turniej siatkówki plażowej

Złota Mączka

KOLARSTWO. Podczas odbywających się w Rasz
kowie międzywojewódzkich mistrzostw młodziczek
w kolarstwie złoty medal wjeździe indywidualnej
na czas wywalczyła Dominika Mączka reprezentu
jąca KK Ziemia Darłowska. Natomiast w wyścigu ze
startu wspólnego na trzeciej pozycji uplasowała się
jej koleżanka klubowa Żaneta Komoś. W pierwszej
dziesiątce znalazły się jeszcze cztery darłowskie za
wodniczki: Dominika Mączka, Marta Janowiak,
Marta Zając i Marta Jasnosz.

Pary na piasku

Medal za medalem

KOLARSTWO. Trzecie miejsce w wyścigu na do
chodzenie, rozgrywanym w Żyrardowie w ramach
Mistrzostw Polski w Kolarstwie Torowym wywal
czyła Emilia Skawińska. Darłowianka startowała
w kategorii open na dystansie trzech tysięcy me
trów Na metę wjechała z czasem 4,21,407. Tytuł mi
strzowski w tej kategorii przypadł Jolancie Ignasiak
z Górnika Wałbrzych -4.09,320, a drugie miejsce
Agnieszce Pietr z Moto Jelcz Laskowice -4.10,944.
To już kolejny sukces Skawińskiej w tym sezonie.
Ostatnio przywiozła brązowy krążek z Szosowych
Mistrzostw Polski. Także ostatnie starty w Żyrardo
wie może zaliczyć do udanych. Oprócz brązowego
medalu w kategorii open przywiozła srebro w kate
gorii do dwudziestu trzech lat. Ponadto startując
w wyścigu punktowym zajęła drugie miejsce i zdo
była kolejne dwa srebrne medale: w kategorii open
i w kategorii do 23 lat. W wyścigu długodystanso
wym na czwartym miejscu uplasowała się Katarzy
na Nawrocka z Ziemi Darłowskiej. Obie kolarki wy
startują teraz w wyścigu UCI w Czechach.
W tych zawodach zaprezentuje się również nasza
najlepsza cyklistka Anna Skawińska występująca
w polskiej grupie zawodowej Bonda-Łukowski.
Będzie to jej pierwszy start po kontuzji odniesio
nej na trasie Mistrzostw Polski.

I
I
I

Po piachu i asfalcie
Na razie amatorzy siatkówki na plaży rozegrali dwa turnieje.

rugi otwarty
turniej pla
żowej piłki
siatkowej
rozegrano
w ramach
fc
^
trzeciej
edycji Grand Prix Darło
wa. W zawodach udział

Bieg Eryka co roku gromadzi kilkudziesięciu
amatorów biegania•
Fot. M. Pietrasz

LEKKOATLETYKA. Nawet dwanaście kilometrów
będą musieli pokonać biegacze, którzy zamierzają
wystartować w tegorocznym Biegu Eryka, który za
planowano na 21 lipca. Mężczyźni będą ścigać się
w sześciu kategoriach wiekowych, a kobiety w pię
ciu. Najmłodsi zawodnicy nie mogą mieć więcej niż
szesnaście lat. Nie ustalono natomiast górnej grani
cy wieku. Start do biegu głównego przewidziano
godzinie 18 w Darłówku Zachodnim przy wejściu
na plażę od ulicy Plażowej. Bieg rozpocznie się
przed hotelem Nord. Zawodnicy będą mieli do po
konania dwanaście kilometrów w tym pięć po plaży.
Pobiegną miejskimi ulicami i przez jednostkę woj
skową aż do wejścia na plażę w Bobolinie. Dalej po
biegną plażą do mety przy hotelu Nord. Dla najlep
szych w klasyfikacji generalnej od przygotowano
puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe. Or
ganizatorami imprezy są: Urząd Miejski, Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Darłowie oraz Jednostka Woj
skowa z Darłówku.
(RL)

wzięły trzydzieści cztery
pary siatkarskie. Pierwsze
miejsce zajęli słupszczanie
Maciej i Aleksander Bu
rzyńscy Na drugiej pozycji
znaleźli się Rafał Sielski
i
Krzysztof
Lewiński
z Darłowa. Trzeci byli Ra
fał Karski i Krzysztof Ga

łecki także z Darłowa. Po
rozegraniu dwóch turnie
jów na czele klasyfikacji
generalnej znajdują się
Piotr Wachowski i Walde
mar Węgierski z Koszali
na. Pary ze darłowa znala
zły się dopiero na czwartej
i piątej pozycji. Oragniza-

Fot. M. Pietrasz

torem turnieju był Ośro
dek Sportu i Rekreacji
w Darłowie. Następne za
wody w siatkówce plażo
wej w ramach Grand Prix
Darłowa zaplanowano na
27 lipca. Początek rozgry
wek o godz. 10.
(RL).

Malechowo. Kopali o puchar wójta

Emocje na boisku

J

uż po raz czwarty na bo
isku w Ostrowcu roze
grano finałowy turniej
w piłce nożnej o Puchar
Wójta Malechowa. Tym ra
zem w imprezie wzięło
udział, aż sześć zespołów re
prezentujących Paproty, Ma
lechowo, Żegocino, Zieleni
cę, Przystawy i Ostrowiec.
Zawody połączone były
z uroczystością obchodów
pięciolecia miejscowego klu
bu sportowego Pomerania.
Z tej okazji drużyna uhono
rowana została pucharem
przez Okręgowy Związek

Piłki Nożnej w Koszalinie.
Biorący udział w zawodach
piłkarze musieli zmagać się
nie tylko z przeciwnikami,
ale również z 30 stopniowym
upałem. Mimo tak niesprzy
jającej aury spotkania byiy
ciekawe i dostarczyły wielu
emocji miejscowym kibicom.
Niespodziewanym triumfa
torem imprezy okazała się
ekipa z Paprot, która w fina
łowym spotkaniu wygrała ze
Strażakiem Malechowo 1:0.
Gospodarze zajęli dopiero
trzecie miejsce wygrywając
ze Zniczem Przystawy 1:0.

—fWyniki spotkańH
Adam Filipowski, Sebastian Arszewski, Stanisław Rybicki, Ad
rian Zając, Robert Skibiński, Ta
deusz Chylewska, Pawet Herba,
Rufin Rojek, Mariusz Małysz, Ro
bert Domalewski, Robert Fili
powski, Wiesław Szymków, Prze
mysław Rojek i Tomasz Piątek.

Piąte miejsce zajęli piłkarze
z Zielenicy a szóste repre
zentanci Żegocino.
(RL)

Grupa A
•Malechowo - Zielenica 3:
1 1. Malechowo 6 pkt
•
Przystawy - Zielenica 0:
0 2. Przystawy 1 pkt
•Malechowo -Przystawy 1:
0 3. Zielenica 1 pkt
Grupa B
•Paproty - Ostrowiec 2:11.
Paproty 4 pkt
•Ostrowiec - Żegocino 3:
0 2. Ostrowiec 3 pkt
•Paproty - Żegocino 1:13.
Żegocino 1 pkt

REKLAMA

Producent

BALEXMETAL

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

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

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

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

blacha trapezowa 18 12/21 ił/m* blacha płaska 10/19 zt/m3
cena netto m? powierzchni kryjącej; VAT 7%

2037442/D/949

