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Wnioski o poparcie żądań pielęgniarek oraz
sprzeciw dotyczący sposobu pry-

Debrzno. Z Białorusi do Polski

Na podwójnym
gazie

watyzacji PPKS
w Człuchowie złożyli członkowie
Klubu Radnych
Unii Pracy.

str.

R

|

3

Z

e

mogą oglądać świat zza krat celi. Sylwe-

e

Wizyta rodaków
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strowa noc minęła wprawdzie spokojnie,

ale już w pierwszy dzień nowego roku
zatrzymano jednak pijanego rowerzystę.
Delikwent, którego policjanci poprosili
o dmuchanie w pobliżu Cierzni, miał we

[25 dzieci z Białorusi spędziło święta
Bożego Narodzenia
i noc sylwestrową
w Debrznie.
sty.
w

=

krwi 2,25 promila alkoholu. Kolejny „pechowiec” wpadł we wtorek wieczorem
w Człuchowie na ul. Wojska Polskiego.
We krwi mężczyzny kierującego Oplem
alkomat wykrył 2,32 promila.
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Witaliśmy 2001 rok

Największy pro| blem mieszkańcy

Załęża mają z drogą. Do Koczały jest
stąd 6 kilometrów.
Autobus tu nie dojeżdża.

str. 5

ekordowa liczba przechlewian po-

witała Nowy Rok na placu manewrowym miejscowego dworca autobuso-

Młodzi Białorusini bardzo dobrze bawili się w Polsce. W leśnictwie w pobliżu Lędyczka uczestniczyli w zorganizowanym dla nich ognisku.
Fot. Piotr Furtak
zesnastoletnia Jula była już wcześniej w Polsce. Tegoroczny pobyt
wspomina jednak bardzo ciepło. Po
raz pierwszy mogła spędzić święta
w kraju przodków.
Jula oraz 24 jej kolegów i koleżanek Boże
Narodzenie i sylwestra spędzali w Debrznie.
Młodzi ludzie mieszkają w stutysięcznej Lidzie w pobliżu Grodna. Do Polski stamtąd zaledwie 200 km.

Karol Depka-Prądziński, grający
pod pseudonimem
Raven, został najlepszym graczem
Otwartego Turnieju Quake 3 Arena.

- Ok. 45 proc. ludzi mieszkającychw na-

mieszkali na wsi koło Białegostoku. Po wojnie jednak wysłano ich do Lidy.
Organizatorem wyjazdu była Fundacja Polonia z Warszawy. Gościny w Debrznie użyczył Białorusinom hotel Hen-Mar. Zarówno
młodzież, jak i organizatorzy są bardzo zadowoleni z opieki jaką ich tu otoczono. Podczas
najbliższych wakacji nad Debrzynką będzie

wypoczywała

najprawdopodobniej kolejna

grupa młodych ludzi z Lidy oraz ich koledzy

z Abchazji. |

szym mieście ma korzenie polskie - mówi Jula. - Moja babcia i dziadek przed wojną

|
str.

wego. Zabawę sylwestrową pod gołym
niebem zorganizował Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji. Rozpoczęła się ona
o godz. 23 i trwała aż do świtu.,
- Tegoroczna zabawa sylwestrowa przebiła frekwencją ubiegłoroczne powitanie
nowego roku - stwierdziła Teresa Łopusińska, dyrektor OKSiR. - Na krótko
przed godziną zero na placu przy PKS

zebrało się ok. 2000 gości. Wyszli oni na
ulice Przechlewa z balów i prywatek.
Zabawę umilał im muzyczny zespół

(pif)
5

Fant, zorganizowano również 15-minutowy pokaz sztucznych ogni.
Podobnie jak w ubiegłym roku noworoczne życzenia bawiącym się przechlewianom złożyli Mirosław Maszczak, wójt

.

gminy oraz Antoni Winkowski, przewod-

.

REKLAMA

niczący Rady Gminy.
(MarRut)
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W nowych taryfach do
20 godzin za darmo !
Zespół czwartoligowego Piasta

w prezencie

Człuchów roz-

9 stycznia. Drużyna spędzi okres
przygotowawczy
na własnych
obiektach sportowych.

swotchcz,
: TERG Człuchów
: ul. Szczecińska9
tel. (0-59) 834-53-84
Nowe

.
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pocznie przygotoi wania do rundy
rewanżowej

?

Ta

że za jazdę na podwójnym gazie

czekają ich kary zdecydowanie surowsze
niż wcześniej, a po takiej przejażdżce

m7
w
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ie wszyscy kierowcy przejęli się tym,

R
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Szampańskie humory dopisywały
mieszkańcom Przechlewa. r, masz abutyk
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Minął tydzień

Człuchów. Prywatyzacja PKS

W nowy wiek

| Nowe stawki

Dyrekcja oraz pracownicy człuchowskiego
PKS mają powody do
zadowolenia. Nowe ty-

siąclecie przywitali będąc właścicielami przedsiębiorstwa.
Na jego spłatę mają 10 lat.
Ile kosztuje całość? Na to
pytanie nie udzielono nam
odpowiedzi - to tajemnica
handlowa.
To pierwsza prywatyzacja

państwowego

Radni gminy Czarne ustalili nowe stawki podatku.
Najwięcej, bo o ok. 17 proc. wzrośnie stawka podatku od budynków mieszkalnych, o ok. 10 proc.
podatek od środków transportowych, a o ok. 13
. proc. od gruntów związanych z działalnością gospodarczą. Radni obniżyli natomiast średnią cenę sku-

pu żyta, według której ustala się wysokość podatku
Fot. Dorota Fudala
rolnego.

przewoźnika

w województwie
pomorskim. Wniosek o przekształcenie firmy złożono w kwietniu. Cała procedura potrwała dość krótko tym bardziej,
że inicjatywę poparł Tomasz

Sowiński, wojewoda pomorski, a cała załoga zaangażowała się w zbieranie kapitału.
- Mimo konkurencji, je-

steśmy

w

stanie

Tomasz Sowiński (z pra-

wej), wojewoda pomorski

sprostać

oficjalnie przekazał firmę
spółce. W środku: Ludwika
Kłos, prezes zarządu.

wymaganiom rynku - mówi
Ludwika Kłos, prezes zarządu człuchowskiego przed-

siębiorstwa. Oprócz przesła-

m Jasełka

Fot. Piotr Furtak

nek ekonomicznych kieruje-

nie wzrosną

my się również względami

tów.
Według
wojewody
w przyszłości wszystkie PKS
będą musiały zostać sprywatyzowane.

społecznymi. Utrzymujemy
wiele kursów, których rentowność jest niska lub też
przynoszą straty.
Pani Ludwika zapowiada,
że po prywatyzacji nie będzie zwolnień pracowników
(firma zatrudnia obecnie 162

też ceny bile-

- Ci, którzy zrobią to najszybciej mają największe

szanse na powodzenie twierdzi Tomasz Sowiński,
wojewoda pomorski.
(pif)

osoby), w najbliższym czasie

Człuchowskie przedsiębiorstwo dysponuje 73 autobu-

sami.

Fot. Piotr Furtak

Człuchów. Dwa nowe talerze

W sieci komórkowych anten
anteny ope-

umowy. Ponieważ „pajęczy-

ratorów telefonii komórkowych „zdobią” wieżę

na” i tak już istnieje zaak-

wie nowe

człuchowskiego

Dzięki

Stajenka, a w niej dzieciątko Jezus. Wokół niego Józef z Maryją, trzej królowie i pasterze. W tle śpiewający kolędy chór aniołów. Tak uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie świętowały
nadejście okresu Bożego Narodzenia.
Fot. archiwum własne szkoły

m Podziękowanie
Kilka osób prywatnych i firm odpowiedziało na apel
Człuchowskiego Stowarzyszenia Bezrobotnych, który
organizował przedświąteczną akcję pomocy dla osób
ubogich.
- Chcielibyśmy podziękować

temu

ceptowaliśmy dwie kolejne
anteny. Znikną do końca
grudnia 2003 r.

zamku.

mieszkańcy

miasta mogą bez przeszkód

Takie postawienie sprawy

oglądać II program TVP
oraz korzystać z telefonów.
Za trzy lata wszystkie ante-

nie podoba się Zdzisławowi
Daczkowskiemu, dyrektorowi
Państwowej
Służby
Ochrony Zabytków w Słupsku. O dwóch nowych antenach pan Zdzisław dowiedział się od nas.
- Wyraziliśmy jedynie
zgodę ua zainstalowanie
dwóch anten, pozostałe to

ny

mają

jednak

zniknąć

z zamku. W zamian przy ul.
Jerzego z Dąbrowy stanie
siedemdziesięciometrowa
wieża
postawiona
przez
operatora GSM.

- W grudniu wygasała
umowa dzierżawcom miejsca na zamku - mówi Antoni

samowola budowlana

Neckar, zastępca burmistrza

przede wszystkim Ja-

nuszowi i Zbigniewowi Jaroszom, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej i Januszowi Gorzałczyńskiemu.
Osoby te bardzo nam pomogły - powiedzieli nam
członkowie stowarzyszenia.

(KP)

- po-

wiedział
„Dziennikowi”
Zdzisław Daczkowski. - Nikt

Człuchowa. - Nie mogliśmy
pozwolić na to, żeby człuchowianie nie mieli możliwości oglądania „dwójki” lub
też korzystania z telefonów.
Dlatego też musieliśmy zgodzić się na przedłużenie

nas nie zapytał o opinię.
Podczas rozmów z burmistrzem Szrederem mówiłem
mu jednak, że nie ma możliwości przedłużenia dzierżaWy na stare anteny.

(pij)

Na wieży zamkowej pojawiły się dwie nowe anteny.
:

Fot. Jozef Szymanowski
dzis
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Rozmowa tygodnia

Z miasta

Nie mam monopolu

Co ma rada do pielęgniarek?
CZŁUCHÓW. Wnioski o poparcie żądań pielęgniarek
oraz sprzeciw dotyczący sposobu prywatyzacji Przed-

siębiorstwa PKS w Człuchowie złożyli członkowie nowo powstałego Klubu Radnych Unii Pracy zrzeszającego kilku rajców człuchowskiej Rady Miasta. Obie propozycje zostały odrzucone przez większość radnych.

na mądrość

- Oba wnioski przedstawiał radny Leopold Szreder. O jego solidarności z pielęgniarkami przekonano się już

w czasie manifestacji białego personelu na przejściu

Na temat sposobu sprawowania władzy
w Człuchowie oraz planach na najbliższą przyszłość rozmawiamyze
Zdzisławem Piskorskim,
burmistrzem miasta
- Pański A
był
za styl sprawokrytykowany
wania władzy. W jaki sposób

»

chce ją pan

?

- Dla mnie ten, kto stoi po
drugiej stronie barykady jest
Sprawowanie
partnerem.
władzy to przede wszystkim
zawierania
umiejętność

« kompromisów. Nie mówię,

że zawsze to się udaje,
czasami dochodzi do konfliktów. Niekoniecznie są
one złe. Konflikty powodują
rozwój. Podstawową sprawą,
jaką sobie zakodowałem,

jest nieobiecywanie czegoś,

co jest absolutnie nierealne.
Łatwo składać deklaracje
i mieć dobry wizerunek medialny. Trudniej później jednak spojrzeć ludziom w oczy.

Taki

stan

rzeczy

będzie

trwał, co najmniej, do 2004 r.

Znajdując

się w bogatym

województwie,

nie

mamy

żadnych szans na pozyskiwanie tych. środków. Biurokracja unijna wygląda w ten
sposób, że jeżeli nie ma cie-"

bie na liście, to nie istniejesz.
W dużo korzystniejszej sytuacji jest woj. zachodniopo-

morskie. Może się ono starać
o wszelkie fundusze przedakcesyjne.
:
- Co z realizacją inwestycji zwanej małą obwodnicą?

My ze swojej strony będziemy robili wszystko, do czego

element miastotwórczy.

- Nie wszystkim mieszkańcom miasta podoba się
jednak pomysł budowania
małej obwodnicy. Czy pan
jako burmistrz i przewodni-

realizować rozpoczęte inwe-

przygotowany na tó. żeby
radzić sobie z ewentualnymi
protestami?

stycje. Martwię się natomiast
stroną dochodową budżetu.
W naszych warunkach, przy

czący nowego zarządu jest

- Mam

nadzieję,

że uda

trudnej sytuacji miasta uzy-

się wytłumaczyć mieszkań-

skanie oczekiwanych dochodów nie będzie najłatwiejsze. Najprostszym roz-

com miasta nieprzychylnym
budowie, że nie powinni za-

wiązaniem jest oczywiście

zadłużyć się do poziomu
przewidzianego przez usta-

wodawcę, niestety, kredyty
mają to do siebie, że trzeba
je spłacać wraz z odsetkami.
- Rezerwy w postaci ma-

się od wniosku klubu. „Nie mieszajmy się do nie swoich
spraw, sami mamy wystarczająco dużo problemów” -

cja. Mam nadzieję, że uzgodnienia zawarte między Starostwem Powiatowym, Generalną Dyrekcją Dróg i wojewodą zostaną dotrzymane,

datki.
gp
- Te 6 milionów długu są
AA
pieniądze zaplanowane
w budżecie. Nie martwię się
tym, gdyż poziom tego za-

dłużenia jest niezbędny, aby

Przetarg bezpośredni spowoduje wzrost nierówności
społecznych.
Większość człuchowskich rajców zdecydowanie odcięło

rwać. Chcemy sprawdzić na

a dojdą przecież nowe wy-

trudnej

chwili. Opozycyjni radni zastanawiają się „kiedy miasto

biorstwa, które potrzebuje inwestora strategicznego.

jakim etapie jest jej realiza-

upadnie”. Człuchów jest zadłużony na 6 milionów zł,

urzędowanie w

- Niekorzystne jest to, że zdecydowano się na przetarg
bezpośredni - relacjonował w imieniu klubu Leopold
Szreder. - Nie stanowi to elementu rozwoju przedsię-

- Nie zamierzam jej prze-

jako samorząd zostaliśmy
zobowiązani. Jesteśmy właścicielami większości terenów, przez które ma przebiegać mała obwodnica. Tylko niewielkie fragmenty
musimy wykupić, gdyż są
położone na terenach prywatnych: Zrobimy wszystko,
żeby budować, gdyż jest to

- Rozpoczął ry swoje

dla pieszych na ul. Wojska Polskiego. Były burmistrz
spacerował wraz z paniami po ulicy. Większość człuchowskich radnych sprzeciwiła się wnioskowi o oficjalne poparcie protestu pielęgniarek przez RM.
- Czy ten wniosek proponuje pan jako obywatel, radny,
czy dobry wujek pielęgniarek - dopytywał się Wojciech
Mróz, przewodniczący Rady Miasta w Człuchowie.
Radni przypomnieli swoim kolegom i koleżankom, że
człuchowskie pielęgniarki wywalczyły już podwyżki
płac, a popieranie pań protestujących w Warszawie jest
bezcelowe.
Uśmiechem skwitowano też propozycję, aby uchwalić
stanowisko dotyczące prywatyzacji PKS.

skiej ten region nie istnieje.

chowywać
się jak pies
ogrodnika. Sami nie zjedzą
i innym nie dadzą. Być może
im osobiście nie poprawi się
warunków, ale również. nie
pogorszy. Inni mieszkańcy
naszego miasta mogą mieć

mówiono. Radny Aleksander Sugier oba wnioski określił natomiast jako politykierstwo.
- Jako radny zdecydowanie protestuję przeciwko podej-

mowaniu tego typu uchwał - mówił.

napędzić nam koniunkturę.
Być może znajdą się ludzie,
którzy zechcą zainwestować
w kolejną stację paliw, hotel,
restaurację...
- Jest pan związany
z Człuchowskim Klubem
Gospodarczym. Czy ma pan

jakąś receptę na przyciągnięcie do Człuchowa
wych inwestorów?

no-

- I znowu muszę narzekać

na to, że Człuchów to biedne
miasto. W

ostatnich dniach

dowiaduję

się,

że

oprócz

dą

dla

Kwidzyna.

preferencji dla Słupska, bękolejne

W tym momencie

ręce mi

opadają. W porównaniu do
Człuchowa, czego brakuje
w Kwidzynie? Ptasiego mleka chyba.

- Człuchowscy przedsiębiorcy narzekali na współpracę z poprzednim zarządem. Co pan zamierza zrobić, aby poprawić te relacje?
- Jestem członkiem klubu

gospodarczego, łatwiej będzie kontaktować mi się
z przyjaciółmi. Co do tego
nie mam żadnych wątpliwości. W wielu przypadkach
mam już deklaracje popar-

znacznie lepiej. Jeśli dojdzie
do jakiś protestów to mam
nadzieję, że zainteresowa-.
nym uda się wytłumaczyć, że
stać nas jedynie na 3,2 km
obwodnicy. Wiem, że ich argumentem może być to, że
jeśli powstanie mała obwodnica, to w ciągu 20-30 lat nic
im się nie poprawi, a natężenie ruchu będzie rosło. Jeśli

- Konieczny jest protekcjonizm miejscowy. To nie
jest nowy pomysł. Skorzy-

mała obwodnica nie powstanie, to być może za 10-15 lat

stała na nim Gdynia, jeszcze
wówczas, gdy prezydentem
tego miasta była, świętej pa-

w woj. pomorskim. Na listach województw, które mo-

będzie inna. Wówczas może
poprawi się tym, którzy są
dzisiaj niezadowoleni, ale
dlaczego skazywać większość mieszkańców Człuchowa i zrezygnować z miastotwórczego charakteru tej
drogi. Bo nie nazywajmy jej
żadną obwodnicą, będzie to

gą starać się o środki przedakcesyjne z Unii Europej-

droga przebiegająca przez
tereny miejskie. Może ona

jątku
gminy, który można
sprzedać, już się kończą?
- Szczęśliwie dla nowego

zarządu

pozostaje

jeszcze

majątek z ubiegłego roku
w kwocie ok. 600 tys. zł, któ-

ry nie został jeszcze sprzedany. Są to tereny budowlane, działki. Nowy zarząd będzie próbował to sprzedać

na korzystnych warunkach
w roku 2001.
- Czy macie jakieś pomyza

- Jest to trudne, szczegól. nie w warunkach człuchowskich.

Nieszczęście

naszej

gminy polega na tym, że leży

(pij)

Zdzisław Piskorski od kilku dni jest burmistrzem Człuchowa.
Fot. Piotr Furtak

cia.

- A co miasto może
im zaproponować?

mięci, Franciszka Cegielska.
Jeśli oferty na przetargach
były niemal równoważne, to
wybierano te złożone przez

przedsiębiorców miejscowych. Były one nieco inaczej
punktowane. Nie twierdzę,
że mamy łamać prawo, ale
stosować w jakiś sposób
protekcjonizm

miejscowy.

E

W ubiegłym roku głośno komentowano wybór wykonawcy

remontu

człuchow-

skiego zamku. Nie jestem
budowlańcem, dlatego też
nie chcę komentować, jakich
materiałów do tego celu użyła firma z Malborka. Obecnie
przebudowywane są dwa
dachy

na ważnych

budyn-

kach - banku i poczcie. Robią to firmy miejscowe - i co,
źle robią?

- Poprzednim władzom
nie najlepiej układała się
współpraca z władzami powiatu oraz kontakty miasta
z gminą wiejską Człuchów.
Jak to będzie wyglądało teraz?
- Nie wiem, jak będzie
wyglądała współpraca ze

Leopold Szreder solidaryzował się z człuchowskimi
pielęgniarkami.
Fot. Piotr Furtak

Miejskim drożej

starostwem. Nie zastanawia-

łem się jeszcze nad jakimś
spotkaniem instytucjonalnym ze starostą. Mam nadzieję, że będziemy się dogadywali, tym bardziej, że

z panem Aleksandrem Gappą znamy się prywatnie.
W najbliższym czasie zamierzam spotkać się z wójtem
gminy Człuchów i nie tylko
z nim. Chciałbym porozma-

wiać też z burmistrzem
Chojnic i wójtem gminy
wiejskiej Chojnice. Planuję
też spotkanie z wójtem gminy Przechlewo i burmistrzem Czarnego. Chciałbym
skorzystać z ich doświadczeń i uczyć się od swoich
bardziej
doświadczonych
kolegów. Nie mam przecież
monopolu na mądrość. Jeśli
chodzi o gminę

wiejską, to

jesteśmy nią otoczeni jak
pierścieniem. Bez dobrej
współpracy z gminą wiejską
nie będziemy mogli tu oddychać.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Piotr Furtak

CZŁUCHÓW. Od 1 stycznia wzrosły ceny biletów w komunikacji miejskiej. Za przejazd,
bez ulg zapłacimy 1,60

zł (o 20 gr więcej niż przed podwyżką), bilet miesięczny
będzie kosztował 56 zł. Przejazdy ulgowe będą o połowę
tańsze. Na przewóz bagażu lub psa musimy wydać 1,40
zł. Podwyżki nie spodobały się opozycyjnym radnym.
- Po podwyżce stawki za przejazd autobusem miejskim

będziemy mieli takie same jak w Słupsku - mówił radny Leopold Szreder. - Wnoszę o obronę interesów osób
korzystających z komunikacji miejskiej i pozostawienie
ubiegłorocznych cen biletów. Możemy zwiększyć dotacje zmniejszając o 20 proc. koszty utrzymania rady i zarządu.
. Mimo tego apelu radni podjęli decyzję o podwyżce.

(pif)

M Nowe stawki
CZŁUCHÓW. Ustalono nowe stawki za przedszkola
i żłobki. Rodzice za zajęcia wychowawczo-opiekuńcze

przedszkolaków będą musieli zapłacić 130 zł. Za dziecko oddane do żłobka zapłacimy o 10 zł więcej. Pięćdziesięcioprocentowe ulgi przysługują rodzicom, którzy do

przedszkola oddają drugie dziecko. Za trzeciego przedszkolaka zapłacimy 75 proc. kwoty wyjściowej. Rodzice

zapłacą też za wyżywienie swoich pociech.
Wzrośnie również podatek za psa. Za czworonoga zapłacimy 22 zł, emeryci i renciści będą musieli wyłożyć
12 zł.

(if)
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Życzenia

Debrzno. Z Białorusi do Polski

Piękna
ekcja patriotyzmu
a

Kochanym córkom
7 stycznia 11 urodziny obchodzi Ewa
Dobkiewicz z Bukowa.
Natomiast
15
stycznia 8 miesięcy
skończy jej siostra
Anna Maria. Z tej
okazji
kochanym
córkom wszystkiego
co
najlepsze
oraz
zdrowia
i
Wiele
szczęścia życzą ko-

:

kk

w

z

- Po raz pierwszy w tak
szczególnym okresie
zorganizowaliśmy wizytę naszych rodaków
w ojczyźnie - mówi Jolanta Wierzbowska,

chający rodzice Katarzyna
i Ryszard
oraz dziadek Zdzisław.

kierownik wolontariatu
Fundacji Polonia. - Za-

Fot. Archiwum rodziny

leży nam, aby nasi go-

ście zobaczyli w Polsce
jak najwięcej ciekawych miejsc i poznali
interesujących ludzi.

W dorosłe życie
Najserdeczniejsze

Warszawska
Fundacja
Polonia, działająca od 1990
roku, zajmuje się organiza-

życzenia z okazji 18
urodzin, powodzenia
w życiu osobistym,
spełnienia
planów
na przyszłość oraz

szczęścia

cją przyjazdów
z

młodzieży

Kazachstanu,

Ukrainy

i Białorusi do Polski. Takie

w Nowym

- wyjazdy odbywały się wielokrotnie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
Zorganizowano takie wyjazdy m.in. do Zakopanego
czy nad
Zatokę
Pucką.
Święta Bożego Narodzenia

Tysiącleciu
Tomaszowi Borchardt życzą mama, babcia,
brat
Artur,
wujek
oraz reszta rodziny.
Fot. Archiwum rodziny

i noc sylwestrową młodzież
z Białorusi spędzi w Debrz-

nie. Stało

się to możliwe

Nasze pociechy

dzięki ofercie Marii i Henryka Grabowskich, właścicieli hotelu Hen-Mar.

Danusia Czarnowska ma 7 lat i miesz-

Kult polskiego
Dzieci

ka w Zołnie. Chodzi
do klasy Ic, do szkoły
w Przechlewie. Najchętniej chodzi na
lekcje wf. Mówi, że

bardzo

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnusu. Pierwszy z rawaj Jada ze sponsorów
Andrzej Nadobny z żoną.

Fot. Archiwum własne

dobrze

mówią w języku polskim.
- Ojczystego języka uczę
się w szkole - zdradza Julia

na Białorusi, dba o to, aby
w Lidze prężnie działał

szesnastoletnia

Dom Polski. To właśnie tu

uczennica X klasy. - W ciągu tygodnia mamy trzy godziny
gramatyki
języka
i dwie godziny literatury.
Jednak w dziesiątej klasie
język polski jest już przedmiotem fakultatywnym.
To jeszcze nie wszystko.

z powodzeniem funkcjonuje szereg kół nie tylko dla
młodzieży, ale i dorosłych.
Julia Cichno jest drużynową w Lidzkiej Drużynie
Harcerskiej „Puszcza”.
- Drużyna ma barwy bia-

jest

Izabela Tyrkin, przewodni-

Biały

zupa mleczna przyrządzana przez tatę.

cząca lidzkiego rejonowego

wszystkie

Cichno,

dzieci

w Żołnie to jej kole-

dzy i koleżanki. Często chodzi na grzyby,
jagody
i borówki.
Najbardziej lubi ba-

wić się w chowanego
i w

ganianego.

przysmakiem

Jej

oddziału Związku Polaków

kolor

e

Dla wszystkich zainteresowanych drużyn zostawiamy
nasz adres w człuchowskim
oddziale „Dziennika Bał-

tyckiego.”

Życzliwość

oznacza

czy-

stość, zielony to las. Bardzo
chciałabym nawiązać kon-

Wszyscy goście z Białorusi są zachwyceni gościn-

nością i życzliwością mieszkańców
brzynką.

grodu

nad

De-

- Dzięki hojności wielu ludzi dobrej woli możemy miło
spędzić czas w Polsce - mó-

0 606 000000

wią zgodnie dzieci. - W okre-

sie świąt gościliśmy w do-

| OKTAN sc.

mach mieszkańców miasta.
Wszyscy byli wspaniali.

Lidzianie spotkali się
również z ks. Markiem Barejko, który opowiedział im
o idei Salezjańskiej Organi-

zacji Sportowej „Salos” oraz
udostępnił

oratorium

do

gier i zabaw. Zespół Szkół
w Debrznie umożliwił dzieciom korzystanie z sali gimnastycznej. Dzięki jednej
z firm przewozowych z Za-

Stacje Paliw
z dostawą do domu

po konkurencyjnej cenie

83-334 Miechucino
tel. (058)

684-51-21

84-220 Strzebielino

tel. (058) 676 24 84

(058) 676 24 85
76-241 NowaD.
tel. (059) 811-34-78
tel. (059) 811-34-57
R-7472/A/918/A

Podczas dyskoteki zorganizowanej w MGOK dzieci
Fot. Archiwum
śpiewały i recytowały wiersze.

własne

krzewa mogli oni pojechać
do Człuchowa, gdzie zwidy”,

dzili zamek. Obejrzeli także

minizoo przy stacji Canpol.

Upominek
dla Polaków
Miejsko-Gminny

debrznian

- mówi Julia. -

Fot. Dorota Fudala

(deef)

REKLAMA o

ło-zielone

takt z harcerzami w Polsce.
Liczymy na spory odzew,

Ośro:

dek Kultury zorganizował
dla młodzieży z Białorusi

dyskotekę. Przed jej rozpo”

częciem dzieci z Lidy zapre”

zentowały program artystyczny. Przedstawiły wiersze, nie zabrakło też pieśni.
Podczas uroczystości Jan
Beme,

burmistrz

Debrzna,

dziękując za „piękną lekcję

patriotyzmu”,
obdarował
młodych lidzian szkatułką
Z łakociami. Dzisiaj goście
Z Białorusi wyruszą w po”
dróż do rodzinnych domów.

- Zrobimy wszystko, aby
kolejne grupy mogły od-

wiedzić Debrzno

w czasie

wakacji i przekonać się, jak
wielka

jest

życzliwość

i opiekuńczość mieszkańców tego miasta - powie-

działa „Dziennikowi” Joan-

na Wierzbowska.

(SeMi)

Sołectwa -.
Załęże. Daleko od szosy

onanza
ale nie z westernu

Jesteś samotny, chcesz poznać przyjacie-

la, skorzystaj z naszej propozycji i zamieść
w

ków przyjmujemy
ie z zamieszczonym kuponem. ANONSE ZE ZDJĘCIEM BĘDĄ
PUBLIKOWANE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

(do zdjęcia prosimy dołączyć pisemną zgodę

na publikację

tygodni, od kiedy stelefonizowano całe Załęże. Po
trzech latach oczekiwania,
wszyscy

Zimny asfalt
- Droga jest twarda, moż-

na po niej jechać jak po asfalcie - mówi Krzysztof Gleb,
„jeden z mieszkańców wsi. "To jest zresztą argument dla

gminy. Mówią, że jest dobrze,
a do Załęża można dojechać
bez przeszkód. Kiedy jednak
przyjdą roztopy, ludzie po
toną w błocie.
kolana
W Bielsku nawet droga na
isko śmieci jest wyłożona

betonowymi

płytami,

a dla nas nie ma ani płyt ani
asfaltu.
W gminie nie ma na to
pieniędzy. Były wprawdzie
plany, żeby przez Załęże biegła trasa łącząca Koczałę
z szosą Trzcinno - Miastko,
niestety, na planach się
skończyło. Konserwacja drogi polega jedynie na tym, że
raz W roku przejeżdża tędy
ywarka.
:
ka
- W ostatnich latach nie
było na szczęście dużych

problemów z odśnieżaniem,
ale dlatego, że mieliśmy łaskawe zimy - mówi Tadeusz

Stępnik, sołtys Działka i Załęża.- Gdy śnieg był większy,
byliśmy zupełnie odcięci od

świata. Telefony mamy przecież dopiero od kilku tygodni.
Mieszkańcy wsi tęsknią
za pociągiem, który kiedyś

jeździł przez Koczałę.
- Ludzie, którzy pracowali
w Miastku dojeżdżali nim do
pracy - mówi Jadwiga Stasiak, sprzedawczyni w sklepie. - A teraz stare poniemieckie tory nie nadają się
do użytku. Zresztą do pracy

oraz

Rower i motor to podstawowe środki lokomocji
mieszkańców Załęża.
Fot. Dorota

Fudala

ziorożec, nie palę. Jestem spokoj-

Wdowa

po pięćdziesiątce, nie-

sygn. 1489
Jestem kawalerem, 46 lat, 170 cm

jeśli potrafisz spojrzeć na mnie
jak na człowieka, to proszę Cię,
daj mi szansę ten jedyny raz
i napisz do przystojnego, niebieskookiego, wysokiego (186 cm)
szatyna lat 37. Czekam na list od
pani od 30 do 40 lat, ładnej, tolerancyjnej i marzącej o trwałym
związku. Mariusz
sygn. 1485

niówkę.

Z lasu i emerytury
Turystyka jest w powija-

kach, do jeziora 2 kilometry.
Wyłącznie w rolnictwie pracuje kilka rodzin. Niektórzy
mają inne źródła dochodu.
Większość mieszkańców to
starsi ludzie, którzy żyją
z rent i emerytur, a część
utrzymuje się z lasu - latem

zbierają grzyby i jagody, zi-

mą można przyjąć się do
wyrębu.
- Mieszkam
w Działku już

50 lat i znam wszystko od
podszewki - mówi sołtys. Kiedyś wieś była o wiele bogatsza. Teraz zostali ci mniej
zaradni, może leniwi i starsi.
Widać jednak tendencję do
powrotu. Mamy 8 młodych
małżeństw, zwiększa się liczba dzieci. Gdy będziemy
mieli drogę, jest szansa, że
wieś zacznie się znowu ToZwijać, a nie podupadać.
Bezrobocie

dokucza

mieszkańcom tak samo, jak
w
innych,
wsiach.

podobnych

- U nas jest największe
bezrobocie w całej gminie mówią rozżaleni mieszkańcy. - Nie ma ani pracy ani
możliwości dojazdu. Gmina
o nas wcale nie dba, od lat
zawsze jesteśmy na ostatnim
miejscu pod każdym względem. Gdyby był jakiś auto-

Mieszkańcy wsi uważają,

że problem z autobusem jest
łatwiejszy do rozwiązania
niż się zdaje, gdyż w Załężu
mieszka dwóch kierowców.
Na przeszkodzie stoi jednak
stan drogi dojazdowej.
„Bonanza”;
dowożąca
dzieci do szkoły w Koczale,
dwa razy dziennie odwiedza
Załęże, rano przed godziną
siódmą i po południu około
15-tej. Jeździ nią ok. dwudziestu osób. Wiele dzieci
musi czekać w szkole po kilka godzin na odjazd słynnej
koczalskiej przyczepy, chociaż szkoła stara się tak
układać plan lekcji, żeby
czas oczekiwania był jak
najkrótszy..
Załężanie narzekają też
na nudę. Wieczorami nie ma
właściwie po co wychodzić
z domu. Najczęstszą ich rozrywką jest telewizja. Również młodzieży nie proponu-

leżności to żaden kłopot, bo
każdy dłużnik zdaje sobie
sprawę, że gdy nie odda
pieniędzy, nie dostanie więcej towaru na krechę.
Klienci sklepu nie widzą
jednak wszystkiego w czarnych kolorach.

tlica wiejska nie funkcjonuje

kojnie. Źle nie jest, tylko

je się żadnej rozrywki. Świe-

już od kilku lat, wciąż przedłuża się jej remont.
- Wieczorem nic, tylko
siedzieć w domu - zgodnie
stwierdzają mieszkańcy wsi.
- Przydałoby się też jakieś
oświetlenie na drodze, cho-

ciaż trzy lampy. Mimo tego,
że wieś jest spokojna, wieczorami boimy się wyjść
z domu.

Nigdy nie wiado-

mo, co może się zdarzyć.

w

ZK

mam

niewielkie

szanse na poznanie kobiety, ale

Tadeusz Stępnik jest sołtysem Załęża i Działka.

Bez problemów
z krechą
Jedyny sklep we wsi
znajduje się w zasadzie poza nią, w połowie drogi łączącej Działek z Załężem.
Asortyment na półkach, jak
na wiejski sklep, dość boga-

ty.

- Sklep działa jako tako,

z dowozem towaru nie ma
większych problemów mówi pani Stasiak, sklepowa z Załęża.- Czasem trzeba i na zeszyt zapisać. Tak

jest wszędzie. Ściąganie na-

- Mieszkamy sobie spo-

wszędzie daleko. Latem, to

nawet jest fajnie - stwierdzają.

Jednak na pytanie, czy
wyprowadziliby się stąd,
gdyby mieli taką możliwość, wszyscy trzej nasi
młodzi rozmówcy chórem
odpowiadają „no pewnie”.

(deef/pif)

i szczery,

29 i 30 lat, jedna brunetka, druga
szatynka, poznają dwóch kulturalnych panów z poczuciem humoru, myślącego o życiu we
dwoje, w wieku od 29 do 40 lat.
Panowie z ZK wykluczeni. Odpowiemy tylko na poważne oferty.
Zdjęcie mile widziane. Koleżanki
sygn. 1491

Kierowcy są,
autobusu nie ma

kilka
kuro-

oczy niebiemiły

19-letni brunet (190 cm, 80 kg),
jestem modelem o brązowych
oczach i o wszechstronnych zainteresowaniach. Poznam ładną
dziewczynę w wieku 16-23 lat
z woj. pomorskiego. Zdjęcie mile
widziane, ale niekoniecznie. Odpiszę na każdy list.

nawet

dostać

skie, przystojny,

kochający dzieci. Bez nałogu alkoholowego, trochę palący, myślący poważnie o życiu we dwoje,
. katolik. Mieszkam na wsi. Jestem
na rencie, chciałbym poznać
pannę lub wdowę, może być
z dziećmi. Kazik.
sygn. 1490

Będąc

aby

wzrostu, blondyn,

Mam 31 lat (170 cm), jestem samotny, spokojny, tolerancyjny.
Pragnę poznać panią do 35 lat,
której nie przeszkadza fakt, iż
przebywam w ZK. Liczę na wyrozumiałość i zrozumienie, a także na stały związek. Odpowiem
na każdy list, foto mile widziane.
Witek
sygn. 1482

nie byłoby aż tak źle.

przepracować

cie obowiązków. Poznam panią
niezbyt zależną od innych, inteligentną i miłą, nieszukającą przygód. Jestem z południa Polski.

chód. Odpowiem na każdy list.
Samotna
sygn. 1481

bus i ta nieszczęsna droga,

miesięcy,

wzajemne zrozumienie i poczu-

cudownie, gdyby posiadał samo-

też nikt nie dojeżdża, bo jej
po prostu nie ma. Trudno

.

Kawaler 43 I., 178 cm, 76 kg, Konego usposobienia, lubię przyrodę i sport. Jestem niezależny,
mam dom na wsi. Nie stronię od
towarzystwa i muzyki. Cenię

Jestem 18-letnią zodiakalną Rybą o blond włosach. Uwielbiam
dobrą muzykę i szaleństwa do
białego rana, a także długie wieczorne spacery. Poznam sympatycznego chłopaka w wieku do
25 lat, ceniącego sobie szczerość,
wrażliwość i tolerancję. Jeśli
chcesz dowiedzieć się o mnie
więcej - napisz.
sygn. 1484

bez więk-

szych przeszkód dostać się
do Koczały. Właściwie zimą
jest nawet nieco lepiej, niż
w innych porach roku.

gazecie

sygn. 1483

mieszkańcy. Wcześniej na
brak łączności ze światem
narzekał nawet sołtys. Na
szczęście tegoroczna zima
nie jest zbyt ostra i mieszkańcy wsi mogą

w

lerancyjna, z poczuciem humoru,
bez nałogów, z mieszkaniem i telefonem, pragnie poznać pana
do 60 lat z podobnymi cechami,
z Elbląga lub Malborka. Pan nie
może być gruby i łysy, ale byłoby

- Komarek i rower to podstawowe środki lokomocji mówią ludzie, których spotykamy w sklepie. - Mimo tego
nie narzekamy, zawsze mogłoby być gorzej.
Trochę lepiej jest od kilku

mają

fotografii

stronnych pozna panią do lat 45,
szczupłą, uczciwą, z poczuciem
humoru. Pani może mieć dziecko. Realista
sygn. 1488

kserokopię dowodu osobistego - strona ze

pracująca, wrażliwa, uczciwa, to-

Największy problem
dla mieszkańców Załęża stanowi droga. Do
Koczały jest stąd 6 kilometrów, a autobus nie
dojeżdża tutaj właśnie
ze względu na jej zły
stan. Dzieci do szkoły
dostają się „bonanzą”.

telefony

tej rubryce swój anons. Oferty Czytelni-

Nie szukam przygód lecz przyjaciela na dobre i złe. Jestem na
emeryturze, jeszcze pracuję, po
60., uczciwa, zadbana, młodo wyglądająca, średniego wzrostu,

szczupła, katoliczka o dobrym
charakterze, bez nałogów. Poznam pana o podobnych cechach charakteru. Jeśli jesteś samotnym wdowcem, napisz do
mnie. Odpowiem na każdy poważny list. Karani i rozwiedzeni
wykluczeni.
sygn. 1486
Jestem kawalerem, niedawno
ukończyłem 29 lat. Cenię szczerość, wierność, prawdomówność
i uczciwość. Zainteresowania
wszechstronne: muzyka, tańce,
dobre filmy. Nie cierpię nudy,
pragnę poznać miłą, spokojną
panią w wieku do 34 lat, która
czuje się bardzo samotna. Zdjęcie mile widziane, zwrot zapewniony.
sygn. 1487
Wysoki (180 cm), lat 41, z własnym M-4 z ogrodem i kontem
w banku, wykształcenie średnie,
lubiący zwierzęta, muzykę, sport,
o zainteresowaniach wszech-

Dwie

sympatyczne

dziewczyny

Mam na imię Sławek, lat 35, 177
cm/76 kg, zodiakalny Wodnik,
oczy brązowe, szatyn, z zawodu
kierowca. Jestem kawalerem, interesuję się muzyką, sportem, lubię długie spacery i dobrą książkę. Jestem szczery, wyrozumiały,
z poczuciem humoru. Chciałbym
nawiązać kontakt z panią do lat
33, która czuje się samotna i chce
poznać naprawdę fajnego chłopaka. Może być z dzieckiem. Foto
mile widziane.
sygn. 1492
Samotny,
rozwiedziony
(nie
z własnej winy), wzrost 170 cm,
średniej budowy ciała, lat 49, pozna samotną, niezależną finansowo panią lub pannę do lat 45
(najlepiej z okolic Lęborka lub
Słupska).
Posiadam
własne
mieszkanie i stały dochód finansoWY.
sygn. 1493
Jestem samotnie wychowującą
matką 3,5-letniego syna. Chciałabym, aby zainteresował się nami ktoś równie samotny jak my.
Z natury jestem osobą bardzo
wesołą, romantyczną i szczerą.
Mam 39 lat, wzrost 164 cm, oczy
zielone, jestem szatynką. Nie
cierpię kłamstwa, fałszu, obłudy.
Uwielbiam gotować, gdyż jest to
związane z moim wykształceniem. Jestem rozwódką. Bardzo
proszę, aby nie pisali do mnie
panowie
karani
sądownie.
Chciałabym poznać kogoś na dobre i na złe.
sygn. 1493
Kawaler (28/180) szatyn, niebrzydki, ceniący szczerość, wierność, prawdomówność. Lubię
muzykę dyskotekową, długie romantyczne spacery we dwoje
oraz bardzo kocham lato. Nie palę oraz nie nadużywam alkoholu.
Pragnę poznać panią w odpowiednim wieku, miłą, spokojną,
nieśmiałą, bez nałogów i o dobrym sercu. Jeżeli masz podobne
zainteresowania i pragniesz poznać wspaniałego mężczyznę, to
napisz. Mieszkam w Pucku.
sygn. 1494

Jeżeli chcesz nawiązać kontakt z wybraną osobą, napisz do niej, oznacz list nu-

merem jej sygnatury, dołącz czystą kopertę oraz znaczek i wyślij do nas (Ser-

ca

dwa,

„Dziennik

Bałtycki”,

Targ

Drzewny 9/11,

80-894

Gdańsk).

Człuchów

Wirtualna
Karol Depka-Prądziński, grający pod pseudonimem Raven, został najlepszym graczem Otwartego
Turnieju Quake 3 Arena, którego organizatorami
byli właściciele jednej z człuchowskich kawiarenek internetowych - Strych Internet.
Do

rywalizacji

wodników było wyelimino-

stanęło

dwudziestu
zawodników
podzielonych na pięć drużyn. Każdy zawodnik grał

wanie

trzy razy

Gra dla szybkich

po

15

minut

na

trzech różnych planszach,
których wcześniej uczestnicy nie znali. Specjalnie
na potrzeby turnieju zostały one „ściągnięte” z Inter-

netu. Wszyscy połączeni
byli w sieci. Zadaniem za-

sąsiada

Zz gry

po-

przez wirtualne zastrzelenie go.

- Jest dużo
przebiega

akcji, gra

bardzo

szybko.

To ciekawa gra, kiedy gra
w nią kilka osób - mówi
o Quake'u Leszek Jaguszewski, Sztygar.

Każdy

uczestnik turnie-

ju miał swój nick-pseudonim.

Na

arenie

walczyli

m.in. Raven, Martinez, Kubiczek, Bags, Gromek, Gladiator, Herman, Cyberman,
Rzeźnik, Talos, Kopniak
i Sztygar. Każdy gracz mógł
przynieść swoją klawiaturę
i mysz. Przedział wiekowy
graczy był dość zróżnicowany.
Najmłodszym
uczestnikiem był uczeń
piątej klasy szkoły podstawowej,

a najstarszym

tk

24-

letni
pracownik jednej
z firm.
- Każdy walczy na swoje
konto

do

wyeliminowania

przeciwnika - powiedział
Maciej Piskozub, współwłaściciel kawiarenki internetowej. - Ten, który
„zestrzelił” najwięcej przeciwników, przechodził do

ś

Do ostatniej strzelanki stanęli: Raven (Karol De pka-Prądz iński), Martinez (Marcin_

Ziemian), Neo (Ariel Galewski), Herman (Marci
Jaguszewski).

następnego etapu turnieju.

»

Zaproszenie
do drużyny
W

finale

najlepsi

n Gołuchowski) oraz Sztygar (Leszek

Fot. Krzysztof Lichucki

spotkali

zawodnicy

nieni w każdej z grup. Do
ostatniej strzelaniny stanęli: Raven (Karol DepkaPrądziński),
Martinez
(Marcin
Ziemian),
Neo
(Ariel Galewski), Herman
(Marcin Gołuchowski) oraz
Sztygar (Leszek Jaguszew-

się

wyło-

ski). Pojedynek wygrał Ra-

ven, który otrzymał w nagrodę aparat fotograficzny.

Drugie miejsce oraz walk
mana
zdobył
Martinez,
trzecie oraz bon wartości 50

przez 10 godzin. W przy:
szłości właściciele Strychu
zamierzają urządzić podob:

sował się

ny turniej z inną kawiarel”

zł dostał Neo. Za nim upla-

Sztygar i Her-

man. Pięciu najlepszych za-

wodników otrzymało koszulki z logo kawiarenki in-

ternetowej oraz karnety
uprawniające do bezpłatnego korzystania z Internetu

ką internetową poprzez łą"
cze telefoniczne. Drużyna
człuchowian
walczyłaby
wtedy przeciwko drużynie
x Chojnic, czy Szczecina.

|

|

nij!

REKLAMA

s or ! ne systemy ochrony powierzchni betonowych

yi

z

"Marcin Gołuchowski (Herman) zajął piąte miejsce
w. turnieju.
Fot. Krzysztof Lichucki

REKLAMA

posadzek epoksydowych
małych in
z

adzki chemonopome i ariyelekirostalyczne
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w podgotcowci

promocją jest ograniczona!

Sylwester 2000
Powiat człuchowski

Spokojnie w Nowy Rok

Mieszkańcy Człuchowa bawili się na zorganizowanych zabawach, m.in. w Transie
i MDK.
Fot. Krzysztof Lichucki

Tak jak w całej Polsce człuchowianie przywitali
Nowy Rok oraz trzecie tysiąclecie na świeżym powietrzu. Najbardziej obleganym miejscem o pół-

nocy był rynek. Wśród zgromadzonych tam człuChowian nie zabrakło Zdzisława Piskorskiego,

>

Gdy na zegarach wybiła
„kodzina 24 niebo roziskrzy-

ło się tysiącem fajerwerków.

Mieszkańcy składali sobie
Zyczenia, lały się strumienie
szampana.
W ostatnim dniu roku

niewiele osób bawiło się
na

dużych

balach. Większość

spędziła ten dzień na
pry-

Watkach lub w domu z
rodziną.

Korowo dem

w nowy wiek.

Przy komputerze
postanowili
Niektórzy
przywitać nowe tysiąclecie

inaczej niż w poprzednich
latach.
- Razem z żoną i innymi
komputerowcami bawiłem
się w zaimprowizowanej kawiarence internetowej. Słu-

chaliśmy muzyki

z kompu-

tera i przy niej tańczyliśmy-

Niektórzy decydowali się
specjalne nakrycia głowy.
Fot. Krzysztof Lichucki

opowiada Jerzy Wołoszyn
z Człuchowa. - Był to dosyć
nietypowy sylwester, do tej

wester był bardzo spokojny.
Nie wybito żadnej witryny

pory spędzałem

interweniować
żadnej zabawy.

go na du-

żych balach.
W tym roku mieszkańcy
Człuchowa mieli do wyboru
m.in zabawę
w Savoyu,
Miejskim Domu
Kultury,
Edenie, Transie, Społecz-

nym Liceum Ogólnokształcącym. W stosunku do roku
ubiegłego dużych zorganizowanych
zabaw
było

mniej. Powodem mogła być
stosunkowo

wysoka

cena

wahająca się od 300 do 450
zł. Więcej osób zdecydowało
się na prywatki.
Według

człuchowskich

policjantów tegoroczny syl-

sklepowej,

nie trzeba było
podczas

Na zabawach
Koło Gospodyń Wiejskich
wraz
z drużyną piłkarską Tęczą Bukowo było organizatorem tegorocznego balu sylwestrowego, który odbył się
w świetlicy wiejskiej w Bukowie. Wzięło w nim udział
ponad 100 osób, głównie

mieszkańców

wsi oraz za-

proszonych gości. Zabawa
trwała do białego rana. Bawiono się przy muzyce disco,
która porywała do tańca

Ponad sto osób bawiło się w świetlicy wiejskiej
w Bukowie.
starszych
i
młodszych.
Atrakcją imprezy była loteria
fantowa. Można było wygrać
różne drobiazgi oraz słody-

cze. Nowe tysiąclecie przywitano w huku petard i korków
od szampanów.

Fot. Aneta Stopa-Gągoł

Na placu przy dworcu
BKS przywitali Nowy Rok
mieszkańcy
Przechlewa.
Zabawa trwała od 23 do 3
rano. Życzenia mieszkańcom złożył wójt Mirosław
Maszczak.

(kil, ana)

Fot. Krzysztof Lichucki

piątek
5 stycznia 2001 r.

Człuchów. Akcja Plusssza

Z powiatu
| Milenijne dziecko
CZŁUCHÓW. Filipek Barzowski z Debrzna waży 3500
g i mierzy 57 cm. Jest pierwszym mieszkańcem powia-

Dzieci chcą pomagać

tu, który urodził się w tym roku w człuchowskim szpitalu. Chłopczyk urodził się 1 stycznia, 15 minut po północy.
Radość rodziców jest tym większa, bo Filip jest pierwszym wnukiem i prawnukiem w ich rodzinach.
- Przychodząc na świat Filip spełnił wszelkie nasze oczekiwania - stwierdza 23-letnia mama. - Chcieliśmy mieć

syna i los nam go dał.
Świeżo upieczeni rodzice mieszkają w Debrznie, u rodzi-

ców pani Mireli. Mirela Taborska i Paweł Barzowski poznali się półtora roku temu. Ona jest rodowitą mieszkanką Debrzna, on pochodzi z Potęgowa.

- Data urodzin ma wpływ na powodzenie w dorosłym życiu dziecka - dodaje Mirela Taborska. - Data urodzin,
w składzie której znalazły się trzy jedynki i trzy zera bez
wątpienia muszą przynieść to, co najlepsze dla dziecka.
Szczególnie, jeżeli nasze dziecko urodziło się na początku
tak szczególnego wieku.

(JSz)

Cztery dziesięcioosobowe drużyny klas szóstych z Zespołu Szkół nr

1 w Człuchowie biorą
udział w kolejnej edycji
konkursu zorganizowa-

nego przez producenta
preparatów witaminowych Plusssz.
Hasłem
przewodnim
pierwszych zadań tegorocznej akcji była pomoc ludziom starszym w okresie

mikołajowo-gwiazdkowym.
Organizatorzy konkursu sugerowali
aby
uczniowie
przygotowali program artystyczny dla osób mieszkają-

cych w domach starców. Z tej”

propozycji skorzystała jedna
z drużyn, mimo że w Człu-

chowie nie ma tego typu placówek. Uczniowie przygotowali poczęstunek i krótki
program

artystyczny.

Uczniowie

przedstawili le-

gendę o pierwszej kolędzie,

dziewczęta śpiewały kolędy.

Małgorzata Ślazik odwie-

jedna z grup zajęła się przy-

dziła przed świętami Franciszkę Bondyrę.

gotowaniem popcornu, który
następnie został sprzedany.

Fot, Krzysztof Lichucki

Charytatywna
kukurydza

gły posprzątać

Kolejna edycja

- Prażona kukurydza ro-

zeszła się błyskawicznie

Mirela Taborska z synem Filipem.

Fot. Józef Szymanowski

-

powiedziała Jarosława Gawin, nauczycielka w ZS nr 1,

opiekunka uczniów biorących udział w akcji. - Pomi-

M Uczą się i bawią
CZŁUCHÓW. Trzynaścioro dzieci uczęszcza na zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej, która powstała niedawno przy punkcie konsultacyjno-informacyjnym

„Przystań”. Przeznaczona jest ona dla dzieci z rodzin patologicznych. Zajęcia prowadzone są w formie gier, zabaw,
rozmów kierowanych, inscenizacji,tworzeniu sytuacji
uczących. Zdobyte podczas zajęć doświadczenia wprowadzają nowe i pozytywne formy zachowania się i nowe
czynności poznawcze. Program socjoterapeutyczny odbywa się dwa razy w tygodniu. Głównym celem zajęć jest
budowanie poczucia własnej wartości, uczenie prawidło-

wej komunikacji, uruchomienie procesów myślowych

i emocji. Dziećmi zajmują się przeszkoleni w zakresie
prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej nauczyciele powiedziała Grażyna Radziemska, pełnomocnik ds. roz:
wiązywania problemów alkoholowych.
Świetlica mieści się w budynku przy ul. Wojska Polskiego

7 przy punkcie konsultacyjno-informacyjnym „Przystań”.

Działa on od września ubiegłego roku. Świetlica jest finansowana ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Człuchowie.

mo tego, że cena popcornu

była wyższa niż w sklepiku
uczniowskim. Dla dzieci
ważne było, na jaki cel zostaną przeznaczone pieniądze.
Gdy wiedziały, że zostaną za

to zakupione prezenty, nikt
się nie sprzeciwiał.

- Pomagaliśmy

mieszkanie

tym osobom.

ludziom

starszym i samotnym - powiedziała Martyna Wójcik
z klasy VI a. - W okresie

przedświątecznym dziewczęta z mojej drużyny pomo-

- W trakcie zajęć z techniki przygotowaliśmy ciasteczka, które zanosiliśmy
do osób samotnych - dodaje Aleksandra Burak z VI a.
Zdaniem Jarosławy Gawin dzieci chcą nieść pomoc, wystarczy dać im wolną rękę. Są przy tym spontaniczne i dobre.

Jedna z drużyn zaprosiła na poczęstunek do szkoły

Pierwszy etap konkursu
zakończył się 15 grudnia.

wawczego.

Do kolejnego etapu zakwalifikuje się 50 proc. drużyn
z największą liczbą punktów. Drugi etap zakończy
się 15 lutego. koniec trze-

ciego

etapu

zaplanowano

kolegów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-WychoFot. Krzysztof Lichucki

na 16 kwietnia. Finał odbędzie

się

17-19

czerwca

2001.
W zeszłym roku w szkole
utworzona była jedna dzie-

sięcioosobowa grupa. Wtedy hasłem przewodnim by-

ło niesienie pomocy podopiecznym domów dziecka.

(kil)

Człuchów. Urząd Stanu Cywilnego

Pod znakiem narodzin

(kil)
; minionym roku 154
' pary powiedziały sobie sakramentalne tak. Na
świat przyszło aż 653 dzieci.
Zmarło 290 osób.
- Ogółem w USC w Człuchowie

zarejestrowano

154

śluby - poinformowała nas
Maria Dorszyńska, zastępca
kierownika USC Człuchów. Z terenu miasta zanotowaliśmy 56 ślubów cywilnych
i 57 konkordatowych, nato-

miast z terenu gminy Człuchów 19 parom udzielono
ślubów cywilnych i 22 kon-

W świetlicy dzieci mogą bawić się i uczyć.
Fot. Krzysztof Lichucki

- po 22 pary w miesiącu.
Najmniej, bo tylko 5 ślubów
zawarto w styczniu. Wbrew

przesądom aż 10 par odważyło się wziąć ślub w maju.
Jak poinformowano nas,
w człuchowskim USC nie-

wiele ślubów, w porównaniu
z ubiegłymi latami, zawarto

w czasie tegorocznych Świąt

niż dotychczas - chwali Ma-

ria Dorszyńska. - Młode pary i ich goście byli zachwyceni.
Także .przed

remontem

wystrój człuchowskiego USC
przyciągał „klientów”. Pracownice

urzędu

pamiętają

mężczyznę, który przyjechał
spod Słupska, bo właśnie

Bożego Narodzenia.

w

W Człuchowie
najładniej

zawrzeć małżeństwo. Można
to zrobić w każdym urzędzie

sale,

pary

w

postanowił

bez względu na miejsce za-

Na początku grudnia od-

nowiono

Człuchowie

których

kordatowych.

młode

składają

sobie

Mieszkańcy naszego terenu najchętniej zawierali śluby w sierpniu i we wrześniu

przysięgę małżeńską.
- Sale są pięknie odnowione, mają większy urok

mieszkania, więc w zacho-

waniu mężczyzny nie byłoby
nic dziwnego, gdyby nie odpowiedź na pytanie zdziwio-

nych pań urzędniczek: „ bo
tu najładniej”.

Jest nas więcej
W 2000 r. zdecydowanie
nas przybyło. Zgonów na terenie miasta i gminy zanotowano ogółem 290, natomiast
urodzeń 653.

'Jak dowiedzieliśmy się,
modne jest nadawanie dzieciom po dwa imiona. Dla
dziewczynek najpopularniejsze było imię Aleksan-

dra, ale również Karolina,
Marta, Natalia. Raz pojawiło
się Nikola. Chłopcom najczęściej nadawano imiona:
Patryk, Michał,
Szymon

i Błażej, rzadkością były:
Samuel i Nikodem.
(ana)

piątek
5 stycznia 2001 r.

pogotowie

wala
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Orkiestra w rytm muzyki
DEBRZNO. 5 stycznia w Szkole Podstawowej w Debrznie, w
związku z Wielką Orkiestrą Swiątecznej Pomocy, rozpocznie
się cykl dwudniowych imprez kulturalnych. Zespół Szkół w
Debrznie, przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury organizuje miniplayback show dla uczniów
podstawówki, który rozpocznie się o godz.10 w sali
gimnastycznej. Wystąpią również szkolne kabarety oraz
grupa taneczna z MGOK i zespół muzyczny. W drugiej
części imprezy wystąpią uczniowie gimnazjum oraz zespół
rockowy, działający przy MGOK. Natomiast w-sobotę

późnym popołudniem rozpocznie się impreza dla
wszystkich mieszkańców miasta i gminy oraz gości, w czasie
której zaprezentują się finaliści miniplaybacku. Wystąpi

również debrznieński zespół Noli. Na wszystkie imprezy
. wstęp jest wolny.

(ana)

Jasełka w wykonaniu najmłodszych
DEBRZNO. 6 stycznia o godz.16 w kościele parafialnym
odbędzie się Misterium Bożego Narodzenia. Jasełka w
wykonaniu dzieci i młodzieży z terenu parafii zapoczątkują

cykl przedstawień, które prezentowane będą w każdą

Młodzież chętnie bierze udział w akcji Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy.
osób z wszystkich człuchow-

skich szkół weźmie udział
w kwestowaniu w akcji Wiel-

niedzielę stycznia o godz. 16.
Fot. APR-SAS

Orkiestry Świątecznej Pomo-

Pomocy. Do 7 stycznia 2000 r.
jest jeszcze trochę czasu,
a wszystko jest dopięte na
przysłowiowy ostatni guzik.

cy odbędzie się turniej siat-

- Na licytacje, które będą
przeprowadzone z okazji akcji z Fundacji Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy

otrzymaliśmy koszulki, czapki, płyty serduszka - powiedziała Danuta Purgacz, szefowa akcji, zastępca dyrektora
Zespołu Szkół Nr 2.
Centrum dowodzenia akcją znajduje się w klubie Miesz-

PRZECHLEWO. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Przechlewie z udziałem przedstawicieli zarządu Urzędu

Gminy w Przechlewie organizuje spotkania opłatkowe dla
emerytów i rencistów: 7 stycznia o godz.14 w Nowej Wsi,
8.01 o godz.15 w Przechlewie, natomiast 9.01 o godz.15 w
Sąpolnie. Spotkaniom towarzyszyć będą występy dzieci
przygotowanych przez instruktorów z OKSiR oraz świetlic
środowiskowych.
(ana)

kówki zakładów pracy o pu-

char WOŚP W niedzielę akcja
rozpoczyna się o godz.12 na
rynku pokazem ratownictwa
medycznego w wykonaniu

Loteria i zbiórka

strażaków z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej.
Z rynku rozpocznie się korowód Radosnych Serc.

KOCZAŁA. 7 stycznia odbędzie się zbiórka pieniędzyna
WOŚP na ulicach Koczały. Natomiast o godz.16

pocznie się w telewizji kablowej Josat. O godz.16 rozpocz-

nie się w Miejskim Domu
Kultury koncert.

rzecz tegorocznej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W pierwszej

części zaprezentują się

niowej Lokatorsko-Własno-

uczniowie Zespołów Szkół nr

ściowej „Pomorzanka”. Do akcji włączyli się miejscowi

1i 2 oraz SLO. O godz.17 rozpocznie się koncert zatytuło-

amatorzy plastycy. Do tej pory
przekazali oni do zlicytowania własne prace. Jan Bernard

wany „Młodzież dla Orkiestry”. Ostatnim punktem orkiestry będzie wysłanie

obrazy - akwarele oraz rysu-

o godz. 20.

(ana)

Na zimowe wieczory
Pracownicy człuchowskiej księgarni Elipsa polecają książkę,
- która w ostatnim miesiącu cieszyła się ogromnym powodzeniem.

„Światełka do nieba” z rynku

nek, natomiast Stanisława

W ubiegłym roku w Człu-

Sierant dwie prace wykonane

'chowie wolontariusze zebrali

techniką pasteli. Gabriela Fabjaniak przekazała obraz
„malowany” igłą, a Waldemar
Faryno oraz Aleksander Ołów
- rzeźby. Krzysztof Wincel od-

w Gminnym

Ośrodku Kultury wystąpi zespół teatralny, działający przy
GOK. Odbędzie się również aukcja gadżetów podarowanych
przez mieszkańców gminy Koczała oraz loteria fantowa.
Wygrać będzie można m.in. prace wykonane przez sekcję
rękodzielnictwa. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na

O godz.14 akcja WOŚP roz-

kaniec Spółdzielni Mieszka -

Jakubowski podarował dwa

7 Spotkania opłatk
owe

dzielne południe strażacy wezmą udział w pokazie ratownictwa medycznego.
W sobotę z okazji Wielkiej

kiej Orkiestry Świątecznej

(ana)

40 tys. zł. Organizatorem akcji jest Zespół Szkół nr 2,
Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Pomorzanka”, telewizja ka-

- Jest prawdziwym bestsellerem - mówią sprzedawczynie. -

Warto ją mieć pod ręką w czasie długich zimowych wieczorów. Chodzi o „Kwiat pustyni. Z namiotu nomadów do Nowe-

blowa Josat oraz ZS nr 1.

(kil)
JA

go Jorku” autorstwa Waris Dirie oraz Cathlen Miller.
W języku nomadów Waris znaczy kwiat pustyni. Takie też
imię nosi bohaterka powieści, której kariera jest naprawdę
niewiarygodna. Waris urodziła się w Somalii, w plemieniu pustynnych wędrowców, wychowała się pośród kóz, bydła i wiel-

błądów. W wieku 13 lat dziewczęta z tego plemienia poddawane są rytuałowi obrzezania i wydawane za mąż. Waris sprzeciwiła się panującym w plemieniu tradycjom i uciekła z niego.

ul. Szczecińska 4 5-7.01.2001 r. —
tel. 0-59834 11 11 Ostra jazda
kom. 090 539 964 |

Rozpoczęła wędrówkę po świecie, którą po wielu przygodach
skończyła w Nowym Jorku, jako modelka. Została wyróżniona
tytułem ambasadora Narodów Zjednoczonych. Jako kobieta,
która przeszła rytuał obrzezania należy do organizacji zwalczających tę brutalną praktykę. Książkę można kupić
w księgarni Flipsa, kosztuje ona 29 zł.
:

REKLAMA

KARTEL - ÓWBYTÓW
OD 1997 r.
FABRYKA KARTON

MY KARTONÓW CAŁE GÓRY
. | AKYER] TEKTURY
ZYMY DLA KAŻDEGO
DO
I małego | DUŻEGO
GDY TWÓJ PRODUKT CENNY JEST
TO ZAPAKUJ GO NA FEST.
I MIEJ GEST
KARTON
ZAMÓW

[TEL. (059) 8223410 | zm:

Skład Artykułów
i Narzędzi
83-400

Kościerzyna,

Metalowych

ul. 8 Marca

3-4

EKONOMICZNE, EKOLOGICZNE KOTŁY «
spalające odpady, drewno, trociny, słom

Profesjonalna chemia budowlana
FUGI ŻYWICZNE
DODATKI DO BETONÓW
TECHNOLOGIA IZOLACJI ŚCIAN i TARASÓW
POSADZKI ŻYWICZNE
OCHRONA DREWNA
KONSERWACJA KLINKIERU

Budowlanych

(ana)

5 stycznia
2001 r.

Człuchów. 2000 r. w OSiR

W skrócie

m O puchar starosty
CZŁUCHÓW. Szesnaście drużyn walczyć będzie w II

edycji Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłki Halowej Powiatu Człuchowskiego. Spotkania rozpoczną się 7
stycznia br. Patronat nad imprezą objął „Dziennik

Bałtycki”.
Zespoły, które będą walczyć o puchar starosty podzielono drogą losowania na dwie grupy. W grupie A znalazły się: Promet Człuchów, Straż Pożarna, Pensjonat

przy Zamku, Dąb Dębnica, Barbara s.c., LZS Tęcza
Bukowo, Oświata Kram Socha, Urząd Skarbowy. Grupę B tworzą: Promax Człuchów, Energetyka, PKO BP

SA, LZS Viktoria Rom-Gaz Szczytno, LZS Polnica,
Osiedla Wazów, Policja i Nadleśnictwo Człuchów.
Mecze będą rozgrywane w hali Zespołu Szkół nr 2.
W niedzielę 7 stycznia zmierzą się:

grupa A
godz.
godz.
godz.
godz.

9.30 Promet - Straż Pożarna
9.55 Pensjonat przy Zamku - Dąb Dębnica
10.20 Promet - Barbara
10.45 Pensjonat - Straż Pożarna

godz.
godz.
godz.
grupa

11.10 LZS Tęcza - Oświata
11.35 Dąb Dębnica - Barbara
12.00 LZS Tęcza - Urząd Skarbowy
:
B
12.55
13.20
13.45
14.10
14.35
15.00

Bardzo pracowity
i udany rok

W ubiegłym roku Ośrodek Sportu i Rekreacji
zorganizował lub
uczestniczył w organizacji około 120 imprez
sportowo-rekreacyj-

nych. Wzięło w nich
udział prawie 8 tys.

osób.
120

imprez

rocznie

to

liczba, którą udaje się człuchowskiemu OSiR utrzymać
od dwóch, trzech lat. Wiele

godz. 12.30 Promax - Energetyka

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

Sport

PKO BP - LZS Viktoria
Promax - LZS Polnica
Energetyka - PKO BP
Os. Wazów - Policja
LZS Viktoria - LZS Polnica
Os. Wazów - Nadleśnictwo

z nich

darz

tworzy

imprez.

najważniejsze

stały kalen-

Wśród
to:

nich

Ogólno-

polski Bieg Tura, w którym
uczestniczy czołówka polskich

Przypomnijmy: w pierwszej edycji ligi najlepsi byli

zawodnicy Oświaty Kram Socha. Drugą lokatę zajęli
Rzemieślnicy.
Tegoroczna edycja zakończy się 25 lutego. Tego dnia
zmierzą się ze sobą cztery najlepsze zespoły. Zwycięzcy otrzymają Puchar Starosty Człuchowskiego.

(KP)

biegaczy, Amatorskie

Ligi Siatkówki i Koszykówki,
które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, Mistrzostwa Człuchowa w trójboju siłowym, Dzień Dziecka
zorganizowany na plaży, noc

świętojańska

i pożegnanie

wakacji z Radio Weekend.

Imprezy

IE Niebiescy lepsi od Czerwonych
DEBRZNO. Tuż przed końcem roku, 30 grudnia 2000
r. odbył się towarzyski mecz piłki nożnej, w którym

zmierzyły się wyłonione drogą losowania dwie drużyny MKS Debrzno.

Spotkanie przygotowane w prawdziwie zimowej scenerii przy ciągle padającym śniegu obfitowało w wiele
spięć pod obiema bramkami. Padło aż 14 goli, a Niebiescy zwyciężyli Częrwonych 8:6 (2:3). Bramki zdobyli: Sylwester Nylec - 2, Arkadiusz Borkowski - 2,
Piotr Binkiewicz - 2 i Paweł Wegner - 2 (dla Niebie-

skich) oraz Bartłomiej Grochowina - 2, Marcin Ryn-

gwelski, Maciej Sadowski, Ireneusz Nowak i Roman
Nylec po 1 (dla Czerwonych). Oto uczestnicy ostatniego w XX wieku meczu w Debrznie:

Niebiescy: Krzysztof Borkowski, Arkadiusz Lewenko,
Sylwester Nylec, Piotr Binkiewicz, Karol Szczepański,
Radosław Petrecki, Leszek Beger, Grzegorz Mendrek,

kie...

dla wszystkich
Warto wymienić także:
kulig z ogniskiem dla dzieci
i młodzieży, Halowy Turniej
Piłki Nożnej im. J. Budzyńskiego, Otwarty Turniej Te-

nisa Stołowego o puchar
burmistrza,
Mistrzostwa
Człuchowa w trio-basket, festyn OHP Latem dużą popularnością cieszył się cykl turniejów siatkówki na plaży,
Człuchowa
mistrzostwa
w pływaniu i regaty kajako-

we

dla dzieci i młodzieży.

Bardzo

podobały

Dużą popularnością cieszyły się zawody pływac-

się także

najmłodszym mieszkańcom
Człuchowa zorganizowane

przez OSiR mikołajki
przedszkolaków.

dla

Nie zabraknie

atrakcji
- Także przyszły rok będzie bardzo pracowity - mówi Andrzej Piworowicz, specjalista ds. sportu. - W styczniu planujemy przeprowadzić turniej tenisa dla dzieci
. i młodzieży, turniej piłki siatkowej dziewcząt, trio-basket

dla dzieci i otwarte mistrzostwa w badmintonie.

Jeżeli dopiszą warunki atmosferyczne, OSiR zorgani-

-. i turnieje tenisa stołowego.
zuje także kulig. Gotowy jest

także

również program imprez dla

sprzętu korzystałaby przede

dzieci i młodzieży w czasie
ferii.

- W tym roku na organizację imprez i zakup nagród

przeznaczyliśmy z naszego
budżetu 30 tys. zł - dodaje

Ryszard Szybajło, dyrektor
OSiR.

Paweł Kwaśniewski, Paweł Wegner, Dawid Dalecki,

Marcin Wałaszewski i gościnnie Krzysztof Lemań-

Dobra współpraca

czyk.

Tajemnica sukcesu człu-

Czerwoni: Ireneusz Nowak, Maciej Sadowski, Roman
Nylec, Krzysztof Szychowski, Piotr Marek, Marcin
Ryngwelski, Radosław Wójtowicz, Jacek Smoliński,
Bartłomiej Grochowina, Tomasz Janiak, Artur Woś,
Krzysztof Jaworski, Damian Klejdym i Marcin Fojut.
W końcówce meczu jeden z kibiców zaprezentował
minipokaz przedsylwestrowych fajerwerków. Potem
była już tradycyjna odrobina szampana i obietnice
dobrej postawy na boisku w nowym wieku. Ciekawostką jest to, że mecz rozegrano bez arbitrów.
(SeMi)

chowskiego OSiR tkwi w dobrej współpracy ośrodka ze
szkołami, stowarzyszeniami

kultury fizycznej, Miejskim
Domem

Kultury,

Ochotni-

czym Hufcem Pracy, KS
Piast Człuchów, Szkolnym
Związkiem Sportowym, Komisją ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
i zakładami pracy.

- Szczególnie zadowoleni
jesteśmy ze współpracy
z nauczycielami - mówi Ry-

M Dla amatorów tenisa

szard Szybajło. - Warto za-

CZŁUCHÓW. 13 stycznia br. w hali OSiR odbędzie się
Otwarty Turniej Noworoczny w Tenisie Stołowym
Amatorów dla dzieci i młodzieży. Organizatorem turnieju jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie.
Mogą w nim uczestniczyć dzieci i młodzież, która nie
ukończyła 18 lat. Zawodnicy zostaną podzieleni na trzy
18 lat. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie obuwia
treningowego i rakietki do tenisa stołowego. Zgłoszenia
przyjmowane będą w dniu turnieju do godz. 9.30.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i upominki.

(KP)

że

z tego

wszystkim młodzież i dzieci

z naszego terenu. Obozy od-

bywają się przecież głównie

W sezonie letnim i zimowym.

Szkolenia
Poza organizacją imprez

sportowo-rekreacyjnych

OSiR zajmuje się także prze-

prowadzaniem
kursów
i szkoleń. Ostatnio odbył się
tu kurs instruktorski badmintona. Spotkał się on
z dużym zainteresowaniem

nie tylko wśród nauczycieli

Wf. Pracowników OSiR cieszy także rosnące zaintere-

sowanie mieszkańców mia-

sta siłownią i sauną.

- Ostatnio coraz częściej
z naszych obiektów korzysta

młodzież

niezrzeszona

W klubach sportowych, która

amatorsko trenuje - mówi

Ryszard Szybajło. - Bardzo
nas to Cieszy. Jest to bowiem

zna
że k,
młodzi ludzie potrafią interesująco i zdrowo

OSiR planuje podpisać po-

sportu jesteśmy otwarci na

- Aby do takiego porozu-

W stałym programie znajduje się także Amatorska LiFot. Józef Szymanowski
ga Piłki Koszykowej.

dlatego,

znaczyć, że są to nie tylko
wuefiści.
W tym roku dyrekcja
rozumienie z okręgowymi
związkami sportowymi na
przyjmowanie obozów.

kategorie wiekowe: do lat 13, od 14 do 15 lat, od 16 do

Fot. Józef Szymanowski

mienia doszło, musimy doposażyć ośrodek w sprzęt
sportowy - dodaje dyrektor

OSiR. - Byłoby to korzystne

spędzać czas. Jako ośrodek

wszelkie sugestie i pomysły.

Jeśli zdaniem mieszkańców

miasta brakuje w naszym
programie imprez czy tur-

niejów w danych dyscyplinach sportowych, to czeka-

my na uwagi.

(KP)
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KARTUZY, odstąpię restaura:

Al Sonata, 91 r., 2,4i
nie kopert oraz kilka innych
ofert pracy, zarobek 2.1002.900 zł miesięcznie, informa-

cje bezpłatne, wyłącznie |i- Słownie (prosimy o znaczki
4,80 zł). „Remus* os. Wybickiego 29/38, 83-300 Kartuzy.

CHAŁUPNIKÓW adresowanie
kopert oraz kilka innych ofert
Pracy, zarobek 2100- 2900 zł
miesięcznie, informacje bez-

płatne, wyłącznie listowne
(Prosimy o znaczki 4,80 zł).
„Remus', os. Wybickiego 29/
38, 83-300 Kartuzy
CHOLEWKARZA 058/532-4993

LEKARZA

170 tys. km, cena atrakcyjna,

cję, tel. 685-32-69

WS, ES, EL, K, KT, R, GZ,

KARTUZY działka budowlana,
900 m kw., przy ulicy Chmieleńskiej. sprzedam, tel.
058/681-23-75

tempomat,

tel.

0606/888-047
LIAZ ciągnik, 1988, sprzedam,
tel. 058/624-33-21

LĘBORK,

1989 r., 12 900 zł, niebieski

metalik, CZ, AA, H, EW, tel.
(0501)78-65-18

LĘBORK,

POLONEZ Truck, 1,6 gaz,
przedłużony, aluminiowe burty, 1995, 058/562-34-34

NAUCZYCIELI: zimowiska,
kolonie, wycieczki. zatrudnię,
tel. (089)715-43-6

MEBLI
KUCHENNYCH
ZDOŚWIADCZENIEM

———

———

ŚLUSARZY z obywatel

stwem niemieckim i w miarę dobrą znajomością języka niemieckiego, 058/53028-56

_—

trzy

miesiące

(Unia), 0603/293-187

IMY składanie długopiSÓWdostawa,
odbiór,
0602/36-15-43

mieszkanie

74

LĘBORK, ul. Cisowa, gara
z.kanatem, oświetleniem, tanio, tel. (058)862-40-95 po
000"
:*
LĘBORK- mieszkanie 26
m kw garaż, (059)86-25-307

058/561-11-72

MONTAŻYSTĘ

| p. tel.

%

W Transporter T4, 1997 r.,
cena do uzgodnienia, oszklony, 9 miejsc. tel. 0601/83-2884
;

FIAT

go dziecka (059)861-56-11
0606-904-903

72

m kw., 4-pok., IV p., ładnie położone, 85 000 zł, tel.
(059)863-20-38, (0503)94-10-

zatrudnię,

IEKUNKĘ- do 1,5 roczne-

mieszkanie

m kw., 4-pok,
(059)862-38-73

OPEL Vectra, 1,7 D, GLS,

0603/428-344

LEGALNA-

Gdańsk

Cinquecento,

Uno,

LĘBORK: sprzedam garaż
murowany, (059)862-3717

RENAULT 19, Clio, 058/561:
39-78

piasek i pospółkę, Władysław

STAROGARD Gdański okoli

Joskowski,

ce, działki budowlane, sprzedam, 058/561-44-00

cy, tel. (059)811-36-98

ANTYKI- bufet, zegar wiszą-

STĘŻYCA, atrakcyjny dom-

KREDENS pokojowy, przed-

sprzedam, tel. 0608/44-98-27

DZIAŁKA budowlana 1140
m kw., prąd, woda, kanalizacja, Koczała k. Miastka, jezioro, las, tel. (052)37-54-61

KREDENS pokojowy, przed-

058/307-42-16,

wojenny, czarny, 800 zł, ma-

17

szyny do pisania z lat 20. po

handel,

odzysk,

PARKIET dębowy i bukowy,

budynków

pianem sypkim, wdmuchiwanym w izolację powietrzną, tel.

ALARMY
telewizja przemysłowa, do-

montaż

(059)862-55-46 po 17.00

PSYCHIATRA
Zbyszkowicz,
0601-616-319

0603/99-60-70

— Maciej
Sławno,

drewno

tartaczne,

0502/241-760
stolarskie, 0602-

POSADZKI epoksydowe,

459-611

systemy na mokry beton,
kolorowe, 0605/334-771,

ZAKUPIĘ wszystkie monety,

0603/99-60-70, 0605/7860-67

banknoty, (058)301-46-95

BOAZERIE deski podłogowe,

ROZWOŻENIE ulotek (itp.)

mofony. Produkcja, sprzedaż,

nie 50 m kw do wynajęcia,

BUK, czereśnia, dąb, olcha,
dłużyca,

058/681-74-97

w centrum, (059)822-33-89

LĘBORK- centrum, mieszka-

skutecznie!

MASZYNY

DOCIEPLANIE domów styro

ii

- (0601)84-52-78

GINEKOLOG- zabiegi,
0605/389-680

058/681-91-76

(059)811-36-98

BYTÓW- wydzierżawię lokal

19 zł, 80, dł. 210 cm, 18 zł, tel.

PODŁOGI
szwedzkie,
montaż, 0605/334-771,

szy- styropianem sypkim, tel.

tanio, możliwa zamiana, tel.

SŁUPKI ogrodzeniowe, 60, dł.
240 cm, 13 zł, 80, dł. 230 cm,

ŁUSZCZYCA:
032/27-670-27

mieszkalnych, ścian, podda-

DZIAŁKA handlowa na targowisku w Człuchowie, 10 000
zł, tel. (059)834-23-71

mało używana, tel. 862-10-88
SHAR:- Pei 676-02-58

gładzenie ścian profesjonalnie, 0605/334-771,
0603/99-60-70, 0605/7860-67

058/307-44-

DOCIEPLANIE

300 zł, tel. (059)862-65-89

PIŁA spalinowa Husqvarna,

Wykładowcy UG. Indeks,
058/552-95-57

Golica, 83-321

PŁYTY gipsowe

pisania z lat 20, tel. (059)862-

DŁUGI,

10-88

Kursy przygotowawcze.

62-16

nie, pełen
nadzór,
0605/334-771, 0603/9960-70, 0605/78-60-67

65-89

mało używana, tel. (059)862-

matura, studia.

tel. 058/685-00-30, 058/681-

aż po dach profesjona!-

wojenny, ciemny, maszyny do

TCZEW, dom pow. 150
m kw, działka 500 m kw,
tanio, 0607/406-947

PIŁA spalinowa Husqvarna,

EGZAMINY

Mściszewice, gm. Sulęczyno,

BUDUJEMY od podstaw

ELEKTRYKA, profesjonalnie, 0605/334-771,
0603/99-60-70, 0605/7860-67

(058)303-17-82,

(058)300-56-30

listwy, 058/342-54-31

- powiat Słupski, możli:
wość faktury VAT, 0608859-642

KREDYT DO
0502-96-41-47

BOAZERIE deski podłogowe,
listwy, 058/342-54-31

SUFITY
GLAZURA, terakota, hydraulika, 0605/334-771,

PUCK od 800 do 1400
m kw., od 25 zł/ m kw., 0601/628-102, 673-83-17

SKÓRCZ dom piętrowy, dwu:

LĘBORK- osiedle Sportowe,
garaż do wynajęcia, 0603094-511

30.000,

rodzinny, okazyjnie sprzedam,
058/582-48-70

SŁUPSK, 46,6 m kw., 2 pokoje, 62 tys. zł, własnościowe,
dobra lokalizacja, lub zamienię na Gdańsk, tel. (058)558-

MIESZKANIE 57 m kw., na
wsi zamienię na Słupsk, może
być zadłużone, tel. (059)81167-77

46-12
STAROGARD Gd. dom 180
m kw, 058/775-13-13 do
16.00, 058/561-35-17 po
17.00

0605/334-771, 0603/9960-70, 0605/78-60-67

zienkami, kuchnia domo-'

Wa, kawiarnia, parking, organizujemy zjazdy, konfe-

KREDYTY dla firm

rencje, tel/fax (018)471-22-

(0601)20-45-72

81

rodowodowe

z hodowli domowej, 1100 zł,

różne,
0605/334-771,
0603/99-60-70

tel. (058)684-56-39

CIĘŻARY- 100 kg, ławeczka,

KOMPLEKSOWE
remonty pod klucz

KRYNICA- Górska- ferie
zimowe- narty, łyżwy. Pensjonat „Boży Dar' centrum
uzdrowiska- pokoje z ła-

LĘBORK: pokój w mieszkaniu
do wynajęcia, na dobrych warunkach osobie niepalącej,
0604-151-804
TOWARZYSTWO: ubezpieczeniowe zatrudni, przeszkoli,
Lębork, 0606-27-25-77

BULTERIERY

podwieszane,

0603/99-60-70

jowe, 0604-151-804

mieszkaniowa

Gdynia 058/620-49-77, Ka:
pitańska 4; Elbląg 055/23457-09, Metalowców 1; Kwi
dzyn 055/279-28-12, Piękna
3; Słupsk 059/842-51-80,
Przemysłowa 128, Starogard Gd. 058/561-44-15,
Jagiełły7

kie media, 0602/410-783

LĘBORK: mieszkanie 1-poko-

Ulga

Trakt Św. Wojciecha 223;

na Kaszubach, plus transport

działka

dwupoziomowe,

WSZYSTKIE powypadko-

Sprzedaż, montaż, naprawa,
przyciemnianie. Wrzeszcz
058/344-12-81, Kościuszki 8;
Orunia
058/309-02-51,

budowlana,

4184 m kw., uzbrojona: wszel-

LĘBORK 100 m kw.
komfortowe,
tanio sprzedam
(0-58)782-22-67

Jaan.

trum,

towa z telefonem do wynajęcia (059)862-39-08

882

AUTO- Szyby

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia pustaków i bloczków

LĘBORK- kawalerka os. Spor-

W, Opel lub inny, 0605/409-

we, zniszczone, 058/53128-56, 0602/65-32-88

STAROGARD Gdański cen-

TAPETY natryskowe, 0606-

stojaki, gryf, 500 zł, tel.

277-915

(059)862-47-69

ATRAKCYJNĄ,

KONTENERY magazynowe i biurowe, Chłodni-

UKŁADANIE glazury i terakoty, instalacje hydrauliczne,

wrażliwą,

opiekuńczą, uczuciową, wierną z temperamentem, otwartą

cze- sprzedaż i serwis.

płyty gipsowo- kartonowe, ma-

BALTICON

emocjonalnie panią, zdrową,

lowanie, szpachlowanie, pro-

- Gdynia, Warszawa,
(058)663-00-79, 0-60505-13-28

ty BO Słupsk, Filmowa 3 D, nr

jektowanie

łazienki,

tel.

0607/587-056

pozna czterdziestolatek. Ofer11666006

ogłaszaj się!

ogłaszaj się!

Wokół
zawsze We

MIESZKANIE na wsi zamienię
na mieszkanie w Słupsku, może być zadłużone, tel.
(059)811-67-77

Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (058) 300-32-60, fax 300-32-66;

Gdynia, ul. Starowiejska 17/6, tel. (058) 661-43-14, 620-78-40, fax 661-43-06;

Elbląg, ul. Rybacka 35, tel. (055) 236-52-33, fax 236-52-37;
Słupsk, ul. Filmowa 3d, tel. (059) 840-32-40, tax 842-26-80;

(

Prenumerata

Biura Ogłoszeń
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11,
tel. (058) 300-32-23, tax 300-32-14;

Gdynia, Władysława IV 17,
tel.(058) 620-08-32, fax 620-89-17;

Elbląg, ul. Rybacka 35,
tel. (055) 236-52-30, fax 236-52-32;
Słupsk, ul. Filmowa 3d,

tel. (059) 841-48-71, tax 841-48-71;

Tygodnik Lokalny - kupon dia osoby fizycznej
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Plebiscyt „Dziennika”

ET
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Sport
Piłka nożna. KS Piast Człuchów

m Na czele bez zmian
Coraz większą popularnością wśród naszych Czytelników cieszą się żeglarze. Paweł Macugowski awansował

na trzecie miejsce. Jego brat, Tomasz zajmuje czwartą

W nowy rok z

lokatę.

o

W ubiegłym tygodniu przez niedopatrzenie nie zamieściliśmy kuponu. Za tę pomyłkę serdecznie przepraszamy wszystkich, którzy z tego powodu nie mogli oddać
głosów na swoich faworytów. Chcemy to zrekompenso-

wać sympatykom sportu i dodatkowy kupon zamieścimy we wtorek, 9 stycznia. Przypominamy, że ostatni
plebiscytowy kupon ukaże się 26 stycznia br.
Jeszcze raz podajemy listę kandydatów, którzy walczą

o tytuł Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Człuchowskiego. Oto nazwiska (kolejność jest przypadkowa):

Anna Maszczak (piłka siatkowa) - reprezentantka Brdy
Przechlewo; Lucyna Kolanowska (piłka siatkowa) - reprezentantka Brdy Przechlewo; Marek Tandecki (lekkoatletyka) - reprezentant Brdy Przechlewo; Marcin
Lewicki (piłka nożna) - reprezentant Piasta Człuchów;
Zbigniew Cyzman (piłka nożna) - reprezentuje Piast
Człuchów; Tomasz Oberland (lekkoatletyka) Piast Człuchów; Dorota Krauze (lekkoatletyka); Andrzej Koroś
(piłka nożna) - zawodnik MKS Debrzno; Mirosław Kisełyczka (piłka nożna) - zawodnik MKS Debrzno; Leszek Beger (piłka nożna) - zawodnik MKS Debrzno;
Karol Myszka (piłka nożna) - reprezentant Brdy Przechlewo; Rafał Rolniczak (piłka nożna) - reprezentant
Czarnych Czarne; Ireneusz Krawczuk (piłka nożna) reprezentant Czarnych Czarne; Piotr Nowicki (piłka
nożna) - bramkarz w zespole Czarnych Czarne; Paweł
Macugowski (żeglarstwo) - przedstawiciel Yacht Klubu
Człuchów; Tomasz Macugowski (żeglarstwo) - przedstawiciel Yacht Klubu Człuchów; Ryszard Zasuwa (piłka
nożna) Koral Dębnica; Mirosław Gemza (piłka nożna)
. Koral Dębnica; Krystian Stanios (piłka nożna) - reprezentant Czarnych Czarne.
Przypominamy, że głosy można oddawać tylko na oryginalnych kuponach zamieszczonych poniżej. Za nazwiska na kuponach przyznajemy odpowiednio 3, 2 1 1 pkt.

1. Anna Maszczak - 489 pkt
2. Marek Tandecki - 412 pkt
3. Paweł Macugowski - 214 pkt
4. Tomasz Macugowski - 194 pkt
5. Andrzej Koroś - 148 pkt
6. Karol Myszka - 134 pkt
7. Ryszard Zasuwa - 110 pkt
8. Tomasz Oberland - 93 pkt
9. Lucyna Kolanowska - 92 pkt
10. Marcin Lewicki - 90 pkt
Każdy Czytelnik może oddać dowolną liczbę głosów.
Aby były jednak one ważne, na kuponie muszą znajdować się trzy nazwiska kandydatów z listy utworzonej
dzięki propozycjom trenerów i działaczy.

..

(KP)

Zespół czwartoligowego
Piasta Człuchów rozpocznie przygotowania

do rundy rewanżowej 9
stycznia. Drużyna ze
względu na problemy
finansowe okres przygotowawczy spędzi na
własnych obiektach
sportowych.
Treningi odbywać się będą pięć razy w tygodniu,
trzykrotnie na hali i dwukrotnie w terenie. Nikt
z obecnej kadry nie ubył. Po
rocznej przerwie do zespo-

łu powrócił

Marcin

Przy-

szlak.
Trwają
rozmowy
w sprawie wzmocnienia zespołu trzema zawodnikami
spoza terenu człuchowskiego. Działacze Piasta zainteresowani są bramkarzem,

obrońcą

oraz

napastni-

kiem.

Kontrolnie
Znane

są

już

terminy

najbliższych meczów sparingowych:
27
stycznia
Piast Człuchów - Tucholanka Tuchola, 3 lutego Piast
Człuchów - Sparta Złotów,
10 lutego coroczny turniej
halowy o Puchar Burmistrza Miasta, 17 lutego Wie-

lim

Szczecinek

-

Piast

Człuchów, 24 lutego Sparta

Złotów - Piast Człuchów, 3
marca Piast Człuchów Mechanik
Bobolice,
14
marca
puchar
Kolejarz
Chojnice - Piast Człuchów.
Obecnie kadrę zespołu
tworzą: bramkarze - Piotr
Kaszuba (75), Daniel Winiarczyk (82); obrońcy Grzegorz Dowksza (73),
Marcin Szukaj (75), Krzysz-

W tym składzie KS Piast Człuchów występował w meczach sezonu jesiennego.
tof Czyżykowski (77), Piotr
Farbotko (83), Paweł WnukLipiński (79), Zbigniew Cyzman (65), Robert Michalski
(78), Maciej Przyszlak (82);
pomocnicy

- Marcin

Przy-

szlak (80), Piotr Dowksza
(83), Piotr Cywka (70), Grzegorz

Kądziela

(79),

Paweł

Hatała (80), Robert Haziak
(75); napastnicy - Robert
Pipczyński (67), Bartosz Klimowicz (84), Krzysztof Bednarek (80), Artur Pipczyński
(74), Mariusz Bugiel (80),
Marcin Lewicki (78).
Trenerem drużyny jest
Zbigniew Cyzman, dyrekto-

rem sekcji Andrzej Haziak,
kierownikiem

sław

sekcji

Nakielski,

Miro-

lekarzem

drużyny Józef Szczepański.

Brakuje pieniędzy
- W związku z wyborem
nowych władz w mieście
mam nadzieję, że obecni
włodarze zainteresują się
ciężką sytuacją w klubie mówi Mirosław Nakielski,
kierownik sekcji. - Obecnie
klub nasz ma około 13 tys. zł
długu. Jak długo pracuję
w Piaście nie pamiętam takiej sytuacji, żeby klub w nowy rok wchodził z długiem.

Fot. Józef Szymanowski

Jest to w dużej mierze zasługa poprzedniej władzy miej-

skiej, która praktycznie nie
interesowała się piłką nożną
w naszym mieście. W związku z tym powinniśmy praktycznie ogłosić upadłość
sekcji. Mam nadzieję, że uda
się zrobić wszystko żeby nie
doszło do takiej sytuacji. Jesteśmy już po wstępnych
rozmowach z dużą firmąwe
człuchowską, która będzie
prawdopodobnie głównym
sponsorem sekcji piłki możnej.

(KP)

Debrzno. Piłka nożna

Halówka wznawia roz
W

najbliższą

sobotę,

E

Przypomnijmy tabelę po

6

stycznia po przerwie

świąteczno-noworocznej
wznawia rozgrywki Debrznieńska Halowa Liga Piątek
Piłkarskich,
w
których
walczyć będzie 12 zespołów.
Organizatorem
Ligi jest
Miejski Klub Sportowy Debrzno.
- Kibice zapewne już się
stęsknili za emocjami futbolowymi - mówi Sebastian
Michno, prezes MKS Debrzno. - A więc zapraszamy do
hali Zespołu Szkół przy ul.
Królewskiej.
Początek gier piątej kolejki zaplanowano na godz.14.
Zagrają: Polonia - Przybko-

wo, OSP - OSiR, Żagiel - Piranie, Corinthians. - Urząd
Skarbowy, Jedność - J.W. Army, Ekomech - Koral.

czterech seriach spotkań:
2. Urząd Skarbowy Człuchów : 9
4, Piranie Debrzno

7

20:9

|

6. Polonia Buczek 6 15:11

8,

6 1010

10. Jedność Zakrzewo 3 10:17

trafienie mniej niż lider w tej
12. PPZ Przybkowo Debrzno

157

|

;

0

7:22

Wśród
najskuteczniejszych strzelców prowadzą
Andrzej Koroś, który repre- zentuje J.W. Army. Zdobył on
już 12 bramek. Na drugim
miejscu znajduje się Adam
Gleb z OSiR, który ma na
swoim

koncie

tylko

kategorii.

Rozgrywki ligowe zakoń-

czą się 10 marca. Tego dnia
zmierzą się systemem każdy z każdym cztery najlep-

sze zespoły w tegorocznych
piłkarskich zmaganiach..

(SeMi, KP)

jedno

REKLAMA
O

SKOK
Lębork, ul. Basztowa
tel. 862-17-05

A

im. Św. Jana ż Kęt U
8

Człuchów, ul. Długosza
tel. 834-23-10

UWAGA! PROMOCJA LOKAT!
Lokaty terminowe:

31

18,50%
19,00%

!

gubił?

o stałym oprocentowaniu:

3 m-ce
6 m-cy

ow?

9 m-cy
12 m-cy

:

19,50%
19,80%

Przy wpłacie powyżej 100 000 z możliwa negocjacja wyższego oprocentowania

