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Gimnazjaliści z Ze-

społu Szkół
| w Czarnem zakwa| lifikowali się do fij nału ogólnopolskiego konkursu
„Europa w szkole”.
Wykonali prezentacje multimedialne i witrynę inter-

netową.

Gdańsk. Pracy i chleba

RACJA I POLICJA

Gaz z „Dziennikiem”
poniedziałek, 26 marca rozpoczy-

” namy wspólny konkurs „Dziennika Bałtyckiego” i firmy ROMGAZ z Człuchowa. Do wygrania będą m.in. gadżety

reklamowe Dziennika i firmy ROMGAZ,
a także kupony rabatowe na tankowanie
samochodów w rozlewni gazu. W czasie

str. 2

trwania konkursu stu pierwszych klientów, którzy zamówią gaz otrzyma za darmo „Dziennik Bałtycki”. Bliższe szczegóły w poniedziałkowym wydaniu gazety.
| | Mieszkańcy Międzyborza nigdy nie
| | pozwolą na to, żeby
| | ich wieś „wymar|| ła”. Obiecują, że do
| końca będą wal| czyć o swoją szkołę, uważają, że gmii] na chce zaoszczędzić kosztem ich
dzieci.
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| - Aromat palącej
się świecy zapachowej z wosku
pszczelego odpręża i poprawia

ogólne samopoczucie - uważa Ju-

liusz Fedorczyk,
mistrz pszczelarski z Przechlewa.

str. 7

: Kiedyś bardzo
| chciała studiować
weterynarię, poddała się, gdy drugi
raz nie powiodło

Bezrobotni przeszli przez centrum Gdańska pod Urząd Wojewódzki.
koło dwustu osób
mawiali
się z Tomaszem Sowińskim,
.z powiatu człuchowskiego wzięło udział we wtorkowej manifestacji bezrobotnych w Gdańsku. W demonstracji
uczestniczyli
mieszkańcy gmin Czarne,
Człuchów, Koczała i Przechlewo. Wybrali się do stolicy
województwa dzięki wsparciu lokalnych samorządów.
Manifestanci chcieli spotkać

wojewodą pomorskim. Drzwi
do Urzędu Wojewódzkiego
broniły jednak kordony policji.

- My mamy rację, oni mają
policję - komentował Andrzej
Lepper, przewodniczący „Samoobrony”, który przyłączył
się do demonstracji.
Do urzędu wpuszczono jedynie dwudziestoosobową
grupę

bezrobotnych.

Roz-

Fot. Piotr Furtak

oni

z Edmundem

Głombiewskim,
zastępcą
wojewody. Z tego spotkania
wyszli jednak niepocieszeni.
- Chcieliśmy rozmawiać
z ministrem pracy lub premierem - mówiła Klara Krę«igłowa z Czarnego. - Wojewoda stwierdził, że to nie-

oźliwe. Ostatecznie zagroził
nam, że zostaniemy wyrzuce-

ni z urzędu przez policję.

|I
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się jej na egzami-

nach wstępnych.
Dzisiaj Magda Miluszkiewicz marzy

| o schronisku dla

zwierząt. st, 8
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Prace uczniów z Czarnego w

W skrócie

stolicy

Chcą lepszej Europy

Podwójny Dzień Kobiet

—

Gimnazjaliści z Zespo-

łu Szkół w Czarnem zakwalifikowali się do finału ogólnopolskiego

konkursu „Europa
w szkole”. Wykonali
prezentacje multimedialne i witrynę internetową.

Panie bawiły się doskonale.

Fot. Piotr Furtak

WYCZECHY. Wyjątkowo dużo szczęścia miały w tym
roku panie z Wyczech. Święto kobiet obchodziły bowiem dwukrotnie. Najpierw - zgodnie z obyczajem

świętowały w swoich domach, później z tygodniowym
poślizgiem spotkały się natomiast w świetlicy wiejskiej.

Grupa

pod

kierunkiem

nauczycielki
informatyki
Bożeny Husak wybrała temat „Cywilizacja nie jest

złem, jeśli... Nawiązywał
on do hasła tej edycji kon-

Dzień Kobiet zorganizowało dla nich Koło Wiejskie
ZMW wspólnie z Miejsko-Gminnym Domem Kultury
w Czarnem.

kursu

- Niestety, nie mogliśmy spotkać się 8 marca - mówił
Dariusz Kojnecki, przewodniczący Koła Związku Mło-

16-latków. Były też katego-

dzieży Wiejskiej w Wyczechach. - Dzięki temu jest okazja do tego, aby świętować po raz drugi.

:

Tego wieczoru świetlica była wypchaną po brzegi. Mimo, że panie spotkały się w okresie wielkiego postu, bawiły się wspaniale. Nikt wprawdzie nie tańczył, ale

mieszkanki Wyczech śpiewały wspólnie z Pomorzankami oraz zespołem, w którym zaśpiewali Renata Dawlewicz i Władysław Szpakowski z MGDK.

(pif)

| Kukiełki jak z bajki

- „Lepsze

sko, lepsza
startowali

środowi-

Europa”.
w

kategorii

Wy14-

rie dla dzieci od 4 do 9 lat,
10 - 13 - letnich oraz mło-

dzieży od 17 do 21 lat.
- Wysłaliśmy pięć prac
Adama Jaworskiego, Toma-

Tomasz Rychlicki i Igor Balcerowicz, laureaci konkursu.
niszczenie

sza
Stolarczyka,
Piotra
- Lonczaka, Igora Balcerowicza i Tomasza Rychlickiego,
wszyscy z II a gimnazjum mówi pani Bożena.

informacji

powstrzymać. Ułożenie całości zajęło mu kilka go-

W Gdańsku nagrodzono ich
książkami. Nagrody w finale ogólnopolskim są jeszcze

natomiast po-

internetowej

zawierającej

wiedzę o ekologii. Obie ciekawie zilustrowano i opatrzono podkładem muzycz-

nym.

Fot. Piotr Furtak

oraz

zdjęć ściągnęliśmy z Internetu - dodają chłopcy.

święcił aż tydzień na zaprojektowanie całej witryny

Rychlicpokazał

- Wiele

przez cywilizację i sposoby,
jakimi można to zjawisko

dzin. Tomek

Na finale wojewódzkim
w Gdańsku, gdzie znalazły
się również prace plastyczne, pisemne, filmowe i fotograficzne
1200 autorów,
najwyżej oceniono prace
Igora oraz Tomka
kiego. Pierwszy

środowiska

bardziej atrakcyjne. Przyznany zostanie medal Rady
Europy, która patronuje
konkursowi, a zdobywcy

Zajęcia w pracowni komputerowej cieszą się w szkole dużym powodzeniem. Co-

Taz więcej uczniów potrafi

Wykorzystać

Internet

jako

pomoc w różnych przedmiotach.

Niestety,

w

Czarnem

wciąż trudno uzyskać dużą
Szybkość transmisji danych.

: Jego mieszkańcy z niecier-

czołowych miejsc pojadą na
europejskie
zgrupowanie
młodzieży.

Pliwością czekają więc na
uruchomienie łączy światło-

wodowych.

(pił)

Gdańsk. We wtorek nagrodzimy listonoszy i naczelników

„Maluch” za prenumeratę
> sz ż

:

Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy III a.
Fot. Archiwum własne

KOCZAŁA. „Królowa Śniegu żegna Koczałę” - teatrzyk
kukiełkowy pod takim tytułem przygotowała klasa III a
Szkoły Podstawowej w Koczale razem z wychowawczynią Ewą Kuźniak. Przedstawienie powstało na podstawie znanej baśni braci Grimm. Teatrzyk obejrzeli nie

tylko uczniowie szkoły, ale również rodzice.
- Kay i Gerda spisali się wspaniale, widzowie długo bili
im brawa - stwierdza Ewa Kuźniak, nauczycielka. Wieść o przedstawieniu rozniosła się po okolicy. Zostaliśmy już zaproszeni do przedszkola.

(pif)

Podziękowanie
Po operacji
20-letni Rafał Krauze z Przechlewa wrócił już do domu
po operacji oczu. Rafał choruje od 6 roku życia. Prze-

szedł już sześć operacji. Ostatnia została wykonana

iata

126p, dwa

skutery

oraz nagrody pieniężne
otrzymają najlepsi listono-

sze i naczelnicy pomorskich
urzędów pocztowych - laureaci konkursu Biura Prenumeraty Polskapresse sp.
z o. o., wydawcy „Dziennika

Bałtyckiego” i „Wieczoru
Wybrzeża”. Uroczystość odbędzie się w najbliższy wtorek w restauracji „Pod Łososiem” w Gdańsku. Będzie to

podsumówanie czwartej już
edycji naszego konkursu.
Przez cały ubiegły rok listonosze starali się uzyskać jak
najlepsze wyniki w pozyskiwaniu prenumerat wydania
codziennego
„Dziennika

odbyć dzięki pomocy finansowej firm i osób prywat-

Bałtyckiego” i „Wieczoru
Wybrzeża”. Spośród osób,

nych.

biorących udział w konkur-

- Chcielibyśmy podziękować wszystkim ludziom, dzięki
którym Rafał mógł jechać na operację do Niemiec -

sie wyłoniliśmy pięćdziesiąt
cztery, które będą gościć
„Pod Łososiem”.

w Niemczech i kosztowała ok. 4 tys. zł. Mogła się ona

mówią rodzice Rafała. - Jesteśmy wdzięczni szczególnie
pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Człuchowie, panu staroście i szkołom. Pomogły nam
również osoby prywatne.

(pif)

sięcznych prenumerat na' szych tytułów.
Listonoszom chcieliśmy

przede wszystkim podziękować za trud noszenia naszych tytułów do naszych
wiernych

Czytelników.

Na-

grody
wręczać
będzie
Krzysztof Krupa, prezes Polskapresse sp. z o. o. Oddział
Prasa Bałtycka oraz Tomasz
Niski,
dyrektor
Działu

Sprzedaży Gazet.
Relacja

z

imprezy

w „Dzienniku Bałtyckim”
i „Wieczorze
Wybrzeża”
w środę 28 marca br. Sylwetki nagrodzonych listono-

szy i naczelników z naszego
regionu przedstawimy za ty-

dzień - w piątek w „Dzienniku Człuchowskim”.
(r)

Fiata 126p i skutery otrzy-

mają listonosze, którzy pozyskali największą liczbę mie-
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Gdańsk. Manifestacja bezrobotnych

y, jutro wy
Bezrobotnemu to i śnieg pada w oczy. W manifestacji pod Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku
uczestniczyło około 200 mieszkańców powiatu
człuchowskiego. Przez kilka godzin zmagali się

nie tylko z bezdusznością urzędników, ale również
z sypiącym śniegiem, który po chwili topniał, powodując, że buty i skarpetki wszyscy mieli przemoknięte do suchej nitki.
Wyjazd
spod
dworca
. człuchowskiego PKS zaplanowano na godz. 7. Tradycją
w przypadku takich wyjazdów jest jednak opóźnienie.
Tym razem okazało się, że
Grażyna Główczewska, liderka człuchowskich bezrobotnych, zapomniała o kluczach i nie było możliwości
dostania się do prowiantu

gyozeczonee

na tę wła-

nie eskapadę. Pani przewodnicząca musiała wrócić
więc do domu po klucze.

- Poproście policjantów,
żeby was podwieźli - doradzali bezrobotni, który widzieli w pobliżu policyjny radiowóz.
Policjanci
jednak
odmówili... Pani Grażyna musiała jechać do domu taryfą.

Ja natomiast wsiadłem do
autobusu, którym jechali
bezrobotni
z
Czarnego.
W autokarze było kilka wolnych miejsc. Nie Wszyscy
z tych, którzy zapisali się na
tę eskapadę dopisali. Zgłosili
się natomiast ci, którzy do
ostatniej chwili nie wiedzieli,
czy pojadą, gdyż byli rezerwowymi. Droga do Gdańska

pyta bardzo śliska. Obawia-

liśmy się, że nie zdążymy

przed

10, na

rozpoczęcie

manifestacji. Czas

szybko

jednak zleciał - kierowca

włączył bowiem kasetę wi- deo z filmem.

Pierwsi
Gdańsk.
chać do ul.
ście, drogę
robotnych,

Musieliśmy doje3 Maja. Na szczęznał jeden z bezktóry, podobnie

"jak ja, wsiadł do czarneń-

skiego autobusu w Człuchowie. Kiedy dojechaliśmy na
miejsce, przetarliśmy jednak
oczy ze zdumienia. Plac, na

którym powinno stać już kilkadziesiąt autokarów, był pusty. Obecnych było jedynie
kilka radiowozów policyjnych i ciągnik, który odgarniał śnieg. Okazało się, że to
właśnie my dotarliśmy na
miejsce jako pierwsi, a plac

i malutka trumienka, która
według bezrobotnych, jest
symbolem dzieci umierających z głodu. W grupie
z Przechlewa spotkałem Andrzeja Zmudę-Trzebiatowskiego, radnego

powiatowe-

go, który zdecydował się na
podróż do Gdańska.
- Znam problemy bezrobotnych i solidaryzuję się
z nimi - powiedział pan Andrzej. - Dlatego też wziąłem

dzień urlopu i przyjechałem
tutaj.

Kilkadziesiąt minut trwało
formowanie pochodu. Ciągle

dojeźdżały kolejne autokary.
Tuż przed 11 na placu było
ok. tysiąca ludzi. Ruszyliśmy.
.Podczas przemarszu ulicami

Gdańska chciałem porozmawiać z bezrobotnymi. Pytałem
mężczyznę,
który
dzierżył w ręku transparent,
dlaczego zdecydował
się
przyjechać.

był dopiero odśnieżany, aby
autobusy mogły na nim zaparkować:
Czekaliśmy. Po jakimś
czasie przez komórkę skontaktowaliśmy się z Grażyną
Małysz
Główczewską. Okazało się,
na cenzurowanym
że są już w Gdańsku, za kilka
- Nie
mam
pracy
minut powinni do nas do-—
zwierzał się mój rozmówca,
trzeć. Ryszard Dul, przewodktóry pochodzi z Pietrzykoniczący Pomorskiej Federacji
wa w gminie Koczała. - Nie
Stowarzyszeń Obrony Praw
ma co do garnka włożyć. LiBezrobotnych,
który
czę na to, że ktoś nas zauwaprzyjechał na miejsce samoży i uda się coś zmienić na
chodem był nieco zaniepolepsze.
kojony. Wiedział już, że KarPo chwili do naszej roztuzy nie dojadą, gdyż ich aumowy dołączyli się inni beztokar utknął gdzieś po drorobotni z gminy Koczała. Padze. Po kilkunastu minutach
dały oskarżenia pod adresem
oczekiwania wielka radość rządzących. Ktoś nawet zanadjechały kolejne autokary.
rzucił Adamowi Małyszowi,
Jako jedni z pierwszych
że korzysta z prywatnych
pojawili
się
bezrobotni
przelotów na koszt podatniz Główczyc, Przechlewa, Koczały, Miastka i Bytowa. Późka. Sytuacja wielu z nich jest
naprawdę tragiczna.
niej pojawili się również in- Pracowałam przez 28 lat
ni. Bezrobotni z Lęborka,
- opowiadała jedna z kobiet
Czarnej Dąbrówki, Sławna,
Smołdzina...
uczestniczących w manifestacji. - Teraz nie mam żadTrumna z Główczyc
nej pracy. Nie stać nas na
Kilkunastu dziennikarzy,
opłacanie czynszu. Prawdoktórzy kręcili się po placu inpodobnie w kwietniu zostateresowała głównie grupa
niemy wyeksmitowani.
z Główczyc. Jej rekwizytem
Rozmowa
nagle
się
| były bowiem wieńce żałobne
urwała. Dotarliśmy przed.

EE

A to Polska właśnie.
Wojewódzki Urząd Pracy, do
demonstracji przyłączył się
Andrzej Lepper.
- Możemy mówić co chcemy, a władza i tak robi, co

chce - krzyczał lider Samoobrony. - W powietrzu wisi
wybuch społeczny. Rządzący
muszą czuć nasz oddech na
plecach, w przeciwnym razie
poczują nasze pięści.
Gdańszczanie,
których
mijaliśmy po drodze przed
Urząd Wojewódzki, byli życzliwie nastawieni 40 manife-

stujących.

- Trzymajcie tak dalej dopingowała jedna | z przechodzących kobiet.

Woda od policjanta
W końcu pochód dotarł
przed urząd. Manifestanci
chcieli, aby przed budynek
wyszedł Tomasz Sowiński,
wojewoda pomorski. Było

zimno. Po kilku godzinach
stania przed urzędem część

REKLAMA

bezrobotnych odeszła. Tymczasem do urzędu mogła
wejść 20-osobowa grupa manifestujących, która spotkała
się z Edmundem Głombiewskim, wicewojewodą. Pozo-

stali czekali na zewnątrz.

Przed drzwiami wejściowymi do budynku stał kordon

policji. Do mundurowych
zwróciła się jedna z kobiet.
- Panowie, możecie przynieść mi szklankę wody,
chciałabym popić tabletkę prosiła.
Policjant podał jej wodę.

Ostatni
Delegacja wróciła z urzędu dopiero ok. godz. 16. Byli
zbulwersowani
zachowaniem wicewojewody.
- Nie powiedział nam nic

konkretnego - powiedziała
Klara Kręcigłowa ze Stowarzyszenia
Bezrobotnych
w Czarnem. - Kiedy nie
chcieliśmy wyjść zagroził, że

% zł wy: starozy, by przez
godzinę rozrmawiać
z wybraną osobą!
De końca raku!
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Tel./fax 0-59 83 43 844, kom. 0 604 507 837
Ceny netto dla wszystkich
taryf.
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Drzwi urzędu broniy kordon policjantów.

będzie interweniowała policja. Policjanci dali nam 5 minut na wyjście.
Ci, którzy przyjechali,

byli

nieco

rozczarowani.

Mówili, że więcej udałoby '
się osiągnąć, gdyby przyjechała większa grupa.
- W gminie Czarne jest
1500 osób bez pracy -'
mówili. - Przyjechało kilkadziesiąt.
,
Około 17 wszyscy byli już
w autobusie. Przyjechali-

śmy jako pierwsi, wyjeżdża-

liśmy ostatni. Inne autokary
jaż odjechały. Wszystkie pilotowane były przez radiowozy policyjne. Policjanci,
którzy mieli nam towarzyszyć, nieco się niecierpliwili.
- Jedziemy - spytał jeden
z nich.

Jedziemy. Ale my tu jeszcze wrócimy.
Tekst i zdjęcia
Piotr Furtak
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| Międzybórz, Wieś między borami

Miejscowość, która nie zginie
remoncie kościoła nic nie
dzieliło mieszkańców. Tym
bardziej, że społeczeństwo

Na temat Międzyborza było ostatnio bardzo głośno. Mieszkańcy wsi protestowali bowiem przeciwko likwidacji szkoły w swojej miejscowości.
Międzybórz to jednak nie tylko szkoła.
Zazwyczaj we wsi żyje się
spokojnie. Mimo tego, że ponad połowa mieszkańców to
grekokatolicy, wspólnymi siłami wyremontowano tutejszy kościół. Szkoda tylko, że
przy okazji zniknęło gniazdo,
na którym od lat urzędowały
bociany.
Mieszkańcy Międzyborza
nigdy nie pozwolą na to, żeby
ich wieś „wymarła”. Obiecują, że do końca będą walczyć
o swoją szkołę, uważają, że
gmina chce zaoszczędzić
kosztem 'iich dzieci. Międzyborzanie mają już doświadczenie w takich bojach.

Potrafią walczyć
- Zamknięcie szkoły wiąże
się z powolnym wymieraniem naszej wsi, ale my się
nie poddamy, będziemy walczyć do końca. Tak samo jak

ne wyznanie. Wiele jest też
małżeństw mieszanych.
- Nowy dach kościoła to

walczyliśmy o ośrodek zdrowia - mówi Józef Znaczko, jeden z mieszkańców.
Ośrodek miał być zamknięty. Mieszkańcy wsi nie
chcieli się na to zgodzić.

zasługa

Wzięli więc sprawę w swoje
- Załatwiliśmy sobie sami

się

w

Rzeczenicy

Wrony

W czynie
społecznym

lekarzy z Czarnego, którym
się opłaca. Ośrodek mamy,
całodobową opiekę medyczną także. Na miejscu można
zrobić wszystkie badania
krwi i EKG. Szkoda tylko, że
część mieszkańców nadal leczy

księdza

z Czarnego - mówi Bożena
Saładziak.- On zauważył
problem i potrafił zmobilizować mieszkańców do wspólnej pracy przy remoncie.

ręce.

-

potra-

fią się zjednoczyć, zwłaszcza
jeżeli chodzi o remont kościoła. W świątyni odprawiane są msze w dwóch wyznaniach. Przyjeżdża ksiądz
z Czarnego i ksiądz grekoka-

tolicki z Białego Boru. Przy

dzie uciekali ze wsi do miasta, ale teraz i tam nie ma
przyszłości.
Jednym z największych
problemów jest duże bezrobocie. Prawie połowa miesz-

kańców nie ma pracy. Jedynie w lesie można szukać
utrzymania, ale z tym też nie
jest tak łatwo. Międzybórz
leży na uboczu między Rzeczenicą a Czarnem, w pięknej okolicy nad rzeką Białą.
Rzeka jest dopływem

Prawie wszystko zrobili
społecznie
mieszkańcy.
Twierdzą, że tylko razem
można. coś zrobić. Choć
w jedności siła niektórzy
mieszkańcy twierdzą, że
świetność wieś ma za sobą.
Rolników we wsi jest niewieR.
- Wieś była biedna, ale solidna. Nie było takiej w okolicy - wspomina Jarosław
Mułyk. - Teraz zostali sami
emeryci, ziemia leży odłogiem, a krowy można poli-

stwierdza Józef Znaczko.
Kiedy wymaga tego sytuacja, międzyborzanie

o swoje

tak się zżyło, że nikt już nie
zwraca większej uwagi na in-

czyć na palcach. Kiedyś lu-

Czer-

nicy. Latem organizowane są
tam spływy kajakowe. W pobliżu wsi znajdują się dwa

rezerwaty przyrody, rezerwat
„Międzybórz” i słynny rezerwat „Cisy w Czarnem”. Ten
ostatni istnieje już ponad
czterdzieści lat i zajmuje ponad 25 hektarów. Jest to drugie pod względem wielkości
siedlisko cisów w Polsce.
Wiele z nich ma ponad 300
lat.

W rzyszłym roku rezerwat cisów siądzie obchodzić
(deef)

45-lecie istnienia.

Fot. Piotr Furtak
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EKONOMICZNE, EKOLOGICZ
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spalające odpady, drew
+ Wodomierze

- mieszkania o metrażu 80 m?
cena 2000 zł/m”

termin odbioru koniec lutego 2001 r.
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termin
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Człuchów. Klasa IV LE

Będą z nich

Jesteś samotny, chcesz poznać
przyjaciela, skorzystaj z naszej
propozycji i zamieść w tej rubryce

swój anons. Oferty Czytelników
przyjmujemy

wyłącznie

z

za-

mieszczonym kuponem. ANONSE ZE ZDJĘCIEM BĘDĄ PUBLIKOWANE W PIERWSZEJ KO-

Atrakcyjna panna, 27 lat, lekarz weterynarii,

dołączyć pisemną zgodę na publikację fotografii w gazecie oraz
kserokopię dowodu osobistego -

wysportowana, szczupła, 175 cm wzrostu, po-

strona ze zdjęciem).

©

lat, wysoka, szczupła. Poznam pana do 62 lat.
Jestem z okolic Malborka.
sygn. 115
Trochę ładna, trochę zgrabna blondynka, lat 42
(wykszt. średnie), z poczuciem humoru, pracująca, z mieszkaniem pozna pana do 45 lat, którego interesuje stały związek. Pan może zamieszkać u mnie. Foto i tel. mile widziane. Bliżniak z Elbląga.
sygn. 116

- Potrafimy się dogadać
z nauczycielami - powiedziała nam Emilia Ratyńska. - Z nauką jest dobrze.
Klasa jest wyróżniana. Jest

Jestem panienką o blond włosach, wzrost 170
cm. Wychowuję dziesięcioletnią córkę. Chciałabym poznać pana z mieszkaniem, przystojnego
i wyrozumiałego, w wieku do 35 lat. Foto mile
widziane.
sygn. 117

kilku prymusów.

Lat 33, samotny, 175-cm wzrostu, bardzo wesoły, bez nałogów szuka kobiety, która również
trzeźwo patrzy na otaczający. nas świat. Nie
szukam zgrabnej blondynki, lecz dziewczyny
z uczuciami, romantyczki.
sygn. 118

Uczniowie biorą udział
w konkursach przedmiotowych m.in. matematycznym czy olimpiadzie dotyczącej

agrobiznesu.

Nie-

które dziewczyny grają
w szkolnej reprezentacji

Samotny wdowiec po 60., 174 cm wzrostu, łysiejący emeryt, spokojny, opiekuńczy, o wrażliwym sercu, trochę nieśmiały. Nie palę i nie piję,
lubię długie spacery, a samemu nudno. Poznam
panią samotną, niepalącą, z własnym „M”, miłą, spokojną, w wieku do 62 lat, najchętniej ze
wsi lub małego miasta. Wodnik.
sygn. 119

w piłkę siatkową.

- Mamy fajnego wychowawcę, polonistę - stwier-

dza

Beata

Sterkowiec.

Młody, przystojny,
lubiany w szkole.

©
s”

-

ogólnie

Po pomyślnie zdanej
maturze niemal wszyscy
zamierzają studiować ekonomię oraz kierunki związane z marketingiem. Obawiają się jednak trochę

matury. Uczniowie zakła-

dają, że wśród tematów
maturalnych będzie coś
o romantyzmie bądź odrodzeniu.
- Mam wspaniały kon-

takt z uczniami

- mówi

Krzysztof Władyczak, wychowawca klasy. - Osiągają

dobre i bardzo dobre wy-

W klasie IV LE uczą się
34 osoby.

Fot. Krzysztof Lichucki

niki
w
nauce,
wielu,
uczniów może się pochwalić świadectwem z paskiem. Są zorganizowani,
solidarni i systematyczni.
Byliśmy razem na wy-

cieczce w Berlinie i Słowacji.
(kil)

Po publikacji

Nie ta klasa

Wysoki, wolny, niebieskooki szatyn, 36 lat, 184
cm 83 kg, bez nałogów, kulturalny, sympatyczny, z poczuciem humoru, zdecydowany na
trwały związek, pozna szczupłą panią bez zobowiązań w odpowiednim wieku, tylko z Trójmiasta.
sygn. 120
Mam 60 lat, jestem spokojną domatorką i czekam na telefon od prawdziwego przyjaciela.
Krystyna.
sygn. 121
Jeżeli jesteś stanu wolnego a do tego spokojny,
uczciwy i masz około 60 lat, napisz proszę do *
58-letniej puszystej, która czeka na Twoją ofertę. Elżbieta.
sygn. 122
Jestem 32-letnim kawalerem. Mam 172 cm
wzrostu, oczy niebieskie, włosy blond. Jestem
wysportowany i niezależny finansowo. Chciałbym poznać panią wrażliwą, w miarę atrakojną, wyrozumiałą, która tak jak ja myśli poważnie o założeniu rodziny. Pani w wieku 20-40 |
lat, mile widziane zdjęcie i nr tel.
Ć
sygn. 123
Kulturalna, wrażliwa, niekonfliktowa, o miłej
aparycji, po 60. (164/58). Niezależna finansowo i mieszkaniowo, ceniąca lojalność, kulturę
osobistą i wartości intelektualne. Poznam pana
odpowiedzialnego, spokojnego usposobienia

i ceniącego podobne wartości, bez zobowiązań *

hochlik drukarski pomieszał nam zdjęcie
maturzystów w ostatnim
numerze „Dziennika Człuchowskiego”. Zamiast zdjęcia klasy V Technikum Rolniczego znalazło się zdjęcie
. klasy IV Społecznego Liceum Ogólnokształcącego.

Dzisiaj zamieszczamy właściwe zdjęcie i skład klasy.
Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za pomyłkę.
Jacek Kowalski
Wioletta Kozłowska

Małgorzata Skerka

Jestem zwariowaną 17-latką. Kocham dyskoteki, podróże i muzykę. Jeśli masz podobne zainteresowania - napisz. Foto mile widziane.
sygn. 128

LEJNOŚCI (do zdjęcia prosimy

Zodiakalny Rak na emeryturze, uczciwa, tolerancyjna, wrażliwa, o czułym sercu, wolna, 59

Są zadowoleni, że wybrali Liceum Ekonomiczne w Zespole
Szkół Agrobiznesu.
Klasa liczy 34 osoby.
Jak mówią sami zainteresowani, uczniowie
IV LE, atmosfera
w klasie jest dobra.

łe życie, najchętniej z małej miejscowości kaszubskiej.
sygn. 126
Wolny, bez zobowiązań i nałogów. Poszukuję
pani w wieku 28-36 lat, niewysokiej, dla której
rodzina stanowi największą wartość, a miłość
droższa jest od pieniędzy. Pani może mieć dzieci. Zbyszek z woj. pomorskiego.
sygn. 127

i nałogów, w stosownym wieku. Nr tel. mile
widziany. Realistka z Pomorskiego. sygn. 124
Strzelec, kawaler 35/171,73, ciemny blondyn.
Moje zainteresowania to turystyka, wieczorne
spacery we dwoje, dobry film, sport. Poznam
panią o podobnych zainteresowaniach do lat
35, może mieć dziecko. Odpiszę na każdy poważny list. Jeśli jesteś samotna napisz do mnie,
a zapewniam, że smutek Cię opuści - zawsze
można zaryzykować. Wiesiek.
sygn. 125

zna chłopaka niezależnego, bez nałogów, odpowiedzialnego w wieku 26-35 lat. Zdjęcie
i telefon ułatwią kontakt.
sygn. 129
Jestem wysportowanym chłopakiem. Mam 30
lat, 178 cm wzrostu. Pragnę poznać kobietę
wyrozumiałą, szczerą, lojalną, która myśli poważnie o życiu i chciałaby założyć ze mną rodzinę. Pani może mieć dziecko, aby tylko miała
dobre serce, była w miarę atrakcyjna w wieku
25-40 lat. Mile widziane zdjęcie i nr tel.
sygn. 130
Samotna, 45 lat, 167 cm, niebrzydka, zadbana,
pogodna, z mieszkaniem, wykszt. średnie, pozna opiekuńczego, uczciwego, zadbanego pana
do lat 53.
sygn. 131
Mam 25 lat, 180 cm wzrostu, lubię kino i dobrą muzykę. Poznam panią z Gdyni lub okolic
lubiącą długie spacery nad morzem.
sygn. 132
Wdowa, sympatyczna, skromna, o pogodnym
usposobieniu, finansowo i lokalowo niezależna,
lat 63, pozna miłego, opiekuńczego pana na
dalszą jesień życia, lat 65-67, Gdynianka.
sygn. 133
Poznam panią z dzieckiem, do lat 50. Przez
nieuwagę trafiłem do ZK. Lubię naprawiać stare rzeczy, lubię też kucharzyć. Mam 45 lat. Napisz - dużo zyskasz.
sygn. 134
Chcę wnieść ciepło, optymizm i radość, a życie
staje się piękne gdy zagości miłość. Jestem
wolna, 46/166/62, wykszt. średnie, subtelna
i pełna czułości. Młoda duchem i wyglądem,
niezależna i bez zobowiązań. Poznam przyjaciela o podobnych walorach. Odpowiem na
każdy poważny list.
sygn. 135
Poszukuję kobiety w wieku 35-45 lat, wrażliwej, inteligentnej, ceniącej miłość drugiej oso-

by. Brunet, 35 lat, 170 cm wzrostu (palący), ceniący szczerość, uczciwość, ciągle poszukujący
drugiej połowy. Obecnie przebywam w ZK. Odpowiem na każdy list. Foto mile widziane.
sygn. 136,
Kawaler lat 37, 175 cm wzrostu, brunet, pracowity, bez nałogów, bez zobowiązań, toleranojjny, poważnie myślący o życiu. Dom w trakcie
budowy. Pragnę poznać panią do lat 38, która

ceni miłość, czułość i szacunek drugiej osoby.
Zdjęcie mile widziane.
sygn. 137
Mam 22 lata. Jestem szczupłą blondynką o długich włosach. Obecnie jestem na Ill roku studiów. U ludzi cenię prawdomówność. Poznam
wrażliwego, spokojnego: i odpowiedzialnego
mężczyznę w wieku 22-30 lat, nie szukającego
przygód, ale trwałego związku. Jeśli to możliwe, to proszę o list ze zdjęciem. Panowie z ZK
wykluczeni.
sygn. 138
28-letni kawaler, Byk, 179 cm wzrostu. Wysportowany, bez nałogów, z dużym poczuciem
humoru, kulturalny, opiekuńczy, czuły i tolerancyjny. Poznam panią do 40 lat, zadbaną doma, torkę, zaradną, niezamożną (może mieć dziecko), uroda nie jest istotna, ważne jest dobre
serce oraz spokojne usposobienie, wyrozumiałość i czułość. Mile widziane foto. Piotr.

sygn. 139

Mam na imię Kasia, interesuje mnie sport, np.
rower, deska... Lubię malować grafitti, słu-

Jestem 39-letnim (170 cm wzrostu) kawalerem,

Skład klasy

domatorem, spokojnym i pogodnym, ceniącym
zaufanie i stałość w uczuciach, bez nałogów,
wykszt. zawodowe. Poznam szczupłą, skromną
„pannę do 30 lat, bez nałogów, o dobrym sercu,
która nie szuka przygód, lecz towarzysza na ca-

cham głównie techno, hip-hop, rap. Mam 16
lati 176 cm wzrostu. Chciałabym poznać chłopaka o podobnych zainteresowaniach, który
miałby czas np. na jazdę na rowerze lub użyć
sprayu, albo pójść do salonu gier. Kasia.
sygn. 140

Jeżeli chcesz nawiązać kontakt z wybraną osobą, napisz do niej, oznacz list numerem jej sygnatury, dołącz czystą kopertę oraz znaczek i wyślij do nas (Ser-

ca dwa, „Dziennik Bałtycki”, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk).

Fotoreportaż
Człuchów. Decyzja należy do dzieci

Przyszła Ola do przedszk

Dwuletnia Ola jest jedną z najmłodszych kandydatek do przedszkola.

Fot. Piotr Furtak

Pięcioletniej Karolinie tak się spodobało w przedszkolu, że postanowiła wygonić rodziców do domu,
a sama zajęła się układaniem puzzli. Inne dzieci

rówki - powiedziała nam
dziewczynka. - Bardzo mi się

zwiedzały przedszkole w towarzystwie mam.

teraz babcia będzie musiała
radzić sobie beze mnie.
Jednym z najmłodszych
kandydatów do przedszkola

Dni otwarte w przedszko-

rodzice

przyszłych

tutaj podoba. Do tej pory zostawałam w domu z babcią,

przed-

Elwira przyszła do przedszkola w towarzystwie
Pameli - swojej młodszej
koleżanki.
Fot. Piotr Furtak

lu przy ul. Jacka i Agatki
w Człuchowie zorganizowano po raz drugi. Dzieci
w Człuchowie jest coraz

letnia Elwira
przyszła
do

Również jej bardzo się tutaj

szłości jednak chciałaby robić to samo co mama, czyli li-

mniej i dyrektorzy placówek — z koleżanką i kolegą.- Cieszę

spodobało.

czyći pisać.

muszą troszczyć się o to, aby

się, że będę chodziła do ze-

spodobała

szkolaków wybrali właśnie
ich placówki. Prawie sześcio-

«

Piwowarska
przedszkola

:

była

dwuletnia

Ola

Warda.

Dziewczynce
się

zabawa

w lekarza. W

szczególnie
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Wielkanocnego Konkursu. Waszym zadaniem jest ułożenie całego

rysunku ze wszystkich czterech elementów i przesłanie go na
kartce pocztowej do 30 marca br. pod adresem:

CENTRUM SPRZEDAŻY
sorórka UNIEŃ | DRZWI
OKNA

:

Dziś drukujemy czwarty - ostatni element układanki naszego
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Miszewko 23
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Biuro
77-300 Cz,uch w, ul. D,ugosza 33

Ska Wys Budowa

80-297 BANINO
tel./fax 684-99-54, 684-85-20

Gdańsk, ul. Beniowskiego5

5

Na zwycięzców czeka 15 zabawek i dużo słodyczy,
laureatów konkursu zamieścimy
Nazwiska
w, Dzienniku Bałtyckim” 6 kwietnia br

tel, 83-217-80, kam. 502-241-031

tel./fax 554-92-78
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Przechlewo. Mistrz pszczelarstwa

Świece, które lecz
Figury z wosku

- Aromat palącej się świe cy

zapachowej z wosku
ogólne samopoczupoprawia
i
Dszczelego odpręża
Cie - uważa Juliusz Fedorczyk, mistrz pszczelarski
Z Przechlewa. - Zabija także zapach dymu tytonioWego w pomieszczeniach i niektóre drobnoustroje.
magał ojcu przy doglądapszczelich
rodzin
niu
i podbieraniu miodu. Miód
z jego pasieki cieszy się dobrą renomą w kraju i za

Juliusz Fedorczyk to jeden
Z najbardziej doświadczonych pszczelarzy w gminie

Przechlewo. Bartnictwem
zajmuje się od dziecka. Już

jako 6-letni chłopiec po-

granicą.

Od dwóch lat przechlewianin zajmuje się także
produkcją świec z wosku
pszczelego. W jego domowym warsztacie stoi kilkanaście form silikonowych
niezbędnych do ich wytwarzania.
- Pomysł podchwyciłem
na jednej z wystaw produktów pszczelarskich opowiada pan Juliusz. Spodobał mi się, tym bardziej, że odstawianie wWosku do spółdzielni pszczelarskiej
stało
się
mało
opłacalne. Pierwszą formę
silikonową
odlałem
od
świecy.

Przechlewski
bartnik
produkuje świece woskowe
o różnych kształtach i wielkościach. Od tych cech za-

gur woskowych budynków
z Przechlewa i okolic.

być

matologicznym

także

itp.

wykorzystany

Leczy i konserwuje

w gospodarstwie
domowym, np. przy impregno-

Wosk,
jak
twierdzą
pszczelarze — „wypocony

waniu podłóg drewnianych. Ostatnio zaczęto wy-

kosztują od 2 do 15 zł.
- Ciągle poszukuję

in. do wyrobu gromnic po-

narti pasty do obuwia.

Gromnicznej.

Jak wykonać
pastę do podłogi

no-

lam zakład pracy - dodaje
mistrz
pszczelarski.
W najbliższym czasie chcę
zabrać się do stworzenia fi-

z krwi pszczelej”, służy m.
święcanych w kościołach
w
dniu
Matki
Boskiej

Wosk

jest

również cennym surowcem
w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, sto-

zakorkować

Może

leży ich cena. Figurki królowych pszczół, aniołków,
zajączków,
czy piesków
wych wzorów i udoskona-

Przechlewski pszczelarz produkuje najczęściej świece
w kształcie zwierząt, aniołków i pni pszczelich.

- Aromat palącej się świecy zapachowej z wosku pszczelego poprawia
samopoczucie - mówi Juliusz Fedorczyk.
"

Fot. Mariusz Rutkowski

butelkę

i od-

stawić ją na tydzień. Co jakiś czas trzeba nią potrząsać. Pasta powinna być ma-

zista. Jeżeli będzie zbyt gęsta, trzeba dolać do niej

twarzać z wosku smary do

terpentyny.

Zalecana

proporcja:

70 g wosku, 250 ml terpentyny.

Do butelki z terpentyną
należy wsypać utarty wosk,

(MarRut)

Fot. Mariusz Rutkowski
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e tarcica iglasta - sucha i mokra

e więźby dachowe
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GDAŃSK-PRZYMORZE
ul. Śląska 39 A
(0 58) 762-00-99

Centrum

Biurowe

Gdańsk Wrzeszcz,

ul. Grunwaldzka

R-3143/A/1143

k zonie

e tarcica liściasta - sucha i mokra
e tarcica budowlana:
- krawędziaki, łaty, belki, deski szalunkowe

OMPANY HUOUSŁ
Kochanie!

Gdańsk Wrzeszcz

Po ślubie zamieszkamy
u mojej MAMY

214

Gwarancja sukcesu |

pd skć ooon Oo:

. Atrakcyjne ceny: |

Projekt dostępny w katalogu Murator

PROMOCJA

I
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DLA 326 MŁODYCH MAŁŻEŃSTW
Życiową szansę na własny DOM, Mieszkanie
zakup działki bud., adaptację strychu itp.
326 młodym małżeństwom z terenu całego kraju
Nowy Program Ratalny PGK
RA TYstwarza
BEZ ODSETEK I UKRYTYCH PROWIZJI

to prezent PGK na Waszą „Nową Drogę życia”

e
ME
25 000 PLN - tylko
50 000 PLN - tylko

tylk
75 000 PLN - - tylko
150 000 PLN - tylko

o
125 zł/m-c
250 zł/m-c
375 zł/m-c
zm
750 zł/m-c

+ Moduły biurowe

Nie wymagamy

od 19 m”

M zaświadczeń o zarobkach
M tzw. zdolności kredytowej

Uwaga:

Oferta ważna tylko do 30 marca lub do wyczerpania umów Promocyjn! ych .
Rezerwacji telefonicznej
dokonać w jednym

| Chojnice, ul. Mickiewicza 3

| tel. (0-52) 395-12-38

Centrum Nieruchomości

z 89 oddziałów PGK na terenie całego Kraju.

POLSKA GRUPA KAPITAŁOWA

KREDYF

Gdańsk, ul. Grunwaldzka
RS zr SEC

można

HOSSA SA, www.HossaSA.com.pl

76/78, e-mail: CN.Gdansk£ż HossaSA.com.pl

tel. (058) 344 67 60, tel./fax (058) 345 38 45

żk

Społeczeństwo
Nasze sprawy

Najlepszy przyjacie
Kiedyś bardzo chciała
studiować weterynarię,
poddała się, gdy drugi
raz nie powiodło się jej
na egzaminach wstępnych. Marzy o schronisku dla zwierząt,
„z prawdziwego zdarzenia”- jak sama mówi.

Fot. Józef Szymanowski

KOŁDOWO. - Bardzo się cieszę z upominku, który otrzymałem- mówi pan Andrzej Jesionek z Kołdowa. - Zachęcam wszystkich do prenumeraty „Dziennika”, ponieważ
oprócz niższej ceny gazety, dodatkową atrakcją jest możliwość otrzymania nagrody niespodzianki. Moja żona
w jednym z konkursów „Dziennika Bałtyckiego” wygrała
bluzę. Andrzej Jesionek z Kołdowa zaprenumerował
„Dziennik” i otrzymał zegar. - Kiedyś czytałem „Gazetę
Pomorską”, ale było w niej. mniej informacji z regionu mówi pan Andrzej. - Gdy w moich rękach znalazł się
„Dziennik Bałtycki”, postanowiłem, że będę go czytał codziennie. W tej gazecie jest wiele wiadomości lokalnych.
Mnie właściwie interesuje wszystko od polityki po sport.
Jestem zapalonym szachistą, więc śledzę również informacje o rozgrywkach szachowych.
Pań Andrzej twierdzi, że czytanie „Dziennika” sprawia mu
dużą przyjemność i nie zamierza rezygnować z dalszej
* prenumeraty. - Niełatwo jest oderwać się od lektury mówi pan Jesionek - Gdy czytam jeden numer gazety, już
myślę o następnych. Ciekawe są również dodatki. Głównie interesuje mnie poniedziałkowy dodatek „Praca”, ponieważ w tej chwili jestem bezrobotny i szukam etatu.
Cieszy mnie również bogaty wybór tematów.
Andrzej Jesionek zamierza namówić do prenumeraty
swoją rodzinę i znajomych.
(ana)

U Boisko
dla Zatorza
CZŁUCHÓW. Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie
chce zorganizować boiska i siłownię dla mieszkańców
Zatorza i okolic. - Korzystanie z boiska, jak i z siłowni
będzie bezpłatne - zapowiada Jerzy Adamczyk, oficer
prasowy Rejonowej Komendy Policji w Człuchowie. - Dyżury na siłowni będą pełnili w czynie społecznym policjanci. Ich zadaniem będzie pilnowanie porządku
i wspólne ćwiczenia z uczęszczającą tam młodzieżą.
Siłownia zostanie utworzona w świetlicy policyjnej. Nie
wystarczą jednak tylko chęci organizatorów, do realizacji
takiego przedsięwzięcia potrzebne są również środki finansowe. - Będziemy zmuszeni prosić samorządy o wsparcie finansowe lub zakupienie sprzętu do siłowni stwierdza Jerzy Adamczyk. - Chcemy również przygotować boisko na podłożu asfaltowym, służące do gry w koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego. Problem polega
na tym, że musimy przenieść dwa kosze z nienadającego
się do gry placu. Otrzymaliśmy już zgodę burmistrza, który obiecał przydzielić ekipę do przygotowania płacu pod
boisko. Musimy uzyskać jednak na to zgodę mieszkańców
tego rejonu.
W planach zorganizowania jednostek sportowych jest
również boisko do piłki nożnej. - Dzięki pomocy wielu
mieszkańców, wiązałoby się to z niewielkimi kosztami.
Znaleźliśmy, nawet odpowiednie miejsce tylko nie wiadomo, czy można na nim wybudować boisko. Nie wiemy, czy
przypadkiem ten plac nie ma być zagospodarowany w inny sposób np. pod budowę garaży lub czy ktoś prywatny

nie wykupił go. Po drugie nie wiadomo, czy mieszkańcy

zgodzą się, aby właśnie tam powstało boisko - zastanawia
się oficer prasowy.
Boisko i siłownia są organizowane z myślą o mieszkańcach Zatorza i okolic, czyli ul. Plantowej, Dworcowej oraz
Słowackiego. W tej części miasta takich jednostek dotychczas nie było.
(WiA)

i doradza

mniej

jej psy.

- Rozumiem ludzi, którzy
boją się moich psów - mówi
Magda.- Mogę im jednak zagwarantować, że one nic nikomu nie zrobią.
Magda prawie cały swój
dzień poświęca psom. Nie
może się bez nich obejść.
Uwielbia długie wieczorne
spacery, oczywiście z psami.

Tolerancyjni rodzice
- Od najmłodszych lat lubiłam pracę z tymi zwierzakami. Rodzice nigdy mi nie
zabraniali trzymania psów
w domu - mówi człuchowianka. - Psy są dla mnie jak
dzieci,

czy rodzina

in-

Śmiało

można

powie-

dzieć, że Magda jest znawczynią psich charakterów.
Większość książek w jej biblioteczce to poradniki i albumy na temat psów. Lubi
też poczytać Jacka Londona,
dlatego że pisze o dzikiej
przyrodzie. Chciałaby, że
ludzie nauczyli się kochać
i szanować to, co jest wokół
nich.
:

uśmiechu na ca dzień, beztuskiega dzieciństwa

JEZIERSKIEJ
życzą: nadzice, babcia i dziadek
R-3286/A/1432

- Psy się głupie nie rodzą,
ale marnują się przez swoich
właścicieli - mówi Magda.Musimy pamiętać, że to

stopniu, jednak

wyszkolić

można każdego, pod warun-

IE

Psy

Fot. Dorota Fudala

wielokrotnie

po-

święcają się dla ludzi bar-

kiem, że pracuje się z nim od

dziej niż oni sami. Na tych

i że mają

drze się go wychowuje. Żad-

zwierzętach

inne przyzwyczajenia niż
człowiek, inne zasady, które
musimy rozumieć decydując
się na życie z psem.

ne szkolenia nie przyniosą
pożądanych rezultatów, jeśli

Wierne - twierdzi Magda Miluszkiewicz.

Winni są ludzie

Według
Magdy
praca
z psem przynosi najlepsze

Magda uważa, że wszystkie przypadki pogryzienia
właścicieli przez psy to wina
ludzi, którzy nie potrafią odróżnić psów obronnych od
towarzyskich.
- Z psa obronnego nie
można
zrobić maskotki,
a z jamnika psa obronnego twierdzi Magda.- Błędem
jest branie do domu pieska
agresywnego i dominującego w miocie.
- Wytrawny hodowca już
po sześciu tygodniach potrafi
rozpoznać
charakter
szczeniaka. Najlepsze są psy
spokojne i łagodne, ale odważne. Do stróżowania dobre są natomiast psy trochę
bojaźliwe, ponieważ pies odważny nie ostrzeże przed
wszystkim, co zobaczy. Charakterem psa można manipulować tylko w niewielkim

efekty, gdy zwierzę przez zabawę się uczy. Kolczatka to
ostateczność.
- Wielu ludzi twierdzi, że
psy ograniczają moje życie,
ale tak nie jest. One dają dużo więcej mnie niż ja im. Lu-

zwierzęta

stadne

najmłodszego wieku i mą-

potrzeby

psa

nie

zostaną

zrozumiane.

bię psy agresywne, bo przy

nich czuję się bezpiecznie.
Zawsze jest to agresja kontrolowana, nigdy się nie bałam dużych psów, jeśli tak to
tych małych, bo z nimi nigdy
nic nie wiadomo - wyznaje
Magda. - Moich psów nie
oddałabym za żadne pieniądze, nawet gdyby mi one
gwarantowały byt do końca
życia.
5

Sposób na złodzieja
Magda żałuje, że o psach
mówi się dużo tylko wtedy,
gdy ktoś zostanie przez nie

pogryziony.

zawsze

można

polegać, są przy tym bardzo
Sama

chętnie

wspomina

zdarzenie, gdy jej pies złapał
odzieja.

- Wracając z koleżanką do

domu zobaczyłam, jak jakiś
mężczyzna wybija szybę

W sklepie, spuściłam ze smyCzy psa w kagańcu, a ten do-

gonił uciekającego złodzieja

1 go przewrócił. Potem zło-

dziejem zajęła się policja.

Magda
startowała
swoimi zwierzakami rów-

3

.

niez na wystawach psów,

ale szybko uznała, że to nie

dla niej, choć jej psy prezentowały się tam bardzo
dobrze,

- To świetna zabawa dla

tych, którzy lubią się bawić
- komentuje. - Rasa to nie
Wszystko, poza tym każdy
sędzia ocenia psy według

własnego gustu. Pies jest
psem i jeśli będzie się go
kochało takim, jakim jest,
będzie najpiękniejszy.
(deef)
:

Walczmy z grzybicą
stan

załamania

- sześcioletnim Danem.
Magda Miluszkiewicz z najstarszym pupilem

Człuchów. Bezpłatne badania

ramach

akcji profiz

okazji

Dni Walki z Grzybicą Paznokci człuchowianie będą
mogli bezpłatnie sprawdzić

Z okazji 3. wwdzin

:

dla

nych. Tego już nic nie zmieni. Kiedyś ludzie myśleli, że
jak dorosnę, zainteresuję się
chłopakami i innymi rzeczami, a psy zejdą na dalszy
plan. Jest wręcz przeciwnie.
Pies nie patrzy na wygląd,
na to jak jesteś ubrana, kocha cię za to, że jesteś.

laktycznej

Sia i

do-

świadczonym
hodowcom
tych pięknych
zwierząt.
Trzeba przyznać, że zna się
na rzeczy. Psy zawsze są jej
posłuszne. Magda Miluszkiewicz ma trzy psy: sześcioletniego Dana, dwuletnią
Dorę, trzynastoletniego Łuta
ijednego kota - Gacka. To jedyny kot tolerowany przez

:

=

ANITCE

Na razie amatorsko szkoli
psy

R

Pan Andrzej otrzymał w prezencie praktyczny zegar.

u

4

Człuchów. Magda Miluszkiewicz

EP Zegar za prenumeratę

REKLAMA

%ę

swoich

paznokci.

Ba-

dania
dermatologiczne
i mykologiczne będzie można wykonać we wtorek, 27
marca br. w przychodni
przy
ul.
Sobieskiego
5 w Człuchowie. Pacjenci
będą przyjmowani bez reje-

stracji. Powinni jednak zabrać książeczki RUM. Bogdan Babiński, lekarz dermatolog będzie przyjmował
w godz. 8-16.
Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce odsetek chorych na grzybicę
jest większy niż w innych
krajach. Wynosi ponad 13
proc. Grzybica u człowieka

może być spowodowana
grzybami pochodzenia od-

zwierzęcego,
ludzkiego,
a także grzybami rozwijającymi się w glebie. Najostrzejsze postacie grzybicy
paznokci pochodzą z zaka-;
żeń odzwierzęcych. Grzybica stała się problemem nie
tylko medycznym, ale także

społecznym

i ekono-

micznym. Zarazić można
się przez kontakt, najczęściej za pośrednictwem
butów i skarpet. Najczę-

ściej
chorują
osoby
W przedziale wiekowym
20-60 lat.
Na bezpłatne badania
powinny się zdecydować
przede wszystkim osoby,
które zauważyły jakieś
zmiany na swoich paznok-

ciach

(bruzdy, pęknięcia,,

nadmierne

zgrubienie

i żółte zabarwienie).

(deef)

| :

piątek
23 marca 2001 r.

0 800 1500 39

999 |

DEBRZNO
| Porządki nad jeziorem
CZŁUCHÓW. 24 marca odbędzie się robocze spotkanie członków Polskiego Związku Wędkarskiego. Miejscem spotkania
jest parking przy jeziorze Buszewo. W tym dniu wykonane
będą wiosenne prace porządkowe. Niezbędny sprzęt zabezpieczają uczestnicy. Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.30.
(ana)

KULT w Chojnicach
CHOJNICE. 24 marca bieżącego roku, o godz. 19 w hali Chojnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wystąpi Kazik Staszewski
wraz z zespołem. Bilety na koncert można nabywać w Wy-

dziale Promocji Chojnic przy Starym Rynku w Chojnicach
w cenie 28 zł, natomiast w dniu koncertu - 30 zł. Organizatorem koncertu jest Stowarzyszenie Ekologiczno - Kulturalne
„Wspólna Ziemia”.
- W Chojnicach od dawna istnieje zapotrzebowanie na tego
typu wydarzenie kulturalne. Ponadto dużo ludzi z miasta
i okolic fascynuje się muzyką rockową, a szczególnie kapelą
Kult i jej twórczością. Potwierdzeniem tej tezy jest duże zainteresowanie koncertem - komentuje Radek Sawicki, współor-

Wystawę „Boso przez ścierniska...” otworzyli Zdzisław
Piskorski, burmistrz miasta i Ewa Homa-Rożek, dyrektor
Fot. Krzysztof Lichucki
: człuchowskiego muzeum.
eszcze tylko przez tydzień
J w Muzeum Regionalnym
można oglądać wystawę
dzieł Matejki. Będzie ona
czynna do 31 marca br.
Przypominamy, że na
ekspozycji zgromadzono dwa

obrazy olejne: „Zabójstwo

biskupa Szczepanowskiego” i
„Zabicie Leszka Białego w »

Gąsawie”, szkice rysunkowe
do obrazów oraz przedmioty,
które posłużyły artyście do
pracy nad dziełem „Bitwa
pod Grunwaldem”.
Codziennie wystawę ogląda
ok. 150 osób, przede
wszystkim uczniowie szkół
podstawowych,
gimnazjalnych i średnich.
Dziełami jednego, z
najsłynniejszych polskich

Muzeum jest czynne od

wtorku do piątku w godz.10-'
16 oraz w soboty w godz.1115. Ceny biletów: bilet
normalny 2 zł, bilet ulgowy 1
zł, dla grup - powyżej 25
osób - 80 gr (w cenę

wliczone jest zwiedzanie
wystawy z przewodnikiem).
W człuchowskim Muzeum
Regionalnym obejrzeć
można również wystawę,
przedstawiającą historię
niemieckiego miasta Uslar.
Od trzech lat to miasto jest
partnerem Człuchowa. Na
wystawie zgromadzone są
fotogramy, przedmioty
codziennego użytku oraz
narzędzia do uprawiania
Toli. Ekspozycję można

malarzy interesują się
również dorośli mieszkańcy

oglądać do 27 maja br.

(ana)

Człuchowa.

NIE PRZEGAP
EE Dla miłośników książek
m

LA

4

E

LI

ganizator koncertu, członek Stowarzyszenia „Wspólna Ziemia”. - Myślę, że podczas koncertu będzie panował charakterystyczny dla Kultu, klimat co oznacza wspaniałą zabawę. Poza tym mam nadzieję, że publiczność nie zawiedzie.
- (WiA)

Wystawa haftu kaszubskiego
CZŁUCHÓW. W klubie Mieszkaniec na os. Piastowskim
2 oglądać można prace Zbigniewy Mysłek. Mieszkanka Człuchowa jest członkinią sekcji hafciarskiej w Miejskim Domu
Kultury. Od 15 lat wykonuje hafty kaszubskie na podstawie
wzorów szkół: żukowskiej, puckiej, słupskiej i borowiackiej.
Pani Zbigniewa posiada bogatą kolekcję nagród i wyróżnień,
zdobytych w różnego rodzaju wystawach i konkursach twórczości amatorskiej. Ekspozycja w klubie Mieszkańiec jest
pierwszą indywidualną wystawą hafciarki. Można ją oglądać
codziennie w godz. 15-21 do końca miesiąca. Wstęp wolny.

|" Wygraj karnet
Kontynuujemy konkurs, w którym główną nagrodą jest karnet na usługi multimedialne. Fundatorem nagrody jest ka-

-wiarenka internetowa Strych Irfternet, mieszcząca się przy.
pl. Bohaterów 2 w Człuchowie. Aby wygrać karnet na 10 go-

dzin o wartości 35 zł wystarczy nadesłać pod adresem redakcji trzy kupony z dowolnych wydań „Dziennika Człuchowskiego”, które drukujemy poniżej. Wezmą one udział
w losowaniu tej atrakcyjnej dla internautów nagrody.
Kupon uprawniający do losowania karnetu będziemy zamieszczać co tydzień. Zabawa potrwa przynajmniej kilka tygodni. W tym tygodniu kupon już dzisiaj może odebrać
w naszej redakcji
Marcin Pastusiak z Człuchowa. Przypominamy, że nasza redakcja mieści się w Człuchowie przy pl.

-

Wolności 4 i czynna jest codziennie w godz. 9-16.

CZŁUCHÓW. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci

i młodzież w wieku 13-19 lat do udziału w III Pomorskim

Sympozjum Czytelniczym Dla Młodzieży pt. „Jaka jest nasza
historia?” Kronika lokalna - Zapis wydarzeń”. Organizatorem sympozjum jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Gdańsku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy na temat historii i ciekawych wydarzeń osady,
wsi, osiedla czy miasta - tzw. małej ojczyzny. Powinny to być
prace pisemne na komputerze, maszynie lub bardzo starannie napisane ręcznie - do 10 stron formatu A4. Mogą one
mieć również formę albumu, zawierać fotografie. Oceniana

jednak będzie przede wszystkim praca pisemna: Komisja
oceniać będzie prace w dwóch kategoriach wiekowych: 1315 lat i 16-19 lat. Materiały dotyczące historii Człuchowa

.

udostępniane są w czytelni biblioteki przy ul. Szczecińskiej
5, Tam również, do 16 maja br. można składać prace.

(ana)

Ń

|

|

(KP)

PRZECHLEWO

Piłka nożna halowa

Sport w piguilce
Piłka nożna IV liga
Cenne punkty zdobyły zespoły Piasta Człuchów, Brdy

Super

Przechlewo i Czarnych Czarne. Daje im to dobrą wróż-

A

uchar

|

pcz

bę na-kolejne spotkania.

Piast Człuchów - Chrobry Charbrowo 1: 0 (0: 0)

1:0

- 62 min Paweł Hatała.

Zółte kartki: Piotr Dowksza (Piast). Czerwona kartka
Maciej Przyszlak (Piast). Sędziował Zbigniew Sawiński

(OKS Słupsk).
Piast: Kaszuba, Michalski, Cyzman, Iskra, Wnuk-Lipiń-

ski, Hatała, P Dowksza, Lewicki, M. Przyszlak, Cywka
(46” Kądziela), A. Pipczyński (86” Sobiegraj). Trener
Zbigniew Cyzman.

Zakończyły się rozgrywki II Edycji Super
Pucharu Starosty Człuchowskiego w halowej
piłce nożnej. Organizatorem turnieju był Powiatowy Ośrodek Edukacji i Kultury w Człuchowie. W Super Pucharze wzięły udział
drużyny, które w swoich rozgrywkach mistrzowskich zajęły
pierwsze dwa miejsca.

Drużyna Piasta po pierwszym zwycięstwie wyjazdowym

i tym razem zainkasowała komplet punktów. Od pierwszych minut spotkania gospodarze osiągnęli lekką
przewagę. Od 30 min meczu Piast grał w dziesiątkę. Za

niegroźny z pozoru faul pod polem karnym Chrobrego
czerwony kartonik ujrzał Przyszlak. Jedyny gol w tym
spotkaniu padł po strzale Hatały. Pomocnik Piasta
przedarł się prawą stroną pod pole karne i strzałem
W krótki róg zaskoczył bramkarza Chrobrego. Piłkarze

Chrobrego kilkakrotnie byli bliscy wyrównania, ale
w ich akcjach zabrakło przysłowiowego szczęścia,

MKS Debrzno - Czarni Czarne 1: 3 (0: 1)

0: 1 - 15” Grzegorz Kraska (głową), 0: 2 - 49” Grzegorz
Kraska, 0: 3 - 61” Krystian Stanios, 1: 3 - 67” Ireneusz

Nowak.

Zółte kartki: Kisełyczka, Borkowski, Beger (MKS Debrzno).
MKS: Szczepański, Sadowski, Petrecki, Marek, Borkowski, Beger, P. Nylec, Kisełyczka, Nowak, Koroś, S. Nylec
(89” Ryngwelski). Trener Krzysztof Borkowski.
Czarne: Nowicki, Marczak, Bereńcz, Rolniczak, Stanios,
Krawczuk, Kasperowicz, Kumoch, Sapiński (46' Stachowski), Szaciukiewicz, Kraska. Trener Jerzy Marach.

W wielkim finale spotka-

ły się: Piranie Debrzno,
Urząd Skarbowy Człuchów,
Prime Food Przechlewo,
Urząd Gminy Przechlewo,
Policja Człuchów oraz PKO

(KP)

- Brda Przechlewo - Myśliwiec Tuchomie 4:1 (3:1)
Bramki: M. Maszczak 20” i 30”, J. Prądziński 40”, K.
Myszka 75"
Brda: D. Gwóźdź, D. Wasiniewski, G. Wirkus, M. Ginter,
* . R.Wirkus (80”A. Pęczak), P Tarasik (46” H. Szopiński),
K. Myszka, M. Wirkus, D. Szopiński (857 L. Frączyk), J.
Prądziński (77” A. Rainert), M. Maszczak
(MarRut)

Puchar wręcza Bronisław Luty i starosta Aleksander Gappa.
Fot. Józef Szymanowski

Piranie Debrzno - Policja

W meczu o

BP SA Człuchów. Drużyny

-Człuchów 2:1

podzielono na dwie grupy.
Wszystkie mecze w grupach były bardzo zacięte,
świadczy o tym mała liczba
zdobytych bramek.

Food Przechlewo 1:1
Piranie Debrzno - Prime
Food Przechlewo 1:0

spotkali
się
przegrani
z obydwu półfinałów. W tej
konfrontacji lepsi byli zawodnicy Urzędu Gminy
Przechlewo, zdecydowanie
pokonując Policję Człu-

Policja Człuchów - Prime

chów 5:1. Finałowe spotka-

Gr. I
Urząd Skarbowy Człuchów
- PKO BP SA 3:1
PKO BP S. A Człuchów Urząd Gminy Przechlewo
2

Urząd Skarowy Człuchów A: Gminy Przechlewo
1:0
Oo

ao s

IE

trzecie miejsce

Piąte miejsce zajęli piłkarze PKO BP SA Człuchów pokonując Prime Food
Przechlewo
2:2.

W

pierwszym

Urząd

półfinale

Skarbowy Człuchów

pokonał Policję aż 4:0.
W drugim półfinale Urząd
Gminy
Przechlewo,
nie
sprostał

brzna

Piraniom

przegrywając

z De-

1:4.

nie, którego stawką był Super Puchar Starosty, roze. grały
drużyny
Urzędu
Skarbowego Człuchów i Piranie Debrzno.
-Zacięta walka na parkiecie trwała do ostatniego
gwizdka

sędziego.

Puchar

Adak Gleb (US Człuchów)

zdobywca czterech bramek.
Najlepszym bramkarzem
turnieju wybrano Adama
Szostakowskiego. Nagrody

i puchary wręczali: starosta
człuchowski

Gappa,
Rady

- Aleksander

przewodniczący
Powiatu

- Bronisław

Luty, przewodniczący MiejSkiego Forum

Samorządo-

Wego

Buzanowski

- Lech

oraz kierownik oddziału
„Dziennika Człuchowskie-

dla najlepszego zespołu po-

go” - Tomasz Mrozek-Glisz-

wiatu człuchowskiego ode-

czyński. Wszystkie spotkania sędziowali Zbigniey”
Kolter i Stanisław Bugiel. |

brali piłkarze z Debrzna,
zwyciężając
rywala 2:1.
Królem strzelców został

PA

(KP)

Przechlewo. Anna Maszczak
'

KK

Marcin Lewicki, zawodnik Piasta w ataku.

Zaskoczona popularnością

Fot. Józef Szymanowski

M I po sezonie
CZŁUCHÓW. W minionym tygodniu zakończyły się Bojerowe Mistrzostwa Europy juniorów w klasie DN. Zawody rozgrywane były w Rydze na jeziorze Baltares. W imprezie rozgrywanej w Łotwie wzięło udział trzydziestu
trzech zawodników. Zawodnik Człuchowskiego Yacht
Klubu, Paweł Macugowski swój start może zaliczyć do
udanych. Zajął dziesiąte miejsce, ale był najlepszym zawodnikiem startującym z Pomorza. Gorszy start odnotował Tomek Macugowski, który był dwudziesty trzeci.
O wyniku ostatecznej klasyfikacji zadecydowały dwa bie-

„gi po trzy okrążenia. Każde z okrążeń liczyło po 2,5 km,
trzeba było zmieścić się w limicie czasowym siedmiu minut. Ślizgi rozgrywane były przy wietrze 3'B.
(KP)

nna Maszczak przez
kilka tygodni z miażdżącą przewagą stała na
czele” rankingu plebiscytu
na
Najpopularniejszego
Sportowca

Powiatu

Człu-

chowskiego. I chociaż wyda„wało się, że zwycięstwo ma
już w kieszeni, na finiszu
wyprzedził ją Paweł Macugowski, żeglarz człuchowskiego Yacht Klubu.
|
Siatkarka MLKS Brda
Przechlewo jest od wielu lat
jedną z najlepszych zawod-

REKLAMA

niczek w regionie. Zajęcie
drugiego miejsca w naszym
plebiscycie było dla niej miłym zaskoczeniem. Z sukcesu cieszyli się także rodzice'
Ani i całe przechlewskie

może mój sukces przyciągnie do hal sportowych więcej młodych siatkarzy. Wyniki plebiscytu są Tównież
uhonorowaniem wieloletniej pracy z trenerem Piotrem Muchowskim, któremu
zawdzięczam to wyróżnienie.

Anna Maszczak jako mło-

dziczka zdobywała z zespołem czołowe miejsca na zawodach
wojewódzkich.
w szkole średniej pod bar„wami Brdy grała w lidze wojewódzkiej. Po ukończeniu
ogólniaka miała propozycję
gry w Czarnych Słupsk, lecz

ją odrzuciła. Studentka III
roku AWF w Gorzowie Wlkp.

wszystkim

to dwukrotna mistrzyni Regionalnej Amatorskiej Ligi
Piłki Siatkowej rozgrywanej

osobom, które oddały na
mnie głos. Biorąc pod uwagę

laks z udziałem kilkunastu

środowisko sportowe,

-

Dziękuję

małą popularność piłki siatkowej w powiecie nie sądziłam, że zajdę tak wysoko mówi Anna Maszczak. - Być

przez chojnicki TKKF Redrużyn.

-

Zacięcie

do

sportu

odziedziczyłam na pewno po
tacie - przyznaje Ania. -

Anna Maszczak (druga Z lewej) jest zawodniczką Brdy
Przechlewo.
dzieciństwie zabierał
W
mnie z bratem na wiele zawodów sportowych i zachęcał do ruchu.

Przypomnijmy, że Miro-

sław Maszczak, wójt gminy
jest zagorzałym sympaty-

kiem sportu, zwłaszcza pił-

Fot. Mariusz Rutkowski ,

ki nożnej. Od kilku lat jest

prezesem Brdy. Aktywnie
włącza się w organizację

wszystkich imprez sportowych na terenie gminy i powiatu.
,

(MarRut)

głoszenia
W Opel lub inny, 058/56139-78

OKAPÓW

Dla każde-

gol Praca w domu- informacje
listowne lub telefoniczne, Watyńskiego 8/ 11, 00-631 WarSzawa,
022/825-69-57,
0601/359-617, 0601/359-618

CHAŁUPNIKÓW!
024/355-10-38

Zlecimy,

CHAŁUPNIKÓW -adresowa-

nie kopert, rozsyłanie mate- Tiałów promocyjnych, regeneracja kaset barwiących. Zarobki 2100- 2900 zł miesięcznie. Informacje bezpłatne wy-

łącznie listowne (prosimy
O znaczki4,8 zł), „Remus”, os.
„Wybickiego 29/ 38, 83-300
Kartuzy

CHAŁUPNIKÓW- montaż dłu-

gopisów, bransolet, wyrób
woreczków, papeterii itp. również praca biurowa. Dostawa-

odbiór, 0503/730-917 17.0022.00 CHĘTNYCH do pracy jako
4 Agent ubezpieczeniowyBrytyjska firma- -prowizja
OAaanowAna | 0-502-24-

1-00

0-502-52-

kosmety-

ków Oriflame, 302-47-07
| MAGISTRA farmacji zatrudni

$

NFOZ w Słupsku,

że

1-44-55, 0-605-26-86-

CHAŁUPNICTWO- zbyt gwa-

Tantowany, 0606-915-385

JEŚLI, byłeś agentem Twoje
Wynagrodzenie było inne niż
Oczekiwałeś a praca nie dawała ci satysfakcji, zadzwoń,
0-606-27-25-77

LĘBORK centrum, 2 pokoje
po remoncie, (059)862-10-86

OPEL

Kadett, 1.6, metalik,

ekonomiczny, atrakcyjny wy-

AUTO- Szyby
Jaan.

gląd, tel. (0502)17-37-27
OPEL Rekord, 81 r., 1.8 OHC,
zadbany, tel. 861-15-89

Sprzedaż, montaż, naprawa,

przyciemnianie.
Gdynia
058/662-30-70, al. Zwycięstwa 96/98 (dawniej Kapitańska)- Promocja; Wrzeszcz
058/344-12-81, Kościuszki 8;
Orunia
058/309-02-51,

POLONEZ, 89 r., 1000 zł, biały, tel. 861-23-27
POLONEZ: 1,6 gle, 1992, garażowany, pierwszy właściciel, (059)82-12-512

Trakt Św. Wojciecha 223; El-

POLONEZ Caro, XII 91 r.,
1500 zł, po wypadku, w całości, tel. (0603)21-42-59
POLONEZY
Truck

3

bląg 055/234-57-09; Kwidzyn
055/279-28-12;,
Słupsk
059/842-51-80;
Starogard Gd. 058/56144-15, Jagietły 7

dostawczeszt.” oraz

Fiata

125p Tanio. „Sabinex* 671-

FIAT 126 ELX, zamiana na
większy, tel. (059)845-57-81,

21-49, 0601/91-77-22

STAR 200, 91 r., po przebudowie, w całości lub na części, tel. (059)846-22-88
STAR

200, wywrotka,

1984, (059)866-22-09

(0604)36-71-19

RÓWNO koło KASZA
domek letniskowy sprzedam,
058/563-31-34

Liteace, 2.0 D, 90 r.,

rze
usługowo-handlowym,
centrum, 0-601-69-06-63, 0-

wiśnia perła, dużo dodatków,
058/582-42-40 po 15.00,
0604/117-842

dów,

Niewia-

dwuosiowy

5x2x2,

kw.,

bezczynszowe,

komfortowe, ogrzewanie eta-

kowarka

żowe, garaż, tel. o:

próżniowa,

(059)814-49-68, 0-601-8299-79

-46-

97

MOTOROWER Simson Enduro, 90 r., cena do uzgodnienia, tel. (059)833-43-52

bdb, 9000 zł, tel. (059)814-1923, (0602)31 -53-45

cy minimum średnie, 0-600-

orypakowo

OCIEPLANIE
budynków,
montaż, płyt rygipsowych,
malowanie, 0502-059-075

POLBRUK
(059)814-25-67,
149-691

atrakcyjny lokal do

dostęp do wody, db dojazd,
tanio, pilnie, okolice Bytowa,

media,

SŁUPSK- wynajmę 2-pokojo-

lombardowe

kiewskiego, 0607-609-602

Złoty Róg, Słupsk,

REMONTOWO- budowlane od a do z, (059)862-5790, kom. 0605-349-070

(0501)31-62-81,
tryczna ze zmywarką Ay Ar-

KOLECZKOWO- działke 0,7
ha z pieczarkarnią okazyjnie
sprzedam. 0601/91-77-22

wykończenia, 50 m kw., może
być na raty lub wydzierżawię,
tel. (0501)31-62-81

bdb, cena do uzgodnienia, tel.

KRZYNIA- zachodniopomorskie, dom, pomieszczenie na

47 m kw., komfortowe, nowe
budownictwo, przy ul. Czołgi
stów, tel. 862-40-90 po 15.00

N bes

do

sintoblock

HF

058/347-23-69,

710

stan.

Ula
GOTOWKOWE

347-23-18

w godz. 11.00- 19.00

- w 48 godzin
- do 5 tys. zł
bez poręczyciela

LADA chłodnicza oraz chłodnia, cena do uzgodnienia, tel. '
(059)833-43-52

Słupsk
ul. Sienkiewicza 4/2
tel. 842 80 45

SĘ

5-35-82

MAGISTER inż. technolog

żywności- mięso, ryby, tel.

(059)862-56-97

| MECHANIK: kierowca kat. Bbadania, pracownik ochrony
licencja | stopnia, wykszt.
»średnie podejmie pracę lub
współpracę, Żarnowska ul.
Rolna
7 k. Łeby
26-LETNIA, wykszt. średnie,
duże doświadczenie w sprzedaży osobistej, ambitna, dyspozycyjna, prawo jazdy, tel.
(0607)14-88-53

yk

AUTA!

Całe, uszkodzone, powypad- |

Hallera,

kowe.
Płatne
gotówką,
058/56-139-14, 0602-31-2813:

FIAT Seicento, Cinquecento
058/56-139-14,

0602/31-28-73
OPEL Corsa, 1994- 1999- gotówka, 0606/385-862, 058/56139-14
RENAULT

Ford

tel.

055/273-49-27

lub inny,

058/56-111-72

W, Renault lub Opel- gotówka, 058/56-139-14, 0602/3128-73

.

s: T
oO |

| o
i
R
I

HE kT : AAA

s_

U

WŁADYSŁAWOWO,
na

weekend,

pokoje

sezon,

CEWICE- centrum, pomiesz-

LĘBORK, dom, działka 4048

darczą z wyposażeniem skle-

Bytów
ul. Wjska Polskiego 38
tal. 822 37 61
Miastko

KANE
tel. 857 22 66
|

m kw., cena do uzgodnienia,
tel. (059)862-27-57

LĘBORK, centrum, kawalerka
do wynajęcia, (059)862-5822, 0-603-12-99-83

LĘBORK, garaż murowany,
tel. (0608)25-12-31
LĘBORK, lokal 18 m kw. tel.
(059)861-21-89
, M-3 w nowym budownictwie, (059)862-94-62

LĘBORK, mieszkanie jednopokojowe, wojskowe na większe może być zadłużone,
(059)862-95-77

(059)861-13-39

Uwaga ogłoszeniodawcy

Tyg

AUDI 80, 74 r., stan db, 600
zł, tel. (0607)14- 88-53

CITROEN AX, 92 r., 3 drzwi,
srebrny metalik, KT, stan bdb,
tel. (059)861-28-33 wieczorem, (0606)88-81-05

CITROEN Gs, diesel, 83 r.,
1500 zł, czerwony, + drugi na

części gratis, tel. (059)84027-25, (0606)67-96-03

DAEWOO Matiz, 1999, I właściciel,
058/56-139-14,
- 0602/31-28-73

| FIAT 126 EL, kolor biały, rok
- 1994, aktualne badania tech

|

ino stan dobry- cena do
uzgodnienia,

tel. 0604/270-

”- 020, 058/346-08-05 po 19.00

- FORD Escort kombi, 1.6, 88

, r., srebrny, AA, EW, KT, R,
| 240 tys. km, tel. (059)822-5749

Nowe

terminy

przyjmowania ogloszeń

do regionalnych wydań „Dziennika Bałtyckiego”

Szybciejii skuteczniej

treść:

PAKIET biurowy Word Perfect

> Ogłoszenia do piątkowych tygodników lokalnych
„Dziennika Bałiyckiego” - przyjmowane są do środy
do godziny 10.00.
każdym
R-2933/A/5

z humorem, zdrową, marzącą
o wielkiej miłości pozna czter-

nowe opony, zadbana, tanio,

dziestoparolatek. Oferty BO
Gdynia ul. Władysława IV 17
nr 11745581

0-607-33-86-40

PANI, 55 lat, katoliczka, nie-

SIATKA ocynkowana od 2,2
zł/ m kw., powlekana od 4,3
zł/ m kw., słupki. Skrzeszewo

zależna materialnie, z prezencją, urodziwa, pozna pana do

lat 60, z Człuchowa lub okolic,
niezależnego
materialnie.
Oferty BO Słupsk, ul. Filmowa
3D nr 11746049

20
SIATKA
ogrodzeniowa
PCV, ocynkowana, słupki.
Przywidz, tel/ fax 058/68-

25-138

s

SŁUPKI na ogrodzenie- fi: 60,
'80, cena od 12 do 17 zł, tel.

(059)862-31-92, (0601)89-5278

SYSTEM

34,

Słupsk, ul. Filmowa 3d

operacyjny

Win-

pełna wersja z licencją, 600
BARAKOWÓZ metalowy, 25

listwy, 058/342-54-31

Lokalny

(058)301-24-

80

WÓZEK dziecięcy Miko, stan
db, 150 zł, tel. (059)862-79-91

po 16.00

„ kupon

5

PROSZĘ

p

WYPEŁNIĆ

możliwość specjalizacji, Sławno tel. (059)810-79-92

dla osoby fizycznej

DRUKOWANYNMI

LITERAMI

+ ROBIĆ ODSTĘPY

zapej

pea

bi

NY

| :
MIĘDZY WYRAZAMI

EO
HA
Z

A
A

DĄ
ołooo

p
EE

A

adres

R

EPA

op

nr dowodu osobistego

ZROBIĆ

cy, zapewniamy mieszkanie,

uprawniający do jednego bezpłatnego ogł oszenia drobnego do 20 słów

rd
LO pI
adres lub telefon kontaktowy:
|

co

POZNAM Panią. Posiadam
wykształcenie wyższe, 175,
cm wzrostu, 36 lat, dobrze sytuowany. Oferty kierować BO

dows 2000 Proffessional EN

imię-dsnazwiskoś

> Każde ogłoszenie drobne do regionalnego wydania
„Dziennika Bałtyckiego” może ukazać się już następnego
dnia - jeżeli zostanie zlecone do godziny 10.00 w jednym
z regionalnych oddziałów „Dziennika”.

nią, wierną, z temperamentem, otwartą emocjonalnie,

R

Dzisiaj zlecenie - jutro ogłoszenie

> Informacje uzyskasz i ogłoszenie zlecisz w
powiatowym oddziale „Dziennika Bałtyckiego”.

PAKIET biurowy Word Perfect
Office 2000 Standard EN z licencją, 400 zł, Gdańsk tel.
(058)304-60-18

SPRZEDAM aparat słuchowy,

BOAZERIE, deski podłogowe,

Sp

ZAGINĘŁA suczka, rasy terrier walijski w Ustce, tatuaż na
uchu JO45, nagroda, tel.
(059)814-98-95, 842-88-00

fice 95 Standard PL pełna
wersja z licencją, 450 zł, tel.
Gdańsk (058)301-24-80

skutecznie!

„m kw., tel. (0604)97-73-98

pe

legalnie-

Niemcy, Europa Zachodniaodzyskujemy podatek, (071)385-20-18

PAKIET biurowy Microsoft Of-

koto Żukowa, tel./fax 681-88-

z wełny, Tuchomko
(059)821-57-60 |

nr

tel. 0603/098-

PRACOWAŁEŚ

zł, tel. (059)814-19-23;

GINEKOLOG |

"SZYCIE i sprzedaż kołder

Pakiet
-

ręczycieli,
444

(0602)31-53-45

ROTTWEILER, roczny pies,
tanio, tel. (059)862-00-03

model zauszny, typ Rionet
HB-23P prod. jap. wraz z 5
szt. baterii typu Rayovac zinc
extra typ 13, cena 700 zł,
(w sklepie 977 zł), tel.
(058)552-09-46

— /

KREDYTY

NOKIA 3310, na gwarancji,
500

ze smyczkiem,

bankowe, 30.000 bez po-

NARYBEK - kroczek, karpia,
lina, karasia, amur, tołpyga,
tel.
(067)287-20-67,
(0608)84-88-01, (0604)33-4589

zł, tel. Gdańsk

odnik

SKRZYPCE

tel. (059)862-77-13

APARATY słuchowe, wewnątrzuszne,
cyfrowe,
bezpłatne badanie słuchu,
specjaliści techniki medycznej, protezowania.słuchu, Słupsk, pl. Dąbrowskiego 6, (059)840-24-35

058/681:

CZYSZCZENIE
dywanów,
Cewice, atrakcyjne ceny,

NAJSTARSZA i solidna
wytwórnia
pustaków
i bloczków na Kaszubach,
plus transport, piasek i pospółkę. Władysław Joskowski, Golica, 83-321
Mściszewice, gm. Sulęczyno, tel. 058/685-00-30,
058/681-62-16

0602/47-45-04

tel. 397-21-71
BUDOWA domów
74-97

02-07

SOLARIUM typ UE, tanio,

Chojnice
ul.Kościuszki 2 1/1

powym, (059)861-31-91

POCZTÓWKI stare, tel. 671-

, (059)822-57-35

PRZYCZEPA Mr „Hall”, 2 osie
BPW, ładowność 11,5 tony,
wymiary 7,30 dł. 2,45 szer.

Ustka
tel.
81 44913

czenie na działalność gospo-

zakupię, 058/301-46-95

Office 2000 Standard EN for
Linux - box, pełna wersja z licencją, 350 zł, tel. Gdańsk
(058)304-60-18

ŁUSZCZYCA:
032/27-670-27

ul. Zwycięstwa4
tel. 863 30 03

tel.

(058)674-18-87

LĘBORK,
Artylerzystów,
działki budowlane 1500 i 750
m kw. tel. (059)862-16-00

SPRZEDAM peluszkę do siewu 10 t, Mazur 4 m, Petkus
Gigant, tel. (0503)76-95-58

zabiegi, 0605/389-680

Lębork

kawalerka, 0-502-

LĘBORK okolice, domek jednorodzinny może być do remontu, tel. (0502)07-68-82

LĘBORK, 72 m kw., mieszkanie 4-pokojowe, | p., tel. 86238-73

FIAT Cinquecento, Seicento0602/31-28-73,
gotówka,
058/56-139-14
lub Daewoo,

sprzedam,

LĘBORK
31-93-70

SPRZEDAM kombajn zbożowy Fahr, zachodni Heder
2,55, tel. (0503)97-91-90

SCHODY stalowe zewnętrzne, wewnętrzne, dowolna forma, (058)672-84-42

ŻUKÓWKO, mieszkanie do

KWIDZYN mieszkanie 3
pokoje, 50 m kw., os.

wy E-512, 15 000 zł, tel.
(059)832-37-49
ul.

Murarska 3, (059)84022-00, 0608-40-22-00

SŁUPSK- wynajmę pomieszczenie gospodarcze 40 m,Żółkiewskiego, 0-607-60-9602

rza, tel. (0600)18-56-35

KOREPETYTORKA z mate1 i j. polskiego, tel.

SPRZEDAM kombajn zbożo-

we na biura lub gabinety- Żół-

0605/153-279

sklep, budynek gospodarczy,
nad jeziorem, 30 km od mo-

SPRZEDAM kombajn zbożowy E-512, 15 000 zł, tel.

MONETY, banknoty rzadkie-

Kryst

Wykładowcy UG. Indeks,
058/552-95-57

SPRZEDAM ciągnik Ursus
U 914, tel. (0606)75-88-05

MASZYNY. stolarskie, 0602459-611

zaż? Kwiaty, od 30 zł

przygotowawcze.

SPRZEDAM ciągnik Ursus
U 1222, tel. (0606)75-88-05

BUK, czereśnia, dąb, olcha, dłużyca, drewno tartaczne, 0502/241-760

MALARSKI Portret? Pej-

EGZAMINY
matura, studia.

(059)832-37-49

(0607)35-67-34

058/58-84-446,

0604-

POŻYCZKI

ŻUKÓWKO, działka 0,80 ha,
tel.

układam,

wynajęcia, tel. (059)814-1923, (0602)31-53-45

Ustce, cena do uzgodnienia,

KLESZCZEWO gm. Trąbki
Wielkie, działka budowlana
3.000 m kw, rozpoczęta budo-

TAPETOWANIE natryskowe,
remonty, Lębork, 0-606-2779-15, 0-503-76-55-19

KREDYT do 30000 zł, bez poręczycieli, (059)842-52-49,0501-47-73-84

REDA kawalerka 621-4323, 0602-70-50-02

USTKA, własnościowe 61
m kw. sprzedam lub zamienię
na mniejsze w Słupsku ew.
tel.
(059)814-40-42,
(0502)06-85-40

10-49-62

Kursy

cha, dłużyca, drewno tartaczne, 0502/241-760

ERICSSON 3310, na gwarancji, 500 zł, tel. (059)814-1923, (0602)31-53-45

KREDYT do 30.000 zł bez poręczycieli, 0502-964-147

PUCK, lokal mieszkalno- biu-

ROWY-

Słupsk .(059)845-64-48
(do 15.00),

KAFELKOWANIE, cekolowa-

LĘBORK mieszkanie 60 m,
do wynajęcia, 0-603-09-45-11

SZTUM dom plus dwa garaże, ziemię 28 arów, sprzedam
lub zamienię na dwu pokojowe mieszkanie z dopłatą, tel.,
055/277-29-27

mie-

Gdynia (058)624-76-25

KAFELKOWANIE, malowanie, tapetowanie, 0-502-5260-42

REDA dwupokojowe
621-43-23, 0602-70-50-01

165,

FOTELE skórzane (czarne)nowe, 350 zł sztuka, 0-502-

LĘBORK- kawalerka, osobne
wejście, 200 zł, wynajmę, 0-

uzbrojona, 0,7 ha, trasa A-22,

Zaocznie,
sięcznie.

olszyna, brzoza,

nadające się do kominków,
wędzenia, tel. (0602)86-32-25

(do 15.00),

nie, malowanie, 058/56-29463 po 17.00, 0602/1 79-395

rowy, 66 m kw., w centrumwynajmę, tel. (058)673-37-77

DRZEWO:

ŚREDNIE z maturą- rok.

Koszalin (094)342-38-49

nia, tel. (059)862-31-92,
(0601)89-52-78

605-72-92-00

DOBERMAN, szczeniak maści czarnej, Lębork, tel. 86126-94 lub (0502)10-95-68 _

DRAGON:- licencjonowane

GLAZURA, wszelkie remonty, dachy, pokrycia,
małe budowy, szybka realizacja, (059)821-24-90

zowe, 4 pokoje + pomieszcze-

STAROGARD Gdański, działka produkcyjno- gospodarcza,

KIEZMARK, działki udowa:
ne uzbrojone, tel. (0607)0751-12

wa,

PRACA, możliwość współpra
52-48-32

.SŁONOWICE k. Słupska, pół
bliźniaka, 80 m kw., 3-pok.,
ogrzewanie
elektryczne,
ogród 400 m kw., podatek
roczny 200 zł, 59 000 zł (do
negocjacji), tel. (059)846-2781

SZYCIE kołder z pierza,
przeróbka, Bytów, tel.
(059)822-23-44

biuro rachunkowe- oferuje
usługi w pełnym zakresie

(059)821-37-08

LĘBORK- dom piętrowy wynajmę min. na 1 rok, płatne za
6 m-cy z góry, ogrzewanie ga-

150

waldzkiej, tel. (059)814-4042, (0502)06-85-40

m

(059)862-38-

nie duże, do wynajęcia, 0608333-287 po 15.00

m, sprzedam, tel. 0602/644-

31-526

DOCIEPLANIE ścian, dachów, tel. 058/681-74-97

LĘBORK- centrum- mieszka-

SŁAWNO lokal użytkowy, 30

USTKA, garaż przy ul. Grun-

17

DOCIEPLANIE
domów
mieszkalnych styropianem
sypkim- izolacje, poddasza,
058/681-91-76

23

SKÓRCZ, dom z ogrodem,

CEWICE- dom pilnie, 0-905-

"pełne wyposażenie + pa-

PRZYCZEPA tad. 2700 kg, dł.

0605-42-42-64,

dwurodzinny, 058/582-48-70

502-62-39-59

41

5.2 m, burty aluminiowe, stan

OCYPEL- Bory Tucholskie,
działki budowlane blisko jeziora, Ocypel Wielki (059)86114-40
-

LĘBORK- 50 m kw, na dowolną działalność, duża witryna
+taras 35 m kw do wynajęcia,

TCZEW 3 pokoje, 0602/3315-13

DĘBICA Kaszubska, 2-pok.,

POSZUKUJĘ wspólnika do
płatnie, bieżąca woda, możliWość wykopania stawu, tel.
, (0602)86-32-26

BYTÓW budynek o charakte-

Polo, 1,4, 1996, 5 drzwi,

GASTROWÓZ-

LĘBORK, pomieszczenia I i Il
p., w centrum, do wynajęcia
na biuro lub inną działalność,
tel. (059)862-57-06

sprzedam, 0603/866-190

170 tys. km, 3000 zł, biały,

_ W

NOWA Wieś Lęborska, działka budowlana 530 m kw.,
możliwość podziału, tel.
(059)861-21-32

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

rok

SUZUKI Samurai, 88 r., 4x4,
zielony metalik, 1.3 benz., KT,
H, AF, R, cena do uzgodnienia, tel. 822-26-01
TOYOTA

.

DŁUGI,
handel,
odzysk,
058/307-42-16, 058/307-44-

LĘBORK, plac 1000 m kw.,
ogrodzony, do wydzierżawienia, tel. (058)862-39-43 po
18.00

dom 285 m kw,

60-42

urządzenia letniskowej dział

?ki, odstąpię 1 ha terenu nieod-

LĘBORK-

(059)863-35-21 po 21.00

ŁADA Samara 1300, 89 r.,
7000 zł- do negocjacji, tel.
(059)821-23-94

rozbity, bez silnika, na części,
tel. (0600)18-56-35

HANDLOWCÓW

|

blaszak,

Z-224/A1236

HYUNDAI H-100, 2,5 diesel, 3
miejsca,

;

piątek

op

A
spo

kci

telefon

4
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Z Człuchowa na Alaskę. Sukces człuchowianina

Złoty medal Rom

| Roman Szrajber (w środku) przed startem na dystansie 50 m.

dbała o dodatkowe atrakcje,
między innymi wizytę w zoo
na Alasce.

Człuchowianin Roman Szrejber zdobył złoty medal w konkurencji narciarstwa biegowego na dy-

stansie 50 m podczas VII Światowych Zimowych

Otwarcie i zawody

Igrzysk Special Olympics.
Igrzyska
odbyły
się
w dniach 4 -11 marca 2001 r.
w Anchorage na Alasce
(USA). W tej, największej
w 2001 roku, imprezie
sportowej wzięło udział
ponad 2750 zawodników
i trenerów z 80 państw, m.
in. Roman

Szrejber

i jego

trener Zbigniew Pliszka ze
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego
w Człuchowie. Honorowym
gościem na światowych
igrzyskach w Anchorage
była żona prezydenta RP
Jolanta Kwaśniewska.

Nominacje
olimpijskie
kkE ;

w Seattle było trzęsienie ziemi. Po wylądowaniu na Alasce polską reprezentację gorąco powitała tamtejsza Polonia. Wszyscy zawodnicy
dostali prezenty, między innymi

koszulki,

walkmany

Fot. Archiwum własne

Ekipy Szwajcarii i USA
wprowadził
na otwarciu
olimpiady Arnold Schwarzenegger, gość honorowy. Zawodników z Polski wprowadziły Jolanta Kwaśniewska

i Katarzyna

Frank-Niem-

Człuchów reprezentowali Roman Szrejber i jego trener, Zbigniew Pliszka.
Fot. Archiwum własne

medal odebrał z rąk żony
prezydenta RP Jolanty Kwaśniewskiej. Romek wygrał
również bieg na dystansie
100 m. Swój wynik z elimina-

i breloczki.
- Od pierwszego dnia po-

czycka.
Człuchowianin
Roman
Szrejber startował w konku-

bytu

- mówi

rencji narciarstwa biegowe-

laminie

Zbigniew Pliszka, trener Romana Szrejbera. - Cała grupa
miała bardzo napięty program, a wszystko dopięte by-

go na dystansie 50 i 100 m.

nych oznacza dyskwalifikację. Polska ekipa zdobyła'
łącznie 15 złotych, 13 srebrnych i 15 brązowych medali.
- Serdeczność tamtejszych
mieszkańców można było

w Anchorage

W
biegu
na
dystansie
50 m Romek był bezkonku-

ostatni

rencyjny i zajął pierwsze
miejsce pozostawiając w po-

guzik. Tamtejsza Polonia za-

lu Rosjanina i Czecha. Złoty

ło na

przysłowiowy

cji poprawił o ponad 15 proc.
Niestety, taki rezultat w regu-

olimpiad

specjal-

odczuć na każdym kroku opowiada Zbigniew Pliszka.
- Wioska olimpijska znajdo-

wała się w centrum miasta,
mieliśmy do dyspozycji 30
aparatów
telefonicznych,
w tym darmowe impulsy.
Dla zawodników organizatorzy przygotowali program medyczny. Był to cykl

fachowych badań stomatologicznych,
okulistycznych
oraz aparatu ruchowego
(wady
postawy).
Każdy

z uczestników badań otrzymał
koszulkę,
okulary
i szczoteczkę elektryczną.
Organizatorzy
zapewnili
również zawodnikom w czasie wolnym gry i zabawy

sprawnościowe. Do dyspozy-

cji było 12 laptopów podłączonych do Internetu. Następna olimpiada specjalna
odbędzie się za cztery lata |
w Irlandii.

REKLAMA

.

Reprezentacja Polski liczyła
34
zawodników.
Wszyscy spotkali się przed
odlotem do USA w hotelu na
Stegnach w Warszawie. Właśnie tam dokonano wręczenia nominacji olimpijskich
polskiej reprezentacji olimpiad specjalnych. W uroczystości uczestniczyli: Katarzyna Frank-Niemczycka, prezes Olimpiad Specjalnych
Polska oraz Stefan Paszczyk,
prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. Cała grupa

wyleciała samolotem z Warszawy do Londynu. W Lon-

INTER

dynie przesiadali się na sa-

molot do Seattle, a następnie
dotarli na miejsce w Ancho-

VAPO

80-761 Gdańsk, ul. Reduta Żbik 5,

rage. Nie obyło się bez chwi-

li grozy. W trzy godziny po

PEUGEOT.

odlocie naszej reprezentacji

ZAPROJEKTOWANY,

tel./fax 305 71 66:69

BY CIESZYĆ.

REKLAMA —
Scizi ś

Blachodachówki
Blachy

trapezowe

Kasety

ścienne

Balex Metal spółka z o.o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C

Panele

ścienne

tel. /O 58/ 778 44 44. fax /O 58/ 778 44 55

Płyty warstwowe
Belki

zetowe

Hale

ZET

e-mail: balexObalex.com.pl

. Centrum Pokryć

1 ART
- DEK

ul. Plantowa 11c, 77-300 Człuchów

.

tel. /059/ 834 14 53, fax /059/834 62 00

blocha rapeżowa 18312 95 zł blacha płaska 11 „52
cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

ł
r

|

