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Bezrobocie w gminie Koczała sięga

Powiat człuchowski. 30 dni minęło

blisko 40 proc. Jej

POWYBORCZY

m] władze jednak nie
załamują rąk,
szanse na rozwój
gminy widzą w tu-

rystyce. Opracowali już strategię

ŚMIETNIK

rozwoju gminy.

str. 3

PY
waga |klienci
- Zawsze powinniśmy kupować
z namysłem - za-

znacza Andrzej
Zmuda-Trzebia- :
towski, rzecznik
praw konsumenta.
- Pamiętajmy, że

towar bez wad nie
podlega zwrotowi.

str.4

Do walki w trzeciej
edycji tzw. Małego
Biegu Tura stanęło
ok. 600 dzieci,
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu człuchowskiego i chojnickiego.

wt Jacek Czerek

Czarne. - Będę rozmawiał na
ten temat z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej. Być może pracownicy
ZGK
pościągają
plakaty,
a kosztami obciążymy kandydatów, którzy nie potrafili po
sobie posprzątać.
Według
włodarzy gmin
w Czarnem, jak i w Rzeczenicy najwięcej śmieci pozostawił po sobie jeden z kandyda-

dni mieli kandydaci na posłów
na posprzątanie
po wyborach. Jak widać, nie
wszyscy wywiązali się z tego
obowiązku. Plakaty wiszą nie
tylko na słupach ogłoszeniowych, skrzynkach energetycznych, znakach drogowych...
- Nie wiem jeszcze, w jaki
sposób rozwiążemy ten pro©

str. 7

Jak sprawić, aby
w krótkim czasie
kilkuletnie dziecko
biegle czytało, wyraźnie artykułując
głoski, z intonacją
jednoznacznie su1 gerującą, że malec
doskonale rozumie,
co czyta?

NA CMENTARZACH

W Człuchowie jest dość czysto. Jak widać, nie wszyscy jednak zdąży po sobie posprzątać.
0

blem - mówi Jan Zieniuk,
burmistrz miasta i gminy

tów na senatora z rejonu bytowskiego.

- Plakaty są porozwieszane
głównie na prywatnych posesjach — mówi Lech Jabłoński,
wójt gminy Rzeczenica. — Nie
wiem, czy będziemy coś z tym
robili.
"Człuchowianie nie narzekają. Po wyborach samorządowych w mieście jest wyjątkowo czysto. Dużo gorzej było
chociażby po ostatnim głoso-

waniu na prezydenta.

Wielkie sprzątanie
aledwie tydzień pozostał do Święta
.

Zmarłych. Na człuchowskich
cmentarzach od kilku tygodni praca
wre. Trzeba przygotować alejki, toalety,

oświetlenie, tak aby w czwartek wszyst-

ko było dopięte na ostatni guzik. Sprzątają pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego, które administruje nekropolią oraz ludzie, którzy pochowali
swych bliskich na cmentarzach.

(pif)
str, 2
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promocja

str.8

akad

dohkoe

Teraz dodatkowo otrzymujesz
numer promocyjny.
Koszt połączenia z wybranym numerem

promocyjnym wynosi od 10 groszy za minutę!

Atrakcyjne
Po dziesięciu porażkach z rzędu
debrzanie po raz
i drugi zwyciężyli,
gromiąc sąsiada
| z tabeli. Piłkarze
Piasta Człuchów
odnotowali 11
zwycięstwo.

str. 12

zestawy
d

PRODUCENT

urodzinowe!

NE

Sońy CMD-J5

:

O

ebzi

:

DRZWI

2

K

|

N

A

PCV

MONTAŻ DEMONTAŻ

OBRÓBKA MURARSKA

+ Walkman?

><
TERG Człuchów ul. Szczecińska 9, tel. (0-59) 834-53-84
e
|

zzz

wszystkich
raptor

ck

prana

dmg

jes

w parach

oprznówy su

Er

KA

77-300 Człuchów
:

|

ea za

(0

17-

fax (059) 834-17-77

5z

0 800
15 00 26

piątek
26 października 2001 r.

www.naszemi

GH]

sieć lokalnych informacji

Letadolć

W skrócie

Człuchów. Przed Świętem Zmarłych

M Pasowani na pierwszaki

Jesień na cmentarzu
To, że Święto Zmarłych
za pasem, widać cho-

ciażby po liczbie ekshumacji, które pracownicy Zakładu Pogrzebowego przy Przedsiębiorstwie Komunalnym

Jolanta Lisek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr
1 w Człuchowie pasowała na pierwszaków uczniów
z dziewięciu klas.
Fot. Krzysztof Lichucki
CZŁUCHÓW, BUKOWO. Wystarczyło dotknięcie wielkiego ołówka i kolejny kandydat zostawał pierwszokla-

sistą.

W Szkole Podstawowej w Człuchowie odbyło się

uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Każda
klasa zaprezentowała krótki program artystyczny. Ma-

luchy tańczyły, śpiewały, mówiły wierszyki. Dyrektor
szkoły Jolanta Lisek odczytała akt ślubowania. Delegaci
z poszczególnych klas złożyli własnoręcznie odciski
palca pod tekstem ślubowania. Następnie każdy uczeń

został pasowany na ucznia dotknięciem wielkiego ołówka w ramię. Każdy pierwszak otrzymał dyplom ślubowania oraz wielki róg obfitości ze słodyczami ufundowany przez rodziców.
Uczniów klas pierwszych pasowano również w Szkole
Podstawowej w Bukowie. Pierwszaki wspólnie z uczennicami starszych klas przygotowali występ zatytułowa-

ny „Zółtodzioby”.
— Było bardzo uroczyście — powiedziała wychowawczyni
klasy pierwszej w SP w Bukowie. — Uczniowie otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz znaczki odblaskowe na tor-

nistry. Po części oficjalnej był poczęstunek w klasie
przygotowany przez rodziców oraz wspólne zabawy.
(kil)

m Jest praca
Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie, ważne na 23.10.2001 r. -'
dla osób z wykształceniem wyższym i średnim:
- technik mechanik - wymagana znajomość rysunku
technicznego, obsługa komputera;
— agent ubezpieczeniowy - wyk. średnie;
— nauczyciel matematyki — wyk. wyższe;
— laborant chemiczny — wyk. średnie techniczne (znajomość chemii organicznej), wiek do 35 lat;
— grafik komputerowy - wyk. średnie, znajomość programów graficznych;
— pracownik w dziale reklamy - wyk. średnie;
zawodowym lub podstawowym:
- fryzjer — mile widziany staż pracy;
— krawcowa;
— blacharz - staż pracy 2-3 lata;
— lakiernik - staż pracy 2-3 lata;

wykonują w drugiej połowie października.
— Są tacy, którzy przeno-

szą szczątki ze starego
cmentarza na nowy - mówi
Wiktor Zawiaczyński, pracownik przedsiębiorstwa. —
Można to robić jedynie od 15

października do 15 kwietnia.
Pod koniec października
sporo osób chce przenieść
szczątki bliskich tak, aby
1 listopada znalazły się one

A

na nowym cmentarzu. Tam
ubywa grobów, tu przybywa.

Groby porządkują pracownicy cmentarza i bliscy zmarłych. Na zdjęciu:
Stanisław Błasiak i Fran-

Nie likwidują

grobów
W
księgach
nowego
cmentarza zarejestrowano
już 3528 pochówków. Miejsca jest jeszcze sporo. Nie
stosuje się więc praktyk podobnych do tych na cmentarzach

w większych

ELIT

ciszek Kopacz.

r piotr Furtak

płacić 178 zł. Ta kwota jest
uzależniona od zasiłku wypłacanego przez ZUS.
- W Człuchowie nie likwidujemy grobów — mówi

mia-

stach. Jeśli rodzina zmarłego po 20 latach od pogrzebu
nie
przedłuży
wykupu.

YE

CICAU

Wiktor
Zawiaczyński. Czasami zdarza się jedynie,

że jeśli grób jest zupełnie
zaniedbany, krzyż przewrócony, to pracownik przejedzie kosiarką.

działki, w miejscu spoczynku zmarłego może być po-

chowana inna. Obecnie za
przedłużenie ważności lub
też wykup ziemi trzeba za-

(pif)

Dawniej i dziś

Kładka przez bagno

— sprzedawca - wyk. zawodowe;

— palacz — aktualne uprawnienia, grupa inwalidzka;
Oferty pracy spoza rejonu dla spawaczy z aktualnymi
uprawnieniami dozorowymi w osłonie CO2, tokarzy.
OSK, tokarzy karuzelówki, tokarzy (tokarki konwencjonalne o dużych gabarytach), frezerów bramowych, frezerów (frezarki pionowe, poziome), wytaczarzy, szlifierzy wałów OSN.
Oferty pracy za granicą:
— na budowach w Niemczech dla monterów, blacharzy
warsztatowych, zbrojarzy, inżynierów i techników;
— we Francji dla kucharza w barze grilowym, wymagania — wiek 18-35 lat, wyk. gastronomiczne (ukończenie
min. szkoły zawodowej oraz 4 lata stażu pracy w gastro-

nomii, obowiązkowo znajomość j. francuskiego oraz angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację.
PUP posiada również oferty pracy Au Pair. Szczegółowe
informacje uzyskać można w Pośrednictwie Pracy PUP
w Człuchowie, przy ul. Jerzego z Dąbrowy la, lub telefonicznie pod numerem: 83-43-441, 83-43-442, 83-43443 wew. 258, 260. Informacje o ofertach pracy można
uzyskać również na stronach internetowych, pod adresem: http://pup.czluchow.shl.pl.

(ana)

Dzienni

Człuchowski
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ISSN 0137/9062
Stały dodatek do „Dziennika Bałtyckiego"
Kierownik oddziału: Małgorzata Pazdalska

ZWZ
zespół oddziału „Dziennika
e
e Wolności 4,
a
tel./fax (0-59) 834-50-27

Tak wyglądała kładka w latach 20 naszego wieku.

Niedawno przeprowadzono gruntowny remont kładki.

Fot. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Człuchowie

p

ierwsza kładka prowadząca z ul. Wojska Polskiego do parku miejskiego
w Człuchowie powstała ponad 140 lat temu. Została
wybudowana ok. 1860 roku
przez Erharda Leya właściciela browaru. W dawnym

ETZ ECDT

, browarze obecnie znajduje
się siedziba PSS „Społem”.
Kładka została wybudowana, żeby umożliwić łatwiejszy nadzór dzierżawionej przez właściciela
browaru restauracji w par-

ku. Z kładki korzystały za

stan techniczny kładka zo-

Jej

stała
zlikwidowana
na
przełomie 1980/81 roku. Zimą 1882/83 została jecnak

302 m długości i 2,10 m szerokości.
(kil)

z-cyred.naczelnego:

tel. (058) 660-65-20 do 33

u. 0021

300-32-10 tax

obecne

wymiary

to

WYDAWCA
tel/fax (058) 660-65-02

Romuald Orzeł, le. 3003 402

cy nie również mieszkańcy
Człuchowa. Z uwagi na zły

HATE]

Redaktor naczelny: Jarusz Witowski tel 003300 | Gdafsk, Tag Drzewny 9
Artur Kielbasińsk, tel. 3003302

Fot. Krzysztof Lichucki

odbudowana przez przedsiębiorcę
budowlanego
Woydę. Do tej pory była
wielokrotnie naprawiana.

zgodą każdorazowego administratora czy dzierżaw-

BSK

Jarosław Popek tl. 3003 34 ay samic
te. (058) 660-65-00, 660-65-01

a

U. Świętojańska 141 B
tel. (068) LEA

tel/fax (0-59) 834-50-27
Człuchów, płac Wolności 4,

POLSKAPRESSE sp. zo.o. Oddział Prasa Bałtycka

eny

80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
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Świętuj z nami

Koczała. Trzy lata samorządności

Szansa w turystyce

! Wesoło jesienią
m

m

m

Jesień nie'musi być smutna - takie przesłanie przyświeca obchodom jubileuszu 25-lecia istnienia Muzeum
Regionalnego w Człuchowie i 3 urodzin „Dziennika
Człuchowskiego”. Interesującą ofertę z tej okazji przy-

gotowuje dla Państwa muzeum. Człuchowska placówka
zaprosiła bowiem Zbigniewa Jujkę, znanego z trafnych
i dowcipnych komentarzy rysunkowych. Rysownik spotka się 16 listopada w muzeum z osobami zainteresowanymi jego osobą i warsztatem pracy. Będzie okazja
do zdobycia autografu i książki Zbigniewa Jujki.

Bezrobocie w gminie
Koczała sięga blisko 40
proc. Jej władze jednak
nie załamują rąk, szan-

Druga część imprez odbywać się będzie tego samego

se na rozwój gminy wi-

dnia w MDK, który jest współorganizatorem obchodów
naszych urodzin. Dziś zdradzamy, że na deskach sali
widowiskowej MDK zaprezentuje się kabaret uczniow ski Nie W Sosie ze Stołczna. Każdy, kto skompletuje
trzy kupony (pierwszy ukazał się w ubiegłym tygodniu,

dzą w turystyce. Gospodarze gminy opracowa-

li strategię rozwoju
gminy Koczała, w której założyli, że z gminy
rolniczej w niedalekiej
przyszłości powstanie
turystyczno-rolnicza.

drugi dzisiaj), będzie mógł wymienić je na zaproszenie
i dodatkowo wziąć udział w losowaniu telewizora.

Sponsorami bloku imprez są: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Wypadków Drogowych „Pomocna
Dłoń”, LeBOS sp. z 0.0, Opel Odejewski, Poldanor S.A.

|

(MaP)

— Jesteśmy obecnie w połowie

drogi - mówi

Stani-

sław Jankiewicz, sekretarz
gminy Koczała. — Pojawiają
się pierwsze gospodarstwa
agroturystyczne. Na razie
w gminie mamy dwa. Jedno
znajduje się w Dyminie,
drugie w Starznie. Myślimy,
że w najbliższym czasie go« spodarstw agroturystycznych przybędzie.

We własnym
zakresie
Sporo środków z budżetu
gminy

przeznaczono

na

modernizacje i remonty
miejscowych dróg.
Zrobiliśmy
ponad
300 m ulicy Południowej
łącznie z chodnikiem - wymienia Stanisław Jankiewicz, sekretarz gminy Ko-

Szansą na likwidację bezrobocia w gminie Koczała jest przyciągnięcie większej
liczby turystów.
Fot. Krzysztof Lichucki
podaje Stanisław Jankiewicz. — Wiążą się z tym niższe podatki, które wpływają
do kasy gminy. Więcej środ-

westycją

ków trzeba przeznaczać na
pomoc
społeczną.
To

Pietrzykowo.

wszystko są naczynia połączone. Gdyby było. niższe
bezrobocie, gmina stałaby

lepiej finansowo, więcej byśmy zrealizowali.

czała. - Kosztowało nas to
W gminie Koczała mieszok. 150 tys. zł.
ka około 3800 osób, z tego
Wcześniej przy współok. 40 proc. czynnych zawoudziale funduszu Agencji
dowo stanowią bezrobotni.
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udało się _ Obligacje
wybudować pięćsetmetrona kanalizację
+ wy odcinek drogi asfaltoDzięki pomocy z Woje.. Wej. Ta inwestycja kosztowódzkiego
Funduszu
wała 250 tys. zł.
:
Ochrony Środowiska, dotaBolączką gminy Koczała,
cji Agencji Restrukturyzacji
podobnie jak ościennych,
i Modernizacji Rolnictwa
jest duże bezrobocie.
w gminie były i są nadal re- Na koniec czerwca
w powiecie człuchowskim
alizowane inwestycje ekowynosiło ono 32,7 proc. -' logiczne. Najważniejszą in-

zrealizowaną

w ostatnim czasie było wybudowanie wodociągu i ka-

zakończenie prac, które potrwają do maja, samorządowcy rezerwują 260 tys. zł.

nalizacji

Wykorzystać walory

w

miejscowości
Inwestycja

rozpoczęła się dwa lata temu, a przeznaczono na ten
- cel ok. 800 tys. zł.
— Aby to zrealizować, musieliśmy wypuścić obligacje

na okaziciela - powiedział
Zbigniew Strzelecki, kierownik referatu gospodarki
gminnej. —- Byliśmy jedną
z pierwszych gmin w woje-

wództwie pomorskim, która
w ten sposób zdobywała
środki na inwestycje.
Trwają prace przy budo-

wie wodociągu i kanalizacji

w

miejscowości

Łękinia.

Budowany rurociąg tłoczny
będzie odprowadzał ścieki
do oczyszczalni w Koczale.
W tym roku to zadanie pochłonie

ok. 120 tys. zł. Na

jezior

z największym

Dymno
warunki
letniego.

CZŁUCHÓW. Trwa postępowanie administracyjne

do wypoczynku
Na
północny

w sprawie oceny odziaływania na środowisko ścieków

wschód od Koczały rozcią-.

powstałych na terenie gorzelni w Biskupnicy. Pod koniec
listopada odbędzie się rozprawa w tej sprawie. Pozytywna
ocena pozwoli na rolnicze wykorzystanie ścieków.
Zrzeszenie Producentów Zbóż i Rzepaku „Rola” w Ględowie, użytkownik gorzelni, rozpatruje możliwość zastoso-

gają się rozległe lasy, sięgające do Słosinka. Lasy obfitują w jagody, grzyby i zwie-

rzynę.
— Zakończyliśmy opraco-

wania tam najtańszego, otwartego cyklu produkcyjnego.

wywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okolic jeziora

(stef)
*
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Dymno - stwierdza Stani-

sław Jankiewicz, sekretarz
gminy Koczała. - Będą tu
tereny przeznaczone pod
indywidualne budownictwo
letniskowo-rekreacyjne.
W sumie nad jeziorem
znajdzie się 41 działek
o pow. 20 arów każda.
W przyszłości będą one
uzbrojone w sieć wodno-kanalizacyjną, tak, aby nie
zatruwać jeziora. Poprzez

gminnego. Usytuowana

stanie

między

a Koczałą.

wać

.
Teraz dodatkowo otrzymujesz ;
amer promocyjny |<
erkatel

wy]

Koszt połączenia z wybranym !

pumerem promocyjnym wynosi
od 10 groszy za minutę!

i

przepompowni

ścieki zostaną dostarczone
do oczyszczalni w Koczale.
Opracowana jest już dokumentacja na realizację
budowy wodociągu i kanalizacji w miejscowości Bielsko. Już niedługo w gminie
Koczała ma powstać biogazownia, wspólna inwestycja
Poldanoru
i samorządu

będzie

Biogaz

z

zo-

będą

Erioseon TECe

15

zł

+ gra
Tori

by
Filmicder

powsta-

gnojowicy
spala-

nym w miejscowej kotłowni
ogrzewane

Atrakcyjne zestawy

urodzinowe!

*| Sony GMD-J5

|25zł

+ Walery"

Bielskiem

z Poldanoru. Gazem

mieszka-

nia. Z tego co pozostanie,

wytwarzana będzie energia

Fot. Krzysztof Lichucki

m Otwarty czy zamknięty

jez.

stwarzają dogodne

system

Władze gminy stawiają na ekologię. Na zdjęciu: oczyszczalnia w Koczale.

W skrócie

Duże kompleksy leśne
oraz kilka malowniczych

elektryczna. Inwestycja zakończy się w 2003 roku i ma
kosztować 11,5 mln zł.
(kil)

|

Człuchów,
ul. Królewska 13,
tel./fax (059) 83-43-844,
kom. 0604-507-83
e
Ceny netto dla wszystkich" taryf.
Szczegółowy
cennik i regulamin promocji
dostępny jest w punktach sprzedaży sieci Era.
R-1529/N/1416

—
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Rzecznik radzi

Jeśli szukasz drugiej połowy i myślisz, że to ja, to poznajmy się. Jestem 18-letnim brunetem, o zielonych oczach, 172 cm wzrostu. Lubię
dobrze się bawić, gotować i spacerować. Poszukuję partnerki w wieku
16-25 lat, z Pomorza. Zdjęcie mile
Widziane. Rak z Człuchowa
sygn. 1276
Cześć kochane dziewczyny! Pisze do
was samotny chłopak z zakładu karnego. Mam 22 lata i bardzo chciałbym poznać tę, która pomoże mi
przetrwać samotne dni, które muszę .
tu spędzać. Mam nadzieję, że któraś
z was da mi szansę i napisze do
mnie. Pamiętajcie, że wielu z przebywających tu chłopaków to zwykli ludzie, którzy poszli nie tą drogą.
sygn. 1277-

- Moje brązowe oczy, w których utoniesz, przyciągną cię delikatną pokusą i poczuciem humoru. Jako intry- .
gujący Raczek, ze smakiem będę ku-'
sił cię inteligencją i kulturą, spełniając marzenia, przemieszane z szaleństwem przygód. Jeśli chcesz się oso- :
biście o tym przekonać, napisz, bo
20-letni brunet z Malborka czeka
właśnie na Ciebie.
sygn. 1278
Mam na imię Ryszard, jestem wolny,
spod znaku Raka, lat 36, wzrost 174
cm, oczy ciemne. Szanuję szczerość,
nie piję, lubię zwiedzać zakątki Polski i nie tylko, kocham góry. Mam
swoje mieszkanie. Pragnę poznać
panią do lat 45, może być z dzieckiem, uczciwą, wrażliwą, szczerą,
która poważnie myśli o życiu. Odpiszę na każdy list, może być ze zdjęciem.
sygn. 1279

Szczupła brunetka o miłej aparycji,
41 lat, średnie wykształcenie, niezależna finansowo i mieszkaniowo pozna pana w zbliżonym wieku, zdecydowanego na związek oparty na

przyjaźni, bliskości. Oczekuję od pa-

na poczucia humoru, serdeczności,
zaufania oraz zrozumienia. Mile wi-

dziany pan z okolic Pruszcza lub»

Wkrótce skończę 36 lat. Jestem pan- ną z wykształceniem wyższym. Nie
mam urody modelki. Jestem katoliczką. Pragnę poznać kawalera, katolika bez nałogów i zobowiązań w wieku 36-42 l., który doświadcza
pustki samotności i jest zdecydowany wkrótce założyć rodzinę. Tylko poważne oferty. Panowie z zakładów
karnych wykluczeni. Na telefony komórkowe nie odpowiadam.

sygn. 1281
Jestem 57-letnim rencistą, prowadzącym działalność usługową. Pragnę poznać panią, która zechciałaby
zamieszkać w moim mieszkaniu
w.okolicach Pruszcza Gd. Myślę, że
moglibyśmy być jeszcze długo szczęśliwi.
sygn. 1282

— Zawsze powinniśmy
kupować z namysłem -

zmotoryzowany.
sygn. 1283

zaznacza Andrzej Źmu-

Trzydziestoparoletni kawaler, 181

rzecznik praw konsu-

cm, 80 kg, wykształcony, przedsię-

biorczy, bez nałogów, uczuciowy,
szlachetny, pozna dziewczynę, kobietę od lat osiemnastu do trzydziestu.
Mile widziane niższego wzrostu,

zgrabne, chętnie ze wsi, Rosjanki,
mogą być z dzieckiem. Pragnę stałego związku, dam bezpieczeństwo
i stabilizację życiową, miłość i wierność. Piszcie - każda ma szansę.
sygn. 1284
Mam na imię Janek, 42 lata, 178
cm, czuję się samotny, jestem bez
zobowiązań, cenię uczciwość i miłość wzajemną. Poznam panią do 35
lat, która zechce związek nasz potraktować poważnie. Najchętniej
z Tczewa i okolic. Telefon przyspieszy
kontakt.
sygn. 1285
Poznam panią do lat 35, czułą, opiekuńczą, w miarę zgrabną, lojalną,
wyrozumiałą i tolerancyjną przyjaciółkę. Jestem wolny i samotny od
10 lat. Pracuję zawodowo w Gdyni.
Mam średnie wykształcenie, samochód i małe mieszkanie. Jestem
wrażliwy i uczuciowy. Odezwiij się.
Być może razem zbudujemy naszą
przyszłość.
sygn. 1286
Jestem kawalerem spod znaku Wodnika, mam 47 lat, 171 cm, 67 kg.

Bardzo dokucza mi samotność. Lubię
ognisko domowe, długie spacery,
przyrodę, muzykę i podróże. Mam
własny dom z dużym ogrodem nad
Morzem Bałtyckim. Pragnę poznać
panią w wieku 35 do 48 lat, może

mieć dziecko. Pragnę założyć szczę-

Wolna 50-latka, o pogodnym usposobieniu, zgrabna, szczupła, uczciwa, elegancka, lubiąca naturę, podróże, pozna miłego pana, wykształconego, niezależnego materialnie,
o pogodnym usposobieniu.
sygn. 1280

Co może konsument

śliwą rodzinę, opartą na szczerości.
W pierws£ej kolejności odpowiem na
listy z fotografią. Stanisław, woj. pomorskie.
sygn. 1287

Jestem 29-letnim kawalerem, przystojnym brunetem, mam 190 cm. Lubię sport, dobrą książkę, muzykę,
przyrodę. Pragnę poznać panią do
lat 35, która zaakceptowałaby mój
tymczasowy pobyt w zakładzie karnym. Pani może być z dzieckiem.
Nie szukam przygód, lecz stałego
związku. Zdjęcie mile widziane.
sygn. 1288
Jestem.27-letnim kawalerem, bez
zobowiązań, wykształcenie zawodowe, nie znoszę kłamstwa. Poznam
dziewczynę w wieku do 30 lat, może
być z dzieckiem, myślącą o założeniu
rodziny, na dobre i na złe. Potrafię
się nią zaopiekować. Chcesz wiedzieć coś więcej o mnie, to napisz,
- czekam. Ryba z woj. pomorskiego.
Bardzo proszę o poważne oferty
(zdjęcie mile widziane).

sygn. 1289

ETU

da-Trzebiatowski,
menta przy Starostwie
Powiatowym w Człucho— Dobierać najbardziej odpowiedni produkt, sprawdzając jego
Jakość, funkcjonalność
i kompletność. Nie naleŻży kupować na pierwsze

wrażenie i cenę. Pamiętajmy, że towar bez wad
nie podlega zwrotowi.
Reklamacji podlegają tylko towary z wadami fizycznymi ukrytymi, o których
kupujący nie wiedział w momencie zakupu. Nie można
zareklamować wady, która
wystąpiła z winy nabywcy,
np. oderwanie podeszwy
przy potknięciu, ponieważ
jest to wada mechaniczna.
Kolejną informacją, o której
powinni pamiętać wszyscy
"konsumenci reklamujący towar, jest możliwość wyboru
między skorzystaniem z rękojmi lub gwarancji. Sprzedawca nie może uchylić się
od rękojmi za wady sprzeda-

Andrzej Żmuda-Trzebiatowski, Rzecznik Praw Konsumenta ma sporo pracy. Nie
wszystkie sprawy udaje się załatwić polubownie.
Fot. Sylwia Stachowicz
zdarza się, ze sklepy oddalają zasadność reklamacji.
Wówczas konsument może
zwrócić się z odpowiednim
wnioskiem o wszczęcie po-

najczęściej znajdują swoje
odzwierciedlenie w Sądach
Powszechnych.

stępowania do Polubownego

Bardzo ważne, w każdym
przypadku, jest czytanie
podpisywanych
umów,
szczególnie tekstu napisanego malutkim drukiem. Nie

Sądu
Konsumenckiego
w Słupsku przy Inspekcji

Handlowej.

Rękojmia na dach

„Okazja” na kredyt

należy podpisywać

©

a właściciel sklepu zwróci
zaciągnięty kredyt. Skończyło się na obiecankach.
Pieniądze nie zostały przelane na konto, towaru nie
ma, a konsumentka musi
spłacać kredyt wraz z odsetkami. W dodatku sklep,
który miał dostarczyć wyposażenie, już nie istnieje.

ich po-

Nagrobek w sądzie
Równie często jak reklachopnie, bo jest tzw. okazja.
macje towaru występują reNależy dokładnie wszystko
Konsumenci reklamują
klamacje usług wykonanych
przeanalizować, poradzić się
najróżniejsze towary. Ostatprzez zakłady rzemieślnicze. ' rodziny i dopiero wtedy
nio człuchowski rzecznik
praw konsumenta boryka
podjąć odpowiednią decyzję.
Warto wówczas mieć umowę
Coraz częściej zdarzają się
. o dzieło, w której zawarta
się z problemem reklamacji
reklamacje w związku z zajest data jej podpisania i wywykonania płyty nagrobkociągniętymi kredytami. Dokonania usługi oraz warunki
wej. - W 1999 roku w zakłaobowiązujące obie strony.
tyczą one najczęściej zakupu , dzie pogrzebowym konsuGdy konsument zauważy
towarów. W rezultacie konment zamówił nagrobek
wadę, musi pismem polecosument walczy nie tylko
granitowy. Usługę wykonaButy do reklamacji
nym powiadomić o niej wyz właścicielem sklepu, ale
no po kilku miesiącach. PoCzłuchowianie reklamują
konawcę i wezwać go do jej
również z bankiem.
czątkowo nie zauważono
najczęściej buty, które przeusunięcia, wyznaczając czas.
- Niedawno zgłosiła się
wad. Jednak przed świętami
makają lub odklejają się
zmarłych, w trakcie mycia
Po upłynięciu terminu inwekonsumentka, która w jedw nich podeszwy. Często . stor może od umowy odstąnym z człuchowskich sklenagrobka, konsument dopić lub powierzyć poprawiepów podpisała umowę krestrzegł wiele usterek, np.
nie dzieła innej osobie na
dytową na zakup wyposazłe osadzenie krzyża, nie<
koszt przyjmującego zamódoszlifowane krawędzie żenia łazienki - wspomina
wienie, czyli wcześniejszego
rzecznik. - Sklep zobowiąopowiada Andrzej Zmudawykonawcy.
zał się w ciągu tygodnia
-Trzebiatowski. - Gdy zgło— W takich przypadkach
zrealizować umowę. Kiedy
sił wady wykonawcy, ten
często korzysta się z opinii
w wyznaczonym czasie touchylał się od ich usuniębiegłych - mówi pan Anwaru nie dostarczono, koncia. Wówczas
skierował
drzej. - Wykonają oni odposprawę do Inspekcji Hansumentka udała się do
wiednią ekspertyzę w celu
dlowej, która wysłała swosprzedawcy.
Dowiedziała
ustalenia przyczyny wady.
się wówczas, że umowa Z0ich przedstawicieli, aby wyJej koszty, niestety, ponosi
stanie anulowana z uwagi
jaśnili sytuację.
konsument. Takie sprawy
na niedostarczenie towaru,
Sylwia Stachowicz
nego towaru. Każda rękojmia trwa 1 rok od momentu
sprzedania, niezależnie od
czasu trwania gwarancji.
Oczywiście, można tylko korzystać z jednej możliwości
względem jednego towaru.
O wadzie należy powiadomić sprzedawcę nie później
niż miesiąc od jej wykrycia.

Czarne. Podsumowanie

konkursu

-

Piękna posesja, piękny balkon
ładysław Kaczmarek
zajął pierwsze miejsce

W

konkursie

na

naj-

piękniejszą posesję w Czarnem. Drugie miejsce zajęli
państwo Anna i Piotr Husakowie, trzecie - Lubomira
i Teodor Petriczkowie. Pozostałe posesje zostały wyróżnione, a ich właściciele
otrzymali pamiątkowe dy-

plomy oraz iglaki. Organizatorem konkursu na najpiękniejszą posesję i balkon była Rada Miasta Czarne, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda”, Zakład Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej, komitety
osiedlowe nr 1, 2, 3 oraz Rejonowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Człuchowie.

- Do konkursu zgłoszono pięćdziesiąt sześć pose-

sji - poinformował nas Jarosław Rot, przewodniczący komisji konkursowej. Przyznając nagrody i wyróżnienia, braliśmy pod
uwagę wysiłek i nakład
pracy włożony w utrzymanie posesji. Wyróżniliśmy
również właścicieli trzy-

dziestu dziewięciu uko
nów.
Nagrodami w konkursie
były rośliny ozdobne. Posiadacze najładniejszych balkonów otrzymali dyplomy
oraz rośliny ozdobne. Kon-

kurs organizowany był już
po raz drugi. Organizatorzy
zapowiadają, że będzie on

tradycją.

(ana)

$

Pani lat 59, bez nałogów i zobowiązań, emerytka, finansowo niezależna, wzrost średni, pozna sympatycznego pana do lat 70, bez nałogów,
najchętniej zmotoryzowanego. Zdjęcie mile widziane, odpowiem na każ« dy list. Oferty tylko poważne.
sygn. 1275

piątek
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www.naszemiasto.pl
sieć lokalnych informacji

Powiat. Prezentacje

Nasze pierwszaki

W skrócie
Zostań Smurfem

pźłemi o
Pr?

CZŁUCHÓW. Wystarczy wykonać trzy
zadania, żeby zostać Smurfem. Oprócz

tego wszystkie dzieci, które obejrzą baśń
muzyczną „Wielka przygoda w Smurfolandii”, wezmą udział w grach, zabawach i konkursach oraz otrzymają prezenty, m.in. zabawne smurfowe czapecz-

ki. To jeszcze nie koniec atrakcji. Wśród uczestników

Kontynuujemy cykl
prezentacji uczniów
z klas pierwszych. Dzisiaj przedstawiamy
klasy: Ia w Szkole Podstawowej w Koczale
oraz klasy Ia i Ib
w Przechlewie.

zabawy rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody, m.in.
walkman i piłki. Przedstawienie odbędzie się 12 listopada na zamku w Człuchowie. Organizatorzy zaplanowali trzy przedstawienia — o godz. 8.30, 10 i 11.30. Cena
biletu wynosi 9 zł.
Dla Czytelników „Dziennika” mamy dodatkową niespodziankę — bezpłatne bilety na przedstawienie. Aby je
odebrać, wystarczy tylko przyjść do naszej redakcji przy
pl. Wolności 4 w Człuchowie z aktualnym numerem
„Dziennika Człuchowskiego” i odpowiedzieć na pytanie:
jaki kolor ubranka ma Papa Smurf. Liczba biletów jest
ograniczona.
(BaKa)

Zgłoszenia

Finansują najlepszych
CZŁUCHÓW. Pięćdżiesięciu pięciu uczniów szkół ponad-

Klasa I SP w Koczale. Wychowawca: Ewa Kuźniak. Sylwia Antoń, Małgorzata Binczyk, Agnieszka Brzeziańska, Michał Chodań, Aleksandra Ginter, Marta Kiryłko,
Weronika Kocot, Wioleta Kuszlewicz, Monika Kuźniak, Honorata Kuźniak, Weronika
Lehman, Kamil Lemański, Patrycja Lisowska, Michał Makowski, Lidia Melchert, Tomasz Minko, Patrycja Minko, Marcin Mrugalski, Remigiusz Nowaczyk, Kinga Obara, Laura Skrzypiec, Jacek Smętek, Patryk Stachowicz, Angelika Stasiak, Kinga Stasiak, Piotr Szafran, Bartosz Świergocki, Monika Zięba.

Fot. Krzysztof Lichucki

gimnazjalnych i studentów z powiatu człuchowskiego
otrzymało stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego. Podań było dużo więcej, bo ponad 150. Pieniądze na stypendia pochodzą przede wszystkim z Fundacji

Stefana Batorego w Warszawie. Reszta funduszów pochodzi od samorządów powiatu człuchowskiego. W tym roku

udało się zebrać na ten cel 87 tys. zł.
— Oświata w powiecie człuchowskim to dziś numer jeden — mówił Aleksander Gappa, starosta człuchowski. -

Zmieniają się oblicza szkół, bo tam rodzi się to, co dla
nas najważniejsze —- młodzież, która w przyszłości będzie kształtowała oblicze powiatu.
Oprócz średniej ocen, która musiała wynosić 4,0 dla
studentów i 4,5 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
komisja stypendialna brała również pod uwagę dochody w rodzinie. Maksymalnie mogły one wynosić 660 zł
na osobę. Wyróżnieni studenci będą otrzymywali 250 zł

miesięcznie, a uczniowie 120.
(deef)

Nasz plebiscyt
2 Sympatyczny belfer
Maria Opar, nauczycielka z Człuchowa nadal cieszy się
największą sympatią wśród naszych Czytelników. Plebiscyt jednak jeszcze trwa. To od Waszych głosów zależy,
który z nauczycieli uczących w szkołach podstawowych
bądź gimnazjach na terenie naszego powiatu zdobędzie

tytuł Najsympatyczniejszego Belfra. Do udziału w plebiscycie zachęcamy przede wszystkim uczniów. Dajemy
Wam okazję nagrodzenia belfrów, których szczególnie
lubicie. Do tej pory głosy sympatii wpłynęły także na

Klasa la SP w Przechlewie. Wychowawca: Kamila Wikaryjczak. Monika
rzyński, Sandra Ciesielska, Adrian Duch, Łukasz Gappa, Kinga Gemba,
Joanna Łopusińska, Klaudia Majer, Jacek Mazur, Maja Nenca, Dominik
sław Sądel, Justyna Schwenzfeier, Klaudia Slazik, Adam Sobota, Józef

Adamczyk, Olga Brzoza, Maciej ChmaPrzemysław Grążlewski, Martyna Kujawa,
Nowak, Patrycja Rymon-Lipińska, JaroStaniszewski, Wioletta Szmalc, Kinga Woj-

tuszko, Adam Źmuda-Trzebiatowski.

Katarzynę Orzłowską z Rzeczenicy, Dariusza Rudnickiego z Człuchowa, Leszka Chmielewskiego - nauczyciela z Przechlewa, Barbarę Michałek z Człuchowa
i Zbigniewa Suchackiego z Człuchowa.
Przypominamy, że nauczyciel cieszący się największą
popularnością, otrzyma tytuł Najsympatyczniejszego

Belfra Powiatu Człuchowskiego 2001 i nagrodę. Nagrodzimy także nauczycieli, którzy zajmą drugie i trzecie

miejsce. Upominki czekają również na osoby, które oddają swoje głosy. Przypominamy, że kupony należy do-

starczać pod adres: pl. Wolności 4 w Człuchowie.
Dziś zamieszczamy kolejny kupon i zachęcamy do
wspólnej zabawy. Regulamin plebiscytu dostępny jest
W NASZĄ) redakcji.

(MaP)

Klasa Ib SP w Przechlewie. Wychowawca: Hanna Pilarska. Agnieszka Cichecka, mateusz Dobek, Pweł Formal,
Ilona Giebarda, Anna Grabert, Agata Jezuita, Arkadiusz Kamiński, Karolina Karpińska, Patrycja Kerber, Leszek
Kloskowski, Ewa Kowcun, Piotr Kowcun, Robert Kozieł, Radosław Leszczyński, Mateusz Łoziński, Magdalena
Mogilnicka, Łukasz Orzłowski, Marlena Scharmach, Adam Szada-Borzyszkowski, Bożena Szymańska, Jakub Ślazik, Agata Wiechowska, Ewelina Wójcik, Alicja Żmuda-Trzebiatowska.
Fot. Mariusz Rutkowski
1. .

*

ś
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W Arkadii w Jastrzębiej Górze
wracają siły, radość życia
oraz zdrowie.
Pensjonat Żywienia Optymalnego w Jastrzębiej Górze to jedyny ośrodek

w północnej Polsce, gdzie można podreperować zdrowie, przechodząc
na dietę optymalną dr. Jana Kwaśniewskiego i poddając się zabiegom Z użyciem prądów selektywnych. Przyjeżdżają tu zwykle osoby starsze, cierpiące
na nieuleczalne choroby takie jak cukrzyca, miażdżyca czy astma, którym

współczesna medycyna oferuje jedynie stosy środków farmaceutycznych.
”„

W ostatnich latach na całym
świecie, a szczególnie w Ameryce i Europie, można zauważyć
| wzrost zainteresowania zdro| wym
systemem
życia.
Po-

wszechnie propagowane są spozachowania
zdrowia,
| soby
wśród których główną rolę
przypisuje się żywieniu. Moda
na dietetyczne odżywianie jest
tak powszechna, że nawet dziec-

ko, które nie umie jeszcze pisać
i czytać jest w stanie określić,
„które produkty są zdrowe,
a które szkodliwe. Obecnie
przeciętny człowiek zdaje się
wiedzieć i robić więcej dla zdrowia niż kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu.
Nawet w pismach kobiecych
zajmujących się modą i gospodarstwem domowym
można
znaleźć wskazówki dotyczące
prawidłowego odżywiania, które świadomie lub nie przenoszone są na nasze stoły. Tysiące różnych diet oparte są na tych. samych schematach, które niezmiennie od wielu lat obowią| zują w dietetyce.
Autorzy tzw. „cudownych
diet” zgodnie bez zastanowienia
powtarzają, że zdrowe są owoce, warzywa, produkty mleczne,

a przyczyną większości chorób
są tłuszcze zwierzęce. Nawet le| karze twierdzą dzisiaj, że spoży|

i

stawów czy cukrzyca są tak powszechne,

że

trudno

znaleźć

osobę po 60. roku życia całkowicie zdrową.
Dla przykładu mogę podać,
że wg oficjalnych danych liczba
chorych na cukrzycę typu II
w przeciągu ostatnich 100 lat
w Polsce wzrosła z 1 promila do
5% (czyli 50-krotnie), z czego
największy skok przypada na lata 90-te XX-wieku. Logicznie
należałoby przyjąć, że skoro ludzie żywią się coraz lepiej to zapadalność na te choroby powinna spadać, tymczasem dzieje się
dokładnie

na

odwrót.

Jest

to

spowodowane
powielaniem
błędnych dogmatów żywieniowych bez zadania sobie trudu
na ich sprawdzenie.
Współcześnie obowiązująca
dietetyka jest pełna sprzeczności i paradoksów. Paradoksem
można nazwać to, że ludzie
twierdzący, iż natura jest najdoskonalsza, zalecająca jako zdrowe produkty, te które dla człowieka w stanie surowym (naturalnym) są niejadalne i przed
spożyciem trzeba je poddać obróbce termicznej. Chleb, wszelkiego rodzaju makarony, ryż,
kasze,

ziemniaki

czy

mogą być zdrowe.
Każdy prawie
sprawę,

że

cukier

soja

zdaje
to

nie

sobie
„biała

syconych prowadzi do rozwoju
miażdżycy, nadwagi czy stłusz-

śmierć” i wielu lekarzy przestrzega przed jego nadmiernym
spożyciem, zalecając różne sło-

czenia wątroby. Tymczasem mi-

dziki, które w rzeczywistości są

mo zmian nawyków żywieniowych na „zdrowe” daje się zauważyć radykalny wzrost zapadalności na tzw. choroby cywilizacyjne. Nadciśnienie tętnicze,
choroba wieńcowa, choroby

jeszcze większą trucizną. Ci sami lekarze bardzo często zalecają jako zdrowe owoce; takie jak
jabłka czy gruszki, które zawierają taki sam cukier jaki znajduje w cukierniczce (średnio 5 ły-

wanie nadmiarów tłuszczów ga-

PAN PRZEMYSŁAW PALA
LEKARZ MEDYCYNY
Z ogromną satysfakcją składam Panu serdeczne podziękowania za przywrócenie mnie
i żony do świata ludzi tryskających życiem i energią.
Podczas pobytu w „Arkadii”
z dnia na dzień wracały nam siły i ustępowały dokuczliwe choroby. Zarówno u mnie jak
i u żony ciśnienie tętnicze wróciło do normy, przestały nas nękać bóle w okolicach „mostka”,
a podwyższony poziom cukru
we krwi powrócił do normy.
Z. przyjemnością informuję Pana doktora, że żywienie opty- malne doprowadziło już po tygodniu do zlikwidowania nieprzyjemnych
„usztywnień”
w stawach kolanowych. Menu
w „Arkadii” składające się z jaj,
tłuszczów zwierzęcych i mięsa
pozwoliło
mi
zapomnieć

o stłuszczonej wątrobie. Aktualnie nie odczuwam żadnych
wzdęć i bólów. Bardzo się cieszę, że mogłem po konsultacji
z Panem odstawić lekarstwa na
cukier,

nadciśnienie,

serce

1 osteoporozę. Teraz już wiem,
że w ciągu roku mogę oczekiwać przyrostu masy kostnej do
35% istniejącego ubytku — co
napawa mnie ogromną nadzieją. Chce mi się krzyczeć z radości, że po tylu latach przygnębienia wróciła radość życia i to
po dwóch tygodniach żywienia
„tłuszczami” we właściwej proporcji między białkiem, tłuszczem i węglowodanami.
Panie doktorze jest dla mnie
sprawą wprost niesamowitą, że
stosując dietę tzw. „tłustego żywienia” regularnie zarówno ja,
jak i moja żona odnotowujemy

dym podręczniku do biochemii.
Współczesne poglądy dietetyczne stają w wyraźnej sprzeczności z podstawowymi prawami
rządzącymi
naszym organizmem, dlatego muszą przynosić
poważne szkody. Aby ich uniknąć i umożliwić prawidłowe
funkcjonowanie organizmu należy dostarczyć mu odpowiednio, zgodnie z naturą zaopatrzenie. Wzór takiego odżywiania
człowieka powstał w Polsce już
ponad 30 lat temu i jest on coraz
szerzej stosowany przez osoby
chore w celu osiągnięcia dobrego stanu zdrowia. Jego twórcą
jest dr Jan Kwaśniewski. Swój

żeczek na owoc). Powszechne
spożywanie ogromnych ilości
ww. produktów jest przyczyną
przeciążenia przewodu pokarmowego, który nie jest przystosowany do ich trawienia co powoduje występowanie wzdęć,
zaparć, wiatrów, nadkwaśności
czy choroby wrzodowej. Mamy
obecnie do czynienia z panicznym lękiem przed tłuszczami
spowodowanymi mitem o ich
wysokiej
szkodliwości,
co
skrzętnie wykorzystują i podsycają producenci tak zwanej
„zdrowej żywności” opartej na
węglowodanach.
Tymczasem okazuje się, że
około 80% tłuszczu w organizmie (w tym tych odpowiedzialnych za otyłość i miażdżycę) jest
produkowana w wątrobie z cukrów, a zwłaszcza fruktozy. Organizm ssaków czyli również
człowieka wytwarza tym więcej
tłuszczu im więcej spożywa cukrów. Lipidy i cholesterol zawarte w pożywieniu nie mają
bezpośredniego związku z ich
poziomem we krwi, ponieważ są
wykorzystywane jako źródło
energii. Po ich nadtrawieniu
w przewodzie pokarmowym
przedostają się do tkanek z ominięciem
wątroby,
ponieważ
w przeciwieństwie do białek
i węglowodanów nie wymagają
przetworzenia. Wolne kwasy
tłuszczowe jako gotowe źródło
energii są spalane, w wyniku
czego powstaje CO? i H2O, czyli substancja całkowicie nietoksyczna.
Przytoczone
przeze mnie
przykłady nie są żadnym nowym odkryciem i można o tym
przeczytać praktycznie w każ-

model nazwał on Żywieniem
Optymalnym, ponieważ zapewnia niezbędne pokrycie organizmu na wszystkie składniki odżywcze. Podstawą diety jest
znaczne ograniczenie ilości cukrów, tak by ich ilość wynosiła
około 0,8 g na kg masy ciała czyli średnio 50-70 g na osobę (należy pamiętać, że cukry stanowią tylko nieznaczną część wagi
warzyw i Owoców).
Taka ilość cukru uniemożliwia praktycznie rozwój chorób
cywilizacyjnych, ponieważ jest
on prawie w całości wykorzystywany przez czerwone krwinki.
Żywienie optymalne zakłada
dostarczenie organizmowi możliwie najbardziej wartościowych
białek czyli chemicznie podobnych do składu ciała ludzkiego.
Takie
proteiny zawarte
są
w Żółtkach jaj, szpiku kostnym
i podrobach. Dzienne zapotrzebowanie na białko na początku
żywienia optymalnego wynosi
ok. 1 g/kg masy ciała, czyli średnio 70-80 g. Podstawę wagową
stwa w postaci żywienia optymalnego?
Nie zrozumiałe jest to, że tym

spadek wagi. Przez okres dwóch
tygodni pobytu w „Arkadii”
moja nadwaga zmniejszyła się
o 2 kg. Po sześciu tygodniach
żywienia optymalnego moja
otyłość spadła o 10 kg i systematycznie maleje. Przy tym najważniejszą sprawą jest to, Że jedząc optymalnie nie odczuwamy chęci dojadania, co miało
miejsce przy innych dietach,
a w szczególności przy diecie
warzywno-owocowej. Trudno
zrozumieć, że przy diecie warzywno-owocowej wątroba puchła i ciągle odczuwałem chęć
dojadania.
Panie doktorze dlaczego oficjalna medycyna nie chce poznać tak prostego i skutecznego
leczenia jakim jest żywienie
optymalne? Dlaczego setkom
tysięcy ludzi cierpiących na dolegliwości wątroby, trzustki, serca czy mających miażdżycę, kamienie nerkowe i woreczka żół-

setkom tysięcy ludzi nie daje się
szansy powrotu do zdrowia, ale
i wielokrotnie dania możliwości
odrzucenia wózków inwalidzkich, czy kul. Na moich oczach
kołega Krzysztof Symonolewicz
uratował nogę z daleko posuniętą miażdżycą od „topora”,
bowiem oficjalna medycyna zaleciła obcięcie nogi na wysokości kolana.
Serdecznie dziękuję całemu

personelowi Centrum Żywienia
Optymalnego w Jastrzębiej Górze za wiedzę, którą przekazują
swoim
pacjentom
o każdego z nich.

i

troskę

na diecie dr Jana Kwaśniewskiego stanowią tłuszcze zwierzęce, możliwie najbardziej nasycone, których zjada się od 100
do 300 g/dobę w zależności od
zapotrzebowania.
Powyższy
model odżywiania okazuje się
nie tylko doskonałym do prawidłowego funkcjonowania, ale
również umożliwia regenerację
organizmu oraz samowyleczenie się chorób uznawanych za
nieuleczalne. W ciągu ostatnich

5. lat liczba optymalnych w Polsce zwiększyła się 10-krotnie
i obecnie wynosi ok. 2 mln.
Optymalnych można znaleźć
już na całym świecie, a od ponad roku działa również grupa
w Toronto. Sam zajmuję się żywieniem optymalnym już od ponad 4 lat i przez ten czas ani razu nie spotkałem się by komukolwiek ono zaszkodziło.
Od 1,5 roku jestem konsul-

tantem w Centrum

chorobach jak: cukrzyca, nadciśnienie, chromanie przystankowe, choroby przewodu pokarmowego, choroby zwyrodnieniowe i wiele innych. Dodatkowym bardzo korzystnym elementem jest szybka utrata wagi
u większości pacjentów, co poprawia ich samopoczucie. Również tutaj w Toronto spotykam
się z ludźmi, którzy stosują żywienie optymalne już od kilku
lat i pozbyli się wielu podobnych chorób.
W celu znacznego przyspieszenia powrotu do zdrowia stosujemy w naszych placówkach

prądy selektywne, które pozwalają przyspieszyć wyleczenie nawet do kilku, kilkunastu dni.
Mimo, że współczesna medycyna neguje możliwość wyleczenia
np. choroby wieńcowej

czy cu-

krzycy typu II to tych wyleczeń
jest już coraz więcej, a liczba ży-

Żywienia

wiących

się optymalnie

stale

Optymalnego w Jastrzębiej Górze, gdzie przewinęło się około
2500 pacjentów i u wszystkich
stwierdzono poprawę lub całkowite wyleczenie (z odstawieniem leków włącznie) w takich

wzrasta

i nic nie wskazuje

aby

2x

©

miało to ulec zmianie, '
Lek. med.
Przemysław Pala

Centrum Żywienia Optymalnego

ul. Bałtycka 15 Jastrzębia Góra
tel. (0 58) 674 80 4

Zapraszamy na turnusy z nauką

—

prawidłowego żywienia optymalnego |

dr. Jana Kwaśniewskiego |

Wspomaganie organizmu prądami selektywnym

w leczeniu astmy, cukrzycy, miażdżycy,

nadciśnienia, choroby zwyrodnieniowej stawów
i kręgosłupa, neurastenii, nietrzymania moczu,
nadwagi i innych schorzeń.

ZRZUCANIE ZBĘDNYCH KILOGRAMÓW
BEZ GŁODOWANIA I BEZ LEKÓW!
Organizujemy turnusy 7- i 14-dniowe.
W programie pobytu:

w konsultacje lekarzy optymalnych,
w zabiegi prądami selektywnymi,
w mognetostymulacja,

w codzienne szkolenie w zakresie prawidłowego

stosowania żywienia optymalnego.
Jesteśmy jedynym ośrodkiem mającym
rawo

posługiwa ć si

znakiem

to-

k Państwa Kwaśniewskich. Jest
arancja stosowania prawidłowych
receptur żywieniowych.

p
waro
to

-

ciowego nie przepisze się lekar-

Tekst na prawach ogłoszenia R-14059/A/1152
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Człuchowski

Człuchów. Mały Bieg Tura

Pół tysiąca dzieci
Oy

Tak licznej obsady nie
spodziewał się nikt
z organizatorów. Do
walki w trzeciej edycji
tzw. małego Biegu Tura
stanęło ok. 600 dzieci,
uczniów szkół podsta-

wowych i gimnazjów
powiatu człuchowskie-

OLEJ
OPAŁOWY

go i chojnickiego.
W ubiegłym roku rywalizowało

ze

sobą

około

250

młodych lekkoatletów. —- Wyszłam z inicjatywą organiza-

cji Biegu Tura dla najmłodszych - opowiada Katarzyna
Pliszka, główna organizatorka zawodów. - O takiej właśnie imprezie myślał mój tata. Niestety, nie zdążył doprowadzić jej do skutku.

lekki RGterm
Katarzyna Skwierawska
z Człuchowa odbiera nagrodę z rąk Katarzyny
Pliszki.
Fot. Krzysztof Pazdalski

Henryk
Pliszka zmarł
przed trzema laty, 27 paź-

PHU

. Biuro Handlowe:

rektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie. — Jednak ze względu na bezpieczeństwo Ww przyszłym roku

Stacje Paliw
- Bytów, Udorpie, tel.fax 822 33 44

- PKS Bytów, ul. Wybickiego 2, tel. 822 34 23
- Koczała, ul. Przemysłowa 11, tel. 0608 85 61 50
- Miastko, ul. Dworcowa 4, tel. 857 58 00

zawody przeprowadzimy na

stadionie, a nie jak w tym-roku na człuchowskim rynku.

bieta Rosińska i Irena Jabłońska.

1/2

Żukowo, ul. Kościerska 11
tel.(058) 685 90 12-14, 681 72 74, fax 685 93 94

dodaje Ryszard Szybajło, dy-

w przeprowadzeniu biegów
pomagały: Krystyna Kasner, Krystyna Polek, Elż-

ul. Żeromskiego

Zamówienia można składać:

— Cieszy nas takie zainteresowanie małym biegiem -

dziernika. Dziś jego imię
nasi Ogólnopolski Bieg Tux
którym startuje czołówka polskich biegaczy.
Katarzynie
Pliszce

RAF-OL sp. zo.o. 80-319 Gdańsk,

(KP)
(D Rafineria Gdańska

| SPRZEDAŻ
USA

REKLAMA

Go małp

AGENCJA PROMOCYJNO-HANDLOWA

ZATRUDNI PRACOWNIKA
NA STANOWISKO
PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO

py
ZZA

Na Osiedlu "CENTRUM
Rumia Janowo od 28 m' do 99 m*

TW
WOPJJ

WYMAGANIA:

- WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE
- ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA
- WIEK DO 30 LAT

410

|

SPÓŁKA Z 0.0.

| |

CZŁUCHÓW

ul. Jerzego z Dąbrowy 5a
tel./fax (059) 8342204

FERUJEMY:

Garaże
w budynku

l usługi budowlane

Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Janowo"
- Generalny realizator: P.H.U. „Zis” s.c. Gdynia

M kosztorysowanie
M materiały budowlane

—

(inwestycyjne, modernizacyjne)
BB usługi transportowe

Zapraszamy do firmowych
punktów sprzedaży
- materiałów budowlanych:

- ŁATWOŚĆ W NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW
DOŚWIADCZENIE W HANDLU MILE WIDZIANE.

+

Człuchów-Hurtownia

Odpowiadamy na wybrane oferty. Ofert nie zwracamy .

ul. Jerzego z Dąbrowy 5a

- tel./fax 8342677

OFERTY PISEMNE PROSIMY SKŁADAĆ
OSOBIŚCIE LUB LISTOWNIE W SIEDZIBIE FIRMY
CZŁUCHÓW UL. J. Z DĄBROWY 3H, W TERMINIE DO 7 DNI OD
UKAZANIA SiĘ OGŁOSZENIA.

Debrzno
Rynek 2

tel./fax 8337327

R-14287/A/1432

_PRACA

FARUD

Rzeczenica

EKO - VICTOR

ul. Człuchowska 12

tel./fax 8331554
Czarne

ul. Dworcowa 1

tel./fax 8332454

MONTAŻ
GAZOWYCH
INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

o”
77-300 CZŁUCHÓW
ul. Polna 10

tel. (059) 8346344

kom. 0608 225 060

w

Przechlewo
ul. Człuchowska 17k
tel./fax 8334054

<%

1
49*

Koczała
ul. Zielona 2
tel./fax 8574789

ę
|

4

<|
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Teraz Peugeot 206 dostępny już od 31.490 zł!*

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.
T

ZAKŁAD POSIADA HOMOLOGACJĘ I.T.S.

PEUGEOT

*Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły w salonie.

[ N

=

R

u
VA

ED
O

80-781 Gdańsk, ul. Reduta Żbik 5, tel./fax 305 71 66-69
R-14057/A/884

BEZPŁATNY
TRANSPORT
KARTA STAŁEGO
KLIENTA —
RABATY
- warunki na miejscu
R-3484/C/1416

e
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Gmina Człuchów. Według Rocławskiego

Nasi najbliżsi

Klocki uczą czytać

Na świat przyszli

Jak sprawić, aby w krót-

kim czasie kilkuletnie
dziecko biegle czytało,
wyraźnie artykułując
głoski, z intonacją jed-

Agata, córka Aleksandryi Jarosława
Puszcz z Człucho-

Artur Wałach
z Czarnego, ur.
10.10.2001 o godz.

wa, ur. 29.09.2001

9.55, 3300 g, 54 cm,

7.30, 2850 g, 50 cm,

noznacznie sugerującą,

o godz.23.05, 3150 g,

SP ZOZ Człuchów.

SP ZOZ Człuchów.

że malec doskonale rozumie, co czyta?

Córka pp. Dwojak
z Ględowa, ur.
10.10.2001 o godz.

55 cm, SP ZOZ

Człuchów.

W

szkołach

wych

w

podstawo-

Rychnowach,

Wierzchowie

Człuchow-

skim, Bukowie i przedszko-

lu w Wierzchowie Człuchowskim
przedszkolaki
i uczniowie młodszych klas

szkół
Daria Materek z De-

brzna, ur. 9.10.2001
o godz. 21.15,
3200 g, 54 cm, SP

ZOZ Człuchów.

Klaudia Gizela Ma— toga z Debrzna, ur.
10.10.2001 o godz.
14.45, 3300 g, 54 cm,
SP ZOZ Człuchów.

Łukasz Adrian Na. górski z Człuchowa,
ur. 8.10.2001 o godz.
23.35, 3500 g, 56 cm,

SP ZOZ Człuchów.

podstawowych

uczą

się czytania oraz poprawnego pisania metodą Bronisława Rocławskiego.

— Sprawa jest prosta, trzeba nauczyć się posługiwać
glottodydaktyką, czyli metodą opracowaną przez językoznawcę, prof. Bronisława
Rocławskiego z Gdańska -

mówi Maria Gulatowska,
nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Rychnowach,
która

Wiktoria Ginda
z Człuchowa, ur.

Mateusz Pliszka
z Człuchowa, ur.

Basia Małgorzata
Szada-Borzyszkow-

10.10.2001 o godz.

12.10.2001 r. o godz.

ska z Konarzynek,

10.45, 3100 g,
56 cm, SP ZOZ
Człuchów.

13.20, 2900 g,
52 cm, SP ZOZ
Człuchów.

ur. 12.10.2001 r.
o godz. 19.35,
2900 g, 57 cm, SP
ZOZ Człuchów.

Łukasz Dębski
z Człuchowa, ur.
11.10.2001 r. o godz.
8.20, 3650 g, 58 cm,
SP ZOZ Człuchów. *

Julia Bondarenko

Jakub Szerszeń

z Człuchowa, ur.

z Debrzna, ur.

11.10.2001 r. o godz.
9.05, 2600 g, 51 cm,

15.10.2001 r. o godz.

SP ZOZ Człuchów.

19.50, 3800 g, 58 cm,
SP ZOZ Człuchów.
Fot. Józef Szymanowski

Pożegnania
m Ostatnia droga

pracuje

w

szkole

z dziećmi kilkanaście lat,
a Od kilku uczy je wymienionym sposobem. — Glottodydaktyka

polega

na

nauce

czytania i pisania dzieci ma-

Uczniowie z Rychnów chętnie uczą się za pomocą klocków.
rakterystyczne danej litery. , i nauki. Poprzez zabawę
dzieci będą zdobywać nowe
Od początku mają do czyumiejętności, co w efekcie
nienia z całym alfabetem.
Każda litera na klocku jest
w czterech wariantach - pi-

sana,
drukowana,
mała
i wielka. Stały kontakt z literami bardzo

szybko dopro-

zabawie, one nawet nie wie-

wadza do prawidłowego rozpoznawania i nazywania liter. Uczniowie obcują z całym 44-literowym alfabetem. —- Dziecko żyje tylko
w świecie dźwięków - doda-

dzą, że się uczą.

je

Zielonym do dołu

Przez kontakt z klockami,
nabywa bierną znajomość liter, a to wyzwala w nim chęć
pisania.

jących

już

3 lata,

czyli

od

momentu, kiedy zaczynają
mówić. Metoda ta wspaniale
wprowadza maluchy w świat
liter, bo wszystko polega na

A uczą się układając...
klocki dydaktyczne logo, na
których wypisane są litery.
Klocki mają zielony pasek
u podstawy, co pomaga
dziecku rozpoznać, w którą
stronę trzeba je ułożyć, by
prawidłowo odczytać graficzny znak. Klocki na początku służą do zabaw konstrukcyjnych,
następnie
dzieci poznają cechy cha-

Maria

Gulatowska.

-

Nauka przez zabawę
- Dla dzieci to wspaniała
zabawa - mówi Danuta Porowska,
przedszkolanka
z Wierzchowa Człuchowskiego. - W tej metodzie każde dziecko musi mieć specjalne klocki, które służą
jednocześnie do zabawy

doprowadzi do doskonałego
rozpoznawania i nazywania
liter. Metoda ta działa i zdaje
egzaminy. Nauka przychodzi

dzieciom łatwiej, jest to nauka bezstresowa.
Każde
dziecko należy traktować indywidualnie, praca więc
przebiega wielopoziomowo,
czyli

zadania

dostosowane

są do indywidualnych możliwości dziecka.
;
Dzieci

w

zabawie

mogą

odkrywać

pracę

wiązadeł

głosowych,

warg

i języka.

Prowadzi
czenia

się również

oddechowe,

ĆWi-

mające

uświadomić dzieciom konieczności oddychania nosem.
- W trakcie układania
klocków dzieci poznają kolejność

alfabetyczną

liter,

uczą się wyraźnego wymawiania

lanta

głosek — dodaje Jo-

Kozłowska,

Fot. Krzysztof biezadcki

cielka ze Szkoły Podstawowej w Bukowie. - Na począt-

ku bazuję na głoskach trwałych, które można wydłużać.
Są to samogłoski i niektóre
spółgłoski, np. m,n,z. Na
spółgłosce r świetnie można
prowadzić ćwiczenia logopedyczne.

Według pań uczących tą
metodą,

uczniowie

oraz

przedszkolaki szybciej opanowują technikę czytania
metodą
„ślizgania
się”
Z klocka na klocek, niż jak to

było do tej pory, przez głoskowanie. Dzieci układają
same na klockach tekst
i później go czytają. Po takich ćwiczeniach zmniejsza
się liczba dzieci z dysie
dysgrafią, piszących z bł ud”
mi ortograficznymi.

Do czytania przechodzi
się dopiero wtedy, gdy dzieci
opanują umiejętność składania wyrazów z głosek i bez
trudu rozpoznają litery.

nauczy-

(kil)

Nasza akcja

Skrzyn a za prenumeratę
y bigniew

Główczewski

z Rychnów jest jedną
-z osób, która otrzymała od
nas skrzynkę za prenume-

Człuchowianie, bliższa oraz dalsza rodzina pożegnali
Mariannę Witecką — najstarszą mieszkankę miasta.
Fot. Krzysztof Lichucki

CZŁUCHÓW. Człuchowianie, bliższa oraz dalsza rodzina
pożegnali Mariannę Witecką — najstarszą mieszkankę

miasta. W styczniu skończyła ona 100 lat.
Urodziła się 31 stycznia 1901 roku w Białaczowie w powiecie Opoczno. W czasie działań wojennych w 1915 roku wyjechała z rodzicami do Rosji. Zamieszkali w Bobrujsku, w miejscowości, w której mieszkali także inni
Polacy. Do dziewięćdziesiąt piątego roku życia chodziła
samodzielnie do kościoła.

W ostatniej drodze Marianny Witeckiej nie zabrakło
wnuków, prawnuków oraz praprawnuków.

(kil)

ratę „Dziennika Bałtyckiego”. Pan Zbigniew jest statym Czytelnikiem „Dziennika”, przegląda go codziennie od czasu nowego podziału wojewódzkiego. Interesują go wydarzenia, to,
co się dzieje w naszym regionie.
- Najchętniej czytam
„Gratkę” oraz wiadomości
sportowe - mówi Zbigniew
Główczewski. - Ostatnio
szczególną uwagę zwróciłem na dodatek „Wokół
Domu”. Szczególnie inte-

resują mnie informacje
o uprawie i pielęgnacji roślin

ozdobnych.

Uważam,

że mógłby powstać dodatek poświęcony tylko tej
dziedzinie.
(ana)

Zbigniew Główczewski z Rychnów jest stałym prenumeratorem „Dziennika”.
Fot. Aneta Stopa-Gągoł
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TPA
sieć lokalnych informacji

I 997 policja

M 998 straż

pożarna

m 999;
R]

Bajka

TYDZIEŃ

i

z Odkryj W sobie talent
CZARNE. Miejski Ośrodek Kultury w Czarnem prowadzi
zajęcia w różnego rodzaju sekcjach zainteresowań. Jest

z czego wybierać i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
W poniedziałki w godz. 17-18.30 spotyka się zespół wokalny

Aplauz, w godz. 20-21 prowadzone są zajęcia aerobiku, natomiast w godz. 18-20 młode talenty „szlifują” głosy w studiu piosenki. We wtorki w godz. 16-18.30 odbywają się próby zespołu wokalnego, w godz. 18.30-21 prowadzone są zajęcia taekwondo. W każdą środę w godz. 17-18 spotykają
członkowie zespołu wokalnego Serduszka, od godz. 16-21
ćwiczy zespół Rising Sun. Od godz. 20-21 można rozruszać
się podczas zajęć aerobiku. Czwartek w godz. 16-19 należy
do zespołu ludowego Pomorzanki, natomiast w godz. 19-21

do sekcji taekwondo. W piątki w godz. 14.30-17 prowadzone
są zajęcia w kole plastycznym, godz. 15.30-17 - nauka gry
na gitarze, godz. 17-19 spotyka się zespół gitarowy. W godz.
19-21 prowadzone są zajęcia dla amatorów poezji śpiewa-

Fot. materiały promocyjne

człuchowskim kinie
do znanej prawdy, że praw„Uciecha” wyświetlany
dziwe piękno człowieka kryjest film dla całej rodziny pt.
je się w jego wnętrzu. Nie„Shrek”. Olbrzym Shrek żył
ładny Shrek zdobywa miłość
spokojnie na malowniczym
pięknej księżniczki Fiony,
bagnie. Budził powszechną
która doceniła zalety jego
zgrozę z powodu swego wycharakteru. Wspaniały film
glądu i manier. Pewnego
dla całej rodziny. Scenariusz
filmu powstał na podstawie
dnia lord Farquaad, władca
krainy zesłał na bagno Shreksiążki Wiliama Steiga. Głoka wszystkich bohaterów basów polskiej wersji językojek... Film uczy tolerancji dla , wej użyczyli m.in. Zbigniew
inności i przekonuje o słuszZamachowski (Shrek) i Jerzy
ności walki z kompleksami.
Stuhr (osiołek).
Przesłanie filmu nawiązuje
:
(ana)

nej. W soboty w godz. 9-13 prowadzona jest nauka na instrumentach dętych, również w soboty spotykają się członkowie zespołów tanecznych - Bajlando, w godz. 12-14, natomiast Biedroneczki w godz. 14.30-16. W niedzielę w godz.
13-15 swoje próby przeprowadza orkiestra dęta.
Osoby zainteresowane zajęciami mogą zgłaszać się w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Kolejowej 14, codziennie

W godz. od 8 do 20. Szczegółowe informacje zyskać można
również pod numerem tel. 83-329-11.

£ Na ryby z Rybakiem

PRZECHLEWO

PRZECHLEWO. W Domu Kultury spotykać się będzie sekcja
ekologiczno-wędkarska, prowadzona społecznie przez Wojciecha Rybaka, nauczyciela przechlewskiej szkoły. Sekcja jest
otwarta i chętnie przyjmie w swoje szeregi nowy „narybek”.
- Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek o godz. 16.
. (ana)

m Wystawa w Metropolis

Z „Dziennikiem” po bilet

RZECZENICA
Uczestnicy wernisażu oglądali prace Roberta Stawiarza
przy lampce szampana.
Fot. Barbara Kałduńska -

8 Zwierzęta w muzeum
CZŁUCHÓW. Do 25 stycznia przyszłego roku w Muzeum
Regionalnym w Człuchowie oglądać można wystawę pt.
„Brat Krokodyl, Siostra Ryba. Zwierzęta w Kulturze Czarnej
Afryki” Wystawa pochodzi ze zbiorów Państwowego Mu-

zeum Etnograficznego w Warszawie. Cena biletu: 2 zł - normalny, 1 zł — ulgowy.

M Trzydzieści sześć batików w MDK
CZŁUCHÓW. Przypominamy, że w Miejskim Domu Kultury
. czynna jest wystawa batiku. Prace pochodzą z Ośrodka Kultury w Słupsku, z pracowni Marii Hasiec i wykonane są
przez dzieci i młodzież. Ciekawostką jest fakt, że wystawa ta
gościła również w Indonezji.

CIERZNIE

m Malowana biblioteka
CZŁUCHÓW.15 listopada mija termin składania prac na
konkurs plastyczny, ogłoszony z okazji 55-lecia działalności

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie. Konkurs pt.
„Biblioteka XXI wieku w moim mieście” przeznaczony jest

dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów.

,

CZŁUCHÓW. Przez dwa tygodnie w barze Metropolis oglądać
można prace Roberta Stawiarza, dwudziestojednoletniego
mieszkańca Człuchowa. Jak mówi sam o sobie, rysuje od
dziecka. Na początku były szkice kredką. Robert ma już za so'bą jedną wystawę w Miejskim Domu Kultury w Człuchowie.
Teraz można oglądać kilka jego wybranych obrazów i grafik.
- Do tej pory malowałem właściwie do „szuflady”. Wiele
moich prac rozdałem też przyjaciołom i znajomym - mówił

podczas wernisażu Robert Stawiarz. - Ta WIALANE jest dopiero drugą w moim życiu.
Robert Stawiarz skończył Liceum Ogólnokształcące w Człuchowie. Obecnie studiuje wzornictwo w Koszalinie. - Moim
marzeniem była szkoła plastyczna, zabrakło mi jednak trochę
odwagi - stwierdził człuchowianin. - Mam jednak nadzieję, że
uda mi się kiedyś skończyć Akademię Sztuk Pięknych.
Bar Metropolis, w którym można oglądać prace Roberta
Stawiarza, znajduje się przy człuchowskim Rynku. Czynny
jest w godzinach 12-24, w niedzielę 18-24.
(BaKa)
REKLAMA

(ana)
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Rumia. Igrzyska młodzieży

Sport w pigułce
EE Makroregion juniorzy
Czarni Czarne — Bałtyk Gdynia 1:2 (1:0)
Jedynego gola dla gospodarzy strzelił Marcin Schaefer
20 min. Czarne: Kosek, Łazor, Pudzianowski, Stanios,
Wfłodarczak (25 min Rolniczak), Chybiński (78 min Sta-

|

Złoto Agnieszki

nisławczyk), Szwałek, Kuca (70 min Kowalewski), Sobiegraj, Głuszak, Schaefer (30 min Kowalczyk). Trener
Kazimierz Krawczuk.

8 Juniorzy młodsi
Czarni Czarne — Bałtyk Gdynia 0:9 (0:4)
Czarne: Celiński (41 min Kaszyński), Osiński, Kowalewski, Małka (41 min Galanty), Wolski, Włodarczak, Ka-

szyński (41 min Polonyj), Krawczuk (70 min Kumoch),
Pałubicki (41 min Klikowski), Rapa (60 min Hinc), Ko-

nieczny. Trener Janusz Winicki.

Z Liga okręgowa
HB Juniorzy starsi
Piast Novena Człuchów - Prime Food Brda Przechlewo
2:1 (1:0). Bramki zdobywali Dariusz Meller, Kamil Gałkowski (Piast), Sylwester Rudnik (Brda).

Piast: Borkowski, Wanda (Gałkowski), Muzyka, Kaszuba, Soszka, Bulwan, Meller, Kolago, Klimowicz, Dopadło,
Kałdowski (Chromiec). Trener Andrzej Piworowicz.
Brda: Tandecki, Milczarski, Pęczak, Myszka, Tarasik,
Szypryt, Kwietniewski, Borchard, Reinert, Rudnik,
Treptos. Trener Andrzej Pluto-Prądzyński.
MKS Debrzno - Słupia Kobylnica 3:2 (3:2)

Strzelcy bramek dla MKS: Radosław Wójtowicz, An-

drzej Jażdżewski, Tomasz Janiak.
MKS: Szczepański, Szlempo, A. Jażdżewski, Krampikowski, Janiak (80 min P. Osiurak), A. Mendrek (75 min Wegner), Sieg (46 min Lemańczyk), G. Nowak, Grochowina,
R. Wójtowicz, Kostiureczko. Trener Adam Mikowski.
HB Juniorzy młodsi
Piast Novena Człuchów - Prime Food Brda Przechlewo
3:1 (2:0). MKS Debrzno - Słupia Kobylnica 5:2 (2:1)
Bramki dla MKS zdobywali: Kamil Sieg, Łukasz Jażdżewski, Grzegorz Pryba, samobójcze - 2.
MKS: Zubrynowicz, Pawlukiewicz, Łepek, Łopieński,
Małysz, Litwiniuk (41 min R. Osiurak), Sieg (41 min Ł.
Jażdżewski), P Osiurak (41 min P. Staniol), Żywień (41
min Pryba), Wegner. Trener Adam Mikowski.
m Oldboje

Czarni Czarne - Strażak Świeszyno/Manowo 4:0 (0:0)

Bramki dla Czarnych zdobywali: Jan Galanty - 2, Zbigniew Sołtysiak, Henryk Bednarski.
Czarne: Pelikan, J. Galanty, M. Galanty, R. Galanty, Bod-

nar, Maciejewski, Słotwiński, H. Bednarski, Klikowski,
Semmer, Sołtysiak. Na zmiany wchodzili (Szczygieł,
Wojciechowski).
.
Pamet
Świdwin — OSiR Człuchów 3:0 w.

Sporą niespodziankę
sprawiła Agnieszka Kaczor z Debrzna, wygrywając bieg na 800 metrów podczas XXX Wojewódzkich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej
w indywidulanych biegach przełajowych szkół
podstawowych oraz III
Dobrze wypadli też pozostali reprezentanci naszego
powiatu.
Zawody

z udziałem 376 zawodników
odbyły się w Rumi 20 października br.
Powiat

człuchowski

w tych zawodach reprezentowało 20 zawodników, wyłonionych w eliminacjach
powiatowych rozegranych
w Przechlewie 10 paździerAk
nika br. pod patronatem
„Dziennika
Bałtyckiego”.
Agnieszkę Ka czor dekorował złotym medalem mistrzostw województwa Witold
W Rumi najlepiej wypadły
Recław, burmistrz Rumi.
Fot. Mariusz Rutkowski
biegaczki szkół podstawo- ,
200 m zajął Łukasz Imiamiejscu. Jej koleżanka Julita
ni. - Agnieszka nie trenuje.
wych rocznika 1989 i młodnowski z Człuchowa.
Haraf przybiegła na 12 miejsze. Agnieszka Kaczor, mi- . Swój sukces zawdzięcza jeJuż po raz kolejny zabrascu, a Malwina Szydłowska
dynie wrodzonym predysstrzyni powiatu, nie dała
kło w igrzyskach młodzieży
na 18. W rywalizacji gimnażadnych szans pozostałym
pozycjom wytrzymałościoz człuchowskich szkół średzjalistek z udziałem 71 za71 zawodniczkom startująnich.
W tej samej kategorii wiewodniczek najlepiej wypacym w tym biegu. W jej sukdła Karolina Byczkowska
kowej dobrze pobiegły także
Organizatorem biegów
ces nie mógł uwierzyć naz Człuchowa, która ukończyprzełajowych w Rumi był
przechlewianki. Marta Stęwet Jarosław Matraszek,
WSZS i Kuratorium Oświapień, zawodniczka o rok. ła bieg 1500 m na 13 miejtrener zawodniczki.
ty w Gdańsku.
scu. Wśród gimnazjalistów
młodsza od zwyciężczyni,
— To „naturszczak” - sko13 lokatę w biegu na
(MarRut)
ukończyła bieg na siódmym
mentował opiekun mistrzy-

Debrzno. Sales organizuje

Dla amatorów koszykówki

Zapowiedzi sportowe

+ ta-;

M Piłka nożna
V liga. Piast Novena Człuchów - Prime Food Brda Przechlewo, 28 października (niedziela) godz. 14, Czarni Czarne - Orkan Gostkowo, 28 października (niedziela) godz.
14, Jantaria Pobłocie - MKS Debrzno, 28 października
(niedziela) godz. 13. Juniorzy. Wisła Tczew — Czarni Czarne, 27 października (sobota) godz. 12 i 14. Oldboje. Czarni
Czarne - Lotnik Mirstal Mirosławiec, 27 październik (sobota) godz. 11, OSiR Człuchów - COS Bukowina Wałcz, 27

październik (sobota) godz. 15.

(KP)

środek Sportu i Rekreacji w Człuchowie
oraz Salezjańska Organizacja Sportowa
„Salos”
w Debrznie ogłasza nabór
chłopców do szkółki koszykarskiej w rocznikach:
1989, 1988, 1987-86. Zajęcia odbywać
się będą
w hali sportowej OSiR.

Treningi poprowadzi Krystian Lisewski, instruktor
koszykówki, członek stowarzyszenia trenerów i instruktorów, sędzia trzecioligowy. Pierwsze spotkanie
organizacyjne odbędzie się
26 października (piątek)
w hali OSiR o godz. 17.
Więcej informacji można

uzyskać pod numerem tel.
0604-127-292 w godz. 2122. Istnieje możliwość wy-

Zawody odbędą się 3 listopada (sobota) o godz. 9.30
w hali sportowej Zespołu
Szkół w Debrznie przy ul.

organizowane przez „Salos” Debrzno.
Salezjańska Organizacja
Sportowa „Salos” w Debrznie będzie także organizatorem turnieju koszykówki.

Królewskiej 8. Wpisowe od

jazdów na obozy sportowe

uczestnika wynosi 25 zł.
Kwotę tę wpłacać można
w dniu turnieju u organizatorów.

(KP)

REKLAMA

SPECJALNIE DLA
WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH

Zarząd Gminy Przechlewo

©

|

a

:

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przechlewo
przy ul. Człuchowskiej 26 na podstawie ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami)

4

PRZEDSIĘBIORSTWO
WEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
W SŁUPSKU

p

www.pks.slupsk.pl

76-200 SŁUPSK, ul. PIŁSUDSKIEGO 74, tel. 059/8439367 - 9

IAMI

SKLEP

Y!I!

został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanych

D

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

H

DOSTAW

(art. 37 ust. 1 cytowanej ustawy).
”

- minimum formalności |!!!

a: paz porgazyciani

PRZYKŁADOWE ZESTAWY

-5000zł-10000zł-20000zł-

-40000 zł-

SPŁAT:

62,08zł
124,16zł

248,33 zł

496,66 zł

- 100 000 zł - 1241,66 zł
Europejska Gru

Gdańsk,

ul. H

:

:

*

R-14444/A/1432

.

z

ogłaszaj się!
w"

Auto moi
r

Gz)

zawsze w środę

Baliyckinw

Biura Reklamy

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (058) 300-32
Gdynia,
ul. Starowiejska 17/6, tel. (058) 620-65-20
Słupsk, ul. Filmowa 3d, tel. (059) 840-32-42

TAMA pory

: PASKI AE

- ŻARÓWKI

- OKŁADZINY HAMULCOWE

| CGuwENE

- FILTRY PALIWA I OLEJU

- OLEJE | SMARY
- TŁUMIKI
| -inne
na zamówienie kienta
|

|

|

SERDECZNIE ZAPRASZAMY - NISKIE CENYIII | *
PPKS SŁUPSK, wjazd od ul. Piłsudskiego 74

Sklep mieści się przy stacji paliw - wejście również od ulicy
Szczecińskiej - bramka przy przystanku MZK
Sklep czynny w godz. 8.00-18.00, soboty 8.00-15.00
Z-1257/A/502

Rey

Ogłoszenia

piątek
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FIAT Cinquecento 700, 95 r., zielony metalik, (059)834-49-52
FIAT Punto 1275 ELX, 96 r., 80 tys. km,
18.000 zł, AA, BS, EW, I, KT, R, (059)86146-50, (0603)95-68-56
FIAT Seicento, 1999 r., 1,1, (0602)22-3403

AGENTÓW kredytowych, Bytów-

FIAT Seicento 1.1, 99 r., (0602)22-34-03

Miastko, (059)845-52-80

FIAT Siena, 1,4B, 1998, 17 tys zł, niebieski, AA, EW, KT, (059)814-54-94

AGENTÓW kredytowych, przedsta-

FIAT Siena 14, 1998, 16,5 tys zł,

(059)814-54-94
FORD Escord kombi 1,4 na wtrysku, 12

wicieli OFE, (059)845-52-80

* CHAŁUPNIKÓWI

170 zł dziennie.

tys zł, 1992, AA, R, (059)844-29-11 po
16.00, 0-502-70-33-66

CHAŁUPNIKÓW: długopisy, zabawki, ko-

FORD Escort, 81 r., 1.3 benz., H, S, opony zimowe, (059)861-24-96, (0602)29-579

-perty. Dowóz surowca, odbiór domowy.
Informacje: koperta zwrotna 2 znaczki lu- zem ,BRH* 09-400 Płock Norwida 7/10

FORD Escort, garażowany, stan bdb,
(059)861-55-78

CHAŁUPNIKÓW Kilkanaście ofert pracy,
zarobek do 2800 zł miesięcznie, informa:
cje listowne, bezpłatne, prosimy o znaczki
zł, luzem, Remus, oś. Wybickiego 29/
- 38, 83-300 Karuzy

FORD Fiesta 1.1, 78 r., (0605)11-12-93
FORD Sierra, 1,6, na części, stan bdb,

sprawny, (0503)64-29-79

FORD Sierra 1.6, 84 r., stan bdb, bezwypadkowy, 3500 zł, (059)862-06-73

CHAŁUPNIKÓW składanie długopisów, dostawa, odbiór towaru, umo-

wa, 0503/730-917 po 18.30

FORD Taunus, 1981 r., 2000 GL, cena
1.500 zł, tel. 052/397-36-65

HANDLOWCÓW po 30-tce 0601/23-003

IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r., 20
000 zł do uzgodnienia, (0502)62-37-38,

KIEROWNIKA robót drogowych z upraw

(058)324-44-67 po 16.00

nieniami- zatrudni Przedsiębiorstwo Bu- dowlano- Drogowe „Drogbud” Sp. zo. 0.
84-200 Wejherowo, tel. 058/778-08-61,
- 058/778-08-62
REHABILITANTÓW,

- 0601/23-00-33

MAZDA 626, 1993, pilnie, 0-602-263-857

MERCEDES 123, 2,0D, 1981, zdekopletowany, (059)815-15-46
MERCEDES 123 300D, 82 r., zielony,
stan bdb, 6300 zł, (0606)71-97-99

pielęgniarki,

MERCEDES 310, biały, blaszak, gaz, H,
tachometr 93 r., (059)810-57-43

CHAŁUPNICTWO dla każdego! Praca
- W domu! - Informacje listowne lub telefoniczne Waryńskiego 8/11, 00-831 War| szawa; /0-22/ 825-69-57; 0-601/ 359-617;
0-601/359-618

OPEL Corsa 1,0, 12V, 2000 rok, 3-drzwiowy, czarny, S, 4poduszki, napinacze pa-

sów, R, komplet opon zimowych, przegląd
do 2003 roku, (094)314-15-87 po 15.00

ELEKTRYK, 26 lat, wyksztalośnie średnie, prawo jazdy kat. B, (059)862-40-50,

OPEL Corsa 1,2i, 1992, czarny, 8,5 tys zł,
(059)843-90-91
OPEL Kadett, 1991 rok, 1,4i, wiśniowy

auta

00 powypadkowe,. rozbite,
(058)556-96-25, 0604-846-202
00 powypadkowe,
rozbite,
UPD
96-25,
0604-846202
A 0604/44-44-22 powypadkowe, roz
bite

-

AUDI Daewoo, Fiat, VW lub inny, 058/56139-14, 0602/31-28-73
AUTA
powypadkowe, rozbite, uszkodzone,
0603-213620
DAEWOO Fiat, Opel, Renault lub inny,
0602/31-28-73, 058/56-139-14
FIAT Daewoo, Ford, Skoda lub inny,
0606/385-862, 058/56-139-14
FIAT Skoda, Daewoo lub inny, 058/56139-78, 0605/409-882
RENAULT Opel, Volkswagen lub inny,
058/56-111-72, 0605/409-882
MOTOROWER Simson, może być skuter

POLONEZ 1400, sprawny, (059)842-7333

21-LETNIA absowlentka LE, studentka

POLONEZ Caro, 92 r., metalik, 2900 zł,
(059)862-24-72

A

nooo

INE

stan bardzo dobry, (059)842-41-72

BOROWY Miyn działki budowlano- rekreacyjne, uzbrojone nad jeziorem Gwiazda;
0501-527-494
BOROWY Miyn gm. Lipnica działka. bu-

BYTÓW centrum, ul. Sikorskiego, lokal
tel. (0601)61-55-49
CEWICE- dom, 0-905-31-526

CZŁUCHÓW, lokal 40 m kw., telefon, na

m kw., WC, telefon, ul. Królewska (w podwórzu), tanio, (0606)62-42-92, (059)83227-48

CZŁUCHÓW, warsztat 240 m kw.
z mieszkaniem, 1 km od centrum, ogrodzenie lub wynajmę, (0606)62-42-92,

130 000 zł, pilnie, (0602)47-27-10

cych, (059)862-20-37
| PRZEPISYWANIE tekstów na komputerze, (059)862-47-11, (0603)81-02-06

WJetta, 1600 diesel, 1989- XI, 12,3 tys

przy działce prąd, woda, tel., 20 zł/m kw.,

RENCISTKA
podejmie pracę jako sprzą-

W Polo 1,4, dwulatek, 18 tys km, 27,5
tys zł, długi szyberdach, bardzo bogate

nia wykluczone, (059)862-65-18

dy

w branży handlowej poszukuje pracy na

trenie Leborka, (159)862-3940

RENAULT 19 B + 'G, 1991, 5-drzwiowy,
okazja, tanio, (059)814-88-33

7

| NIEMIECKI- korepetycje dla początkują-

taczka, zaopiekuje sią starszą osobą lub

(059)863-11-76

zł, szary metalic, H, R, 0-602-77-33-18,
(059)842-94-73

| dzieckiem - naterenie Lęborka, (059)862.

6661

| ZAOPEKWĘęGiedion pws

o

| ku, (059)862-39-89

| ę ZOPEKUIĘSĘonPo i
| Lenda

kierownicy
i foteli, CZ z pilotem, ES, srebrny metalik, (059)843-03-90, 0-603-58-63%

W

Pobo 19 D, M, CZ, EL R, I,

| AUDI 100,20 D, 66r, 400 zł, granatowy
| metalik, WS, H, R, S lub zamiana na Gol-

| tadiesel, (059)862-02-46
| AUDI
60 2.0 16V, 1991,
AF, CZ, H, KT,
WS, S, SP, ABA, EW, 0-606-140-231
AUDI 80 B4, 1994, 67 tys km, WS, poduszka, klimatyzacja,
ABS, ES, El, R, CZ,
Sprzedam lub zamienię, 0-503-14-87-60
BMW 520, 1969, AA, EL, ES, CZ, 0-50276-12-08
lub 0-502-76-12-07
CIĄGNIK
C-330, (059)846-20-51
CITROEN AX14D 91/94
oena 7,9, stan

(0606)66-06-75

|

LEŹNO dom 550 m kw., blisko Gdańska,
tel. 058/681-74-97

LĘBORK, garaż murowany przy ul. Krzy-

WARTBURG
353, 87 r., 117 tys. km, stan

woustego, 6 x 4 m, kanał, własnościowy,
(0604)86-01-37 |

idealny, (059)862-49-60
ŻUK skrzyniowy,
gaz, 80 r., 2000 zł,

(059)810-57-48
CIĄGNIKI rolnicze Ursus, osprzęt trans
portowy, osprzęt do prac polowych, ładowacze czołowe, atrakcyjne kredyty tel.
0600-381-696

la:

LĘBORK,
garaż z kanalem, (059)862-65%

LĘBORK, kawalerka, 2.pok, (059)86322-21

LĘBORK, kawalerka 1-pok., kuchnia, łazienka, (059)862-21-21 po 18.00
LĘBORK, kawalerka 33 m kw., (059)86221-21
LĘBORK, mieszkanie
103 m kw., 4 pok.

(059)862-05-68

SŁAWNO mieszkanie 4-pokojowe, 90
m kw, (059)810-42-46

skiego, sprzedam lub wynajmę, (0607)79SŁUPSK, nowe 2-pokojowe
47 m kw, wyremontowane(glazura, terakota, panele,
gładź, kuchnia zabudowana stolarka
drzewna), 130 tys zł (do uzgodnienia),
(059)814-84-80, 0-502-28-39-19
SŁUPSK: garaż w kopleksie przy ul. Królowej Jadwigi, (059)843-17-16, (059)81450-59
(059)843-44-67, 0-602-36-81-87

SŁUPSK mieszkanie (56), 3-pokojowe, I
SŁUPSK- mieszkanie 2-pokojowe, |-sze
piętro, 46,8 m kw, plastikowe okna, ocieplony budynek, otwarta kuchnia z barkiem, 59 tys zł, (059)841-38-06, 0-602-6053-48
SŁUPSK- mieszkanie 3-pokojowe, 56
m kw, ll piętro, Zatorze, (059)843-17-16,
(059)814-50-59

LĘBORK, pokój z dostępem do kuchni
itazienki samotnej osobie do wynajęcia,
(059)862-57-10
LĘBORK, pokój z dostępem do łazienki

ULINIA k. Łeby, działka rekreacyjna 3500
m kw., 1200 m od morza, (0604)86-01-37

WARSZKOWO- działkę budowlaną, dostęp do medii, (059)810-24-78 po 21.00

ŻARNOWISKA nadJe. Łebskim, atrakcyjna działka budowlana, (059)866-27-80

LĘBORK, przyjmę uczennicę na pokój,
(059)862-20-37
LĘBORK, sklep na targowisku miejskim

do wynajęcia, 0-601-65-14-71

LĘBORK, szukam mieszkania lub pokoju
do wynajęcia, (0504)77-51-85
LĘBORK centrum, kawalerka do wynajęcia, (059)862-58-22, (0603)12-99-83
LĘBORK ul. Kossaka, garaż, cena do
uzgodnienia, (059)862-65-35, (0604)1953-05

OPONY zimowe, 2 sztuki 175/14/75, 15

000 km, (059)862-74-18, (0600)69-23-97

SŁAWNO Seicento, 1,1, 1999 rok, 0-602-

22-34-03

JESIENNO- zimowa kolekcja skór!
płaszcze, kurtki, kamizelki, dla każdego! atrakcyjne ceny! Dromet od
9.00- 17.00, Miastko (059)857-30-53

OCIEPLANIE
058/681-74-97

(059)861-24-96,

PRASOWALNICA,

(0602)29-57-91

styropianem — sypkim,

OPAKOWANIA- tektura falista. Rumia
(58)671-17-36

WESTFALKA, (059)861-24-06, (0602)2957-91
650 zł, lodówko-zamrażarka Linda, 550 zł,
(0602)84-05-09

KIOSK z zapleczem Krakus”,
052/397-57-93 po godz. 18

duży, 10-12 m kw., (0502)67-49-76

PIEC CO, używany, na węgiel lub koks,
duży - 10-12 m kw., (0502)67-49-76

duży 10-12 m, (0502)67-49-76

PIEC CO używany, na węgiel lub koks,

duży 10-12 m, tel. (0502)67-49-76

kuchnia,

łazienka,

do

wynajęcia,

(059)861-29-15
SŁUPSK, poszukuję małego lokalu w db

punkcie do wynajęcia, (058)665-47-46 po
1900.
*
SŁUPSK lub okolice, szukam domu do
wynajęcia, 0-503-032-509
POMIESZCZENIE magazynowe 200-300
m kw. do wynajęcia, pilnie, (0606)80-59-

0

rajdy, zaprzęgi, (0-59)82-117-72
KORA pod iglaki, workowana, dowóz gratis, tel. 052/397-24-54
KROWY i jałówki cielne, sprzedam.
055/640-48-51
KRZEWY ozdobne,
(059)858-22-26

LODÓWKĘ

(059)844-38-14

zł/szt., (0606)90-18-04

Hannover,

najtaniej,
ATS
Express,
wynajem mikrobusów,
kraj, zagranica,
(058)671-49-59

JU Narty 200 om, używane, taniol, tel.
052/397-30-43 lub 0606/429-505

SPRZEDAM prasę Simpa Z-224, kos do
nawozu, tel. 058/687-33-29
SPRZEDAM traktor, stan bdb, J.K. Poraj,
84-352 Wicko

STEGNA „Bałtyk' Andrzejki, wesela, Sylwester, szkolenia.
055/247-72-37,
055/247-72-57

ORKIESTRÓWKI muzyczne, walce, ope-

CENTRUM Szkolenia Kierowców Polskiego Związku Motorowego. Słupsk, Zielona
1, 058/842-44-40

SPRZEDAM traktor TK 25A, stan bdb. J.
Krampa Poraj 84-352 Wicko

retki, serenady, czardasze- utwory- charakterystyczne, najładniejsze na skład 510 osób, tanio, (059)842-12-42

SPRZEDAM traktor TK 25A, stan bdb. J.
Krampa Poraj 84-352 Wicko

OWCZAREK niemiecki, suczka, z ksią:
żeczką zdrowia, (059)862-32-57

DZIENNIKARSKIE — Studium, Kołobrzeska 57, 553-

17-65
FHU Partner- dystrybutor
naturalnych przysmaków dla psów zaprasza
do współpracy, hurt+
detal,
0607-658-662,
(059)840-10-83,
Partner106wp.pl, www.infopartner.com.pl

OWCZAREK niemiecki, suczka 3-mies.,
książeczka zdrowia, (059)681-32-57
OWCZARKI niemieckie, szczenięta, Skar
szewy, 058/588-20-31
PIEC CO typ Kamino 0,90 m sześcien
nych, (059)842-29-27

PIEC gazowy 2-tunkcyjny, 20 kW, Dom-

GINEKOLOG
0605.389-680

AUTO-GAZ: napełnianie butii, dostawa do domu na zamówienie, Miastko
(059)857-56-37

Gaz, 650 zł, Nowy Dwór Gd., (055)24733-13

zabiegi

DŁUGI, handel, odzysk, 058/307-42-16,
058/307-44-17

ODTRUWANIE poalkoholowe- Esperal

0601/670-398, 058/348-02-32
UROLOG dr med. Piotr Adamkiewicz,

DŁUGI: windykacja, prawnie, 058/761-88-

każdą kieszeń,
|

(059)862-20-37
UDZIELĘ pożyczki do 3000 zł, tylko okoli-

SIATKA ogrodzeniowa, druty, słupki,
Wyczechowo, 0609/449-615

WÓZEK inwalidzki, nowy, za receptę,
bezpłatnie, (059)862-57-72

SIATKA ogrodzeniowa PCV, ocynkowana, słupki. Przywidz, tel./ fax
058/68-25-138

CRIS-UFE- matrymonialno- partnerskie, (059)845-52-80

STÓŁ bilardowy, 0-606-99-65-70
SUKNIA ślubna, biała, na 175 om, 622.
SUKNIA ślubna, rozmiar 38, elegancka,
cena do uzgodnienia, tel. 0602/770-768
lub 052/397-82-38

058/681-74-97 |

MATEMATYKA: Lębork, 0-605-05-78-21

ALASKAN malamute, 0609-071-458
BETONOWE podkłady kolejowe, - tel.
052/398-65-32

kami, (059)842-44-87

BLASZAK-SZCZĘKA, 200 zł, (059)861-

SZTAPLARKA 4,5 tony, przesuwne widły,

MEBLOKONTAKT- przeprowadzki,

SUKNIĘ Ślubną sprzedam wraz z dodat-

24-96, (0602)29-57-91

cena 25 tys zł, 0-607-52-32-05

BOAZERIE deski podłogowe, listwy,

WIRÓWKA do paliwa, oleju oraz tufbina

058/342-54-31

do silnika od 200-500 km, (094)314-43-21

WIRÓWKĘ do paliwa, oleju oraz turbinę

MONTAŻ paneli podłogowych i boazeryj-

BUTLE - tlen, acetylen, reduktory, spawarka transformatowa, tanio, (0503)64-

nych, 058/684-15-55

79-79

profesjonalnie: mieszkania, firmy, domy, kraj i zagranica. (058)678-58-16,
0601-627-977

MAM 47 lat/152, na rencie, uczciwa,
szczera, wyrozumiała. Szukam pana
w odpowiednim wieku, który zapewni
u siebie mieszkanie
dla mnie. UP Lębork
skr. poczt. 37 * —

60-08

AUT
PE
AGREGAT do pianki ocieplającej, tel.

397-27-32,

pianino do ćwiczeń,

ce Słupska, (094)373-95-19

SIATKA ocynkowana od 2,20 m kw., po-

korskiego 30, piątek 17.00-18.00, reje-

(059)845-52-81

UDOSTĘPNIĘ

du, szczenięta, bdb pochodzenie, cena
350 zł, (0-59)822-50-56, 0-604-217-343

stracjatel. 822-66-77po 14.00

HYDRAULICZNE! Gazowe. Grzewcze. 058/672-62-64, 0601/677-964

KREDYTY- na

PUDLE miniaturowe, srebne, bez rodowo-

wiekana od 4,30. 681-88-20, Skrzeszewo
koło Żukowa

USG układu moczowego. Bytów, ul. Si-

33, 0502/404-411

SKUP królików- doradzLUA
WZ
0502/050-030

POSKOWIEC bawarski z rodowodem,
(059)861-24-86

ŁUSZCZYCA: rewelacyjny lek! 032/27670-27

Słupsk 842-46-31, 862-16-67, Chojnice

uzgodnienia, (059)861-24-96, (0602)2957-91

tanio,

NAMIOTY "wojskowe 10-osobowe, 1000

KOLN

LICEUM rok, matura

MASZYNA do szycia Łucznik, cena do

bardzo

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia
pustaków i bloczków na Kaszubach,
plus transport, kruszywo naturalne.
Władysław Joskowski, Golica, 83321 Mściszewice, gm. Sulęczyno, tel.
058/685-00-30, 058/681-62-16

JANTAR najtańsze na Mierzei imprezy okolicznościowe, wesela, sylwester, Ośrodek Wypoczynkowy Bursztyn, 055/247-89-84.

KREDYTY, minimalny dochód 550 do 5
tys bez poręczyciela, Miastko (059)85758-81
|

oem, 290 z, (602)84-05.09

Mińsk,

37,

derka, (059)861-55-78

734

pilne, (0606)80-59-02

ŁOŻE sypialne 23x1,6 m, białe z matera-

Żukowo

ŁÓŻECZKO dziecięce + materac + kol-

WKŁADY kominowe, montaż, 0604/261-

KREDYT, wysokie kwoty bez poręczycieli, 0-502-96-41-47, 0-604-54-72-29

FOTEL bujany, czarny, drewno, 190 zł,
(0602)84-05-09

AEROBIKI Zostań instruktorem, masażystą, 058/302-74-12

KOŃ wałach, 3,5 roku, kary, ujeżdżony,

SZTANCOWANIE B2. Rumia (eT? :
36

POMIESZCZENIE magazynowe 200-300
mkw.
do wynajęcia, cenado uzgodnienia,
ZAMIENIĘ duży dom na wsi na mieszkanie 3-pok, w Słupsku - stare budwonictwo,
(0608)08-21-18

ZIEMNIAKI czyste, kupię,
cena 0,25 zł/ 1 kg, tel.
0606/195-802

KONIE SP, nawóz koński, (094)315-8363

STUDIO fryzjersko- kosmetyczne zaprasza! pon- sob 8.00- 20.00, Miastko Armii Krajowej 37A/3, 0-600-737822 -

MOSTY, mieszkanie 2-pok., kuchnia, ła-

zienka, do wynajęcia, (059)861-29-15
MOSTY k. Lęborka, mieszkanie 2-pok.,

tel.

052/398-81-34 po godz. 16

STOLARSTWO schody, 0602/636-875
STUDENTKA filologii angielskiej udzieli
korepetycji z języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum,
(059)862-78-70 Lębork

PIEC Co, używany, na węgiel lub koks,

powyżej 13%, (059)842-40-04 wew.

KOMPLET maszyn do produkcji mozaiki
parkietowej z wyciągiem trocin i cyklonem, cena 7.000 zł, tel. 0608/126-329 lub

REMONTOWO budowlane od A do
Z, (059)862-57-90, 0-605-34-90-70

PIEC CO, używany, na węgiel lub koks,

SKUP ziemiaków o zawartości skrobi
321

płaty, 25 zł/m kw., (0604)86-01-37

PANELE podłogowe od 8 zł/m kw.
brutto, ścienne od 9 zł/m kw., brutto,
Konarzyny ul. Szeroka 5, Przechlewo
ul. Człuchowska 19 (obok dworca
PKS), (059)833-10-43, (0600)49-6048

ZAMRAŻARKLA 260 I, oszklona z góry,

BUK czereśnia, dąb, olcha drewno tartaczne, 0502/241-760
MASZYNY stolarskie 0602-459-611
OLCHA dąb, drewno tartaczne, 0601/674017, 058/684-39-51
PIEC CO - węglowy, tanio, tel. 059/83444-56

KAMIEŃ polny, łupany, duże kolorowe

uzgodnienia, (0601)67-95-78
MOSTY, mieszkanie 2-pok., kuchnia, łazienka, do wynajęcia, (059)861-29-15

NIEMIEC 42/180/78, dobrze sytuowany,

atrakcyjny, intelgientny pozna atrakcyjną,
inteligentną panią znającą niemiecki lub
angielski (cel matrymonialny). Oferty ze
zdjęciem kierować na adres: Teresa Komassa, Menzelstrasse 32, 34-121 Kassel,
Niemcy

do silnika od 200 do 500 km, tel.

(094)314-43-21

Dziennik Lokalny - kupon osoby Sieycznj uprawniający do Jednogoibezpfatnegą opiiczenis drobnego do SD ałów

pakiet nr 5

PROSZĘ

Z

|

SŁUPSK: kiosk z LOTTO, 0-607-71-72-06

adres:

DOM w stanie surowym, (059)862-39-64

mas

DZIAŁKA budowlana
lub ziemia pod sie-

CO

DZIAŁKA budowlana
lub ziemię pod siepod lasem lub okolicach Lęborka,

sko rolne na trasie Mosty - Lubowidz, pod

m kw., w rozliczeniu
może być mieszka

lasem lub okolicach Lęborka do 3 km,

* (0502)67-49-76

ZROBIĆ

sz

pod lasem lub w okolicach Lęborka - do 3

570 m kw., działka ogrodzona 1350

I ROBIĆ

ODSTĘPY

MIĘDZY

WYRAZAMI

|_|

|--A

Or OSA RSE

PE

nr dowodu osobistego

km, (0502)67-49-76

(0502)67-49-76

LITERAMI

imię i nazwisko

64-12

DZIŁKA budowlana
lub ziemia pod siedli-

DRUKOWANYMI

EO 1 I

LĘBORK, okolice, mały domek, (0608)71-

LĘBORK, nowy dom z cegły klinkierowej,

WYPEŁNIĆ

4

adres lub telefon kontaktowy:

LĘBORK, Nowa Wieś, Mosty, dom w sła- |
nie surowym, (0509)82-39-64

moncie,
garaż, (059)862-28-98

nie, działka, (0604)86-01-37

OCIEPLANIE budynków, ścian i podda
szy styropianem sypkim, tel. 681-91-76

PRALKA Polar Automat, 200 zł, (059)86124-%, (0602)29-57-91

LĘBORK ul. Targowa, wynajmę pomiesz-

dlisko rolne na trasie Mosty - Lubowidz

60,70 m kw., 3 pokoje, po kapitalnym re-

FOTELIK samochodowy 9-25 kg, stan
bdb, 150 zł, (0503)87-94-36

czenie na sklep, 38 m kw., cena do

LĘBORK, mieszkanie
od 40 m kw., może
być w starym budownictwie, (059)861-1857

DZIAŁKA budowlana
lub ziemia pod siedlisko rolne na trasie Mosty - Lubowidz,

(059)862-28-89

DACIA 1300, 81 r., czerwona, (059)810-

DZIKIE króliki, (0603033-57-20

czycieli, (059)862-22-92, 0-602-3299-45

SPRZEDAM razem lub osobno zabudo-

LĘBORK, mieszkanie 2-pok, (059)86294-62, (0604)10-51-77
3 pok., po kap. remoncie + garaż,

LĘBORK, pomieszczenie na działalność
100 m kw. do wynajęcia, (0607)34-84-68

wania gospodarcze z domem, 5 ha ziemi
(przy szosie), 8 ha lasu, w Borach Tucholskich, tel. 052/397-94-19

dlisko rolne na trasie Mosty - Lubowidz,
pod lasem, okolice Lęborka (do 3 km),
(0502)67-49-76

LĘBORK, mieszkanie
własn. 60,7 m kw.,

NOWE kredyty gotówkowe bez porę-

na, (0-59)822-43-60 po 14:00
PRALKA automat, stan bdb, prod. RFN,
biała, (0606)55-38-07

ZBIORNIK 5 tys litrów, 0-601-056-803
SZCZENIĘTA owczarka podhalańskiego,
058/56-371-03, 0601/724-978

CHRYZANTEMY
doniczkowe,
Tczew, ul. Partyzantów 22, 058/53121-29

wynajmę, (059)862-57-10

TCZEW 48 m kw., 3 pokoje, na Czyżykowie, ładne, 058/531-26-78, 0609/522-640

(0604)86-01-37

- BUTLE tlen, acetylen, reduktory, spawarka transformatorowa, tanio, (0503)64-7979

PRALKA automat, program oszczędnościowy, jet-system, 1000 ibrotów, spraw-

osobie, tel. (059)862-57-10
LĘBORK, pokój samotnej osobie pracują- cej lub uczennicy, (059)863-10-74

STAROGARD Gdański, lokal handlowousługowy, 24 m kw., w centrum Kupiec,
(0602)39-82-48
>

ULINIA k. Łeby, działka 3500 m kw., rekreacyjno-turystyczna, 1200 m do morza;

Luna,

kę, 0-601-64-32-50
LĘBORK, pokój do wynajęcia pracującej

ka, ogród, piwnica, garaż, tanio, ie
%-51

* SIEMIROWICE, pomieszcenie na sklep,
cena do uzgodnienia, (0608)07-94-09
SŁAWNO, mieszkanie 50 m kw., 2 pok.,
kuchnia, łazienka, (0607)79-51-01

NOWA agencja bankowa, najtaniej
i najszybciej, wpłaty bez prowizji
(energia, czynsz), wydawanie czeków, realizacja przelewów, codziennie 10.00- 17.00, Miastko, Wybickiego 9, (059)857-84-37

z wyposażeniem: lodówka, piekarnik blat
elekir., zlewozmywak z baterią, żyrandol,
2600 zł, (0602)84-05-09

LĘBORK, mieszkanie M4, 61 m kw,
sprzedam lub zamienię na małą kawaler-

OSTROWIEC, 4 pokoje, kuchnia, łazienPAŁOWO, (17 km od Słupska), przedwojenny dom, zabudowania gospodarcze,
sad, działka przy domu 1,67 ha lub z całością ziemi 15,23 ha, sprzedam lub zamienię, (059)814-88-33

CHI)

pokoje, nowe budownictwo zamienię na mniejsze
z dopłatą lub sprzedam,

MASZEWO, działki budowlane, (059)861-

kuchnia, łazienka, 2 piwnice, 2 garaże,

(059863-197

DACIA 1300, 1981 r., czerwony,
tel.
(059)810-52-69

s. km, 822-60-08

44-50

LĘBORK, dom wolno stojący + 2 garaże,
(0607)38-58-67

| szk (059)841-53.54

| DAEWOO Nania, 199607, stan bób,
| Okazyjnie, 0604-11-30-00
| FAT Cinquecento
700, 1997, przebieg 40

| 480 m kw, sprzedam,
tel. 055.279-

601-50-90-50

dobry, (059)844-36-45

50-69

JAROMIERZ
(koło Kwidzyna) domek
letniskowy, całoroczny na działce

WW Vento, ,88- gaz, 1992,
17,5 ys z 0

CITROEN Beriingo lub Peugeot Partner
| Glesel, 5- osobowy nie biały, cena do 28

|

(058)683-09-28
JAGATOWO, działkę budowlaną lub 1 ha
(przy działce prąd, woda, telefon), 20 zł/
m kw., 683-09-28 po 16.00

KAWNO, mieszkanie 72 m kw. + dieia
(059)821-25-09
KWIDZYN kawalerkę 33.5 m kw. pilnie
sprzedam, tel. 055/279-06-54, 0607-6917.

2x airbag, CZ, ES, CD, 25 000 złAUDI 100, 2,0 diesel, 1987 rok, (059)84259-54

JAGATOWO,
działka budowlana lub 1 ha,

merach, bogata wesja, (0608)87-08-88

WW Polo kombi, 98 r., 1.9 TDi, 77 tys. km,

[5 Jo SUSZ

MASZEWO, działki budowlane, (059)86115-33

piętro, (059)843-17-16, (059)814-50-59

KARWNO, mieszaknie
72 m kw + działka,
(059)821-25-09

uzgodnienia, (0606)66-06-75 —

Ę

m kw., 2 pok. | p., blisko Neptuna, ciche,

(0608)43-06-31
W Polo Fox 1.1, 89 r. na niemieckichnu-

W Polo kombi, 98 r. 1.9 TDi, 77 tys. km,
2x airbag,CZ, ES, CD, 32 000 zł: do

ŁEBA centrum, mieszkanie 5-pok., z łazienkami, garaż, 120 000 zł, (059)866-2780
ŁUBIANA, gospodarstwo rolne 14,88 ha
z zabudowaniami, atrakcyjne położenie,
rzeki, lasy, (0604)50-94-81

51-01, (059)810-22-88

STAR 200, skrzyniowy, sprzedam lub za:
mienię na osobowy, (0604053-47-28,

miecki- podstawy, akwizycje, ubezpiecze

pod pensjonat, dom letni, (059)86111-95. -

CZŁUCHÓW, lokal samodzielny - 40

alarm, bez pośredników, 3500 zł/m kw.,
tel. (058)304-60-18 po południu
GDYNIA Kamienna Góra, mieszaknie 2pok, I/II p., balkon, okna PCV, funkcjonalne, (0602)39-82-48
GDYNIA stoisko w Hali Targowej, sprzedam, numer tel. 0601/174-776

„96-LETNIA magister pedagogiki, j. nie

ŁEBA. Nowęcin, działka uzbrojona

SŁUPSK, lokal 65 m kw., ul. Wojska Pol-

RENAULT19 1993 rok, tanio, 0600-873975

| Wiskach, (0606]27:79-15

10-08, (0608)44-50-92

każdą działalność, ul. Królewska 13,
w podwjórzu, tanio, (0606)62-42-92,
(059)832-27-48

GDAŃSK Starówka, własnościowe 40

auto, poszukuje pracy na różnych stano-

8
LĘBORK, lokal 14 i 18 m kw. do wynajęcia, (059)862-65-36
:
LĘBORK, lokal 14.i 18 m kw. do wynajęcia, (059)862-65-36
LĘBORK, mieszkanie 3-pok. w centrum,
nowe - budownictwo, do wynajęcia,
(059)863-20-33
LĘBORK, mieszkanie 3-pokojowe + garaż
odnajmę, (059)862-58-09

LĘBORK Os. Wojskowe, ul. Obrońców
Wybrzeża, garaz murowany, (059)863-

OCYPEL- działka budowlana, blisko jeziora, (059)861-14-40, 0-606-882-615

RENAULT 19, 1,7 benz., 195 tys. km, AF
14', H, KT, 3-drzwiowy, czarny, CD Sony,
4 koła zimowe, 8500 zł, molziwa zamiana
na Astrę kombi, (0604)51-40-86

|

wynajęcia, (059)862-58-22, (0603)12-99-

NOWA Wieś Lęborska, atrakcyjnie poło:
żona działka 1900 m kw., (059)861-22-62

(059)832-27-48
PRZYCZEPĘ Campingową, długość 3,50, - GDAŃSK Starówka, 40 m kw., 2 pok. Ip.

27-LETNI, ambitny, dyspozycyjny,
własne

058/681-74-97
LĘBORK, 2 pok. z kuchnią do wynajęcia,
(059)862-36-67
LĘBORK, kawalerka w centrum miasta do

(059)862-95-61

MRĄGOWO (Mazury) dom w stanie surowym nadający się pod pensjonat,
140.000,- 0601/61-25-76, 0601/062-412

nad dziecmi
i starszymi. tel. 052/398-76-

| em, osobą starszą, dyspozycyjna, uczci:
: wa, (0504)51-74-06

LEŹNO kawalerka do wynajęcia, tel.

LĘBORK centrum, mieszkanie 1-pok.,
(059)862-49-50
LĘBORK centrum, mieszkanie 1-pok.,
(059)862-49-50
LĘBORK os. Sportowe, mieszkanie
własn. hipoteczne, 45 m kw., 3 pok.,

15-33

OPEL Rekord- superokazja, (059)842-1779

POLONEZ, 1996 r., metalik, 6700 zł, AF,
BS, AA, zadbany, (059)862-16-06

KOŚCIERZYNA pokój z kuchnią, osobne
wejście, odnajmę, 0601/292-312

(05()862-49-50

MOSTY, działka budowlana z pozwoleniem na budowę, (0601)66-41-64

MAGISTER historii poszukuje parcy

PIELĘGNIARKA zaopiekuje się dziec

usługowo-handlowy o pow. 60 m kw, parter, w samym centrum, tel. (0-59)822-2105

LĘBORK centrum, mieszkanie 1-pok.,

POWYPADKOWE uszkodzone, zachodnie, OE a 0601/800-490

OPEL Record super cena, sprawny,
1982, (059)842-17-79

| (0605424257, (059)861-28-22

-

do remontu, (059)862-12-89

pace 24 godz./dobę, (0602)84-05-

ny przód, 0-601-84-76-51

BYTÓW posiadam lokal do wynajęcia

LĘBORK centrum, atrakcyjne mieszkanie
własnościowe, 3 pokoje, 61 m kw., sprzedam lub zamienię na mniejsze, (0607)14- 89-00

0604-412-810

biurowo-mieszkalny, 3 pokoje, 57 m kw.,
możliwość zamieszczenia reklamy. Pilne,

PEUGEOT
405 kombi, 1991, 1,9, stłuczo-

ki komfort, (059)862-50-46

powypadkowe

5-biegowy, S, R „Pioneer + panel, gara:
żowany, bezwypadkowy, stan wizualny
itechniczny bdb, (059)843-82-14

| 85p. Joamę
| PEDAGOG specjalny, nauczanie dziecka
|: niepełnosprawnego, Lębork, okolice,
|

U)

ie
MEBLE kuchenne 3x2 m, ciemny dąb,

PRALKA automat, polska;
(059)861-24-6, (0602)29-57-91

zagospodarowana, wyso-

0604-228-214

metalik, 127 tys km, 3-drzwiowy, wirysk,

- KIEROWCA B, C, E, handlowiec lub inne

LĘBORK- nowy dom 200
m kw, działka 1600 m kw,

powypadkowe

auta

ne, użbrojone nad jeziorem Gwiazda, 0501-527-494

- rencista, upraw,0-606-18-86-21

|

W

OPEL Astra, 93 r., bezwypadkowy, kupio
ny w serwisie, wiśniowy, (059)862-45-82

+ 15 FNL netto- zatrudnimy Holandia,

ZDECYDOWANIE kupię małe mieszkanie
do 30 tys. zł, w Lęborku, okolicach lub
przy pasie nadmorskim, (089)514-80-60

0-601-65-14-71

NISSAN Micra, 1994 r., 14 500 zł, 1,3 16
V, szary metalik, rok w kraju, (0503)39-3985
:

| OSOBY posiadające paszport niemiecki

- 052/361-99-01, 0606/496-677

LĘBORK, slep na targowisku miejskim,

|

żeby Twoje

ogłoszenie

LCCI
drobne

ZOSTAWKUPOM W LOKALNYM BURZE

ny

ukazało

L--telefon

1-111

|

]

się

ZA

DARMO

Ep |

podpis

nz

ax (0.58) 300
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- Dziennik

sieć lokalnych informacji

Człuchowski

Piłka nożna. V liga

Nadal znakomicie radzą sobie piłkarze Piasta, którzy odnieśli jedenaste zwycięstwo

* Zamów skrzynkę na gazety

w lidze. W końcu po

Do każdej prenumeraty
można zamówić bezpłatną skrzynkę na
prasę. W związku
z licznymi pytaniami

dziesięciu porażkach
bezpłatna ——

z rzędu debrznianie po

raz drugi zwyciężyli,
gromiąc sąsiada z tabeli. Niespodziewana wysoka porażka Czarnych
i tylko remis Brdy ze
Spartą, tak w skrócie

naszych Czytelników
wyjaśniamy, że zamówienie gazety do domu

nie jest równoznaczne
z dostarczeniem

skrzynki. Musicie ją

można podsumować

Państwo osobno zamówić.

dwunastą kolejkę.

Jeśli chcecie mieć

MKS Debrzno- Polonez
Bobrowniki 5:1 (3:1)

skrzynkę zadzwońcie
do najbliższej redakcji

0:1
kulski,
Beger,
Nylec

terenowej lub pod bezpłatny numer infolinii 0 800 1500 26. Skrzynki są do
odbioru w redakcjach terenowych „Dziennika Bałtyc-

kiego” na terenie całego województwa pomorskiego.
Za tydzień w Klubie Prenumeratora nowy atrakcyjny
konkurs. Czytajcie uważnie.

- 1 min
1:1 — 17
2:1 — 29
(wolny),

Michał Mimin Leszek
min Roman
3:1 — 35 min

Andrzej Koroś, 4:1 — 62 min
* Krzysztof Borkowski (karny), 5:1 — 74 min Andrzej

Koroś.
MKS: Szychowski, Marek
(57 min Sadowski), Petrec-

e

|

ki, Borkowski, Jaworski (67
min Grabka), Markiewicz
(67 min Władyczak), R. Ny-

Rabat honorowany na

| podstawie ważnej Karty

lec, Kisełyczka,

Klubu Prenumeratora

(69

min

Koroś.

Tarczyluk

S. Nylec),

Trener

Beger,

Krzysztof

Borkowski.

W skrócie

Zaczęło się zaskakująco
- to właśnie goście objęli
prowadzenie. Gdyby debrz-

m Przepustka do finałów

nianie

w

tym

spotkaniu

mieli lepiej ustawione celowniki, wynik mógł być
nawet dwucyfrowy.
Brda Prime Food Przechlewo - Sparta Sycewice
0:0

CZARNE. Trzy puchary pojechały do Człuchowa, jeden
do Przechlewa - to bilans tegorocznych mistrzostw Po-

wiatu w sztafetowych biegach przełajowych rozegranych w Czarnem. W zawodach wystartowało 250 zawodników. W szkołach podstawowych na starcie stanęło
13 ekip, a w gimnazjach 10 sztafet. Zwycięzcy pojadą na
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach na przełaj do Lipisza.
— Jak na sztafety- to tylko do Czarnego - twierdzą Or-

Zawodnicy z MKS Debrzno (w czerwonych strojach) pokazali, że
wać punkty.
Brda: Wróblewski, G. Re-

tała, Marcin Przyszlak, Le-

inert, Jóźwiak, Ginter, Wasi-

wicki,

niewski, T. Prądziński (75
min Szypryt), Myszka, Szopiński, M. Wirkus (70 min
Rudnik), Medel (75 min A.
Reinert), J. Prądziński. Trener Andrzej Pluto-Prądziń-

Trener Marek Wielewicki.

ski.

Chrobry Charbrowo Piast Novena Człuchów
2:3 (0:2)
Wszystkie bramki dla
Piasta zdobył Marcin Lewicki 8 min, 39 min, 65 min.
Piast: Kaszuba, Michalski, Wnuk-Lipiński, Maciej
Przyszlak, Czyżykowski (86
min Bugiel), Dowksza, Ha-

Haziak,

Kądziela.

Gospodarze

Czarne:
miec,

Fot. Józef Szym;

Wysocki,

Krawczuk,

wykorzy-

stali rozluźnienie zadowolonych z prowadzenia człuchowian i doprowadzili do
remisu. Jednak bardziej doświadczony zespół Piasta
strzelił trzeciego gola i zgarnął kolejne trzy punkty.
Bytovia Bytów - Czarni
Czarne 5:1 (3:0)
Jedynego gola dla Czarnych zdobył Piotr Kotys 75

ski, Bednarski

Za dużo błędów w bloku

defensywnym popełnili zawodnicy Czarnych, by myśleć o dobrym rezultacie
w tym meczu. Nie wszyscy
zawodnicy podjęli walkę
i to były główne powody tak
wysokiej porażki.

min.

REKLAMA
Awzizkae | M

OR
'

pon.-pt. 8.00-17.00, soboty 9.00-13.00

ZE
e tarcica iglasta - sucha i mokra

Pruszcz Gd., Obrońców Westerplatte 1A

(058) 77-33-551, 77-33-552
Oddział Żukowo, Kościerska 9 , (058) 681-82-56
Oddział Tczew, Głowackiego 11, (058) 532-19-90

e tarcica liściasta - sucha i mokra
e tarcica budowlana:

1500 m.
(MarRut)
REKLAMA

R

|

WYSOCCY”
s.c.
W OIACH OD 17 DO ZEWRZEŚNIA
AMA

CEGO KLINKEPROWE

CENTRUM SPRZEDAŻY

OBCHOWKI CBN

JE OKIEN I DRZWI

OKNA

FIRMA KAMDLOWO USŁUGOWA.

kz

BLACHODACHÓWKI,
TRAPEZY
od 14,99 zł/m

Raty
Kredyty
DACHÓWKA CERAMICZNA od 25 zł/m”
BRAAS dachówka cementowa od 23,60 zł/m”

Biuro Handlowe
|.
Stała Wystawa Budownictwa |||

80-297 BANINO
Gdańsk, ul. CAN Nkego 5
tel./fax 684-99-54, 684-85-20 _ tel./fax 554-92-78

(058) 622-00-73 w.438

ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI,
OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE

! DRZWI

SKŁAD HANDLOWY
Miszewko 23

s

LOG DOR GDYNIA, Zwycięstwa 96/98 ,

|R-10706/A/1416

- krawędziaki, łaty, belki, deski szalunkowe
e więźby dachowe

miały gimnazjalistki. Ich koledzy biegali na trasie

|

i

NAJWIĘKSZY WYBÓR POKRYĆ DACHOWYCH

|

i AKCESORIÓW, OKIEN DACHOWYCH,

|

ORYNNOWANIA, ŁATY, WIĘŹBY DACHOWE
NA WYMIAR | p.12402/A1154

BALEX

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

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

e-mail: balex©balex.com.pl
Centrum Pokryć

ART - DEK

ul. Plantowa 11c, 77-300 Człuchów
tel. /059/ 834

14 53, fax /059/834 62 00

blacha trapezowa 18

(55 min Gi-

bas), Koperski, Sapiński,
Stanios, Kotys. Trener Jerzy
Marach.

ganizatorzy tegorocznej imprezy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, trasy bez podbiegów
preferowały „szybkościowców”. Już tradycyjnie puchary
dla zwycięskich zespołów ufundował Jan Zieniuk, burmistrz Czarnego, a kucharze tutejszej jednostki wojskowej ugotowali pyszną grochówkę dla wszystkich biegaczy. Dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych walczyły
na dystansie 10x1000 m. Tę samą trasę do pokonania

Ada-

R. Rolni-

czak, G. Rolniczak, Śliwiń-

W końcu przypomniał
o sobie Lewicki, który trzykrotnie trafiał do siatki rywali.

oralią zdoby- |

blacha płaska

cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

(KP)

