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- Tatuaż to ozdoba
na całe życie- tłu-

maczy Roy Skadock. — Można się
go pozbyć jedynie
w gabinecie chirurga plastycznego.
Ale i tak w miejscu,
| gdzie ciało zdobił

Sprawy
e 7 cyklu rodzinne
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ich losy |
Gdańskiej połączył
na naturalna
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- jak zdrowo żyć
Już za tydzień zaprosimy naszych
Czytelników na obchody dwóch jubi| leuszów. Dziś odsła-'

niamy kulisy przygotowań do tych
uroczystości. Będzie
na co popatrzeć
i czego posłuchać.

str. 7

TY
Nowa matura
Spośród 180 maturzystów LO im. Ste| fana Czarnieckiego
i w Człuchowie jedynie kilku przystąpi
do nowej matury.
Starą maturę zdawać będzie także
zdecydowana większość uczniów ZST.

ala
gimnastyczna
zawalona jest darami, które przed tygodniem przywieźli
Holendrzy. Dzieciaki mają
prawdziwą frajdę - same
mogą wybierać sobie zabawki.
— Można się przejść po pokojach - mówi Elżbieta Gomułka, dyrektor Domu Dziecka w Wierzchowie Człuchow. skim. - Niektórych zabawek
jest aż za dużo.

e
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przywieziono 500 1 różnych
farb. Darów jest sporo — ostatni

Mimo to kondycja finansowa placówki nie jest najlepsza.
Brakuje przede wszystkim
pieniędzy na opłacenie rachunków. Na szczęście dzieci
mają co jeść, a dzięki Holendrom i Anglikom, którzy byli
w Wierzchowie we wrześniu,
nie trzeba będzie wydawać
pieniędzy na ubrania, pościel
i wiele innych podstawowych
rzeczy. Uda się również wymalować plac zabaw i drzwi z krainy tulipanów i wiatraków

transport ważył ponad

11 ton.

Nie wszystko będzie mogło zostać wykorzystane przez podopiecznych Domu Dziecka. Nosidełka dla malutkich dzieci, wózki dziecięce - u nas się
to nie przyda — dodaje Flżbieta Gomułka. - Przekażemy je
do Gminnego Ośrodka Pomo| cy Społecznej.

(pif)

9lat minęło
ziewięć lat temu, gdy powstawał
” ośrodek w Wandzinie, w tej leśnej
osadzie były jedynie ruiny. Pracy, którą
*włożono w doprowadzenie go do obecnego stanu, nikt nie jest w stanie przeliczyć na pieniądze, a ośrodek ciągle tętni
życiem. — Wierzyliśmy, że tu coś powstanie, rzeczywistość jednak przerosła oczekiwania — mówi Marek Kotański, prezes
Stowarzyszenia Solidarni Plus, który
uczestniczył w uroczystościach urodzinowych.

(pif)
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Czternasta kolejka
była pełna niespodzianek. Po raz
drugi wyjazdowej
porażki doznał lider rozgrywek
Piast Człuchów,
a trzecie zwycięstwo zanotował
MKS Debrzno.

Fot, Piotr Furtak
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Człuchów

ul. Szczecińska9, tel. (0-59) 834.53.84

Największa sieć, najlepsze ceny.
Geny netto dla wezystkieh taryf.

faczaptiowy oenniki popularnie pomoc

dontapny jast w pinienzkoprzedniy oleskira,

x

77-300 Człuchów

na
R-1531/0/1416.

ul. Słowackiego 21

tel. (059) 834-42-57

fax (059) 834-17-77

R-11220/A/1432
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Dzięki Holendrom i Anglikom dzieci mają sporo nowych zabawek.
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Wierzchowo. Dary z Holandii i Anglii

Dawniej i dziś

Zapas sznurówek

2 Ulica Królewska

na 100 lat
O trudnej sytuacji Domu

N

Dziecka w Wierzchowie

Ulica Królewska od ulicy Zamkowej w stronę obecnego ratusza. Fotografia pochodzi z 1912 roku.
Fot. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Człuchowie.

Człuchowskim pisaliśmy
wielokrotnie. Udało się
ją nieco poprawić dzięki
darom, które we Wrześniu przywieźli Anglicy,
a przed tygodniem Holendrzy z fundacji Samen Delen.
Dom Dziecka w Wierzchowie nawiązał kontakt
z Holendrami dzięki Andrzejowi Raduńskiemu z Telewizji Gdańsk. W transporcie z kraju wiatraków i tuli-

panów przywieziono rzeczy,
które ważyły ponad 11 ton.
Były wśród nich telewizory,
komputery, maszyny do pisania, sprzęt AGD, meble,
ubrania,

Tak wygląda ulica Królewska dzisiaj.

Fot. Krzysztof Lichucki

Ulica Królewska (dawniej ul. Żymierskiego) znajduje
się w samym centrum miasta. W latach 1860-80 było tu

26 działek, w tym dwie posesje zajmowane przez Kościół katolicki i aptekę. Obecnie przeważają okazałe kamienice wzniesione na początku lat dwudziestych XX

wieku. Powojenne decyzje wprowadziły na ulicę budownictwo wielorodzinne i pawilony handlowe.

Oferty PUP

pościel,

zabawki,

rowery...
— Dzięki obu transportom
nie musimy martwić się o takie podstawowe rzeczy jak
pościel, ubrania, zasłony, obrusy... — powiedziała nam
Elżbieta Gomułka, dyrektor
placówki w Wierzchowie. —
Tego nam brakowało. Gorszą sytuację mamy z płaceniem rachunków. Pieniędzy

Anglicy z ABC Aid to Poland którzy we wrześniu
przywieźli

Anglicy wrócą

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie, ważne na 06.11.2001 r.
dla osób z wykształceniem wyższym i średnim:
— technik mechanik - wymagana znajomość rysunku

technicznego, obsługa komputera;
— agent ubezpieczeniowy- wyk. średnie;
— 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;
— kierownik sklepu - wyk. średnie lub wyższe, staż pracy 3-5 lat;
zawodowym lub podstawowym:
- fryzjer - mile widziany staż pracy;
— krawcowa;
- blacharz - wyk. zas. zawodowe, staż pracy 2-3 lata;
— lakiernik - wyk. zas. zawodowe, staż pracy 2-3 lata;
— piekarz - wyk. zas. zawodowe;
Z

Ya

— pracownik budowlany - wyk. zas. zawodowe (docie-

planie budynków, glazura) —- delegacja;

Fot. Piotr Furtak

się wypierze i dzieci będą
mogły korzystać z tych rzeczy. Nie wszystkie ubrania
będą pasowały, spora część
trafi więc do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. W transporcie od Anglików było natomiast sporo
nowych rzeczy takich jak
kurtki, koszule. Brytyjczycy

ciągle jest za mało.

m Jest praca

Dzięki Holendrom i Anglikom dzieci mają sporo
nowych zabawek. Sami
mogą sobie je wybrać.

darów

przywieźli też tapety. Dzięki

obiecali, że przed końcem
roku pojawią się po raz ko-

nim dom już teraz zmienił
oblicze.

lejny — zadeklarowali, że

Rodzinnie

6

ton

przywiozą drobne rzeczy
takie jak przybory szkolne.
W

ostatnim

transporcie

dotarło sporo odzieży używanej. Według pani dyrektor
to, że nie jest ona nowa, nie

jest problemem. Wszystko

- Dzięki temu, że dostaliśmy tak dużo różnych rzeczy dom zyskuje na wyglądzie — twierdzi Elżbieta Gomułka. - Każdy pokój wygląda teraz inaczej. To po-

ę
Wśród rzeczy, które przywieźli Holendrzy z fundacji
Samen Delen jest m.in. sprzęt AGD.
woduje, że w panuje tu bardziej rodzinna atmosfera.
W jednym z transportów
przywieziono kilka potężnych worków różnokolorowych sznurówek. - Starczyłoby ich chyba na 100 lat -

uśmiecha się pani dyrektor.
- Nie bardzo wiem co z nimi zrobić. Być może będą
wykorzystywane

przez

dzieci do różnych zabaw.

(pif)

Człuchów. Porwanie na „berlince”

Przykuty do drzewa

- stolarz — wyk. zas. zawodowe, staż pracy 2-3 lata;

. Oferty pracy spoza rejonu:
- firma z Bytowa poszukuje księgowej, wymagania -

wyk. wyższe ekonomiczne o specjalności: finansei rachunkowość, bardzo dobra znajomość jjęz. angielskiego
lub niemieckiego w mowie i piśmie, znajomość podsta wowych regulacji prawnych właściwych dla obszaru rachunkowości, optymizm i zaangażowanie w działaniu,
roczne bądź dwuletnie doświadczenie zawodowe i na podobnym stanowisku mile widziane;
— dla spawaczy z aktualnymi uprawnieniami dożorowy:
mi w osłonie CO2, tokarzy OSN, tokarzy karuzelówki,
tokarzy (tokarki konwencjonalne o dużych gabarytach),
frezerów bramowych, frezerów (frezarki pionowe, poziome), wytaczarzy, szlifierzy wałów OSN.
(ana)

Dziennik.
Człuchowski
dodatekdo „Dziennika

:

Bałtyckiego”

Kierownik oddziału: Malgorzata Pazdalska

PROT TST WZT

Redaguje zespół oddziału „Dzieńnika Bafyckiego”
ISSN 0137/9062 Człychów, plac Wolności 4,
tel/fax(0-59) 834-50-27
a

oc z 2 na 3 listopada.
Na „berlince” niewielki ruch. 40-letni Rosjanin
wracający z Niemiec do domu miał przed sobą jeszcze
wiele godzin jazdy. W okolicach Cierzni drogę samochodowi, którym jechał
(audi a4), zajechały trzy inne auta. Kilku mężczyzn
wyciągnęło go na zewnątrz
i wepchnęło do bagażnika
jednego z samochodów. Wy-

wieźli go w okolice Czerska.
Przykuli kajdankami do
drzewa i zostawili w lesie.
Kilkadziesiąt godzin mężczyzna przebywał w lesie.
Zdołał się uwolnić dopiero
w poniedziałek. Był wychłodzony i głodny. Jakimś
cudem dotarł do komendy
policji w Czersku. Stamtąd
przewieziono go do Człuchowa. Ponieważ do przestępstwa doszło na terenie

gminy Debrzno, postępowanie będą prowadzili policjanci z Człuchowa.
- Prowadzimy postępowanie w tej sprawie - powiedział nam aspirant sztabowy
Jerzy
Adamczyk,
rzecznik prasowy
człuchowskiej policji. - Z zeznań poszkodowanego wynika, że najprawdopodob-

niej wieziono go w bagażniku BMW. Mężczyzna przy-

puszcza, że porwali go
przestępcy z państw byłego
Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich. Mogli to być Ukraińcy lub Białorusini.
Porwąnie Rosjanina nie
było oczywiście celem przestępców. Chcieli ukraść luksusowy samochód i to się im
udało. Prawdopodobnie śledzili ofiarę już od granicy.

(pif)
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Z powiatu
Na słomęi trociny

Człuchów. Kłopoty za płoty

Meble stanęłyna nogi
Po tygodniowej przerwie pracownicy dawnego Incopu (obecnie

"Euro Meble) wrócili do
pracy. Udało się bowiem dojść do porozumienia z człuchowskim
Przedsiębiorstwie Komunalnym i Zakładem
Energetycznym. Dzięki

Szkoła w Biskupnicy ogrzewana jest olejem.
Fot. Krzysztof Lichucki

temu wznowiono pro-

GMINA CZŁUCHÓW. Władze gminy Człuchów opraco-

dukcję.

wują program termomodernizacji budynków komunal-

nych. Niektóre szkoły już są, inne niebawem będą
ogrzewane biomasą- głównie słomą oraz odpadami
drzewnymi..
- Właściwie program ten jest już rozpoczęty- powiedział Adam Marciniak, wójt gminy Człuchów. - Wyremontowane i docieplone są szkoły w Biskupnicy i PoInicy. W Biskupnicy zamontowano ogrzewanie olejowe,
druga placówka ogrzewana jest biomasą. W tym wypadku są to odpady drzewne z pobliskiego tartaku. Przy
okazji remontu ogrzewania wymienione zostały okna,
. budynek został ocieplony.
Remonty i docieplenia potrzebne są we wszystkich
szkołach. Pierwsza w kolejności jest szkoła w Rychnowach, w której do tej pory częściowo wymieniono.

Przez tydzień jednak nie
było wody i prądu.
Od kilku miesięcy Incop
miał spore kłopoty finansowe. W końcu ogłoszono
upadłość firmy. Pracownicy
5"

w Człuchowie i tak

ieli
sporo
szczęścia.
Obiekty wydzierżawiła bowiem inna firma. Dzięki temu większość z prawie stuosobowej załogi nie straciła
pracy. W Bytowie, gdzie
również istniał zakład produkujący meble firmowany
przez Incop, wszyscy dostali wypowiedzenia.

Udało się dogadać

Dzięki porozumieniu

W przyszłości w tej szkole ma zostać zmodernizowane
W dalszej kolejności władze gminy przewidują remonty
w Wierzchowie, Barkowie oraz Stołcznie.

czy się pomyślnie.

—- Nawiązaliśmy kontakt z Zarządem Bałtyckiej Agencji
Poszanowania AE: działającej przy Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Srodowiska- dodaje Adam Marciniak. - Liczymy na dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska, a także na inne środki
pomocowe. Mamy nadzieję, że wejdziemy na listę programów realizowanych przez samorząd województwa
pomorskiego.
Na dofinansowanie można liczyć wtedy,

Wysokie podatki

gdy będzie to ogrzewanie ekologiczne.

Sytuacja w Człuchowie
również była nieciekawa.
Zakład przejął bowiem nowy dzierżawca, który od razu zapowiedział, że nie będzie spłacać długów poprzednika. Tymczasem wierzyciele domagali się gwarancji, że rachunki będą
płacone na bieżąco.
='Bez prądu i wody nie
ogliśmy prowadzić produkcji - mówi Wanda Urawska, prezes zakładu. - Na
szczęście udało nam się
dojść do porozumienia. Mam
doświadczenie w branży
meblarskiej, prowadzę już

Dlaczego Incop w końcu
upadł? Przede wszystkim
dlatego, że trudno było wyegzekwować zapłatę od odbiorców. Teraz w fabryce
będą wytwarzane półfabrykaty dla innych firm. Jest to
gwarancja, że pieniądze będą docierały w terminie.

podobny zakład. Udało nam

— Inną sprawą jest to, że

się też znaleźć odbiorców na
„ nasze wyroby.
Według Zbigniewa Romanowskiego, kierownika
'
fabryki większość pracowników
zatrudnionych

podatki od nieruchomości
w Człuchowie są bardzo
wysokie - twierdzi Stanisław Wiśnicki, były prezes
Incopu. - W wielu gminach
w pobliżu Warszawy są one
dużo mniejsze.

w Człuchowie to fachowcy.

ogrzewanie. Szkoła ogrzewana będzie gazem ziemnym.

z Przedsiębiorstwem Komunalnym i Zakładem
Energetycznym prawie
100 osób może nadal
pracować.
Fot. Piotr Furtak
To główny atut Euro Mebli.
Właśnie dzięki załodze jest

szansa, że wszystko skoń-

Według wójta Marciniaka, program termomodernizacji
może być zakończony najszybciej w ciągu dwóch lat.

(kil)

Po Sygodniowaj przerwie wszystko wróciło do normy.
Fot. Piotr Furtak

W ostatnim czasie Incop

jednak
miał
problemy
z płaceniem podatków. Bardzo głośnym echem w mieście odbiła się sprawa umorzenia 243 tys. zł podatku
tej właśnie firmie przez Leopolda Sz., byłego burmi-

strza miasta. Jako włodarz
miasta

miał

takie

prawo,

radnych niepokoiło jednak.
to, że taką decyzję podjął

w ostatnim dniu urzędowania, gdy wniosek od Incopu '
trafił do ratusza.

Sprawa trafiła do sądu poprzedniemu burmistrzowi zarzucono, że nie przeprowadził analizy ekonomicznej.
- Dzięki poprzedniemu

Leja leszcze

otrzy-

mało 50 tys. zł — mówi Stanisław Wiśnicki. — Już pod koniec ubiegłego roku kondycja Incopu nie była najlep'sza. Długo zastanawiałem
się nad tym, czy wpłacić pieniądze, których wymagał od
nas burmistrz. W tym czasie
najważniejsze dla nas były
środki obrotowe. W Bytowie,
gdzie nie udało nam się
dojść do porozumienia -

erkatelM
nie Tel uje

urząd nie dostał nic.

Do tej pory sąd nie Tozstrzygnął jednak, czy Leopold Sz. istotnie działał
zgodnie z prawem. Kolejny
termin tego procesu wyzna-

Człuchów, ul. Królewska 13, tel./fax (059) 83-43-844, kom. 0604-507-837

Największa sieć, najlepsze ceny.

da

Szczegółowy cenie

regulamin promocji dostapny jst w punktach sprzedazy siec

czono na 27 listopada. Jedno
jest pewne — mimo umorzenia podatku Incop nie przetrwał. Jego miejsce zajęły 4
jednak Euro Meble. Dzięki
temu prawie sto osób nie
straciło pracy.
—
:

(pif)

Ceny netto dla wszystkich
taryf

Ern
R-1529/P/1416

rowerowym Bik Styk. W okresie od 2 czerwca do 31 lipprenumeratę „Dziennika Bałtyckiego”. Dodatkowo teraz
będzie mógł wziąć udział w losowaniu atrakcyjnej na-

nie chodzi

miasto

uczestników letniej promocji w człuchowskim sklepie
ca każdy, kto kupił tam rower, otrzymywał za darmo

50 tys. piechotą

burmistrzowi
REKLAMA

= Rower z „Dziennikiem”
CZŁUCHÓW. Rower rozlogowany zostanie wśród

grody.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 18 listopada br. |
na obiektach sportowych człuchowskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Impreza rozpocznie się ok. godz. 11
rajdem rowerowym. Będzie też ognisko, pieczony prosiak oraz konkursy dla dzieci i młodzieży.
— Będziemy losowali również nagrody rzeczowe, m.in.
wśród uczestników rajdów turystycznych organizowanych przez Człuchowski Klub Cyklisty —- zapowiada
Grzegorz Styk, współorganizator imprezy.
Do organizacji zabawy włączyło się również Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Wypadków Drogowych „Pomocna
Dłoń” w Człuchowie. W podsumowaniu konkursu
uczestniczyć będą dzieci ze Szkoły Podstawowej w PoInicy, nad którą stowarzyszenie objęło patronat.

(BaKa)

= Grupy producenckie
i agroturystyka
CZŁUCHÓW. Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego
w Człuchowie zaprasza na kolejne szkolenia. Najbliższe
„odbędzie się już dzisiaj w siedzibie Urzędu Gminy
w Przechlewie. Tematem będą: Zasady wewnętrznego

funkcjonowania grup producentów - istota i zasady
działania regulaminu wewnętrznego. Problematykę
przybliżą Bogdan Nowaczewski i Czesław Elzanowski
z Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oddział Strzelino. Początek o godz. 12. Następne szkolenie
przeprowadzone zostanie w najbliższą środę (14 listopada) w Debrznie. Podstawowe wiadomości z zakresu
agroturystyki przedstawi Maria Sabiniarz z RZDR. Początek szkolenia o godz. 10.

|
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EC
ZSWIET
ste ae a ToTuTA
Człuchów. Szlakiem przedwojennych granic
Wysoki, przystojny mężczyzna chętnie pozna elegancką, miłą panią
w celu spędzenia miłych chwil we
dwoje. Wiek bez znaczenia.
sygn. 1338
„Jestem miłą, sympatyczną, niebrzydką wdową lat 53, mam 164 cm
wzrostu, jestem bardzo samotna,
z poczuciem humoru, szczera, tole- rancyjna, lubię spacery we dwoje,
nie pałę i nie piję. Poznam pana
spod znaku Wagi, w wieku 50-54
lata, 170-175 cm wzrostu o podobnych zainteresowaniach. Panowie
z zakładu karnego wykluczeni. Strzelec z Lęborka.
sygn. 1339
Jeśli lubisz muzykę, spacery w pełni
księżyca, sport, podróże i masz 2124 lata, napisz do 22-letniej, wysokiej, szczupłej dziewczyny o zielonych oczach i długich włosach, z poczuciem humoru. Foto mile widziane.

:

sygn. 1340
Mam 40 lat, jestem średniego wzrostu,

stanu wolnego. Obecnie przebywam
. w zakładzie karnym, niedługo wycho» dzę na wolność. Chciałbym poznać panią w wieku od 35 do 45 lat, bez nałogów, może mieć dziecko, które wspólnie wychowamy. Odpowiem na każdy
poważny list. Nie szukam pay
sygn. 1341
Mam miejsce w sercu i wolne ramię
dla szczupłej, ładnej pani do lat 55,
niezależnej finansowo. Jestem wolnym emerytem; lat 60/175/76,

szczupłym, mogącym się podobać,

solidnym facetem bez nałogów,
z mieszkaniem. Czekam na list od .
samotnej i uczciwej pani, pragnącej
mieć kogoś bliskiego. Zdecyduj się,
nic nie ryzykujesz, a możesz spotkać
* prawdziwego przyjaciela.
sygn. 1342
20-letnia, 164/47, zodiakalna Panna, lubiąca morze, góry, podróże,
przyrodę, spacery we dwoje, interesująca się architekturą, fotografią
- oraz psychologią, pozna pana kulturalnego, zadbanego z poczuciem
humoru, szukającego trwałego
związku i prawdziwej miłości wiążącej się z przyjaźnią i wzajemnym
zrozumieniem, wiek 24-30 lat..Tylko
poważne oferty. Odpowiem na każdy list ze zdjęciem i adresem.
sygn. 1343
Szczupła, wiek średni, wykszt. wyższe, niezależna, także mieszkaniowo
i bez zobowiązań, pozna ewentualnie swoją drugą połowę, jeśli taka

gdzieś jest - pana, który w człowieku widzi także duszę, zdolnego do
uczuć wyższych, wrażliwego, 40-,
50-letniego, niepalącego.

sygn. 1344

|—

Niezależna i bez zobowiązań, szczupła o dziecięcej urodzie i usposobieniu, wykształcona, tolerancyjna, wyrozumiała, pozna pana o podobnej
osobowości 40-, 50-latka. | »

Wamik848, wartościowego, miłego,
wykształconego, ok. 50 lat pozna
szczupła, chyba miła, o łagodnym
usposobieniu, niezależna, wykszt.
wyższe, 40 lat.

EE

Historia

Wojna, wykształcenie wyższe, finanso-

wo i mieszkaniowo niezależna, szczupła, niekonfliktowa, pozna dobrego
człowieka, chętnie romantyka, preferującego życie w kontakcie z przyrodą,
czynny wypoczynek, zdrowy tryb życia.
Młoda nie tylko duchem 40-latka.

pozostawiła

sygn. 1347
40-latek z Trójmiasta, wysoki, niezależny finansowo, bez zobowiązań, romantyczny, uczuciowy, z poczuciem
„humoru, dla którego najważniejszymi
wartościami jest rodzina, miłość i tolerancja. Poznam panią zdecydowaną
na trwały związek. Dziecko mile widziane. Proszę o foto.
sygn. 1348

. Granica Polski, która

ukształtowała się po
1918 roku pozostawiała
Człuchów po stronie
Niemiec. Tuż przed drugą wojną światową granica polsko-niemiecka
w okolicach Człuchowa
pokrywała się ze współczesnymi wschodnimi
krańcami powiatu człuchowskiego. Nawet dziś
bardzo łatwo można ją
odnaleźć.

Wdowa 63 |, niezależna finansowo,

naturalna blondynka, raczej tradycyjna, dobra gospodyni pozna pana, który zechce się ze mną zaprzyjaźnić i miło spędzać wolny czas. Odpowiem na
każdą poważną ofertę.
sygn. 1349
:
Jestem 35-letnim samotnym kawalerem z własnym mieszkaniem, zmotoryzowanym, bez nałogów. Pragnę poznać panią magister farmacji do lat
- 35, lubiącą przyrodęi turystykę, wierzącą, o dobrym sercu.
:
sygn. 1350
7
Poznam pana inteligentnego, bez nałogu alkoholowego, bez zobowiązań, .
w wieku do lat 65 (może być młodszy), pragnącego założyć szczęśliwą
rodzinę na dobre i złe, katolika, nie-

szukającego przygód, a szanującego
siebie i przyszłą partnerkę. Panna
z wykszt. średnim i w wieku średnim,
z własnym mieszkaniem i niezależna,

bez zobowiązań, zmotoryzowana.

sygn. 135:

Mam 21 lat, jestem miłym, często wesołym, opiekuńczym i porządnym
chłopakiem bez nałogów. Chętnie poznam sympatyczną dziewczynę. Odpiszę na każdy poważny list. Foto i nr
telefonu mile widziane.
sygn. 1352
40-letni, 170 cm, rencista, czynny zawodowo, wykszt. średnie techniczne,
uwielbiam spacery, dobrą książkę, film,

muzykę, cenię szczerość i iiczciwość,
szukam bratniej duszy - stan cywilny
nie gra roli, wiek do 55 lat, może być
ze wsi, na list ze zdjęciem odpowiem
w pierwszej kolejności. Nie lubię kłamstwa oraz chamstwa, poznam panią
poważnie myślącą o życiu, dziecko lub
dzieci nie są przeszkodą.
sygn. 1353

Samotna panna bez nałogów i zobowiązań poszukuje mężczyzny do 35
lat, najchętniejz okolic Lęborka, samotnego, pracującego, zadbanego,
szczerego i uczciwego, bez nałogów
i zobowiązań. Jestem wesołą, kulturalną dziewczyną. Mieszkam i pracuję
w Lęborku. Jeżeli chcesz poznać mnie
bliżej - proszę napisz. Może to my
szukamy właśnie siebie? Rozwiedzeni
- oraz panowie z ZK wykluczeni. Telefon
przyśpieszy kontakt.

sygn. 1354

A CU
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Po dawnej niemieckiej
stronie stoją charakterystyczne domki celne, ze
spadzistymi
dachami
i szczytami z desek. Mieszkali w nich kiedyś celnicy.
Taki domek jest na przy- ,
kład w Wierzchowie, w Sta- Najprawdopodobniej głaz narzutowy w okolicach Starego Gronowo spełniał rorym Gronowie, w Topolach.
lę kamienia granicznego— mówi Zdzisław Pankowski.
Większość budynków, które
przetrwały do dzisiaj, jest
jest twierdzenie, że był to
ment przyrody jest zabroDo niedawna, dokładnie
zagospodarowana.
kamień graniczny Zakonu
w tym samym miejscu
niona. Głaz nie powinien
— Mój dom zamieszkiwali
Krzyżackiego. Niestety, nie
przebiegała granica między
być przenoszony w inne
kiedyś celnicy niemieccy,
miejsce, ani wysadzany.
jest to potwierdzone nawojewództwem
słupskim
natomiast w budynku obok
Namacalnym dowodem
ukowo.
a bydgoskim.
znajdowały się niemieckie
Chociaż głazem interena to, że wzdłuż Kamionki
Charakterystycznym elebiurowce. W pobliżu dzisowali się nie tylko bada- biegła granica polsko-niementem krajobrazu rzeki
siejszego Domu Dziecka
cze, do tej pory nawet nie . miecka, jest słupek graniczsą występujące w regularbyły kwatery oficerskie —
określono wieku, ani nie
ny wydobyty z rzeki. Po jednych odległościach ruiny
zaznacza Egon Michalewicz
nej
stronie, wyryta jest
zinterpretowano treści tamłynów.
z Wierzchowa. - Tam gdzie
w nim litera „P”, symboli
jemniczych
rysunków.
— Nurt tej rzeki jest dość
kiedyś był niemiecki urząd
jąca Polskę, po drugiej„D
Obecnie kamień jest rozbiszybki. Wykorzystywano to
celny, dziś znajduje się bar
ty na trzy części. W jednej oznaczająca Niemcy. Na
stawiając na jej drodze
i mieszkanie. Natomiast
z nich można zauważyć wyszczycie słupka znajduje się
młyny napędzane wodą w budynku po polskim
wiercone otwory, prawdolinia ciągła wyznaczająca
zauważa Marek Kutzmann,
urzędzie była jeszcze niepodobnie wsypywano tam
dokładną granicę kraju.
dyrektor szkoły w Starym
dawno leśniczówka, teraz
proch, aby rozsadzić głaz.
Gronowie. — Pozostałości po
Można go zobaczyć w ogródzostał już tylko pusty plac.
- Interesowałem się tym
tych budowlach
można
ku pana Sułkowskiego.
Miejsce to można łatwo
kamieniem, dostałem najeszcze
zobaczyć
m.in.
Niektóre fragmenty grarozpoznać,
rosną
tam
wet pismo od konserwatora
nicy powiatu człuchowskiew Wierzchowie, Kamieniu
w jednym rzędzie wysokie
go nie musiały być wytyKrajeńskim, Starym Gro- przyrody, bo to przecież
świerki, które były sadzone
nowie i Witkowie.
przyroda nieożywiona czane na nowo, ponieważ
wokół budynków. Przed
Dziś po reformie adminiopowiada Wiktor Sułkowjuż wcześniej były granicawojną w Wierzchowie znajmi województwa, a nawet
ski, mieszkaniec Starego
stracyjnej Kamionka na zadowała się jedna z najwiękkraju.
chód od Zamartego prawie
Gronowa. - Zawarto w nim
szych, przygranicznych stainformacje, że ingerencja
do Witkowa, nadal jest graSylwia Stachowicz
cji kolejowych.
|
kogokolwiek w ten fragnicą województwa, lecz teDorota Fudala
raz pomorskiego i kujawKamionka
sko-pomorskiego. Przy drona granicy
dze
między
Witkowem
Na wschód od Człuchoa Starym Gronowem, które
wa granica biegła między oddalone są od siebie o trzy.
Konarzynami a Sąpolnem
kilometry, rośnie olbrzymi
Człuchowskim, w kierunku
buk z przedwojennymi rypołudniowym wzdłuż trasy
tami, nieustalonego pochoz Bytowa do Chojnic.
dzenia. Przed 1939 rokiem
- Granica ciągnęła się
w tym miejscu znajdował
w kierunku Moszczenicy,
się
szlaban
graniczny
przez Topole - mówi pan
i budka straży.
Michalewicz. - Tam też są
Tajemniczy kamień
domy, w których kiedyś byty niemieckie urzędy graKierując się na północ,
wzdłuż wyschniętego już
niczne.
Właśnie tutaj, w okolidziś rowu granicznego, dojcach Nieżychowic naturaldziemy do ogromnego głaną linią oddzielającą dwa
zu narzutowego. Na jego
państwa stała się malownipowierzchni znajdują się
cza dolina rzeki Kamionki.
wyryte kształty zwierząt.
. = Kamionka i Łobzonka
— Jest kilka teorii na tesą granicznymi rzekami już - mat roli, jaką spełniał ten
od wielu lat - stwierdza
głaz - mówi Marek KutZdzisław Pankowski, geozmann. - Mógł to być stół
graf ze Starego Gronowa. —
ofiarny. Jednak bliższe nam
beiiatłe
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Człuchów. Nasze prezentacje

W skrócie

Pierwszy ro
Kontynuujemy cykl

p PASZY,

pziemnik,

Smurfy coraz bliżej

i?

Już w poniedziałek najmłodsi mieszkańcy powiatu człuchowskiego przeżyją „Wielką przygodę w Smurfolan-

dii”. Dzieci obejrzą nie tylko tę baśń muzyczną, ale będą uczestniczyć w konkursach i zabawach. Wszyscy
otrzymają również prezenty, m.in. zabawne smurfowe
czapeczki. Wystarczy wykonać trzy zadania, a każdy bę-

A

dzie mógł zostać Smurfem. To jeszcze nie koniec atrakcji. Wśród uczestników zabawy rozlosowane zostaną

prezentacji uczniów
klas pierwszych w po-

atrakcyjne nagrody, m.in. walkman i piłki. Przedstawienie odbędzie się 12 listopada na zamku w Człuchowie.
Organizatorzy zaplanowali trzy przedstawienia —

wiecie człuchowskim.
Dzisiaj przedstawiamy

o godz. 8.30, 10 i 11.30. Cena biletu wynosi 9 zł.

siedmiolatków z Gwieździna, Bukowa i Bi-

(BaKa)

Zgrana klasa

skupnicy.

Wychowawczyni: Edyta Pińkowska. Agnieszka Jaruga, Kamil Jeszka, Anna Kuklińska, Paweł Sufryt, Agata Skrzypczak, Dominik Rolbiecki, Jacek Peciak, Joanna Maik, Łukasz Michałowski, Roksana Szaraniec.
Fot. Krzysztof Lichucki

Fot. archiwum własne

CZŁUCHÓW. 25 lat temu Barbara Michałek została
wychowawczynią swojej pierwszej klasy. W tym roku jej
absolwenci spotkali się po raz drugi.
— Naukę rozpoczęliśmy w 1976 r., a pierwszy zjazd odbył się w 1985 r. Po raz drugi spotkaliśmy się we wrze-

śniu tego roku - opowiada Karol Krasienkiewicz, jeden
z absolwentów. — Na spotkania przyjeżdżają nawet ci,

którzy mieszkają poza granicami Polski. Nasza wychowawczyni zawsze chętnie się z nami spotyka.
Wszyscy dawni wychowankowie ciepło wspominają
swoją nauczycielkę.
— Była i jest świetnym pedagogiem - mówią o pani Michałek byli uczniowie.
i

(raKa)

Nasz plebiscyt
Nagroda za sympatię
Najsympatyczniejszy Belfer Powiatu Człuchowskiego
2001 - taki tytuł otrzyma nauczyciel pracujący w gim-

nazjum lub szkole podstawowej, który zdobędzie najwięcej głosów w naszyni plebiscycie.

Wychowawczyni: Beata Wulczyńska. Adam Buczma, Dariusz Czapiewski, Paulina Grams, Daniel Iwański, Milena
Jankowska, Maja Kicińska, Patryk Krasula, Daria Kuczępa, Ewlina Lemańczyk, Magdalena Łuczak, Katarzyna Majoch, Iwona Miler, Krzysztof Olszak, Karol Pyszczek, Krystyna Stańczyk, Natalia Stoltman, Roksana Szultka, Iwona

Urbaniak.

Fot. Krzysztof Lichucki

Nadal największym uznaniem wśród naszych Czytelników cieszy się Maria Opar. Uczniowie cenią ją za pogodę ducha i za to, że „kocha wszystkie dzieci w klasie”.
Na drugim miejscu znajduje się Zbigniew Suchacki,
który zdaniem głosujących ma duże poczucie humoru.
Pierwszą trójkę zamyka Barbara Michałek. Nasi Czytelnicy podkreślają, że pani Barbara jest bardzo sympatyczna i miła. Uczniowie cenją sobie także Irenę Jabłońską za to, że nigdy się nie denerwuje, Dariusza Rudnic-

kiego za to, że potrafi zachęcić do nauki, Leszka Chmielewskiego za poczucie humoru, Katarzynę Orzlowską za
pogodę ducha i Piotra Zabrockiego, bo „jest najlepszym
nauczycielem w szkole.”
Nasz plebiscyt jednak jeszcze trwa. Zachęcamy więc do
większego zaangażowania się w głosowanie. Uczniowie,
teraz to wy możecie ocenić swoich nauczycieli. To od

Was zależy, kto otrzyma zaszczytny tytuł w naszym plebiscycie. Nie czekajcie więc do ostatniej chwili. Przypominamy, że każdy może oddać dowolną liczbę głosów.

Wychowawczyni: Regina Gibuła. Szymon Boczulak, Krzysztof Borkowski, Aleksandra Bronikowska, Frzemysław Bubolc, Marcin Chabowski, Andrzej Dycha, Edyta Francik, Alan Jacecko, Sara Janiszewska, Daniel Jeżdżejewski, Jaro-

sław Krawczyk, Magdalena Krawczyk, Przemysław Kroplewski, Arkadiusz Mazur, Mateusz Mielcarz, Michał Miszczuk, Karolina Nowakowska, Natalia Pająk, Maciej Pinkowski, Jolanta Prusinowska, Michał Skoczewski, Marcin Skorupa, Malwina Świerkosz, Maciej Ufnowski, Tomasz Urbanowicz, Arkadiusz Zachajczuk, Marlena Siedlecka.
Fot. Krzysztof Lichucki
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Obrazki malo
Dla dobrego tatuatora nie ma motywu, którego nie
potrafiłby przenieść na skórę — niezależnie od tego czy jest to fragment obrazu Picassa, uliczne
graffiti, fotografia czy mała różyczka.
Jeszcze niedawno klientami studiów byli ludzie
młodzi,
przedstawiciele
subkultur młodzieżowych.

Ostatnio spektrum klienteli
poszerzyło się o przedstawicieli z każdej niemal war-

W Polsce tatuażami szczycą
się zarówno gwiazdy filmowe — m.in. Bogusław Linda —
jak i muzycy rockowi. Jan
Borysewicz wytatuował sobie dużego Indianina, tatu-

stwy społecznej. W ślad za

aże noszą muzycy z grupy
Maanam, Dezerter, Kult,

mężczyznami

a

zaczęły

pre-

także

gwiazda

rockowej

zentować publicznie obraz-

sceny Agnieszka Chylińska

ki na ciele również kobiety.
- Dostępne są rozmaite

z O.N.A,
tatuaże:
pióro,
dziwny

kolory tatuażu: od jednobarwnych po wielobarwne mówi Roy Skadock, tatuator
z Niemiec, który od niedawna
wykonuje
tatuaże
w Człuchowie. - Tatuaże
wykonywane są w rozma-

itych miejscach, np: na prawej lub lewej nodze, ręce,
stopie, na szyi, karku, brzuchu lub plecach. Mężczyźni
na ogół tatuują ramiona,
klatki piersiowe, łydki. Z ko-

lei kobiety ozdabiają piersi,
pośladki,
okolice
pępka
i kostek, a także łopatki.

Śladem gwiazd
Dziś tatuują się ludzie
z różnych sfer, także wyższych i artystycznych. Tatuaż nosił Albert Einstein,
a Pablo Picasso, znudzony
tradycyjnymi
technikami
malarskimi z ochotą ozdabiał
damskie
pośladki.

| Tatuaż LEC]

którą zdobią aż trzy
na piersi wspaniałe
na przedramieniu
kwiat, a na ramieniu

wilk.
:
Roy Skadock mówi, że
nakładanie rysunków na
ciele wcale nie musi być bo-

lesne.
- Oczywiście są miejsca
niemal nieczułe na ukłucia,
ale są i bardziej wrażliwe —
dodaje.

Współczesna technologia
profesjonalnego
tatuażu
jest całkowicie bezpieczna.
Igły, które wbijają w skórę
krople farb, są niezwykle
szybkie. Materiały są badane w laboratoriach, aby nie
powodowały alergii.
— Sam

Żona Roya Skadocka podziela pasję męża.
jedynie

proces tatuowania

odbywa się w warunkach higienicznych, więc jeśli klient
sam później nie zanieczyści
miejsca tatuowanego

w gabinecie chirur-

ga plastycznego. Ale i tak
w miejscu, gdzie ciało zdobił
rysunek,

pozostaną

blizny.

Decydując się na tatuaż,
trzeba to sobie dobrze przemyśleć, bo malowidło na
skórze to emblemat na całe
życie. Wzorów tatuaży jest

w cza-

sie gojenia, nie ma mowy
o żadnych stanach zapalnych
i chorobach - dodaje Bogusław Sójka, właściciel studia.
— Farby do tatuażu produkowane są ze specjalnych
składników, które nie są
szkodliwe dla zdrowia. Aby
można je było sprzedawać,

chyba

więcej

niż

ludzi

na

świecie. Są czarne i kolorowe, realistyczne, klasyczne,
abstrakcyjne, cieniowane,

tribale

(czarne,

wyraźne,

proste wzory).

ich producenci otrzymują
specjalne pozwolenie.
:

Do niedawna człowiek
z tatuażem postrzegany był
jako ciemny typ, który wyszedł z więzienia, obecnie
poprzez tatuaż ludzie pokazuje swoją indywidualność.
- Na skórę przenieść
można wszystko, od naj-

Emblemat

na całe życie
- Tatuaż to ozdoba na całe życie - tłumaczy Roy Skadock. - Można się go pozbyć

prostszego
REKLAMA

wzoru

geome-

trycznego, przez portret
ukochanego aż po obrazy

znanych malarzy - opowiada Roy Skadock. - Możemy
pomalować

ciało

tak,

jak

nam się podoba, ogranicza
nas jedynie wyobraźnia
i pieniądze. Rzadko zdarza
się wykonanie dwóch identycznych tatuaży. Każdy jest
inny, nawet, gdy „odbijany”

MONTAŻ

jest z tego

GAZOWYCH
INSTALACJI SAMOCHODOWYCH

samego

wzoru.

Często motywami do tatuowania są fotografie zwierząt

domowych,

np.

psów

lub kotów.
Mały
tatuaż
kosztuje
średnio około 100 zł. Wytatuowanie
całych pleców
w studiu tatuażu Roya Ska-

Na

początku

przyszłego

zostaje

przerysowany na kalkę. Potem odbija się go na ciało.
Tatuator musi więc mieć
nie tylko zdolności plastyczne, ale również długoletnie doświadczenie i dużą
zręczność. Maszynka, która
działa z częstotliwością 50
uderzeń na sekundę, nakłuwa ciało pod odpowiednim kątem do głębokości od
0,2 do 1 mm. Zależy to od
grubości skóry i wrażliwości tatuowanego miejsca.
Przy zbyt głębokim nakłuciu może pojawić się krew
i długo gojące się rany. Igły,
kubeczki na farbę, gumowe
rękawiczki są jednorazowe.
Maszynka po każdym za-

ę

' e tarcica iglasta - sucha i mokra
! e tarcica liściasta - sucha i mokra

! e tarcica budowlana:

- krawędziaki, łaty, bełki, deski szalunkowe
' e więźby dachowe

r

R

©

w

<

9,

Ś
R-10706/A/1416

4

<| ,

i

4»

Tekst i zdjęcia:
Krzysztof Lichucki

kontur

tatuażu

REKLAMA

R-14238/A/1432

49

sie, brwi czy pępku już nas
nie szokuje.

Zanim powstanie
tatuaż

z
77-300 CZŁUCHÓW
tel. (059) 8346344
kom. 0608 225 060

czykowanie różnych części
ciała. Widok kolczyka w no-

kocka w Niemczech kosztowało 20 tys. marek.

%

ul. Polna 10 |

biegu jest obowiązkowo
sterylizowana. Profesjonalne studia tatuażu oferują
również na wzór zachodni
tzw. pirsing. Jest to bezbolesne przekłuwanie lub kol-

Tatuować można wszystko - ręce, plecy, a nawet części intymne.

piątek
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Człuchowski

W Muzeum Regionalnym
I

Wystawa z uśmiechem

Podczas tej imprezy
ponuracy są bez szans.
Twórczość kabaretowa
w wykonaniu dzieci,

młodzieży i dorosłych —
' ten rodzaj humoru poruszy każdego...
Lokalne kabarety szkolne
i artyści indywidualni wstąpią podczas imprezy organizowanej 16 listopada przez
„Dziennik Bałtycki”, Muzeum Regionalne i Miejski

Dom Kultury w Człuchowie.
Nie zabraknie też kabaretowego gwoździa programu:

Człuchowianie będą mieli okazję spotkać się ze
Zbigniewem Jujką.
Fot. archiwum

w postaci Ryszarda Makow-

Nielada gratkę dla sympatyków muzeum i „Dziennika
Bałtyckiego” przygotowuje Muzeum Regionalne w
Człuchowie. Na swoją urodzinową imprezę dyrekcja
placówki zaprosiła Zbigniewa Jujkę, znanego

skiego. Powodów do świętowania

nie

brakuje.

W

tym

ku bowiem
„Dziennik
Wtuchowski” skończył 3 lata, a nieco starsze człuchowskie

Muzeum

Regionalne

obchodzi 25-lecie istnienia.
Jak na tak młody wiek przystało, świętować będziemy
przede wszystkim na wesoło.
Kabaret dziecięcy Nie
w sosie ze Stołczna przedstawi „Lektury na wesoło”.
Jak stwierdza Dariusz Gancewski, opiekun grupy, tytuł
jest nieco przekorny.
— Chociaż inspiracją do
scenek były popularne lektury szkolne, ten repertuar

z lekturami

niewiele

wspólnego i jest przeznaczony... niekoniecznie dla dzieci

dradza instruktor. — Za to
»”Dewnością spodoba się dorosłym.
Dariusz Gancewski pracuje z dziećmi od 1986 roku.

Przez pięć lat prowadził kabaret dziecięcy Wlazł kotek... w Debrznie, a potem
kabaret Pim Pam Pom w Sąpolnie Człuchowskim. Nie

w sosie działa od 1996 roku.
Na swoim koncie ma już
znaczące sukcesy, w tym zajęcie 3 miejsca

Fot. Stefania Gliwka

Znane jak nieznane
Siedmioosobową

Dla dorosłych

ma

Na scenie w MDK zaprezentuje się m.in. Beata
Babicz, którą podpatrzyliśmy podczas próby.

w Wojewódz-

kim Przeglądzie Kabaretów
Szkolnych.

grupę

licealistów ze Społecznego
Liceum Ogólnokształcącego

gdańskiego rysownika. Zbigniew Jujka od 1963 roku
pracuje w „Dzienniku Bałtyckim”, gdzie prowadzi swój
„Dzienniczek”, będący swoistym satyrycznym zapisem i
komentarzem aktualnych wydarzeń. Zdaniem

Kupon uprawniający do udziału
w imprezach jubileuszowych Muzeum Regionalnego
ziennika y Człuchowskiago”

zy. Ryszard Makowski, znany z kabaretu OT.TO udzie-

W ich wykonaniu zobaczy-

bojowe wykonanie wierszy-

my

ka
„Malinowy
krzaczek”
w wersji kabaretowej wyci-

li wszystkim godzinnej lekcji. Obecność obowiązkowa.
Sponsorami imprez są:
Ogólnopolskie Stowarzysze-

między

innymi

utwory

z Kabaretu Starszych Panów
i piosenkę Czesława Niemena. Jak zapewnia opiekunka

grupy, Bogumiła Sosnowska
ich „autorskie” wersje będą
mocno
rozśmieszać
lub
wprawiać widzów w pogodny nastrój. - Podejrzewam,
że przynajmniej dwa z wykonywanych
przez
nas
utworów będą miłym zasko-

czeniem dla publiczności zdradza pani Bogumiła.

Lekcja śmiechu
Beatę Babicz zapamiętali
z pewnością uczestnicy te-

Spotkanie rozpocznie się 16 listopada o godz. 16.
REKLAMA

gorocznego „Pożegnania Lata” w Człuchowie. Jej prze-

znanych

Osoby, które przyjdą na spotkanie ze Zbigniewem Jujką
do muzeum będą mogły zdobyć autograf autora
(stef).

utworów.

róbek

zwłaszcza na Wybrzeżu.

rysunków i obejrzeć wystawę jego prac.
PY
PPT SPP
SE

znają już bywalcy szkolnych

i miejskich imprez kulturalnych oraz „Spotkań z kolędą” organizowanych przez
Miejski Dom Kultury. Kabaret istnieje od dwóch lat. Samodzielnie dokonuje prze-

obserwujących jego twórczość, znacząco wpłynęła na
kształtowanie świadomości społecznej Czytelników,

snęło łzy śmiechu większości zebranych tam widzów.
W piątek, oprócz napisanych przez siebie, tekstów
kabaretowych, zaśpiewa też
piosenki z bardziej poważnego repertuaru. Ta chwila
wytchnienia każdemu się
przyda ponieważ...

Wszystkich tych,

nie Rodzin Ofiar Wypadków
Drogowych
„Pomocna
Dłoń”, LeBOS sp. z 0.0, Opel

Odejewski, Poldanor S.A.
i (stef)

Ostatnia szansa
„że wstęp na irim-

którzy uniknęli „kolki ze
śmiechu” w czasie występów naszych rodzimych artystów dobrych manier nauczy gość specjalny impre-

OLEJ

REKLAMA

SPRZEDAŻ
MIESZKAŃ
Na Osiedlu "CENT RUM” Rumia Janowo od 28 m' do 99 m
Garaże w Bydnk

OPAŁOWY
pon.-pt. 8.00-17.00, soboty 9.00-13.00
Pruszcz Gd., Obrońców Westerplatte 1A
(058) 77-33-551, 77-33-552

lekki RGterm

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

PHU RAF-OL sp. zo.o. 80-319 Gdańsk, ul. Żeromskiego 1/2

Zamówienia można składać:

Wesa Spólizielie Mieszkanio
M
we Janowo”
PHU „Zis” s.c. Gdynia
Ganerahy sai

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

94

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
O
SPRZEDAŻY
Rumia Janowo
7 Stoczniowców 7a
tel. (058) 671-61-00

- Miastko, ul. Dworcowa 4, tel. 857 58 00

S-4565/A/536

(Rafineria Gdańska

piątek
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Człuchów. Stara czy nowa

Nasi najbliżsi

Maturalne

| Witajcie na świecie

Daria Bukowska
z Czarnego, ur.
22.10.2001 r. o godz.
9.00, 3700 g, 58 cm,
SP ZOZ Człuchów.

Roksana, córka pp.
Kwiatkowskich
z Człuchowa, ur.

24.10.2001 r o godz.
11.25, 3350 g, 54 cm,
SP ZOZ Człuchów.

Klaudia Frąckowiak z Mirogniewa,
ur. 22.10.2001 r.
o godz. 21.30,
2800 g, 52 cm, SP
ZOZ Człuchów.

Kiedy przed dwoma laty
pojawiły się sygnały, że ma-

I

Agata Zdanowicz
z Człuchowa, ur.

22.10.2001 r. o godz.
7.15, 3950 g, 57 cm,
SP ZOZ Człuchów.

Uczniowie czwartych
klas liceów i piątych
techników są w dość
kłopotliwej sytuacji. Informacje o przyszłorocznej maturże zmieniają się jak w kalejdoskopie.

Dominika Klaudia
Nędzi z Człuchowa,
ur. 24.08.2001
o godz. 3.00, 3400 g,
56 cm, SP ZOZ
Człuchów.

Martyna, córka
Aleksandry i Marcina z Polnicy, ur.
24.10.2001 r. o godz.
19.35, 3000 g, 54 cm,
SP ZOZ Człuchów.

turzyści będą musieli przystąpić do nowego egzaminu
dojrzałości,
nauczyciele
i uczniowie

poczuli

strach.

Nowa formuła matury wymagała
wprowadzenia
zmian w programach nauczania, a sami uczniowie
musieli
zmienić
sposób
przygotowań
i myślenia
o tym najważniejszym egzaminie.

Uczniowie
zdecydują
Marcin Klóskowski
25.10.2001 r. o godz.

Oskar Kacper Rudnik z Płaszczycy, ur.
26.10.2001 r. o godz.

0.55, 3400 g, 54 cm,
SP ZOZ Człuchów.

8.30, 4000 g, 59 cm,
SP ZOZ Człuchów.

z Debrzna, ur.

Wiktoria Maria
Wysmyk z Ględowa, ur. 25.10.2001 r.
o godz. 23.45,
3700 g, 55 cm, SP
ZOZ Człuchów.

jej

maturzyści
zienia
orzech.

ekip

Alicja Maria Janikowska z Polnicy,
ur. 27.10.2001 r. »
o godz. 3.05, 4200 g,
60 cm, SP ZOZ
Człuchów.

Fot. Krzysztof Lichucki

Pierwszą próbą skuteczności tych przygotowań
. miała okazać się próbna
matura, którą uczniowie
ostatnich klas szkół ponadpodstawowych ostatnio pisali. I chociaż jeszcze nie są
znane

Kacper Rudnik
z Sąpolna Czł., ur. .
25.10.2001 r. o godz.
8.45, 3400 g, 56 cm,
SP ZOZ Człuchów.

Tegoroczni maturzyści mają do wyboru dwie możliwości - nową lub starą maturę.

wyniki,

mają

kolejny
Wraz ze

znowu

do zgrytwardy
zmianą

rządowych, ' wprowa-

Będą poprawki?
Zdaniem Marii Kordykie-

wicz, o wyborze nowej matury mogą

zdecydować

do-

godne rozwiązania.
— Już dzisiaj słyszałam, że

wprowadzana jest nowość,
która polega na tym, że jeżeli uczeń napisze na jedynkę,
to będzie mógł przystąpić do
poprawki.

Maturzystom

to

dzono
bowiem
zmiany
w szkolnictwie ponadpod-

bardzo odpowiada, dzięki temu mniej się stresują. Po-

Radosław, syn pp.

stawowym i powrócono do

dejrzewam,

Dzido z, Trzmiele-

starej

wa, ur. 28.10.2001 r.

dojrzałości. Co z tym problemem
zrobią
sami
uczniowie?
- Nasza
szkoła jest
w o tyle w dobrej sytuacji,
że mamy więcej godzin języka polskiego niż w tradycyjnym liceum — powiedziała nam Maria Danuta Kordykiewicz, dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Człuchowie.
— Czwartoklasiści byli przygotowywani zarówno do
starej, jak i nowej matury,
chociaż przekonani byliśmy, że będzie nowa. Teraz
uczniowie sami zdecydują,
która formuła bardziej im

o godz. 8.10, 3900 g,
57 cm, SP ZOZ
Człuchów.
Fot. Józef Szymanowski

Dla Czytelników
m Skrzynka za prenumeratę

formuły

odpowiada.

egzaminu

że

uczniowie wyjdą z założenia,
że nie muszą się tak bardzo
do tego egzaminu przykładać, bo przecież - W razie
niepowodzenia — będą mieć
jeszcze jedną szansę. W SLO
zrobimy wszystko, by nasi
uczniowie zdali maturę jak
najlepiej.

Dwie matury
Według

Każdy, kto wykupi codzienną prenumeratę „Dziennika
Bałtyckiego” otrzyma skrzynkę na prasę i korespondencję oraz Kartę Prenumeratora, uprawniającą do wielu
zniżek u naszych partnerów.
:
Paweł Obarzanek z Cierzni jest stałym Czytelnikiem
„Dziennika Bałtyckiego”. Zdecydował się zostać stałym
prenumeratorem. Pana Pawła interesują głównie wiadomości lokalne i, jak twierdzi, stara się codziennie przeglądać „Dziennik”, aby być na bieżąco.
(ana)

biorą starą, jak i ci, którzy
zdecydują się na nową for-

wynika,

że

zdecydowana

większość zdecyduje się
zdawać jednak starą maturę.

Nauczyciele
przygotowani
Spośród 180 maturzystów
Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego
w Człuchowie jedynie kilku
przystąpi do nowej matury.
- Nasi uczniowie byli
przygotowywani do starej
i nowej formuły egzaminu
dojrzałości - mówi Ewa
Hryszkiewicz, dyrektor Li-

Maria

Marci-

Zespołu

ci,

wą formułę matury zdawać
ją będą
czonym
Komisję
Budzi to
rocznych

w miejscu wyznaprzez Okręgową
Egzaminacyjną.
wiele obaw tegomaturzystów, po-

dobnie jak wiadomość, że
jeszcze nie jest znana lista

ewentualnościa-

nie będzie problemu - mówią człuchowscy maturzyści.
(kil)

to od nauczycieli wiele pracy, ale trzeba było liczyć się

dyrektor

Najprawdopodobniej

którzy zdecydują się na no-

mi. Większość naszych nauczycieli zdobyła już uprawnienia egzaminatorów nowej matury wpisanych na listę MEN.

Technicznych w Człuchowie

nam

mułę matury, ukończą
ukę pod koniec wieże
a egzaminy pisemne w obu
wersjach
rozpoczną
się

uczelni, które będą uznawały wyniki nowej matury.
- Teraz musielibyśmy
szukać tych uczelni i kierunków, które uznają ten

w Człuchowie. - Wymagało

nowska,

ci, którzy wy-

równocześnie - 7 maja 2002
roku.

Szkół

działa

marca. Teraz już wiadomo,

Z głosów, jakie można
usłyszeć od uczniów ZST

infor-

będą zdawane oba typy matur. - Starą maturę zdawać
będą uczniowie Technikum
Mechanicznego i Technikum
Samochodowego - powie-

Pierwotnie dla tych, którzy chcieli zdawać nową
maturę rok szkolny miał się
kończyć w ostatnich dniach
że zarówno

Zespole

w

Galimatias

sterstwa.

ostatnich

macji,

Bez eksperymentów
Paweł Obarzanek odwiedził naszą redakcję wspólnie
z żoną Edytą (na zdjęciu).
FOT. Aneta Stopa-Gągoł

niektórzy

Szkół Technicznych. - Do
nowej matury być może
przystąpią uczniowie Liceum Handlowego, gdyż oni
byli do tego przygotowywani. Teraz czekamy na oficjalne rozporządzenia :z mini-

ceum

Ogólnokształcącego

.Z różnymi

egzamin. Ze starą maturą

Zastanawiam się

piątek
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W poszukiwaniu
hestii

Kwiaty, msza i muzyka
DEBRZNO. Uroczystości z okazji Święta Niepodległości odbędą się 10 listopada (sobota). Zainauguruje je o godz. 16
uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem. Następnie

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury spotkają się mieszkańcy miasta, aby zapoznać się z historią tego święta i wysłuchać programu przygotowanego przez dzieci oraz młodzież ze studia piosenki. Natomiast o godz. 18 przed debrzneńską publicznością wystąpi zespół Sekret Franciszka

z programem pt. „Okolice Stachury”.
CZŁUCHÓW. 11 listopada w Miejskim Domu Kultury odbędą się obchody Święta Niepodległości. O godz. 16 rozpocz-

nie się uroczysta sesja Rady Miasta. Następnie referat wygłosi historyk Wiktor Zybajło. Program zakończy „Misterium
listopadowe”, na które złożą się pieśni i utwory patriotyczne
w wykonaniu uczniów człuchowskich szkół.
CZARNE. 11 listopada o godz. 10.30 odprawiona zostanie
msza św. w intencji Ojczyzny, natomiast o godz. 12 odbędzie
się apel poległych przy pomniku na ul. Moniuszki.

m Dla miłośników brydża
z

W człuchowskim kinie „Uciecha” Wyświeany jest film

„Braterstwo wilków”.

Foodniemeć

W

człuchowskim kinie «
„Uciecha” wyświetlany
jest film „Braterstwo wilków”. Akcja rozgrywa się
w XVIII w. we Francji.

zostaje przyrodnik, pracujący w królewskich ogrodach.
Razem z kanadyjskim Indianinem ma on za zadanie wytropić potwora. Jak zakończy

W jednej z prowincji grasuje

się poszukiwanie tajemni-

nieuchwytna bestia, która
rozszarpuje mieszkańców
(głównie kobiety i dzieci). Na
miejsce zdarzeń przysłany

czej bestii...? Warto wybrać
sięna ten emocjonujący
film.
(ana)

r

4

w

4

u

CZŁUCHÓW. 11 listopada w restauracji „Fregata” rozegrany
zostanie „Turniej brydżowy z okazji Święta Niepodległości”.
Turniej ma charakter otwarty, zgłoszenia przyjmowane będą
bezpośrednio przed rozgrywkami. Opłata — 20 zł od pary:
Początek o godz. 10. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Organizatorami turnieju są Prime Food, Klub Sportowy Brda Przechlewo oraz Ośrodek Kultury Sporu i Rekreacji w Przechlewie.

m Poezja na Jesienny wieczór
CZARNE. Miłośników poezji śpiewanej na pewno ucieszy:
propozycja przygotowana przez Miejski Ośrodek Kultury.
W sobotę (10 listopada) odbędzie się wieczór muzyczny pod
nazwą: W Szne krainie łagodności. Początek o i 17.

UE

KOCZAŁA. W najbliższy czwartek (15 listopada) o godz.
16.30 rozpocznie się uroczystość z okazji Dnia Seniora.
W programie przewidziano występy chóru wielopokoleniowego oraz zespołów działających przy Gminnym Ośrodku
Kultury. Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci i młodzież. Dotyczyć
ona będzie sylwetek bliskich seniorów.
(ana)

MY TT:

M Koncert HIP-HOP

REKLAMA

w Zobacz kawałek Afryki
CZŁUCHÓW. Przypominamy, że 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
Muzeum Etnograficznego
w Warszawie. Cena biletu:
2 zł - normalny, 1 zł - ulgowy.
W Muzeum Regionalnym
można oglądać wystawę „Brat

Krokodyl, Siostra Ryba.”

|CIERZNIE

pa

Fot. Krzysztof Lichucki

X Wystawa batików
Kocham

uodzicam

z akkazji 30. nocznicy pażycia malżeńskiego.
dwia

zduowia,

eye

i Glogosfawieństwa
Bażega na dałsze lata
życzą cónki: Kuystyna i Lucyna z mężami i
oraz wnufii

Natalia i Mateusz.
R-14624/A/1432

NU

RZECZENICA

CZŁUCHÓW. Można już zaopatrywać się w bilety na koncert
muzyki HIP-HOP na który zaprasza Miejski Dom Kultury
w Człuchowie. Gwiazdą wieczoru będzie warszawska grupa
Fenomen. Ponadto wystąpią: Analogia i Eskalacja z Gdyni,
Tragediante z Chojnic oraz grupy z Człuchowa - OTP 22 oraz'
DSM. Tańczyć będzie formacja For Fan Crew. Imprezę poprowadzi DJ. Wojak. Koncert odbędzie się 17 listopada w MDK
w Człuchowie. Początek o godz. 17. Bilety nabyć można
w sklepie muzycznym „Music Shop” przy ul. Królewskiej
8 oraz w MDK (do godz. 15). Cena biletów w przedsprzedaży 11 zł, w dniu koncertu - 13 zł.
(ana)

nike

CZŁUCHÓW. Tylko do 12 listopada w Miejskim Domu Kultury czynna będzie wystawa batiku. Prace pochodzą
z Ośrodka Kultury w Słupsku i wykonane są przez dzieci
i młodzież z pracowni Marii Hasiec. AYStaN ta gościła już
m.in. w Indonezji. Wstęp wolny.
(ana)

DY

piątek
9A

2001 r.

Sport

Www.naszemias

3 Dzienne

sieć lokalnych informacji

Koszykówka. W OSiR

Sport w pigułce

To już czwarta edycja

! Makroregion
Juniorzy starsi
Czarni Czarne — Bytovia Bytów 0:0
Czarne: Stępniak (46 min Kosek), Łazor, Stanios, Pudzianowski, Włodarczak, Kowalewski, Chybiński (87
inin Rolniczak), Kuca, Sobiegraj (80 min Stanisławczyk), Głuszak (46 min Kowalczyk), Schaefer. Trener
Kazimierz Krawczuk. Bardzo dobre kolejne spotkania
rozegrali najmłodsi na boisku — rozgrywający Kuca oraz
obrońca Pudzianowski. Również na wyróżnienie zasługują obydwaj golkiperzy Stępniak i Kosek.

(KP)

utro, 10 listopada, rusza
IV edycja Człuchowskiej
ki. Wszystkie spotkania roz-

Kapuściński/Metro
- LO
Człuchów IB godz. 10.00 Dom
Dziecka Wierzchowo - FA-BUD Człuchów HM godz.

grywane będą w hali OSiR

* 11.00 ZST Człuchów - Gim-

Amatorskiej Ligi Koszykóww soboty. W porównaniu
z poprzednim rokiem do rywalizacji o najlepszy zespół
pod koszem włączą się dwa
nowe zespoły. Do grona fa-

worytów

REKLAMA

Już jutro
10 listopada
z Dziennikiem
specjalny
dodatek

rozgrywek

nazjum

Człuchów

HB godz.

12.00 WSP Warszawa - Salos
Debrzno M godz. 13.00 Ad-Pol Człuchów - Witosa La-

kers Człuchów
II kolejka 17 listopada
BB godz. 9.00 LO Człuchów

należą

przede wszystkim obrońcy
tytułów Ad-Polu. oraz Fa-Budu. Pierwsza runda zakończy się 19 stycznia. Dwa
ostatnie zespoły automa-

- Gimnazjum

godz.

Człuchów

10.00 PBK

MH

S.A./OSK

Kapuściński/Metro

- Salos

Debrzno HB godz. 11.00 ZST
Człuchów - FA-BUD Człuchów HB godz. 12.00 WSP

tycznie odpadną, natomiast
pozostałe zespoły walczyć
będą systemem pucharo-

Warszawa

wym,

Człuchów M godz. 13.00 Ad-

który to wyłoni

mi-

- Witosa

Lakers

strza.

-Pol Człuchów - Dom Dziec-

I kolejka 10 listopada M
godz. 9.00 PBK S.A./OSK

ka Wierzchowo

Ad-Pol i Fabud ostatnio zacięte spotkanie stoczyli pod-

czas policyjnego turnieju w sierpniu.

(KP)

Fot. Krzysztof Pazdalski

REKLAMA
Infolinia: 0-801

666 999,

Naprawy
gwarancyjne

Internet: www.seat.pl

Ustka
Perła Pomorza

Kochanej Babci i Prababci

Zobacz, ile skorzystasz, decydując się teraz na wybór SEAT-a. Przy zakupie:
Toledo w cenie samochodu dostaniesz pakiet ubezpieczeń o wartości ok. 3800 zł,
komplet opon zimowych warty 1300 zł i dodatkowo rabat - 3000 zł.
Konkretne
Otrzymasz samochód wyposażony w ABS o wartości 2500 zł,

MAŁGORZACIE
SCHATLACK

2 poduszki powietrzne za 1500 zł i klimatyzację wartą aż 4900 zł.

z okazji 93.
urodzin dużo szczęścia,
. zdrowia, uśmiechu
na twarzy i wiele łask Bożych

SEATA

Możesz też wybrać dla siebie inne korzyści:
lbiza... 8600 zł, Cordoba... 9600 zł, Cordoba Vario... 10800 zł,

Leon:.. 10700 zł, Alhambra... 21700 zł,
Jeżeli interesują Cię konkrety, po prostu wstąp do SEAT-a.

z mężem i dziećmi.
10135286/A/1432

3

korzyści

Po podliczeniu przekonasz się, że Twoje korzyści to w sumie 17000 zł.

życzy wnuczka Jola

=

pogwarancyjne

RzetelnyA wór

Z

Zarząd Gminy Przechlewo

FORMELA
AUTO
AUTORYZOWANY PARTNER

SEZ EE

REDA, ul. Wejherowska 90
Salon 058) 678 34 38
Serwis (058) 678 31 94

i inne marki

Tylko 475 PLN miesięcznie”

informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Przechlewo przy ul. Człuchowskiej 26
na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieru-

| VOLKSWAGEN BANK POLSKA

chomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późniejszymi zmianami)

Bezpośredni w kontaktach

został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
(art. 37 ust. 1 cytowanej ustawy)..
10135235/A/1432

Skład Art. Met.
83-400

Kościerzyna,

Bud.

ul. 8 Marca

i Narzędzi
3-4

EKONOMICZNE, EKOLOGICZNE

FabiaBasic
Sprawdź promocję!

-

- poduszka powietrzna dla kierowcy

- nadwozie 5-cio drzwiowe

KOTŁY GRZEWCZE „HAJNÓWKA”

- 10 lat gwarancji na perforację blach.

spalające odpady,
drewno, trociny,
słomę, węgiel

cena samochodu: 29.790 PLN
wkład własny: 20%
oprocentowanie: 11.9%
okres kredytu: 72 miesiące

KOTŁY
NA MIAŁ WĘGLOWY
Palenie raz na dobę
Sprawność 82-86%, Certyfikat ekologiczny

S-5589/A/1006

: Kay GORA ROW ay w EURO; 1 EURO

= Ś 80 PLN

: 53-91, "lak (059) 672-77-08 | z
e-mail handel e plichta com.pl
www. plichta. com.l

ótal.Be). ' Kii

piątek

9 listopada 2001 r.
OPEL Calibra 2.0i, 1994, AF, ES,

OCYPEL: działka budowlana, blisko jeziora, (059)861-14-40, 0606-882-615
OCYPEL działki letniskowo- bu-

EL, obniżonany, komputer, zielo-

ny metalik, 82-13-245
OPEL Corsa 1,2i, 1992, czarny,
8,5 tys zł, (059)843-90-91

dowlane, 058/588-58-91

OPEL Kadet 1,6L, automatik, po

CHAŁUPNIKÓWI 170 zł dziennie. 024/355-24-06

CHAŁUPNIKÓWI

Zatrudnimy.
kilkanaście

OPEL Kadett 1.2 benz., 80 r.,
(0600)44-28-65

ofert pracy, zarobek do 2800 zł
miesięcznie, informacje listowne,
bezpłatne, prosimy o znaczki 5

zł, luzem, Remus, oś. Wybickiego 29/ 38, 83-300 Karuzy
OSOBY posiadające paszport
niemiecki 15 FNL netto- zatrudnimy Holandia, 052/381-99-01,
0606/496-677
dh

1

HANDLOWIEC 27 lat, prawo jaz-

dy kat. A, B, C, E, wykszł. średnie, dyspozycyjny, 3 lata doświadczenia w branży monopolo-

wej, 0-603-954-479, (0-59)82264-62

ANGIELSKI- korepetycje u brytyj

czyka lub polki, 30 zł/h, 862-5313

GLAZURY, terakoty oraz inne roboty romontowe, (059)862-65-89,

(0609)60-12-14
KOMINKI, tradycyjne i obudowy
wkładów,
(059)862-65-89,
(0609)60-12-16
TYNKI gipsowe, na mokro, oraz
ściany, z płyt gipsowych, szpachlowanie, malowanie, (059)862A

1991, 823-22-49 Jasień

OPEL Kadett 1,2B, 1980, 0-60044-28-65

024/355-72-62

CHAŁUPNIKÓW

wypadku na części, kombi, rok

się dzieckiem,

(059)862-22-32
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub

osobą starszą, (059)861-14-12

BOROWY

Miyn

gm.

Lipnica

działka budowlana, uzbrojona
oraz działki budowlane, uzbrojo-

ne nad jeziorem Gwiazda, 0-501527-494

BYTÓW centrum, ul. Sikorskie-

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

go, lokal biurowo-mieszkalny, 3
pokoje, 57 m kw., możliwość za-

PEUGEOT 405, 1,9D, 1993,
sprzedam w całości lub na części, (059)810-20-25 po 18: tej -

(0601)61-55-49

mieszczenia reklamy. Pilne, tel.

BYTÓW mieszkanie 30,3 m kw
z co, stare bydownictwo, 1-poko-

POLONEZ, 96 r., metalik, AF,
BS, AA, 6700 zł, (059)682-16-06

jowe, cena 860 m kw, 0-501-963-

POLONEZ 1996, metalik, AF,
BS, alarm, cena 6,7 zł, (059)86216-06

BYTÓW mieszkanie w starym

PRZYCZEKPA lekka, rejestracja
bezterminowa, resorowana, wymiary 150x120x35, 0-6-6-252192 Koczała
PRZYCZEPA 6 ton „Sanok D50*,
(059)862-80-01
PRZYCZEPA Kempingowa, pilnie, stan bardzo dobry, nowy
przedsionek, zarejestrowana, 4,5

tys zł, 059)842-41-72

522, 822-62-18
budownictwie, pow. 56 m kw,
śródmieście, garaż, ogrzewanie
gazowe, (0-59)822-68-31
CHMIELNO Pół bliźniaka, tel.
684-22-95
DĘBNICA Kaszubska- duży dom
z zabudowie, 70 arów gruntu,
(059)813-12-56,
GARCZEGORZE- ziemię rolną,
- siedlisko + dokumentację budowlaną, 0604-517-335

GDAŃSK- Jasień 27 m kw, odbiór listopad 2001, 0-600-42-5099

RENAULT 19 1993 rok, tanio,
0600-873-975

GDAŃSK Jasień, 27 m kw., od-

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

GDAŃSK Starówka, 40 m kw., 2

RENAULT Laguna, 95 r.
(059)862-43-36:
- WVGoff1l, 1986, zielony metalik,
AA, CZ, S, SP, AF lub zamiana
na 126p, 0-603-954-479
W Passat 1,6, 1984/1995, bogate wyposażenie, (059)843-01-

87

biór listopad 2001 r., (0600)4250-99
pok., | p., 130 000 zł, pilnie,
(0602)47-27-10 | /
GDYNIA Kamienna Góra, mieszaknie 2-pok., IV/IIl p., balkon,

okna
PCV,
funkcjonalne,
(0602)39-82-48
JAGATOWO, działka budowlana
lub 1 ha, przy działce prąd, woda,
tel., 20 zł/m kw., (058)683-09-28

KOŚCIERZYNA osiedle domków

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

jednorodzinnych, tadna okolica,

bardzo bogate wyposażenie,
WS, 2 poduszki, regulacja kie-

pow. użytkowa 190 m, działka

(059)842-59-54

rownicy i foteli, CZ z pilotem, ES,
srebrny metalik, (059)843-03-90,
0-603-58-63-93

AUDI 80 B4, 1994, 67 tys km,

W Polo coupe, 1,3, XII 1991,

na 130.000,- 058/686-49-56 do
15.00, po 15.00 0608/849-581
KWIDZYN, lokal użytkowy, 33
m kw., umowa najmu gwaranto-

WS, poduszka, klimatyzacja,
ABS, ES,El, R, CZ, sprzedam

114 tys. km, czarna perła, alufel-

AUDI 100, 2,0 diesel, 1987 rok,

lub zamienię, 0-503-14-87-60

AUDI 80 B4, 2,0, benzyna, 1994,

27 tys zł, 0-503-14-87-60
BMW 520, 1989, AA, EL, ES, CZ,
0-502-76-12-08 lub 0-502-76-12-

7
BMW 520i, 1979, grafitowy, AF,

H, S, (059)862-22-32
BMW

520i, 79 r., AF, H, S,

gi, cena 10.500 zł, tel. 684-26-03
W Polo kombi, 98 r., 1.9 TDi, 77
tys. km, 2x airbag, CZ, ES, CD,
25 000 zł, (0606)66-06-75
WARTBURG, (059)862-49-60
WARTBURG 353, 87 r., 117 tys.
km, stan idealny, (059)862-49-60

WV Passat 1,8T, 2000, przebieg
18,5 tys km, 0-504-58-01-66

(055882-22-32
, 1995 rok, 4150 zł, 0503-09-78-33
FIAT 126 EL, 95 r., 4150 zł,
(0503)09-78-33
FIAT 126p, 1983 rok, 1 tys zł,
0-606-28-74-72
FIAT 126p, 1989, cena 1550 zł,
(059)863-10-37

FIAT 126p, 83 r., 1000 zł,

(0606)28-74-72

FIAT 126p, 92 r., AA, nowy akumulator, siedzenia lotnicze, zielony, cena do uzgodnienia,
(058)678-90-36

dom

stan surowy

zadaszony,

uzbrojona, pow. około 900 m, ce-

wana, (055)645-62-02

LEŹNO dom 550 m kw., blisko
Gdańsk, tel. 058/681-74-97
LĘBORK, budynek piętrowy +
gospodarczy, (0608)41-17-49

LĘBORK, dom 570 m kw., nowy,
działka 1350 m kw., (0604)86-0137
LĘBORK, dom mieszkalno-usługowy, działka 900 m kw.,
(059)863-34-22
LĘBORK, Dom Rzemiosta, biuro40 m kw., (059)863-15-83
LĘBORK, garaż murowany na
os. wojskowym, ul. Obrońców
Wybrzeża przy elektrowni, okazyjnie, (0608)44-50-92
LĘBORK, garaż nowy na os. wojskowym ul. Obrońców Wybrzeża,
(055)862-76-12, (0608)44-50-92
LĘBORK, kawalerka 40 m kw po
remoncie,
oś
Sportówe,
(059)863-16-92, 0-503-94-72-23

LĘBORK, mieszkanie 2-pok. 33

0604-412-810

m kw., (059)863-22-21
LĘBORK, mieszkanie 2 pokojowe, 33 m kw, (059)863-22-21
LĘBORK, mieszkanie 2 pokojowe, 33 m kw, (059)863-22-21
LĘBORK, mieszkanie 43 m kw,
własnościowe, 2 pokoje + kuchnia, Il piętro, umeblowane, niski

FIAT Uno, 1,4, 1990 r., 5500 zł,
(059)834-27-99, (0608)79-53-82

U
STO A EJ CON
WY
CY
UJEHE
I
0604-3846-

50 tys zł do uzgodnienia, 0049303-25-74-26
LĘBORK, mieszkanie własno-

FIAT Uno, 1,4, 90 r., 5500 zł,

202

ściowe, komfort, (0605)11-12-73

00

auta

powypadkowe

FIAT Brava, 1,6 HSX, 1999, 75
tys. km, 30.000,- niebieski meta-

0604-228-214

lik, alufelgi, CD, I właściciel, stan
bardzo dobry, 0601/62-52-21,
058/552-56-31

00

FIAT Siena 14, 1998, 16,5 tys zł,
(059)814-54-94

auta

powypadkowe

(059)834-27-99, (0608)79-53-82
FORD Escort 1,3, 1995 rok, CZ,

2x PP, (059)862-43-66, 0-60136-03-90
FORD Escort 1.3, 95 r., CZ,
(059)862-43-66, (0601)36-03-90
FORD Taunusa, 1982 r., cena
1.500 zł,, tel. 052/397-36-65 lub
0608/218-553
IFA L-60, skrzyniowy, plandeka,
9 r., 15 000 zł do uzgodnienia,
(0502)62-37-38, (058)324-44-67

po 16.00
LAWETA masa całkowita 1,8 to„ny, pokład drewniany, tanio,
058/531-65-61

MAZDA 626, 1993, pilnie, 0-602263-857
NISSAN Micra, 1,3, CZ, RM, WK,
0-603-69-61-89

A 0604/44-44-22 powypadkowe, rozbite
AUTA
we,

LĘBORK: centrum kawalerka po

powypadko
rozbite,

dzone,

uszko-

UE

Ei

620

FIAT Skoda, Daewoo lub inny,
058/56-139-78, 0605/409-882
POWYPADKOWY 681/7370

RENAULT Opel, Volkswagen lub
inny, 058/56-111-72, 0605/409882
POWYPADKOWE uszkodzone,
058/671-59-62,
zachodnie,
0601/800-490

me aaE

LĘBORK centrum, mieszkanie 3pok., 64 m kw., (0501)49-81-00

LĘBORK os. Sportowe, kawalerka 40 m kw., po remoncie,
(059)863-16-92, (0503)94-72-23

LĘBORKos. Sportowe, mieszkanie 48 m kw., (0603)75-83-99
LĘBORK ul. Bema, garaż,

sprzedam samochód Opel Kadett, 1,2 benz., 1980 r., po remoncie, tel. 90600)44-28-65

NOWA Wieś Lęborska, działki
budowlane, (059)861-21-42 |
NOWA Wieś Lęborska- działkę

budowlaną, (059)861-21-42

LĘBORK,

wydzierżawię

340

SPRZEDAM ciągnik Ursus 1222,
(059)811-51-00, (0604)84-36-93
SPRZEDAM kombajn zbożowy
Fortshit E516, (059)811-51-00,
(0604)84-36-93
SPRZEDAM przyczepę rolniczą-

mi 15,23 ha, sprzedam lub za-

m kw.,w pobliżu dworca PKP na

wywrotka,

podobne na os. Sportowym,
(0603)69-61-89

(0604)84-36-93

mienię, (059)814-88-33
SIEMIROWICE, dom 320 m kw.,
podpiwniczony, (059)861-47-09
SIEMIROWICE- dom 320 m kw,
podpiwniczony + warształ, 120

m kw, działka 21,32 m kw,
(059)861-47-09
"SIERAKOWICE róg ul. Piwnej
i Kartuskiej, dom

(180 m kw.)

placem o pow. 1,5 tys m kw pod

LĘBORK,

012/633-75-01

zamienię

M-4

68

jezioro,

50

dynek gospodarczy, tel. 058/681-

SULĘCZYNO, odnajmę samodzielny domek, wczasy, weeken-

SKÓRCZ

dom

dwurodzinny

z ogrodem, 058/582-48-70
SŁUPSK- mieszkanie (56), 3-pokojowe, II piętro, (059)843-17-16,
(059)814-50-59
SŁUPSK:- mieszkanie 72,6 m kw,
0-603-34-16-78
STAROGARD Gdański, lokal
handlowo-usługowy, 24 m kw.,
w centrum Kupiec, (0602)39-82-

48
TUCHOLA, nowy dom 100
m k.w, cały podpiwniczony, garaż, ogród 428 m kw., 130 tys. zł,
(059)834-38-73
TURSK gm. Miastko mieszkanie
do remontu, tanio, kntakt: Bytów,
ul. Woj. Polskiego 48/1
ULINIA k. Łeby, działka 3500
m kw., (0604)86-01-37
USTRONIE Morskie/ okolice, 800

dy, Sylwester,

CO,

PIEC CO na węgiel lub koks,

nio!, tel. 052/397-30-43 lub
0606/429-505

(0502)67-49-76
ZIEMNIAKI

rancja!) transport
0601/20-33-79

(059)811-51-00,

bezpłatny!

Dwór Gd., (055)247-33-13

mówienie, Miastko (059)857-

56-37
DŁUGI, handel, odzysk, 058/30742-16, 058/307-44-17

ODTRUWANIE

POMPA do wody z silnikiem
220W, (059)861-47-09

REGAŁY chłodnicze nowej generacji, (059)862-47-48
REGAŁY chłodnicze nowej gene-

PSYCHIATRA- Maciej Zbyszko-

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

wicz Sławno, 0601-616-319

racji, (059)862-47-48

UROLOG dr med. Piotr Adamkiewicz, USG układu moczowego.
Bytów, ul. Sikorskiego 30, piątek
17.00-18.00, rejestracja tel. 82266-77 po 14.00

KREDYTY, minimalny dochód
550 do 5 tys bez poręczyciela,
Miastko (059)857-58-81

UCZCIWA pani lat 47 na rencie,

poalkoholowe-

Esperal 0601/670-398, 058/34802-32

969

wynajęcia,

PIEC .. stylowy
kafelkowy
z gzymsami z roku 1911,
055/247-79-78.

032/276-70-27

wo, (059)841-21-91, 0-603-475-

TCZEW pomieszczenie 100
m kw., ul. Sambora, 058/531-2834

36-45

ŁUSZCZYCA: rewelacyjny lek!

DŁUGI- windykacja, prawnie,
058/761-88-33, 0502/404-411
GLAZURA gładzie, komplekso-

3 pok., 2

PIEC gazowy Junkers, 2,3.tys złdwu funkcyjny, nowy, (059)844-

GINEKOLOG
zabiegi, 0605/389-680

słupki,

Wyczechowo,

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

MATEMATYKA Lębork, 0-60595-78-21

WYNAJMĘ
pomieszczenia
w centrum Lęborka, na biura lub
inną działalność, 862-57-06,
0607/44-25-71

sięczna promocja, (059)845-

SPRZEDAM lub zamienię zbior-

działka pensjonatowa, (059)84325-24
ZALAKOWO, domek letniskowy,
(059)862-00-35
DOM całoroczny do zamieszka:

0601-627-977

AGREGAT do pianki ocieplającej, tel. 058/681-74-97
AKWARIUM, 100 I, z rybami
i osprzętem, (059)862-22-32
AKWARIUM ok 100! z rybami
i osprzętem, (059)862-22-32
BIOPTRON Compact, lampę
leczniczo-pielęgnacyjną, . stan
idealny, (059)861-32-18 po 16.00

nik

OCIEPLANIE budynków, ścian
i poddaszy styropianem sypkim,

BOAZERIE, deski podłogowe, li-

stwy, (058)342:54-31

tel. 681-91-76

kowe Brzeźno, (0503)47-30-05

OCIEPLANIE styropianem sypkim, 058/68 1-74-97

SPRZEDAM razem lub osobno
zabudowania gospodarcze z domem, 5 ha ziemi (przy szosie), 8 - PIEC CO, używany, na węgiel,
ha lasu, w Borach Tucholskich,

tel. 052/397-94-19

KUPIĘ lub wydzierżawię nak
606-45-56-06
LĘBORK, okolice, Mosty - Lubowidz, działka budowlana lub ziemia

pod

siedlisko

rolne,

(0502)67-49-76
LĘBORK- mieszkanie 2-pokojowe do 55 m kw, 0-502-209-896
DZIAŁKA budowlana lub ziemia

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

PIEC CO używany, na węgiel lub
koks, duży 10-12 m, tel.
A -49-76

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

pod siedlisko rolne na trasie Mosty - Lubowidz, pod lasem, okoli-

oe Lęborka (do 3 km), (050267.

49-76
DZIAŁKA budowlana lub ziemia * JACHT żaglowy, konstrukcja
laminowany,
pod siedlisko rolne na trasie Mo- - słomkowa,
sty - Lubowidz, pod lasem lub
7x 2,4x 0,6- 1,4 m, 058/531-65w okolicach Lęborka - do 3 km,
61
(0502)67-49-76
DZIAŁKA budowlana lub ziemię
JANTAR najtańsze na Miepod siedlisko rolne na trasie Morzei imprezy okolicznościowe,
sły - Lubowidz pod lasem lub
wesela, sylwester, Ośrodek
okolicach Lęborka, (0502)67-49Wypoczynkowy — Bursztyn,
76
055/247-89-84.

|

tel.

45-77
LAPTOP Toshiba 230CX, 1.4

GH, Intel Pentium, stan bdb,

CZĘŚCI

2500 zł, (0501)62-52-19
LINIA- lokal gastronomiczny
sprzedam lub wydzierżawię
z przeznaczeniem na dyskoteki
oraz bankiety, tel. 0605-55-41-73

(059)862-47-48

do Wilka 160 W,

mozaiki parkietowej z wyciągiem

KOŃ- Wałach, 3,5 roku, kary,
ujeżdżony, rajdy,
(059)821-17-72

zaprzęgi,

KRZEWY ogrodowe, tanio, Żukowo, (059)858-22-26

KSIĄŻKI do LE w Bytowie, 822-

do

Wilka

160W,

LODÓWKA-

przeszklona,

LODÓWKA

przeszklona,

KUPIĘ stare

(059)862-47-48

pocztówki,
(058)671-02-07

(059)862-47-48

wesela, dancingi, 0-606-1647-10, 0-503-680-866

52-80
ODSTĄPIĘ- prowadzenie pubu
w Lęborku okazja 0604-517-335
SKUP królików- doradzLo
056/466-44-88,
0502/050-030

STEGNA Bałtyk, święta, sylwester, wesela, szkolenia, 055/24772-37, 055/247-72-57.

SYLWESTER

bal Ja.

strzębia Góra Night Club „Ara”,
300,-/ osoba, (0-58)674-96-00
arahotel.com.pl

PO 40-tce, wzrost 172, bez nadwagi, wolny, pracujący, zmotoryzowany, wykształcenie średnie,
bez nałogów, zainteresowany
trwałym związkiem pozna miłą
sympatyczną panią z Lęborka,
chętnie zobaczę foto. Oferty BO
Gdynia, Władysława IV 17, nr
3226189
UCZCIWA pani lat 47/152, na
stałej rencie, szuka pana
z mieszkaniem, który się nią zaopiekuje. KR UP Lębork, skr.
poczt. 37

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

059/86241 06
0602356435

ZESPÓŁ muzyczny- bale,

ORKAN,

z dodatkami, (059)842-44-87

trocin i cyklonem, cena 7.000 zł,
tel. 0608/126-329 lub 052/39881-34
po godz. 16
KONIE,
(059)861-14-82,
(0604)30-38-21

AGENCJA KREDYTOWA ART”
TE A BCGCM)
+ osoba samotna do 2000 zł
YA W WATY CI
* małżeństwo e ri
bez poręc

litrów

052/398-71-16
SUKNIA ślubna- sprzedam wraz

(059)862-47-48
KLACZ z rodowodem, (059)86114-81, (0604)30-38-21
KOMPLET maszyn do produkcji

REMONTOWO budowlane
od A do Z, (059)862-57-90, 0605-34-90-70

koks,

650

SZLIFIERKA przemysłowa 380V,
przecinarka do metalu, (059)86147-09
SZNAUCERY średnie, pieprzsól, odrobaczone, (059)862-3238
SZNAUCERY średnie- pieprzsól, odrobaczywione, (059)86232-38
WAGA elektroniczna, (059)86247-48
WAGA elektroniczna, (059)86247-48
WAGA zegarowa, 50 kg,
(059)862-47-48
WAGA
zegarowa 50 kg,
(059)862-47-48
WIDEO Schneider, używane,
250 zł, odtwarzacz CD Sony200, wideo Daewoo nowe- 500,
paralka automat z suszarką- 350,
kuchenka gazowa: 200, zlewy
nierdzewne rózne» 50, zamrażarka- 400, 058/686-64-25
ZBIORNIK 5 tys litrów, 0-601056-803

CZĘŚCI

PRZĘDSIĘBIORSTWO handlowe oferuje do sprzedaży
po cenach producenta: ciągniki rolnicze „Ursus”, osprzęt
do prac polowych, osprzęt
transportowy, 0-600-38-16-96

koks, 10-12 m, (0502)67-49-76

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

nad jeziorem, (059)842-80-21, 0-

(059)862-

22-92, 0-602-32-99-45

(059)845-52-81

(059)861-47-09

32-84-41

bez poręczycieli,

CRIS- Lite dogodny kredyt,

CRIS- Life matrymonialnopartnerskie zaprasza, mie-

i zagranica. (058)678-58-16,

rów, cena do uzgodnienia, 0-604-

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

SKRZYNKA elektryczna, nowoczesna, na plac budowy,
(059)834-36-68
SKRZYPCE Schuster, 1930 r.,

m do morza, ok 1,5 tys m kw,

| NOWE kredyty. gotówkowe

1

286.

0609/449-615

Słupsk 842-46-31, 862-16-67,
Chojnice 397-27-32,

poczt. 37

28,586 7464,701 9926, :

520 26 3Ł 501 382529 | ©

SIATKA ogrodzeniowa, druty,

LICEUM rok, matura

szuka mieszkania lub pokoju, do
wynajęcia, KR UP Lębork, skr.

DAŃ

GDYNIA 699 0499, Świnna
SiE

„ŚWIAT Wiedzy! 11 segregato-

nia, łazienka, w.c., 80 m kw.,
działka 300 m kw., ogródki dział-

czyste,

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

PIEC gazowy 2-funkcyjny, 20
kW, Dom-Gaz, 650 zł, Nowy

MEBLOKONTAKT- przeprowadzki,
profesjonalnie:
mieszkania, firmy, domy, kraj

nia od zaraz, CO, 2 pok., kuch-

PIEC CO na węgiel lub koks,

Narty 200 cm, używane, ta-

PIANINA nowe, używane (gwa-

AUTO-GAZ- napełnianie butli, dostawa do domu na za-

kuchnie, 2 łazienki z natryskiem,
tenis stołowy, do 10 osób, lasy,
jeziora, rowery, 15 zł osobodoba,
(058)684-41-11

POKOJE
do
(059)858-22-26

PIANINA — kupujemy!
Gdańsk 341-52-40

PIEC C.O. używany na węgiel lub

zł/doba,

(058)684-41-11

0601/674-017, 058/684-39-51

koks, duży 10-12 m, 0-502-6749-76

SULĘCZYNO, odnajmę dom let* niskowy całoroczny, ogrzewany,
wyposażony, ognisko, rowery, cisza,

MASZYNY stolarskie 0602-459611
OLCHA dąb, drewno tartaczne,

(0502)67-49-76

SŁUPSK lub okolice, szukam domu do wynajęcia, 0-503-032-509

wraz z działką (2700 m kw.) + bu66-31, 681-60-98

KRAKÓW centrum- tanie noclegi,

działalność

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

Express,

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

socjalnej wraz z utwardzonym

MASZYNA do szycia Łucznik,

500 zł, (059)861-47-09

ZNALEZIONO

klucze, wiado-

mość- BO Sławno ul. Basztowa 3

Dziennik Lokalny - kupon dia osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów
CHOJNICE

Stary. Rynek,

centrum, lokal handlowy, 70 m,
odnajmę, (058)682-41-19

pakiet nr 5

PROSZĘ

WYPEŁNIĆ

DRUKOWANYMI

LITERAMI

I ROBIĆ ODSTĘPY

MIĘDZY

WYRAZAMI

LEŹNO kawalerka do wynajęcia,

wynajęcia, (059)862-65-36
LĘBORK, mieszkanie 3-pokojowe + garaż odnajmę, (059)86258-09
LĘBORK, mieszkanie do wynajęcia, 70 m kw., (059)862-65-36
LĘBORK, Obrońców Wybrzeża,

spodarczy, 0-608-411-749

ATS

LĘBORK, sklep lub hurtownia do
wynajęcia, cena 600 zł/m-c,
(059)862-49-19 po 20-tej

od Słupska),
zabudowania
działka przy
całością zie-

dk nowy blok, 0-605-11-12-

LĘBORK
budynek piętrowy + g-

KOLN
Hannover, najtaniej,

m kw powierzchni magazynowo-

tel. 058/681-74-97

1900 m kw., (059)861-22-62

ZAMIENIĘ na Fiata 126 lub

(094)346-96-51
PAŁOWO, (17 km
przedwojenny dom,
gospodarcze, sad,
domu 1,67 ha lub z

remoncie z telefonem, 0604-517335
LĘBORK- mieszkanie własnościowe, 2 pokoje, |-sze piętro,

(0601)89-53-01
NOWA Wieś Lęborska, działka

A
kak cz, R,
WS, (0603)69-61-89
NYSA 522 Tawos, 92 r., 800 zł,
(059)862-13-47
OPEL Astra 1.4 benz, 92 r.,

LĘBORK, mieszkanie własnościowe 2-pok., (0605)11-12-73

OSTROWIEC, ieszkanie 4-pok.,
kuchnia, łazieka, ogród, piwnica,
zabud.
gospodarcze,
tanio,

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

LĘBORK,
2 garaże do wynajęcia,
(059)862-65-36

LĘBORK, lokal 18 i 14 m kw. do

zamienię mieszkanie wojskowe
64 m kw.,na na mniejsze wojskowe w centrum Lęborka lub na Os.
- Sportowym, (059)863-10-08

LĘBORK, pokoje do wynajęcia,
(059)862-57-10
LĘBORK, pokój pracującej oso-

bie lub uczennicy do wynajęcia,

(059)863-10-74

LĘBORK, pokój z dostępem do
kuchni do wynajęcia, (059)86257-10

W
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Piłka nożna. V liga

Niespodziewanej po-

Konkursy dla Was

rażki doznał lider, po
raz drugi przegrał wyjazdowe spotkanie
i tym samym przewaga

Szczęśliwe karty
Co tydzień w rubryce „Szczę-

śliwe karty” zadajemy Pań-

Piasta stopniała do pię-

stwu jedno pytanie. Odpo-

wiedzi należy przysyłać do
nas na kartce pocztowej po
zakończeniu całego miesięcznego cyklu. Czekamy na

NIEDŹWIADEK

nie do 15 dnia następnego miesiąca. Po pięciu pytaniach

wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, rozlosujemy nagrodę miesiąca - weekend dla dwóch osób
w hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiaj przedstawiamy drugie pytanie w listopadzie: Jaki tytuł nosi bezpłatny dodatek do „Dziennika” poświęcony turystyce i podróżom? W konkursie udział mogą
brać tylko członkowie Klubu Prenumeratora.

Zapraszamy Państwa do nowego konkursu. Możecie w nim wygrać bal sylwestrowy w Ośrodku Przygotowań

z Charbrowa. Dla
Czarnych grających
w dziesiątkę, wyrównu-

jącą bramkę zdobył
bramkarz Nowicki.

3:0 - 22 min Leszek Beger,
4:0 — 64 min Rafał Tarczyluk,

na miejscu oraz zjeść śniadanie-obiad następnego dnia.
Konkurs trwa przez cały listopad. Co tydzień zadajemy
naszym Prenumeratorom pytanie związane z tradycjami polskimi. Odpowiedzi na jednej kartce pocztowej

należy przesłać nam do 10 grudnia br. Wyniki podamy
Państwu 14 grudnia.
Dzisiaj przedstawiamy Państwu pierwsze pytanie kon-

kursowe: Jak nazywamy dzień po Dniu Wszystkich

Świętych?

* Informacje o konkursach można uzyskać pod bezpłatnym nr. tel. 0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział Sprzedaży

Gazet, Biuro Prenumeraty, ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk,
z dopiskiem „Konkurs Cetniewo” lub „Szczęśliwe karty”.

PC

5:0

- 78

min

Roman

Rabat honorowany na
podstawie ważnej Karty
Klubu Prenumeratora

Liga okręgowa
% Wyniki XIV kolejki

2. Start Miastko

16. Polonez Bobrowniki

14

12
3

dwusetny

występ

w barwach debrznian. Po
trzeciej bramce, której autorem był Beger, losy tego pojedynku były już rozstrzygnięte. Goście zaczęli grać
ostro i co chwilę wdawali się

w dyskusje z arbitrem. Konsekwencją tego były dwie
czerwone kartki. Miejscowi

REKLAMA

NY

U
Blachodachówki
| Toa

r AOR

ear

pokonując

jącą

bramkę

tuż

przed

przerwą zdobył Szopiński,
strzałem z rzutu wolnego.
Drugie 45 minut było już
o Wiele
skuteczniejsze
w wykonaniu przechlewian.

Najpierw

Szypryt

podwyższył rezultat meczu
i goście cofnęli się do
obrony. Zawodnicy Chrobrego skrzętnie to wykorzystali i doprowadzili do
wyrównania. Gdy wydawało się, że spotkanie to
zakończy

się takim

rezul-

tatem, na strzał z dystansu
zdecydował się Myszka.
Piłka trafiła w słupek,
a Medel zdobył bramkę na
wagę zwycięstwa.

bramkarza

s

Nowickiego

(KR

TAA

sytuacji nie potrafili w tej
części
meczu
pokonać
bramkarza Słupi. W drugiej
połowie czerwoną kartkę
ujrzał Krawczuk, który, zdaniem sędziego, nieprzepisowo interweniował w polu

karnym. Gospodarze Z rzutu karnego zdobyli drugą
bramkę. Grając w dziesiątkę Czarni się nie podłamali.
Znakomicie w linii ataku
Nowicki
współpracowali
i Kotys, którzy zdobyli po
jednej bramce i siali duże
zagrożenie pod bramką
miejscowych.

Druga wpadka
Wybrzeże
Piast Novena
2:0 (0:0)

Objazda

-

Człuchów

Piast: Kaszuba, Wnuk-Lipiński,
Czyżykowski,

e 0,5 mm
wane
chy docynnkoi
UTD NT] Zachblao

e-mail: balex©balex.com.pl

u

U
a

min

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

Panele ścienne

U
4

akcję,

bramkarza
Charbrowa.
Gospodarze
przeprowadzili tylko jedną akcję, ale
za to skuteczną. Wyrównu-

było sporo nieporadności,
strat piłek i braku pomysłu
na grę. Zawodnicy Objazdy

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

Kasety ścienne
87

(46

ko
objęli
prowadzenie.
Czarni mimo dogodnych

kartki, ale rezultat nie uległ
już zmianie.

9:38

Koperski

wa. W poczynaniach lidera

Bednarski), Kotys, Nowicki. . w pełni wykorzystali słabTrener Jerzy Marach.
szy.dzień Piasta i zasłużeZ konieczności trener
nie wygrali.
Marach musiał wystawić

która długo nie mogła zna-

golkipera przyjezdnych. Tej
samej sztuki dokonali jeszcze Nylec i Grabka. W końcówce Soszka musiał opuścić boisko za dwie żółte

22:42

wicz,

sunięcie. Gospodarze szyb-

leźć recepty na pokonanie

szych spotkań w wykonaniu zawodników z Człucho-

Czarne: Wysocki, Adamiec, Krawczuk, R. Rolniczak, Śliwiński, G. Rolniczak, Sapiński, Kaspero-

Brdy,

ka trafiła w słupek, a Koroś
dopełnił formalności. Zawodnik ten strzelił swojego
121 gola i w ten sposób

wicki. Trener Marek Wielewicki.
Było to jedno ze słab-

bywali: Piotr Kotys 70 min,
Piotr Nowicki 80 min.
|

cydowana

widualną

14 ze

Słupia Kobylnica — Czarni Czarne 2:2 (1:0)
Gole dla Czarnych zdo-

przelobował bramkarza. Pił-

przewaga

Farbotko, Michalski, Cyzman, Haziak, Hatała, Marcin Przyszlak, Kądziela, Le-

Trener miał nosa

w linii ataku. Jak się okazało, było to bardzo dobre po-

nie zwalniali tempa gry. Ko-

Charbrowo

Reinert (55 min D. Szypryt),

Fot. Józef Szymanowski

spodarzy
była
dzielem
obrońcy gości. Kolejny gol
padł po akcji Begera, który

lejne bramki były tylko kwestią czasu. Najpierw Tarczyluk zdecydował się na indy-

12. Sparta Sycewice

ód

Medel. Trener Andrzej Pluto-Prądziński.
Ten mecz miał dwa oblicza. Pierwsza część to zde-

uczcił

Pozostałe wyniki XIV kolejki: Start Miastko - Jantaria
Pobłocie 4:1 (3:0), Unia Korzybie - Polonez Bobrowniki
4:0 (1:0), Bytovia Bytów — Sparta Sycewice 2:3 (2:1), Orkan Gostkowo - Kaszubia Studzienice 2:0 (0:0).
Tabela
:

z

Debrznianie zaciętą walką zdobyli trzy punkty.

Nylec, 6:0 - 82 min Sebastian Grabka.
W ostatniej minucie
MKS: Szychowski
(60
Chrobry Charbrowo min Janusz), Soszka, Petrecki, Borkowski, Jaworski | Prime Food Brda Przechlewo 2:3 (1:1)
(46 min Grabka), MarkieBramki dla Brdy zdobywicz (67 min Władyczak), R.
wali: Dariusz Szopiński 44
Nylec, Tarczyluk, Kisełyczmin, Dariusz Szypryt 55
ka, Beger (67 min Podgórmin (wolny), Krzysztof Meniak),
Koroś.
Trener
del 90 min.
Krzysztof Borkowski.
Brda: Wróblewski, G. ReMiejscowi przystąpili do
inert, Jóźwiak, Ginter, Wasitego spotkania mocno skonniewski, Rudnik, Myszka,
centrowani, chcąc. konieczSzopiński, M. Wirkus, A.
nie zdobyć trzy punkty. Początek był wręcz wymarzony. Pierwsza bramka dla go-

paniom

- tel.83-414-20 115

z trzema punktami

2:0 — 16 min Andrzej Koroś,

Olimpijskich w Cetniewie. Nagroda czeka na dwie pary. Po szampańskiej zabawie, zwycięzcy będą mogli przenocować

Człuchów

ciu punktów. Trzecie
zwycięstwo zanotowali
Debrznianie. Również
piłkarze Brdy powrócili

MKS Debrzno - Karol
Orzeł/Pęplino 6:0 (3:0)
1:0 - 7 min samobójczy,

z Zabawa w Cetniewie

14. Chrobry

b

v

:

Centrum Pokryć Dachowych ART - DEK
ul. Plantowa

tel.

11c, 77-300 Człuchów

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

blacha trapezowa 18 11,98 zł

blacha płaska 9,90

cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

S-898/D/949

