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| Czasy gdy wychowankowie domów
dziecka na rozpoczęcie nowej drogi
życia otrzymywali
mieszkania już

dawno się skończyły. Teraz mogą liczyć na kilka tysięcy zł i dobre słowo.
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—-W książce jest wiele ciekawostek, o których nie moglibyśmy się dowiedzieć podczas
zwykłych lekcji — twierdzą gimnazjaliści z III F.
Fot. Piotr Furtak
arbara Adler i Danuta
Czajkowska,
nauczycielki z debrzeńskiego Zespo-
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Wszystko przez Ciamajdę. Pomylił się
i zamiast preparatu

"i zmniejszającego,

przyniósł miksturę
powodującą wzrost,
Razem z Papą

To już dziś

w województwie — mówi Tadeusz Szypryt, dyrektor szkoły.
Dzięki tej książce uczniowie
rię i dzień dzisiejszy Debrzna

nika - ćwiczeń wykorzystywa-

i okolic. - Dla młodzieży jest to

nych podczas lekcji wiedzy
o społeczeństwie. „Moja mała
ojczyzna” to nowość nie tylko

nowość - powiedziała nam
Barbara Adler. - Szukają na-

w

powiecie

człuchowskim.

-

młodzież

tutejszej szkoły poznają histo-

łu Szkół są autorkami podręcz-

Jest to jeden z pierwszych podręczników o tym charakterze

oraz Jana Cisonia. Jedno z za-

dań polega jednak na tym, aby

zwisk

znajomych.

Z

sama

wytypowała

współcześnie
żyjących
w książce przedstawiliśmy postacie księdza Marka Barejko
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rzegląd twórczości kabaretów lokalnych i występ Ryszarda Makowskiego to tylko niektóre atrakcje, które

towarzyszyć będą urodzinom „Dziennika
Bałtyckiego” i Muzeum Regionalnego

ciekawe osoby mieszkające
w powiecie człuchowskim.
. - Wydrukowano 550 egzem-

„oka, ucha i... ducha. Na maraton uśmie-

gmina - dzięki temu młodzież
z najuboższych rodzin otrzymała je bezpłatnie.

satyry spotkają się w Muzeum Regionalnym, gościem honorowym będzie Zbigniew Jujka, znany gdański rysownik.

plarzy ćwiczeń. Część kupiła

ludzi
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w Człuchowie. Nie zabraknie wrażeń dla
chu i dobrej piosenki zapraszamy do
MDK. Wcześniej wielbiciele inteligentnej
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Smurfem urośli tak,
że nie mogli już

schować się przed
| Gargamelem.
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Była to ostatnia
kolejka tej rundy.
Piłkarze V ligi rozegrają jednak
jeszcze dwa spo-

tkania w tym roku
awansem z kolejki
wiosennej. Na
uwagę zasługuje

zwycięstwo Piasta
nad czołowym zespołem z Bytowa.
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Debrzno. Regionalizm w książce

W swojej maiej
ojczyźnie
Podręcznik , „Nasza ma-

ła ojczyzna” wydany
przez debrznieńską

W uroczystej sesji Rady Miejskiej Człuchowa z okazji Dnia Niepodległości uczestniczyli samorządowcy
i mieszkańcy miasta. Referat okolicznościowy wygłosił historyk Wiktor Zybajło, prezes Towarzystwa
Miłośników Ziemi Człuchowskiej. Były też występy
artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży. Po
mszy św., którą odprawił dziekan człuchowski ks.
prałat Jan Tokarski delegacje kombatantów, zakładów pracy, radni, uczniowie oraz dyrektorzy szkół
złożyli kwiaty przy nowo odsłoniętym pomniku przy
placu Bohaterów.
Fot. Krzysztof Lichucki

szkołę pierwotnie prze-

znaczony do lekcji wiedzy o społeczeństwie
jest wykorzystywany
również na innych
przedmioth.
„Uważamy, że prawdziwe-

go patriotyzmu trzeba i można się uczyć, można go
kształtować w młodych ludziach przez rozbudzanie

miłości do małych ojczyzn” czytamy we
wstępie
do
książki. - Dzięki ćwicze-

niom

dowiedzieliśmy.

sporo o naszym

się

regionie -

mówi Grzegorz Surowiec
z IIIf gimnazjum.

Spory koszt

:

Książką zainteresowali
się nie tylko uczniowie, ale
również ich rodzice.
- W

naszym

gimnazjum

ta książka jest podręcznikiem obowiązkowym - mó-

Rejonowe Warsztaty Techniczne z czarneńskiej jednostki wojskowej przejęły honorowy patronat nad
małą szkołą w Bińczu. Na dobry początek dzieci z Bińcza dostały od żołnierzy słodkie upominki. Mała szkoła w Bińczu powstała we wrześniu tego roku. Prowadzi ją Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Czarnem.
Dzięki temu maluchy z klas 0-3 nie muszą dojeżdżać
do Wyczech i uczą się na miejscu.
Fot. Piotr Furtak

wi Danuta
Czajkowska,
. współautorka „Naszej małej ojczyzny”. — Dla dzieci
jest to nowość - mogą dowiedzieć się wielu istotnych
rzeczy o swojej najbliższej
okolicy.
Podczas lekcji młodzi de-

brznianie dowiadują się
o historii i geografii swojego regionu. Jeden z rozdzia-

Oferty PUP

Autorkami podręcznika są nauczycielki - > Barbara Adler i i Danuta Czajkowska.
łów poświęcony jest walce

nieńskie 500 czy 600 sztuk

z bezrobociem, inny posiedzeniu Rady Miejskiej.
Autorki książki potrzebowały na jej napisanie zaledwie pół roku.

to

Największym
problemem było pozyskanie pieniędzy na jej wydanie. Udało się dzięki temu, że część

brznieńskich nauczycielek
byli Jerzy Liszewski i Marian Fryda - recenzenci
podręcznika.
- Zaproponowano nam
nawet rozszerzenie mate-

ćwiczeń kupiły władze gminy, resztę dyrektor szkoły.

— Koszt wydania był dość
spory, gdyż książek nie jest
zbyt dużo - powiedział nam
Tadeusz Szypryt, dyrektor
szkoły. - Na warunki debrz-

dużo, w

sumie

okazuje

się jednak, że to niewiele.

Nauka i promocja
Zadowoleni

z pracy

de-

Fot. Piotr Furtak

nie mógłby być aż tak
szczegółowy.
Barbara Adler i Danuta
Czajkowska przygotowały
„Naszą
małą
ojczyznę”
w ramach

zmiany

swojego

statusu zawodowego z nauczyciela mianowanego na
kontraktowego.

Okładkę
podręcznika
przygotował Andrzej Cisoń
- znany debrznieński arty-

po-

sta. Na okładce widać drze-

dobnych ćwiczeń na całe
województwo - usłyszeliśmy od Barbary Adler. Wówczas jednak materiał

wa, jezioro i żaglówkę.
Książka ma bowiem nie tylko uczyć, ale również promować region.
(pif)

riału

i przygotowanie

Dawniej i dziś

M Dla stolarza i blacharza
Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie, ważne na dzień 13.11.2001 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;

zawodowym lub podstawowym:
—- fryzjer — mile widziany staż pracy;

— blacharz - wyk. zas. zawodowe, staż pracy 2-3 lata;
- lakiernik- wyk. zas. zawodowe, staż pracy 2-3 lata;
- piekarz- wyk. zas. zawodowe;
— pracownik budowlany- wyk. zas. zawodowe (docie-

planie budynków, glazura) — delegacja;
- stolarz — wyk. zas. zawodowe, staż pracy 2-3 lata;

Oferty pracy spoza rejonu:
- firma z Bytowa poszukuje księgowej, wymagania wyk. wyższe ekonomiczne o specjalności: finanse i ra-

Gmach poczty yPadowano: w 1892 kz małymi przerwami prawie cały czas pełnił funkcję poczty. Tuż po zakończeniu działań wojennych w 1945 skoszarowano
tam stuosobową żeńską kompanię ruchu. Poczta w tym
budynku zaczęła działać dopiero po kilku miesiącach od
zakończenia wojny.
Fot. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Człuchowie

chunkowość, bardzo dobra znajomość j. 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 na podobnym stanowisku mile widziane.

(ana)
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Człuchowski i
Stały dodatek do „Dziennika Bałtyckiego”
Kierownik oddziału: Małgorzata Pazdalska

Bałyck
oddziału Dzien ika ROAR
oda zapdoh
sx 0157/9062 Beni

owo

LŚ

telfax (0.59) 64-50-27

cy
;=

GDANSK

czas remontu nie tylko odnowiona została zabytkowa
elewacja budynku, ale również zmodernizowano jej
wnętrze. Wybudowano także podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Fot. Krzysztof Lichucki
Ue

sA

Janusz Wiowski le.3003300 | Gdańsk,
Targ Drzewny 9
telfax (058) 660-65-02
do 33
tax 300-32-66, — tel. (058) 660-05-20
Artur Kelbasńskitel 008 302 le. 068) 300-32-60,
Remuaki Orzeł le. 3003402
300-32-10 fax 300-32-13
:
Jarosław Popek, tel. 3003 304

Po trzynastomiesięcznym remoncie w aździerniki br.
w budynku ponownie została otwarta poczta. Pod-

NA

tel. (058) 660-65-00, 660-65-01

m

Ul Świętojańska 141 B

tel. (058 LE

tel/fax (0-59) 834-50-27
Giuctów, pac Wolności

POLSKAPRESSE sp.z 0.0. Oddział Pasa Bałycka
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 911
Prezes Krzysztoł Krupa

A
ZA
ul. Połęże3
tel. 305 90 25, tax 305 90.24

Proj. graficzny - Krzysztof kgnatowicz, tel. 3003 128
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Wydarzenia

Powiat człuchowski. Stworzyć normalny dom

Rodzina lepsza
niz instytucja
TY e

Aby zostać rodziną zastępczą, nie wystarczą
tylko dobre chęci. Gwarancją tego, że dzieci nie
mogące przebywać

Ta pocztówka przedstawia pracę gimnazjalistki —
Anny Pancerskiej.
Fot. Piotr Furtak

w swojej naturalnej ro-

CZŁUCHÓW. Na

Szans na utworzenie roiny zastępczej nie mają na
wno ci, którzy zostali ukarani za poważne wykroczenia, byli pozbawieni praw
rodzicielskich lub mieli je
ograniczone czy zawieszone.
Na tych, którzy spełnią
wszystkie warunki, czeka
następny etap weryfikacji szkolenia prowadzone przez
pracowników Powiatowego
Centrum

Pomocy

w Człuchowie.

Rodzinie

Towarzyszą
i kontrolują
- Nie wszyscy uczestnicy

szkolenia zostają rodzinami
zastępczymi. Z 8-10 chętnych pozostaje czasami tyl-

ko 2 - informuje Wiesława
Macugowska, zastępca kiewnika PCPR w CzłuchoGB: — Na szkoleniach uczymy, jak zapewnić dzieciom
najlepsze warunki rozwoju.
Zapoznajemy z metodami
wychowawczymi.
Wiele
dzieci ma bowiem różnego
rodzaju problemy. Często rodziny obawiają się kontaktu
swoich podopiecznych z naturalnymi rodzicami. Takie
spotkania są jednak konieczne. Naszym założeniem
jest to, aby dzieci przebywa-

jące w rodzinach zastęp-

ciekawy pomysł promocji miasta wpa-

dli człuchowscy samorządowcy. Władze miasta wydały

dzinie, trafią w „dobre
ręce”, jest spełnienie
wielu warunków. Podstawowe to odpowiednie
warunki mieszkaniowe
oraz stałe źródło utrzymania i dobry stan
zdrowia.

bowiem pocztówki przedstawiające Człuchów w rysunkach dzieci. W sumie ukazało się pięć kart, na których zaprezentowano prace plastyczne uczniów miejscowych
szkół. Rysunki, które wydano na pocztówkach zwyciężyły
w konkursie —- „Chrońmy piękno naszego miasta i okolic”.
. Nakład wszystkich pocztówek wyniósł ponad 2 s. sztuk.
Druk sfinansował Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Kartki można kupić w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Wyszyń-

skiego.

(pił)

m Zabezpieczeni przed wąglikiem
| Źródło: PCPR w Człuchowie, listopad 2001 r.

czych miały szansę wrócić
do swoich domów.
Pracownicy PCPR prowadzą szkolenia nie tylko
dla rodzin, które kandydują
na zastępcze. Opiekują się

również, że naturalny rodzic sam przychodzi do sądu lub PCPR. Tak było
w przypadku samotnego ojnie rozsiane. Pan wiedząc,

najgorszym

nimi podczas całego czasu
trwania umowy. Do dyspo-

że

jest umieszczenie

zycji rodzin i dzieci jest
psycholog, pedagog i pracownik socjalny. - Interesujemy się wynikami w szkole, utrzymujemy kontakty

z dyrekcją i nauczycielami
ze szkół, do których uczęszczają dzieci przebywające
w rodzinach zastępczych opowiada Wiesława Macu-

gowska. - Organizujemy
wspólne spotkania, choinki.

W sądzie
lub u starosty
Różne są drogi, którymi
dziecko trafia do rodziny
zastępczej. Często o tym, że
rodzice zaniedbują dziecko,
informują dziadkowie lub
sąsiedzi. Czasami interweniuje. szkoła. Zdarza się

ca, chorego
sam

nie

na stwardnieporadzi

sobie

z wychowaniem
synka,
zgłosił się do człuchowskie-

go sądu. Dziecko trafiło do
rodziny zastępczej.
— Są dwie drogi tworzenia
tego typu rodzin. W naszym
powiecie mamy jedynie takie, które zostały ustanowio-

ne decyzją sądu — wyjaśnia
Wiesława Macugowska. Jest również możliwość podpisania umowy cywilno-prawnej ze starostwem.
Może zostać spisana wtedy,
kiedy naturalni rodzice nie
radzą sobie z dziećmi lub
choroba uniemożliwia im
ich wychowanie.

Najważniejsze
dobro dziecka
Pierwszeństwo

krewni
dziecka.
Z nimi łączą je dużo większe więzy niż z obcymi
ludźmi. Według pracowników człuchowskiego PCPR,

zawsze

w

placówce

rozwiązaniem

dziecka

opiekuńczo-

-wychowawczej.
— Instytucja to instytucja,
a rodzina to rodzina. Na
pewno domy dziecka i inne
placówki prowadzone są
prawidłowo.
Zapewniają
jednak tylko podstawowe
potrzeby, brakuje w nich cie-

pła rodziny — komentuje Jerzy Górny, kierownik człuchowskiego PCPR. - Dlatego
chcielibyśmy stworzyć tzw.
bank rodzin zastępczych.
Kiedy trafi do nas dziecko,
sąd będzie miał już wykaz
rodzin, u których dziecko
może zamieszkać.
W tej chwili „w rezerwie”
są dwie przeszkolone rodzi-

CZŁUCHÓW. - Nie wierzę w żadne zagrożenie wąglikiem w naszym regionie. Jest to na razie bardziej problem medialny — mówi Jerzy Szulc, rzecznik prasowy
słupskiej poczty.
Pracownicy poczty nie obawiają się wąglika, są odpowiednio zabezpieczeni. Dotyczy to przede wszystkim osób
pracujących w rozdzielniach przesyłek. Informację na temat zachowania w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego pochodzenia otrzymały również wszystkie iinstytucje i zakłady na terenie Człuchowa.
—-W żadnym wypadku nie można otwierać przesyłki nie-

wiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia, np.
z powodu braku nadawcy lub jego adresu lub jeżeli pochodzi ona od nadawcy lub miejsca, z którego nie spo-

dziewamy się przesyłki — mówi Jarosław Puszcz, kierownik Referatu Spraw Obywatelskich UM w Człuchowie.
Podejrzany list lub paczkę należy umieścić w grubym,
plastikowym worku i zakleić taśmą samoprzylepną, a ten
jeszcze w jednym i zabezpieczyć wszystko szczelnie taśmą. Paczki nie powinno się przesuwać ani przenosić.
— W takich przypadkach należy natychmiast powiadomić policję lub straż — dodaje Jarosław Puszcz.

Ostrożnie z zawartością

ny. Powiatowe Centrum Po— przy

ustanawianiu rodziny mają

REKLAMA

mocy Rodzinie ma pod opieką również te dzieci, które
ukończyły 18 lat. Otrzymują
one wyprawkę rzeczową i finansową. Jeżeli chcą kontynuować naukę - dostają do-

. datkowe pieniądze.
- Mamy ostatnio problemy z wypłatą tych świadczeń, jednak są one chwilowe - mówi Jerzy Górny. —
Już niedługo otrzymamy
pieniądze na ten cel.
(BaKa)

erkatelM
Tego jeszcze nie la
le

CZE]

r

(BaKa):

m Rolnicy się szkolą
CZŁUCHÓW. Kolejne szkolenia dla rolników odbędą
się w siedzibie Rejonowego Zespołu Doradztwa Rolniczego na osiedlu Młodych 9 w Człuchowie. Pierwsze na

temat: „Produkcja żywca wołowego zgodnie z normami
UE”, odbędzie się w najbliższy wtorek (20 listopada).
Kolejne dotyczyć będzie przydomowych oczyszczalni
ścieków i przeprowadzone zostanie w czwartek (22 listopada). Oba szkolenia rozpoczną się o godz. 10.
(ana)

m Konie pod kołami
CZŁUCHÓW. Dostawczy mercedes przejeżdżający ul.
Mickiewicza potrącił dwie klacze przebiegające przez
jezdnię. Po kilku minutach od wypadku zwierzęta
zmarły. Według policjantów, zawinił rolnik, który nie

Siemens

przypilnował koni. Za spowodowanie niebezpieczeń-

C35i

stwa na jezdni będzie odpowiadał przed sądem. Grozi
mu nawet do 5 tys. zł grzywny. - Kierowca zbyt późno
zauważył zwierzęta —- mówi Jerzy Adamczyk z człuchowskiej policji. - Nie zdążył zahamować.

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

To nie pierwszy podobny wypadek w tym roku w po-

wiecie człuchowskim. Kilka miesięcy temu w okolicach
'Gwieździna również zginął koń.

Największa sieć, najlepsze ceny.
o
zaa
re
Szczegółowy cennik i regul

pny jestw

punktach

sprzedazy
sieci Era.
R-1529/P/1416
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Marek Galikowski: bioenergoterapeuta z Płaszczycy
Jeśli jesteś szczery, wesoły i czasami
nudzisz się w samotności, to napisz.
Mam 17 lat, jestem spod znaku Byka
i chętnie poznam chłopaka, który
mieszka (najlepiej) gdzieś w Trójmieście. Mile widziane zdjęcie. Zawsze
chętnie odpiszę.
sygn. 1372

spokojnym, kulturalnym, katolikiem
z poczuciem humoru i średnim wykształceniem. Cenię wzajemny szacunek i uczciwość. Jestem rolnikiem, poznam panią na dobre i złe do 38 lat,
która lubi wieś i zechciałaby na niej
zamieszkać.
sygn. 1380

Mam 43/181/88, młody wygląd, bez

Jestem sympatycznym, spokojnym 18latkiem, lubię muzykę i spacery. Cenię
szczerość, przyjaźń. Bez nałogów, dobrze zbudowany. Ciemny blondyn,
pragnę poznać panią od lat 16 do 18.
Foto mile widziane. Proszę o szybki
kontakt.
sygn. 1381

zobowiązań, własne M, kawaler, miły,

szczery, opiekuńczy z poczuciem humoru, samotny aż do bólu, pragnie
poznać pannę do lat 42 bez zobowiązań z Gdańska, mile widziane kresy,
pragnącą stworzyć trwały związek
oparty na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
sygn. 1373
Wolny, 38/170, pracujący zawodowo,
bardzo samotny, zmotoryzowany
z małym mieszkaniem. Jestem bardzo
wrażliwy, uczuciowy i ambitny o pogodnym usposobieniu, z wykształceniem średnim, Mieszkam w mieście na
Pojezierzu Kaszubskim. Poznam Panią, która da mi odrobinę uczucia
i będzie trochę tęskniła.
sygn. 1374
19-letnia ciemna blondynka, samotna
i smutna pragnie poznać przyjaciela
na dobre i złe, którego urzeknie moja
osobowość, być może i wygląd. Odpiszę na każdy list, najlepiej z Malborka,
Tczewa i okolic. Numer telefonu przyspieszy kontakt.
sygn. 1375
Mam 37 lat. Lew. Jestem wysoki, interesuję się wszystkim co godne uwagi,
ale najbardziej lubię zajęcia domowe,
przyrodę oraz wieś, jestem spokojny,
wyrozumiały, czuły, wierny i odpowiedzialny. Pracuję, nie nadużywam alkoholu, nie lubię zakłamania, cwaniactwa i zdrady, nie szukam przygód,
pragnę poznać panią do lat 40, stan
cywilny bez znaczenia, pani może
mieć dziecko, mile widziane zdjęcie.
sygn. 1376
Czujesz się samotny, brak Ci przyjaciela? Jesteś z Lęborka i okolic, masz 1825 lat, to napisz do 18-letniej blondynki o niebieskich oczach i 172 cm
wzrostu. Interesuję się sportem, lubię
kino i spacery. Więcej dowiesz się jak
napiszesz. Odpowiem na każdy ist.
Czekam.
sygn. 1377
*
Jestem kawalerem, zodiakalny Lew,
32 lata, 178 cm wzrostu, przystojny
szatyn, dobrze zbudowany, wysportowany, bez nałogów na rencie, tolerancyjny z poczuciem humoru. Pragnę
poznać ładną panią do 35 lat, tolerancyjną, inteligentną (z mieszkaniem),
niezależną finansowo. Cenię sobie
wierność, szczerość i lojalność. Mile

widziana fotografia i nr telefonu.
sygn. 1378
Niebrzydka, niegłupia, nieszczupła 40letnia rozwódka z prawie 17-letnią
córką, zadbana, optymistka, z wielkim
poczuciem humoru, lubiąca dobrą
książkę i muzykę, chętnie pozna pana

Mam 29 lat. Jestem szatynem o niebieskich oczach, pogodnym chłopakiem o sympatycznym usposobieniu.
Cenię miłość, wzajemne zrozumienie,
wierność, przyjaźń. Uwielbiam przyrodę i leśne wędrówki. Lubię dobrą muzykę. Poznam miłą kulturalną dziewczynę w wieku do 28 lat. Odpowiem
na każdy list. Andrzej z Krakowa.
sygn. 1382
Mam 24 lata, 168 cm, lubię sport,
muzykę, ludzi z poczuciem humoru.
Cenię uczciwość, szczerość, prawdomówność. Poznam przyjaciela w wieku 24-30 lat. Jestem samotną matką,
która wychowuje synka. Zdjęcie i nr
tel. mile widziane. Proszę o poważne
oferty.
|
sygn. 1383
Jestem wrażliwą dziewczyną o dobrym
sercu, mam 27 lat. Bardzo dokucza mi
samotność. Pragnę poznać przyjaciela
do 32 lat, na słoneczne i pochmurne
dni. Chcesz dowiedzieć się o mnie
czegoś więcej - napisz! Panowie z ZK
proszę, aby nie pisali.
sygn. 1384
Mam 40 lat, jestem średniego wzrostu. Jestem panną, wychowuję 6-letnią córeczkę. Cenię szczerość, wierność i uczciwość. Nie szukam przygód,
lecz przyjaciela na dobre i złe chwile.
Poznam pana do 50 lat, niekaranego
i nierozwiedzionego.
sygn. 1385
Sympatyczna brunetka po 40. (167
cm, 62 kg), ładna, zgrabna, zadbana
o różnorodnych zainteresowaniach,
materiafnie niezależna, wyższe wykształcenie pozna odpowiedniego pana pragnącego stworzyć wspólny
szczęśliwy dom. Joanna z Gdańska.
sygn. 1386
:
Jestem 28-letnim kawalerem, katoli-

kiem spod znaku Strzelca. Interesuję
się sportem, muzyką oraz filmem. Szukam partnerki na dobre i złe chwile
w życiu. Mam własne M, chciałbym
poznać Panią w wieku 24-30 lat. Mile
widziane zdjęcie. Nr tel. przyspieszy
kontakt. Mój nr tel. 0501-538-923
Adam.
sygn. 1387

w odpowiednim wieku, wzrost mini-.

Chcę poznać przyjaciela, tylko nie

mum 175 cm, o podobnych zainteresowaniach, wesołego, zadbanego,
możliwie bez nałogów. Panowie z ZK
i karani wykluczeni.
sygn. 1379

z ZK. Mam na imię Beata, 17 lat, 170
cm wzrostu, szczupła, ciemna blon-

Jestem kawalerem, 38 lat, 168 cm,

dynka. Dobrze by było, żeby przyjaciel
miał samochód. Interesuje mnie muzyka, książka, lubię tańczyć.
sygn. 1388

CUT

Zamienif ciągnik
na wahadełko
Przez wiele lat Marek
Galikowski z Płaszczycy pracował jako traktorzysta w miejscowym

PGR. Dzisiaj przyjeżdżają do niego ludzie
z całej Polski, byli też
goście z Niemiec, Szwecji, a nawet odległej
Kanady.
Wszystko zaczęło się kil-

ka lat temu. Wówczas bioenergoterapeuta ze Lwowa
wybadał u Marka Galikow-

skiego silne biopole. On sam
zaczął czytać książki na ten
temat. Wkrótce zajął się wykorzystywaniem
swojej
energii. Przychodzili do niego sąsiedzi, którzy mieli problem ze zdrowiem. Ci, którzy
byli

zadowoleni

z efektów

polecali go znajomym.

Lekarze nieba
i ziemi
— Zdarzało się, że ktoś
przychodził do mnie o lasce,
po seansie wychodził i okazywało się, że zapominał laski — mówi Galikowski. — In-

nym

razem

sześciu męż-

czyzn przyniosło do mnie
kobietę sparaliżowaną po
wylewie. Po seansie sama
wyszła z domu. Zdarza się,
że czasami ja sam nie dowierzam. Tak było wówczas, gdy

przyszła do mnie 15-letnia
dziewczyna. Na jajniku mia- ła sześciocentymetrowy torbiel. Energia sprawiła, że
zmniejszył się do kilku milimetrów.
Zarówno pan Marek, jak
i członkowie jego rodziny,
bardzo rzadko korzystają
z pomocy lekarzy. Bioener-

goterapeuta nie kwestionuje jednak ich umiejętności.
— Muszą być lekarze nieba i ziemi — twierdzi.

Nawet lekarze
wierzą
Ludzie, z którymi rozmawialiśmy, są zadowoleni
z pomocy Galikowskiego.
— Choruję na stwardnienie rozsiane — mówi Maria
Kucharska z Koszalina, którą zapytaliśmy o opinię. —
Tej choroby nie można wyleczyć. Był jednak taki moment, że pan Galikowski
bardzo mi pomógł. Poczułam się dużo mocniejsza.
Nie narzeka również Zofia Łuszczek ze Szczecinka.
- Dzięki energii pana
Galikowskiego teraz nie
muszę brać żadnych leków
- twierdzi pani Zofia. - Czuję się znacznie
lepiej.
W przyszłym tygodniu pójdę zrobić USG, sprawdzić,
czy coś się zmieniło. Medycyna również robi swoje.
Nie odgraniczam jednego
od drugiego. Pytałam leka-

AZ

Przy pomocy wahadełka potrafi odnaleźć miejsce promieniowania żył wodnych.
' Fot. Piotr
rzy — tylko jeden powiedział, że nie zna przypadków, aby bioenergoterapeuta pomógł.

Weźcie łódki
Pomoc chorym to nie je-

dyna dziedzina, którą zajmuje się Marek Galikowski.
Ostatnio brał udział w poszukiwaniach
przechlewianki, która zaginęła podczas grzybobrania. Według
mieszkańca Płaszczycy, to
właśnie on dość precyzyjnie wskazał miejsce, gdzie
znajduje się ciało zaginionej.
— Od razu powiedziałem,
że trzeba szukać w rzece
około 4 tys. m od miejsca,
„gdzie źnaleziono rower mówi bioenergoterapeuta. —
Byłem tego pewien nie na
100, ale nawet na 1000 pro. cent. Od razu powiedziałem
—- weźcie łódki, szkoda wa-

szych nóg.
Nie zawsze jednak pan
Marek

ma

wolną

rękę.

Twierdzi, że kiedy poszukiwał zwłok Mirosława Siekierkowskiego z pobliskiego Sąpolna, zdarzało się nawet, że grożono mu nożem.
Bioenergoterapeuta jest
pewien - ciało Siekierkowskiego leży w stawie. Sam
jednak nie będzie szukał.
Boi się.

Powódź
w Bydgoszczy
Jego moc przydaje się
również do innych celów. »

Jak sam mówi, potrafi
wskazać miejsca, w których silnie oddziałują żyły
wodne. Tuż przed powodzią, która nawiedziła Polskę w ostatnim roku miał
przeczucie - widział ludzi
w Bydgoszczy pływających

łódkami. Innym razem Z0baczył z kolei wypadek na
moście - to się potwierdziło. Kiedy mówił ludziom,
że piorun uderzy w krzyż
na cmentarzu - nie dowierzali, dopóki nie przekonali się, że tak jest naprawdę.
Zycie
bioenergoterapeuty w tak małej miejscowości jak Płaszczyca nie
jest jednak najłatwiejsze.

Furtak

Ludzi, którzy podobnie jak
on starają się pomagać innym wykorzystując biopole, jest dużo. Niektórzy wykorzystują jedynie nai
ność osób, które szukają
pomocy. Galikowski należy
do stowarzyszenia bioenergoterapeutów. Oznacza to, że posiada rodzaj licencji uprawniającej go do
świadczenia usług.
Jak to się stało, że były
pracownik
PGR zsiadł
z ciągnika i zaczął uzdrawiać?
- To energia leczy, nie ja
- twierdzi bioenergoterapeuta. - Bóg mi pomaga.
Piotr Furtak

Wiara czyni cuda

www.naszemiasto.pl
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Najsympatyczniejszy belfer

Powiat człuchowski. Prezentacje

Moja pierwsza klasa

Nauczyciele na podium
Tym razem to nie nauczyciele oceniają, ale uczniowie

i ich rodzice. Nasi Czytelnicy wybierają bowiem Najsympatyczniejszego Belfra Powiatu Człuchowskiego 2001. Do
tej pory 12 nauczycieli otrzymało głosy w naszym plebiscycie. Dziś, na dwa tygodnie przed zakończeniem zaba-

wy przedstawiamy pierwszy ranking wraz z krótkim uzasadnieniem podanym przez oddających głosy.

1. Maria Opar - 80 głosów - nauczycielka nauczania po-

Dziś prezentujemy ko-

czątkowego w człuchowskiej SP - zdaniem głosujących
jest zawsze miła, wyrozumiała i sprawiedliwa;

lejnych pierwszoklasi-

stów. Tym razem nasz

2. Leszek Chmielewski — 21 głosów — nauczyciel wychowania fizycznego w gimhazjum w Przechlewie — ma do-

fotoreporter zawitał do
szkół w Bińczu i Wierz-

bre podejście do uczniów;

3. Zbigniew Suchacki — 19 głosów - nauczyciel matema-

chowie Człuchowskim.

tyki w SP i gimnazjum w Człuchowie - jest miły, sympatyczny, wszystkich uczniów traktuje jednakowo (dobrze), jest śmiesznym nauczycielem;

4. Mariola Baranowska - 10 głosów — nauczycielka ma-

ay

tematyki w przechlewskiej SP — jest bardzo dobrą i miłą
nauczycielką.
Poniżej 10 głosów otrzymali (kolejność przypadkowa):
Dariusz Rudnicki, Mścisław Wikaryjczak, Barbara Mi-

E]

chałek, Katarzyna Orzłowska, Irena Jabłońska, Teresa
Wróblewska i Piotr Zabrocki.
Dużą popularnością wśród naszych Czytelników cieszy
się także Mariusz Rutkowski, nasz współpracownik

i nauczyciel wychowania fizycznego w SP w Przechlewie. Pan Mariusz zdobył już 60 głosów, ale jako reporter

Klasa I w Bińczu. Wychowawczyni Joanna Chabros. Patrycja Chabowska, Jagoda
Czyżewska, Ernest Goliński, Dariusz Goliński, Remigiusz Kloskowski, Małgorzata
Kępczyńska, Krzysztof Styburski, Justyna Szattlak.

„Dziennika Bałtyckiego” nie może kandydować do tytu-

łu Najsympatyczniejszego Belfra. Jeśli jednak jego popularność nie spadnie, pan Mariusz otrzyma od nas
specjalną nagrodę.

Przypominamy, że plebiscyt trwa do końca listopada.
Wszystko więc może się jeszcze zdarzyć. Nasi Czytelnicy mają prawo oddać dowolną liczbę głosów na kuponach wyciętych z gazety. Każdy kupon to dodatkowy
głos dla ulubionego nauczyciela i szansa na wygranie
nagrody.
(MaP)

Klasa 1a w Wierzchowie Człuchowskim. Wychowawczyni Maria Staniewska. Paweł Balcerzak, Marta Hałasow-

ska, Adrian Jażdżewski, Magdalena Marek, Aleksandra Nenca, Ewa Osipowicz, Sławomir Półczyński, Bartosz Puścizna, Łukasz Staniewski, Ewa Schaefer, Justyna Świąder, Roksana Szyrk, Natalia Wesołowska, Martyna Żuchowicz, Kuba Wijata.
EO:

Młodzi stypendyści
! Trzeba mieć talent
Grzegorz Maj, uczeń trzeciej klasy Gimnazjum nr
1 w Człuchowie został stypendystą Funduszu Pomocy
Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.

Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 22 listopada
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Grzegorz w ubiegłym roku szkolnym został najlepszym
matematykiem w województwie pomorskim. Do jego

sukcesów należy dodać wcześniejsze osiągnięcia
w Szkole Podstawowej nr 1 w Człuchowie z fizyki, języka polskiego, historii oraz języka niemieckiego. Do

tej pory za swoje osiągnięcia matematyczne w konkursie „Kangur” otrzymał dwa razy główne nagrody - wy-

jazdy zagraniczne do Legolandu w Danii i Heide Parku - wesołego miasteczka w północnych Niemczech.

W konkursie matematycznym „Mat 2000” Grzegorz
Maj w nagrodę otrzymał pobyt na obozie jeździeckim

Klasa 1b w Wierzchowie Człuchowskim. Wychowawczymi Katarzyna Rybak. Daria Augustynowicz, Joanna
Berndt, Łukasz, Dobkiewicz, Ewa Felska, Damian Jońca, Paweł Jażdżewski, Paulina Kuska, Robert Kwiecień,

Marcin Makowski, Roman Mięsniak, Partyk Nowakowski, Krzysztof Nowicki, Weronika Pałubicka, Joanna Skal-ska, Daniel Stopa, Marek Wałdoch, Magdalena Wolska.

iż
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w Bobowicku koło Międzyrzecza.
—-W pierwszej klasie gimnazjalnej średnia ocen Grzegorza wynosiła 5,33, natomiast w drugiej 5,67 - powie„działa Jadwiga Suchacka, nauczycielka matematyki. Ze względu na jego sukcesy, w czerwcu zgłosiłam
Grzegorza do Funduszu Pomocy Młodym Talentom
w Warszawie. Wniosek został pozytywnie zatwierdzo-

ny.

:

:
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| Jak radzą sobie wychowankowie domu dziecka

Od tego dna można się odbić
Adam jest studentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Iza nie zdążyła skończyć szkoły średniej.
Zaszła w ciążę, urodziła córeczkę — mieszka u teściów. Marzena wyszła za mąż - teraz opiekuje się
swoim dzidziusiem. Przyszłego męża poznała, gdy
uczyła się w studium. Asia pracuje. Wynajmuje pokoik na stancji. Na święta wraca jednak do bidula.
Czasy, gdy wychowankowie domów dziecka na roz-

Później

się skończyły. Teraz

mogą liczyć na kilka tysięcy
zł, trochę sprzętu AGD i dobre słowo. Ci najbardziej
uparci mogą powiedzieć, że
im się udało i w nowym samodzielnym życiu są szczę-

brak

śliwi.

Marzeny

znajomych

Majewskiej*

mówi
Marzena.
- Były
wprawdzie prezenty, uroczy-

nie

domyśla się nawet, że ich koleżanka kilkanaście lat spędziła w domu dziecka. Marzena nie chce, aby ktoś się
nad nią litował. Ten etap
swojego życia uważa za zamknięty. - Zgodziłam się na
tę rozmowę tylko dlatego, że

w powszechnej

miłości. Wychowawcy

robili co mogli, nie byli jednak w stanie zastąpić ojca
czy matki.
—- Nienawidziłam świąt —

Rozdział zamknięty
Większość

technikum

i studium. Mogłaby oczywiście skończyć studia, gdy pojawiło się dziecko zabrakło
jednak na to czasu. Teraz,
kilka lat po wyjściu z bidula
uważa się za osobę szczęśliwą. Najważniejsze jest to, że
ma rodzinę. W domu dziecka
najbardziej doskwierał jej

poczęcie nowej drogi życia
otrzymywali mieszkania już

dawno

było

ste posiłki, śpiewanie kolęd —
brakowało jednak rodzinnej
atmosfery.

Szansa W domu
Do

Wierzchowa

trafiła,

gdy miała zaledwie kilka lat.
Początkowo bardzo to przeżywała, była zamknięta w sobie. Teraz wie, że gdyby wychowywała się w domu rodzinnym, nie dostałaby takiej
szansy, jaką ma obecnie. Na

opinii ktoś,

kto wychowywał się w domu

dziecka musi źle skończyć —
mówi młoda kobieta. - Tak
myśli ogół, nie robią wyjąt-

ków. Tymczasem wcale tak
nie musi być. Jeśli się czegoś

pewno nie miałaby dobrego
wykształcenia, pewnie myślałaby zupełnie inaczej.

bardzo chce, można do tego
dojść. Trzeba być jednak
upartym i drobnymi krocz-

kami iść do przodu.
Po ukończeniu "szkoły
podstawowej moja rozmów-

- Od tego dna trudno byłoby się odbić — mówi.
Jędnego jest pewna - jej
dziecko nigdy nie trafi do do-

czyni poszła do zawodówki.

mu dziecka.

- Będę jadła chleb ze
smalcem, ale swojego dziecka nigdy nie oddam - komentuje. - Wiem, że gdyby
nawet zabrakło mnie i męża

będzie

się

nimi

kto

Teraz Klaudia
Iza Ekierska trafiła do bidula dość późno, bo w wieku

14 lat. W Wierzchowie spędziła 5 wiosen. Odeszła, gdy
okazało się, że jest w ciąży.
Właśnie dlatego nie skończyła szkoły średniej. Wie
jednak, że będzie się dalej

uczyć. Czeka aż jej Klaudia
trochę podrośnie. Mała jest
bardzo żywiołowa, wszędzie
jej pełno. Mama nie może ni-

gdzie się ruszyć poza dom dziewczynka nie lubi rozstań. Izie bardzo pomogli jej
narzeczony i przyszli teściowie. Już wkrótce weźmie
ślub, od czasu kiedy wyprowadziła się z domu dziecka
mieszka właśnie z nimi. Czas
spędzony w Wierzchowie
wspomina jednak bardzo dobrze. — Cieszę się, że tam trafiłlam - przyznaje. - Gdyby

interesował — rodzice, którzy

bie życie poza bidulem trzeba dać też coś z siebie - jej
kolega tego nie potrafił.

decydują się na adopcję wy-

bierają z reguły sporo młodsze

dzieci.

Podczas

pobytu

prawdziwego domu.

Nie moja wina
Iza nie wstydzi się tego, że
przez kilka lat wychowywała
się w domu dziecka. W Malenówku, niewielkiej

miejsco-

wości koło Ogorzelin, gdzie
mieszka, część ludzi o tym
Nikt nie robi z tego jedniezdrowej sensacji.
Początkowo to ukrywa- mówi dziewczyna. —

Rodzice Izy mieli ograniczone prawa rodzicielskie.

Mimo że Iza dobrze czuła
się w bidulu, nie wyobraża

sobie, żeby jej Klaudia mogła
tam trafić.
:
— Tam jest fajnie, ale...
Nie kończy zdania, to „ale”
mówi jednak samo za siebie.
Iza uważa się za osobę speł-

nioną i szczęśliwą. Według
niej, każdy młody człowiek,
który opuszcza dom dziecka
ma szansę. To, czy się uda zależy od tego na jakie środoWisko trafi. Ona sama nie ma
powodów do narzekań. Zna
jednak chłopaka, który roztrwonił wyprawkę, którą do-

my-

stał po wyjściu z Wierzcho-

śleć więc o adopcji. Nawet,
gdyby miała taką możliwość

wa, a teraz stoi pod jednym

Dziewczyna

nie mogła

z chojnickich

którzy jako dzieci przebywali
w placówce, będą bardzo do-

|

brymi pracownikami.

||

Najlepszym przykładem
na to, że jeżeli czegoś się barmiesięcy temu pisaliśmy
o tym, że Andżelika przygotowuje się do egzaminu dojrzałości. Marzyła o studiach
pedagogicznych
i pracy
w domu dziecka.
- Chciałabym przenieść
się na drugą stronę bariery mówiła dziewczyna. - Wydaje mi się, że wychowawcy,

|

Andżelice się udało. Studiuje

Wychowanek
i wychowawca?
dzo chce, można to osiągnąć
jest Andżelika Szreiber. Kilka

Fajnie, ale...

dział. Dopiero siostra wytłumaczyła mi, że to przecież
nie moja wina.

KORA

Fot. Piotr Furtak

tów i żebrze. Żeby ułożyć so-

chowie pracują
wychowawcy.

wspaniali

wymarzoną pedagogikę opiekuńczą wychowawczą.

nikt pewnie by się nią nie za-

w Wierzchowie utrzymywała
jednak kontakt z naturalną
rodziną. Na święta i wakacje
wyjeżdżała najczęściej do

Nie chciałam, żeby ktoś wie-

AAC: CYC

Andżelice się ulala = Tue

nie to, pewnie nic by ze mnie
nie było. Wychowywałam się
w rodzinie, gdzie alkohol był
częstym gościem. W Wierz-

wie.
nak
—
łam

REKLAMA

miał

opiekować.

pedagogikę

opiekuń-

czo-wychowawczą w Słupsku. Jeśli nadal będzie uparcie dążyła do wyznaczonego
celu - zrealizuje swoje

|

|

ma-

'rzenia.

Piotr Furtak

*Na

prośbę

bohaterki,

która chciała pozostać

ano-

nimowa, zmieniliśmy jej imię
i nazwisko.
'W
kolejnym

numerze

„Dziennika Człuchowskiego”

przedstawimy historię Ada 98
ma i Asi — dwojga kolejnych
wychowanków Domu Dziecka w Wierzchowie Człuchowskim.
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CENTRUM SPRZEDAŻY
.eko iglasta - sucha i mokra
e tarcica liściasta - sucha i mokra
e tarcica budowlana:
- krawędziaki, łaty, belki, deski szalunkowe
e więźby dachowe

SOKÓŁKA
OKNA
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SKŁAD HANDLOWY
Miszewko 23
80-297 BANINO

tel./fax 684-99-54, 684-85-2

AH
Budownictwa
Gdańsk, ul. Beniowskiego 5
tel./fax 554-92-78
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e Eda
Takie zas
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piątek

:

"16 listopada 2001r.

Dziennik
Człuchowski

(—

Urodziny Muzeum

Człuchów. W Miejskim Domu Kultury

Gość specjalny

Zastrzyk dobrej pio-

senki i ogromną porcję
śmiechu otrzymają
uczestnicy dzisiejszego
przeglądu kabaretów
lokalnych. A jeśli to nie
poskutkuje - widzom

wyjątkowo opornym na
uśmiech „końską dawkę” tego specyfiku zaaplikuje kabaretowy
specjalista...

Zbigniew

Jako najmłodszy zaprezen-

dziecięcy

Nie w sosie ze Stołczna. Jak

yszard Makowski (pierwszy z lewej) przez 10 lat występował z kabaretem OT.TO.

zapewnia Dariusz Gancew«a ski, opiekun grupy, ich inPPscenizacje szkolnych lektur
na wesoło z pewnością
przypadną do gustu... dorosłym. Piosenki z repertuaru

Fot. Internet

Organizatorami imprez jubileuszowych - 25-lecia Muzeum Regionalnego i 3 urodzin „Dziennika Człuchowskiego” są „Dziennik Bałtycki”, oddział w Człuchowie, Muzeum Regionalne i Miejski Dom

Czesława Niemena i Kaba-

retu
Starszych
Panów
w „wersji własnej” oraz
utwory — niespodzianki zaśpiewają licealiści z człuchowskiego STO. Beata Babicz z Debrzna będzie rozśmieszać publiczność autorskimi tekstami kabaretowymi, a w ramach antidotum na „śmiechowe kolki” zaśpiewa piosenki bardziej
„serio”. Chwilę wytchnienia
zapewnią też rozśpiewane
i roztańczone „Wiolinki”
z Polnicy. Początek imprezy
dzisiaj o godz.18 w sali
MDK. Wstęp za okazaniem

> 1 Zaproszenia.

;wWesiu
karierę s

miętaj
[R

Fot. Robert Kwiatek

Już dziś, 16 listopada, gościem Muzeum Regionalnego
będzie Zbigniew Jujka, znany gdański rysownik. Czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego” znają pana Zbigniewa
z dowcipnych rysunków zamieszczanych codziennie
w naszej gazecie, a zwłaszcza z piątkowego „Dzienniczka”. Podczas spotkania gość muzeum opowie o sobie
i swoich pracach. Niewielki wycinek twórczości rysownika (około 100 prac) będzie można oglądać w muzeum
do 10 grudnia br. Początek spotkania o godz. 16.
(stef)

Najprawdopodobniej
jednak Ryszard Makowski
zastanie swoją publiczność
, już dobrze rozgrzaną, o co
zadbają nasi lokalni artyści.
tuje się kabaret

Jujka.

Kultury. Współorganizatorem jest Ogólnopolskie s
groźnie bmi. Taka

dzin Ofiar Wypadków Drogowych „Pomocna Dłoń”.

przymierzałem:
y
siędo |

oe mok Przyczyn|
do kabaretu OT.TO, A
kariery. Zarówno dochodząc
e: było bardzo dużo,ale na pewno nie była to chęć robienia „kariery solowej

j r Gdejenski Poldanor S. A., Hotel

|
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tego znajomi wyszli gru o po jedena:
lu baw
To Pi pank spia

(stef)

się wybrnąćz tej sytuacj
i lą poja
i iezeranam

Powstają.

pne

trzy

k
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Tylko 475 PLN miesięcznie”

OLEJ
OPAŁOWY

5 Borski promowe

- poduszka powietrzna dla kierowcy
- nadwozie 5-cio drzwiowe
- 10 lat gwarancji na perforację blach.

lekki RGterm

cena samochodu: 29.790 PLN
wkład własny: 20%
oprocentowanie:

PHU

ul. Żeromskiego

1/2

Zamówienia można składać:

Biuro Handlowe:

11.9 %

Żukowo, ul. Kościerska 11

SkodaKredyt

okres kredytu: 72 miesiące

tel (058) 685 90 12-14, 681 72 74, fax 685 93 94

* kredyt denominowany w EURO; 1 EURO = 3.80 PLN

Stacje Paliw

Plichta Autoryzowany Dealer $kody
Wejherowo, ul. Gdańska 13 c
tel. (058) 677-53-91,
e—mail: handel

RAF-OL sp. zo.o. 80-319 Gdańsk,

plichta.com.pl

-

Bytów, Udorpie, tel./fax 822 33 44
PKS Bytów, ul. Wybickiego ?, tel. 822 34 23
Koczała, ul. Przemysłowa 11, tel. 0608 85 61 50
Miastko, ul. Dworcowa 4, tel. 857 58 00

fax (058) 672—77—98

www.plichta.com.pl

(D * Rafineria Gdańska

RIO

Dziennik rodzinny

piątek
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Witajcie na świecie

Nasi milusińscy

Jakub Junke
z Człuchowa, ur.
28.10.2001 r. o godz.

' Syn Moniki i Mirosława Rybarczyk
z Czarnego, ur.

20.35, 3600 g,
58 cm, SP ZOZ

29.10.2001 r. o godz.
2.05, 3650 g, 57 cm,

Człuchów.

SP ZOZ Człuchów.

Piotrek Michał
Miszczyszyn ze
Słupi, ur. 31.10.2001
r. o godz. 13.10,
3450 g, 53 cm, SP
ZOZ Człuchów.

Człuchów. Przygoda w Smurfolandii

Gargamel obszedł
się smakiem
Wszystko przez Ciamajdę. Pomylił się i zamiast.
preparatu zmniejszającego, przyniósł miksturę
powodującą wzrost. Razem z Papą Smurfem urośli tak, że nie mogli już schować się przed Gargamelem.
- Jesteś teraz tak duży,
jak Guliwer — narzekał Papa Smurf.

Gargamelowi nie udało
się jednak złapać ani jednego Smurfa. Nie pomogło mu.
nawet to, że razem z dziećmi
przygotowywał sieci.

Córka Agnieszki
i Marka Bernackich
- z Debrzna, ur:
31.10.2001 r. o godz.
23.45, 3150 g,
52 cm, SP ZOZ
Człuchów.

Dawid Ciesielski
z Przechlewa, ur.
30.10.2001 r. o godz.
5.20, 3800 g, 56 cm,
SP ZOZ Człuchów.
.

Córka Edyty
i Krzysztofa
z Uniechowa, ur.

31.10.2001 r. o godz.
24.05, 3250 g,
53cm; SP Z0Z
Człuchów.

—- Zeby w domu Smurfa
mieć, trzeba zrobić dobrą
sieć — tłumaczył Gargamel.
Wszystko

skończyło

się

dobrze, a dzieci, które przyszły do zamku obejrzeć
przedstawienie
„Wielka
przygoda w Smurfolandii”
bawiły się wspaniale. Nie
trzeba było nikogo namawiać, aby wziął udział
w

konkursach:

Najmłodsi

mieszkańcy powiatu człuchowskiego pokazali nie
tylko, że potrafią śpiewać

i skakać jak żabki. Nieobce

jest im również

smażenie

i pływanie. Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali tak-

że w prezencie czarodziej-

skie czapeczki.

:

— Jeżeli ktoś będzie nosił

taką

czapeczkę,

będzie

grzeczny, a ńa jego twarzy
często pojawia się uśmiech,
temu spełnią się wszystkie
dziecięce marzenia — wyja-

.

śnił Papa Smurf.
Niektórym dzieciom marzenia spełniły się jeszcze.
tego samego dnia. Wśród
osób, które kupiły bilet, wylosowano kilku szczęściarzy,

którzy otrzymali atrakcyjne
nagrody: piłki i walkmany.
(kaka)

Dzieci chętnie uczestniczyły w konkursach.
Fot. Barbara Kałduńska

Pod naszym patronatem
Konrad Piotr Bed-

Szymon Chałanicz

z Człuchowa, ur.
2.11.2001 r. o godz.
13.55, 3700 g,
58 cm, SP ZOZ
Człuchów.

narski z Czarnego,
ur. 5.11.2001 r.
o godz. 17.30,
2800 g, 51 cm, SP
ZOZ Człuchów.

z Człuchowa, ur.

4.11.2001 r. o godz.
18.00, 2600 g,
54 cm, SP ZOZ
Człuchów.

Rajd z atrakcjami
poro

tych,

h

którzy

na

przyjdą

,

S-5608/A/1378
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atrakcji czeka

we

Teraz będą -brali udział
w niedzielę na stadion przy
w losowaniu dodatkowego
Ośrodku Sportu i Rekreacji
roweru oraz niespodzianek
w Człuchowie. Okazją do
z logo naszej gazety. Imprezabawy będzie podsumowanie
sezonu
letniego
za rozpocznie się o godz.
Człuchowskiego Klubu Cy9 rajdem dookoła Człuchoklisty oraz akcji „Rower
wa. Po powrocie wszyscy
z Dziennikiem”. Wszyscy, . uczestnicy zabawy będą
którzy
w
okresie
od
mieli okazję bawić się. na
2 czerwca do 31 lipca br.ku- wspólnym ognisku.
pili rower w sklepie Bike
- O godz. 14 będziemy loStyk, otrzymywali za darmo:
sować także rower dla jedmiesięczną -prenumeratę
nego ze stałych uczestni„Dziennika
Bałtyckiego”.
ków rajdu oraz hulajnogę

gwarancyjne
|
pogwarancyjne

komplet opon zimowych warty 1300 zł i dodatkowo rabat - 3000 zł.
Konkretne

Otrzymasz samochód wyposażony w ABS o wartości 2500 zł,

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

korzyści

Po podliczeniu przekonasz się, że Twoje korzyści to w sumie 17000 zł.
Możesz też wybrać dla siebie inne korzyści:

ul. Robotnicza

4

I.fax 0-58 671-96-06, 671-11-58

z organizatorów. - Będzie
można
również
wygrać
aparat fotograficzny.
Współorganizatorem imprezy jest Stowarzyszenie
na Rzecz Rodzin Ofiar Wypadków Drogowych, które
do udziału w zabawie zaprosiło swoich podopiecznych ze szkoły w Polnicy.
(BaKa)

Naprawy

nfolinia: 0-801 666 999, Inter

Rzetelny wybór!

kAGdyni,

mówi Grzegorz Styk, jeden

REKLAMA

Zobacz, ile skorzystasz, decydując się teraz na wybór SEAT-a. Przy zakupie
Toledo w cenie samochodu dostaniesz pakiet ubezpieczeń o wartości ok. 3800 zł,

84-230 RUMIA

wśród osób ny Bieg.Tura BY
cych tegoroczny Bieg Tura

Ibiza... 8600zł, Cordoba... 9600zł, Cordoba Vario... 10800zł,
Leon... 10700zł, Alhambra... 21700 zł.
Jeżeli interesują Cię konkrety, po prostu wstąp do SEAT-a.

AUTO
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AUTORYZOWANY PARTNER
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Młode gwiazdy na scenie
CZARNE. Trwają przygotowania do konkursu Miniplayback
Show. Na scenie wystąpi szesnaścioro młodych solistów
i zespołów. Dodatkowymi atrakcjami będą występy zespołów tanecznych i pokazy kick boxingu. Nie zabraknie również konkursów z nagrodami dla publiczności. Nad imprezą,
która odbędzie się 24 listopada (sobota) w sali widowisko-

wej Klubu Garnizonowego w Czarnem, patronat medialny
objął „Dziennik Bałtycki”. Początek o godz. 16. Cena biletu:
3 zł.

£ Fenomen w Człuchowie
CZŁUCHÓW. Już jutro (17 listopada) w Miejskim Domu
Kultury odbędzie się koncert

W kinie „Uciecha” wyświetlane są filmy: Dr Dolittle (na
zdjęciu) 2 i TAXI 2.
ajszybsza komedia
świata, czyli film akcji
produkcji francuskiej pt.
„Taxi 2” w reżyserii Gerarda

nie może uzyskać prawa jazdy, ponownie łączą siły, żeby
uratować japońskiego ministra. Zanim jednak odnajdą

Krawczyka. Japoński mini-

dostojnego gościa, a także

ster obrony kraju odwiedza
Francję. Celem wizyty jest

porwaną razem z nim sympatię Emila, także pracującą

zdobycie informacji na temat

w policji - Petrę, przeżyją

francuskich metod walki
z terrorystami. Minister ma
zamiar podpisać z rządem
francuskim kontrakt wart

wiele niezwykłych przygód.
Nie mają czasu do stracenia,
gdyż minister musi pojawić
się na spotkaniu z prezyden-

kilka miliardów dolarów. Zo-

tem Francji i nikt nie może

staje jednak porwany przez
ludzi pracujących dla japońskiej mafii.

się dowiedzieć o jego wcześniejszym zniknięciu. Między Marsylią a Champs-Ely-

Daniel, taksówkarz z Marsylii o umiejętnościach rajdowego kierowcy i Emil, poli- .

sees rozegrasię wielki pościg. Czas trwania 82 min.
Dozw. od lat 12.

cjant z Paryża, który nadal

TEE

(JJ)

HIP-HOP

Gwiazdą wieczoru

będzie warszawska grupa Fenomen. Wystąpią również: Analogia i Eskalacja z Gdyni, Tragediante z Chojnic oraz człuchowskie formacje - OTP 22 i DSM. Tańczyć będzie również
zespół For Fan Crew. Koncert poprowadzi D.J. Wojak
z Gdańska. Bilety w przedsprzedaży, w cenie 11 zł, nabyć
można w sklepie muzycznym „Music Shop” przy ul. Królewskiej 8 oraz w MDK do godz. 15. W dniu koncertu bilety
w cenie 13 zł. Początek imprezy o godz. 17.

PEM 7:
EA

i

Bi Dla ortograficznych orłów
DEBRZNO. Miejsko-Gminny Ośrodek Kulturyw Debrznie
jest organizatorem regionalnym „Gminnego Konkursu Mi-

strza Ortografii”. Mogą wziąć w nim udział wszystkie osoby,
które chcą sprawdzić swoje umiejętności. Konkurs odbędzie
się w dniu Dyktanda 2001 Największej Klasówki w Polsce
organizowanej przez Polskie Radio Katowice — Rozgłośnię
Regionalną oraz Program 3 Polskiego Radia. Debrzneńskie
dyktando odbędzie się 25 listopada w siedzibie MGOK przy
ul. Wojska Polskiego 2. Początek o godz. 11. Termin zgłoszeń
do konkursu upływa w najbliższy wtorek (20 listopada).
W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 15

rok życia i nie są absolwentami filologii polskiej. Zgłaszać
się można osobiście w siedzibie MGOK. Zapraszamy
wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie.

IPLANUJ TYDZIEŃ

I

EE Uczniowie na parkiecie
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m

m

s
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PRZECHLEWO.
Dom Kultury zaprasza młodzież na cotygodniowe dyskoteki. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mogą bawić się w każdą sobotę w godz. od 16 do
21. Cena biletu - 1 zł.
KOCZAŁA. W każdą środę i sobotę w Gminnym Ośrodku
Kultury organizowane są dyskoteki dla dzieci i młodzieży
szkolnej. Początek o godz. 16. Cena biletu - 1 zł.

BE Zwierzęta Czarnej 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.
(ino)
ana

LIU O

REKLAMA

Skład
83-400

Na ubiegłoroczny konkurs wpłynęły 363 karty bożonar odzeniowe.

Fot. Aneta Stopa-Gągoł

CZŁUCHÓW. Muzeum Regionalne w Człuchowie ogłosiło II

,

Art. Met.
Kościerzyna,

Bud.

ul. 8 Marca

i Narzędzi
3-4

EKONOMICZNE, EKOLOGICZNE
KOTŁY GRZEWCZE „HAJNÓWKA”

Konkurs Plastyczny na ozdobę choinkową, kartę i szopkę

bożonarodzeniową. Każda praca powinna zawierać elementy zabytkowej architektury danej miejscowości lub okolicy.
— Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci w wieku
przedszkolnym i szkolnym na zabytki architektury znajdu-

jące się w miejscowości zamieszkania lub okolicy, na terenie '
naszego powiatu oraz rozwijanie umiejętności plastycznych
— poinformowano nas w muzeum. - Praca powinna posiadać
umocowaną metryczkę z następującymi danymi: imię, nazwisko oraz wiek autora, adres i numer telefonu placówki,
której uczeń jest uczestnikiem, nazwisko opiekuna plastycznego oraz rok edycji konkursu. Każdy uczestnik może
przedstawić: dwie ozdoby choinkowe, dwie karty bożonarodzeniowe lub szopkę bożonarodzeniową - do wyboru. Tech-

nika wykonywanych prac jest dowolna, format kartki nie

powinien być większy niż A-5. Prace oceniane będą

w trzech grupach wiekowych: do 6 lat, 7-10 lat i 11-16 lat.
Termin nadsyłania prac upływa 12 grudnia.
(ana)

spalające odpady,
drewno, trociny,
słomę, węgiel

KONA TŁMIY AŁ WĘGLOWY
Palenie raz na dobę
Sprawność 82-86%, Certyfikat ekologiczny

Sport
Z okazji urodzin

piątek

|

16 listopada 2001 r.

m
r
NULLsiećA lokalny
ch informacji

|

Zapowiedzi sportowe

Ą , hajwspanialszej i najsympatyczniejszej

Wekeend dla kibiców

Katarzynie Gwiazda
Gu
- (Z Człuchowa
dużo zdrowia, szczęcia i słodyczy
tego uczennica Basia

Piłka nożna

ż YCZY.

szubia Studzienice - MKS
Debrzno godz. 14. Juniorzy.
Chojniczanka Chojnice -

V liga. Jeszcze w tym ro-

10135812/A/1432

ku rozegrane zostaną dwie

kolejki

Dla kochanej
mamy

|

EC

awansem

wiosennej.

.

spo-

tkania odbędą się w nie-

I Zony Elżbiety Foryś

>

dużo szczęścia

zdrowia, uśmiechu na twarzy

10135814/A/1432

18 listopad

zjum przy ulicy Szkolnej.

w Człuchowie rozegrany
zostanie turniej piłki nożnej
seniorów
zespołów

-

LZS. Początek zawodów 17

Bytovia Bytów godz. 13. Ka-

listopada (sobota) godz. 9.

Food

życzą kochające dzieci i mąż.

Czarne,

Whali sportowej Gimna-

Miastko godz. 12. Piast Novena Człuchów - Orkan
Gostkowo godz. 14. Prime

z okazji imienin

Brda

Przechlewo

godz. 9 LO Człuchów -

Gimnazjum Człuchów
godz. 10 OSK Kapuściński/Mepro — Salos Debrzno
godz. 11 ZST Człuchów -

GĘDAIZEWA OTAZ | FA BUD Człuchów

"M€PSKa.

godz. 12 WSP Warszawa

Koszykówka

- Witosa Lakers Człuchów

W hali OSiR 17 listopada
(sobota) rozegrana zostanie
druga kolejka Amatorskiej
Ligi Koszykówki mężczyzn.

chów
- Dom
Wierzchowo.

godz.

13

Ad-Pol

Człu-

Dziecka
(KP)

REKLAMA

OGc—>

ZAWIADOMIENIE
:
Zarząd Gminy Przechlewo

—>

Kochanej

Drogiemu i wspaniałemu
szefowi Wiesławowi Zając z okazji 39.
urodzin dużo szczęścia, zdrowia, uśmiechu

Dobrusi Wronie

na twarzy i pociechy z dzieci

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 wraz z późn.
zm.) zawiadamia się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przechlewo dla:
terenu górniczego „Pawłówko II” - fragment działki o nr. ew. 207/2

życzą uczennice:
Aneta, Anita,

z okazji ukończenia dwóch latek

Agnieszka i Monika

we wsi Pawłówko

10135813/A/1432

OGc—>

oraz prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach roboczych od 26.11.01 r. do 17.12.01 r. w siedzibie Urzędu Gminy Prze-

Ę

drowia, samych radosnych dni, |

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Miastku

chlewo, ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo, w godz. 8.00-15.00

może

Piłka nożna halowa

dzielę, 18 listopada. Zagra-

ją: Czarni Czarne - Start

Zgodnie z art. 23 ustawy
w projekcie planu, może
Zgodnie z art. 24 ustawy
nienia zostały naruszone

(niedziela) godz. 12 i 14.

Czarni

z rundy

Wszystkie

Uroczyste zakończenie turnieju odbędzie się około
godz. 14. W imprezie udział
wezmą zespoły z: Wierzchowa, Rychnów, Ględowa,

wynajmie lub sprzeda

każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
wnieść protest.
każdy, którego interes prawny lub uprawprzez ustalenia przyjęte w projekcie planu,

uśmiechu na ar

życzą:

-

pomieszczenia biurowe

babcia Jadzia, dziadek Leszek

|

W budynku Banku II piętro przy ul. Grunwaldzkiej 1a
w Miastku o powierzchni 251,12 m?
- warunki do uzgodnienia.

wnieść zarzut.

Zainteresowani mogą zgłaszać rotesty i zarzuty na piśmie do Zarządu Gminy z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie
dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

oraz ciocia Agnieszka
z wujkiem Romanem.

Tel. 0-59-857-26-33

10135681/A/1432

Z-1337/A/1036

Kochanemu Mężowi, Tacie,

Teściowi, Dziadkowi

z Pawłówka
z okazji 54. rocznicy urodzin: zdrowia,

samych słonecznych dni i spełnienia marzeń
* ji) PEUGEOT

Raty miesięczne — już od 430 zł netto. Wszystkie raty mogą
Leasing
stanowić koszt uzyskania przychodu firmy. W leasingu
dostępne są również pozostałe osobowe modele Peugeot. Szczegóły w salonie.

206 EJ;
PEUGEOT

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

życzą
10135904/A/884

*

"Żona Krystyna, Dzieci,
Zięciowie i Wnuki

INTERYAPO.

Gdańsk, ul. Reduta Żbik 5, tel./fax
305 71 66-69

k
DWIE osoby do magazynów, pięć
osób
do działu promocji
i reklamy
zatrudni firma handlowa, zarobki
1600, 0-503-638-089
,
OSIEM osób na stanowisko
przedstawicieli handlowych, sprzedawców do hurtowni, sklepów przyjmie
CHAŁUPNIKÓW! | Zatrudnimy. nowo powstała firma handlowa. Wysokie zarobki, 0-503-638-089
024/356-72-62'
CHAŁUPNIKÓW kilkanaście ofert OSOBY posiadające paszport niepracy, zarobek do 2800 zł miesięcz- miecki. 15 FNL netto- zatrudnimy
052/381-99-01,
nie, informacje listowne, bezpłatne, - Holandia,
0606/496-677
prosimy
o znaczki 5 zł, luzem,Remus, oś. Wybickiego
29/ 38, 83-300

Karuzy
CHAŁUPNIKÓW
montaż długo| pisów, dostawa, odbiór towaru,
0503/730-917 po 17.00

|

EKONOMISTA, bogate doświadczenie zawodowe i handlowe, (059)

' 862-73-07, (0604) 33-24-11

HANDLOWCÓW z samochodem,

INFORMATYK, mgr inż., (059) 862-

pracowników
magazynowych,
1500,- miesięcznie, 058-664-07-97

50-53 pr. Rafała

KIEROWCÓW z własnym busem

KIEROWCA B, C, E, sprzedawca sklep mięsny, piekarz lub inne propozycje, dyspozycyjny, uczciwy,
(0602) 84-05-09, (059) 862-15-18

osobowym oraz trzech handlowców
przyjmie
firma handlowa, 1700 zł, 0503-638-089
-KIEROWCA B, C, E, sprzedawca
SPAWACZA- ślusarza, w osłonie * sklep mięsno-masarniczy, handloargonu- TIG przyjmę od zaraz, ' wiec, inne propozycje, (0602) 84:
0602/356-76T
55.09, (059) 862-15-18

KIEROWCA z doświadczeniem,
(059) 862-43-14

KSIĘGOWA, biagła znaj. Symfonii

ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub

FIAT 126, 1999, przebieg 29.000,

FIAT Siena 14, 1998, 16,5 tys zł,

osobą starszą,
(059) 861-14-12

I właściciel, stan bdb, KT, BS, 0603-357-823

(059) 814-54-94

:

”

Ś

A

płace, (0603) 22-92-26

KSIĘGOWA, biegła znajomość za-

płace
w firmie, (0603) 22-92-26
KSIĘGOWA: wyższe, podejmie dodatkową pracę lub poprowadzi
KPiKR, US, ZUS, (059) 845-49-13
KSIĘGOWA chętnie poprowadzi
KPiR, 551-46-30

KSIĘGOWA solidnie i rzetelnie poprowadzi KPiR, kadry, płace, 55146-30

ŚLUSARZ, spawacz, (0601) 69-3011
26-LETNI
ślusarz - mechanik, prawo jazdy kat. B, C, (0608) 82-94-58
36-LETNIA mgr pedagogiki, (059
862-65-18

FIAT 126 Bis,po remoncie, 1500zł,

FORD Escord, 1,6B, 1997 rok,
(059) 842-90-87

(0602) 36-71-93
FIAT 126 el, 1995 rok, 4150 zł, 0-

FORD Escord, 1,6B, 1997 rok,

503-09-78-33

FORD Escort 1,3, 1995
rok, CZ, 2x

FIAT 126 EL, 1997 r., 5500 zł, (059)

gadnień kadrowo - płacowych, po
prowadzi KPiR, rozliczenia z ZUS
orazUS, (058) 551-46-30 -

10135661/A/1432

WA
AUDI 100, 2,0 diesel, 1987 rok,
(059) 842-59-54 |
AUDI
80 B4, 1994, 67 tys km, WS,
poduszka, klimatyzacja, ABS, ES,
El, R, CZ, sprzedam lub zamienię,
0-503-14-87-60
AUDI A4, 1996 r., 1,6 benz. 35
000zł, (0608) 36-75-26
BMW 520, 1989, AA, EL, ES, CZ,0502-76-12-08 lub 0-502-76-12-07

861-56-59po 17.00 |

FIAT 126p, (1988), 0-604-86-81-30
FIAT 126p, 1983 rok, 1 tys zł, 0606-28-74-72
FIAT 126p, 1989, cena 1550 zł,
(059) 863-10-37

FIAT 126p, 90 r., 600 zł, (0600) 12.
96-48
FIAT 126p, klapa bagażnika, nowa,

fabryczna, (059) 862-87-17

FORD Taunusa, 1982 r, cena
1.500 zł, tel. 052/397-36-65 lub
0608/218-553
FORD Transit, 2,5 D, 90 r., (0501)

STAR 3 WD 200, (059) 866-25-13
Łeba

Serwis, 552-19-18, 761-87-51

POLONEZ: 1600, 1989, instalacja
gazowa, 0-603-57-71-11

zapasowe, (0-59) 82-13-68
T4 poj. 24, 1996, półszkiony, książ:
ka serwisowa,
napęd 4 kol, 0-60682-10-88,
Wol, 1982 rok, 1,6 D, 058/53310-63

NISSAN Micra, 1,3, CZ, RM, WK, 0-

603-69-61-89

NYSA
522 Towos, 1992,
800 zł,

(059) 862-13-47
OPEL Astra 1,7 D, kombi, WS, H,
roleta, odcięcie zapłonu, 0-508-502243

POLONEZ 1996, metalik, AF, BS,
alarm, cena 6,7 zł, (059) 862-16-06
POLONEZ Caro, garażowany, pilnie, (059) 811-51-35

PRZYCZEKPA lekka, rejestracja

STAR C-200 plus naczepa, części

W Goff 1,8 benz., AA, AF, CZ, S,
SP, 1986, zielony metalik lub zamiana na 126p, 822-64-62, 0-603954-479

PRZYCZEPA Kempingowa, pilnie,

W Golf 2,0 GTi, 1994 grudzień,

IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90

metalik, 82-13-245

r., 15.000zł do uzgodnienia, (0502)
62-37-38, (058) 324-44-67 po 16.00

OPEL Corsa, 1,2 T, 1992, czarny,

stan bardzo dobry, nowy przedsionek, zarejestrowana, 4,5 tys zł, 059)
842-41-72
:
RENAULT 19, XI 1991, benz/gaz,
5-drzwiowy, okazja- tanio, (059)
814-88-33

:

FIAT Punto, 1,2 ELX, 96 r., AA, CZ,

MAZDA 626, 1993, pilnie, 0-602263-857

tys zł, 1998, (059) 842-86-92, 0501-220-295

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

EL, obniżonany, komputer, zielony

24-58-93

we, używane. Raty. Leasing,
552-19-18, 761-87-51

IK, ES, halogeny, 17 000 zł, (059)
861-46-50, (0603) 95-58-56
FIAT Seincento 900, 17 tys km, 15

NIEWIADÓW, Adria, ine
zachodnie kempingowe, towa-

bezterminowa, resorowana, wymiary 150x120x35, 0-6-6-252-192 Koczała

FIAT Croma 1987, 2000 IE, benży-

(059) 861-47-41

DAEWOO Lanos, 1998 r., stan bd,

(059) 862-08-53

PP, (059) 862-43-66, 0-601-36-039

LUBLIN-inne dostawcze. No-

na, 0-603-950-435, 059) 861-17-02

FIAT 125, 1983 r., 700 zł, AF, R,

*

FIAT Bravo, 1,4, AA, R, , 22000zł

BMW 520i, 1979, grafitowy, AF, H,
S, (059) 862-22-32

wy, (0600) 67-24-41

(059) 842-90-87

_A

MERCEDES 123, 300 D, wersja 82
r., zielony, 6200 zł, (0602) 84-05-09
MERCEDES 190 D, 1992 rok, czarny metalik, 0601/847-099.

OPEL Calibra 2.0, 1994, AF, ES,

8,5 tys zł, (059) 843-90-91

OPEL Corsa B, 1,2, 97 r., 5-drzwiowy, 58 tys. km, I, AA, CZ, R, 19
200 zł, (0605) 42-59-69

OPEL Kadet 1,6L, automatik, po
wypadku na części, kombi, rok
1991, 823-20-49 Jasień
OPEL Kadett 1,2B, 1980, 0-600-4428-65
OPEL Kadett sedan, 1989 r.,
7200 zł, 1,7 D, (059) 862-54-31

RENAULT
19 1993 rok, tanio, 0600873-975
RENAULT 19 B + G, 1991, 5
drzwiowy, okazja, tanio, (059) 814- 88-33
RENAULT Laguna, 1,8 RT, tanio,
(059) 862-43-36

156 KM, 80 tys km, wersja imitowa-

na, pełna opcja, 27,5 tys zł, 0-502W Gof I, 1,38, zniszczony, pełna
dokumentacja, 1,3 tys zł, 0-605-1012-93
:
W Gof II, 1986, zielony metalik,
MA, CZ, S, SP, AF lub zamiana na
126p, 0-603-954-479
W Goff Ill, 92 r., szary metalik,
1,8 benz., (059) 862-47-69

W Passat 1,6, 1984/1995, bogate
wyposażenie, (059) 843-01-87

wd

'

powyzyTey
W Polo, 1,0, 1990 r., garażowany,

tanio, (059) 810-78-90

W Polo 1,4, dwulatek, 18 tys km,
27,5 tys zł, długi szyberdach, bardzo bogate wyposażenie, WS, 2 poduszki, regulacja kierownicy i foteli
CZ z pilotem, ES, srebrny metalik,
(059) 843-03-90, 0-603-58-63-93
W Polo kombi, 98 r., 1.9 TDi, 77
tys. km, 2x airbag, CZ, ES, CD, 25
000 zł, (0606) 66-06-75
W Vento, 1,8 benz., 1994 r., (059)
862-83-75

GDAŃSK Starówka, własnościowe,

NOWE Polaszki, sprzedam ziemię,

40 m kw., 2 pokoje, I piętro, blisko
Neptuna, - jasne,
połudiowe,
zadbane,
niski
czynsz,
opomiarowane, podwójne drzwi,
bez pośredników. Cena 125 tys. zł.
Tel. 0-602-198-460 lub 304-60-18
po południu.

058/687-61-40

GDAŃSK Starówka, 40 m kw.,

2pok., Ip., 130 000 zł, pinie, (0602)
47-27-10

GDYNIA Kamienna Góra, mieszaknie 2-pok., WII p., balkon, okna

W Vento 1,9 TDI, ABS, el. szyby,

PCV, funkcjonalne, (0602) 39-82-48

szyberdach, cena 22 000 zł, 0-606888-106
WARTBURG 353, 1987 r., stan idealny + części, (059) 862-49-60
W Passat 1,8T, 2000, przebieg

GDYNIA Orłowa: działka budowlana, 1170 m kw, uzbrojona, ul Oficerska 23, (094) 318-82-72 po 20.00,
0-608-756-098, 0-600-023-016
HALE produkcyjno: magazynowe

18,5 tys km, 0-504-58-01-66

ŻUK skrzyniowy, gaz, 1980 r,
2000 zł, (059) 810-57-43

(400), działka (1069), 0-502-340-

710
i
JAGATOWO, działka budowlana
lub 1 ha, przy działce prąd, woda,

KOMPLET opon zimowych,

tel., 20 zł/m kw., (058) 683-09-28

4 stalowe felgi, Golf II, 300,0608/80-88-33

KOBYLNICA- k/Słupska, działka
budowlana, 1 tys m kw, wszystkie
media, 0-691-25-85-26

KOMPLET opon zimowych, alufelgi, Mercedes 123, cena 400,0608/80-88-33
MOTOCYKL MZ TS-250/, zapłon
iskrowy, silnik MZ 250 trophy na

części, motocyki Panonia na chodzie, (059) 857-46-60

00 — auta — powypadkowe

0604-228-214
00

auta

powypadkowe

04-412-810
00

powypadkowe,

rozbite,
Ly

(058)

556-

0604-846-

pipi

AUTA
powypadkowe, rozbite, uszkodzone,
WC EE
620

DAEWOO Matiz, drzwi uzbrojone,

dach, konsole, słupek z progami,
(0609) 77-02-53
FIAT Skoda, Daewoo lub inny,
058/56-139-78, 0605/409-882

FORD Escort, 1986r., amortyzało-

(0603) 44-36-54, (059) 862-43POE

KOŚCIERZYNA centrum, dom handlowo- mieszkalny, 058/686-33-50,
0504/020-942

KOŚCIERZYNA okazyjnie działki
budowlane, pow. od 600- 940 m,
058/686-33-50, 0504/020-942

KOŚCIERZYNA osiedle domków

uszkodzone, za

chodnie, 671-59-62, 0601/800-490

RENAULT Opel, Volkswagen lub in6-111-72, 0605/409-882
SHL z dokumentami, (059)
35-60

OPEL Kadett, 1,2 benz., 89 r., po
remoncie, zamienię na Fiata 126p
lub sprzedam, cena do uzgodnieAo
o RO 4206

BOROWY Miyn gm. Lipnica działka
- budowlana, uzbrojona oraz działki
budowlane, uzbrojone nad jeziorem
Gwiazda, 0-501-527-494

BOŻEPOLE Królewskie, działki rekreacyjne, 13 zł/m kw., 058/561-21-

85
BRONOWO- gmina Kępice, miesz
kanie 400 m kw + grunty 5 hektarów, (059) 810-73-27
BYTÓW centrum, ul. Sikorskiego,
lokal biurowo-mieszkalny, 3 pokoje,
57 m kw., możliwość zamieszczenia

1470 m'kw., 155 000 zł, (0602) 23-

18-91

LĘBORK, dom 570 m kw., na działce 1350 m kw., (0604) 86-01-37
LĘBORK; dom wolno stojący
w trakcie remontu + garaż, działka
650 m kw., (0609) 06-89-52

— LĘBORK, dom wolnostojący w trak
cie remontu z garażem, działkę
650 m kw, 0-609-06-89-52

"LĘBORK, garaż przy ul. Cisowej

LĘBORK, mieszkanie 133 m kw.,
4 pokoje, 110
000 zł, NIE
76
:
LĘBORK, mieszkanie 2-pok., wła:
snościowe, komfortowe, (0605) 11
12-73
mieszkanie 2 pokojowe,
33 m kw, (059) 863-22-21
mieszkanie 2 pokojowe,

33 mkw, (059) 863-22-21

LĘBORK, mieszkanie 40 m kw., IV

p., możliwość adpatacji strychu,

we 47 m kw. + garaż, (059) 862-549%
LĘBORK, os. Sportowe, M-3, wła,

snościowe, hipoteczne, (059) 862-

TURSK gm. Miastko mieszkanie do

remontu, tanio, kntakt: Bytów, ul.
Woj. Polskiego 48/1
ULINIA k. Łeby, działka rekreacyjna
3500 zł, (0604) 86-01-37
USTRONIE Morskie/ okolice,
800 m do morza, ok 1,5 tys m kw,
działka pensjonatowa, (059) 84325-24
WARCINO/ gmina Kępice, działka
budowlana, 0-604-42-52-74

ZAKOPANE

dom

drewniany,

| DOM na wsi z działką 2000 m kw.,
50 000 zł, (059) 862-43-14 po 20.00

DZIAŁKA budowlana z budynkami
Słupsk, (0604) 86-81-30

DZIAŁKA budowlana
lub ziemię pod
siedlisko rolne na trasle Mosty - Lubowidz pod lasem lub okolicachLęborka, (0502) 67-49-76 .

nowy blok, 0-605-11-12-73
LĘBORK budynek piętrowy + go:
spodarczy, 0-608-411-749

LIPY działki letniskowe, 7 zł/m kw.,
058/687-65-23
,
MASZEWO- działki budowlane,
(059) 861-15-33
MIASTKO2 pokoje, 48 m kw, bezczynszowe, centrum, nowe budow
nietwo, 0-606-82-10-88
NOWA Wieś Lęborska, działka
1900
m kw., (059) 861-22-62
NOWA Wieś Lęborska- działkę budowlaną, (059) 861-21-42

LĘBORK centrum, mieszkanie. 3pok., nowe budownictwo, do wynajęcia, (059) 863-20-33
LĘBORK poszukuję lokalu na biuro,
(059) 862-80-03, (0501) 64-69-15
SŁUPSK- Centrum kupieckie Man-

CHOJNICE Stary Rynek, centrum, lokal handlowy, 70 m, odnaj:

mę, (058) 682-41-19
LEŹNO kawalerka
do wynajęcia, tel.
058/681-74-97
LĘBORK, 2 garaże do wynajęcia,
(059) 862-65-36
LĘBORK,
lokal 50 m kw. w db punk:
cie do wynajęcia, (0600) 12-96-48
LĘBORK,
lokal 9i 18 m kw., do wy-

najęcia, (059) 862-65-36

PLAYSTATION

SŁUPSK: poszukuję lokalu do wy
najęcia w centrum miasta, ok

40 m kw, 0-609-47-83-17

SŁUPSK lub okolice, szukam domu
do wynajęcia, 0-503-032-509
STAROGARD Gd., centrum, ulica
Hallera 16, wynajmę powierzchnie
biurowe i handlowe, 0601/874-979
SULĘCZYNO, odnajmę dom letni:
skowy całoroczny, ogrzewany, wy
posażony, ognisko, rowery, cisza,
jezioro, 50 zł/doba, (058) 684-41-11
SULĘCZYNO, odnajmę samodzielny.domek, wczasy, weekendy, Sylwester, CO, 3 pok., 2 kuchnie, 2 łazienki z natryskiem, tenis stołowy,

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

do 10 osób, lasy, jeziora, rowery;
15 zł osobodoba, (058) 684-41-11

TCZEW pomieszczenie 100 m kw.,
ul. Sambora, 058/531-28-34

POKOJE do wynajęcia, (059) 858

22-26

NOWE kredyty gotówkowe bez
poręczycieli, (059) 862-22-92,
0-602-32-99-45

i poddaszy styropianem Ai

ZESPÓŁ muzyczny- bale, wesela, dancingi, 0-606-16-47-10,
0-503-680-866
:

sreść:-

2400 zł, tel. (0602) 84-05-09
MIKROFALÓWKA Mulinex, talerz
obrotowy,
200 zł, (0602) 84-05-09
PRALKA Polar z programatoremna

gwarancj, do wymainy łożyska,
(059) 862-00-95, (0609) 04-14-95

oraz Jorki po zwycięzcy świata
2000, tel. 089/758-60-45.

kopolska, do jazdy konnej, cena do
uzgodnienia, (0-59).82-112-18

(059) 858-22-26 .
KSIĄŻKI do LE w Bytowie, 822-457

:

LODÓWKA. przeszklona, (059)
„ 662-47-48
„MASZYNA do szycia „Łucznik”,
500 zł, (059) 861-47-09
MASZYNA elektryczna do pisania
IBM, 180 zł, (0602) 84-05-09
NAJSTARSZA i solidna wytwórnia pustaków i bloczków na Kaszubach, plus transport, kruszywo naturalne. Władysław Joskowski, Golica, 83-321 Mściszewice, gm. Sulęczyno, tel.
058/685-00-30, 058/681-62-16

ALERGIE testy, odczulania

TERAPIA
ANTYNIKOTYNOWA
* Terapie: nerwice, nerwobóle,

ne

Narty 200 cm, używane, ta:
nio, tel. 052/397-30-43 lub
0606/429-505

tarczyce, kręgosłupy.
058/520-12-90 -

0605/369-680
ŁUSZCZYCA:

rewelacyjny lek!'

032/276-70-27
ODTRUWANIE
poalkoholowe:
Esperal 0601/670-398, 058/348-0232

tel

Sławno, 0601-616-319
TWOJA nowa figura to tylko kwestia
jednego telefonu. Bezpieczne
i trwałe odchudzanie. Tel. (059)
834-16-61, (0603) 20-51-43
"UROLOG dr med. Piotr Adamkiewicz, USG układu moczowego. Bytów, ul. Sikorskiego 30, piątek
17.00-18.00, rejestracja tel. 822-6677 po 14.00
:

NUMER telefonu. telekomunikacji
polskiej, 400 zł, (059) 862-07-61

ORKIESTRÓWKI muzyczne, walce,
operetki, serenady, czardaszeutwory-.charakterystyczne, najtadniejsze na skład 5-10 osób, tanio,
(059) 842-12-44
PIANINA nowe, używane (gwarancja!) transport bezpłatny! 0601/2033-79
PIEC C. O. używany na węgiel lub
koks, duży 10-12 m, 0-502-67-49-

76

PIEC gazowy 2-funkcyjny, 20 kW,

(059) 862-12-74
16

kurs instruktora nauki jazdy kat. B.

SUKNIA ślubna- sprzedam wraz

058/552-03-95

z dodatkami, (059) 842-44-87
SZCZENIAKI owczarka podhalańskiego, 058/56-371-03, 0601/724978
:

Słupsk, Zielona 1, 842-44-40
CRIS- Life, dogodny kredyt,
(059) 845-52-81

(059) 862-73-07, (0604) 33-24-11

SZLIFIERKĘ przemysłową, 380V,
przecinarkę do metalu, (059) 86147-99

CRIS- Lite matrymonialno- partnerskie zaprasza, miesięczna
promocja, (059) 845-52-80

” SZNAUCERY średnie, szczenięta, :
(059) 862-32-38 | |
SZNAUCERY średnie- pieprz- sól,

odrobaczywione, (059) 862-32-38
TOKARNIA do metalu, sprawna
technicznie, cena 3500 zł, tel. 68427-30

OGIER pełnej krwi angielskiej, ogier
" kuc szetlandzki do dyspozycji ho-

dowców, Lubowidz 5; Lębork, (059)
861-28-93, (0602) 12-28-72

TUNER satelitarny, cyfrowy, Philipsa z nieaktywną kartą, Gdańsk

PEDAGOG specjalny - nauczanie
dziecka niepełnosprwanego, Lę-

0-607-47-69-47

WAGA elektroniczna, (059) 862-47-

boik, (050) 861-23-22, (0608) 42

48

42-57

WAGA zegarowa 50 kg, (059) 86247-48

„WIDEO

AU Z TZ

używane,
250 zł, odtwarzacz CD Sony- 200,
wideo Daewoo nowe- 500, paralka
automat z suszarką: 350, kuchenka
gazowa: 200, zlewy nierdzewne rózne- 50, zamrażarka- 400, 058/68664-25

CE

OTO ŁZA

056/466-44-88,
0502/050-030
two,

Schneider,

«.

SYLWESTER bal Jasirzębia
Góra Night Cub „Ara”, 300,:/osoba,
(0-58) 674-96-00 arahotel. com. pl
SZCZENIAKI oddam w dobre ręce,
(059) 811-50-76

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

KUPIĘ stare

pocztówki,
(058) 671-02-07
MASZYNY stolarskie 0602-459-611

OLCHA. dąb, drewno tartaczne,

PO 40-tce, wzrost 172, bez nadwa-

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

gi, wolny, pracujący, zmotoryzowa-

PIANINA kupujemy! Gdańsk

ny, wykształcenie średnie, bez nało-

341-52-40

gów,

dwu funkcyjny, nowy, (059) 844-36-

45

owies, itp. kupię, 0-502-571-843

PIEC gazowy Junkers, 2,3 tys zł

CENTRUM Szkolenia Kierowców
Polskiego Związku Motorowego.

SZCZENIĘTA yorkshire terrier,

PODNOŚNIK montażowy lub żurawia samojezdnego do 20.000 zł, tel.
0504/482-118 lub 056/452-76.79
lub 0601/651-020
ZBOŻE paszowe, żyto, jęczmnień,

Dom-Gaz, 650 zł, Nowy Dwór Gd.,
(055) 247-33-13,

iran

650 lirów ORKAN, tel.052:398-71. - CENTRUM Bezpiecznej Jazdy:

zainteresowany

trwałym

zyc poni SppycznĄ
panią z Lęborka, chętnie zobaczę
foto. Oferty BO Gdynia, Władysława
IV 17, nr 3226189

dla osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów
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3 x 2 m, lodówka, piekamik - blat

wym. 3x2 m, z wyposażeniem,

SPRZEDAM lub zamienię zbiornik

DOJARKA ALVA LAVA, stan bdb,

(0602) 84-05-09
KOŃ ogierz rodowodem, rasa wiel-

„adres lub telefon kontaktowy:

MEBLE kuchenne, ciemny dąb,

zmywak, 2300 zł, Choczewo (0602) .
84-05-09
MEBLE kuchenne, ciemny dąb,

47-48

KOCIOŁ grzewczy gazowy niskotemperaturowy, 2,2 m kw. pow.
grzewczej, 21 KW, nowy, 590 zł,

GINEKOLOG zabiegi,

(059) 861-47-09
SPOŁKĘ zo. o., niezadłużoną,

JAMNIKI miniaturki krótkowiose

Z-1344/A/901

SKRZYPCE „Schuster”, 1930 rok, .

50-29po 17.00
CZĘŚCI do Wilka 160 W, (059) 862800 zł, (059) 861-55-42

tel.fax 058/863 32 80

Dziennik Lokalny - kupon
: pakiet

ŁOŻE sypialniane 160x2 m, białe

ceramiczny, okaflowany zlewozmywak, blat jasnozielony, stan bdb,
2800zł, Choczewo (0602) 84-05-09
MEBLE kuchenne, ciemny dąb, |
3x2 m z wyposażeniem:
lodówka,
piekarnik,
blat ceramiczny, zlewo-

Ę

PSYCHIATRA- Maciej Zbyszkowicz

681-91-76

pojemniki na pościel, 310 zł, (0602)
84-05-09

CHOINKI sprzedam, tel. 058/685-

Wsi]6D)

P.S.S.W. K. BANDZMER
Lębork
ul. Pionierów 13

|

OCIEPLANIE budynków, ścian

ŁOŻE sypialne, 1,6 x2 m, z metera- |
cami, pojemniki na pościel, 330 zł,
Choczewo (0602) 84-05-09
ŁOŻE
sypialniane,
wym.
170x200 cm, białe, z materacami, +

BOJLER elektryczny na ciepłą wodę, 80 I, 120 zł, (0602) 84-05-09

RENAULT +
:
+ NACZEPY*

KOMPUTERY: sprzedaż, na-

84-05-09

LODÓWKO-ZAMRAŻARKA Linda,

OWY

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

(0609) 47-42-03

CZĘŚCI ZAMIENNE

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

wadzki, profesjonalnie: mieszkania, firmy, domy, kraj i zagra:
nica. (058) A)
0601627-977

SIATKA ogrodzeniowa, druty,
słupki, Wyczechowo, 0609/449615

BILET na wycieczkę do. Francji,

42-16, 058/307-44-17
GLAZURA gładzie, kompleksowo,
(059) 841-21-91, 0-603-475-969

przepro-

SHAR-PEI; bernrńczyki, westiki,
(058) 676-02-587, 0601-167-665

(058) 341-90-77

DŁUGI, handel, odzysk, 058/307-

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

460zł, (0602) 84-05-09

ok 100! z rybami

ATRAKCYJNA odzież używana

* SPRZEDAM ciągnik Jelcz z naczepą, cena do uzgodnienia, 68 86205-07
SPRZEDAM ciągnik Ursus 1222,
kombajn żbożowy Fortshit E516
oraz przyczepkę rolniczą - wywrotkę, (059) 811-51-00, (0604) 84-369
x

już teraz, Słupsk- 0-504-48-2223

BOJLER 80 lirów, 120 zł, (0602)

soria, (052) 346-27-53, 0602122-376

ALASKAN Malamute, 0609-071458

STUDIO fryzjersko- kosmetyczne zaprasza! pon- sob 8.0020:00, Miastko Armii Krajowej
37A/3, 0-600-737-822

Oy

pię, cena 0,25 zł/ 1 kg,

perskie; buldogi francuskie, tel.
052/333-40-82 lub 0600/376-084
SAUNY fińskie, montaż, akce-

i osprzętem, (059) 862-22-32

34-90-70

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

MEBLOKONTAKT-

tel. 0606/195-802

AKORDEON „Weltmajster”, 0-60486-81-30

KRZEWY ogrodowe, tanio, Żukowo,

KREDYTY, minimalny dochód 550
do 5 tys bez poręczyciela, Miastko
(059) 857-58-81
MATEMATYKA- Lębork, 0-605-9578-21

ZIEMNIAKI czyste, ku-

REGAŁY chłodnicze nowej genera-

tel. 058/681-74-97

AKWARIUM

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

055/247-72-57.

MIKOŁAJ na gwiazdkę, zamów
BOAZERIE, deski podłogowe, |istwy, (058) 342-54-31

AGREGAT do pianki ocieplającej,

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

prawa, modernizacja, (059)
840-22-00, 0-608-66-55-64

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

cji, (059) 862-47-48
ROTTWEILERY rodowodowe, koty

608-40-22-00

SŁUPSK- lokal usługowo- handlowy (80), do
wynajęcia, ul. Piekiełko 0602-153-140

V/ll- serwis,

przeróbki, (059) 840-22-00, 0-

powyżej (50), (059) 813-18-76

330zł, Choczewo (0602) 84-05-09
BYTOM, mieszkanie 2-pok., kuchnia, zamienię na Lębork, okolice,
(0605) 39-56-12, (059) 861-10-71
BYTÓW posiadam mieszkanie do
wynajęcia, osobne wejście, 822-4848
z

OCIEPLANIE styropianem sypkim,
058/681-74-97

- chatan, wynajmę box o powierzchni

z materacami, poj. na pościel,

- mieszkanie 48 m kw,

we, 2 pokoje, |-sze piętro, komfort,

STÓŁ okrągły czarny na nogach
LĘBORK, mieszkanie 3-pok.,
chromnikiel + 4 krzesła, 420 zł,
70 m kw., z garażem — do wynaję(0602) 84-05-09
cia, (059) 862-65-36
LĘBORK, mieszkanie 3-pokojowe +
ZAMRAŻARKA 250 I, oszkolna
garaż odnajmę, (059) 862-58-09
z góry, 650 zł, (0602) 84-05-09
LĘBORK, mieszkanie 36 m kw. do
ZAMRAŻARKI Zanussi, 2 komory
wynajęcia, (059) 862-65-18
szybkiego mrożenia, 500 zł, (0600)
12-96-48
LĘBORK, mieszkanie 65 m kw,
centrum, do. wynajęcia, (059) 862- .
65-35, (0604) 19-53-05
LĘBORK, os. Sportowe, mieszkanie
umeblowane, małżeństwu do wynaPIEC CO, używany, na węgiel,
jęcia, (059) 862-35-43
:
koks, 10-12 m, (0502) 67-49-76
LĘBORK, sklep lub hurtownia do PIEC CO używany, na węgiel lub
wynajęcia, cena 600 zł/m-c, (059)
koks, duży 10-12 m, tel. (0502) 67862-49-19 po 20-tej
49-76
LĘBORK, wydzierżawię 340 m kw
powierzchni magazynowo- socjalnej
wraz z utwardzonym placem 0 pow.
1,5 tys m kw pod działalność
ODDAM za darmo kuchenkę gazoLĘBORK, wydzierżawię 340 m kw
wo - węglową (westfalkę), tel.
powierzchni magazynowo- socjalnej
052/397-67-11
wraz z utwardzonym placem o pow
1,5 tys m kw pod działalność, 0601-89-52-94
LĘBORK, zamienię kawalerkę
w - nowym - . budownictwie,
34,5 m kw, Ill p., poddasze, słoneczne, opomiarowane, na Trójmi:
stao, najchętniej Gdańsk, (058)
349-39-16
KOLN Hannover,
LĘBORK, zamienię mieszkanie
własnościowe, 1:pokój na większe
najtaniej,
ATS
z dopłatą, (0604) 60-72-27
Express, wynaLĘBORK- garaż ul Bema, 0-601-89jem mikrobusów,
53-01
kraj, zagranica,
LĘBORK- mieszkaniedo wynajęcia,
(059) 843-14-43
(058) 671-49-59

KUPIĘ lub wydzierżawię działkę
nad jeziorem, (059) 842-80-21, 0606-45-56-06
LĘBORK, małe mieszkanie, może

95-61, (0504) 86-24-25

centrum, ul. Kochanowskiego, pow.

GDAŃSK Brzeźnia/ Łzy 17B/0,

OCYPEL działki letniskowo- budowlane, 058/588-58-91
OSTROWIEC, ieszkanie 4-pok.,
kuchnia, łazieka, ogród, piwnica,
zabud. gospodarcze, tanio, (094)
346-96-51
PAŁOWO, (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
PAŁOWO- przedwojenny dom, zabudowania gospodarcze, sad, ziemia, (059) 814-88-33
RUMIA, 1 ha ziemi na działalność,
9 USD m kw., (058) 671-11-22
SIEMIROWICE- dom 320 m kw,
podpiwniczońy
+
warształ,
| 120 m kw, działka 21,32 m kw,
(059) 861-47-09
SIERAKOWICE, działka budowlana
1000 m kw., z pozwoleniem na budowę, 18.000 zł, (0502) 46-87-52
SIERAKOWICE róg ul. Piwnej i Kartuskiej, dom (180 m kw.) wraz
ż działką (2700 m kw.) + budynek.
gospodarczy, tel. 058/681-66-31, .
681-60-98

(059) 863-16-92, (0503) 94-72-23 * być do remontu, (0600) 98-96-14
LĘBORK, mieszkanie 1 pokój, (059)
LĘBORK, mieszkanie43 m kw, wła862-01-32
snościowe, 2 pokoje + kuchnia, Il
piętro, umeblowane, niski czynsz,
LĘBORK,
Nowa Wieś, dom w staogrzewanie elektryczne, 50 tys żł do nie surowym,
(059) 862-39-64
pak 0049-303-25-74-26
LĘBORK, okolice, Mosty - LuboLĘBORK, mieszkanie na os. Sporwidz, działka budowlana
lub ziemia
towym, Il p., 50 000 zł, (0603) 75pod siedlisko rolne, (0502) 67-49-76
83-99
LĘBORK: mieszkanie 2-pokojowe
LĘBORK, mieszkanie własnościodo 55 m kw, 0-502-209-896
we, 60 m kw., po remoncie, (059)
LĘBORK- okolice,
mały domek,
862-28-89
(0608) 71-64-12
eszkanie. włacności

reklamy. Pilne, tel. (0601) 61-55-49
- BYTÓW mieszkanie 3-pokojowe,

mieszkanie
2-pokojowe,
x m kw, balkon, (059) 843-77-

sko jeziora, (059) 861-14-40, 0-606882-615

250 m kw., pokoje gościnne, sprzez oświetleniem, (059) 862-28-89
dam, 018/20-66-715
LĘBORK, kawalerka, 2 pok., tel.
DOM całoroczny do zamieszkania
opomiarowana, w centrum, (059)
od zaraz, CO, 2 pok., kuchnia, ła:
862-74-35
« zienka, w. c., 80 m kw., działka
kawalerka 40 m kw po re300 m kw., ogródki działkowe
moncie, oś Sportowe, (059) 863-16Brzeźno, (0503) 47-30-05
92, 0-503-94-72-23

osiedle Sportowa II piętro, cena 50
tys zł, 0-603-75-83-99
LĘBORK: mieszkanie własnościo-

50 m kw, IV piętro, (0-59) 822-70-56
BYTÓW mieszkanie 30,3 m kw
Z co, stare bydownictwo, 1-pokojowe, cena 860 m kw, 0-501-963-522,
822-62-18
DĘBNICA Kaszubska: duży dom
z zabudowie, 70 arów gruntu, (059)
813-12-56
GDAŃSK:
Jasień 27 m kw, odbiór istopad 2001, 0-600-42-50-99

OCYPEL- działka budowlana, bli-

SKÓRCZ dom dwurodzinny Z ogrojednorodzinnych, ładna okolica,
dem, 058/582-48-70
dom stan surowy zadaszony, pow.
użytkowa 190 m, działka uzbrojona, , SŁUPSK- działka usługowo: ban
pow. około 900 m, cena 130.000,dlowa, 2,5 tys m kw, 0-604-258-124
058/686-49-56 do 15.00, po 15.00
SŁUPSK:
jednopokojowe
0608/849-581
43,5 m kw, (059) 842-15-60
KOŚCIERZYNA wybudowanie, pod SŁUPSK: mieszkanie (56), 3-poko:
Skorzewo, sprzedam dwie działki
jowe, I piętro, (059) 843-17-16,
budowlane o pow. 1000 m kw. (każ(059) 814-50-59
da), 058/686-54-18
SŁUPSK. mieszkanie 72,6 m u, 0KWIDZYN,
lokal
użytkowy,
603-34-16-78
. 33 m kw., umowa najmu gwaranto. STAROGARD Gdański, lokal hanwana, (055) 645-62-02
dlowo-usługowy, 24 m kw., w cenLEŹNO dom 550 m kw., blisko trum Kupiec, (0602) 39-82-48
Gdańsk, tel. 058/681-74-97
LĘBORK, dom 170 m kw., działka

A 0604/44-44-22 powypadkowe, rozbite

Ogłoszenia

piątek
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piątek wysysa
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sieć lokalnych informacji

Piłka nożna. V liga

Wysoka forma Piasta
Konkursy dla Was

Była to ostatnia kolejka
tej rundy. Piłkarze V li-

m Szczęśliwe karty

gi rozegrają jednak

Co tydzień w rubryce „Szczęśliwe
karty” zadajemy Państwu jedno pytaNIEDŹWIADEK
nie. Odpowiedzi należy przysyłać do
nas na kartce pocztowej 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 trzecie pytanie w listopadzie: Kto gra
główną rolę w filmie „Wiedźmin” Marka Brodzkiego? W konkursie udział mogą brać tylko członkowie Klubu Prenumeratora.

m Sylwester w Cetniewie

zadajemy naszym Prenumeratorom pytanie

związane z tradycjami polskimi. Odpowiedzi na jednaj kartce
pocztowej należy przesłać nam do 10 grudnia br. Wyniki poda, my Państwu 14 grudnia.
Dzisiaj przedstawiamy Państwu drugie pytanie konkursowe:
Kiedy bawimy się na andrzejkach?

m Weekend w Jastrzębiej Górze
A

I

BY

DS":

do hotelu La Siesta nasz Prenu:
merator z rodziną, jeśli odpowie przynajmniej na jedno z naszych pytań. Wśród osób, które nadeślą odpowiedzi wybierzemy tę, która z osobą towarzyszącą i dzieckiem (do 5 lat)
W pensjonacie w Jastrzębiej Górze skorzysta z dwóch noclegów, wyżywienia, siłowni, sauny, sali gimnastycznej oraz z solarium. Jej dziecko pobawi się na placu zabaw.
Należy tylko nadesłać nam odpowiedź na pytanie: Które z propozycji.przedstawionych na stronie Klub Prenumeratora interesują Cię najbardziej, z jakiego rodzaju rabatów i ofert najchętniej
korzystasz i dlaczego? Jakich

Czarni pewnie
pokonali
MKS. Dzięki zwycięstwu

1:0 — 4 min Krystian Stanios, 2:0 - 18 min Grzegorz
Rolniczak, 2:1 - 47 min

Krzysztof

Borkowski

+ wą), 3:1 —- 60 min
Kasperowicz.

Czarne:

m OT s ź

| PRS

czołowym zespołem z Bytowa. W derbowym pojedynku
nie
było
niespodzianki.

Czarni Czarne
- MKS Debrzno 3:1 (2:0)

oraz zjeść śniadanie-obiad następnego dnia.
Konkurs trwa przez cały listopad. Co tydzień

konkursu. Raz w miesiącu na

zasługuje wy-

Zgodnie z planem

miesiąc dwie pary. Po szampańskiej zabawie,
zwycięzcy będą mogli przenocować na miejscu

weekend będzie mógł wyjechać

Na uwagę

sokie zwycięstwo Piasta nad

Brdy zespół ten awansował
na piąte miejsce w tabeli.

Bal'sylwestrowy w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie mogą u nas wygrać co

Zapraszamy Państwa do nowego

jeszcze dwa spotkania
w tym roku awansem
z kolejki wiosennej.

nowych propozycji oczekujesz?

Na odpowiedzi czekamy do 12 grudnia.
Za tydzień kolejne pytanie konkursowe.
M 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
azykkwe żak "Konkurs Cetniewo” lub „Jastrzębia”.

(gło-

Dariusz

Wysocki,

Ada-

miec, R. Rolniczak, Śliwiński, G. Rolniczak, Stanios,
, Kumoch, Bednarski (80 min

A. Chmielewski), Kasperowicz, Kotys, Nowicki. Trener
Jerzy Marach.

MKS:

Szychowski,

Sosz-

ka, Petrecki, Grabka, Borkowski, Markiewicz (46 min

Wójtowicz), R. Nylec, Tarczyluk, Kisełyczka, Podgórniak (71 min Jażdżewski),
Koroś. Trener Krzysztof Bor kowski.

Gospodarze od początku
zabrali się ostro do pracy. Po
bardzo ładnej akcji jako
pierwszy na listę strzelców
wpisał się Stanios. Gospoda-

Nasi Partnerzy

Yes

Rabat honorowany na
podstawie ważnej Karty
Klubu Prenumeratora

m Skrzynka za prenumeratę
ótrzyma skrzynkę, w której

codziennie znajdzie lekturę. Spośród wielu osób,
które w tym tygodniu odwiedziły naszą redakcję,
pojawił się Jan Radzikowski z Domisławia, który
odebrał skrzynkę w imie—- Prenumerata pozostanie
w rodzinie, więc nie będę
miał problemu z dostępem

rze przez cały ten czas dążyli do zmiany wyniku, atakując na przemian skrzydłami.

Goście

ograniczali

się do

umiejętnej obrony i sporadycznych kontrataków. Po
fatalnym błędzie defensywy
debrznian wynik podwyższył Rolniczak. Na początku

drugiej

połowy

dość

nie-

łego spotkania.

bramkę. Jednak ostatnie słowo należało do Czarnych. Po
prostopadłym podaniu Ko-

być jeszcze wyższy, gdyby
Cyzman wykorzystał rzut

tysa wynik spotkania ustalił
Kasperowicz.

Jak

twierdzą

kibice, było to najlepsze spotkanie w tej rundzie, jakie
Czarni rozegrali na własnym
boisku.

Ostre strzelanie

Po ostatniej porażce piłkarze Piasta chcieli się zre-

habilitować przed własną
publicznością. Sztuka ta
w pełni się udała, a przybyli
na stadion kibice obejrzeli

Fot. Aneta Stopa-Gągoł

siatki gości trafił Kądziela
i raz Lewicki. Ta dwójka nazawodników w przekroju ca-

rek Wielewicki.

sportowe.

kończyło się przed polem
karnym Kaszuby. W pierwszej połowie dwukrotnie do

leżała do wyróżniających się

chalski, Maciej Przyszlak (60

do codziennej lektury
„Dziennika Bałtyckiego”, który czytam od dawna. Interesują mnie właściwie wszystkie informacje, jednak
z największą uwagą śledzę wiadomości sportowe. (ana)

wali atakować, ale wszystko

po rzucie Toż-

min Farbotko), Cyzman, Haziak, Klimowicz, Hatała, Kądziela, Lewicki. Trener Ma-

Jan Radzikowski z uwagą śledzi wiadomości

darze przez pełne dziewięćdziesiąt minut gry kontrolowali poczynania na boisku.
Zawodnicy Bytovii próbo-

nym Borkowski strzałem
głową zdobył kontaktową

oczekiwanie

Piast Novena Człuchów Bytovia Bytów 6:1 (3:0)
1:0 - 25 min Grzegorz Kądziela, 2:0 — 34 min Grzegorz
Kądziela, 3:0 - 40 min Marcin Lewicki, 4:0 - 61 min
Marcin Lewicki, 4:1 — 77 min
Kirdzik, 5:1 — 82 min Robert
Michalski, 6:1 — 89 min Grzegorz Kądziela.
Piast: Kaszuba, Wnuk-Lipiński, Czyżykowski, Mi-

Przypominamy, że każdy
kto wykupi codzienną prenumeratę „Dziennika”

niu swojej kuzynki.

Człuchowianie zrehabilitowali się po ostatniej porażce.

aż siedem

bramek.

Gospo-

Wynik do przerwy mógł
karny. W drugiej części gry
oprócz pogody nic się nie
zmieniło.

deszczu

Przy

nadal

padającym

gospodarze

Fot. Józef seymano

(75 min Szypryt), Rudnik (46
min T. Prądziński), Szopiński (85 min Majtyka), Mysz-

ka, M. Wirkus, J. Prądziński,
Medel (75 min A. Reinert).
Trener Andrzej Pluto- -Prądziński.
Zaczęło się nienajlepiej

dla sympatyków Brdy. Goście po stałym fragmencie
gry

uzyskali

prowadzenie

i wynik ten utrzymywał się
do.34 minuty. Później gospodarze dokładnie. co pięć minut trafiali do bramki zawodników Objazdy. Przyjezdni odpowiedzieli jeszcze

jedną bramką, ale po przerwie gospodarze rozwiali
nadzieję przeciwnika na do-

i
=
Czwartą bramkę, a zarazem
swoją dziesiątą w tym sezo(KP)
nie, zdobył ponownie LewicREKLAMA
ki. Goście tylko raz pokonali
Kaszubę i to wszystko, na co
było ich stać w tym dniu.
Później kibice oglądali jeszcze ładny strzał Michalskiepon.-pt. 8.00-17.00, soboty 9.00-13.00
go z dystansu, po którym piłPruszcz Gd., Obrońców Westerplatte 1A
ka po raz piąty zatrzepotała
(058) 77-33-551, 77-33-552
w siatce. Ostatniego gola . Oddział Żukowo, Kościerska 9 , (058) 681-82-56
Oddział Tczew, Głowackiego 11, (058) 532-19-90
(trzeciego w tym meczu,
a dwunastego w tym sezobyli

nie)

stroną

dominującą.

bry rezultat, aplikując
jeszcze dwa gole.

strzelił najskuteczniej-

szy zawodnik Piasta Grzegorz Kądziela.

BLACHODACHÓWKI,

W końcu skutecznie

TRAPEZY

Prime Food Brda Przechlewo - Wybrzeże Objazda
5:2 (3:2)
Gole dla Brdy strzelali:
Krzysztof Medel - 2, Janusz

Prądziński — 2, Dariusz Szopiński.
Brda: Gwóźdź, G. Reinert,
Jóźwiak, Ginter, Wasiniewski

od 14,50 zł/m:
ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI,

OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE
Kredyty
Raty

DACHÓWKA CERAMICZNA od 25 zł/m!
TGATUNEK

BRAAS dachówka cementowa od 23,60 zm”
NAJWIĘKSZY WYBÓR POKRYĆ DACHOWYCH
i AKCESORIÓW, OKIEN DACHOWYCH,

ORYNNOWANIA, ŁATY, WIĘŹBY DACHOWE
NA WYMIAR

REKLAMA

Zachodnie blachy ocynkowane

0,5 mm

Balex Metal spółka z o.o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
tel. /0 58/ 778 44 44. fax /O 58/ 778 44 55

e-mail: balexG©balex.com.pl

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

834

14 53, fax /059/834

biacha trapezowa 18
62 00

blacha płaska «

cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

10136681/A/1154

:

