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Parkingi bezpłatne

Barkowo. Konflikt we wsi

Mieszkańcy De-

W sobotę
24 listopada

KŁÓTNIE

brzna mogą spać
na razie spokojnie.

'| Nie będą musieli
| płacić za parkowanie w centrum
miasta. Radni pla-

| nowali przyjęcie
| uchwały w tej
sprawie podczas
ostatniej sesji.
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można pokonać
wszelkie przeszko-

dy. Asi się to udało.
Na początku nie
było najłatwiej —
teraz, 5 lat po wyj-

| ściu z domu dziec"| ka, ułożyła sobie
| życie.

ii Karol Siciński
« Natalia Wojdak
nopolskiego
- zwycięzcy Ogól
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rzyskiego
Turnieju Tańca Towa
o Puchar Rektora
Gdańskiej

Politechniki

kabaretów lokalnych, zorganizowany z okazji urodzin

„Dziennika” i Mu-

_ Chciałam kupić działkę, nie wiedziałem o przetargu - mówi Krzysztof Stefański.

zeum Regionalnego
w Człuchowie prze-

Fot. Piotr Furtak

rodził się w praw-

Barkowie

dziwy maraton

wrzało:

śmiechu.

za-

Krzysz-

tof
Stefański
twierdzi,
że

str. 6-7

gmina nie poinformowała zainteresowanych o przetargu
na działkę w pobliżu jego

sklepu. Uważa, że postępowanie wójta oraz Stanisława Jankowskiego, sołtysa wsi nie jest

do końca zgodne z prawem
i zasadami
łecznego.

współżycia

spo-

- Kupiłbym tę zie-

mię — mówi Krzysztof Stefański. - Nie wiedziałem jednak,
że taki przetarg się odbędzie.
Nie było ogłoszeń w prasie lokalnej, w kablówce...
Włodarz gminy zaprzecza

pu uprawia prywatę, obawiając się konkurencji.
— Wystarczyło, że pojawia
się sklepowa konkurencja,
a już zaczynają się waśnie -

mówił wójt Adam Marciniak
podczas zebrania wiejskiego.

(pij)
str, 3

twierdząc, że właściciel skle-

Rozegrana awansem pierwsza re-

Gospodarzem będzie LKS Prime Food
koatletów czekają nagrody.
'
Udział w gali zapowiedział Tomasz
Czubak, srebrny medalista mistrzostw

go regionu. Tylko

świata w sztafecie 4x400 m z Sewilli.

codziennie przez 2 godziny

zawodnicy z Debrz-

w każdej

To pierwszy zawodnik w

taryfie.

trenuje w RKS Skra Warszawa.
Organizatorem podsumowania jest zarząd podokręgu słupskiego Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej

REKLAMA

Atletyki oraz LKS Prime Food Brda
Przechlewo i UG w Przechlewie.
W uroczystości udział wezmą lekkoatleci, ich trenerzy, działaczei goście.
Najlepsi zawodnicy i trenerzy otrzy-

=

BMNokia

3330

49 zł
TERG

Człuchów

Ceny netto dla

aj

Alcatel

C'

2 grosze

ul. Szczecińska 9, tel. (0-59) 834-53-84

śosnenny jest. punktach sprzedały let Era,

historii pol-

skiej lekkoatletyki, który na dystansie
400 m zszedł poniżej 45 sek. Obecnie

Atrakcyjne telefony po £

WU YMCA.

, Dziennika

Bałtyckiego” w przechlewskiej restauracji Fregata odbędzie się podsu-'

Brda Przechlewo. Na najlepszych lek-

| wanżowa runda
spotkań była udana
dla zespołów nasze-

o US CS
4 Dziennik
PSA

zisiaj pod patronatem

mowanie tegorocznego sezonu lekkoatletycznego podokręgu słupskiego.
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Zo
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Gala królowej
sportu

4
Wa

|

mają nagrody i wyróżnienia według
klasyfikacji rankingowej. Pucharami
uhonorowane zostaną także wiodące
kluby.
(MarRut)
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sieć lokalnych informacji

Debrzno, Człuchów. Darmowe parkowanie

Zginęły zwierzęta
- Zdziwiła mnie informacja, że nie został ukarany kierowca, który kilka dni temu zabił przy ul. Mickiewicza
dwa konie — mówi Aniela Fink z Człuchowa. — Karę za-

płacić musi tylko właściciel zwierząt.
Z relacji kierowcy dostawczego mercedesa, który potrącił konie wynikało, że wtargnęły one na jezdnię gwał-

townie, dlatego nie zdążył on wyhamować. Rolnikowi
grozi kara grzywny za spowodowanie zagrożenia na
jezdni, prawdopodobnie pokryje on również koszty naprawy uszkodzonego samochodu.

Postój

jeszcze bezpłatny

- Uważam, że winny jest również kierowca. Gdyby jechał ostrożniej, na pewno zwierzęta nie zginęłyby.

W tym miejscu jest naprawdę niebezpiecznie, nie ma
tam chodnika. Czy kierowca tak samo tłumaczyłby się,

gdyby zabił dzieci? - pyta pani Aniela. — Nie zarejestro" waliśmy jeszcze Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt
w Człuchowie. Chcemy skontaktować się ze stowarzyszeniem w Chojnicach i wystąpić o ukaranie kierowcy.
**

*

O opinię na temat wypadku poprosiliśmy Jerzego
Adamczyka, rzecznika prasowego człuchowskiej policji.

— Zwierzęta takie jak konie, krowy czy psy muszą być
trzymane na uwięzi, a właściciel powinien przypilnować,
żeby nie stworzyły żadnego zagrożenia. Tymczasem zwierzęta, które zginęły w wypadku, pasły się na poboczu. Nie
ma tam pastwiska. Nie były przywiązane i dlatego też

mogły wybiec na jezdnię. Kierowca samochodu mógł nie
zauważyć koni, było już dość ciemno. Na pewno nie jechał za szybko. Ponieważ właściciel zwierząt spowodował
zagrożenie na jezdni, będzie za to odpowiadał.

(oprac. pif)

Szkolenia
= Dla rolnków
CZŁUCHÓW. W najbliższy wtorek (27 listopada) w siedzibie Rejonowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Człuchowie odbędzie się szkolenie nt. „Specjalizacja
w produkcji zwierzęcej jako element obniżenia kosztów”.
Szkolenie przeprowadzi Bernadeta Domańska, kierownik
RZDR. Początek o godz. 10. Kolejne szkolenie przeprowadzone zostanie w Przechlewie przez Marię Sabiniarz. Dotyczyć ono będzie podstawowych wiadomości z zakresu

agroturystyki. Początek o godz. 10.

(ana)

Oferty pracy

Mieszkańcy Debrzna
mogą spać na razie
spokojnie. Nie będą
musieli płacić za parkowanie w centrum

miasta. Radni planowali przyjęcie uchwały
w tej sprawie podczas

ostatniej sesji, okazało
się jednak, że nie jest
ona dostatecznie przygotowana i trzeba ją
odłożyć na później.
Część
debrznieńskich
rajców chciała wprowadzić
opłaty za postój na parkingach przy Urzędzie Gminy
oraz nad stawem miejskim
i Jeziorem Żuczek. Nie pomyślano jednak o tym, że
jednej osobie trudno będzie
pobierać opłaty w trzech
oddalonych od siebie miej.scach.

Nieopłacalne?

= Dla fryzjera i piekarza
Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie, waż- |
ne na 20.11.2001 r.
dla osób z wykształceniem wyższym i średnim:
M technik mechanik - wymagana znajomość rysunku
technicznego, obsługa komputera; MI agent ubezpieczeniowy — wyk. średnie; l laborant chemiczny - wyk.
średnie techniczne (zpajomość chemii organicznej),
wiek do 35 lat; Ml grafik komputerowy - wyk. średnie,
znajomość programów graficznych; MI technik mechanik
HI wymagana znajomość rysunku technicznego, obsługa
komputera, obrabiarek numerycznych;
zawodowym lub podstawowym:
MB fryzjer — mile widziany staż pracy; M blacharz - wyk.
zas. zawodowe, staż pracy 2-3 lata; Ml lakiernik— wyk.

na

swoje

utrzy-

- Nawet w Człuchowie
nie trzeba płacić za postój mówi Krzysztof Szulc, jeden z debrznieńskich radnych. - Obawiam się, że
gmina

nie

miałaby

tytułu żadnych

płatne parkingi w Debrznie
nie zarobiłyby na swoje
utrzymanie.

Drugą sprawą jest fakt,
że w tak małym miasteczku
jak Debrzno trudno byłoby
oczekiwać, że parkingowy
zarobiłby
manie.

Tam, gdzie człuchowscy samorządowcy planują wprowadzić opłaty za parkowanie, jest ponad 30 miejsc parkingowych.
Fot. Piotr Furtak

z tego

dochodów,

Innym problemem jest
to, że płatnym parkingom
sprzeciwiają się właściciele
sklepów położonych w centrum miasta. Klienci przyjeżdżający po zakupy musieliby płacić bowiem za
kilkuminutowy postój.
- Pojawi się nowy projekt, najprawdopodobniej
również on umrze - twierdzi Krzysztof Szulc.

Plany są
Wprowadzenie płatnych
parkingów planowali również samorządowcy z Człuchowa. Sporo dyskutowano
na ten temat, na razie jednak nie podjęto żadnej
uchwały w tej sprawie.

sku taka propozycja będzie
jednak
zostać
musiała
przedyskutowana przez za-

rząd oraz Radę Miasta.
Na ulicy, gdzie planuje się
wprowadzenie opłat za parkowanie jest ponad 30
miejsc parkingowych. Jeśli
propozycja przejdzie - trze-

- Nie wpłynął jeszcze
wniosek, ale wiem, że jedna
z komisji chce wprowadzić
strefę płatnego parkingu na
jednej z uliczek przy Rynku
— powiedział nam Zdzisław
Piskorski, burmistrz Człu-

która zbierałaby pieniądze.
Zdzisław Piskorski nie obawia się jednak, że takie
przedsięwzięcie
mogłoby
być nieopłacalne dla miasta.

chowa. — Po złożeniu wnio-

(pif)

ba będzie zatrudnić osobę,

Miasto w obiektywie
7 4

zas. zawodowe, staż pracy 2-3 lata; M piekarz — wyk. zas.
zawodowe; Ml pracownik budowlany - wyk. zas. zawodo-

we (docieplanie budynków, glazura) — delegacja; M stolarz — wyk. zas. zawodowe, staż pracy 2-3 lata; M kie-

rowca kat. C, E — staż pracy powyżej 2 lat, wiek do 35
lat; Bl mechanik samochodowy - wyk. zas. zawodowe;
Oferty pracy spoza rejonu:
I firma z Bytowa poszukuje księgowej, wymagania -

wyk. wyższe ekonomiczne o specjalności: finanse i rachunkowość, bardzo dobra znajomość j. angielskiego
lub niemieckiego w mowie i piśmie, znajomość podstawowych regulacji prawnych właściwych dla obszaru rachunkowości, optymizm i zaangażowanie w działaniu,
roczne bądź dwuletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku mile widziane;
.

Oferty pracy za granicą:

HB Firma „FORMAT” z Warszawy zatrudni na budowach

w Niemczech: -monterów, blacharzy warsztatowych,
zbrojarzy, inżynierów i techników; PUP posiada również oferty pracy Au Pair. Szczegółowe informacje uzyskać można w Pośrednictwie Pracy PUP w Człuchowie,
przy ul. Jerzego z Dąbrowy 1a, lub telefonicznie pod
numerem: 83-43-441, 83-43-442, 83-43-443 wew. 258,
260. Informacje o ofertach pracy można uzyskać również na stronach internetowych, pod adresem:
http://pup.czluchow.shl.pl.
(ana)

Dziennik

TJ

TTey eZ aTe e

Redaguje zespół oddziału „Dziennika Bałtyckiego”

0137/9062 Człychów, sk
SKO
Człuchowski
tel/fax (0-59) 834-50-27
do „Dziennika Bałtyckiego”
Stały dodatek
Kierownik oddziału: Małgorzata Pazdalska

Fot. Krzysztof Lichucki

Fot. Ze Zbiorów Muzeum Regionalnego w Człuchowie

T

uż przy placu

Bohate-

rów znajduje się ponad
dziewięćdziesięcioletni budynek. Od początku pełnił
funkcję hotelową. Budynek
wzniesiony jest z cegły, ele-

REDAKCJA GDANSK

wacje są otynkowane. We
wnętrzu znajdują się ceglane ściany działowe i drewniane stropy z podłogami
pokrytymi deskami. Budynek wybudowano w 1910 ro-

ku. Pierwsza nazwa hotelu
to „Deutsches Haus”. Tuż

przed zakończeniem wojny
- mieścił się tutaj Rahmels
Hotel. W czasach powojennych i współczesnych budy-

dalej

spełnia

funkcje

hotelowe. Początkowo był
obiektem miejskim, z czasem przeszedł w ręce prywatne. Teraz znajduje się
w nim „Hotel Zamkowy”.
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W skrócie

Barkowo. Konflikt we wsi

Miniplayback show

Między sklepem
a sklepem

FAR

pzd

z „Dziennikiem”
CZARNE. Już jutro odbędzie się miniplayback show.
Na scenie wystąpi szesnaścioro młodych solistów
i zespołów. Organizatorzy zaplanowali również dodatkowe atrakcje, m.in. występy zespołów tanecznych

x

i pokazy kick boxingu. Nie zabraknie również konkursów z nagrodami dla publiczności. Patronat medialny nad imprezą objął „Dziennik Bałtycki”. Zwycięzców miniplaybacku wyłoni specjalnie powołane

jury. Swoich faworytów wybierać będzie mogła również publiczność. Głosowanie odbywać się będzie na
specjalnych kuponach, umieszczonych w sobotnim
wydaniu „Dziennika Bałtyckiego”. Każdy kto kupi bilet (3 zł), będzie mógł także kupić „Dziennik Bałtycki”

— Jest takie powiedzenie
— „Wszystkie choroby
biorą się z nerwów, tylko syfilis z przyjemno-

(0,80 zł) i wybrać tym samym swojego faworyta. Na
zwycięzcę, wyłonionego przez publiczność, czeka

m.in. hulajnoga. Nagrodzimy także zespół, który naj-

ści”— w taki sposób komentował Adam Marci-

bardziej przypadnie do gustu widzom.
Miniplayback show odbędzie się w sali widowiskowej

niak, wójt gminy Człu-

Klubu Garnizonowego w Czarnem. Początek o godz.
16.

chów waśnie wśród
barkowian.

(ana)

Sprawdź swoją „teczkę”

- Konflikt w Barkowie rozpoczął się kilka miesięcy
temu. Stanisław Jasiński,
sołtys wsi zagrodził wów-

CZŁUCHÓW.
nuje Instytut
wiatów będą
dokumentów,
Jednodniowy

czas taśmą drogę prowadzącą w kierunku stadionu
iłkarskiego.

b

w czwartek, 29 listopada br. -W ten sposób chcemy
ułatwić wszystkim zainteresowanym dotarcie do swoich „teczek”. Wniosek jest bowiem ważny tylko wówczas, gdy zostanie podpisany w obecności uprawnionego pracownika IPN - poinformowała nas Alina Ge-

Nie mogę pozwolić na

, żeby na boisku odbywały się w nocy pijaństwo i orgie, a droga była rozjeżdżana przez ciężki sprzęt - mówił

sołtys. - Ponieważ

Dyżury w Człuchowie i Chojnicach plaPamięci Narodowej. Mieszkańcy obu pomogli złożyć wniosek o udostępnienie
znajdujących się w archiwum instytutu.
dyżur odbędzie się prawdopodobnie

niusz, pracownik gdańskiego oddziału instytutu. — Nie
można przesyłać wypełnionych wniosków pocztą, ani
przekazywać ich przez osoby trzecie. Aby otrzymać
formularz lub złożyć wniosek, trzeba okazać dowód

tak

się działo, zagrodziłem drogę na stadion. Nie wiedziałem, że będzie odbywał się

osobisty.

Można również wystąpić o dokumenty dotyczące

tam mecz.

. Krzysztof Stefański, który sponsoruje miejscową
drużynę piłkarską śmieje

— Dopóki ja będę wójtem, wy będziecie decydować u kogo kupować

się z posądzeń sołtysa o or-

do całej wsi i wszyscy mogą

Krzysztof

gie i pijaństwo. Wówczas on
i piłkarze zerwali taśmy,
którymi
przewodniczący
Rady Sołeckiej zagrodził

z niej korzystać.
Stanisław Jasiński wyja-

że sam byłby zainteresowany kupnem działki, nic nie

śniał, że nie widzi żadnych

wiedział jednak o odbywającym się przetargu.

drogę.

Spychem na działkę
Później było już tylko coraz gorzej.

Wjechał spychem na
ioją działkę - mówi Stefański. - Podobno chcieli
sadzić kwiatki. Dziwne, że
wcześniej nikt o tym nie
pomyślał.
Zastrzeżenia

do

sołtysa

mają również inni, m.in.
młodzież.
- Nie możemy wynająć
sobie sali na dyskotekę,
gdyż sołtys się na to nie
zgadza — mówiła Sylwia Bo-

czulak. - Świetlica należy

barkowian Adam Marciniak.

przeszkód, aby dyskoteki
się odbywały, pod warunkiem jednak, że będzie ktoś
odpowiedzialny za ewentualne zniszczenia.

Fot. Piotr Furtak

(Nie)zdrowa

konkurencja?
W ostatnim czasie kon'flikt w Barkowie znacznie

się zaostrzył. Powodem do
waśni jest sprzedaż działki
sąsiadującej ze sklepem
Stefańskiego. Wiadomo, że
powstanie
tam
kolejny
sklep,

podczas

gdy

do

tej

pory artykuły spożywcze
w Barkowie można było kupić tylko w jednym punkcie.

Stefański

1997 roku, nikt jednak nie
był zainteresowany jej kupnem. W końcu odbył się
przetarg, w którym wzięła
udział tylko jedna osoba.
Włodarz gminy podejrzewa, że właściciel sklepu,
obawiając się utraty dochodów, podburza mieszkań-

mówi,

— Posądzenia wójta o to,
że uprawiam prywatę są
śmieszne — mówi Krzysztof
Stefański. - Prowadzę również inną działalność, nie
zależy mi na tym, aby koniecznie zarabiać na sklepie w Barkowie. Chciałem
zresztą zrezygnować z tego
sklepu. Chcę jednak udowodnić, że nie można działać na pograniczu prawa.

ców wsi. Zapowiada,
gmina bliżej przyjrzy

Spojrzenie
na sklepik

(pif)

Według Adama Marciniaka, działka była prze-

znaczona na

sprzedaż

Walka z biedą

od

erkatelM

taryfie.

Atrakcyjne telefony po £2 grosze:
e Nokia 3310

dowodów świadczących o pokrewieństwie, typu: akt
zgonu, metryka urodzenia.
Szczegółowe informacje na temat wniosków i dyżuru

pracowników IPN w Człuchowie można uzyskać pod
numerem tel. (058) 552-06-38. Formularz można
otrzymać również wysyłając prośbę pod adres:

Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Polanki 124, 80-308 Gdańsk-Oliwa.
Formularz można uzyskać także wchodząc na stronę
internetową: www.ipn.gov.pl.

|

(BaKa)

REKLAMA

Zakład Osprzętu T. ermokurczliwego

„RADPOL”

S.A.

poszukuje kandydata na stanowisko

ASYSTENT ZARZĄDU

SPECJALISTY W DZIALE HANDLOWYM

przez £ godziny
w każdej

zmarłych osób, w tym przypadku konieczne są kopie

Wymagania:
- wykształcenie wyższe prawnicze lub ekonomiczne
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- mile widziana również znajomość języka niemieckiego

za darmo
codziennie

że
się

sklepikowi Stefańskiego.
- Otrzymywaliśmy skargi że sprzedaje się w nim
alkohol i papierosy nieletnim - mówi Arkadiusz Kubalewski, sekretarz Urzędu
Gminy Człuchów. - Jeśli to
się potwierdzi, wyciągniemy konsekwencje.

REKLAMA

Dzwoń

- mówi do

|

Wymagania:
- praktyka w zawodzie handlowca minimum 3 lata
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego
- mile widziana również znajomość języka niemieckiego

+ Sony CMD-J5
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e Ericsson T20e
e Alcatel OT 501
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aprzdaży sieci Era.

Dział Spraw Pracowniczych
Zakład Osprzętu Termokurczliwego „RADPOL”
UI. Batorego 14
77-300 Człuchów

S.A.

Nie odpowiadamy na zapytania telefoniczne.
Osoby wybrane zostaną zawiadomione
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

ME

CZŁUCHÓW, ul. Królewska 13, tel./fax (059) 03-044, kom. 0604-507-837
Ceny netto dla wszystkich
taryf.
Szezejsłowy sernik Fegulamie pogo

Zainteresowsanych prosimy
o nadsyłanie listu motywacyjnego i c.v.
(wraz ze zdjęciem) na adres firmy:

_ R-1529/R/1416

10136032/A/1416
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Na imię mam Robert, lat 28, 175
cm, jestem osobą wrażliwą, trochę
nieśmiałą, lecz taki nie jestem na co
dzień. Lubię odrobinę szaleństwa
i czegoś, co pozwala zapomnieć
o dniu codziennym. Chciałbym bardzo poznać uczciwą, wierną, kochającą, sympatyczną dziewczynę, która tak samo jak ja czuje się samotna.
sygn. 1404

Jestem samotnym kawalerem, 26
lat, 170 cm, 72 kg, bez zobowiązań
i nałogów. Pragnę poznać partnerkę
z poczuciem humoru, tolerancyjną,
ceniącą uczciwość i szczerość (może
być z dzieckiem) wiek nie ma znaczenia. Lubię sport, długie spacery,
dobrą muzykę, poza tym mam
wszechstronne zainteresowania.
Odpiszę na każdy list. Piotr.
sygn. 1412

Jeśli jesteś 24-28-letnim'facetem
i chcesz napisać do 20-latki, to czekam właśnie na twój list! Odpiszę
na każdy. Mile widziany numer tele-

średniej wagi, finansowo niezależna, bez zobowiązań i nałogów, spo-

fonu (zwłaszcza komórki).

Sygn. 1405
Wolna, samotna, po

Samotna po 50., 160 cm wzrostu,
kojna, opiekuńcza domatorka; pozna Pana bez nałogów. Odpowiem
na każdy poważny list. Foto mile
widziane.
sygn. 1413
Wiesiek, lat 30, 178 cm, nie szukam przygód, lecz pragnę zerwać
z samotnością. Tęsknię za tym, aby
poczuć się potrzebnym i kochanym,

40., szatynka, 165 cm,

energiczna,
o młodym
wyglądzie,
pozna samotnego pa-

na dobre i złe dni, lubię dobrą mu-

na do 55 lat,

z poczuciem humoru. Panowie
z wyższym wykształceniem wykluczeni.
sygn. 1406
Samotna, lat 28, matka wspaniałych dzieci. Niebrzydka, brunetka,
sympatyczna i towarzyska pozna
pana o podobnym charakterze, który nie boi się odpowiedzialności,
jest zaradnym i uczciwym mężczyzną w odpowiednim wieku.
sygn. 1407
Miły, wyrozumiały kawaler, 31 lat,
bez zobowiązań. Pragnie poznać
panią, również wyrozumiałą, której
nie będzie przeszkadzało to, że
obecnie przebywam w ZK. Jestem
inny niż to miejsce. Dziecko nie stanowi problemu. Odpowiem na każdy list. Czekam!
sygn. 1408

zykę, spacery, sport i wesołe życie.
Poznam dziewczynę, która poważnie myśli o stałym związku i ma dobre serce, mogę zmienić. miejsce zamieszkania.
sygn. 1414
50-letnia, wolna o wszechstronnych
zainteresowaniach pozna uczciwego
pana, który lubi pracę na działce
i kulinaria. Jestem samotna, więc
sylwestra będę musiała znowu spędzić sama. Zapewniam, że byłby
udany, gdybyśmy spędzili go razem
w miłym gronie.
sygn. 1415
Atrakcyjna, 54 lat wdowa, 164/60,
pracująca, wykształcenie pomaturalne, ceniąca uczciwość i szczerość,
z dużym poczuciem humoru, pozna
wdowca z dużą kulturą osobistą,
w odpowiednim wieku, najchętniej
zmotoryzowanego.
sygn. 1416
27-letni kawaler, wysoki i szczupły,
(196/80) z wykształceniem średnim,
pracujący, wrażliwy, domator, pragnie poznać dziewczynę w wieku
20-28 lat, czułą i odpowiedzialną,
zdecydowaną na trwały związek.

Czuły, opie-

Najważniejsza jest wiara. Trzeba uwierzyć
w siebie i w to, że można pokonać wszelkie

przeszkody. Asi się to
udało. Na początku nie
było najłatwiej - teraz,
5 lat po wyjściu z domu
dziecka ułożyła sobie
życie.
Nie jest to może

szczyt

- marzeń - praca kelnerki
i stancja w bursie szkolnej
dają jej jednak poczucie
stabilizacji. Nie wie, czy dałaby radę, gdyby nie ludzie,
którzy w najtrudniejszych .
momentach wyciągnęli do
niej rękę. - Bardzo dużo zawdzięczam Basi Małyszek,
która w domu dziecka była
moją wychowawczynią zdradza dziewczyna. — Miałam momenty załamania,
gdy wydawało mi się, że nie
jestem kochana, potrzebna.
Wówczas to właśnie ona
podtrzymywała

mnie

na

duchu. Dzięki niej

jakoś sobie radzę.

— Na początku nie było może najłatwiej, teraz nie jest źle — mówi Asia Krajewska.

Jeśli chciałbyś poznać sympatyczną
i atrakcyjną 29-latkę, niezależną finansowo, to napisz. Masz dosyć samotnąści i szukasz prawdziwej miłości, lubisz dzieci i podróże oraz
dobrze się bawić oraz jesteś wesoły
i uczciwy, bez nałogów, to przyślij
swoje zdjęcie i nr tel. Czekam.
sygn. 1418

Samotny, stanu wolnego, 30 lat,
spokojny, uczciwy Bliźniak, domator
o dobrym sercu, pozna sympatyczną
dziewczynę w wieku od 18 do 30
lat, która pragnie prawdziwej przyjaźni. Foto mile widziane.
syg. 1410

Jeżeli czujesz się samotny i czujesz,
że to odbiera życiu sens, jeżeli jesteś kawalerem, katolikiem, bez nałogów i zobowiązań, niezależnym,

udało się. Wróciła. Wówczas
bardzo pomogła jej Izabela
Odejewska, która ponownie
przyjęła ją do pracy na Can-

sygn. 1417

180/84,

dziej

Jestem szczupłą, 25-letnią kobietą,
bez nałogów, wychowującą dwoje
dzieci w wieku przedszkolnym. Poznam przystojnego pana, kochającego dzieci, chętnie bruneta, średniego wzrostu, mądrego, zadbanego, który otoczyłby nas miłością
i czułością. Mile widziane foto.
Przelotne znajomości, panowie z ZK
oraz nadużywający alkoholu - wykluczeni. Pan może wychowywać
dziecko.
sygn. 1411

M

w wieku 36-42 lata, nie szukasz

modelki, lecz przyjaciela i chcesz
wkrótce założyć rodzinę - napisz.
Mam 36 lat, jestem panną z wykszt. wyższym. Cenię w życiu trwałe
wartości. Na tel. kom. nie odpowiadam. Panowie z ZK wykluczeni.
sygn. 1419
20-letnia blondynka (164 cm wzrostu), lubię muzykę, dobrą zabawę
i spacery. Poznam chłopaka od 20
do 26 lat o dobrych zamiarach, bez
nałogów. Czujesz się samotny odpisz. Osoby z ZK wykluczone, odpiszę na każdy list.
sygn. 1420

CUDU!

sieć lokalnych informacji

Wiara i optymizm
czynią cuda

z mieszkaniem, pozna
panią na dalsze wspólne życie
w wieku 30-50 lat. Pragnę, aby
związek był oparty na wierności,
szacunku, miłości i tolerancji. Cenię
sobie cichy i spokojny dom z miłą
atmosferą. Tylko poważne oferty.
sygn. 1409

kuńczy,

Www.naszemia

Wierzchowo Człuchowskie. Im się udało

Najtrudniej było przez
pierwsze pół roku po skończeniu szkoły. Oficjalnie nie
była już mieszkańcem domu. Gdy nie miała gdzie
mieszkać, udostępniono jej
pokój w wierzchowskiej placówce. Przez dwa miesiące
pracowała tu nawet na umowę-zlecenie jako sprzątaczka. Później znalazła sobie
pracę w Canpolu. Był taki
moment, gdy spróbowała
ułożyć sobie życie gdzie in-

wrażliwy
i bardzo samotny, 43
lata,

piątek
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Warszawie.

Nie

polu.

Asia trafiła do domu
dziecka dość późno - w wieku 14 lat. Pobyt w bidulu
wspomina jednak dobrze.
— Dużo się tu nauczyłam

- mówi. - W Wierzchowie
spędziłam lata, które wspominam najlepiej. Chociaż...
teraz też nie jest źle. Nie
wiem, co robiłabym, gdybym nie trafiła do Wierzchowa. Jestem jednak osobą dość leniwą - być może
liczyłabym na to, że ktoś
zrobi wszystko za mnie.
Dzięki temu, że zostałam
rzucona

na głęboką

wodę,

muszę sobie radzić sama -

jestem zdana tylko
na siebie.
|
Mimo to nie wyobraża so-

bie, aby dziecko, które chciałaby mieć w przyszłości, wychowywało się w bidulu.
- Robiłabym wszystko,
żeby nie oddać swojego
dziecka - twierdzi z przeko-

naniem.

Jest zadowolona z tego,
co udało jej się osiągnąć.
O czym marzy? Przede
wszystkim o założeniu rodziny.
- Chciałabym czuć się
potrzebna i kochana - sama

też chcę dawać dużo miłości — zdradza.
Asia nie wstydzi się tego,
że wychowywała

się w do-

mu dziecka. Przed przyjaciółmi i znajomymi nie
ukrywa tego fragmentu Żżyciorysu. Ważne jest to, że ci
ludzie to rozumieją i dodają
jej wiary i uczą optymizmu
- tego, co jest najbardziej
potrzebne. Ona sama żałuje

trochę, że nie udało jej się
skończyć
wymarzonej
szkoły

- trudno

pogodzić

pracę i naukę. Wie jednak,
że kiedyś zrealizuje swoje
marzenie. Najważniejsze to

mieć

cel, do którego
można dążyć.
O tym, że ktoś, kto wychowywał
się w domu
dziecka nie musi być skazany na porażkę może świadczyć też przykład Adama
Artajewa i jego starszego
brata. Adam jest studentem
na IV roku Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jego

brat wcześniej skończył tę
uczelnię. Założył rodzinę,
ma dobrą pracę - nieźle zarabia. Adam również nie
martwi się o przyszłość.
Oprócz tego, że studiuje, już
teraz dorabia sobie w jednej z poznańskich firm.
Właściwie przez całe życie
podążał śladami brata.

- Nawet do domu dziecka trafiłem, gdyż brat przetarł mi szlaki —- opowiada

Adam. - On przyszedł tu
pół roku przede mną. Ja
zgłosiłem się dobrowolnie.
Myślę, że pobyt w Wierzchowie bardzo mi pomógł.
Dzięki temu jestem na dobrej drodze do tego, żeby
ułożyć sobie życie.
Według Adama receptą
na sukces jest nauka. To
nic, że ktoś może nazwać
cię kujonem. Trzeba być
upartym. Młodszy z braci
zdał sobie z tego sprawę już

w szóstej klasie szkoły podstawowej. Później zaczął
konsekwentnie realizować
swój plan. Adam jest chyba
jednym z nielicznych wychowanków Domu Dziecka
w Wierzchowie Człuchowskim, który czuł się tu jak
na... koloniach.

- Jedyną różnicą było to,
że trzeba było chodzić do

YA

szkoły - uśmiecha się mło-

dy mężczyzna.

Asia, Marzena, Iza
— im się. udało ułożyć
sobie życie poza domem.
Adam i Andżelika są na
dobrej drodze do zrealizgy
wania swoich marzeń.
mo, że ich start nie był może tak łatwy, jak dzieci
z tzw. normalnych rodzin,
osiągnęli
swoje
plany.
Wszyscy mówią o tym, że
potrzeba
konsekwencji,
wiary i optymizmu. Ważne

jest też to, aby przy boku
był drugi człowiek, do którego można zwrócić się
z prośbą o wsparcie. Okazuje się, że pobyt w domu
dziecka nie musi być wcale przeszkodą — większości
z nich czas spędzony w bidulu pomógł zrealizować
cel.
Tekst i zdjęcia
Piotr Furtak
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Powiat człuchowski. Nasze prezentacje

Pierwszy rok w szkole
Na naszych łamach zagościli tym razem
uczniowie klas I ze
Szkoły Podstawowej
w Czarnem. Za tydzień

kolejne prezentacje.

Patrycja Wozińska
z Raciniewa, ur.

Roksana Ania, córka Anny i Rafała,

Ewa Piotrowska
z Człuchowa, ur.

8.11.2001 r. o godz.
17.30, 3750 g,
58 cm, SP ZOZ
Człuchów

ur. 6.11.2001 r.
o godz. 1.05, 2800 g,
51 cm, SP ZOZ
Człuchów

7.11.2001 r. o godz.
14.30, 3750 g,
57 cm, SP ZOZ
Człuchów

Patryk Braciszewski z Kujanek, ur.
12.11.2001 r.o godz.
9.10, 4000 g, 56 cm, ,
SP ZOZ Człuchów

Córka Doroty
i Pawła z Debrzna,
ur. 17.11.2001 r.
ó godz. 19.15,
3650 g, 57 cm, SP
ZOZ Człuchów

Mateusz Horała
z Polnicy, ur.
15.11.2001 r. o godz.
6.25, 2900 g, 54 cm,
SP ZOZ Człuchów

Ola Szymańska

Kinga Bartoszewicz

gudwóch ygodni

z Człuchowa, ur.

z Pakotulska, ur.

od narodzin dziecka,

»

%

Klasa le. Wychowawczyni Alicja Hoppe. Katarzyna Babiuch, Kamil Bejner. Mateusz Be- .
reit, Gracjan Bieliński, Krzysztof Grabarz, Tomasz Ginel, Sylwia Kolańczyk, Tomasz Koleński, Bartłomiej Koliński, Emilia Kołodziejczyk, Łukasz Kwiatkowski, Roksana Maciejewska, Małgorzata Małolepsza, Agnieszka Marszał, Aleksandra Mrozik, Łukasz Otta,
Piotr Pałubicki, Angelika Pikuła, Łukasz Sołtysiak, Małgorzata Sotysiak. Mariusz Zych.

16.11.2001 r. o godz.

15.11.2001 r. o godz.

8.55, 3300 g, 53 cm, . 2.10, 3300 g, 54 cm,

SP ZOZ Człuchów

ho

s

:

ZAWszeW piątko-

Wym wydaniu

SP. ZOZ Człuchów — „Dziennika Bałtyc:
Fot. Józef Szymanowski

kiego” .

(red) :

Akcja „Dziennika”
i Rower pojedzie do Nieżywięcia
Ryszard Barański z Nieżywięcia wylosował rower,
a czworo innych uczestników promocyjnej akcji „Dziennika Bałtyckiego” i człuchowskiego sklepu Bike Styk niespodzianki z logo naszej gazety. Akcja trwała prawie
dwa miesiące. Każdy, kto w okresie od początku czerwca
do końca lipca br. kupił rower w sklepie Bike Styk,
. otrzymywał bezpłatnie miesięczną prenumeratę „Dziennika”. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zabawy mieli

szansę wylosować rower, ufundowany przez sklep.
Szczęściarzem okazał się Ryszard Barański z Nieżywięcia. Ma on jeszcze tydzień na odebranie nagrody. Gadże-

Ee

ty ufundowane przez „Dziennik” wylosowali: Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Wypadków Drogowych „Pomocna
Dłoń”, Jacek Gwiazda z Człuchowa, Adam Kijko z Debrz-

Klasa la. Wychowawczyni Krystyna Kuchta. Dawid Bakiera, Joanna Bednarska, Aleksandra Chałubek, Izabela Emert,
Natalia Flis, Paulina Glugla, Tomasz Jażdżewski, Monika Katczyńska, Filip Kośmicki, Klaudia Kowalska, Rafał Maka-

ryk, Damian Misztal, Monika Pawłowska, Natalia Pietroń, Patryk Pietrzak, Daniel Sobczak, Dawid Szczygiel, Patryk
Szotowicz, Patryk Tymaszkiewicz, Maciej Wiączek, Zbigniew Wójcik, Kamila Żabińska.

na i Paweł Theus z Chojnic. Można je odebrać w Bike
Styk, ul. Długosza 39 w Człuchowie.

Fot. Krzysztof Lichucki

Podsumowanie akcji „Rower z Dziennikiem” był też okazją do uroczystego zakończenia sezonu przez Człuchowski Klub Cyklisty. Był pieczony prosiak ufundowany

Wybieramy najsympatyczniejszego nauczyciela

Uczniowie, macie dwa tygodnie
asz

plebiscyt

zbliża

się do

powoli

końca.

Dzisiaj
zamieszczamy
przedostatni kupon. Już na
początku grudnia ogłosimy
wyniki i wręczymy nagrody najbardziej lubianym

nauczycielom. Nasi Czytelnicy mają więc jeszcze
dwa

tygodnie,

aby

przy-

riusza Rudnickiego (16).
Mariusz Rutkowski, nasz
redakcyjny kolega, a na co

dzień nauczyciel wychowa nia fizycznego W szkole
w Przechlewie otrzymał 66

głosów.
Przypominamy, że każdy
może nadesłać dowolną
liczbę kuponów. Zwycięzca

znać głosy tym najsympatyczniejszym. Do tej pory
największą popularnością

naszego plebiscytu otrzyma tytuł Najsympatycz-

cieszy się Maria Opar (88
głosów). Na drugim miej-

Człuchowskiego 2001. Nagrodzimy też nauczycieli,
którzy uplasują się na dru.gim
i trzecim
miejscu.

scu znajduje się Zbigniew
Suchacki (44 głosy), na
trzecim Mariusz Bauza (39
głosów). Uczniowie szczególnie lubią także Leszka

Chmielewskiego (21) i Da-

niejszego

Upominki

Belfra

Powiatu

„Dziennika”

czekają również na głosujących.

(BaKa)

przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, rajd rowerowy.
(BaKa)
REKLAMA
Skład Art. Met.
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EKONOMICZNE, EKOLOGICZNE,
KOTŁY GRZEWCZE „HAJNÓW
spalające odpady, drewr
trociny, słomę, węgiel

KOTŁY NA MIA
Palenie raz na dobę

Sprawność 82-86%, Certyfikat ekolo:

Serdeczne

podziękowania
Ordynatorowi i Personelowi
Oddziału Wewnętrznego Szpitala w Człuchowie
za opiekę nad Michałem Kałymon

składa Żona z Rodziną.

Fotoreportaż

Dziennik

piątek
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Człuchow.
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Człuchowski
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Z historii

Urodzinowa zabawa z „Dziennikiem”i Muzeum Regionalnym

Szkice wąglikiem I rozc
Zagłodzili Balladynę i aresztowali Kopciuszka, Sir
zaś został przerobiony na... ser z dziurami. Potem
scenę opanowali Wszendus Wandalus i Bydlos Kradziejus — wszystko to na oczach rozbawionego tłumu.
Piątkowy przegląd kabaretów lokalnych, zorganizowany
z okazji urodzin
„Dziennika” i Muzeum Regionalnego w Człuchowie

przerodził się w prawdziwy
maraton śmiechu. Rodzimi
artyści naszego powiatu
okazali się prawdziwymi mistrzami w sztuce rozśmie-

szania. Ryszard Makowski
zaprezentował zaś humor
bardziej refleksyjny.

Ekstramaniery
do kamery
- Ja takich fajnych dowcipów to nie znam - mitygował

e

po czym fundował

widzom
następną
porcję
śmiechu i muzyki, przy czym
nie był to „lekkostrawny żurek dla szarych komórek”.

Dostało się supermarke-

tom, kulturze masowej i T0botnikom

niewykwalifiko-

tecznie zapadły słuchaczom
w pamięć.
Oprócz znanych wszystkim Wiolinek z Polnicy do
muzycznej oprawy wieczoru
dołożyli się licealiści. Zespół
Wokalny
człuchowskiego
STO zaprezentował „piosenkę lekką i przyjemną” oraz

duży talent kabaretowy.

:
Kopciuszek
Sponsorowany
Śmiech towarzyszył

już

samemu jej pojawieniu się
ną

scenie.

sprzątaczka

Sekretarka,

czy

waleczna

wanym, czyli... politykom.
„Szkice wąglikiem”, Big Bro-

grzybiarka, w każdej z ról
Beata Babicz przyprawiała

ther dla zwierząt czy „Rozczarowana dorożka” sku-

publiczność
delirium.

o

śmiechowe

Tak już w życiu bywa nie każda dobra wróżka
musi być uczciwa, takie
motto bajki o Kopciuszku
przedstawił kabaret Nie
w sosie ze Stołczna.
Skradzione
pantofelki
wróciły
do
właściciela,
a sierotkę wydano... ale policji.
Nieco lepiej potraktowali Kopciuszka gimnazjaliści
z Barkowa.
W wersji „Makabresek”
sierotka poślubiła w końcu
księcia.
Pomogły jej w tym jednak nie pantofelki z Drewbudu, ale sponsoring wróżki. Złe siostry poznały zaś
smak państwowej roboty.

M 25 lat minęło
Muzeum Regionalne w Człuchowie powołane zostało

2 stycznia 1976 r. Starania o to, żeby powstała taka placówka, rozpoczęły się już na początku lat 60-tych. Naj-

pierw była to inicjatywa indywidualnych mieszkańców,
którzy później połączyli siły i zawiązali istniejące do
dzisiaj Towarzystwo Miłośników Ziemi Człuchowskiej.
Już w czerwcu 1964 r. starania przyniosły efekt. W zorganizowanej wtedy na dawnym chórze kaplicy zamkowej izbie muzealnej można było oglądać zbiory przekazane przez prywatnych kolekcjonerów. Cały czas członkowie towarzystwa starali się o powołanie muzeum, na
którego siedzibę wybrali zabytkowy dworek z XVIII w.
W tym miejscu placówka ta mieści się do dziś. Do celów
ekspozycyjnych przeznaczono pięć pomieszczeń o powierzchni 115 metrów kwadratowych. Pierwszym dyrektorem muzeum został Edmund Kloskowski. Dzisiaj
ekspozycje muzealne zajmują ok. 280 m kw. Na stałych
wystawach oglądać można eksponaty m.in. archeologiczne i etnograficzne, organizowane są również wystawy czasowe. Dyrektorem Muzeum Regionalnego jest
Ewa Homa-Rożek.
(oprac. kil)

Kreska
która śmieszy
Nie zawiedli się także 0.
którzy wcześniej odwi

Muzeum Regionalne, aby fl
spotkać się ze Zbigniewem
Jujką, znanym gdańskim Ty”
sownikiem. Mistrz chętnie
rozmawiał z człuchowiana”
mi, rozdawał swoje książki
i autografy.
- Nie zapomnę tego m0
mentu, gdy ukazał się mój
pierwszy rysunek w gazecie

|

Jubileusz „Dziennika”

- wspominał Zbigniew Ju
ka. - Miałem wtedy 17 lat.

M Skończyliśmy 3 lata

Zdawało mi się, że całe mia”
sto na mnie patrzy, bo P
rysunkiem był mój popie
(stef, kil)

Zbigniewa Jujka chętnie odpowiadał na pytania gości.

Już trzy lata minęły od dnia, kiedy „Dziennik Bałtycki”
po raz pierwszy pojawił się w domach mieszkańców
powiatu człuchowskiego. Od tego czasu wiele się zmieniło nie tylko w szacie graficznej gazety, ale również
w składzie redakcji. Dwa razy zmienialiśmy również 1lokal.
Małgorzata Pazdalska to szefowa człuchowskiej redakcji „Dziennika”... z odzysku. Opuściła nas na kilka miesięcy, ale znowu jest z nami. Prawie od początku sekretarzem redakcji jest Barbara Kałduńska. Czołowi reporterzy to: Piotr Furtak i Krzysztof Lichucki. Dziennikarską płeć piękną godnie reprezentują: Aneta Stopa-Gągoł, Dorota Fudala, Sylwia Stachowicz i Hanna Zwolińska. Sportem zajmują się: Krzysztof Pazdalski i Mariusz
Rutkowski. Zdjęcia to domena Józefa Szymanowskiego.
(BaKa)

Fot. Józef Szymanowski

REKLAMA

REKLAMA

Osobowy Peugeot 206 w leasingu
leki nakane

Beata Babicz zaimponowała widzom nie tylko umiejętnościami aktorskimi, ale także wokalnymi.

Ryszard Makowski uprawia humor refleksyjny.

Fot. Józef Szymanowski

Fot. Józef Szymanowski

Kopciuszek w wersji spółzacnej W wykonaniu kkabaretu Makabreski rozbawił publiczność do łez.

REKLAMA
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(przy Nadleśnictwie)
77-330 Czarne
el./fax (059) 8333614

TARTAK

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

R-10706/A/1416

« tarcica iglasta - sucha i mokra

VOLKSWAGEN BANK POLSKA
Bezpośredni w kontaktach

FabiaCombi
- 1.4 Comfort 68 KM
- wspomaganie kierownicy
- elektryczne szyby
- centralny zamek
- 2 poduszki powietrzne
- komputer pokładowy
- komplet opon zimowych
- homologacja VAN gratis
cena: 43.150 PLN
wkład: 20%
okres kredytu: 72 miesiące
oprocentowanie:

Ą
ATRAKCYJNE CEN

I e R VA

71

HE

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

BORGA

|
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PEUGEOT

OLEJ

80-781 Gdańsk, ul. Reduta Żbik 5, tel.fax 305 71 66-69

OPAŁOWY

|

0

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE s.c.
Wo
21 201:1]

lekki RGterm
|!

PHU RAF-OL sp. 20.0. 80-319 Gdańsk, ul. Żeromskiego 1/2

[40] Ik ssj 01/2

ZO LAG) [0-10
OGÓLNOBUDOWLANYCH ||

Zamówienia można składać:

Biuro Handlowe:
Żukowo, ul. Kościerska 11

BLACHODACHÓWKI,

TRAPEZY

11,9%

tel. (058) 677—53—91,

my

206 [4

(058) 77-33-51, 77-33-552

tel.(058) 685 90 12-14, 681

od 14,50 zł/m!

fax (058) 672—77—98

e—mail: handel Oplichta.com.pl

www.plichta.com.pl

OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE
Raty
DACHÓWKA CERAMICZNA od 25 zł/m!
TT GATUNEK
BRAAS dachówka cementowa od 23,60 zm”
NAJWIĘKSZY WYBÓR POKRYĆ DACHOWYCH
I AKCESORIÓW, OKIEN DACHOWYCH,
ORYNNOWANIA, ŁATY, WIĘŹBY DACHOWE
NA WYMIAR

10135983/A/1154

72 74, fax 685 93 94

Stacje Paliw

ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI,

Plichta Autoryzowany Dealer Skody
1; :

hotelowi „Biały Dworek" i re- |
stauracji „777”.
(oprac. stef)

mma.

Wejherowo, ul. Gdańska 13 c
zabawki

Raty miesięczne— już od 430 zł netto. Wszystkie raty mogą

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

Pon.-pt. 8.00-17.00, soboty 9.00-13.00
Pruszcz Gd., Obrońców Westerplatte 1A

* kredyt denominowany w EURO; 1 EURO = 3.70 PLN

* naczynia I

e APE
PEUGEOT

stanowić koszt uzyskania przychodu firmy. W leasingu
dostępne są również pozostałe osobowe modele Peugeot. Szczegóły w salonie.

10135904/A/884

Arti:

fi

WO

e

Fot. Józef Szymanowski

Dr

Współorganizatorowi: Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Rodzin Ofiar Wypadków Drogowych „Pomocna Dłoń”; sponsorom: firmom LeBOS sp. z 0.0,
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BIURO SPRZEDAŻY
Rumia Janowo
ul. Stoczniowców 7a
Ya
EE)

Bytów, Udorpie, tel./fax 822 33 44
PKS Bytów, ul. Wybickiego 2, tel. 822 34 23
Koczała, ul. Przemysłowa 11, tel. 0608 85 61 50
Miastko, ul. Dworcowa 4, tel. 857 58 00

(D) * Rafineria Gdańska
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Lekkoatletyka

Dziennik

Człuchowski

SPR
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Nagrody

Podsumowanie sezonu

Święto lekkoatletów

Jest czym się chwalić

|

Region słupski, chociaż
ubogi gospodarczo,
wciąż ma silną reprezentację akcentującą
obecność zawodników
znad morza w zawodach rangi centralnej.
Z niektórych wracają
.z medalami.

LKS Prime Food Brda Przechlewo jest organizata:
rem wielu imprez lekkoatletycznych.
Fot. Mariusz Rutkowski
PRZECHLEWO. Już dzisiaj w przechlewskiej restauracji Fregata nagrody i wyróżnienia odbierać będą najlepsi lekkoatleci podokręgu słupskiego. Gospodarzem
spotkania będzie LKS Prime Food Brda Przechlewo.
Klub posiada bogate tradycje sportowe. Wiodącą dyscypliną od wczesnych lat powojennych jest piłka nożna.
W historii klubu działalność zaznaczyli także motocykliści, szachiści i brydżyści. Obecnie Brda składa się
z trzech sekcji: piłki nożnej, piłki siatkowej kobiet
i mężczyzn oraz lekkoatletyki.

Sponsor
W tym roku nastąpił przełom w finansowaniu klubu.
* Jego władze pozyskały sponsora, którym zostały zakłady mięsne Prime Food oraz Poldanor S.A., Przechlewo.
- Był to milionowy krok do przodu - stwierdził Mirosław Maszczak, prezes LKS Prime Food Brda. - Gminy
nie stać na pełne finansowanie działalności sportowej.

Historia
Sekcja lekkoatletyki powstała w 1990 roku. Wówczas
prezesem klubu był nieżyjący już dziś zasłużony dyrektor PGR, poseł na Sejm oraz działacz sportowy Krzysztof Jałtuszewski. Zawodnicy klubu święcili znaczące
sukcesy na poziomie wojewódzkim, a nawet krajowym.
Wystarczy wymienić tu takie nazwiska jak: Anna Maroszek (biegi), Agnieszka Megger (rzut oszczepem), Marek Tandecki (biegi), Monika Michałowska (biegi), Aureliusz Babula (skok wzwyż).
— Wyniki naszych lekkoatletów świadczą o tym, że
w małych wiejskich śródowiskach można jednak coś

osiągnąć - dodaje Mirosław Maszczak.
Do najmłodszego, a zarazem utalentowanego pokolenia
lekkoatletów Brdy należą obecnie biegaczki: Marta Stępień, Julita Haraf i Malwina Szydłowska.

W Człuchowie
Sporymi sukcesami może pochwalić się także człuchowska sekcja lekkoatletyki KS Piast Człuchów, prowadzona przez Katarzynę Pliszkę, utalentowaną biegaczkę. Wyróżniającym się zawodnikiem jest Tomasz
Oberland, który ma na swoim koncie liczne sukcesy
rangi krajowej, głównie w biegach na średnich dystansach.
(MarRut)

o

AK

czyńska

(Baszta

gie miejsce. Na 600 metrów,
czwarty był Adam Strzelczyk (SKLA MóS). Na 300
metrów przez płotki czwarta była Justyna Cichosz
(Baszta).
Piątą
pozycję
w rzucie oszczepem wywal-

| Rdr
FHU.

Z

CAMPING NR 80

DYSPONUJE:
- bazą noclegową na 100 miejsc
RESTAURACJĄ „SPORTOWA”
na 200 stałych miejsc konsumpcyjnych
z Klubem Olimpijczyka

namiotowym na 500 miejsc
- amfiteatrem

ZE A

A

zabaw ruchowych, torem modeli latających

SERDECZNIE

chom).

(res)

Sprzęt:

myśliwski,

PUMA- ASICS - KETNER- ALPINUS
akcesoria, upominki.
_ 10136161/A/1432 |

- 40 miejscami w pokojach 1-, 2-, 3-, 4-osobowych
- halą sportową, siłownią, sauną, stadionem, torami łuczniczymi, boiskiem do gier i

- kortem tenisowym

Borzytu-

sportowy, 77-300 Człuchów, os. Wazów 1
tel. 059 83 44 126
wędkarski,

DYSPONUJE:

- małą gastronomią i polem

Andrzej

(Talex

a

ul. Szkolna 1
tel. (059) 834-25-53

tel. (059) 834-12-64

przybiegł

zwycięzcy rankingu FI 2001 rok

- DOM SPORTOWCA

77-300 CZŁUCHÓW

m

Iwaszko

s

SPORTU I EKREACJI W CZŁUCHOWIE

CZYNNY OD 15 VI DO 15. IX
uł. Wojska Polskiego 64

1000

Bytów).

Zbigniew Gocha

"OŚRODEK

czyła sobie Katarzyna Mikołajczak (SKLA M6sS).
Także
jako
piąty
na

W mistrzostwach Polski
młodzików, bardzo dobrze
wypadła
Anna
Bielas
(SKLA MS) - zajęła dru-

i RW

| PRACOWNI IA REKLAMY

Górze w siedmioboju Joanna Nowodworska wywalczyła drugą pozycję. Na
5 km Grażyna Kulikowska
była trzecia. Grzegorz Dorszyński (Talex Borzytuchom) na 5000 metrów także zajął trzecią lokatę. Ten
sam zawodnik był piąty na
2 km
z przeszkodami.
W mistrzostwach juniorów
młodszych
z Poznaniu,
pierwsze miejsce w rzucie
oszczepem wywalczyła Monika
Marciuch
(SKLA
Mś:S). Na 800 m drugi był
Roman
Antropik.
Na
3000 m, trzeci był Michał
Breszka (Tempo-Poltarex
Lębork),
a
szósta
na
1500 m Krystyna Glisz-

Zł 6

=

Monika Marciuch, najlepsza juniorka młodsza w regionie. Mistrzyni Polski junio- |
rek młodszych w rzucie oszczepem.
Fot. APR-SAS

EE

REKLAMA

Największe sukcesy, rozsławiające lekkoatletyczny
klub, Jantar Ustka odniosła
oczywiście reprezentantka
Polski Agnieszka Pogroszewska. W rzucie młotem
w mistrzostwach świata seniorów wywalczyła osiemnaste miejsce. Na uniwersjadzie w Pekinie była piąta. W halowych mistrzostwach Polski, wśród juniorów młodszych Roman Antropik w biegu na 1000 metrów wywalczył czwartą pozycję. Antropik reprezentuje SKLA M8:S. Wśród juniorów, w pięcioboju, Joanna
Nowodworska z Baszty Bytów wywalczyła
trzecie
miejsce, czwartą pozycję
osiągnął Grzegorz Dorszyński (Talex Borzytuchom) na 3000 metrów.
U seniorów, na 800 metrów
Mirosław Formela (Tęcza
Nowa Wieś Lęborska) był
drugi, Piotr Drwal był trzeci
na 3000 metrów. W przełajowych mistrzostwach Polski na dystansie 12 km
Drwal, jedyny reprezentant
Gryfa 3 Słupsk - klubu lekkoatletycznego istniejącego
tylko dzięki jego sukcesom,
był pierwszy. Wśród juniorów szósty był na 6000 metrów Jarosław Wrycza (Talex). Pierwsza na 2000 metrów była Grażyna Kulikowska (LKB Braci Petk).
W letnich mistrzostwach
Polski, wśród
seniorów,
Piotr Drwal w półmaratonie
wybiegał piąte miejsce. Na
5 km Drwal był także piąty.
Pogroszewska zajęła drugie
miejsce w rzucie młotem.
W letnich mistrzostwach
Polski juniorów w Zielonej

ZAPRASZAMY

| www.naszemiasto.pl
sieć lokalnych informacji
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Gminny Konkurs Mistrza Ortografiili
DEBRZNO. W najbliższą niedzielę (25 listopada) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Debrznie odbędzie się
dyktando pod nazwą „Gminny Konkurs Mistrza Ortografii”.
Konkurs odbędzie się w dniu Dyktanda 2001 Największej
Klasówki w Polsce, organizowanej przez Polskie Radio Katowice — Rozgłośnię Regionalną oraz Program 3 Polskiego
Radia. Organizatorem regionalnym jest MGOK w Debrznie.

Początek dyktanda o godz. 11.

Wróżby i czary
WIERZCHOWO. Dzisiaj w Domu Dziecka w Wierzchowie
Człuchowskim odbędzie się „Wieczór wróżb i czarów oraz
tajemniczych zaklęć”. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie
to doskonała okazja, aby poznać przyszłość oraz potańczyć.

i pośpiewać. Początek o godz. 16.30.

W tym tygodniu na ekranie człuchowskiej „Uciechy”
gości film „Szybcy i wściekli”.
Fot. Internet
ominic Toretto (Vin

Diesel) ulice Los Angeles traktuje jak swój własny

tor wyścigowy. Przynajmniej
kilka godzin dziennie chło-

pak spędza za kierownicą
swojego supernowoczesnego

sprawą którego samochód
niemalże unosi się nad ziemią. Wyścigi to prawdziwy
teatr ulicy, urastający do
rangi rytualnych zgromadzeń. To zarazem pole walki,

wojna nerwów, eksplozja

przeprowadzanych nielegal-

seksualnego napięcia i niekontrolowanej, zawrotnej
prędkości. Tłumy ściągają tu,

nie pod osłoną nocy za

aby wrzaskiem i gwizdem

samochodu, trenując i przy-

gotowując się do wyścigów,

ogromne stawki — 10.000$.

zamanifestować swoją przy-

Mało kto jest w stanie zmie-

należność grupową, wyrazić
podziw lub dezaprobatę dla

rzyć się z Dominicem, sterującym tym już nie samochodem, ale pojazdem przypo-

minającym bardziej rakietę,
z kontrolowanym komputerowo wtryskiem paliwa, za

idoli. Dominic w świecie tym

2 Swiąteczny konkurs
CZŁUCHÓW. Muzeum Regionalne w Człuchowie ogłosiło
II Konkurs Plastyczny na ozdobę choinkową, kartę i szopkę bożonarodzeniową. Każda z prac powinna zawierać

elementy zabytkowej architektury danej miejscowości lub
okolicy. W ubiegłym roku na konkurs wpłynęły 363 karty
świąteczne i 42 ozdoby choinkowe. W tym roku, po faz

pierwszy, organizatorzy oczekują również na szopki bożonarodzeniowe. Każda 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.
Technika wykonywanych prac jest dowolna, format kartki
nie powinien być większy niż A-5. Prace oceniane będą

czuje się jak ryba w wodzie,
kroczy dumnie ny gwiazda

w trzech grupach wiekowych: do 6 lat, 7-10 lat i 11-16 lat.
Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy pokon-

rocka.

kursowej odbędzie się 18 grudnia o godz. 16 w siedzibie
muzeum. Termin nadsyłania prac upływa 12 grudnia.

(I)

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel.
(0-59) 83-42-586 od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

Zaproszenie do kina

m 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 Kul-

turze Czarnej Afryki.”
Wystawa pochodzi ze zbiorów Państwowego Muzeum Ftno-

graficznego w Warszawie.
Cena biletu: 2 zł - normalny, 1 zł — ulgowy.
(ana)
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Bilety do kina Uciecha
a Ciebie

Tylko u nas połączysz promocję

Zadzwoń w piątek pod numer tel. (058) 834-50-27

w godz. 12.00-13.00

10 RAT GRATIS
+ 1 ROK BEZ ODSETEK

pjsika,

DTM

Zamów prenumeratę O 800 1500 26

Naprawy
gwarancyjne
|
pogwarancyjne

Maksymalna wartość promocji nawet 19 550 zł
Jeśli lubisz oszczędności
na pewno to sprawdzisz,

tel. (058) 301-24-43, 301-27-79
Tylko teraz skorzystasz z naszej oferty
bez zbędnych formalności.
Rzetelny wybór!
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,
korzyści
2 poduszki powietrzne za 1500 zł i klimatyzację wartą aż 4900 zł.

Towarzystwo
Finansowo-Inwestycyjne

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

OEATA

Możesz też wybrać dla siebie inne korzyści:

Gdańsk, ul. Długi Targ 39/40

Ibiza... 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.

Stać Cię na więcej!
10135972/A
/31

FORMELA
AUTO
AUTORYZOWANY PARTNER

SRĘZ EE

REDA, ul. Wejherowska 90

Salon (058) 678 34 38

Serwis (058) 678 31 94
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Halowa piłka nożna LZS

Makroregion

Puchar pojechał do Ględowa

Z Juniorzy starsi
Chojniczanka Chojnice - Czarni Czarne 2:2 (0:0)
Bramki dla Czarnych zdobywali: 70 min Piotr Kowalewski, 75 min Marcin Schaefer.
Czarne: Kosek, Łazor, Stanios (50 min Sobiegraj), Pudzianowski (78 min Stanisławczyk), Rolniczak, Szwa-

3» ada Gminy Ludowych
i Zespołów Sportowych
Zrzeszenia LZS była orga-

łek,

nizatorem

pierwszego

Kowalewski, Kuca, Matulewicz, Głuszak, Schaefer.
Trener Kazimierz Krawczuk.
W końcu podopieczni trenera Krawczuka zdobyli na

wej piłki
seniorów

wyjeździe pierwszy punkt. Początek meczu to ostre

każdy z każdym. Zwycięzca

ataki gospodarzy, którzy dążyli do jak najszybszego
objęcia prowadzenia. W miarę upływu czasu juniorzy
Czarnych radzili sobie coraz lepiej. Druga połowa to
również skomasowane ataki Chojniczanki, tylko że

turnieju

w tym roku turnieju halonożnej. Zespoły
grały systemem
odebrał

Puchar

Wójta Gminy.
Wyniki
Orzeł Rychnowy - Zibi
Kolejarz Wierzchowo 1:3,
Orzeł Rychnowy - Znicz
Ględowo 0:1, Orzeł Rychnowy - Grom Barkowo 0:3,
Orzeł Rychnowy - Jedość
Gębarzewo 2:2, Orzeł Rych-

tym razem już skuteczne. Dopiero pod koniec spotka-.

nia Czarni pokazali charakter i w ciągu pięciu minut
doprowadzili do wyrównania.

(KP)

£ Juniorzy młodsi

nowy — Krępsk 3:0, Zibi Ko-

Chojniczanka Chojnice — Czarni Czarne 13:0 (4:0)

lejarz Wierzchowo - Znicz
Ględowo 1:3, Zibi Kolejarz
Wierzchowo - Grom Barko-

Czarne: Celiński, Kowalewski (41 min Gronek), Włodarczuk, Osiński (65 min Hinc), Guszta (55 min Dorau), Krawczuk, Wolski, Rapa (41 min Ławrów), Ko-

nieczny (55 min Koziej), Pałubicki (70 min Tylec), Klikowski (41 min Galanty). Trener Janusz Winnicki.

(KP)

Ględowo - Grom Barkowo
1:1, Znicz Ględowo - Jedność Gębarzewo 2:1, Znicz
Ględowo - Krępsk 3:0,
Grom Barkowo - Jedność
Gębarzewo 2:2, Grom Barkowo - Krępsk 3:0, Jedność
Gębarzewo - Krępsk 3:0.

Tabela

6.Sparta Krępsk

5

0

015

Organizatorzy
wybrali
najlepszych
zawodników
z każdej drużyny. Byli to:
Adam

Stolp

(Wierzchowo),

Piotr Magdziak (Ględowo),
Roman Pieniuta (Gębarzewo),
wo).

Janusz Drąg (BarkoWszystkie spotkania

wo 1:2, Zibi Kolejarz Wierz-

sędziowali Marian Rudzic-

chowo - Jedność Gębarzewo 3:1, Zibi Kolejarz Wierz-

ki, Zenon Krawczyk, Tade-

chowo

- Krępsk

usz Świadeki Józef Nowak.

(KP)

3:0, Znicz

Mecz Znicz Ględowo - Grom Barkowo zakończył się
remisem.
Fot. Krzysztof Pazdalski

z

REKLAMA

GENERALI

przedstawiciela handlowegoz Człuchowa lub okolic

Generali Group jest trzecim co do wielkości koncernem
ubezpieczonym w Europie. Istnieje od 1831 roku.

- operatywny

l

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Przechlewo, przy ul. Cuchowski 26
:
97 . 0 go:

- o miłej aparycji
- kontaktowy

- posiadający znajmość w zakresie:
a) obstugi komputera
b) zawierania umów handlowych
c) marketingu

Telefon kontaktowy:
(059) 8343321, (059) 8323070

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Szukasz możliwości wysokich zarobków
Chcesz dopasować czas pracy do swoich możliwości
Pragniesz, aby praca dawała Ci satysfakcję, nie tylko finansową
Chciałbyś współpracować z jednym z najpotężniejszych
koncernów ubezpieczonych na świecie

Skontaktuj się z nami!
Nasze wymagania:
« wykształcenie co najmniej średnie
+ przedsiębiorczość
. kreatywność
* umiejętność pracy w zespole
* silna motywacja do osiągnięcia sukcesu
«
e wiek powyżej 21 lat
*

w godzinach od 8.00 do 10.00

S-5783/B/949
trz

+
+
*
*

e

Zarząd Gminy Przechlewo.

|

mężczyznę w wieku do 40 lat w charakterze
WYMAGANE:
- wykształcenie - minimum średnie
- staż pracy w handlu - 3 lata
- dyspozycyjny
- prawo jazdy kat. B samochód mile widziany

|

TT

ZATRUDNIĘ

KOMUNIXKATI
Zarządu Gminy Przechlewo
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestężene
nym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 139 z dnia 25 lutego 1999 r. z późn. zmianami) oraz

Czekamy:
Oferty pisemne prosimy kierować na adresy

DYREKTOR ODDZIAŁU STANISŁAW ANDRULEWICZ
81-824 SOPOT, ul. Armii Krajowej 116/9

Uchwały Rady Gminy Przechlewo nr 135/XXIII/2000 z dnia 6.10. 2000 r. i 145/XXV/2000
z dnia 27.11.2000 r. zawiadamiam o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Przechlewo, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy
w Przechlewie nr 122/XIX/92 z dnia 24.04.1992 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Słupskiego nr 12 z,
poz. 78 z dnia 15.07.1992 r.).

Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu położonego w obrębie Sąpolno na potrzeby elektroenergetycznych urządzeń wiatrowych.

MANAGER FILII ANDRZEJ KABAT
76-200 SŁUPSK, ul. Łukasiewicza 6/57

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w terminie 21 dni od daty ukazania się
komunikatu.

e-mail: generaliOgdansk.home.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wkoskodaway przedmiot wniosku oraz

Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
U
4 EA

oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

27 lat, średnie, podstawy księgowości, |Il
gr. inwalidzka, (0503)67-80-65
WNE

DEKARZ z praktyką podejmie pracę od

CHAŁUPNIKÓW! Zatrudnimy. 024/35572-62

zaraz dyspozycyjny,
15.00
FRYZJERKA, 22 lata,
43-08
KIEROWCA B, C, E,
miąsno-masarniczy,
(059)862-15-18

(059)811-62-05 po

od zaraz, (0607)50sprzedawca, sklep
piekarz, lub inne,

CHAŁUPNIKÓW kilkanaście ofert pracy,

KSIĘGOWA, wykształcenie wyższe, po-

zarobki od 2.900 zł miesięcznie. Informa_ cje istowne, bezplatne. Prosimy znaczki 5

prowadzi księgowość, kadry, płace w fir-

zł luzem. Remus, Oś. Wybickiego
29/ 38,

wą pracę lub poprowadzi KPIKR, US,

83-300 Karuzy

ZUS, (059)845-49-13
KSIĘGOWA wyższe wykształcenie, doświadczenie, poszukuje pracy na terenie
Trójmiasta, 0-600-627-459

STOLARZY Słupsk, 0-502-905-961, 0502-70-33-90

nistracja, dział handlowy- 1600,- miesięcznie. 058/664-07-97

MŁODYCH 20 osób do obsługi hurtowni.

mie, (0603)22-92-26

jazdy kat B, paszport, tel. 052/398-00-41

10 z/godz. 068/623-54-59
sku, bez opłacania ZUS, (059)811-55-92
zatrudnimy Holandia 15 FNL netto,
052/381-99-01, 062/322-33-78

PILNIE poszukuję
pracy fizycznej, bez nałogów, pracowity, praktyka 17 lat, różne
propozycje, (094)372-19-55 po 18.00

89
SZUKAM pracy chalupniczej, 0-692-2431-09
ZAOPIEKUJĘ sią dzieckiem, obojętnie
w jakim wieku, (0609)89-34-53
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem, (059)86222-32
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem lub osobą

starszą, (059)861-14-12

KSIĘGOWA z biegłą znajomością Symfonii, Płatnika, KPiR poprowadzi dodatkowo
książkę przychodów i rozchodów, kadry,
płace, (0603)22-92-26
LAKIERNIK samochodowy, 26 lat, prawo

21-LETNIA, średnie ekonomiczne, komputer, kasa fiskalna, prawo jazdy,
(0600)67-62-21

10136201/A/1432
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BMW 520, 1989, AA, EL, ES, CZ, 0-50276-12-08 lub 0-502-76-12-07
BMW 520i, 1979, grafitowy, AF, H, S,
(059)862-22-32
BMW 520i, 1979r., 1500 zł, grafitowy
metalik, stan bdb, AF, H, S, (059)862-22-32
pr. Arka
DAEWOO Lanos, 1998, 16 tys zł, 65 tys
km, Słupsk 0-600-835-654
FIAT 125, zaczep holowniczy, atestowany
aa
(059)862-65-89, (0609)60FIAT 126, 1990 r., (059)811-52-52,
(0608)18-37-50
FIAT 126, 1999, przebieg 29.000, t'właściciel, stan bdb, KT, BS, 0-603-357-823
FIAT 126 el, 1995 rok, 4150 zł, 0-503-0978-33
FIAT 126p, 1983 r., zadbany, 100 zł,
(0606)28-74-72
FIAT 126p, 1983 rok, 1 tys zł, 0-606-2874-72 .
FIAT 126p, 1986 r., po kapitalnym
remón-

cie, (059)861-12-51

AUDI 100, 2,2L, 1981, benz/gaz, stan bardzo dobry, 5-biegowy,
cena do uzgodnie-

nia 4,3 tys zł lub zamienię na dieslado
1,6, 0-607-468-030 do 17.00

„AUDI 80 B4, 1994, 67 tys km, WS, poduszka, klimatyzacja,
ABS, ES, El, R, CZ,
sprzedam lub zamienię, 0-503-14-87-60
AUDI 80 po wypadku, (059)841-25-24

FIAT 126p, 1986, alternator, 1,6 tys zł,
siedzenia lotnicze, 0-606-38-93-43
FIAT 126p, klapa bagażnika, nowa fabrycznie, 80 zł, (059)862-87-17
FIAT Seincento 900, 14 tys. km, 15 tys zł,
1998, (059)842-86-92, 0-501-220-295
FIAT Siena, 1998, tanio, stan bardzo dobry, (059)814-54-94

FIAT Siena 14, 1998, 16,5 tys zł,
(059)814-54-94
FIAT Tempra, 1994 r., 12 700 zł, 1,8,
ABS, WS, CZ, AF, airbag, (0605)09-20-94
FORD Escord, 1,6B, 1997 rok, (059)842-

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

90-87

FORD Escort, 1,3, 81 r., opony zimowe,
S, cena do uzgodnienia, (059)861-24-96,
(0602)29-57-91

FORD Escort, 1,3, CZ, K, (059)862-43-66,
(0601)36-03-90

FORD Escoq, 1,3 benz, 1981/91 r., 2500
zł, (059)861-16-20
FORD Escort 1,3, 1995 rok, CZ, 2x PP,
(059)862-43-66, 0-601-36-03-90
FORD Escort 1,8D, 1991, 7,2 tys zł, niebieski, AA, H, R, (059)841-47-30
FORD Escort kombi, 1992r., 1,6, czerwo-

ny, stan bdb, bagażnik dachowy, servo, R,

IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r., 12

OPEL Astra 1,7 D, kombi, WS, H, roleta,

000 zł do uzgodnienia, (0502)62-37-38,

odcięcie zapłonu, 0-503-502-243

(058)324-44-67 po 16.00,

OPEL Corsa, 1,2 T, 1992, czarny, 8,5 tys
zł, (059)843-90-91

IFA L-60, skrzyniowy, plandeka, 90 r., 15
000 zł do uzgodnienia, (0502)62-37-38,

(058)324-44-67 po 16.00

JELCZ samochó ciężarowy, wywrotka,
stan techniczny dobry, 822-34-73
KOMPLET szyb do Fiata 126p, cena 60
zł, (0-59)823-15-82

LUBLIN- inne dostawcze. Nowe,
używane. Raty. Leasing, 552-19-18,
761-87-51

MAZDA 626, 1993, pinie, 0-602-263-057
MERCEDES 123, 240 D, 1961, 060/686
5259
123, 30 D, wersja 82 r,
6200 z, zielony, (0602)84-05-09
MERCEDES 124 2,0 D, 1992, czamy,
50)681-69-05

11 800 zł, (059)862-31-64, (0609)56-1738

NIEWIADÓW, Adria, me

FORD Fiesta, 1,1, 1978 r., 1000 zł,

zachodnie- kempingowe, towarowe;

(0605)11-12-93

nowe, używane. Części. Serwis,
552-19-18, 761-87-51

FORD Mondeo combi, 1994, K, ABS, WS,

relingi, rolety, 0-601-652-466
FORD Scorpio 2,5 TD, 1995 lub zamiana
na Mercedesa, 0-601-632-545

FORD Transit, 1999, wysoki, długi, czerwony, (0-58)681-69-35

NISSAN Micra, 1,3, CZ, RM, WK, 0-60369-61-89
NYSA

522 Towos,

(059)862-13-47

1992, 800 zł,

OPEL Corsa, 1991 r., 1.4 i, katalizator,
szyberdach, tanio, tel. 0609/447-482 Konarzyny k/ Chojnic
OPEL Kadet, 1,4B, 91/96, 6,2 tys zł, składak, (059)814-96-28, 0-607-52-93-32

OPEL Kadet diesel, budowa 1987, powypadkowy, (059)862-49-19 po 19.00
OPEL Kadett 1,2B, 1980, 0-600-44-28-65
OPEL Vectra, 1990 r., 1,6 benz., 10 000
zł, (0692)12-53-63
POLONEZ, 1985 r., metalik, BS, Aa, stan
idealny, (059)861-29-48
POLONEZ, po remoncie silnika, blach
i zawieszenia, tanio, (059)858-09-11
POLONEZ: 1600, 1989, instalacja gazo-

wa, 0-603-57-71-11
POLONEZ 1996, metalik, AF, BS, alarm,
cena 6,7 zł, (059)862-16-06
PRZYCZEPA Kempingowa, pilnie, stan

RENAULT Clio Il, 1,2 RN, 5 drzwi, r. 99/
00, | właściciel, CD Pioneer4x 45, serwisowany, garażowany, nie palone, cena
26.000,- Borsz 20 gmina Karsin (wiadomość
w sklepie)
RENAULT Laguna, 1,8, serwisowany, tanio, (059)862-43-36 RENAULT Laguna 18 RT, 1995 r., serwisowany, tanio, (059)862-43-36
SEAT Ibiza, 1,5, 1987 r., 6000 zł, czerwo* ny, 3 drzwi, CZ, AF, ES, przegląddo 5.02,
(0604)45-18-71
SKODA Favorit - 4 drzwi + tylna klapa
oszklona, (0606)55-38-07
STAR
3 WD 200, (059)866-25-13
Łeba
STAR C-200 plus naczepa, części zapasowe, (0-59)82-113-68
SZYBY komplet do Fiata 120p, cena 60
zł, (0-59)821-87-54
TA poj. 2,4, 1996, półszkiony, książka ser-

wisowa, napęd
4 koła, 0-606-82-10-88

TOYOTA Corolla, 1990, 1,3B, bordo metalik, Słupsk (059)844-38-14, 0-607-7172-06
TRABANT Kombi 601, 1983, 600 pojem-

bardzo dobry, nowy przedsionek, zareje-

ność, 0-606-71-21-10

strowana, 4,5 tys zł, 059)842-41-72

WGarbus, tanio, (059)858-00-48

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

WGoft, 1982 rok, 1,6 D, 058/533-10-63
„W Golf 1,8 benz, MA, AF, CZ, S, SP,
1986, zielony metalik lub zamiana na
126p, 822-64-62, 0-603-954-479

W Golf
20 GTi, 1994 grudzień, 156 KM,
80 tys km, wersja limitowana, pełna opcja,
27,5 tys zł, 0-502-38-85-04
WWGof I, 1,38, pełna dokumentacja,ce
na 1,2tys zł, 0-905-101-298
W Goff I, 1,3B, zniszczony, pełna doku-

mentacja, 1,3 tys zł, 0-605-10-12-93

W Goff II, 1986, AA, AF, CZ, S, SP, za-

. dbany lub zamiana na Fiata 126p, cena
8000 zł, 0-603-954-479
W Passat, 1,8 TD, 1992, 18,6
tys zł, CZ,
S, WS, relingi, welurowa tapicerka,
(059)842-06-36, 0-503-587-142

W Passał, 1,8 TDI, 1992, 18,6
tys zł, CZ,

R, S, WS, relingi, roleta, welurowa tapicer

ka, (059)842-06-36, 0-503-587-142
W Polo 1,4, dwulatek, 18 tys km, 275 *
tys zł, długi szyberdach, bardzo bogate
wyposażenie, WS, 2 poduszki, regulacja
kierownicy i foteli, CZ z pilotem, ES, srebr- :
ny metalik, (059)843-03-90, 0-603-58-63%

WW Polo komi, 98 ., 1.9 TDi, 77 tys.km,
2x airbag, CZ, ES, CD, 25 000 zł,
(0606)66-06-75
WT4, 19TD, 1997, t25tyskm, KR,
W

Vento

1,9 TDI, ABS, el. szyby, szy-

berdach, cena 22 000 zł, 0-606-888-106

CZĘŚCI ZAMIENNE
By
O WWO WSIO]OD)
* SCANIA * MAN *
* MERCEDES + VOWO »
RENAULT
e DAF + BTW +
* NACZEPY*
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GDYNIA Kamienna Góra, mieszaknie 2pok., III p., balkon, okna PCV, funkcjonalne, (0602)39-82-48
GDYNIA Ortowa- działka budowlana,
1170 m kw, uzbrojona, ul Oficerska 23,
(094)318-82-72 po 20.00, 0-608-756-098,

0-600-023-016
P.S.S.W.

K. BANDZMER
Lębork
ul. Pionierów 13

LCEb eo sj IS)
Z-1372/A

ŻUK, skrzyniowy, 1985 r., 1200 zł, ul.
Czarnieckiego 36, Człuchów
GOLF li 1,6 benz., 2-drzwiowy, 1991, 0601-652-466
MOTOCYKL MZ250, 1959 r., (0692)1543-87
WSK 125, stan bdb, dokumentacja, czar-

ny lakier, 280 zł, (059)861-27-07

W

auta

powypadkowe

0604-228-214
w

auta

powypadkowe

0604-412-810
00

powypadkowe,

YA

ICH
202

CEJ ERIE
WEZ

A 0604/44-44-22 powypadkowe, rozbite
AUDI Daewoo, Fiat, Opel lub inny,
058/56-139-14, 0602/31-28-73

CITROEN BX lub Polonez, kupię tanio,
0-609-064-555
Fiat, Opel, Renault lub inny,
1-28-73, 058/56-139-14

FIAT Daewoo, Ford, Skoda lub inny,
0606/385-862, 058/56-139-14
FIAT Skoda, Daewoo lub inny, 058/56:
139-78, 0605/409-882
POWYPADKOWE uszkodzone, zachod
nie, 671-59-62, 0601/800-490

JAGATOWO, działka budowlana lub 1 ha,
przy działce prąd, woda, tel., 20 zł/m kw.,
(058)683-09-28
KOBYLNICA: k/Słupska, działka budowlana, 1 tys m kw, wszystkie media, 0-69125-85-26
mieszkalny, 058/686-33-50, 0504/020942

OCYPEL działki letniskowo- budowlane,
'058/588-58-91
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

LĘBORK, garaż, ul. Chopina, do wynaję:
cia, 80 zł m-c, (059)862-38-37

LĘBORK, dom 550 m kw., w dobrym

SŁUPSK- jednopokojowe 43,5 m kw,

punkcie, (0604)86-01-37

(059)842-15-60

LĘBORK, dom piętrowy + bud. gospodarczy, ul. Harcerzy, (0608)41-17-49

SŁUPSK: mieszkanie (56), 3-pokojowe, I

LĘBORK, dom wolnostojący w trakcie re: montu z garażem, działkę 650 m kw,
0-609-06-89-52
LĘBORK, kawalerka 40 m kw po remoncie, oś Sportowe, (059)863-16-92, 0-50394-72-28
:
LĘBORK, mieszkanie 2 pokojowe, 33

SŁUPSK- mieszkanie 4-pokojowe 105
m kw, I piętro, centum, (059)842-61-57

KOŚCIERZYNA wybudowanie, pod Skorzewo, sprzedam dwie działki budowlane
o pow. 1000 m kw. (każda), 058/686-5418
KWIDZYN, lokal użytkowy, 33 m kw.,
umowa najmu gwarantowana, (055)64562-02

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

atrakcyjne mieszkanie 63

piętro, (069)843-17-16, (069)814-50-59

LĘBORK, nowe pomieszczenie na sklep,
cena do uzgodnienia, (059)861-24-96,

standard, działka 1600 m kw, (059)86250-46
LĘBORK, os. Sportowe, M-3, (059)86295-61, (0504)86-24-25
.

TUCHOLA, dom 100 m kw., nowy, podpiwniczony, garaż, ogród 428 m kw., 130
000 zł, Człuchów, (059)834-38-73
ULINIA k. Łeby, działka rekreacyjna,

LĘBORK, sklep lub hurtownia do wynajęcia, cena 600 zł/m-c, (059)862-49-19 po
20-tej
LĘBORK, wydzierżawię 340 m kw powierzchni magazynowo- socjalnej wraz
z utwardzonym placem o pow 1;5 tys
m kw pod działalność, 0-601-89-52-94
LĘBORK, wynajmę mieszkanie 80 m kw.,

MIKROFALÓWKA Mulinex, alerz obrotowy, 200 zł, (0602)84-05-09
OKNA drewniane, (0607)20-20-73
PIEC. opałowy 2,5 m kw., nowy na gwa:
rancji, ocieplany, tanio, (059)862-55-61,
(0604)29-63-86
PIECYK gazowy na 11 kg butlę gazową,
tanio, (0692)34-94-21

PRALKA automatyczna, biała, stan bdb,
400 zł, (0606)55-38-07
PRALKA polska, tanio, (059)861-24-96, .
(0602)29-57-91
SOFA dwuosobowa oraz segment młodzieżowy z biurkiem, ławę jasną oddam
grafis, tanio, stan bardzo dobry, (059)84390-67

(058)678-32-69 po 18.00
RACIBÓRZ (45), komunalne, ładne, roz-

WARSZKOWO- działka siedliskowa- budowlana 0,30 ha, dostęp do mediów,
Sławno (059)810-24-78 po 21.00
ŻARNOWSKAk. Łeby, działka 840 m kw.,
nad J. Łebsko, (059)866-27-80
DOM całoroczny do zamieszkania od zaraz, CO, 2 pok., kuchnia, łazienka, w.c.,
80 m kw., działka 300. m kw., ogródki
działkowe Brzeźno, (0503)47-30-05
HALE produkcyjno- magazynowe (400),
działka (1069), 0-502-340-710
:

m kw., (0604)25-39-47

KASZUBY, 2,75 ha, ziemia ora w miejscowości Bochowo, (059)821-28-45

pawilon handlowy, 25 m kw.,
(0606)64-32-76, (059)862-57-64

KASZUBY, 2,75 ha, ziemia ora w miej
scowości Bochowo, (059)821-28-45

LĘBORK, Pomorska, działka budowlana,
(059)862-16-76
- mieszkanie 48 m kw, osiedle
Sportowa I piętrocena 50 tys zł, 0-60375-83-99

LĘBORK: mieszkanie własnościowe, 2
pokoje, |-sze piętro, komfort, nowy blok,
0-605-11-12-73

LĘBORK budynek piętrowy + gospodar:

KASZUBY,
3 ha, blisko rzeki | klasy czystości, możliwość zabudowy, (059)82128-45
KASZUBY ogrodniczo- rekreacyjna, 500
m kw., ogrodzona, szklarnia, domek murowany, podpiwniczony, taras, 3 pokoje,
kuchnia, spiżania, prysznic, WC, woda,

prąd, boazeria, sufity i podłogi drewniane,
cena do uzgodnienia, 600/778-704

czy, 0-608-411-749

centrum, mieszkanie 65 m kw.,
(059)862-65-35, (0604)19-53-05
LIPY działki letniskowe, 7 zł/ m kw.,
058/687-65-23
ŁEBA sprzedam okazyjnie mieszkanie 2

MALBORK lokal handlowy, 150 m kw.,
055/272-10-94od 10.00do 18.00.
MASZEWO- działki budowlane, (059)86115-33
MIASTKO- 2 pokoje, 48 m kw, bezczynszowe, centrum, nowe budownictwo, 0606-82-10-88
MIASTKO „mieszkanie dwupokojowe,
pow. 48 m kw, bezczynszowe, nowe budownictwo, centrum, 0-606-821-088
NOWA Wieć Lęborska, działka 1050
m kw., (0606)27-25-77
NOWA Wieś Lęborska, działka 1900
m kw., (059)861-22-62
NOWA Wieś Lęborska, działki budowlane, cena do uzgodnienia, (0606)35-92-53
NOWA Wieś Lęborska: działkę budowla:

ną, (059)861-21-42

LĘBORK centrum, mieszkanie 3 pokoje,
nowe budownictwo, do wynajęcia,
(059)863-20-33

towa, (059)843-25-24
WARCINO/ gmina Kępice, działka budowlana, 0-604-42-52-74

KUPIĘ lub wydzierżawię działkę nad jeziorem, (059)842-80-21, 0-606-45-56-06
LĘBORK, dom w stanie surowym,

LĘBORK mieszkanie 2-pokojowe do 55
m kw, 0-502-209-896

kładowe, zamienię na Pomorze,
(059)814-89-39, 0-608-75-10-05
RUMIA, wynajmę pokój umeblowany osobie samotnej, (0609)23-88-12

SŁUPSK: kawalerka do wynajęcia, 0-502517-831, 0-502-877-896
SŁUPSK: mieszkanie 44 m kw, zadłużone
na ulicy Mikiewicza 30/9 zamienię na jednopokojowe, (059)841-38-58

SŁUPSK: poszukuję lokalu do wynajęcia
w centrum miasta, ok 40 m kw, 0-609-4783-17
SŁUPSK do wynajęcia lokal
usługowohandlowy,
(80), ul. Piekiełko, 0602153-140.

cia, osobne wejście, 822-48-48

(0602)84-05-09
:
TAPCZANIK Kubuś, lewy i prawy, stan
bdb, (0603)09-44-97

SULĘCZYNO, odnajmę dom letniskowy
całoroczny, ogrzewany, wyposażony,
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, do 10 osób, lasy, jeziora,
rowery, 15 zł osobodoba, (058)684-41-11
TCZEW pokój małżeństwu bezdzietnemu
lub osobie samotnej, 058/531-02-10

ROTTWEILERY rodowodowe, koty per-

Beata

skie, buldogi francuskie, tel. 052/333-40-

Bondarczuk, Gabriela

MIKOŁAJ na gwiazdkę, zamów już
teraz, Słupsk- 0-504-48-22-23

Wojtkiewicz. Leczenie
w narkozie, protetyka,

NOWE kredyty gotówkowe bez porę-

chirurgia. Szczecińska

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

34A, Słupsk, codzien-

LACJE elektryczne, hydrauliczne,
grzewcze, gazowe, kotłownie,
058/778-30-07

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

NOWY skład opału, Słoneczna
15A Słupsk, najtaniej w regionie,
orzech 410 zł, groszek 340 zł, 0-608670-540, 0-601-319-889

OCIEPLANIE
058/681-74-97

HYDRAULICZNE! Gazowe. Grzew-

SKRZYPCE

rok,

SPRZEDAM lub zamienię zbiornik 650 li-

PLAYSTATION V/Il- serwis, przeróbki, (059)840-22-00, 0-608-40-22-00

SUKNIA ślubna, kolor ecru, 300 zł,
(0605)20-94-34

AGREGAT do pianki ocieplającej, tel.

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

kami, (059)842-44-87
SZCZENIĘTA Doga Niemieckiego, tel.

- BETONIARKA samorobna, tel. 052/39854-04

685-30-40, kom. 0605/262-272

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

SZLIFIERKĘ przemysłową, 380V, przeci

|

CHOINKI sprzedam, tel. 058/685-50-29
po 17.00

GINEKOLOG, dra
0601/058-955

TOKARNIA do metalu, sprawna technicz-

LĘBORK - akwarium 100 | z całym
osprzętem i rybami, 200 zł, (059)862-2232
:

TUNER satelitarny, cyfrowy, Philipsa

(059)840-22-00,

CENTRUM Szkolenia Kierowców Polskie
go Związku Motorowego. Słupsk, Zielona
1, 842-44-40
CRIS: Life dogodny kredyt, (059)845
52-81

nie, cena 3500 zł, tel. 684-27-30
CRIS- Life matrymonialno- partnerskie zaprasza, miesięczna promocja,
(059)845-52-80

z nieaktywną kartą, Gdańsk 0-607-47-69-

4
AU Z O Ce Zo] Tord
two,
WRZE
0502/050-030

ULE pszczele (15), TEL. 052/398-54-24
WAGA elektroniczna, (059)862-47-48

MASZYNA elektryczna do pisania IBM,
180 zł, (0602)84-05-09

WAGA zegarowa 50 kg, (059)862-47-48
WIDEO Schneider, używane, 250 zł, od-

SYLWESTER ba! Jastrzębia

twarzacz CD Sony- 200, wideo Daewoo

Góra Night Club „Ara', 300,-/ osoba,

nowe- 500, paralka automat z suszarką-

(0-58)674-96-00 arahotel.com.pl

350, kuchenka gazowa- 200, zlewy nierdzewne rózne- 50, zamrażarka 400,

SZCZENIAKI oddam w dobre ręce,
(059)811-50-76

ORKIESTRÓWKI muzyczne, walce, ope-

058/686-64-25

retki, serenady, czardasze- utwory- charakterystyczne, najładniejsze na skład 510 osób, tanio, (059)842-12-44

WIEŻA LG nowa na gwarancji RDS zmie-

OWCZAREK niemiecki - suczka, 4 m-ce,

ne propozycje, 0-604-516-976

niacz płyt CDx8 autrewers, 500 zł lub inLJ

WÓZEK głęboki ze spacerówką, po 1
dziecku, Łeba, (0605)63-44-10

PIEC gazowy 2-funkcyjny, 20 kW, DomGaz, 650 zł, Nowy Dwór Gd., (055)24733-13

|

CENTRUM Bezpiecznej Jazdy- kurs instruktora nauki jazdy kat. B. 058/562-03%

20-73

MASZYNA do szycia „Łucznik”, 500 zł,
(059)861-47-09

PIANINA nowe, używane (gwarancja!)
- transport bezpłatny! 0601/20-33-79

0605/389-680

SZNAUCERY średnie- pieprz- sól, odrobaczywione, (059)862-32-38

KOMPUTER Pentium 1, 1000 zł, Encyklopedia człowieka na CD, gratis, (0606)57- +
53-34

z książeczką zdrowia, (059)861-32-57

profesjonalnie,

SZNAUCERY średnie, pieprz - sól, odrobaczone, (059) 862-32-38

TOKARKA do drewna, 2100 zł, (0607)20-

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

c, kręgu. 058/520-12-90

RATA k 90

SZNAUCERY: (059)862-32-38

KOCIOŁ grzewczy, gazowy, niskotemperaturowy, pow. grzew. 2,2 m kw., moc ciplna 21 KW, nowy, 590 zł, (0602)84-05-09

LODÓWKA: przeszklona, (059)862-47-48

Terapie:nerwice, nerwobóle, tarczy-

Y

[GDAŃSK 7695 2455646, 361932,
ś
| 520 26 32, 0501 352.529 |
GDYNA o)
9607 339

” narkę do metalu, (059)861-47-09

CHOINKI- hurt, (059)858-22-26

PRASA dó słomy, brona talerzowa, wycinak kiszonki, chłodziarka domleka 600L,
ciagnik MF595, 0-692-241-503

aa

SUKNIA ślubna: sprzedam wraz z dodat-

ALASKAN Malamute, 0609-071-458

PŁUG dwu - skibowy, obracany, niemiec
ki, tel. 052/398-54-24'

MA

GOTÓWKOWE

zł, 0-605-20-94-34

AKWARIUM ok 100! z rybami i osprzętem,
(059)862-22-32

MATY oborowe pod krowy (200 szt.) - kupię, tel. 0604/978-522

|

ecru (kremowa), stan idealny, cena 300

AKWARIUM 50 litrów, 30 zł, 0-604-516976

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

Ak

SUKNIA ślubna, materiał tafta w kolorze

058/681-74-97

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

GINEKOLOG zicc,

KREDYTY, minimalny dochód 550 do 5
tys bez poręczyciela, Miastko (059)85758-81
MATEMATYKA: Lębork, 0-605-95-78-21

1930

trów ORKAN, tel. 052/398-71-16

KOMPUTERY sprzedaż, naprawa,

WIELKA Wieś okolice Słupska- zamienię
duże mieszkanie, niski czynsz, działka,
(059)843-55-90

„Schuster,

ZIEMNIAKI jadalne, 0,25
r
PCB ESY)

(059)861-47-09

styropianem — sypkim,

cze. 672-62-64, 0601/677-964

modernizacja,
0-608-66-55-64

ZBOŻE paszowe, żyło, jęczmnień, owies,

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

UROLOG dr med. Piotr Adamkiewicz,
USG układu moczowego. Bytów, ul. Sikorskiego 30, piątek 17.00-18.00, rejestracja tel. 822-66-77 po 14.00

TERAPIA
| ANTYNIKOTYNOWA

GLAZURA
gładzie, kompleksowo,
(059)841-21-91, 0-603-475-969

mojezdnego do 20.000 zł, tel. 0504/482118 lub 056/462-76-79 lub 0601/651-020

ip. kupię, 0-502-571-843

51-43

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

PIANINA kupujemy! Gdańsk
341-52-40

PODNOŚNIK montażowy lub żurawia sa-

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

ALERGIE testy, odczulania

058/307-44-17

westiki,

dzanie. Tel. (059)834-16-61, (0603)20-

STEGNA Bałtyk, święta, sylwester, wese« la, szkolenia, 056/247-72-37, 055/247-7257.
:
SYLWESTER leśniczówka, ognisko, dzik,
kolacja, zabawa, nocleg, kulig, obiad,
058/588-49-33

DŁUGI, handel, odzysk, 058/307-42-16,

berneńczyki,

(058)676-02-587, 0601-167-665

TWOJA nowa figura to tylko kwestia jednego telefonu. Bezpieczne i trwałe odchu-

, CIĄGNIK UrsusC - 360, po kapitalnym remoncie, tel. 0600/641-270

anfovsr

OLCHA dąb, drewno tartaczne, 0601/674017, 058/684-39-51

SHAR-PEI,

DWIE bryczki na drewnianych kołach,
058/588-52-59

FT

MASZYNY stolarskie 0602-459-611

ROWER treningowy, (059)862-41-00

(052)346-27-53, 0602-122-376

nie 9.00-20.00, sobota
9.00-13.00, (059)84332-28, 0-601-66-69-40

NOWOCZESNE INSTA-

82 lub 0600/376-084

SAUNY fińskie, montaż, akcesoria,

CZĘŚCI do Wika 160 W, (059)B62-47-48

KOREPETYCJE j. niemiecki, (059)84228-27
;

BYTÓW przyjme pana na pokój, centrum,

stomatolog,

KUPIĘ
stare pocztówki,
(058)671-02-07

(059)862-47-48

masz Wagner chirurg-

| CHOINKI 0609/622-235

ULINIA, tanio domek do wynajęcia po sezonie, (0607)20-20-73

MIESZKANIE 45 m kw (TBS)- Szczecin
zamienię na Słupsk, 0-502-75-84-74

STOMATOLODZY To-

ODDAM za darmo kuchenkę gazowo węglową (westfalkę), tel. 052/397-67-11

STAROGARD Rynek, wynajmę pomiesz:
czenie użytkowe, 0606/287-067

DO wynajęcia pokoje umeblowane, dostęp do kuchni, łazienki, WC, bezdziełnym, Lębork, (059)862-09-75

BYTÓW posiadam mieszkanie do wynaję-

STÓŁ okrągły czarny, 4 krzesła, 420 zł,

LĘBORK: garaż ul Bema, 0-601-89-53-01 |

PUCK, poszukuję mieszkania do wynajęcia, 1- lub 2-pok., (0602)066-39-32,

BYTÓW mieszkanie 2-kondygnacyjne,

DEBRZNO, dom biźniak, 80 m kw., po:

LĘBORK, poszukuję lokalu w dobrym
punkcie, 50 m kw., (0600)12-96-48

USTRONIE Morskie/ okolice, 800 m do
morza, ok 1,5 tys m kw, działka pensjona-

LĘBORK, Mosty, Nowa Wieś Lęborska,
dom w stanie surowym, (059)862-39-64

prądu, tanio, (0608)64-77-41

LĘBORK, pokój z kuchni do wynajęcia,
(059)862-57-10

(0604)86-01-37

nad jeziorem Sudomie, tel. 687-08-27 po
20.00

rzem, 5-10 arów, możliwość podłączenia

(059)862-57-10

NOWA Wieś Lęborska, dom zamienię na
3-pokojowe, własnościowe, tylko | p.,
(059)861-21-18

ŁUBIANA sprzedam działkę letniskową

DARŁÓWKO, działki rekreacyjne nad mo-

LĘBORK, pokój z kuchnią do wynajęcia,

racami, pojeminiki na pościel, 330 zł,
(0602)84-05-09 Choczewo
MASZYNA do szycia Łucznik, (059)86124-%, (0602)29-57-91
MEBLE kuchenne, ciemny dąb, 3 x 2 m,
lodówka, piekarnik, blat ceramizeny, zlewozmywak, stan bdb, 2300 zł, (0602)8405-09 Choczewo

LĘBORK, mieszkanie 43 m kw, własnościowe, 2 pokoje + kuchnia, Il piętro, umeblowane, niski czynsz, ogrzewanie elektryczne, 50 tys zł do sie 0049303-25-74-26
LĘBORK, mieszkanie 63 m kw,
(059)862-39-64
LĘBORK, mieszkanie własnościowe, 60
m kw., po kapitalnym remoncie, (059)86228-89
LĘBORK, mieszkanie własnościowe, 76
m kw., 2-poziomowe, w starym budownic-

tel. (0601)61-55-49

.

(059)862-47-10

ŁOŻE sypilaniane, 160 x 200 cm, z mate-

TCZEW, dom wolno stojący- 120 m kw.,
db punkt, działka 850 m kw., (058)533-8976

LĘBORK, małe mieszkanie, może być do
remontu, (0600)98-96-14

ha, (059)840-45-25

LĘBORK, pokój z kuchnią do wynajęcia,

(0602)84-05-09

650 zł, (0602)84-05-09

(059)862-39-64

CZŁUCHÓW: blisko obwodnicy- ziemię 1

LĘBORK, mieszkanie spółdzielcze, 71,7
m kw., zamienię na mijszy I(059)86250-74

REGAŁY chłodnicze nowej generacji,

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

LODÓWKO-ZAMRAŻARKA Linda, 460 zł

ZAMRAŻARKA 250 |, oszklona z góry,

:

mienię na Lębork, (059)862-25-72 do
18.00

CZŁUCHÓW, mieszkanie 3 pokoje, 55

LĘBORK, mieszkanie 4-pokojowe,
| piętro, komfortowe 74 m kw, sprzedam lub zamienię na mniejsze z dopłatą, (059)862-05-68

(059)862-31-62

z

pokoje, kuchnia, lazienka, balkon lub za-

m kw., w centrum, (059)834-48-26

LODÓWKA Polar, pod zabudowę, na
gwarancji, (0504)91-48-32

144-41

BYTÓW centrum, ul. Sikorskiego, lokal

re budownictwo, | piętro, co, 0-501-963522

odnajmę, (059)862-58-09

m kw, (059)863-22-21

LĘBORK, mieszkanie 2 pokojowe, 33 .

pokojowe, I piętro, (059)843-17-16, B14-

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

IV piętro, (0-59)822-70-56

LĘBORK, mieszkanie 3-pokojowe + garaż

LĘBORK- do wynajęcia sklep 55 m, ul.
Czołgistów 30A naprzeciwko pawilonu,

m kw, (059)863-22-21

LĘBORK, os. Sportowe, mieszkanie 53

BYTÓW mieszkanie o pow. 30 m kw, sta-

LĘBORK, mieszkanie 2 pokoje, kuchnia,
do wynajęcia, (059)862-00-81

KOMPLETY wypoczynkowe; dębowe+ ławy i krzesła, stan bardzo dobry, 058/533-78-99

LĘBORK, zamienię mieszkanie własno
ściowe 1-pok., na większe z dopłatą,
40604)60-72-27

(0602)29-57-91
LĘBORK, nowy dom 200 m kw, wysoki

trum, ul. Kochanowskiego, pow. 50 m kw,

najęcia, (059)862-65-96

firmie, (0604)86-01-37

We, (0604)25-39-47

BYTÓW mieszkanie 3-pokojowe, cen-

mm, 10.4 metra wysokości. Informacje: Dział Administracji pok. 4 Gminnej Spółdzielni, ul. Sobieskiego 241,
Wejherowo, (0-58)672-41-57 w, 36

50-59
STAROGARD Gdański, lokal handlowousługowy, 24 m kw., w centrum Kupiec,
(0602)39-82-48
SZTEKLIN działki letniskowe, 058/56-

AUTA powypadkowe, uszkodzone,
058/56-139-14, 0602/31-28-73

stan surowy, pow. 84 m kw, (0-59)822-2904

LĘBORK, lokal 14, 18, 70 m kw, do wy-

KOMIN stalowy średnicy 500

SŁUPSK- sprzedam mieszkanie (56), 3-

LĘBORK, miszkanie 53 m kw., os. Sporto-

BOŻEPOLE Królewskie, działki rekreacyjne, 13 zł/ m kw., 058/561-21-85

058/681-74-97

m kw., (059)862-39-64

lane, pow. od 600- 940 m, 058/686-33-50,
0504/020-942
%

058/56-111-72, 0605/409-882

BORY Tucholskie, zabudowania gospodarcze z domem, 5 ha ziemi, 8 ha lasu,
sprzedam razem lub osobno, tel. 052/39820-68

LEŹNO kawalerka do wynajęcia, tel.

ra, (059)861-14-40, 0-606-882-615

SIEMIANICE okolice Słupska, działka budowlana 60 arów, warsztat samochodowy, przystosowana do działalności gospo:
darczej, (059)842-88-91
SIEMIROWICE- dom 320 m kw, podpiwniczony + warształ, 120 m kw, działka
21,32 m kw, (059)861 -47-09
SIERAKOWICE, dom piętrowy, 165
m kw., działka 690 m kw., 200 000 zł,
(0501)86-76-03
SKARSZEWY dom parterowy, stan surowy otwarty, podpiwniczony, 058/588-2600
SŁUPSK- działka usługowo- handlowa,
2,5 tys m kw, 0-604-258-124 ,

KOŚCIERZYNA okazyjnie działki budow-

twie, (059)862-05-46, (0609)11-44-73

Młyn gm. Lipnica działka budowlana, uzbrojona oraz działki budowla
ne, uzbrojone nad jeziorem Gwiazda,
0-501-527-494

OCYPEL- działka budowlana, blisko jezio-

PUCK -hipoteczne, 800- 1200 m kw,
25 ZŁ/ m kw. (058)673-83-17, 0601628-102

KOŚCIERZYNA centrum, dom handlowo-

RENAULT Opel, Volkswagen lub inny,

T4 2,4, 1996, bezwypadkowy, 6 miejsc,
napęd na cztery koła, sprzedam lub zmienię, 0-606-821-088

Ogłoszenia

I3S7ST PNA 086

| www.gratka.pl

PO 40-tce, wzrost 172, bez nadwagi, wok
ny, pracujący, zmotoryzowany, wykształ-

ŁUSZCZYCA: rewelacyjny lek! 032/27670-27

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

)
BUK czereśnia, dąb, olcha drewno tar-

cenie średnie, bez nałogów, zaintereso-

ODTRUWANIE poalkoholowe- Esperal
0601/670-398, 058/348-02-32

PRZEPŁYWOWY podgrzewacz wody 21
kW Zanker, mało używany, 340 zł,
(0602)84-05-09

taczne, 0502/241-760

patyczną panią z Lęborka, chętnie zoba-

REGAŁ i ladę sklepową, (059)861-21-89,
(0606)39-92-81

cze, również przetworzone, 0-501-316-

PSYCHIATRA - Maciej Zbyszkowicz Sławno, 0601-616-319

.

EKOLOGICZNE produkty rolno-ogrodni-

wany trwałym związkiem pozna miłą symczę foto. Oferty BO Gdynia, Władysława
MV 17, nr 3226189

281

Dziennik Lokalny - kupon dla osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI
pakiet nr 5

822-52-12 po 18:00

BYTÓW wynajmę kawalerkę, umeblowanę, 822-52-12

CHOJNICE: Stary Rynek, centrum,

CE

lokal handlowy, 70 m, odnajmę, (058)682-

adres lub telefon kontaktowy:

41-19

KOŚCIERZYNA wynajmę mieszkanie
w domku jednorodzinnym (pokój, kuchnia,
łazienka, przedpokój), osobne wejście,
centralne ogrzewanie, ciepła woda,
058/686-28-48

BOAZERIE, deski podłogowe, listwy,

U

zy

(058)342-54-31

imię i nazwisko; > 1

FOTEL bujany, czarny, drewno, stan bdb,

adres:

190 zł, (0602)84-05-09 Choczewo
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nr dowodu osobistego

działka 1030 m kw., (059)833-52-82-po
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mieszczenia magazynowe, 140 m kw.,
16.00

WE
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ogłoszenie
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pkd

drobne

ukazało

się

ZA

DARMO

DEBRZNO, mieszkanie 50 m kw., 2 pok.

Il p., duży balkon, garaż, piwnica, tel.

ZOSTAW KUPON W LOKALNYM BIURZE
OGŁOSZEŃ

- możliwa zamiana na mieszkanie w Człu-

Chowie, (0601)64-16-18

Bytów, ul. Sikorskiego8
Człuchów, pl. A 4
al. Wc
|

GDAŃSK: Jasień 27 m kw, odbiór listopad

2001, 0-600-42-50-99

| WRZUĆ KUPON nm
HI

GDAŃSK Brzeźnia/Łzy 178/10, mieszka:
nie 2-pokojowe, 44,07 m kw, balkon,

(059)843-77.37
GDAŃSK Starówka,
40 m kw., 2 pok. Ip.
130 000 zł, pilnie, (0602)47-27-10

Zamów prenumeratę O 800 1500 26
Dziennik
Bezpłatna dostawa do domu
FUR

Miastko, ul. Armii Krajowej 29
Sławno, ul. Basztowa 3

- Słupsk, ul. Filmowa 3D

NIEBIESKIEJ SKRZYNKI DR
ności 4, Lębork, al. Wolności 40

ZADZWOŃ LUB PRZEŚLI FAKS

+ Gdańsk tel. (058) 300-35-20

Sport

- Dziennik
PCzłuchowski
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Piłka nożna. V liga

Co tydzień w rubryce „Szczęśliwe
karty” zadajemy Państwu jedno pytanie. Odpowiedzi należy przysyłać do

Czarni na piątkę

NIEDŹWIADEK

nas na kartce pocztowej do 15 dnia
następnego miesiąca. Po pięciu pyta-

niach wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, rozlosujemy nagrodę miesiąca - weekend
dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich.

Rozegrana awansem
pierwsza rewanżowa

Dzisiaj przedstawiamy czwarte pytanie w listopadzie: Jak się nazywa nasz słynny satyryk, autor „Dziennikowego” Dzienniczka?

runda spotkań była
udana dla zespołów naszego regionu. Tylko

m Sylwester w Cetniewie
Bal sylwestrowy w Ośrodku Przygotowań
Olimpijskich w Cetniewie mogą u nas wygrać
dwie pary. Po szampańskiej zabawie, zwycięzcy będą mogli przenocować na miejscu oraz
zjeść śniadanie-obiad następnego dnia.
Końkurs trwa przez cały listopad. Co tydzień

zawodnicy z Debrzna
zeszli z boiska na tar-

czy. Dzięki wysokiemu

zadajemy naszym Prenumeratorom pytanie

zwycięstwu Czarnych

związane z tradycjami polskimi. Odpowiedzi

nad Miastkiem i jednoczesnej wygranej Piasta, człuchowianie jeszcze bardziej umocnili
się na fotelu lidera.

na jednej kartce pocztowej należy przesłać

nam do 10 grudnia br. Wyniki podamy Państwu 14 grudnia.
Dzisiaj przedstawiamy Państwu trzecie pytanie konkursowe:
Z czego wróży się podczas Andrzejek?

sr:

TY ymm

Grad bramek, bo aż

dziesięć, oglądali kibice
w Przechlewie.

W ośrodku znajduje się zespół
zespół basenów — Aquarius. Największy basen ma wymiary25 na 16 mi głębokość 2-2,2 m. Wyposażony
jest
w urządzenia do rozgrywania zawodów zgodnie z międzynarodowymi normami. Basen rozgrzewkowo-rekreacyjny ma wymiary 1,7, na

Trochę zawiedli

8 m. Połączony jest ze zjeżdżalnią wodną długości 70 m. Z obu ba-

Piast Novena Człuchów Orkan Gostkowo 3:2 (1:1)

senów korzystać |może jednocześnie ok. 80 osób.

0:1 — 15 min D. Broca,
44 min Piotr Dowksza,
60 min Robert Haziak,
79 min Malinowski, 3:2

m Weekend w Jastrzębiej Górze
Zachęcamy Państwa udziału
w naszym konkursie. Raz
w miesiącu na weekend będzie mógł wyjechać do hotelu
La Siesta nasz Prenumerator 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: Jakie konkursy dla dorosłych i dla dzieci interesują Cię najbardziej?
Dlaczego?
Na odpowiedzi czekamy do 12 grudnia.
Za tydzień ostatnie w tej edycji pytanie konkursowe.
HE 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
„Szczęśliwe karty”„"Konkurs Cetniewo” lub „Jastrzębia”.

1:1 2:1 —
2:2 —
— 81

- min Marcin Lewicki.
Piast: Kaszuba, Farbotko
(30 min Klimowicz), Wnuk-Lipiński, Czyżykowski, Maciej Przyszlak, P Dowksza,
Cyzman, Hatała (80 min Bugiel), Haziak (61 min Marcin
Przyszlak), Lewicki, Kądziela (85 min Meller). Trener
Marek Wielewicki.
Po ostatniej wysokiej wygranej Piasta na własnym
boisku i tym razem wszyscy

liczyli na równie przekonywujące zwycięstwo. Gospodarze wygrali, ale przybyli
na stadion kibice liczyli na
więcej goli. Najpierw wszyscy ze zdumieniem przecierali oczy, kiedy to goście pomimo przewagi optycznej
Piasta, objęli prowadzenie.
Dopiero na minutę przed
ostatnim gwizdkiem sędziego, oznajmiającym koniec
pierwszej połowy, wyrównu-

CE yyy
Rabat honorowany
na podstawie
ważnej Karty
Klubu Prenumeratora

jącą bramkę zdobył Dowksza. Obraz gry w drugiej części nadal się nie zmienił. Gospodarze cały czas atakowali, a goście liczyli na skuteczne kontry. Zniecierpliwieni
człuchowscy kibice doczeka-

:P(22ERTA
PICASSO
- ul. Szczecińska27
; tel. 83-41-27

li się gola dopiero w 60 min,
kiedy to do bramki rywala

REKLAMA

ea)
z

Zamów

ea

CT

Duża niespodzianka
Czarni

Czarne

-

Start

Miastko 5:1 (4:0)
1:0 — 4 min Piotr Nowicki,
' 2:0 - 10 min Piotr Kotys, 3:0 22 min Dariusz Kasperowicz, 4:0 — 44 min Piotr Nowicki, 5:0 - 52 min Krystian
Stanios, 5:1 - 76 min Wydrych.

Czarne:

Wysocki,

Ada-

miec, Śliwiński, R. Rolniczak, G. Rolniczak, Stanios
(80 min A. Chmielewski),
Krawczuk,

Bednarski,

Ka-

sperowicz,

Kotys, Nowicki.

Trener Jerzy Marach.

Takiego obrotu sprawy
nie przewidzieli zawodnicy
wicelidera z Miastka. Go-

łowy po raz drugi do bramki
rywala trafił Nowicki. Była to
trzecia bramka w trzecim
meczu zdobyta przez byłego

Piątego

gola

strzelił Stanios, a goście tylko raz zmusili do kapitulacji

się

tempa gry chcieli wywalczyć

kim wynikiem zakończy się

jak najkorzystniejszy wynik.
Trzeciego

gola w zamie-

dera była zaskakująca i nie-

szaniu

podbramkowym

mal
natychmiastowa.
Po
składnej akcji Cyzman — Do-

bramce goście mieli szansę

strzelił Kasperowicz.

Po tej

i po pierwszej połowie go-

spodarze schodzili z zapasem dwóch bramek. Gdy Janusz Prądziński strzelił
swoją trzecią bramkę z rzutu karnego,

że wygrana będzie wysoka

wydawało

Prime Food Brda Przechlewo - Bytovia Bytów
6:4 (3:1)
1:0 — 6 min Tadeusz Prą-

dzyński, 1:1 — 10 min Chojnacki, 2:1 - 26 min Janusz
Prądzyński, 3:1 — 37 min Janusz Prądzyński, 4:1 - 52
min Janusz Prądzyńśki (kar5:3 -73 min Dariusz Szopiń-

bramki. Przy wyniku 5:4 zawodnicy z Bytowa nie wykorzystali

rzutu

nusz Prądzyński.

Bez punktów
Kaszubia Studzienice MKS Debrzno 2:0 (1:0)
MKS: Szychowski, Sadowski, Soszka, Petrecki,
Grabka, Markiewicz (69 min
Janusz), Tarczyluk, Borkow-

ski, Wójtowicz, Beger, Koroś.
Trener Krzysztof Borkowski.

ski, 6:4 — 88 min Janusz Prądzyński.
Brda: Wróblewski, G. Reinert, Jóźwiak, Ginter, Wasiniewski, T. Prądziński, Myszka, Szopiński, Wirkus, J. Prądziński, Medel. Trener Andrzej Pluto-Prądziński.
Jak powiedział nam po

Piłkarze MKS z różnych
przyczyn na to spotkanie
udali się w dwunastoosobowym składzie i chociaż grali niezwykle ambitnie, nie

meczu trener Brdy Andrzej

sprostali i ryw. alowi.

Gospodarze po raz dziewiąty z rzędu odnieśli zwycięstwo na własnym boisku.

Pluto-Prądziński już daw-

jbić
REKLAMA

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

fax
/O 58/ 778
44 55

e-mail: balex©balex.com.pl

Centrum Pokryć
ul. Plantowa
tel. /059/

ART
- DEK

blacha trapezowa 18 T

11c, 77-300 Człuchów
834

14 53, fax /059/834

62 00

karnego,

a rezultat meczu ustalił Ja-

size
s Ua zli

tel.

się,

i łatwa. Goście niespodzie-gj
wanie szybko zdobyli dwie”

ski, 5:4 — 77 min Mądzelew-

w siatce wydawało się, że ta-

wał go tyle zdrowia. Obydwie jedenastki zagrały
bardzo ofensywnie i niezwykle luźno w obronie.
Zaczęło się bardzo dobrze

Horror
w Przechlewie

spodarze rozpoczęli tak zde-

pastników Nowicki i Kotys,
którzy trafiali do bramki gości. Czarni nie zwalniając

no mecz w wykonaniu jego
podopiecznych nie koszto-

Wysockiego.

cydowanie i skutecznie, że
po dziesięciu minutach gry
o sobie skuteczny duet na-

znalazła

bardzo zaostrzył. Na minutę
przed końcem pierwszej po-

ny), 4:2 — 64 min Wilczyński,
4:3 - 69 min Mądzelewski,

bramkę

na

na zmianę rezultatu, ale nie

wykorzystali rzutu karnego.
Od tego momentu mecz się

bramkarza.

Orkana,

strzał

zawodnik

to spotkanie. Odpowiedź li-

Pa

płatna dostawa do domu

żadnych szans bramkarzowi
gości. Wymęczone, ale cenne
trzy
punkty
pozostały
w Człuchowie.

metrów

a piłka po długim locie i błę-

dT [EJ Ta NO
z Twojego regionu
[O

wksza - Lewicki ten ostatni,
będąc sam na sam, nie dał

było już 2:0. Znów dał znać

dzie Kaszuby

|

Fot. Józef Szymanowski

trafił Haziak. Gdy z około 30
oddał

( "e

Hokejowym wynikiem zakończył się mecz w Przechlewie. Brda pokonała Bytovię 6:4.
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blacha płaska

cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

(KP)

