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Grzegorz Maj został
stypendystą Fundu| szu Pomocy Mło-

dym Talentom Jolanty i Aleksandra
| Kwaśniewskich.

Wyniki za tydzień.

Niedawno z rąk pa-

akończyliśmy już plebiscyt na Najś »« sympatyczniejszego Belfra Powiatu

ry prezydenckiej
odebrał nagrodę-

Człuchowskiego 2001. Kiedy zamykali-

-stypendium.

śmy ten numer, kupony jeszcze do nas
docierały, dlatego ostateczne wyniki

str. 4

plebiscytu opublikujemy dopiero za tydzień.
W ciągu ostatnich siedmiu dni trwania
plebiscytu nie zmienił się jego lider —
Zbigniew Suchacki, nauczyciel matematyki z Człuchowa. Zdobył on do tej pory
— Mikołaj dostaje

171 punktów. Na drugim miejscu, z 98

co roku tak dużo
listów, że musi
trzymać je w kom-

punktami, nadal plasuje się Maria Opar,
ucząca w klasach I-III człuchowskiej
szkoły podstawowej. Trzecie miejsce zajmuje Mariusz Bauza, fizyk z Człuchowa
(84 pkt). Zastąpił on na tym miejscu
Leszka Chmielewskiego, nauczyciela wychowania fizycznego w Przechlewie, który zdobył do tej pory 75 pkt.

puterze - tak

przynajmniej
twierdzi Laura, je-

den z Kubusiów
Puchatków.
:

Dużą popularnością cieszy się nasz kole-

str. 6

: | Opel prowadzi
|
Drugą kolejkę spotkań rozegrali siatkarze. Reprezentacja Szczepana

Sport miała okazję przekonać publiczność, że dysponuje wysoką formą i będzie pretendować do tytułu
najlepszej drużyny tegorocznych
rozgrywek.

str. 12

ścieni”
| « „Władca pier

kowy na wideo
|- film rysun

groda
- konkurs Z na

|

- Zajmowanie się błahymi sprawami - tak komentował statut Młodzieżowej Rady Miasta
Edward Kądziela.
Fot, Piotr Furtak
pubu wysyłał Edward
Kądziela,
>”
człuchowski radny młodzież z rady juniotów. Pan Edward sam o sobie mówi, że jest „byłym belfrem”, nadal ma jednak czerwony długopis. Pokreślił nim
jeden z projektów statutu
Młodzieżowej Rady Miasta,
przygotowany na ostatnią sesję dorosłej RM.
- Ten projekt nadaje się jedynie do pieca - komentował.

Kądziela

stwierdził,

że

ze

statutu wynika, że młodzież
będzie zajmowała się błahymi
sprawami. Inne zdanie na ten
temat miała większość innych
rajców.
- Młodzież wykonała kawał
dobrej roboty - komentował
Wojciech Mróz, przewodniczący RM. - Był już statut rady juniorów, który wy, lądał
jak statut FWP
SZaNA Jam
czarów.
Opiekunką młodych samoGrażyna
rządowców
jest

Misztal,

wcześniej

ga redakcyjny —- Mariusz Rutkowski, który uczy wychowania fizycznego w Przechlewie. Do tej pory wpłynęło na niego
86 kuponów. Pierwsze punkty w plebiscycie otrzymały dwie nauczycielki: Beata Ciemińska i Magdalena Szadziewicz.
Przypominamy, że belfer, który zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma tytuł najsympatyczniejszego nauczyciela powiatu
'człuchowskiego. Trzech najbardziej lubianych nagrodzimy, a wśród uczestników plebiscytu rozlosujemy upominki
„Dziennika”.
(BaKa)

jednak

z młodzieżą pracował nie kto
inny jak... Edward Kądziela.

REKLAMA

- Pierwszy projekt, który
wpłynął do komisji statutowej
był nieco poprawioną wersją
statutu

przygotowanego

"| prenumeracie
PPI

pod

SI

pana opieką - odpowiadała na
zarzuty radnego Kądzieli Dorota Mazur - przewodnicząca
| Młodzieżowej Rady Juniorów.
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UW

UC

WIE UO JĘ LTU JI

sty. 3

REKLAMA

oki
SJ

%

OKNA PCV ZENKA
PRODUCENT

Codziennie

mgr inż. Jerzy Zenka

OKNA

POŚ

ZEWKA

| z"

mk
:

l

Do wybranych modeli
dodajemy zegarek swatońz
lub inny atrakcyjny
prezent.

potrawy Z OWOC

ów morza

Motorola

49 zł
GRANO
TERG

V35670

Słoermene G3BHI

2 grosze

Człuchów, ul.Szczecińska 9

Ceny netto dla wazystkich
taryf.

Gzezegółowy omnik | regulamin promocji dostępny jest w punktach sprzedaży sieci fire.

ala.

Wa
R-1531/R/1416

10136459/A/1432

amowity
i e Skuter - nies
ego
wynalazek pewn
| Amerykanina
smakowite
e Przepisy na

„ piątek
7 grudnia 2001 r.

|
|

ECTEDI

SE

Opinie

zd oC

TTS

Moim zdaniem

Człuchów. Zwolnienia w szpitalu

Jest praca

Zachęcamy Czytelników do

Skandal - dobrze
przemyślany

m Pielęgniarki poszukiwane

dzielenia się z nami swoimi
opiniami, spostrzeżeniami,

uwagami. Co tydzień zamieszczać będziemy wypowiedzi naszych Czytelników.
Jeśli pragną Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami, tym co Was dziwi, dener-

wuje, ale również tym, co
cieszy - zapraszamy do nas.
Zapewniamy anonimowość.

m Chodnik
dla pieszych

K

Chce ULU

l:

tala zasilą

szeregi

bezro-

piątek

wypo-

W

czo-opiekuńczego (readaptacja i rehabilitacja osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, zarażonych

wirusem HIV, AIDS), wiek do 50 lat;

zawodowym lub podstawowym: I fryzjer - mile widziany staż pracy; l blacharz - wyk. zas. zawodowe, staż
pracy 2-3 lata; Ml lakiernik — wyk. zas. zawodowe, staż

Wśród zwolnionych 18'u osób, 10 to tzw. biały personel, w tym dwie oddziałowe. Wszyscy mają co najmniej 30-letni staż pracy.
Paradoksalnie właśnie to
było głównym argumentem
do ich zwolnienia. Każdemu
przysługuje co najmniej zasiłek przedemerytalny, o ile
zdąży zarejestrować
się
jeszcze w tym roku. Aby to
zrobić, zamiast protestować
musi poprosić swojego pracodawcę o skrócenie czasu

jące z powrotem na ulicę stanowią zagrożenie dla innych
pojazdów.
Mieszkanka Człuchowa

M Co zamiast
fontanny
- Zastanawiam się, co dalej

wypowiedzenia. Jak stwier-

z terenem, na którym jeszcze kilka miesięcy temu była fontanna i ścieżki space-

kiem

pracy 2-3 lata; Ml piekarz - wyk. zas. zawodowe; M sto-

larz — wyk. zas. zawodowe, staż pracy 2-3 lata; M sprzątaczka - 1/2 etatu;
Nowa oferta pracy za granicą: Dla polskich pielęgniarek
we Włoszech - w regionie Veneto. Wymagania: wykształcenie medyczne (liceum lub studium medyczne), prawo
do wykonywania zawodu pielęgniarki, wiek i płeć nie
znaczenia. Wymagane dokumenty: dyplom ukończeniĄ
szkoły medycznej, dyplom pielęgniarki, wpis do Izby Pić”
lęgniarskiej, prawo do wykonywania zawodu, zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu,
szczegółowy godzinowy program przebiegu edukacji

w szkole medycznej. Znajomość języka włoskiego nie jest
konieczna. Ostateczny termin składania dokumentów

w Filii WUP
20.12.2001.
średnictwie
z Dąbrowy

dza starosta, ta „naturalna
redukcja” jest kolejnym kro-'
w

celu

zmniejszenia

jest przeznaczone pod bu-

wych, pod adresem: http://pup.czluchow.shl.pl.

ków wynika, że zatrudnie-

dynki mieszkalne z zapleczem usługowym. Jak na razie nie widać, żeby ktokol-

w Słupsku, VII piętro, pok. 721, upływa
Szczegółowe informacje uzyskać można w PoPracy PUP w Człuchowie, przy ul. Jerzego
Ila, 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 interneto-

przerostu
zatrudnienia
w szpitalu. Z analiz związ-

rowe. Podobno to miejsce

(ana)

nie jest niższe niż wymagają tego normy i bezpieczeństwo pacjentów. A starosta

Miasto w obiektywie

zamiast

£ Dawniej i dziś

ratować

szpital.

- dobija

->

(ste

e

Człuchów. Poznać całą prawdę

Otwieranie teczek
O wielu sprawach, wiem,
chcę się jednak dowiedzieć

RAJ

starczy
wypełnić
wniosek, poczekać
pół roku i teczki skrzętnie
skrywane gdzieś w archiwach odsłonią swoje tajemnice. Wystarczyło wyjechać za granicę (tę nieodpowiednią oczywiście),
aby być podejrzewanym
o szpiegostwo. Ci, którzy
podczas dyżuru pracowników
Instytutu Pamięci
Narodowej
przyszli do
człuchowskiego sądu złożyć wniosek o udostępnienie swoich akt, najczęściej
byli pewni, że interesowały się nimi służby specjal-

ne. Co

napisano

w

więcej.

Podczas dyżuru pracowników IPN wnioski pobrało
kilkadziesiąt osób.
-

ich

- Jestem pewien, że interesowano się moją osobą —

mówi Tadeusz M. - W laosiemdziesiątych

jest

by-

łem działaczem NZS. Traktowałem to jednak jako
przygodę z rewolucją, a nie
jakieś
namaszczenie.

ny do współpracy. Na początku były to jedynie luźne rozmowy - gdzie byłem,
z kim się spotykałem... Sugerowano mi też, że to ja
jestem szpiegiem. Wiem,
jak to było naprawdę. Chcę
sprawdzić, jak przedstawiono to w dokumentach.
Nie ma to dla mnie jednak
większego znaczenia - nigdzie nie kandyduję, nie
jestem

szałem, że jest taka możli-

wość i przyszedłem. Na
pewno nie jechałbym nigdzie, aby otrzymać dokumenty dotyczące swojej

inny

Na prawdę trzeba
poczekać

osoby.

Na przeczytanie dokumentów trzeba jednak trochę poczekać. Pierwsza
wersja będzie zresztą anonimowa. Jeśli dana osoba
zostanie

- Wiem, że interesowano

się moją osobą — mówi jeden z mężczyzn. - Wyjeżdżałem służbowo do Stanów Zjednoczonych. Po
powrocie byłem namawia-

Budynek sądu został wybudowany w latach 1851-1859
na działce wydzielonej przez władze miejskie. Na budowę utworzono fundusz, na który wpłynęło m.in. 300 talarów z kasy miejskiej, 40 drzew z lasu miejskiego oraz
576 talarów ze składek dobrowolnych. W rzucie poziomym budynek zbliżony jest do litery T. Skrzydło dłuższe
budynku jest równoległe do ulicy. Tak jak w dziewiętnastym wieku budynek spełnia funkcje sądu.

zaangażowany

nie

a ktoś

Fot. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Człuchowie

w politykę. Po prostu usły-

dostał paszportu.
:
Ci, którzy przyszli po
wnioski, nie chcą zdradzać
swoich danych. Najczęściej
szybko uciekają, nie chcą
rozmawiać z dziennikarzami. Inni mówią, ale jedynie
anonimowo.

otrzymał,

Po przygodzie
z rewolucją

tach

Zainteresowanie

tu większe niż np. w Bytowie i Lęborku - mówiły
Aneta Bach i Karolina Pokwicka, archiwistki gdańskiego oddziału IPN. - Ludzie interesują się między
innymi tym, dlaczego ktoś

teczkach - tego jeszcze nie
wiedzą.

r MOTO]

c. lekarz - specjalista do prowadzenia oddziału leczni-

na — stwierdza starosta.

jeszcze samochody wjeżdża-

ryan

wyk. średnie lub wyższe, mile widziane prawo jazdy kat.

tują pozostali pracownicy. —

dzieć matki z wózkiem. Nie
dość, że taka sytuacja nie jest
bezpieczna dla pieszych, to

Tadeusz z Człuchowa
Na telefony Czytelników
pod numerem tel.
83-450-27. Można także
przesyłać do nas listy. Nasz
adres: pl. Wolności 4, 77300 Człuchów.
o

(znajomość chemii organicznej), wiek do 35 lat; M grafik

komputerowy - Wyk. średnie, znajomość programów graficznych; Ml technik mechanik - wymagana znajomość rysunku technicznego, obsługa komputera, obrabiarek numerycznych; I technik technologii drewna — wyk. średnie, znajomość obsługi komputera; MI zaopatrzeniowiec -

„Decyzja dobrze przemyśla-

samemu, a co mają powie-

tówką. A na pewno nie jest
nią wydeptany trawnik.

średnie; I laborant chemiczny — wyk. średnie techniczne

wiedzenia otrzymało 18
osób. To skandal - komen-

skiego w Człuchowie. Przy
ulicy jest kilka zakładów prywatnych i sklepików, przy
których parkuje sporo aut.
Niektóre stoją na chodniku.
Trudno jest czasami przejść

wiek coś tam budował. Fontanna stała w tym miejscu
tak długo, że wpisała się już
w. krajobraz Człuchowa.
Szczególnie lubiły ją dzieci,
- ale nie tylko. Centrum miasta powinno być jego wizy-

dla osób z wykształceniem wyższym i średnim: II technik

mechanik - wymagana znajomość rysunku technicznego,
obsługa komputera; Ml agent ubezpieczeniowy — wyk.

olejni
pracownicy
człuchowskiego szpi-

botnych.

- Denerwuje mnie, że wiecznie zastawiona przez samochody jest ul. Wojska Pol-

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy w Człuchowie, ważne na dzień 04.12.2001 r.
:

uznana

za

po-

krzywdzoną, będzie mogła
poznać całą prawdę. Dokumenty z IPN mogą być nawet podstawą do procesów
o odszkodowanie.

(pif)
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Zdarzyło się

Człuchów. Starzy kontra młodzi

W jesiennym nastroju

Wiele hałasu o statut

SĄPOLNO CZŁ. Twórczość ks. Jana Twardowskiego i Leopolda Staffa
dominowała na wieczorku

poezji w Sąpolnie Człuchowskim. Zorganizowały

go: Anna Meyer, Małgo-

— Myślę, że radny Kądziela jest dobrym belfrem, po raz pierwszy
uczestniczyłem bowiem
w lekcji, którą odebrałem jako świetny kabaret - komentował wywody członka Klubu
Radnych Unii Pracy
podczas ostatniej sesji
RM radny Henryk
Treszczyński.

rzata Modrzejewska

i Agnieszka Lemańczyk.
Nie zabrakło również piosenek dotyczących obec|
nej pory roku, m.in. „Zołty,

jesienny liść”, czy „Pamiętasz, była jesień” w wyko-

naniu Agnieszki Lemańczyk. — Cieszę się, że
wśród zgiełku i pośpiechu,
jakie niesie nam codzienność, znaleźliśmy czas na
to spotkanie — mówiła Anna Meyer.
(md)

Fot. Marcin Drobiński

Seniorzy dopisali

Edward Kądziela miał
-sporo zastrzeżeń do jednego z projektów statutu Mło-

W:

Anna Meyer (stoi) była
jedną z organizatorek
wieczorku poezji.

dzieżowej Rady Miasta. Według
niego,
młodzież

swoim statucie nie okre-

śliła czym się naprawdę będzie
zajmowała.
Pana

Edwarda bulwersowały takie sformułowania jak „typowanie radnych”, podczas
gdy odpowiedniejsze jego
zdaniem byłoby określenie
„wybieranie”. Miał też zastrzeżenia

„szkół

do

wyrażenia

ponadpodstawo-

wych” użytego w projekcie
kilkakrotnie (według niego
poprawniej byłoby użyć
słów gimnazjum i ponadgimnazjalnych).
Kądziela pokazywał do :
kamery

lokalnej

telewizji

pokreślony przez siebie
statut, stwierdził, że powinno się go spalić w piecu.

—- Jeśli chce pan spalenia
tego projektu, to nie widzę

potrzeby przybliżania go do
kamery - komentowała Dorota Mazur, przewodnicząca

rady juniorów.

e
PFL:

Pierwszy projekt, który wpłynął do komisji statutowej był nieco poprawioną wersją statutu, który przygotowaliśmy pod pana opieką — mówiła do Edwarda Kądzieli Dorota Mazur (na zdjęciu z kartką).
Fot. Piotr Furtak
Według licealistki, wywód radnego Kądzieli to
„czepianie się szczegółów”.
Obrona projektu przez Dorotę Mazur nie spotkała się
ze zrozumieniem unioni-

stów. Zarzucali jej obrażanie swojego partyjnego kolegi.
— Bezczelne, zuchwałe

obrażanie radnych na tej
sali jest niedopuszczalne komentowała Flżbieta x
zefowska.
Kto kogo obraził - na to
pytanie
ostatecznie
nie

udało się znaleźć odpowiedzi.
—- Niedopuszczalne było
obrażanie tych młodych ludzi — mówiła radna Urszula
Trzebiatowska. - Słownictwo radnego Kądzieli nic
pozytywnego nie wniosło.
Dyskusja była tak zacie-

pokazano je-

dynie po to, żeby pokazać
jak pracowano nad ostateczną wersją.

stanawiała się nawet nad
swoją rezygnacją z funkcji

podstawie tego statutu pra-

opiekuna rady juniorów.
Los statutu rady juniorów przesądzony był już
przed obradami. Klub Radnych Unii Pracy stanowi

- Niech

oni zaczną

cować — mówił radny Wiesław Fiuk. - Jeśli zauważą,
że coś jest źle - sami będą
to zmieniać.

(pif)

14-15 grudnia br.
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— Impreza ta, będąca inicjatywą również partnerów

ze Słupska - Klubu Wolontariusza przy Słupskim Cen-

prezent.
MACD WCC

- jest
Polsce,
świecie
Mazur,

przewodnicząca Rady Juniorów, która jest głównym organizatorem zabawy. Poprzez organizację występów,
koncertów, zbiórek pieniędzy i pluszowych maskotek,
ganizatorzy

sda.

A

chcą

przede

wszystkim zwrócić uwagę na
potrzeby dzieci. Do współorganizacji Dni Pluszowego
Misia włączył się również
Miejski
Dom
Kultury
w Człuchowie, w którym od-

będzie się wystawa nagro-

' Motorole V3670

49 zł

dzonych prac oraz zorgani-

Siemens CBI

z grosze

SUPERCENA

CZŁUCHÓW, ul. Królewska 13, tel./fax (059) 83-43-844, kom. 0604-507-837
Ceny netto dla wazyotkich
taryf.

Szczegółowy cennik I regulamin promocji dostępny jest w punktach sprzedaży sieci Era.

ya
1
R-1529/S/1416

nie seniorów z Rzeczenicy. Z zaproszenia skorzystało

ok. 50 osób, które ukończyły 60 lat. W spotkaniu uczestniczyli również: Lech Jabłoński, wójt gminy Rzeczenica,

Adam Przygodzki, przewodniczący Rady Gminy oraz
sołtys Maria Guza.
— Zaproszenia wysłane zostały do prawie 100 osób, ale
spora część z nich choruje, dlatego odwiedzimy je w domu i poczęstujemy upieczonym specjalnie na tę okazję

ciastem — mówią organizatorki spotkania.
Wieczór wspomnień rozpoczęły występy dzieci z SP

w Rzeczenicy, prowadzone przez Joannę Gilewską i Katarzynę Orzłowską. Impreza została przygotowana z funduszy gminnych rady sołeckiej, GOK-u i organizatorów.

(ZZ)

i firmy Romgaz, której siedziba mieści się m.in. przy ul.
Słowackiego w Człuchowie. Dzisiaj drukujemy siódmy

do przedszkoli i szpitala, or-

dodajemy zegarek swatcń:
lub inny atrakcyjny

RZECZENICA. Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich
i miejscowej jednostki OSP odbyło się pierwsze spotka-

Konkurs na półmetku

a następnie przekazanie ich

wybranych modeli

Fot. Hanna Zwolińska

Minął pierwszy tydzień nowego konkursu „Dziennika”

PATRON

chodów I Ogólnopolskich ,
Dni Pluszowego Misia, które odbędą się w Człuchowie

Humory seniorom opisywały.

„Dziennik”i Romgaz

AE

trum Wolontariatu
pierwszą tego typu w
Europie, a może i na
—- wyjaśnia Dorota

Do

na

dm

szyscy lubią misie
Barei, a dzieci będą rysować postacie z bajek i szyć
maskotki A wszystko to
z okazji regionalnych ob-

Pierwowzór

kła, że Grażyna Misztal za-

Pluszaki dzieciom

amorządowcy
będą
© czytali dzieciom bajki,
w kinie obejrzeć będzie
można „Misia” Stanisława

w człuchowskim samorządzie mniejszość. Inną kwestią jest to, że głosowano
nie nad pierwszym, tak żarliwie komentowanym projektem, ale nad drugim.

zowana zostanie kawiarenka. Patronat medialny nad
imprezą objął „Dziennik
Bałtycki”. W przyszłym tygodniu podamy dokładny program imprezy.
(BaKa)

kupon. Wystarczy uzbierać 8 z 13 kuponów, aby otrzy-

mać zestaw upominków z logo „Dziennika Bałtyckiego”
i Romgazu. Wszystkie komplety kuponów wezmą udział
również w losowaniu atrakcyjnych nagród: zestawu fe-

jerwerków, radiomagnetofonu i bonu na tankowanie
gazu. Zostały one ufundowane przez firmę Romgaz,
który zajmuje się przede wszystkim dystrybucją gazu.
Można tu także kupić fajerwerki, rowery i olej opałowy.
Na kupony czekamy do 18 grudnia br. Wyniki ogłosimy

w świątecznym numerze „Dziennika Człuchowskiego”,
który ukaże się 21 grudnia br.

(BaKa)

Ludzie
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Dysza
sieć lokalnych informacji

Człuchów. Komputer od prezydenta
Panią, której anons wraz ze zdjęciem opublikowaliśmy 23 listopada
br. pod numerem sygnatury 1406,
prosimy o kontakt, tel. 30-03-381.
Jeżeli dokucza Ci życie w samotno-

widziana. Odpiszę na każdy poważny list.
sygn. 1480
Zodiakalna Waga, lat 57, wzrost
155 cm, waga 57 kg, na emerytu-

ści, a chciałabyś to zmienić, jesteś

rze, spokojna o dobrym sercu, wy-

-pogodną optymistką, domatorką,
szczerą i obdarzoną poczuciem humoru panią w wieku około 40 lat,
to napisz do wdowca w kwiecie
, Wieku. Być może tą drogą poznamy
się i odmienimy monotonię życia.
sygn. 1473

rozumiała, odpowiedzialna, z poczuciem humoru, szukam przyjaciela. Samej jest smutno i źle - jeżeli
i panu, to proszę napisać, będziemy
się wzajemnie wspierać. Pan bez
nałogu alkoholowego.
sygn. 1481

Jestem osiemnastolatką, wysoką,
o blond włosach i zielonych oczach.
Z natury jestem spokojna i tolerancyjna. Cenię uczciwość, wierność
i zaufanie. Poznam chłopaka o ta-

Jestem 21-letnią blondynką,
160cm/53 kg, poznam pana w wieku 24-26 lat, szczerego, bez nałogów, zmotoryzowanego, z okolic
Gdańska, z ZK wykluczeni.
sygn. 1482

kich zaletach. Jeśli je posiadasz, na-

pisz, a może się poznany.
sygn. 1474
Rozwiedziona spod znaku Byka,
pracująca, towarzyska, lubiąca dobrą muzykę, spacery, pozna miłego
i sympatycznego pana do lat 35,
bez nałogów w celu towarzyskim.
Zdjęcie mile widziane.
sygn. 1475

Gdzie-jesteś? Gdzie cię szukać? Czy
uda mi się odnaleźć choć jedną, bez
kłamstw, bez dzieci, naprawdę samotną, ze skromnym mieszkaniem
w wieku do 50 lat? Jestem uczciwym, skromnym, pracowitym, zadbanym, całkowicie samotnym mężczyzną, 173 cm/65 kg/52 lata.
sygn. 1483
:

Filigranowa szatynka z poczuciem
humoru, wyższym wykształceniem
i mieszkaniem, lubiąca podróże pozna sympatycznego, niezależnego
finansowo kawalera w wieku 3035 lat, z minimum średnim wykształceniem, bez zobowiązań. Foto

Szwed, pochodzenia polskiego, lat
43, 175 cm wzrostu, przystojny, pozna panią zgrabną, inteligentną,
trzeźwo myślącą o życiu rodzinnym,
w wieku 30-35 lat. Foto mile widziane.
sygn. 1484

mile widziane. Panowie z ZK wyklu-

czeni.

sygn. 1476
Panna, 36 lat, katoliczka, z wykszt.

wyższym. Nie wyróżniam się urodą.
Cenię w życiu trwałe wartości. Poznam kawalera zdecydowanego założyć rodzinę, katolika, 36-42 lat,
niezależnego, bez nałogów i zobowiązań, który nie szuka modelki,
lecz kogoś, z kim można dzielić
zwykłe, szare dni. Odpowiem na
każdy poważny list od panów
z Trójmiasta. Na tel. kom. nie odpowiadam. Panowie z ZK wykluczeni.
sygn. 1477
Samotny 26-latek, 176 wzrostu,

blondyn o niebieskich oczach, pracujący, zadbany, z poczuciem humoru. Pozna panią do lat 26, miłą,

szczerą, wrażliwą, która również
szuka przyjaciela. Mile widziany nr
telefonu.
sygn. 1478
Mam 28 lat. Jestem średniego
wzrostu, bez nałogów i zobowiązań. Lubię aktywny wypoczynek,
wycieczki rowerowe i piesze w plener, a także dobrą muzykę, ciekawy
film i fascynującą książkę. Cenię
uczciwość i odpowiedzialność. Poznam dziewczynę w wieku 21-28
lat, wesołą, poważnie myślącą
o stałym związku. Fotografia oraz
numer telefonu mile widziane.
sygn. 1479

Wolna i b. samotna (42/163/46) romantyczka. Cenię szczerość, szanuję
uczucia innych ludzi. Lubię dobrą literaturę i muzykę. poznam uczciwego pana, spragnionego kobiecego
ciepła i domowego ogniska, z którym mogłabym porozmawiać na
każdy temat i który dostrzega w kobiecie coś więcej niż tylko pomoc
domową. Panowie z ZK wykluczeni.
sygn. 1485
Jestem miłym i spokojnym 22-letnim kawalerem, który dobrocią
i uśmiechem rozpędza wszystkie
smutki. Szukam miłej i uczciwej
dziewczyny w wieku 20-24 lat. Wykształcenie nieistotne. Odpowiem
na każdy list. Numer tel. przyspieszy
kontakt. Lew.
sygn. 1486

Mam 37 lat, 166 cm, wykształcenie

zawodowe. Jestem uczciwy, opiekuńczy (palący) spod znaku Ryb.
Pragnę pokochać i poślubić niebrzydką panią w wieku 27-40 lat,
150-160 cm wzrostu, stan cywilny
obojętny. Pani z własnym „M” mile

Grzegorz Maj został
stypendystą Funduszu
Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.
Niedawno z rąk pary
prezydenckiej odebrał
nagrodę-stypendium.
W Pałacu Prezydenckim
odbył się finał V edycji

funduszu Fundacji „Porozumienie bez barier”.

Z rąk pary prezydenckiej
stypendia

odebrało

|

52 wy-

bitnie
uzdolnionych
uczniów, wybranych spośród
421 kandydatów. Grzegorz
znalazł się wśród nich. Jako
jedyny otrzymał komputer,
gdyż było to jego marze-

niem, pozostali uczniowie —
stypendia — po 3000 zł.

Grzegorz jest uczniem
Gimnazjum nr 1 w Człuchowie. Jego zdolności odkryli
nauczyciele w młodszych
klasach szkoły podstawowej.
Od czwartej klasy systematycznie brał udział w różnego rodzaju
konkursach,
głównie matematycznych.
W ubiegłym roku szkolnym

Już wiadomo, że w tym
roku szkolnym Grzegorz
Maj weźmie udział
w sześciu konkursach
przedmiotowych.
osiągnięcia

matematyczne

w konkursie „Kangur” otrzy-

mał trzy razy główne nagrody — wyjazdy zagraniczne do
tykiem w województwie poLegolandu w Danii, Heide
morskim. Do jego sukcesów:
Parku - wesołego miastecznależy dodać dobre wyniki
ka w północnych Niemczech
w Szkole Podstawowej nr ' oraz do Czech. W nagrodę-za
1 w Człuchowie także z maudział w konkursie matematematyki, fizyki, języka poltycznym „Mat 2000” pojechał
skiego, historii oraz języka
na obóz jeździecki do Boboniemieckiego. Do tej pory za
wicka koło Międzyrzecza.
został najlepszym

matema-

PETE

CALU

Mam 30 lat, wykszt. wyższe, wy-

Tak jak inni

sukcesy, w czerwcu zgłosi-

Jego wychowawczyni

za-

pewnia, że Grzegorz mimo
zdobytych osiągnięć pozostał normalnym chłopcem.
— Bardzo dobrze jest odbierany w klasie, jest lubiany
— mówi Lidia Skwierawska,
wychowawczyni klasy IIIh
człuchowskiego Gimnazjum
nr 1.- Skromny, zdolny, koleżeński, sympatyczny, prącowity — takimi cechami można
określić
Grzegorza.
W czerwcu ubiegłego roku
na zakończenie roku szkolnego otrzymał nagrodę dyrektora szkoły oraz nagrodę

. chowuję 8-letniego syna. Poznam
pana, poważnie myślącego o życiu,
szczerego, lubiącego dzieci, który
dałby nam poczucie bezpieczeństwa
i pragnie trwałego związku opartego na miłości i szacunku. Panowie
z ZK wykluczeni. Bardzo mile widziane foto, nr telefonu lub e-mail
przyspieszą kontakt.
sygn. 1487

burmistrza Człuchowa.
Jest jednym z najlepszych
uczniów w szkole. Jego średnia ocen jest bardzo wysoka.
—W pierwszej klasie gimnazjalnej
średnia
ocen
Grzegorza wynosiła 5,33,
natomiast w drugiej 5,67 powiedziała Jadwiga Suchacka, nauczycielka matematyki. —- Ze względu na jego

Jeśli pogubiłeś się, a życie wciąż
płata ci figle - napisz do mnie, jestem samotną matką z dwójką dzie-

łam go do Funduszu Pomocy
Młodym Talentom w War-

szawie. Wniosek został pozytywnie zatwierdzony.

W ognisku
na organach
Nie

tylko

matematyka

jest pasją Grześka. Uwielbia
także informatykę, fizykę,
język polski, a także geografię. Już wkrótce będzie brał
udział w kolejnych konkur-

sach
przedmiotowych.
Oprócz tego chodzi na zajęcia do ogniska muzycznego.
- Uczy się gry na keybo.
ardzie — dodaje Marian Maj,
ojciec Grzegorza. - Trochę
czyta o swoim mieście. Zdobył kiedyś pierwsze miejsce
W konkursie wiedzy o Człu-

chowie. Na

razie nie ma

sprecyzowanych zamiłowań,
interesuje się wszystkim.
Dużo rozmawiamy. Jestem

dumny z osiągnięć syna.

steś szczery, uczciwy, pracowity,
wiesz co w życiu jest naprawdę
ważne, czekam na poważne listy,

wiek jest bez znaczenia. Proszę, by
pisali panowie raczej od 170 cm
i tacy, którzy życie w rodzinie traktują poważnie.
sygn. 1488

REKLAMA

Już 22 grudnia Dziennik Bałtycki
będzie miał dla Czytelników płytę w prezencie
iara

Nadzieja c

TY

tość

Na płycie znajduje się nagrane przesłanie

Cel

na nowy wiek Ojca Świętego Jana Pawła II

i Prymasa Tysiąclecia
e
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Tekst i zdjęcie
Krzysztof Lichucki

ci, mam 30 lat (173 cm). Jeżeli szu-

kasz cichej spokojnej przystani, je-

Jestem niebrzydkim kawalerem.

Nastoletni

>

Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

z archiwalnych zbiorów Radia Niepokalanów
i Instytutu Prymasowskiego.
Są też tradycyjne kolędy - polskie i kaszubskie
- w wykonaniu muzyków z Pomorza.
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Człuchów. Przedszkolaki o św. Mikołaju

Bez paszportu przez świat
— Mikołaj dostaje co roku tak dużo listów, że musi
trzymać je w komputerze - tak przynajmniej

twierdzi Laura, jeden z Kubusiów Puchatków.
Laura to zresztą prawdziwy mikołajowy ekspert.
Na temat pana z siwą brodą wie bardzo dużo.
Inne dzieci z człuchowskiego Przedszkola nr 1 też
są zorientowane w temacie.
Jedno jest pewne — mieszka
gdzieś na północy. Prawdopodobnie w Laponii. Gdzie to
jest? Wiadomo, że gdzieś za
granicą. Co roku wybiera się

nie musi
przekraczać granicy.

znajduje się gdzieś na górce.
- To wygląda

tak, jakby

zjeżdżał z górki —- mówi Mateusz. — Jak nie ma śniegu, to
nie przychodzi. Nie wiem
tylko, dlaczego jak teraz jest

— Jedzie saniami z reniferami — twierdzi dziewczyn-

zastanawia się Tomek.

Mikołaj.

Według niego dom Mikołaja

znacznie więcej wie Sandra.

się,

Nie wszystkie sześciolatki wierzą w to, że do ich do-

Nieco inną teorię na ten

- Leci po niebie, dlatego
nie potrzebuje paszportu sądzi Patryk.
Na temat sposobu, w jaki
porusza się grudniowy gość,

Zastanawiają

co robi gość z workiem prezentów jak jest już w Polsce,
a nie ma śniegu.
— Może jeździ taksówką -

ka. - Renifery lecą po niebie
na zaczarowanym
pyłku.
Dlatego Mikołaj

temat ma jeden z chłopców.

w podróż po całym świecie.

No właśnie. Dzieci mają
zagadkę.

śnieg, to go nie ma.

mu

przychodzi

prawdziwy

— Nie jest prawdziwy, widziałam jak się przebierał
i zakładał sobie brodę — mówi Agnieszka.
sądzi
Julia
Podobnie

z Kangurów.
—- Wiem, że nie jest praw-

dziwy, bo ostatnio w przedszkolu za Mikołaja przebrała się pani Agnieszka.

Poznałam ją
po głosie
- twierdzi dziewczynka.
Większość dzieci nie wierzy jednak w to, co mówią ich
koleżanki. Mikołaj jest prawdziwy na 100 procent. Nie
wiadomo tylko, jak jest z jego
brodą - ona niekoniecznie
musi być prawdziwa. Komu
chciałoby się zresztą zapuszczać taką długą brodę.
Ożywioną dyskusję wzbudza też pytanie o to, czy jeden

Mikołaj zdążyłby dotrzeć
z prezentami do wszystkich
dzieci. Okazuje się, że wcale
nie jest pewne, że jest tylko
jeden. Na przykład Dawid,

on jest święcie przekonany,
że są dwa Mikołaje. Szymon
uważa,

że jeden

jest

e

e

:

:

>

siek sądzi, że są nawet trzy.

- Flfy mu pomagają
twierdzi Dominik.

Fot. Piotr Furtak

Kto pomaga? Opinie na
ten temat są podzielone. Według Roksany Mikołaj jest

stary, podobnie

jak Gwiaz-

dor... Tu pojawia się pytanie,
czym się różni jeden od drugiego.
— Mikołaj przynosi _prezenty do buta, Gwiazdor pod

i Karolina też dostała - mówi Roksana z grupy Kangu-

- Znalazłem ją w bucie
i spaliłem — przyznaje chło-

rÓw.
Szymon i Karolina potwierdzają. Faktycznie — dostali rózgi. Podobnie jak Ku-

piec.
Dzieci wierzą w to, że
w tym roku rózg nie będzie.
Niektóre zdążyły już wysłać
listy do Laponii.

buś Puchatek - Krystian.

Piotr Furtak

choinkę — mówi Laura.
Czy przynosi tylko prezenty? Okazuje się, że niekoniecznie. Nikt z przedszkola-

ków nie chce przyznać się, że

dostał rozgę.

mały,

Okazuje

się

jednak,

że

nawet w przedszkolu mamy

a drugi duży. Kangur - Grze-

Kangury już myślą o Mikołajkach. Każdy narysował
Fot.Piotr Furtak
»
Mikołaja.

Kubusie Puchatki są prawdziwymi ekspertami. O Mikołaju wiedzą prawie wszystko.

-

wspaniałych informatorów.

- Szymon mówił, że
w tamtym roku dostał rózgę
oo
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REKLAMA

WIEKOR
POKRYCIA

DACHOWE

Ń

Euronit

Karpiówka

TRANSPORT, DORADZTWO, DEPOZYTY

L15 Renesansowa

Mnich-Mniszka

RET
OE

da Tao ala

Oświata

w PP
| iątek

' 7 grudnia 2001r.

Debrzno. Co z wojskową biblioteką?

Wiedza przygotowana
do eksmisji

e
e
e
e

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

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

sterstwa Obrony Narodowej o przejęcie księgozbioru. Jeżeli nie poJawi się on do końca

Skontaktuj się z namil
Nasze wymagania:
e wykształcenie co najmniej średnie
e przedsiębiorczość
* kreatywność
+ umiejętność pracy w zespole
+ silna motywacja do ósiągnięcia sukcesu
e wiek powyżej 21 lat

-oku - książki zostaną
wysłane do Świdwina.
- Zależy nam na tym, by
książki pozostały w Debrznie —- powiedział „Dziennikowi” major Henryk Gacek,
rzecznik prasowy jednostki

Majątek ruchomy
Świdwinianie
wali do AMW,

©

występo-

która przej-

mie większość majątku po
zlikwidowanej
jednostce
W Debrznie, o pozostawienie księgozbioru w Debrznie, Okazało się jednak, że
biblioteka jako mienie ruchome nie została przejęta
przez agencję, gdyż MON
nie wystąpiło z takim wnioskiem. W ministerstwie nie
potrafiono nam powiedzieć
nic na temat debrznieńskiej
biblioteki.

- Proszę kontaktować się
z Departamentem Społeczno-Wychowawczym - powiedziała
nam
rzecznik

MON.
Jak zapewnia major Gacek, jeżeli AMW przejmie
książki nie powinno być
problemów z ich pozostaWieniem nad Debrzynką.

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

| Czekamy:
Oferty pisemne prosimy kierować na adresy :

Małgorzata Palacz w wojskowej bibliotece przep
racowała kilkanaście lst.
W walkę o pozostawienie
książek nad Debrzynką
bardzo zaangażowany jest
Jan Beme, były kierownik
klubu garnizonowego.
- Gros tych książek to
prawdziwe rodzynki, nieosiągalne

w

bibliotekach

całego powiatu - mówi pan
Jan. - Według mnie powinny być przekazane do biblioteki

miejskiej. W

rejo-

nie, gdzie jest strukturalne
bezrobocie trzeba zrobić
coś dla ludzi.

Książki
nie „czytadła”
Większość wolumenów
to literatura naukowa. Jan
Beme, który przez pewien
czas decydował o tym jakie
książki mają trafiać do
księgozbioru troszczył się
o to, żeby nie były to tzw.
„czytadła”. Od lat z biblioteki korzystali nie tylko wojskowi, ale również mieszkańcy miasta i okolic.

- Bywało i tak, że przyjeżdżali do nas studenci po
książki, których nie mogli
dostać nawet w Człuchowie
—- mówi Małgorzata Palacz,
od kilkunastu lat pracująca
w bibliotece.
W ubiegłym roku przy-

chodziło tu ponad 500 czytelników. Od kilku miesięcy
nie wypożyczono jednak
żadnej książki.

A czas ucieka

wniosek

Fot. Piotr Furtak

brzynkę jest nikła.

MANAGER

FILII ANDRZEJ

KABAT

76-200 SŁUPSK, ul. Łukasiewicza 6/57
e-mail: generaligdansk.home.pl

(pif)
REKLAMA

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

Według Henryka Gacka,
dużo w sprawie pozosta-wienia biblioteki mogłyby
zrobić władze gminy.
- Powinny wysyłać jakieś
pisma do Agencji Mienia
Wojskowego, może MON dodaje major. - To na pewno nie zaszkodzi, a może
znacznie pomóc.
Adam Stępień, burmistrz
Debrzna twierdzi, że gmina
wysyłała

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

Świdwina. Jeśli do tego dojdzie szansa na to, że kiedykolwiek wrócą nad De-

do

„do-

wództwa”.
Czasu jest coraz mniej. Na
początku stycznia książki
powinny być wywiezione do

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

BLACHODACHÓWKI,

TRAPEZY

od 14,50 zł/m
ATRAKCYJNE RABATYNA DODATKI,
OKNA DACHOWE
I ORYNNOWANIE
Raty
Kredy
DACHÓWKA CERAMICZNA od 27 zł/m”
| GATUNEK
:
NAJWIĘKSZY WYBÓR POKRYĆ DACHOWYCH
i AKCESORIÓW, OKIEN DACHOWYCH,
ORYNNOWANIA, ŁATY, WIĘŹBY DACHOWE
NA WYMIAR
Możliwość bezpłatnego magazynowania
zakupionego towaru na naszym placu
10137142/A/1154

REKLAMA

"WYSOCCY"
s.c.
MATERIALY BUDOWLANE
OZ

T0Y

OLEJ
OPAŁOWY
lekki RGterm

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

. Biuro Handlowe:

MATERIALOW DO CZASU

ROZPOCZĘCIA BUDOWY
I

SPODZIEWANĄ PODWYŻKĄ PODATKU VAT e

WE
r posz Tey
TEL./FAX (059) 834-3:

|
|
S2784/B/949

e
*
e
e

, Jeszcze wniosek z Mini-

Podczas transportu sporo
może zostać zniszczonych,
później trzeba je gdzieś
zmagazynować. Nie ukrywam, że dla nas to duży
kłopot.

R-10706/A/1416

RROENNNNNONINE

Debrznianie mogą stracić 24 tys. książek z biblioteki należącej do likwidowanej jednostki
wojskowej. Do szczecińskiego oddziału
Agencji Mienia Wojskowego nie dotarł bowiem

wojskowej w Świdwinie. —

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

OSLO DI

Zukowo,

X

ZAJ

tel (052) 39-71-448fax.(052) 39-78-071

KAZAL

UŁ

UA

ul. Kościerska 11

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

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

(D Rafineria Gdańska

AS

|

piątek
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Związek Kupców i Producentów
LEWIATAN 94 HOLDING S.A.
z siedzibą we Włocławku
uprzejmie informuje,
iż dla wyegzekwowania swoich praw

dotyczących nienaruszalności znaku

.

LEWIATAN
będzie dochodził swoich praw w drodze
postępowania sądowego z poszczególnymi
podmiotami gospodarczymi (sklepami).
Wszelkie zapytania dotyczące powyższego
prosimy kierować do operatora
Sieci LEWIATAN
na terenie województwa POMORSKIGO
LEWIATAN POMORZE Sp. Z 0.0.
ul. Sląska 53, 81-304 Gdynia
tel. 0 58 666-51-25, 666-51-80
fax 0 58 666-51-81

;

SAWA: GŁAPIANI
KZAMA

Qa

i

ZNAK TO

NIE WSZYSTKO.....

Drodzy Czytelnicy

Polska Sieć Handlowa LEWIATAN oraz Związek Kupców I Producentów LEWIATAN '94 Holding S.A. to wspólnie
działające struktury kupieckie zintegrowane jednym szyldem w 18 regionach Polski, a obecna nazwa sieci LEWIATAN

nawiązuje
do isiniejącej przed I! wojną światową organizacji, która reprezentowała interesy polskich przedsiębiorców ii kupców.
Wskazane struktury tworzą sieć, w której skład wchodzi ponad 1000 płacówek handlowych w całej Polsce, w głównej
mierze spożywczych; a ich właściciele, to uczestnicy sieci, podpisujący umowy z operatorem regionalnym,
zintegrowanym w PSH LEWIATAN,
13 styczni'2000 roku nazwa i logo LEWIATAN zostało zastrzeżone na mocy decyzji Urzędu Patentowego RP,
a prawo do jego używania otrzymał tylko Związek Kupców i Producentów LEWIATAN '94 Holding S.A.,
co daje mu możliwość używania go na wyznaczonym obszarze RP. Na mocy tej decyzji ZKiP LEWIATAN '94 Holding S.A.
ma prawo dysponowania znakiem, poprzez udzielanie regionalnym operatorom PSH LEWIATAN licencji,
na mocy której przyznaje uczestnikom sieci (sklepom) prawo do używania m.in. znaku towarowego LEWIATAN,
jak również sprzedaży produktów marki LEWIATAN.
Droga detalisty do struktury LEWIATANA wiedzie przez podpisanie umowy na uczestnictwo w Sieci - UMOWY
FRANCHISINGOWEJ.
FRANCHISING (z ang. franchise-przywilej) w handlu detalicznym sprowadza się do tego, że doświadczona
Sieć Handlowa sprzedaje właścicielowi sklepu - w postaci opłat licencyjnych - markę (logo), swoją wiedzę i doświadczenie
w dziedzinie urządzenia i wyposażenia marketu oraz organizacji sprzedaży,
Tożsamość firmy jest to suma elementów, które identyfikują ją, wyróżniają spośród innych firm. Wyraża się ona w jej
indywidualnym charakterze zaprezentowanym na rynku firm konkurencyjnych.
Standardy te określają:
:
- LOGO FIRMY
.
Ą
- ZNAKI FIRMOWE
+« WYSTRÓJ ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY PLACÓWEK HANDLOWYCH

)
s.

- UBIÓR PRACOWNIKÓW

- WYGLĄD MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNO-REKLAMOWYCH
Wykupując prawo do znaku LEWIATAN sklepy mają również wyłączność do sprzedaży produktów spożywczych marki
LEWIATAN, tzw. markę własną. Są to produkty znanych, polskich producentów, którzy wyprodukowali towar dla
ZKiP LEWIĄTAN '94 Holding S.A. Charakterystyczna cecha oprócz samego produktu to super cena, jednakowa dla wszystkich
LEWIATANÓW w całej Polsce, Odpowiednikiem Marki Własnej w innych sieciach jest ARO (MAKRO) lub TIP (REAL).
Wostatnim dziesięcioleciu zachodzą gwałtowne zmiany w gospodarce Polski, Kupcy, zrzeszeni w LEWIATANIE
pragną swoją działalnością zachować prawo do sprawiedliwej polityki cenowej i podatkowej wszystkich podmiotów
gospodarczych (łącznie z hipermarketami), szukają swojego miejsca w dzisiejszym układzie rozwoju sieci zachodnich,
które stanowią największą konkurencję dla polskich sklepów, jak również walczą z bezprawiem jakie ma miejsce na terenie
m.in. woj. pomorskiego.
Bezprawie, o którym mowa, to korzystanie ze znaku LEWIATAN przez sklepy, które prawo do znaku utraciły.
Korzystając z nazwy i logo LEWIATAN wprowadzają w błąd klientów, okradają właściciela znaku, jak również prowadzą
nierówną wałkę z lojalnymi właścicielami sklepów, którzy ponoszą koszty wynikające z możliwości korzystania ze znaku.
Sklepy podszywające się pod logo sieci nie mają w swojej sprzedaży asortymentu Marki Własnej, jak również
nie uczestniczą w akcjach organizowanych przez operatorów regionalnych, czyli promocjach.
x
Tym pismem oraz powyższym komunikatem ZKiP LEWIATAN '94 Holding S.A.
pragnie unaocznić klientom kwestię prawa do znaku LEWIATAN sklepów
z Twojego nabliźszego sąsiedztwa, czyli tym którzy nielegalnie
podszywają się pod nasze logo.

zd

i

|)

LEWIATAN Ketchup łagodny 500 g...............
|. LEWIATAN
! LEWIATAN
| LEWIATAN
LEWIATAN

een

1,19 zł

Ketchup pikantny 500 g.........................asstiee
Majonez luksusowy 620 g...'............ ecco
Majonez luksusowy 260 g........................
i.
Musztarda sarepska 200
karawany eć

LEWIATAN Chrzan tarły 160g...

1,19
2,89
1,29
0,79

zł
zł
zł
zł

„...0,99 zł

LEWIATAN Ryź w saszetkach 400 g......... ea f19 zł
LEWIATAN Sok-jabikowy 1...

ol.

1,89 zło

LEWIATAN Sok maren-banan-Jabiko 0.75 I...„2,09 zł
LEWIATAN Sok march-brzoskw-jabłko

0,75 L..................
2,09 zł

LEWIATAN Sok pomarańczowy 0,3 1...
een e02ere.0,99) Zł

)

LEWIATAN Sok jabikowy DS Ł.

1... eeik

LEWIATAN Kawa NEFI GOLD 250g...

r.

0,99 zł

leraoasrenii 3,99 zł

LEWIATAN Kawa NEFI CLASIC 250 g...............eeeere.
eesake 1,99 zł

LEWIATAN
LEWIATAN
LEWIATAN
ŁEWIATAN
LEWIATAN
LEWIATAN
LEWIATAN

Kuleczki kakaowe 250 g............... ane 1,99
Muszelki kakaowe 250 9...
ycze 2,09
Płatki kukurydziane 250 g................
0 0.11,59
Paluszki solone 450 g................................1.1.2,09
Paluszki solone 80 g................ ror 1...0,49
Majeranek 8 g,..................... ała
siak, 0,39
Pieprz czarny ziarnisty 15 g............................
0,76

zł
zł
Zł
Zł
zł
zł
zł

LEWIATAN Pieprz czarny mielony 15 g...........................0,69 zł

LEWIATAN Papryka mielona słodka 15 g........................ 0,39 zł
LEWIATAN Papryka mielona ostra 15 g.......................... 0,39 zł

LEWIATAN Ziele angielskie 14 g................................e2...0,76 Zł
+ LEWIATAN Liść laurowy S'9.../.... 40.0
e ei okien 0,39 zł
LEWIATAN Groszek sałatkowy 400 g.......... are
res re raka 1,09 zł

LEWIATAN Konserwa turystyczna 300 g..............
em ..2,89 zł
LEWIATAN Bigos domowy 500 g....................
mra
3,05 zł
LEWIATAN Fasolka po bretońsku 500 g..........................
3,05 zł

| LEWIATAN
| LEWIATAN
| LEWIATAN
LEWIATAN
LEWIATAN
LEWIATAN

Fasolka w sosie pomidorowym 500 g................. 2,69 zł
Gulasz wieprzowy 500 G..,...........sbiedroeerccee 4,29 zł
Gołąbki w sosie pomidorowym 500 g............... „2,99 zł
Pulpety w sosie pomidorowym 500 g................ 2.99 zł
Szprot w sosie pomidorowym 170 g................. 1,49 zł
Sałatka pikantna z makreli 160 g.......................1,59zł

LEWIATAN Śledź w sosie pomidorowym 170 g..........ezzewsese 1,69 zł
LEWIATAN Śledź w oleju po Gdańsku 170 g..............ee
rez 1,99

LEWIATAN Tuńczyk w oleju 185 g............ rena ke Naa peszieaać 219zł
LEWIATAN Tuńczyk wsosie własnym 185g... en 219 zł

zł
EE

yyy
I OE A NULL ETAT
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M Mikołajki
KOCZAŁA. Dzisiaj w Gminnym Ośrodku Kultury w Koczale
odbędzie się wieczór mikołajkowy dla najmłodszych. Organizatorzy przewidują gry, zabawy oraz konkursy z nagrodami. Początek o godz. 16.
CZŁUCHÓW. W najbliższą niedzielę, w sali człuchowskiego
gimnazjum odbędzie się impreza mikołajkowa dla wszystkich dzieci. W programie znajdzie się przedstawienie pt.
„Mikołajowe niespodzianki”. Dzieci będą mogły wziąć udział
m.in. w zabawie przy muzyce i prezentacji najpiękniejszych
strojów. Wybrana zostanie również królewska para. Nie zabraknie konkursów i niespodzianek dla najmłodszych. Początek o godz. 16.

; m w kinie „Uciecha” wy-

7

świetlany jest film

„Planeta małp”. Jest 2029.
Pilot zawieszonej

w kosmosie

stacji naukowej, specjalizujący się w przyuczaniu szympansów do badawczych lotów,
wyrusza samowolnie w przestrzeń międzyplanetarną
w poszukiwaniu jednego ze
swoich podopiecznych. Podczas elektromagnetycznej bu-

IE Światowy Dzień AIDS
CZARNE. Dzisiaj odbędą się dwa koncerty z okazji Świato-

lądować na tajemniczej planecie, na której władzę sprawują małpy, a ludzie służą im
za niewolników.
(ana)

wego Dnia AIDS. Pierwszy, dla uczniów, rozpocznie się
o godz. 10.30 w czarneńskiej szkole. Drugi koncert będzie
przeznaczony dla wszystkich mieszkańców miasta i odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Czarnem. Początek
o godz. 18. Wstęp wolny. Organizatorem koncertu jest Miejski Ośrodek Kultury, Gminna Komisja Przeciwdziałania
Problemom Alkoholowym w Czarnem oraz Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie.
:ć
(ana)

EU

GL]

Komisariat | pi pokieme % tel. 83:
3-07

mka a |

Polida

rzy jego pojazd zmuszony jest

Fot. Internet

R SA ul. Wojska Pośkego tel. 353. FI

Policja

U

"Komariat Polic U Miastocka " tel.
857 -42- 9
ul. Szkolna 18, tel. 857-42- 98

M Rysunki Jujki w muzeum
CZŁUCHÓW. Przypominamy, że w Muzeum Regionalnym
w Człuchowie oglądać można prace Zbigniewa Jujki. W sali'
wystawowej znalazło się około stu rysunków satyrycznych
twórcy, którego prace znajdują się w zbiorach galerii na
wszystkich kontynentach. Wystawa czynna będzie do 10
grudnia.

M Wystawa w czytelni

Świąteczny konkurs
CZŁUCHÓW. Muzeum Regionalne w Człuchowie ogłosiło II
konkurs plastyczny na ozdobę choinkową, kartę i szopkę bożonarodzeniową. Praca powinna zawierać elementy zabytkowej architektury danej miejscowości. Uczestnik może wykonać: dwie ozdoby choinkowe, dwie karty bożonarodzeniowe
lub szopkę bożonarodzeniową - do wyboru. Technika 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. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 18 grudnia o godz. 16 w siedzibie muzeum. Termin nadsyłania prac upływa 12 grudnia.
(ana)
REKLAMA
Skład Art.

Met. Bud. i Narzędzi

Tm

o

83-400 Kościerzyna, ul. 8 Marca 3-4

(|) metabo

CZŁUCHÓW. Tylko do 10 grudnia w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Szczecińskiej oglądać można
wystawę wyróżnionych prac plastycznych, które wpłynęły
na konkurs: „Biblioteka XXI wieku w moim mieście”. Okazją do organizacji konkursu była 55 rocznica działalności tej
placówki.

m Zobaczyć Czarny Ląd
CZŁUCHÓW. Do 25 stycznia przyszłego roku w Muzeum
Regionalnym w Człuchowie oglądać można wystawę pt.
„Brat Krokodyl, Siostra Ryba. Zwierzęta W Kulturze Czarnej
Afryki” Wystawa pochodzi ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Cena biletu: 2 zł - normalny, 1 zł - ulgowy.
(ana)

[TUTTRTRR
IE

ŚWIĄTECZNA

| ©

PROMOCJA

ve

NA ELEKTRONARZĘDZIA

( MASZYNY STOLARSKIE

E

od (9.11do 81.12.2001 «

1

10135254/B/890

| Naprawy

Infolinia: 0-801 666 999, Internet: www.seat.pl

„” | gwarancyjne
|

| pogwarancyjne

ul. Człuchowska 25 tel. 83- 346. 07

Komisariat
Policji Rzeczenica
ul. Człuchowska 2 tel 83-317-77

Sąd Rejonowy |
„ul, Szczecińska 1 Człuchów tel, 3.
410-81, fax. 83-411-20

ul. Szczecińska1 tel. 83-411-54, tax.
ice

|

A

Rzetelny wybóri
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.
Otrzymasz samochód wyposażony w ABS o wartości 2500 zł,
2 poduszki powietrzne za 1500 zł i klimatyzację wartą aż 4900 zł,

Konkretne

korzyści

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

FORMELA

AUTORYZOWANY PARTNER

REDA, ul. Wejherowska90

Salon (058) 678

OEATA

1
5
=
=
Tm
uA

sę

r

Możesz też wybrać dla siebie inne korzyści:
iza... 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.

AUTO

|

34 38

Serwis (058) 678 31 94

I inne marki
S-5589/A/1006

m

AN
kina Uciecha
dla Ciebie
Zadzwoń w piątek
pod numer
tel. (058) 834-50-27
w godz. 12.00-13.00

Apteka
Pomorska” ul Fizechiewska se 3

318-43
CPN SA. ul Biobónka 26,
tel. 833: 3! R
Komisariat u. Głdowska a
tel. 833. 317 n
|
Urząd |

WZT M
FZ
Zamów prenumeratę

O 800 1500 26

o

Uzydoney w Ge

N

| 26m
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Stare Gronowo. Prezentacje

2 Skarbówka rozliczyła Imperatora
DEBRZNO. Dobiegła końca pierwsza kolejka Debrzeńskiej Ligi Halowej. Kibice, którzy przybyli na halę nie
mogą być rozczarowani. Zawodnicy grali bardzo dobrze,
a najlepszą skutecznością tego dnia wykazali się pano-

wie z Urzędu Skarbowego Człuchów. To właśnie ten zespół objął prowadzenie w tabeli.
Bizarre — ZGKiM 7:0 (3:0)
M. Pilarski 3, M. Ryngwel-

ski, J. Gospodarski, D. Pietrzak, R. Kozubiński. Ener-

Pamiątka
pierwszoklasisty

getyka Człuchów — Mromar/Koral Dębnica 5:4 (2:2)

G. Krawczyk 2, A. Skwarczak, M. Lewicki, G. Kądziela — Marcin Przyszlak 2, Maciej Przyszlak, K. Czyży-

kowski. Przybkowo - Alpa
Squad 2:2 (1:2) A. Koroś, M.
Kisełyczka — M. Meller 2.
Pensjonat — Juve Uniechów

7:3 (3:2) P Dowksza 5, R.
Michalski, J. Wołoszyn - M.

Malmon 2, Ł. Malmon.
— Ekomech 7:1 (3:1) A.
ko, S. Myhal, S. Marzec
Skarbowy 1:13 (0:4) K.

OSP
Ginter 3, J. Wójcik, M. Kostiurecz- L. Beger. Imperator - Urząd
Orlikowski — K. Kowalczyk 5, K.

Stadnik 4, M. Maliszewski 2, G. Racut, M. Arkuszyński.

Polonia Buczek — Zagiel 1:3 (1:1) D. Dziedzina - S. Nylec
2, R. Nylec. Najlepsi strzelcy: 5 - Piotr Dowksza (Pensjonat przy Zamku), Krzysztof Kowalczyk (Urząd Skarbowy), 4 — Krzysztof Stadnik (Urząd Skarbowy). Wszystkie
spotkania sędziował Zenon Miszczyszyn (Człuchów).

2 Puchar dla Kołdowianki
GMINA CZŁUCHÓW. Rada Gminna Zrzeszenia LZS była organizatorem Halowego Turnieju Piłkarskiego Junio-

rów r. 1986. 1 grudnia zmierzyły sie zespoły: LZS Kołdowo, LZS Rychnowy, LZS Polnica, LZS Gębarzewo, LZS
Płonica-Bukowo, LZS/UKS Stołczno. Pierwsze miejsce

i puchar wójta gminy zdobył LZS Kołdowianka Kołdowo.
Kolejne miejsca: 2. LZS Rychnowy, 3. LZS Polnica, 4. LZS.
Płonica-Bukowo, 5. LZS Gębarzewo, 6. UKS Stołczno.
Najlepsi zawodnicy: Kamil Olczak (LZS Kołdowo) -

8 bramek, Rafał Megger (LZS Polnica) - 7 bramek, Przemysław Gudzio (LZS Rychnowy) — 4 bramki, Mariusz
Bińczyk (LZS Kołdowo) — 4 bramki. Mecze sędziowali:
Marian rudzicki, Zenon Krawczyk i Jan Januszewski.

Wychowawczyni klasy I w Starym Gronowie
Joanna Brzozowska, Mateusz Adamczyk, Kamil Bieńkowski, Marta Borlik, Magdalena Brus, Grzegorz Drybczyński, Krystyna Fierek, Piotr Kiciński, Bartosz Kaczmarek, Rafał Kra-

jewski, Mateusz Kuc; Iwona Kucwaj, Marta Kucwaj, Maciej Kutek, Kamil Mazur, Karolina Mianowska, Krystyna
Mianowska, Kamila Milachowska, Paulina Muzolf, Paweł Obara, Rafał Pękała, Agnieszka Powarzyńska, ArkaFot. Krzysztof Lichucki
diusz Rudziński, Michał Tetzlaff, Michał Tlock, Dariusz Warmke.

m Przy zielonym stole

e

STAROGARD GD. Dużym sukcesem zakończyła się

Człuchów. „Dziennik”z „Wieczorem”

wyprawa reprezentacji powiatu człuchowskiego na VI

Dwie gazety w cenie jednej

Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Andrzeja Grubby. Zawody rozegrano w Starogardzie
Gdańskim, gdzie drużynowo młodzi człuchowscy tenisiści zajęli drugie miejsce w województwie pomorskim.
Indywidualnie w kategorii seniorek Bogusława Sadow-

ska zajęła drugie miejsce i powróciła z pucharem wojewody pomorskiego. W kategorii juniorek Małgorzata
Syske zajęła czwarte miejsce. Również dobrze spisali
się mężczyźni. Leszek Jodaniewski w kategorii seniorów przegrał w finale i zajął drugie miejsce. Taką samą
lokatę zajął Robert Stroiński, w kategorii juniorów.
Fundatorami nagród była rodzina Andrzeja Grubby,
jednego z najlepszych polskich tenisistów stołowych,

który swoją karierę rozpoczynał w Starogardzie Gdańskim w barwach LZS. Opiekunem reprezentacji powia-

tu człuchowskiego był Mieczysław Syske.

rudzień to czas prezentów, więc i my dla
naszych Czytelników przygotowaliśmy kilka atrakcyjnych niespodzianek. Pierwsza z nich trafi do Państwa
rąk już w poniedziałek, 10
grudnia. Każdy, kto kupi
„Dziennik Bałtycki” otrzyma także „Wieczór Wybrzeża”, niezwykle interesującą

wkładkę

sensacyjno-Toz-

Czytelnik

rywkową.

I nie będzie

otrzyma kalendarz na 2002

to

wraz

z

prasą

jednorazowa promocja. Bo-

rok i kupon zdrapkowy. Do

wiem od 10 grudnia codziennie razem z „Dziennikiem Bałtyckim” będziecie

wygrania

Państwo otrzymywać „Wie-

czór Wybrzeża”. A najważniejsze — nie zmieni się cena naszej gazety. Dodatkowo 10 grudnia każdy nasz

nych

wiele

nagród,

atrakcyjtoyota

chowie. — Myślę, że trochę

nadzieję, że
o „Wieczór

więcej rozrywki i odrobina
sensacji
sprawią,
że

Wybrzeża” „Dziennik” przypadnie Państwu do gustu.

ką będzie bardziej intere-

yaris. Mamy
wzbogacony

m.in.

czytać razem z „Dziennikiem” - twierdzi Ryszard
Szybajło, dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Człu-

— Cieszę się, że „Wieczór
Wybrzeża” będzie można

„Dziennik” z nową wkładsujący.

(BaKa)

Zapowiedzi sportowe
= Siatkówka

Człuchów. Andrzejki inaczej |

Wszystkie spotkania Człuchowskiej Amatorskiej Ligi
Piłki Siatkowej rozegrane zostaną 8 grudnia (sobota)

Pytia nigdy się nie myli

w hali sportowej OSiR Człuchów.

M godz. 14.30 Instytut Politologii - ZSA
M godz. 15.15 Szczepan Sport - Poldanor Koczała

M
BI
M
M
I

godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

16 Rzeczenica - Instytut Politologii
16.45 Nadleśnictwo - Opel Odejewski/Telmax
17.30 Telekomunikacja - Relaks Debrzno
18.15 Szczepan Sport - ZSA
19 Rzeczenica - Opel Odejewski/Telmax

m Piłka nożna halowa
W hali Zespołu Szkół w Debrznie przy ulicy Królewskiej
w sobotę rozegranie zostanie II kolejka piłki halowej.
M godz. 14. Mromax/Koral Dębnica - Bizarre
IB godz. 14.40 Apla Squard Człuchów - Energetyka
Człuchów
M godz. 15.20 Juve Uniechów - Przybkowo
M godz. 16 Ekomech - Pensjonat

p

onad
1300 uczniów
Szkoły
Podstawowej

oraz 100 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Człuchowie
obejrzało widowisko o wróżbach w Szkole Podstawowej

nr 1. Na scenie stylizowanej
na czasy starożytnej Grecji
można było zobaczyć wodzów starożytnej Grecji udających się do wróżki Pytii, by
zasięgnąć opinii o dalszych

losach swojego kraju. Przedstawienie

MB godz. 16.40 Urząd Skarbowy Człuchów- OSP
MB godz. 17.20 Żagiel - Imperator Strzeczona
M godz. 18. ZGKiM- Polonia Buczek

zainspirowała

Ewa Badaczewska, nauczycielka nauczania początko-

(KP)

wego oraz Jerzy Baryła, na-

uczyciel historii.
— Po poradę do Pytii chodzili wodzowie oraz obywatele. Jej wróżby można było
interpretować w różny sposób — wyjaśniał Jerzy Baryła.
— Jeżeli przepowiednia była
zgodna z tym, co później się
stało, Pytia mówiła, że miała
rację, a jeżeli nie — że dana
osoba źle zrozumiała wróżbę. Niemniej wróżbici byli
osobami
szanowanymi
w starożytnej Grecji.
Od czasów starożytnych
autorzy widowiska przenieśli widzów do czasów współczesnych.
(kil)

Jak wróżonow czasach starożytnych — tego mogli dowiedzieć się uczniowie SP nr 1 i Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Człuchowie.
Fot. Aneta Stopa-Gągoł

7 grudnia 2001 r.

00 powypadkowe,
(058)556rozbite,
96-25,
0604-846202

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

CHAŁUPNIKÓW! Zatrudnimy, 024/355-7262
CHAŁUPNIKÓW kilkanaście ofert pracy,
zarobki od 2.900 zł miesięcznie. Informacje
listowne, bezpłatne, Prosimy znaczki 5 zł
luzem. Remus, Oś. Wybickiego 29/ 38, 83300 Karuzy

HANDLOWCÓW, magazynierów, obsługa
biura: 1.600,- miesięcznie. 058/664-07-97

SPRZEDAWCÓW pasz poszukujemy. Tel.
058/681-53-40

STATYSTÓW, modeli, fotomodeli kobiet,
mężczyzn, młodzież i dzieci w celu zatrudnienia poszukuje Agencja Reklamowa. Fotoofertę kierować: 00-956 Warszawa, skr.
poczt. 2. Info: /0-22/ 620-54-91, www.new-

models.com.pl

MAŁŻEŃSTWO do kurika- zapewnione
mieszkanie: zatrudnię, 058/552-81-16__
NOWA firma poszukuje kandydatów
na agentów (spotkanie w biurze),
0-604-2397-07
OSOBY posiadające paszport niemieckizatrudnimy Holandia 15 FNL netto,
052/381-99-01, 052/322-33-78

Ogłoszenia

piątek

:

|

sa

ŁADOWARKA UN-50, stan dobry, cena
10.000, Miastko, (0-59)857-50-48
MERCEDES 123, 300 D, wersja 82 r., 4900
zł, (059)862-15-18
MERCEDES 124 2.0 diesel, 1992, czarny,
0-58)681-63-95
NIEWIADÓW, Adria, inne
zachodnie- kempingowe, towarowe;
nowe, używane. Części. Serwis,
552-19-18, 761-87-51
OPEL Astra, 1993 r., automat, przebieg 60
tys. km, zadbany, 14.500 zł, 058/684-27-30
OPEL Corsa, 1991 r., 1.4, katalizator, szyberdach, tanio, tel. 0609/447-482 Konarzyny k/ Chojnic

OPEL Corsa, 1991 r., poj. 1,4, katalzato,
szyberdach, tanio, tel. 0609/447-482 Konarzyny k/Chojnic
OPEL corsa 1,2 16V, 1999, czarny, 38 tys.
km, WS, (0-59)858-35-10
OPEL Kadet, 1,48, 91/36, 6,2 tys zł, skła:
dak, (059)814-96-28, 0-607-52-93-32

A 0604/44-44-22 powypadkowe, rozbi:
te

AUDI Daewoo, Fiat, Opel lub inny, 058/56139-14, 0602/31-28-73

AUDI Daewoo, Fiat, Opel lub inny, 058/56139-14, 0602/31-28-73
DAEWOO Fiat; Opel, Renault lub inny,
0602/31-28-73, 058/56-139-14

DAEWOO Fiat, Opel, Renault lub inny,
0602/31-28-73, 058/561-39-14
FIAT Daewoo, Ford, Skoda lub inny,
0606/385-862, 058/56-139-14

FIAT Skoda, Ford, Daewoo lub inny,
0606/385-862, 058/56-139-14
OPEL Kadett, D, powypadkowy, 87 r.,

(059)862-49-19 po 19.00
POWYPADKOWE uszkodzone, zachodnie,
671-59-62, 0601/800-490

T42,4, 1996, książka serwisowa, 6-0s0borzedam lub zamienię, 0-606-821-088

OPEL Kadet diesel, budowa 1987, powy:
padkowy, (059)862-49-19 po 19.00

OPEL Kadett kmbi, poj. 1,7 D, biały, 1991 _
INSPEKTOR BHPwy

ocena da z

kladów + ay (0604)92-86-80

KIEROWCAB, , E, dyspozycyjny,
doświadczenie a handlu, (059)862-15-18,
(0602)84:05ERC, kat. B.plus poszukuje
pracy, 0603-864-995

Rzy

KIEROWCA z własnym samochodem, mar-

€1;

, 0-503-533-126

IK samochodowy, 26 lat, prawo

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

AM pracy chałupniczej, 0-692-24-31iw

Ślusarz mechanik, prawo jazdy

B, C, (0608)82-94-58

NAUCZĘ gry na gitarze, (059)861-21-58
i
się dzieckiem, (059)861-16-

AUDI 100, 22L, 1981, benzigaz,
stan bardzo dobry, 5-biegowy,
cena do uzgodnienia
4,3 tys zł ub zamienię na ciesla do 1,6 0
607-468-030
do 17.00
AUDI 80 B4, sprzedam
lub zamienię, pełne
wyposażenie bez skóry, komplet dokumentów, 1994 rok, 0-503-148-760

AUDI 60 po wypadku, (059)841-25-24
BETONIARKA samorobna, 150l, tel.

052/398-54-24
CITROEN
BX 1,4, 1991, kolor bordo, kupiony zw salonie, (059)840-00-67 po 16.00
k

Lanos, 1998, 16 tys zł, 65 tys

0-600-835-654

FIAT 125, standb, 600 zł, (0600)67-24-41

PATA 1999, przebieg
29 tys, | właści
ciel,
s stanbardzo dobry, BS, KT, 0-608-367FIAT 126p, 1986, altenator, 1,6 tys i, se:
dzenia lotnicze, 0-606-38-03-49

FIAT 126p, 1988, palony
na kluczyk, alrnator, 0-604-86-81-30

FIAT 126p, 83 , 1000z, (0606)28-74-72

FIAT 126p, 88 r., po remoncie, 1500zł,
'(0602)36-71-93

FIAT 126p z przyczepką lub zamiana na
większy, (0503)54-09-68 wieczorem

AAya 900, 1996 rok, 058/532: A. 1.1, 98 r., czerwony, zadbany,
(0609)31-06-81, (059)862-66-12
FIAT Punto 1,2, automatic, 1995, bogate
oai przebieg 65 tys. km, 857-12FIAT Siena, 1998, tanio, stan bardzo dobry,

(059)814-54.94
Hi Tempra 1,9 TDS, 1991, 0-502-2804

A Tempra 1.9 TDS, 91 r., (0502)28-06-

FORD Escort 1,4, 1994, dodatki, 12.600zł
058/561-22-08
FORD Escort, 1.3, 81 r., 2500zł, (0605)1112-93

FORD Escort 1,8D, 1991, 7,2 tys zł, niebieski, AA, H, R, (059)841-47-30

0-603-57-71-11

POLONEZ caro 1,6, grudzień 1993, 82229-58

POLONEZ caro 1,6, grudzień 1993, 822:
29-58
RENAULT- R 19, Chamade, 1992, po wypadku, 0-59 861-15-42
RENAULT Chamade, 1.7 benz, 91 r., 9000
zł, (059)862-58-48, (0502)32-87-02
RENAULT Clio ll, 1,2 RN, 5-drzwiowy,
99/00 r., I właściciel, CD Pioneer dx 45, serwisowany, garażowany, nie palone, cena
26.000,- Borsk 20, gmina Karsin (wiadomość w sklepie)
RENAULT Laguna, 1,8 RT, 95 r.,(059)86243-36
TOYOTA Corolla, 1990, 1,3B, bordo meta:
lik, Słupsk (059)844-38-14, 0-607-71-72-06
TRABANT Kombi 601, 1983, 600 pojemność, 0-606-71-21-10
W Garbus, tanio, (059)858-00-48
W Golf 1,6 benz. biały, 2-drzwiowy, 0601-652-466
W Golf GL, 1.7 benz., 87/88 r., 8200 zł,
AA, AS, CZ, EL, H, KT, R, S, (0604)094-6864
WYGolf I, 1,3B, pełna dokumentacja, cena

1,2 tys zł, 0-605-101-293
WGoff II, 1986, AA, CZ, AF, $, SP, zielony metalik lub zamienię na fiata 126p, cena
8000, 0-603-954-479
WGoff II, 1986, AA, CZ, AF, SP, S, zielony metalik lub zamienię na diesla, 822-6462, 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 Passat, 1,8 TDI, 1992, 18,6 tys zł, CZ,
R, S, WS, relingi, roleta, welurowa tapioerka, (059)842-06-36, 0-503-587-142
W Polo, 1,4i, 1996, stan bardzo dobry, bogato wyposażony, 0503/143-489
W Polo kombi, 98 r., 1.9 TDi, 77 tys. km,
2x airbag, CZ, ES, CD, 25.000 zł, (0606)6606-75
W Polo Variant 1,4, 1997/1998, 75 tys km,
CZ, AA, I, ABS, 2x Airbag, relingi dachowe,

R, antyradar, komplet zimowych opon, 24

tysz, Słupsk 0-602-77-25-77

FORD Transit, 1999, wyoski, długi,
(0-58)681-63-95
HONDAMB, 80$, stan bardzo dobry, czar-

na, cena do uzgdonienia, tel. 0605/612612

HUNDAI H-100, agregat, chłodnia, termo-

stan bdb, 3800 zł, (059)862-02-86

HYUNDAI Atos, 1.0, 98/99 r., AA, CZ, I, R,
1800 zł, (0601)05-96-92

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

(0601)61-55-49
BYTÓW działka budowlana, ul. Kąpielowa,
z dostępem do gazu, wody | prądu, 0-606678-517

BYTÓW okolice działka budowlana, 38,5
ar, bez mediów, atrakcyjne połozenie, 0606-871-668
CEWICE, dom, (090)53-15-26
CZARNA Dąbrówka, dom, (0606)52-29-83
Czersk - dom jednorodzinny 75 m kw,
po kapitalnym remoncie, wszystkie wygody, bardzo ładna działak 7.000
m kw, drzewa owocowe i leśne, tel.
0603/278-479

CZŁUCHÓW: blisko obwodnicy- ziemię 1
ha, (059)840-45-25
DAMNO- mieszkanie 45/5, 44 m kw,
(059)811-38-81

KOLBUDY- Pręgowo, budowlana 12 arów,
pozwolenie, fundamenty, duża ulga, 48000

zł, pnie, 053-094-154
KOŚCIERZYNA sprzedam garaż przy Reymonta, 18.000,- 058/686-40-68, 0049/173456-31-96
:

KOŚCIERZYNA sprzedam mieszkanie 70
m kw, tel, 058/686-43-10
LĘBORK, dom 170 m kw., po remoncie,
działka 1400 m kw., 149 000 zł, (0602)2318-91

-

LĘBORK, dom piętrowy gospodarczy, ul.
Harcerzy, (0608)41-17-49
:
LĘBORK, dom wolno stojący + 2 garaże,
(0607)38-58-67
LĘBORK, garaz, ul. Cisowa, (059)862-3918

LĘBORK, garaż murowany, własnościowy,

(059)862-34-20 |

LĘBORK, lokal 60 m kw., (059)861-28-43

0-602-172-227

|

W Vento 1,8 benzyna/gaz, 1992, WS,
elektryczny szyberdach, granat, stan dobry,
0-601-50-90-50
ŻUK skrzyniowy, 86 r., cena do uzgodnie-

nia, (059)862-68-71 w godz. 7-11

ŻUK skrzyniowy A11B po remonice, tel
090/542-175
CINOECENTO: 704, 1996 rok, I właściciel,
bezwypadkowy, 0-59/8623-490, 0-604054-396
KLAPA bagażnika: Fiat 125, nowa, 80 zł,
(059)862-87-17

powypadkowe
0604-228-214
auta

00

auta

garaż, 110 000 zł, (059)862-13-76

LĘBORK ul. Cisowa, garaż, nowy z oświetleniem, (059)862-28-89

LĘBORK os. Sportowe, mieszkanie 53
m kw., (0604)25-39-47

os. Sportowe, mieszkanie M-3,

własn. hipot., (059)862-95-61
ŁEBA: atrakcyjna działka 719 m kw położona nad rzeką Łebą łączącą jezioro Łebsko
z Bałtykiem, 0-601-66-30-00
ŁEBUNIA- mieszkanie własnościowe 29
m kw, 0-59/8611607

MASZEWO- działki budowlane, (059)86115-33
MIASTKO- działka 2,24 ha, dostęp do jeziora, możliwość zabudowy do 400 m kw,
0-601-66-30-00
MIASTKO mieszkanie 2-pokojowe, 48
m kw, centrum, bezczynszowe, nowe budownictwo, 0-606-821-088
NOWA Wieś Lęborska, działka budowlana,
cena do uzgodnienia, (0606)35-92-53
PRZECHLEWO, dom stan surowy, ul.
ńska, (0600)33-11-28

RUMI, 1 ha ziemi na działalność przemysłową, 7 USD/m kw. (058)671-11-22
SIEMIANICE okolice Słupska, działka budowlana 60 arów, warsztat samochodowy,
przystosowana do działalności gospodar
czej, (059)842-88-91
SIEMIROWICE, dom 320 m kw. + budynek

gospodarczy, działk 2132 m kw., (059)86147-09
SIERAKOWICE, dom parterowy typu bungalow, 2 wejścia, 96 r., ewentualnie na
działalność, 200 000 zł, (0501)86-76-03
SŁAWNO- piętro domu (55 m kw - 40 tyś zł

lubcały 110 mkw
- 90 tyś zł) + działka budowlano - rolna 17 arów - 15 tys zł, 059/810-23-59
SŁUPSK- mieszkanie 4-pokojowe 105
m kw, I piętro, centum, (059)842-61-57

SŁUPSK: pawilon handlowy 140 m kw,
(sprzedam: wydzierżawię), 0-601-66-30-00
„SŁUPSK: sprzedam mieszkanie (56), 3-pokojowe, I piętro, (059)843-17-16, 814-5059
SŁUPSK 3-pokojowe, pow. 79,5,| piętro,
sloneczne lub zamienię na Gdańsk,
(0-59)B42-24-62
SULMIN, działka budowlana: 1600 m kw.,
blisko jezioro, las, ekologiczna okolica,
(058)684-96-79
SZTEKLIN działki letniskowe, sprzedam,
058/56-144-41
WARSZKOWO: działka siedliskowa: budowlana 0,30 ha, dostęp do mediów, Sławno (059)810-24-78 po 21.00
DZIAŁKA- z budynkami gospodarczymi
przy trasie Słupsk LĘBORK, 0-604-86-8130

— powypadkowe

0604-412-810

w.

LĘBORK, M.3 47 m kw. nowe budownie-

two, (059)862-51-82po 18.00

LĘBORK, M3, 47 m kw., nowe budowniotwo, (059)862-51=82 po 18.00

LĘBORK, mieszkanie 47 m kw. + garaż,
(059)862-54-69
mieszkanie 65 m kw., centrum

Starówka + garaż, (059)862-65-35,
(0604)19-53-05
LĘBORK, mieszkanie
M-4 60,7 m kw., 57
000 zł, (059)862-28-89
mieszkanie w starym budownictwie, 76 m kw., 2-poziomowe, (059)862-0546, (0609)11-44-73
LĘBORK. garaż oś. Sportowa lub okolice,
(059)863-17: 76
LĘBORK: mieszkanie 47 m kw + garaż,
(059)862-54-69
LĘBORK: mieszkanie 48 m kw, osiedle
Sportowa II piętro, cena 50 tys zł, 0-603-7583-99

LĘBORK: mieszkanie 62 m kw, parter, 9
pokoje, ul. Czogstów, 0-602-784-523

ATC

ŁEBA,
2, -pok., (0502)10-9609, (059)811-52-17
OPEL Kadet se, budowa 1987 powy
padkowy, (059)862-49-19 po 19.00

:

LĘBORK, lokal 100 m kw, na dowolną
działalność - do wynajęcia, (0607)34-84-68
LĘBORK, lokal do A
60 m kw,
LĘBORK, magazyny 170, 540, 700
m kw, dzierżawa, korzystne warunki,
(059)862-31-55, (059)862-12-62 LĘBORK, mieszkanie 2-pok. w nowym bloku, (059)862-00-81
mieszkanie 2-pok. w nowym bloku, (0609)47-41-92, (059)862-00-81
LĘBORK, mieszkanie 3-pokojowe + garaż
059)862-58-09
LĘBORK, mieszkanie 4-pokojowe,
| piętro, komfortowe 74 m kw, sprzedam lub zamienię na mniejsze z dopłatą, (059)862-05-68

LĘBORK, pokój z kuchnią do wynajęcia, od

66-88, 0-605-449-829

KAMERA Fischer 8 mm, torba, ladowarka, *
bateria 2,4 godz., 750 zł, (059)862-15-18,
(0602)84-05-09
KAMERA Sony cyfrowa DV 8, z roczną
gwarancją, cena 2700 zł, tel. 684-01-76
KILIM nowy, wełniany, wschód słońca,

MIESZKANIE 45 m kw (TBS)- Szczecin zaRACIBÓRZ (45), komunalne, ładne, rozkładowe, zamienię na Pomorze, (059)814-8939, 0-608-75-10-05

| 50.000
RATA ok. 300

TERAPIA
ANTYNIKOTYNOWA

SŁUPSK- centrum, sklep (50), biuro
(110) nad sklepem, możliwość polą:
czenia, 0-501-49-83-93

GDYNIA 699 04 99, 761 88 33, 699 0403,

S2 26 32, 0501 352

Terapie:nerwice, nerwobóle, tarczyce,
kręgostupy. 058/520-12-90

SŁUPSK 3-pokojowe do wynajęcia, 0-603687-048
WIELKA Wieś okolice Słupska- zamienię
duże mieszkanie, niski czynsz, działka,
(059)843-55-90

150.000
RATA ok. 900
| GDAŃSK 761 93 28, 566 74 64, 761 93 26,
:

529

0607
339 286 |

KREDYTY gotówkowe, (059)842-12-80,
-600-350-394

FOTEL bujany, drewno, czarny, 190 zł,
(0602)084-05-09

KREDYTY samochodowe na samochody nowe i używane, uproszczona
procedura, nominalne oprocentowanie
od 5,9 %, Słupsk, Sienkiewicza 3,
(059)842-58-86, 842-58-99, Bytów,
Lęborska 30, (059)822-76-16, Chojnice, Sukienników 11, (052)396-74-54

KOMPLET wypoczynkowy, nowy, kanapa,

MATEMATYKA: Lębork, 0-605-95-78-21

2fotele, 2 puły, (0607)24-24-48
100 zł, (058)57-84-98
ŁÓŻECZKO z wyposażeniem, stan bdb,
250 zl, (0605)11-12-98

STOMATOLODZY
Tomasz Wagner
chirurg-stomatolog,
Beata Bondarczuk,
Gabriela Wojtkiewicz.
Leczenie w narkozie,
protetyka, chirurgia.
Szczecińska 34A,
Słupsk, codziennie
9.00-20.00, sobota
9.00-13.00,
(059)843-32-28,
0-601-66-69-40

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

MEBLE kuchenne, 3 x 2 m, z wyposażeniem - lodówka, piekarnik, blat elektryczny,
okap, zlewozmywak, (059)862-15-18

PIECYK gazowy, mało używany, 260 zł,

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

TELEWIZORY - 2 szt, 14', telegazeta -

OCIEPLANIE budynków, ścian I poddaszy
styropianem sypkim, tel. 681-91-76

PIEC węglowy, nowy, do domu jednoro:
dzinnego, tel. 052/398-33-19

* (0602)84-05-09

330 zł, Sanyo -250 zł, ideo Orion - 340 zł,
antena satelitarna kompletna - 260 zł,
(059)862-15-18

OGÓLNOBUDOWLANE 0501/957-032
PLAYSTATION V/II- serwis, przeróbki,
(059)840-22-00, 0-608-40-22-00

WIEŻA Techniox, wieża Panasonic oraz
DVD Philips, 0-601-527-698

pożyczki

ZAMEK do drzwi Gerda z alarmem, nowy,
bardzo tanio, (094)373-95-19

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia pustaków i bloczków na Kaszubach, plus
transport, kruszywo naturalne. Władysław Joskowski, Golica, 83-321 Mściszewice, gm. Sulęczyno, tel. 058/68500-30, 058/681-62-16
OBRZYNACZKA - wielopiła FOD Bydgoszcz KPL., stan idealny, tel. 058/687-3207 lub 0601/095-530
OWCZARKI belgijskie, rodowodowe, 0602-254-342, (059)862-38-67

22-00, 0-608-40-22-00
O

PIANINA nowe, używane (gwarancja!)
transport bezpłatny! 0601/20-33-79
'
PIANINO cena do uzgodnienia, (0-59)85720-40
PIEC gazowy 2:funkcyjny, 20 kW, DomGaz, 650 zł, Nowy Dwór Gd., (055)247-3313

PIEC gazowy 2-funkcyjny, 20 KW Dom:
Gaz, 600 zł do uzgodnienia, Nowy Dwór
Gó., (055)247-33-13
PILARKA taśmowa, nowa, cena 5.000 zł,
tel. 0609/348-676
PŁYTY żerniarskie, (0601)65-67-92
PODKŁADY betonowe z kątownikiem, pręty zbrojeniowe, tel. 0609/804-879
* PSZENŻYTO, tubin, tanoi, tel. 052/397-5247
SANIE drewniane, sprzęt konny: kopaczka,
płóg ręczny, bronki, oplewacz, siewnik,
(0600)67-24-41
SATELITAWs ko 260 zł, (059)86215-18, (060;
SAUNY Pre montaż, akcesoria,
(052)346-27-53, 0602-122-376

BETONIARKA samorobna, tel. 052/398-542

SPRZEDAM rower damka, 3 biegi, koła 26,
160 zł, (0602)84-05-09

CHOINKI 0609/622-235

FAJERWERKI-

EWA

CIĄGNIK Ursus C - 960, po kapitalnym re:
moncie, tel. 0600641270
KOMBAJN ziemniaczany ANNA Z644, tel.

«+ osoba samotna do 2000 zł
bez poręczyciela
« małżeństwo do 7000 zł
bez poręczyciela
dochód min. 700 zł do 36 rat

090542-175

:

MATY oborowe pod krowy (200 szt.) - ku-

pię, tel. 0604/978-522
PŁUG dwu - skibowy, obracany, niemiecki,
tel. 052/398-54-24
PŁUG dwuskibowy, obracany, tel. 052/39854-24

WZ
0602 35 64 35

Dziennik Lokalny - kupon
pakiet

teść:

mn

058/68-25-138
"SILNIK do łodzi, Salut 3, nowy, mały, 83523-57
SKRZYNIA biegów do Stara 200, (059)81455-31, 0-601-63-69-72
SKRZYPCE „Schuster, 1930 rok,

| WTC (oe PAY:

a

CEE

PO

pzp]

AEROBIKI Zostań instruktorem, masażystą, 058/302-74-12
CENTRUM Bezpiecznej Jazdy- kurs instruktora nauki jazdy kat. B. 058/552-03-95
CENTRUM Szkolenia Kierowców Polskie
go Związku Motorowego. Słupsk, Zielona 1,

842-44-40

:

DWIE widokówki Słupska, lata 1920-30, zamienię na widokówki Lęborka lub okolic,
(059)862-53-64
KOREPATYCJE Ee
z
ak
058)683-82-06
U
OOO
ETA
two,
056/466-44-88,
0502/050-030
SYLWESTER ti Jastrzębia
Góra Night Club „Ara”, 250,-/ osoba, (058)674-96-00_www.arahotel.com.p
SYLWESTER nad morzem, Faleza 674-91-58
RSS
US ZZ]
Wiślanej, super tanio,
wielki bal sylwestrowy
2001, orkiestra, konsumpra
ra
e [OU
SET USE
„Alga”
SZTUTOWO, ul. Gdańska
47A, 055/274-83-52.
TROJAKI obiadowe - darowizna, (059)862:
84-50

(059)861-47-09

SOFA dwuosobowa oraz segment młodzie:
żowy z biurkiem, ławę jasną oddam grałis,
tanio, stan bardzo dobry, (059)643-90-67
SPAWARKA Bester- sprężarka, (059)81455-31, 0-601-63-69-72
SUKNIA ślubna, rozm. 40, | właścicielka,

GITARA akustyczna, 200 zł, (059)861-21-

cena do uzgodnienia, (059)861-18-03

58

WYPEŁNIĆ

ATRAKCYJNĄ, zgrabną, wykształconą,
niezależną pozna panią pozna wykształco:
ny, kulturalny 40-latek. Oferty BO Gdynia
ul. Władysława IV 17, nr12001654

dans
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adres lub telefon kontaktowy:

ajenej

Gdańsk Kruczkowskiego 11, 345-70-28
FONATNNA ogrodowa, mała, wytrysk regulowany o wysokości do 1,5 m, nie używa:
* na, cena 20 zł, tel. 052/397-32-58
FOTELIK samochodowy 0-18 kg, 832-217
FREZARKA uniwersalna FWD 32 wraz
z osprzętem, (0-59)822-32-24

PROSZĘ

[z]

ŻÓŁWIA stepowego, tel. 058/53-10-354

dla osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów

5

- |......]

ZIEMNIAKI kupię, 0,30 za
Pe
EO WZ)

wana, słupki. Przywidz, tel/ fax

49

EO LS BC O ZUS CI

PIANINA kupujemy! odańsk

341-52-40
SKRZYPCE, smyczek, nuty, (059)862-7713 19.00-20.00
SPRĘŻARKA mała (walizkowa) na 220
Vdo 8 atmosfer, tel. 052/398-70-36
WKŁĄD kominkowy, żeliwny, (12 - 14) KW,
tel. 052/397-31-50
ZBOŻE paszowe: skupujemy. Tel.
058/681-53-40

SIATKA ogrodzeniowa PCV, ocynko-

DALAMTYŃCZYKI, szczenięta 8-tygodnio-

we, 150 zł, (059)861-44-89, (0609)46-06KE

MASZYNY stolarskie 0602-459-611
OLCHA dąb, drewno tartaczne, 0601/6740-17, 684-39-51

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

CHOINKI świąteczne, (059)810-34-57
CHOINKI tanio sprzedam, tel. 058/685-5029

CIĄGNIK.U (222 i dwa kombajny E 516
FORSCHRIT w cenie jednego, 0-59/81151-00, 0-604-843-693

KUPIĘ
stare pocztówki,
(058)671-02-07

SHAR-PEI, berneńczyki, westiki, (058)67602-587, 0601-167-665
SIATKA ocynkowana od 2,20 , powlekana
od 4,30 zł/mkw., słupki, tel. 681-88-20
Skrzeszewo.

BUTLA tlenowa z reduktorem medycznym,
832-27-73
CB radio Alan 28 z anteną, (059)834-23-57

SYLWESTER w Jastrzębiej Górze, ul. Topolowa 18 OW „Royal' zaprasza na bal. Za:
pewniamy: świetną zabawę, nocleg, obiad,
tel

BOKSER do 1 roku, (0604)84-89-17
BUK czereśnia, dąb, olcha drewno tartaczne, 0502/241-760

(059)862-38-67

ka zdrowia, (059)61-32-57

AKORDEON Weltmeistr, 120 basowy,
czarny, stan bardzo dobry, cena 500 zł, tel.
052/397-32-58 po godz. 18
AKWARIUM 50 litrów, 30 zł, 0-604-516-976
ALASKAN Malamute, 0609-071-458

ZESTAWY komputerowe sprzedaż,
naprawa, modernizacja, (059)840-

niacz płyt CDx3 autorewers, 500 zł lub inne
propozycje, 0-604-516-976

OWCZARKI niemieckie, suczka, książecz-

ZAMRAŻARKA oszklona
z góry, 250 I, 590
tn
piece do centralnego
ogrzewania, uniwersalne, miałowe
z automatyką sterującą według zamówienia, Bytów ul. 1-go Maja 25, (059)822-21-00

cemistrzu Europy, z kojca, (0602)25-43-42,
(059)862-38-67
OWCZARKI beligijskie rodowodowe, po wi+
cemistrzu Europy, z kojca, (0602)25-43-42,

«-

nę ej ip Slupsk, (059)840- a

zł, lodówko-zamrażarka Linda, 430 zł,
9084:

WIEŻA LG nowa na gwarancji RDS zmie-

MASZYNY stolarskie, tel. 052/397-36-60
odz. 16

OWCZARKI belgijskie rodowodowe, po wi-

TWOJA nowa figura to tylko kwestia jednego telefonu. Bezpieczne i trwałe odchudza:
6-61, (0603)20-51-43

Lombardo-

stwa 28A, Lębork

żeliwnej, (059)861-47-09

no, 0601-616-319

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

ŁAWA rozkładana, mahoń, nogi rzeźbione,

zabiegi,

ŁUSZCZYCA: rewelacyjny lek! 032/276-7027
ODTRUWANIE poalkoholowe-. Esperal
0601/670-398, 058/348-02-32
PREPARATY ziołowe. Nadwaga, nowotwory, łysienie, inne. Biuro zamówień 83240 Reda, skr. poczt 37. Telefon: 0-60-9899-493. Płatność przy odbiorze.
PSYCHIATRA- Maciej Zbyszkowicz Sław-

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

tel.

052/397-64-21
KUCHNIA węglowa, piec Żar 1,2 a, bojler
elektryczny 80 I, tel. 0609/804-879
KURY nioski sprzedam, tel. 684-22-08
LĘBORK garaż, ul. Cisowa, 862-39-18
MASZYNA do szycia, elektryczna - 230 zł,
maszyna do pisania, duży wałek'- 190 zł,
(0602)084-05-09
MASZYNA do szycia Łucznik, wieloczynnościowa, (059)861-47-09
MASZYNA do szycia Singer, na podstawie

GINEKOLOG dyskretnie, profesjonalnie,
0601/058-955

HYDRAULICZNE! Gazowe. Grzew-

listwy,

KSEROKOPIARKA, tanio, „Canon*, 1.000
szt na godz, powiększ, poiaa

7ń

GINEKOLOG
0605/389-680

KOŃ wałach, 100% arab, 3 - letni, sivo

TRAK tarczowy, Chojnice, tel. 0606/96763
ULE pszczele (15), TEL. 052/398-54-24
WAŁ korbowy Kamaza- rozrusznik, inne
części do Kamaza, (059)814-55-31, 0-60163-69-72

0605/533-127

APARATY słuchowe: CORECTON,
wewnątrzuszne, klasyczne, cyfrowe,
programowane cyfrowo, bezpłatne badania słuchu, 0-59/ 8402435, Słupsk,
Pl. Dąbrowskiego 6, Lębork ul. Okrzei

DYWANY, chodniki „Ar
as”, Lębork- Targowisko
LU ELAIO

od 1,50 zł, wózki, chodziki; mąskotki

w cenach producenta „OLO', Zwycię-

jabłkowity, bardzo spokojny, łagodny, tel.

:

Ra e
odzysk, 058/307-42-16,
307-44
USTEAONE
kredyty
100030.000,- bez poręczycieli z ubezpieczeniem
na życie kredytobiorcy, 0605/348-901

ZAMIENIĘ mieszkanie 3- pokojowe na
mniejsze w Słupsku lub Trójmiasto, pilnie,
(059)840-36-69

BOAZERIE, deski podłogowe,
(058)342-54-31

TANIA odzież dziecięca 0-12 lat, ceny

KONIE, nawóz koński, (094)314-48-63
KONTENERY biurowo- mieszkalne, Słup-

ska, 0601/842-441

ALERGIE testy, odczulania

ET RATA sk TH

mienię na Słupsk, 0-502-75-84-74

SŁUPSK: mieszkanie 44 m kw, zadłużone
na ulicy Mikiewicza 30/9 zamienię na jednopokojowe, (059)841-38-58

SZCZENIAKI rasy rottweller, (0-59)82-14686, 82-146-49,
SZLIFIERKA stacjonarna 2-tarczowa, śred.
nica 350, zasilanie 380 W, (059)861-47-09
SZLIFIERKA stacjonarna 2-tarczowa, śred:
nica 350, zasilana 360V, (059)861-47-09
"SZNAUCERY średnie pieprz-sól, (059)86232-38

1200 zł, 842-24-62

M.3 w Szczecinie zamienię na mieszkanie
w Słupsku, 502-758-474

LĘBORK,os. Sportowe, mieszkanie kulturalnemu małżeństwu do wynajęcia,
(059)862-35-43

dowe, po rodzicach polujących; (0-59)822-

35, (0604)19-53-05

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

"Mam,

Tora Kc CODN ME |

Tal: TAE mie (OBA

SO

FI

b c DORY. wot: He
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OS ROW. yty GPS MOE
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zaraz, (059)862-57-10

LĘBORK, ul. | Armii W.P., lokal użytkowy

imię

nazwisko +

LĘBORK, wynajmę pomieszczenia na gabi-

adres

Ls

nety, (0601)65-67-92

O
nr dowodu osobistego

20 m kw do wynajęcia, 0-601-44-29-30
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z Dzienni
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KAMAZ. wywrotka po remoncie, 0-603-

Zamów prenumeratę O 800 1500 26
YA
Bezpłatna dostawa do domu
FUT

Bytów, ul. Sikorskiego 8
Człuchów, pl. Wolności 4

ogłoszenie

Lębork, al. Wolności 40 |

WRZUĆ

A

PS:
drobne

zę O

s

To telefon:
DONE: PSY DEE: PONT CNNR

ukazało

OGŁOSZEŃ

CZA

02 r., 7200 zł, (059)861-22-83

żeby Twoje

A
Do

ZOSTAW KUPON W LOKALNYM BIURZE

Urana!

z 000 zł, (059)863-12-91, (0606)10-14-

KOPARKA Kaster 5-802, 1988, (059)814- 55-31, 0-601-60-69-72

A
I SKI

CHOJNICE. Stary Rynek, osntum,
41-19

JAMNIKI szorstkowłose, standard, rodowo-

POMPA wtryskowa do ciągnika MF - 250,
stan bardzo dobry i do C - 330 po remoncie,
tel. 052/397-11-10
URSUS C- 360, Jan Neubauer, Kamienica
Szlachecka, gm. Stężyca

o ' BEZ PORĘCZYCIELI

LĘBORK centrum, zamienię mieszkanie 65
m kw. na dom do 150 000 zł, (059)862-65-

wynaj mę umeblowaną kawalerkę
822-55-12

JELCZ 317 wywrotka, przegląd techn.- IX

„KOŁA komplet do Audi, zimowe, 195/65/15,
pięć śrub, 857-55-78

LĘBORK centrum, pomieszczenie na sklep
wynajmę, (0605)55-41-75

x

HYUNDAI H100, chłodnia Termo-king, 97

271-997

ZERA

GARAŻ, pilnie, 6000 zł, (059)862-65-35,
(0604)19-53-05
ROZPOCZĘTA budowa domu w okolicach
Lęborka, piękna lokalizacja, (0607) 14-8883

po 17.30

+

king, 1997, przebieg 50 tys. km, (0-59)823-

12-91, 0-606-101-445
HYUNDAJ- skuter, 97 r., 50 cem, metalik,

BYTÓW centrum, ul. Sikorskiego, lokal biu-

wy, 240.000 km, bordo vebasto, 27 000 zł,

(0-58)681-63-95

WS, relingi, rolety, 0-601-652-466

cho- Bory Tucholskie, własny brzeg jeziora
sprzedam 060-955-744, 0600-95-57-45
BOROWY Młyn gm. Lipnica działka budowlana, uzbrojona oraz działki budowlane,
uzbrojone nad jeziorem Gwiazda, 0-501527-494
BORY Tucholskie, zabudowania gospodar
cze z domem, 5 ha ziemi, 8 ha lasu, sprzedam razem lub osobno, tel. 052/398-20-68

wspomaganie, faktura Vat,.3-osobowy, 0602-12-26-36
W transporter 2,4 D, 1993, długi, osobo-

FORD Fiesta 1,1 benz, 2-drzwiowy,
FORD Mondeo combi, 1994, Klima, ABS,

ATRAKCYJNY obiekt handlowy,

wo przy Gdańskiej oraz ekskluzywne ran:

LĘBORK, garaż przy ul. Kossaka,
(059)862-65-35, (0604)19-53-05
kawalerka
28,5 m kw., po remoncie, etażowe, (059)861-20-79, (0601)4920-30
s

W/T4, 1,9 TD, 1997, 125 tys km, I, K, R,

LĘBORK centrum, 3-pok. nowe budownietwo, do wynajęcia, (059)863-20-33

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

OPEL Kadett 1,3, stan dobry, garażowany,
cena 4800, 823-18-08

r., tel. 052/397-10-82 po 20
OPEL Vectra, 90 r., AA, CZ, H, $, WS,
(059)862-65-76
POLONEZ: 1500, 1988, instalacja gazowa,

LĘBORK: sklep w centrum- deptak, 0-605554-175
centrum, mieszkanie 1-pok., 32
m kw., (059)862-49-50
LĘBORK centrum, mieszkanie 1-pokojowe,
pow. 32 m kw, 862-49-50
LĘBORK centrum, mieszkanie 133 m kw +

polen

Ą

| www.gratka.pl

Miastko, ul. Armii Krajowej 29
ul. Basztowa 3
. Słupsk, ul. Filmowa 3D
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Konkursy dla Was

Człuchowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej

m Filtry na święta

” Opel na prowadzeniu

Rozpoczynamy konkurs „Czysta woda na święta”.
Partnerem tego przedsięwzięcia jest Firma Hndlowo-Usługowa Domex z Gdyni. Jest ona regionalnym
dystrybutorem filtrów do wody Aqua filter. Firma oferuje w cenach importera kilka typów uzdatniaczy wody — począwszy od
tych montowanych pod zlewozmywakiem, przez filtry prysznicowe, aż po pralkowe. Dzięki tym pierwszym, można zlikwidować
przykry zapach i smak, mętność wody, można spowodować, że
woda stanie się bardziej miękka. W przypadku zainstalowania
filtra pralkowego, eliminujecie Państwo nieczystości odkładające
się na mechanizmie pralki oraz zmiękczacie wodę, co zwiększa

karze. Reprezentacja Szczepana Sport miała
okazję przekonać publicz-

skuteczność środków piorących i chroni mechanizm. Firma Do-

mex mieści się w Gdyni, przy ul. Spokojnej 3, tel/fax 664 61 44
lub tel. 629 21 16. Adres internetowy: www.domex.gda.pl. Firma
prowadzi sprzedaż wysyłkową. Filtry możecie wygrać je w naszym konkursie. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Do czego
służą filtry pralkowe? Każdy, kto odpowie, a odpowiedź prześle
pod naszym adresem do 14 grudnia br., weźmie udział w losowaniu jednego trójstopniowego filtra podzlewozmywakowego, jednego filtra kranowego i trzech filtrów pralkowych. Listę lauratów

m Szczęśliwe karty

ność, że dysponuje wysoką
formą i będzie pretendować
do tytułu najlepszej drużyny tegorocznych rozgrywek. Na razie najlepiej
z przeciwnikami radzi sobie

Aotel

2:0 (25:14, 25:19), Szczepan

może uzyskać nasz Prenumerator?

2:0 (25:16, 25:18), Rzeczeni-

m Sylwester w Cetniewie
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1:2
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Człuchowska Liga Koszykówki |

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 nagro-

|

zwarta kolejka rozgry-

x wek

cie wygrywać sprzęt RTV, AGD, zabawki, karnety, bony?

| Amatorskiej

Na odpowiedzi czekamy do 9 stycznia 2002 r.

|

M Informacje o konkursach można uzyskać pod bezpłatnym

kówki

HI OSiR w Człuchowie - funduje karnet na siłownię i dwie godzinne wejściówki na saunę. Zaproszenia można uzyskać telefonując w każdy pierwszy piątek miesiąca pod nr 834 50 27
w godz. 12-13. Odbiór w redakcji „Dziennika Człuchowskiego”.
MH Kino Uciecha - jedno dwuosobowe zaproszenie na film co
tydzień można uzyskać telefonując w piątki pod nr 834 50 27
w godz. 12-13. Odbiór w redakcji „Dziennika Człuchowskiego”.
Zniżki i zaproszenia tylko za okazaniem ważnej Karty Klubu

:
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Kapuściński
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2 Fabud Człuchów 8 315:130 +185

W rankingu najskuteczniejszych strzelców nadal
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10. Witosa Lakers Człuchów 4 92:389

ZST Człuchów 115-46.
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przyniosła

Najmniej problemów z pokonaniem rywala miał lider
w tabeli Chmury Ad-Polu
Człuchów. O utrzymanie

m-Skorzystaj z promocji

| CZE renkikowielaey] |

nie

Człuchowskiej

| skakujących rozstrzygnięć.

nr. tel. 0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział Sprzedaży Gazet, Biuro Prenumeraty, ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk, z dopiskiem
„Filtry”, „Szczęśliwe karty” lub „Jastrzębia”.

Prenumeratora.

REKLAMA

Gromią rywali

dy w konkursach są dla Państwa najatrakcyjniejsze? Czy woli-

DIQAŚKO

Szczepan Sport pokonał kal

(KP)
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Koczała

2:0 (25:23, 25:15), ZSA Opel/Telmax 0:2 (22:25,
14:25), Instytut Politologii —
Opel/Telmax 0:2 (17:25,
14:25)

m Weekend w Jastrzębiej Górze

l

Ha

Sport - Relaks Debrzno
2:0 (25:18, 25:18), ZSA -

Za tydzień - 14 grudnia, przedstawimy Państwu
zwycięzców naszego konkursu, którzy spędzą
przełom 2001 i 2002 roku na balu w Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie.
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2:0 (25:18, 25:19), Szczepan

Dzisiejsze pytanie: Do ilu procent rabatu na ogłoszenia drobne

UCI

Ł

Opel/Telmax.
Wyniki spotkań: Poldanor Koczała —- Nadleśnictwo

Co tydzień w rubryce „Szczęśliwe
karty” zadajemy Państwu jedno pyta- | NIEDŹWIADEK
nie. Odpowiedzi należy przysyłać do
nas na kartce pocztowej do 15 dnia
:
następnego miesiąca. Po czterech pytaniach miesiąca wśród
osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi, rozlosujemy nagrodę miesiąca — weekend dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich.

Zachęcamy Państwa udziału
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UBEZPIECZENIA

(bezpośrednio u Ciebie w domu)

Lębork, ul. Basztowa 8, tel. 862 17 05, Człuchów, ul. Długosza 31, tel. 834 23 10, Bytów, Jana Pawła II 22, tel. 822-85-70 (71,72)

