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Człuchów. Spostrzegawcza kasjerka

OSC

PODRÓBKI
* PODLUPĄ

zmniejszenie z 7 do 3 liczby człon' ków Zarządu Miasta oraz ograniczenie diet dla dwóch wiceprzewodniczących rady zaapelował w liście
otwartym do człuchowskiej Rady Miejskiej Edward Kądziela z Klubu Radnych
Unii Pracy. Z jego wyliczeń wynika, że
dzięki temu udałoby się zaoszczędzić
w ciągu 6 miesięcy ponad 28 tys. zł.
„Mówienie o braku środków finansowych na wiele ważnych gospodarczych
i społecznych zadań przy jednoczesnym
utrzymywaniu »rozdymanych«, dobrze
opłacanych stanowisk jest niewiarygodne” - czytamy w liście.
Zdaniem radnego zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na zasiłki dla
najbiedniejszych lub na dożywianie
dzieci. - Mamy demokrację i każdy ma
prawo do własnych opinii - mówi Zdzisława Pawłowska, wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej. - Rozwiązania podejmowane są jednak przez większość. Nie
wiem, jak rada ustosunkuje się do propozycji pana Kądzieli.
:

się wcale nie zmieniła,

, gdy została sołtysem, jest taka sa„ga kochana jak wcześniej —- mówi
malina, córka pani Bełcik.
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Święto dzieci

(pij)

CZŁUCHÓW

Dziś rozpoczynają się dwudniowe regionalne obchody I Ogólno-

Zaświeci gwiazdka

polskich Dni Pluszowego Misia,
którego organizatorami są: Rada

Juniorów i człuchowski MDK.

rwają już przygotowania do kolejnej
„Gwiazdki z nieba”, która odbędzie
się w lutym przyszłego roku. Wielką
akcję charytatywną po raz pierwszy zorganizowano w ubiegłym roku. Zbierano
wówczas pieniądze dla Sandry Felskiej
z Koczały, Patrycji Retelewskiej z Człuchowa i Adriana Kumiszczy z Rzeczenicy
— dzieci chorych na raka. Dzięki akcji rodziny dzieci dostały po 5 tys. zł.
(pi)

LING
Siatkówka
Nadal na prowadzeniu znajduje
się Opel, który ma komplet punktów i nie stracił jeszcze seta. Do-

Mimo, że przed świętami w Sklepach panuje
|
spory ruch, kasjerzy z uwagą przyglądają
się bonom i banknotom.
Fot. Piotr Furtak
|

kładnie odwrotnie wiedzie się
beniaminkowi

rozgrywek

stytutowi Politologii.

- In-

Już 22 grudnia
Dziennik Bałtycki
będzie miał
dla Czytelników

płytę w prezencie
LE? iara Nadzieja

-letnia człuchowianka,
która próbowała
wprowadzić
do obiegu fałszywe bony towarowe, wpadła dzięki spostrzegawczości kasjerki jednego ze
sklepów PSS Społem. Sprzedawczyni skonfiskowała trzy
talony po 25 zł.
- Mamy swoje metody na
rozróżnienie fałszywki — za-

Treszczyński. - Kasjerka jednak zorientowała się, że coś
jest nie tak. Zawiadomiliśmy
policję. Kobiecie grozi od
6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. — Będzie odpo.wiadała za posługiwanie się
fałszywym dokumentem - mówi Jerzy Adamczyk, oficer prasowy człuchowskiej policji. Gdyby podrabiała pieniądze,
mogłaby dostać nawet 25 lat.

pewnia Henryk si
prezes człuchowskich P$S. Próby wprowadzania do
obie-

gu podrobionych bonów zdarzają się od dwóch lat.

Człuchowianka zeskanowała bony, które mogła zrealizować w sklepach PSS. Udało jej
się m.in. w blaszaku. Wpadła,
gdy chciała zrobić zakupy
w sklepie SAM. - Chciała zrealizować trzy bony o wartości
75 zł - opowiada Henryk
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Rodzice o wejściu do szkoły

m Nagrodzeni
za bezpieczeństwo —

Na skróty
. po śmierć
|

Zakład Rolny Pawłówko zdobył diugiei miejsc
w konkursie pt. „Pracodawca Organizator pracy |
bezpiecznej”

IB Bez pomocy. Zdecydowałam
s wziąć pod swoją aa dzie-

Ć

Fot. Archiwum własne

Hildegarda Pach
mama Pawła
— Myślę, że to czy przejście
będzie oznaczone czy nie,
nie będzie miało w rezultacie
większego znaczenia. Wcześniej mój mąż pracował przy
przejściu do tej szkoły. Jest
ono oznaczone, są nawet barierki bezpieczeństwa, no
i był człowiek do przeprowadzania dzieci. Pomimo tych
wszystkich udogodnień, wielu uczniów i tak przechodziło, gdzie im się podobało.
Rzeczywiście wówczas nie
było drugiego wejścia do
szkoły, ale to nie zmieniało
faktu, że uczniowie przechodzili „na skróty”. Dzieci, które będą chciały przechodzić
w wyznaczonym miejscu, będą to robiły bez względu na
to, czy będzie jedno, czy kilka wejść do szkoły. Mój syn
przechodzi przez „pasy”.

463
Tyle kartek świątecznych wykonanych
przez uczniów wpłynęło na konkurs ogłoszony przez Muzeum *
Regionalne w Człuchowie. To rekordowa
liczba prac.

mm Chodnik |

|

zęść uczniów Szkoły
Podstawowej
nr
1 w Człuchowie przechodzi do placówki na
skróty, przez trzypasmową
. jezdnię. Kilka metrów dalej
- jest przejście dla pieszych.
Według niektórych rodziców dzieje się tak m.in. dlatego, że otworzono drugie
wejście do szkoły. Aby się
do niego dostać szybciej
niż przejściem, wystarczy
przebiec przez ulicę.
—- Rzeczywiście,
dzieci
przechodzą przez trzypa-

smową jezdnię, ale sporadycznie — mówi Jolanta Lisek, dyrektor szkoły. - Największy
problem
jest
z mieszkańcami bloku nr
5 na osiedlu Wazów. Nie widzę jednak potrzeby robienia tam pasów. Należy przypilnować dzieci, nauczyciele
zostali do tego zobligowani.
Zdania rodziców są podzielone. Wejście w tym
miejscu jest pewnym udogodnieniem dla rodziców,
którzy podwożą swoje pociechy
samochodami.
W pobliżu wejścia znajduje
się bowiem duży parking.

(WiA)

Fot. Archiwum własne

Bożena Borzych
mama Maćka i Karoliny
— Otwarcie dodatkowego wejścia do szkoły, w miejscu
gdzie biegnie trójpasmowa
jezdnia, stwarza wielkie niebezpieczeństwo. Dzieci śpieszące się na lekcje biegną na
skróty, przez nieoznakowane
przejście. Wiadomo, jak to
dzieci, przechodząc nie patrzą
czy jadą samochody, tylko po
prostu przebiegają. Nakazy
rodziców, aby przechodziły
tam gdzie jest przejście z barierkami, nic nie pomaga. Tam
przynajmniej siłą rzeczy maluchy zatrzymują się i upewniają, czy nic nie jedzie. Teraz
kiedy mogą przechodzić „na
skróty”do wejścia, to po co
mają pokonywać dodatkową
drogę. Nawet jeśli jest to dużo
bardziej niebezpieczne. Takie
są dzieci, nie zwracają uwagi
na niebezpieczeństwo. Powinni jednak zająć się tym problemem dorośli.

ska federacja wysyła na campingi swo
dzi. Ci, udając turystów oceniają obsługę, wyposa- |

żenie pokojów. Ujawniają się po ok. 2 dniach - wyjaśnia sposoby punktowania campingów Ryszard —
Szybajło, dyrektor OSiR. - Nie może tu więc być
mowy o żadnych układach.

—
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chował A ryski samo

centrum Człuchowa
jestcorazładniejsze, |
czystei zadbane. NIe.
stety gorzej jest wv bar-

_

tor - "Federacja zobowiązuje się bowiem do promo-

Ludzie tygodnia

| Dżentelmeni dwaj

dziej odległych czę
ściach miasta,
|
lic;
LD

złuchowskie Stowarzyszenie Sabat szefowych podczas III
edycji uhonorowało tytułem
„Dżentelmena roku 2001”
Czesława
Szymanówkę,
prezesa Sądu Rejonowego

wania nagrodzonych ii wyróżnionych Campiogów
A
moca J t przecież bardzo
©
ważna.

CO MNIE DENERWUJE

Ć

uciążliwe są zaniedba-

ne i dziurawe chodni-

ki. Dlaczego osoby od- |
powiedzialne się tym
nie zajmą? Wiem, że
* rynek jest wizytówką
|
każdego miasta, jed| nak warto byłobytakże pomyśleć o peryferiach.
Paweł P. z Człuchowa

m Niedziela na

odpoczynek
Zastanawia mnie to,
dlaczego tyle osób robi
zakupy właśnie w niedzielę. Przyznam, że
mnie to dziwi, ponie-

waż przez cały tydzień
|
można się tym zająć,
|
a nie odkładać na niedzielę, która jest
dniem świętym. Zjawisko to nasila się szczególnie przed świętami,
kiedy wprowadza się
tzw. niedziele handlowe. Powinni to znieść.
Niedziela jest po to,
|
aby pójść do kościoła,
o: spotkać się z rodziną
i odpocząć, a nie biegać
po skle
|

Zenon Krawczyk
Człuchów
- Przeraża mnie rosnące bezrobocie, zwłaszcza w naszym powiecie.
Na domiar złego ostatnio mówi się
Fot. J. Szymanowski
jeszcze o likwidacji zasiłków przedemerytalnych. Nie ma żadnych perspektyw na pracę. Jedyną nadzieję dla wciąż ubożejącego środowiska powinien być MOPS, ale ta instytucja nie
sprosta potrzebom. Na decyzjach rządu tracą najbiedniejsi. Dużą pomyłką jest też organizowanie kursów dokształcających, gdzie słono płaci się szkoleniowcom,
a same kursy ich uczestnikom zupełnie nic nie dają.
Szkolenie nie idzie w parze z rzeczywistym zapotrzebowaniem na rynku pracy.

w Człuchowie oraz Jana
Bernarda Jakubowskiego,
artystę plastyka, kierowni-

ka klubu osiedlowego Spółdzielni Mieszkaniowej Pomorzanka.

W

marynarek

klapach

pojawiły

ich

się

srebrne meloniki — symbole
przyznanego tytułu.

—- Zartobliwie mówiąc
mężczyzna, który otrzyma
od

nas

roku

tytuł

dżentelmena

powinien

stojny,

być

powinien

przy-

coś

zna-

czyć, powinien być wart
grzechu - powiedziała Maria

Danuta

Bożena Maślanka

Kordykiewicz,

przewodnicząca

bezrobotna z Sąpolna

stowarzy-

szenia. - Te dwie kandyda-

tury nie wywołały wśród
pań negatywnych emocji.
Według szefowych obaj

Czesław Szymanówka i Jan Bernard Jakubowski dołączyli do grona Dżentelmenów Roku.
Fot. Krzysztof Lichucki

panowie znani są W środowisku człuchowskim i są

dżentelmenami

wobec

biet. - Wyróżnienie

ko-

to bę-

dziemy traktować w sposób
zobowiązujący, a nie ocenia-

jący nasze
postępowanie

dotychczasowe
— powiedział

Czesław Szymanówka.

(kil)

|

Człuchowskiego
- Denerwuje mnie znieczulica społeczna i ludzki egoizm. Ludzie zamykają się w sobie, zajmują tylko
swoimi sprawami, każdy żyje osobno. Kiedyś było zupełnie inaczej. Pamiętam, że nie tylko | |
mieszkańcy wsi częściej się spotykali, rozmawiali, dzielili swoimi problemami, dzięki temu żyło się łatwiej.
Dzisiaj każdy zamyka się w czterech ścianach przed telewizorem. Warto pomyśleć o innych, nie tylko o sobie,
szczególnie przed zbliżającymi się świętami.
Fot. A.Stopa-Gągoł

Do tej pory człuchowskie zaw PRZZNAy tytuły dżentelmena roku
kilku panom z Człuchowa oraz całego kraju. W ten sposób uhonorowany został Jan Król, były wicemarszałek Sejmu, Krzysztof Pusz, były
wicewojewoda pomorski, Paweł Pochwała, prezenter z programu
„Kawa czy herbata”. Wśród człuchowian ten tytuł zdobyli: Adam
Dybczyński, Ryszard Szybajło, Ryszard Stachowiak, Zdzisław Staszków, Bogdan Sierant, Józef Wojtasik.
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i Fałszerze robią swoje

tówi Bonów musi
» u zadleźć się
czas — mówi Krystyna Dalli,
kierownik
sklepu
PSS,
w którym wykryto fałszywe
bony. - Nawet w okresie

przedświątecznym
może

-

obsługa będzie

14 grudnia 2001 r.
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DEBRZNO. Mieszkańcom nie podobają się lampki na wieży kościoła p.w.
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Debrznie. Liczyli, że szpecące
wieżę „koguty” zostaną zdemontowane przez wojsko,
które wcześniej
w ten sposób oznakowywało obiekty
mające więcej niż
30 m wysokości.
Wiadomo już, że
chociaż jednostka
„wojskowa przesta-

dokładn
e
sprawdzenie
bankno-

b

rwą

i

MINĄŁ TYDZIEŃ

Zakupy za fafszywki
Kolejki przy kasach

l

Kto zdejnie

Człuchów. Problem z podrobionymi bonami

i Wzmożona ostrożnoś

piątek

Li APZI

nie w Debrznie ist-

być

nieć z końcem

grudnia, „koguty”

nieco

wolniejsza, ale nie możemy
dopuścić do tego, żeby przez
kasę przeszły fałszywki.
A do sprawdzania jest
. bardzo dużo. W tym roku
'przed świętami PSS wypuściły bony o wartości prawie 500 tys. zł. Prezes spółdzielni ma sporo pracy przy
ich podpisywaniu. Jego rekord to 7 tysięcy autografów w ciągu kilkunastu godzin. Mimo tego, że bonów
jest sporo, PSS wydało ich
mniej niż przed rokiem.
Według Henryka Treszczyńskiego część klientów
odebrał jego firmom nowy

hipermarket w Chojnicach.
"Trzy fałszywe bony udało się wprowadzić do obie-

Lampki na wieży zabytku:

wego kościoła.

na wieży pozostaną.

*

(WiA)

Fot. Józef Szymanowski

*

m Geografia na kalendarzu
CZŁUCHÓW. Towarzystwo Miłośników Ziemi
Człuchowskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna
w Człuchowie są organizatorami wystawy polskich kalendarzy o tematyce przyrodniczo-geograficzno-krajobrazowej i regionalistycznej z drugiej połowy XX wieku. Jej autorem jest Józef Cieplik, prezes Zarządu Okręgu SŁOWADZySZENIE Ligi
Ochrony Przyrody w Słupsku.
(ki)
i

” Mamy swoje metody na rozróżnienie falszywki - mówi Henryk Treszczyński, prezes człuchowskich PSS.
Fot. Piotr Furtak
gu. Fałszerka wpadła przy

próbie realizacji trzech kolejnych.
- Na szczęście współpracują z nami zakłady pracy mówi Henryk Treszczyński,
prezes PSS. - Przy wydawaniu bonów zapisują numer.

Wiadomo więc przez czyje
ręce przeszedł fałszywy talon. Policja ma jakiś punkt
zaczepienia.
Na pierwszy rzut oka fałszywki, które znaleziono były nie do odróżnienia. Brakuje na nich specjalistycz-

nych zabezpieczeń - takich,
jak chociażby na bonach wydawanych przez wielkie hi- permarkety. Kasjerki wiedzą
jednak, w jaki sposób odróżnić ten prawdziwy od fałszy-

u Policzyć i pomóc

wego.

(pij)

Nasz plebiscyt zakończony.

-Najsympatyczniejszy matematyk
być

cierpliwy, | szego Nauczyciela Powiatu
M a sprawiedliwy,
Człuchowskiego 2001, najtraktować jedbardziej na to miano zasługuje Zbigniew Suchacki,
nakowo
wszystkich
matematyk z Człuchowa,
uczniów, mieć duże poczuktóry zdobył 199 głosów. Za
cie humoru, stawiać dobre
dobre
podejście
do
oceny oraz... organizować
uczniów, umiejętność poro' wspaniałe wycieczki i imzumienia się z nimi i miłe
prezy. Wymagania, które
usposobienie
doceniono
stawiają uczniowie nauczyrównież Leszka Chmielewcielom są naprawdę duże.
skiego, nauczyciela wychoWielu belfrom udaje się im
wania
fizycznego w PrzeWedług
sprostać.
jednak
chlewie. Głosowało na niewzięli
którzy
uczniów,
go 119 uczniów. 103 punkty
udział w naszym plebiscyotrzymał natomiast MaNajsympatyczniejna
cie

riusz Bauza, nauczyciel fizyki z Człuchowa. Za najsympatyczniejszą nauczycielkę w naszym powiecie
uczniowie uznali Marię
Opar, uczącą w klasach I-III
człuchowskiej szkoły podstawowej. Sporo głosów, bo

|

od nas nagrody, rozlosowaliśmy
wśród

również upominki
uczestników plebi-

scytu.
(BaKa)

U NLP

aż 154, otrzymał również
Mariusz Rutkowski, nasz
redakcyjny kolega, a jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego w Przechlewie.
Troje najsympatyczniejszych nauczycieli otrzyma
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łecznej i eskortujący ich policjanci w powiecie
człuchowskim. - Wszyscy bezdomni wypełnią
- przygotowane na ten cel ankiety - powiedziała
„Dziennikowi” Ewa Osińska, koordynator badania
w powiatach człuchowskim i chojnickim. - Wyniki
badania znane będą 17 grudnia br., dwa dni póź- —
niej znajdą się w Gdańsku.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest dr Anna Du-

racz-Walczak, a realizuje je Pomorskie Forum na
rzecz Wychodzenia z Bezdomności. W akcji
|

Poniżej 10 punktów zdobyli: Barbara Michałek, Magdalena Sza-
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Wieczorek z Dębnicy, Magda Zarem-

WVB36870

CZŁUCHÓW, ul. Królewska 13, tel./fax (059) 83-43-8444, kom. 0604-507-837
a

moji

dostępne w punktach sprzedaży siaci Era.

Wylosowaliśmy dziesięć osób, które
wzięły udział w naszym plebiscycie.
W nagrodę otrzymają upominki
z logo „Dziennika”.
"Dariusz Paradowski z Ględowa, Karol Lichecki z Przechlewa, Katarzyna
ba z Człuchowa, Alieja Gruchała
z Pawłówka, Łukasz Kozowski
z Człuchowa, Norbert Matczak
z Człuchowa, Agnieszka Machowska z Człuchowa, Lucyna Barcz
z Człuchowa, Dorota Boruta z Człuchowa...
Upominki dla głosujących można
odbierać od poniedziałku w siedzibie naszej redakcji, pl. Wolności

u sięczna

Motorola

GŁOSOWALI

ze
R-1529/T/1416

14 w Człuchowie. Nauczycieli już

wkrótce odwiedzimy podczas lekcji.

Fot. Krzysztof Liehucki

- ficznego „Portret zbiorowości ludzi bezdomnych”,
które przeprowadzone zostało w środę na terenie
całego województwa pomorskiego. W „teren” wy- |
ruszyli także pracownicy ośrodków pomocy spo-

uczestniczą również m.in. ośrodki pomocy społecznej, policja i noclegownie,

O

Mścisław Wikaryjczak.

Codziennie

:

POWIAT CZŁUCHOWSKI. Ustalenie liczby bezdomnych to główny cel badania socjodemogra-

dziewicz, Teresa Wróblewska, Danuta Tylingo, Katarzyna Orzłowska,

REKLAMA

e

Wczytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
można obejrzeć 60 kalendarzy.

E

(BaKa)

UZO:

m Wiz

na godziny

CZŁUCHÓW. Rejestracja na godziny od dawna
obowiązywała w prywatnych gabinetach lekarskich. Sprawdziła się też w poradniach specjali-

stycznych. Od niedawna, zgodnie z zaleceniami
Kasy Chorych stosujeją również NZOZ „Reme-

dium” sp. z 0.0. — lekarze rodzinni, pediatrzy, interniści i lekarze specjaliści.

- Nagłe przypadki będą przyjmowane jak do tej
pory, od razu. Pozostali pacjenci umawiani będą

docelowo - informuje Andrzej Drążek, kierownik
„Remedium” - Usprawni to pracę przychodni,
a chorym oszczędzi czekania w kolejkach. Pozwoli
też wykorzystać w pełni dyżury popołudniowe,

o których istnieniu wielu pacjentów nie wiedziało.
Rejestrować można się w rejestracji NZOZ Remedium sp. z 0.0. lub telefonicznie pod numerem 83451-58 oraz 83- 405:7 73

(stef)
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Otto von Bismarck w anegdocie

Kanclerz z cygarem
iedawny
kościoła

' pożar
Chry-

stusa

Króla

w Kołczygłowach
spustoszył
nie

Sławna który, jak to było
wtedy w zwyczaju przychodził oglądać przejeżdżają-

cych żelazną koleją

- ów-

Niemcem i tworzył europejską potęgę tego państwa

czesnym wynalazkiem - podróżnych.
- Przyjechał pan pewnie
z Berlina - zapytał ciekawski szewc.
- Właśnie - powiedział,
pozostający incognito Bismarck.
- Ja jestem szewc stąd

w XIX wieku. Stary Otto ni-

a z kim mam przyjemność?

gdy nie przypuszczał, że ko-

ściół w którym braF ślub
z Joanną Von Puttkamer
w 1847 roku (miał wtedy 32
lata) gasić będą strażacy

- Ja też jestem szewcem odpowiedział Bismarck.
- Szewcem? Co pan powie. Musi mieć pan dobra
klientelę w Berlinie?

w błyszczących srebrnych
hełmach, mówiący już innym językiem...

- Jakoś idzie.
Bismarck zaproponował
mieszkańcowi Sławna cyga-

tylko

świątynię.

Pomorze

straciło pamiątkę po jednej
z
najważniejszych
osób
związanym z historią tej

ziemi.
Otton von Bismarck był

Historia Pomorza

niero-

zerwalnie połączona
z, kanclerzem Rzeszy

jest
Nie-

ro. Wtedy zjawił się woźnica
i zasalutował: Czeka na pana powóz, Ekscelencjo.

Pozdrowiłem go jak należy,
on zapytał kim jestem. Potem dopytywał się skąd pochodzę, jak idą interesy, pod
jakim
adresem
obecnie

mieszkam, ile mam dzieci.
Podziw dla ludzkich odruchów kanclerza minął gdy
szczęściarz, który spotkał
Bismarcka, otrzymał mandat za karę za przejazd prywatną drogę przez.. park.
Wypytywania
i rozmowa
służyła więc Bismarckowi
do poznania adresu ofiary...
Hodowca długo nie mógł

uwierzyć w swoje szczęście
w nieszczęściu.
Wprost przeciwne zdanie
o Bismarck miał pewnie
przewoźnik
przez
rzekę.
Traf wybrał, że jednego dnia
transportował swoją łodzią

Niemca, który bardzo chciał
obejrzeć pomnik stojący na
drugim brzegu. Właściciel

mieckiej, który gro swojego

Szewc poznał swoją po-

życia spędził w majątku rodzinnym Warcino. W podaniach i legendach tego regionu zachowało się wiele
anegdot świadczących o humorze i nie spotykanej inteligencji Bismarcka. Pokazują go w zupełnie innym

myłkę i zaczął się usprawiedliwiać. Bismarck nie dopuścił go do głosu, uderzył
przyjacielsko w ramię i pożegnał słowami

„Jeśli przybędzie pan kiedyś do Berlina proszę odwiedzić
mnie
w moim

świetle

z kart

warsztacie

histo-

strasse 76. Do widzenia”.

Rozmawiali o różnych sprawach, zeszło także na politykę. Wieśniak chwalił bardzo posunięcia kanclerza.
Bismarck był zawsze łasy na
pochlebstwa. Nie zdradza-

Spotkanie

jąc się kim jest, chciał dać za

z mandatem

usługę duży napiwek. Przewoźnik wziął zapłatę za
normalny kurs, ale odmówił

niż

znamy

podręczników

czy

rycznych źródeł.

Na bezsenność
i na buty
Hrabia
w Warcinie

uskarżał
się
staremu żołda-

kowi na bezsenność. Ten
znalazł środek zaradczy porcja (1 funt) tabaki. Niemiec
chciał

ale

wojak.

Wilhelm-

Jeszcze inaczej dworował
sobie z ludzi Bismarck już

u siebie w majątku. Znana
jest

anegdota,

gdy

pewien

stały gość knajpy przydwor-

błyska-

cowej ze Sławna, handlarz
trzody chlewnej opowiadał

tak

jak

z

Przesłał

żoł-

zareagował

wicznie,

przy

nie

nierzowi. o wiele więcej
środka, by ten zażywając
spowodował
przerwanie
choroby...u Kanclerza.
Jadąc z Berlina do majątków w Warcinie, Bismarck

lubił rozmawiać W trakcie
podróży z ludźmi. Jego postać wzbudziła zainteresowanie u jednego szewca ze

radością

niecodzienne

przeżycie minionego dnia.
„Byłem w Warcinie, spotkałem naszego księcia. Myśla-

przeprawy nie znał z widzenia swojego klienta chociaż
znał przecież wszystkich

okolicznych

naddatku,

mieszkańców.

mówiąc

że jest

zbyt
uczciwym.
Dopiero
wtedy Bismarck przedstawił
się
i tym
argumentem
wprost przekonał do wzięcia nagrody.

Pan na włościach
W

wymienionych

wyżej

anegdotach widzimy jak go-

łem, że jest niedostępny, ale

spodarski

i przebiegły

jest

Bismarck.

Miało

normalny

kich

ludzi.

mną

jak równy

dla

wszyst-

Rozmawiał

ze

z równym.

był

to i swoje

przełożenie na politykę.
Dykteryjki z lat młodości ja-

Jechałem sobie drogą przez

kie przechowały

park a on szedł na przeciw-

mięci Pomorza pokazują
jednak w trochę innym

ko mnie. Kazał zatrzymać
powóz i rozpoczął rozmowę.

się w pa-

świetle niemieckiego

kanc-

W anegdotach zachowało
się wiele faktów świadczących o poczuciu chumoru Bismarcka. r apr.sas
lerza. Pewnego dnia odwie-

dzili

Bismarcka

W letni
się że
spadnie
nie mogli

goście.

dzień, ten założył
następnego
dnia
śnieg. Przyjezdni
uwierzyć przeko-

naniom głowy państwa. Co
jednak Bismarck postawił
stać się musiało, Wcześnie
rano goście zobaczyli jednak w oknie biel. Śnieg?

Gdy przerażeni (śnieg w lecie?) wyszli na podwórku
wyjaśniło się, że junkier nakazał służbie przed domem
rozrzucić pierze z pościeli....
Kto wie, może ci sami go-

ście nie mogli dobudzić się
po

suto

zakrapianym

wie-

czorze. Tak przecież często
spędzało się czas w XIX
wieku. Bale, przyjęcia, zaba-

wy. Majątek w Warcinie
stworzony był do tego. Rano
goście jeszcze spali i służba
nie zdołała postawić ich na
nogi. A przecież za chwilę
wyruszano na polowanie....
Kanclerz, jak na żołnierza

W kościele w Kołczygłowach, który niedawno musieli
gasić strażacy kanclerz w 1847 roku wziął ślub.

przystało, stał
rynsztunku na

śniejszej pobudki tylko po-

w pełnym
podjeździe

gotowy do rozpoczęcia pogoni za lisem. Ale tylko on,

reszta, mimo umówionej godziny

jeszcze

spała.

Bi-

smarck niewiele myśląc, po
kolejnym okrzyku, który na

Dwa. pociski rozbiły szybę
a odpryski ścian spadły na

kanclerz popadł w konflikt
w
miejscowym
burmi-

łóżko gości. Lepszej

strzem, który zakazywał
także oficerom, publicznego

i gło-

zazdrościć. Za chwilę, pośród
szczekania
psów
i skrzypienie kół wozów wyruszano W las. Rozpoczęły
się już właściwe łowy.

Pan na poligonach
Przebiegłość Bismarcka
i skłonność do zwykłych

znając

ludzkich kawałów uwidacz-

„jaśnie

pa-

na” pochowała się w zabu-

niała

dowaniach

W czasie służy wojskowej
i ćwiczeń baon Bismarcka
stacjonował w podszczeciń-

gospodarczych.

Bismarck natomiast spokoj-

Otto von Bismarck w majątku W Warcinie spędził większość swojego
s
Życia. r.aresas

skim Trzebiatowie. Przyszły

niewiele się zdał chwycił za
pistolet. Przerażona służba
kaprysy

nie wypalił w okna pokoju

Fot. APR-SAS

W którym spali przyjezdni.

się

już

wcześniej.

chodzenia po mieście z palącymi się cygarami. Do-

wódca
namówił
wiec
wszystkich oficerów na mała zemstę. Któregoś dnia po
prostu usiedli przed oknami
burmistrza i rozpoczęli pa-

lenie cygar... Przecież ukaz
włodarza miasta nie zakazywał palenia na siedząco.
Trwało tak do czasu gdy
burmistrz naprawił prawo
i nie pozwolił na palenie
i w tej pozycji.

(res)

BODZESIEDZAŁO
|

SERCA DWA
Samotna wdowa, lat ok. 50, niepaląca, kulturalna, finansowo
niezależna, katoliczka, lubiąca spacery, pozna samotnego pana
w odpowiednim wieku i o podobnych walorach. Ponowie
rozwiedzeni, w fach związkachi iz wykluczeni.
- sygn. 1506
:
:

Dagmaa
Galat

|

ij
,

m Urodziła się 22 maja 1980

Ś

...

D ro

b

m Mieszka w Gdańsku

Magdalena.
Harasimowicz

| :
N

.

8 aa
roku.

"każdy piątek publikujemy fotografie pięknych

m Uczy się w Liceum

dziewcząt.

Ogólnokształcącym

M Jej wymiary to 83-56-83

m Wzrost: 167 cm

Spośród

nich wybieramy

Dziew-

czynę Miesiąca. Wybory Dziewczyny Grudnia

odbędą się 4 stycznia 2002 r. (piątek) o godz. 19

a

w Centrum Rozrywki Gemini w Gdyni.
Czekamy na Was i na Wasze fotografie.
j, Szansę mają dziewczyny miłe, ładne,
zgrabne i... inteligentne. Jeśli nie

sygn. 1507 *

się 22 maja 1980

m zk: w Starogardzie
mU

A

ki U

IE

U R:

Klasie Liceum

aj

DW DAY ABY
TODCM
ść

macie dobrych, profesjonalnie
wykonanych zdjęć, może je zro- 4
ić nasz fotografik (gratis!).

Poznam przystojnego pana do lat 55, Jestem
pi dowa lat 51.

Materialnie niezależną. Posiadam własny dom na wsi, Es pan

napisze do mnie, uzyska więcej informacji.

Kandydatki spoza Trójmiasta

sygn. 1508

. mogą zdjęcia (zbliżenie twa-

|

rzy, cała sylwetka w kostiu” mie kąpielowym i innym
” dowolnym stroju - format
” pocztówkowy)
przysyłać,
podając podstawowe dane:
imię, nazwisko, wiek, wzrost,
wymiary, adres i telefon. ,

Rencista - wdowiec - lat52, na wychowaniu ma dwóch synów,
lat 8 i 15, własne mieszkanie. Przygód nie szukam, żadnych
warunków i wymagań nie stawiam, woj. pomorskie:

sygn. 1509

Nazywam się Tomek, lat 27 i jestem spod znaku Bliźniąt.
Interesuję się
Jestem osobą,
- dziewczynę w
podchodzi do

UJ

|

:

roku.

Mam na imię Andrzej, jestem przystojnym kawalerem, lat 35
180 cm wzrostu, finansowo niezależny, uczciwy, opiekuńczy,
samotny, marzący o założeniu szczęśliwej rodziny, romantyk.
Pozna panią do lat 40 poważnie myślącą o życiu, może być z
dzieckiem, kochającą przyrodę i długie spacery we dwoje.
Zdjęcie mile widziane, odpowiem na każdy poważny list.

BSI Zain

muzyką, sportem, turystyką oraz dobrym filmem.
która ceni szczerość i uczciwość. Pragnę | poznać
wieku 20-25 lat, która bardzo poważnie
życia. Odpiszę na każdy list lub przyjadę na _—

Informacje

o

konkursie

można uzyskać pod mr.
. telefonu 3003-461.

spotkanie! Proszę o foto. Czekam. Samotny- Tomek.
1510
Mam 26 lat. Jestem wysoką, szczupłą ( 76/60), podobno:
niebrzydką szatynką. Cenię szczerość, bezinteresowność. Jestem
tolerancyjna, pełna energii i poczucia humoru. Chciałabym
zaprzyjaźnić się z mężczyzną, w wieku do 36 lat, wysokim
(powyżej 180 cm), zadbanym, uczciwym, najchętniej z

Trójmiasta lub okolic, któremu nie będzie przeszkadzał fakt, iż
samotnie wychowuję dwoje dzieci. Telefon przyspieszy kontakt.

sygn. 1511
Wolna, niezależna, zadbana, kulturalna, miła, zainteresowania
ogólne (163/623), z własnym samodzielnym mieszkaniem.
Ceniąca rzetelność, kulturę osobistą, czułość, wartości
intelektualne, odpowiedzialność. Pozna pana ceniącego
podobne wartości i z ustabilizowaną sytuacją bytową, w wieku
5: 73 lat. Bez zobowiązań i nałogów. Pragnącego trwałego
związku.

sygn. 1512

- Jestem pogodną, puszystą blondynką, lat 36, wykszt. średnie.
Cenię przyjaźń, wierność i szczerość. Poznam sympatycznego,
kulturalnego pana, kochającego dzieci i zwierzęta, niezależnego
mieszkaniowo i materialnie, zaradnego i opiekuńczegoprawdziwego przyjaciela. Proszę o parę słów o sobie, na
„komórki” nie odpowiadam, kontakt lstowny. Wodniczka
M

sygn. 1513

Panna, czterdziestoparolatka, 166/58, wykszt. niepełne wyższe,
podobno niebrzydka, uczciwa i romantyczna, o wrażliwym i
uczuciowym wnętrzu zapozna na dalszą drogę życia
- sympatycznego i tolerancyjnego kawalera lub wolnego bez
żadnych zobowiązań, do 48 lat, opiekuńczego, stałego w
uczuciach, o zgodnym charakterze, niezależnego materialnie,
pragnącego stałego związku. Odpowiem na poważne planty z
aktualnym zdjęciem. Osoby z ZK wykluczone,
sygn. 1514
Wdowa, 59 lat, wzrost 162 cm, 63 kg, bez nałogów, niezależna
finansowo. Chciałabym poznać miłego pana w wieku od 60 do
70 lat, bez nałogów, pragnącego serdeczności, inąd oraz
ciepła domowego ogniska. pdęce mile widziane.

sygn. 1515

Na miłość mam

Wdowa, lat 50, 164 wzrostu, zak budowy ciała, dość :
atrakcyjna. Pozna pana najchętniej z telefonem. Nie szukam
przygód, lecz przyjaciela na dobrei złe. Panowie z ŻK_
wykluczeni.
:

jeszcze czas

sygn. 1516

Piotrek, mam 29 lat 198 cm, ciemnoblond włosy, niebieskie |
oczy. Jestem miły, szczery, poważny, o raczej przeciętnej urodzie,
pracuję. Interesuję się sportem, muzyką, psychologią. Lubię
|
długie spacery, dobry film. Poznam miłą, szczerą i uczciwą
dziewczynę w wieku 21-30 lat z Kemiasta powaznie traktujące
ace.
|

s 7"

__-

Jeśli jesteś samotny__

Żeby był
| romantyczny...

- Kiedy jesteś najbardziej szczęśliwa?
- Gdy mogę być z moimi przyjaciółmi i gdy mogę sobie
z nimi o wszystkim porozmawiać.
- Przyjaźń dla ciebie jest ważniejsza niż miłość?

- Przyjaźń jest dla mnie bardzo ważna, a na miłość

mam jeszcze czas,

|

—

|
-Oczymmarzysz?
- Żeby zrobić karierę módelkie
:

l

- - A cojest w pracy modelki najbardziej fascynujące?
- Wszystko! Pokazy, piękne stroje, i sama prezentacja
na wybiegu.

II Chcesz poznać przyjaciela, skorzystaj z naszej propozycji i zamieść w tej rubryce swój anons. Oferty Czytelników przyjmujemy wyłącznie z zamieszczonym kuponem. ANONSE ZE ZDJĘCIEM BĘDĄ PUBLIKOWANE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI (do

|

- Wcale nie! Najważniejszy jest charakter. Wygląd tak

się nie liczy. Chciałabym, aby był romantyczny, czuły,

wrażliwy i żeby mnie kochał taką, jaką jestem.

|
- To znaczyjaki? —
- Mógłby zapraszać mnie na kolację przy świecach albo

przy kominku...
=I żeby jeszcze sam coś ugotował?
- Powinien to umieć.

- Gotować umiesz? —
- Umiem smażyć tylko jajecznicę...
r

zdjęcia prosimy dołączyć pisemną zgodę na publikację fotografii w gazecie oraz kserokopię dowodu osobistego- strona ze

- Czy twoje serce jest już zajęte?
- Cały czas czeka na tego jednego, jedynego...
- Na królewicza na białym koniu, pewnie?

- A coci się jeszcze marzy oprócz tego królewicza?
- Studiowanie turystyki, bo chciałabym być pilotem wy-

(Pe)

cieczek. Uwielbiam podróżować! A kraj moich marzeń to

Aliszpania!

(Pe)

zdjęciem).

Jeżeli chcesz nawiązać kontakt z wybraną osobą, napisz do niej,
oznacz list numerem jej sygnatury, dołącz czystą kopertę oraz
znaczeki wyślij do nas (Serca dwa, „Dziennik Bałtycki”, Targ
Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk).
IM Wszystkich Czytelników zainteresowanych rubryką „Serca
dwa” zapraszamy do wydania „Dziennika Bałtyckiego”, gdzie
również publikujemy anonse.
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Sołtys Myśligoszczy chodzi w spódnicy

Kobietą być

m Rolniczy
sprawdzian
CZŁUCHÓW. Osoby
zainteresowane udziałem w eliminacjach
rejonowych Olimpiady
Młodych Producentów

2 Sama na gospodarstwie Bi Lepsza od mężczyzn i Skazana na sukces

Rolnych i BHP mogą

już zgłaszać sięw siedzibie Rejonowego
Zespołu Doradztwa
Rolniczego w Człu-

iewielu gospodarzy
może

chowie, przy Osiedlu
Młodych 9.
— Jest to już kolejna
edycja konkursu,
przeznaczonego dla
młodych osób z terenów wiejskich - poinformowała nas Bernadeta Domańska, kierownik RZDR Cu

'

7

mi, , własnym
zbożowym i

się

dziś
pochwalić
dwoma
ciągnikakombajnem
nowoczesną

chlewnią. Już na podwórku
widać kobiecą rękę. Nic
dziwnego, właścicielką opisywanego
gospodarstwa
jest Halina Bełcik, sołtys
Myśligoszczy.
- Mama się wcale nie

u Zalesić pole

zmieniła, gdy została sołty-

CZŁUCHÓW. Od

sem, jest taka sama kochana jak wcześniej — zapewnia Ewelina, córka pani
Bełcik. - Pomimo, że sama
wykonuje wiele męskich
prac, nadal jest wspaniałą
kobietą.
Pani Haliną jest wdową,
sama zajmuje się gospodarstwem rolnym. Od ponad
trzech lat jest sołtysem Myśligoszczy. To jej pierwsza
kadencja na tym stanowi-

2 stycznia przyszłego
roku, w siedzibie starostwa przyjmowane
będą pisemne wnioski
o wyrażenie zgody na
przeznaczenie gruntu

rolnego do zalesienia.
Wnioski powinny zawierać Se AE

sku. W czasie wyborów oddano na nią 2/3 wszystkich

głosów.

- Jest to trochę niewdzięczna funkcja — mówi
Halina Bełcik. - W tych cza-

sach trudno ludzi do czego-

kolwiek zmobilizować.
Przed wdową piętrzy się
masa przeszkód. Pani Halina nie poddaje się jednak,
nawet wtedy, gdy ludzie za-

miast pomóc jej w ciężkich
chwilach,
utrudniają
wszystko niezbyt delikatnymi komentarzami. Teraz sama radzi sobie ze wszystkimi pracami polowymi, a jej

gospodarstwo może być
wzorem dla wielu innych.
— To najlepszy gospodarz

we wsi — stwierdza jeden
z mieszkańców Myśligoszczy. - Radzi sobie lepiej niż
niejeden mężczyzna, nie
narzeka i nie pije piwa pod
sklepem,
jak
niektórzy
„świetni” gospodarze.

Dama na traktorze
- Nie jeżdżę tylko na
kombajnie — śmieje się pani
Bełcik. - Uczyłam się stopniowo, już od 1993 roku robiłam wszystko wspólnie
z mężem. Nie miałam większych trudności z pracami
gospodarskimi,
ponieważ
pochodzę ze wsi. Najgorsza:

jest dla mnie jesienna orka.
Już samo ustawienie pługa
jest trudne. Na początku po-

W gminie Człuchów funkcję sołtysa sprawuje tylko jedna pani —
Anna Dudek (Biskupnica). Jedna przedstawicielka płci pięknej jest
sołtysem w gminie Koczała. Jest to Mirosława Graca, która reprezentuje sołectwo Starzno. Po dwie panie pełnią tę funkcję w gminie Debrzno — Katarzyna Barzycka (Strzeczona) i Halina Bełcik (Myśligoszcz) oraz w gminie Rzeczenica — Maria Guza (Rzeczenica)
i Helena Chaciej (Brzezie). Największą liczbą sołtysów w spódnicy
dysponuje gmina Przechlewo. Tutaj funkcję sołtysów pełni aż pięć
pań: Anna Sobota (Szczytno), Jadwiga Czapiewska (Garbek), Marianna Trzebiatowska (Łubianka), Maria Drobińska (Nowa Wieś)
oraz Alicja Czarnowska (Żotna).
(ana)

i opisem poszczegól- |
nych gospodarstw gościnnych z naszego terenu. Właściciele tych

WIERZCHOWO

DWORZEC. Trwają

runki zaopatrzenia

Samorządowego oraz
budynków położonych
wzdłuż ul. Szkolnej.
Roboty prowadzone są
przez gminny Zakład
Opok Komunal-

O Koszty realizacji in-

westycji to 15 tys. zł -

-

poinformował nas Ar-

|
?

kadiusz Kubalewski,
sekretarz gminy.

andy

orka

zajęła

„pani sołtys po kilka godzin
w ciągu pięciu dni, ma przecież 13,5 ha ziemi. Oprócz
zboża uprawia również truskawki i czarne porzeczki.
Plony nie były w tym roku
najlepsze. Słabo „sypnęła”
pszenica, zbiorom owoców
zaszkodziły deszcze i niska
cena skupu.

Sto procent kobiety
Jednak gospodarstwo pani Haliny nastawione jest
przede wszystkim na hodowlę trzody chlewnej.
- Mam oborę głębokościółkową na 100 sztuk, to

mówi pani sołtys. - Świnki

biegają sobie po schodkach.
Na początku budowy
państwo Bełcik mieli zamiar
postawić zwykłą chlewnię,
jednak odwiódł ich od tego
znajomy. Dziś widać jakie to
udogodnienie. Chów świń
W takiej chlewni pochłania
znacznie mniej czasu niż
w zwykłej.
|
Halina Bełcik pochodzi
ze Skarszewa, w Myśligosz-

czy mieszka od kiedy wyszła
za mąż w 1977 r.
Nie zamierzam zmieniać miejsca zamieszkania

—- zapewnia pani sołtys.
Tutaj zadomowiła się na
dobre. Radzi sobie doskonale nie tylko z „habskimi” pracami, ale również
z typowo męskimi, pozostając

przy

tym

stupro-

centową kobietą.
Dorota zarazy
Sylwia Stachowicz
8

II zagospodarowano wyspę rekreacyjną, jest tam teraz wigwam
i specjalne miejsce na ognisko.
IB w części świetlicy wiejskiej powstała sala gimnastyczna.
IB zbudowano nową studnię i most na rzece Debrzynce.
IB oczyszczono poniemiecki cmentarz. Udało się to wszystko zrobić
głównie dzięki przychylności poprzedniego samorządu w Debrznie.

(Wid)

m Inwestycje w przyszłość

Potrzeby we wsiach

mm Lepsza: woda

w wodę Przedszkola

dobra pogoda.
Tegoroczna

jedyna taka w naszej wsi -

Fot. Sylwia Stachowicz

O TYM MOWIĄ MIESZKANCY

mapa ukazała się już
na początku przyszłego roku. Starają się
również o wydanie
folderu.

|

magał mi sąsiad, teraz już
sama daję sobie radę. Nawet żniwa nie są dla mnie
dużym problemem, o ile jest

Trzy pytania

gospodarstw chcą, aby

pracą związane z budową przyłącza wodociągowego do szkoły
podstawowej. Po wykonaniu zadania poprawią się także wa-

Praca w gospodarstwie nie ma dla pani sołtys żadnych tajemnic.

są podobne

szłość, w którą należy inwestować. Wyposażenie
szkolnej sali gimnastycznej mogłoby być trochę
lepsze- uważa Krystyna Michalska z Myśligoszczy. —- Poza tym przydałoby się jakieś miejsce dla
młodzieży. Wieczorami nie mają się oni gdzie spo-

7

mknięta, a innego miejsca nie ma. Niestety
wszystko rozbija się o pieniądze.

Adamem Stępniem,
burmistrzem Debrzna

rozmawiała

Syl-

tykać. Świetlica wiejska w tym czasie jest za-

— Jaki jest budżet gminy? Czy przewidywane są
jakieś szczególne inwe-

wia Stachowicz.

stycje?

Myśligoszczy na tle innych wiosek w gminie
Debrzno?
- Myśligoszcz nie wyróżnia się w szczególny
sposób od innych wiosek

kich wsiach są bardzo podobne. Niestety pieniądze
jakie mamy do dyspozycji

w naszej gminie. Ta miejscowość nie jest jeszcze

małe. Teraz priorytetem
jest budowa oczyszczalni,
wiąże się to z kosztami

— Jak wygląda sytuacja

—

ŚWIETLICA.- Należy pamiętać, że dzieci to przy-

objęta pilotażowym

Pro-

gramem

Wsi,

Rozwoju

więc nie jest najlepsza.
Dziś przoduje m.in. Stare
Gronowo, Słupia, Uniechów i Strzeczona, które
są objęte programem.
W następnej kolejce pilotażem obejmiemy właśnie
Myśligoszcz.

|mm Brudna woda
STAW. —- Niezbędne jest oczyszczenie z mułu staWu wiejskiego - uważa Jan Żandarski z Myśligoszczy, radny rady gminy Debrzno. - Dwa lata temu przeprowadzono badanie czystości wody. Oka-

— Potrzeby we wszyst-

są
wnątrz

również

są

zbyt

około 3,5-4 mln zł. W takiej sytuacji inwestycje

wiejskie

Fot. Dorota Fudala

niewystarczające.

Środki otrzymywane z ze-

są stosunkowo

ski i całej gminy?
— Pani

sołtys

do-

brze wypełnia swoje obo-

wiązki. Niestety problem
bezrobocia jest w Myśligoszczy tak samo duży jak
w innych wsiach. Ludzie

drobne. Przy naszym bu-

nie zawsze

dżecie nie zawsze można
je zrealizować od zaraz.
— Jak ocenia Pan zaangażowanie mieszkańców

wać

Myśligoszczy w życie wio-

jest

brym organizatorem. Do-

się

chcą angażo-

społecznie.

Na

szczęście pani sołtys stara

się wyrwać mieszkańców
z marazmu.
- Dziękuję za rozmowę.

zało się, że wpływająca woda podlega pod trzecią

- klasę czystości, a wypływająca pod pierwszą. Dowodzi to, że warto oczyszczać takie zbiorniki. Niestety nie ma na to pieniędzy, ani z województwa,
ani w budżecie gminy.

=s Bezpieczeństwo dzieci
CHODNIKI. - Bardzo ważna jest sprawa chodników wzdłuż ulicy, przez całą wioskę - mówi Ewa
Kanecka, mieszkanka Myśligoszczy. - Postanowiono już o ich położeniu.Były nawet wymierzane,
jednak od tej pory nic więcej nie słychać. Dzieci |
, nadal chodządo szkoły asi poboczem

asze sprawy

NI

www.naszemiasto.pl
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Dziennik Człuchowski

URZ

Człuchów. Zamieszanie wokół przetargów

ZN)

|

m Trzech na jednego

owa czy fakty

CZŁUCHÓW. W styczniu rozpocznie się pierwsza
sesja egzaminacyjna w Centrum Kształcenia

Ustawicznego. Największym problemem dla słuchaczy jest brak komputerów. Pracownia Wyposażona jest w 9 stanowisk, na jedno przypada więc...
trzech adeptów informatyki. Tymczasowym rozwiązaniem problemu ma być podział na grupy.
| W przyszłości sala komputerowa ma wzbogacić
się o nowe stanowiska.

gi Zarzuty na uroczystości 8 Zabolało włodarzy m Przedsiębiorca wyjaśnia

m Czekając na dotację

:

,

CZARNE. Na ok. 5 mln zł Ace się koszt rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Czarnem. Realizację inwestycji zaplanowano na najbliższe dwa lata. Warunkiem jest jednak udzielenie przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska odpowiednich dotacji ii kredytów.
- Dopóki nie będzie nformacji co z naszymi
- wnioskami o dofinansowanie, za wcześnie mówić
o planach - stwierdza Jan Zieniuk, burmistrz
Czarnego. - Jest zamysł, jest dokumentacja, oczekujemy teraz na wydanie przez starostwo powiatowe pozwolenia na budowę. Jeśli nie otrzymamy
dotacji, nie rozpoczniemy prac w 2002 r.
|
Początkowo oczyszczalnia obsługiwała zaledwie
30 proc. mieszkańców, a teraz- blisko 100 proc.
Zdarza się, że PRZENIZAnE są dopuszczalne nor-

1 o $ nią
czkawką
odbił
się
niektórym
z człuchowskich radue
nych Dzień
Budowlanych.
Tmpreza
miała wprawdzie miejsce
kilka tygodni temu, powrócono do niej jednak podczas obrad Rady Miasta.
Edward Kądziela, przedstawe
Klubu Radnych Unii
r acy zainteresował się bowiem jedną

z wypowiedzi,

która padła podczas uroczystości.
— Referent stwierdził, że
przetargi w mieście są korupcjogenne - mówił Kądziela. - Na sali było wówczas sporo przedstawicieli
rady. Zastanawiam się, Czy
Zarząd Miasta zgadza się
z taką opinią. Jeśli nie, to
w jaki sposób się jej przeciwstawił. Jeżeli tak, to
chciałbym zapytać czy wyeliminował korupcję pod-

MY zrzutu.

(stef)

Dużo kontrowersji wywołał wynik przetargu na remont murów człuchowskiego
zamku.

Fot. Piotr Furtak

rzy brali udział w imprezie

słyszeli tę opinię, nikt jedWłaściciele człuchowskich firm budowlanych tylko raz w ostatnim
czasie głośno zaprotestowali nie zgadzając się z werdyktem komisji
przetargowej.
W drodze przetargu wybierano wówczas firmę, która miała wykonać
remont dachu wieży zamkowej i murów obronnych. Zainteresowany
wykonaniem tych robót był miejscowy Fabud. Wygrała jednak firma

nak nie zareagował.

—- Ta uwaga była bardzo
ogólna, mnie jednak również
ona zabolała — wyjaśniał Antoni Neckar, zastępca burmistrza miasta. - Być może

czas przetargów.
Na temat korupcji, podczas święta budowlańców

wypowiadał się Stanisław
Jurek,
przewodniczący
Człuchowskiego Klubu Gospodarczego i prezes Fabudu, jednej z największych
w mieście firm budowlanych. Samorządowcy, któ-

spowodowana była ona rozczarowaniem, że nie wszystkie przetargi w mieście wygrywają miejscowe firmy.

z Malborka.

- Mówiłem
w

całej

o

Polsce,

ona

Nie poparły jej jednak ZANE

dotyczyć

konkretne dowody.

regionu —- komentuje prezes

Podobną

opinię

wyraża

również

sytuacji
może

naszego

gania. W swojej wypowiedzi
nie skierowałem jednak zarzutów pod adresem konkretnych osób.

Fabudu. - Jeżeli ktoś poczuł
(pij)

się urażony, są organy ści-

Stanisław Jurek.

POD PATRONATEM „DZIENNIKA”
| ROMGAZU
m Kończymy nasz konkurs Jutro ostatni kupon konkursu „Dziennika” i fir: my Romgaz, której siedziba mieści się m.in. przy

ul. Słowackiego w Człuchowie. Wszyscy uczestnicy zabawy, którzy przyniosą do naszej redakcji
przynajmniej 8 z 13 kuponów, będą mieli szansę
wylosować zestaw upominków z logo „Dzienni| ka'i Romgazu. Głównymi nagrodami w konkursie są: fajerwerki, radiomagnetofon i bon na
tankowanie gazu. Ich fundatorem jest Romgaz,
który zajmuje się przede wszystkim dystrybucją
gazu. Można tu również m.in. kupić rowery i fajerwerki. |
Na zestawy kuponów czekamy do 18 grudnia br.
Wyniki losowania opublikujemy 21 grudnia br.
W świątecznym wydaniu „Dziennika Człuchow| skiego” Przypominamy, że kupony należy dostar- |
czać do naszej redakcji, która mieści s przy p.

_ Wolności 4W Czucowie

(Baka)

Dziesięciolatek na kacu

Człuchów. Coraz młodsze pijane dzieci

b

wa, trzy razy w roku
na oddział dziecięcy

człuchowskiego szpitala trafia pacjent w stanie
upojenia

alkoholowego.

-

To ani mniej, ani więcej niż
zawsze - twierdzi Teresa
Tarka, ordynator oddziału. Może jedynie krzywa wieku
tych pacjentów schodzi
w dół.
W tym roku do szpitala
trafił pijany do nieprzytomności... dziesięciolatek. Jak
tłumaczył później do picia
zmusili
W tym

go starsi
wypadku

koledzy.
sprawa

miała oprzeć się o sąd. Czy
tak się stało, nie wiadomo.
- Pierwszy raz krew do
badania na zawartość alkoholu pobierałam dziecku wspomina pielęgniarka oddziałowa. — Blisko trzy pro-

mile. Na szczęście przypadki upojenia alkoholowego
zdarzają się u nas tylko
sporadycznie.

Niekoniecznie są wynikiem patologii w rodzinie,
czy środowisku.

— Kiedyś chłopiec dostał
dwóję w szkole, poczuł się
skrzywdzony, poszedł z kolegami nad jezioro i... trafił
do nas — wspomina lekarz. —

Wszyscy byli zaskoczeni.
Jak podkreśla
doktor
Tarka, przypadki trafiające
na oddział nie mogą być
wykładnią ogólnego spożycia

alkoholu

przez

Z

Zgadzam się na przetwarzanie oraz publikację moich danych
osobowych zawartych na niniejszym kuponie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.

dzieci.

Do szpitala trafiają tylko te,
które wyjątkowo źle znoszą
alkohol

lub

nieprzytomne,

w stanie kompletnego upojenia. Większość nieletnich
amatorów mocnych trunków trzeźwieje bez pomocy
lekarza.
— Dużo liczniejszą grupą

są pacjenci „dzień po” - zauważa ordynator. — Przy-

EEEE

- Do szpitala trafiają tylko te dzieci, które źle znoszą
alkohol, pozostałe trzeźwieją w domu - mówi Teresa
Tarka.

Skład Art. Met. Bud. i Narzędzi

Fot. Sylwia Stachowicz

prowadzani są przez rodzi-

"ców z powodu złego samopoczucia, kołatania serca
itp. W trakcie wywiadu sami
przyznają, że poprzedniego
dnia była prywatka i... coś
- tam wypili.
(stef)

Rodzicom dziecka, które w stanie upojenia alkoholowego znalazło
się w szpitalu nie grożą z tego powodu żadne sankcje prawne. Jeśli
jednak zdarzy się to kilkakrotnie, lub istnieje podejrzenie, że dziecko upijają rodzice — sprawę bierze w swoje ręce policja. W przypadku zmuszania dziecka do picia alkoholu np. przez kolegów interweniuje sąd rodzinny.

(stef)

ŚWHTECZNA
PROMOCJA
NA ELEKTRONARZĘDZIA
( MASZYNY STOLARSKIE
od (9.11 do 81.12.2001 r
10135254 /B/890

PEEK EEEE EE EEE EEE EEEE

EEK

EEE

zastąpił komputero- wy Wirus Superświrus, ale idolem dzie- ciwciąż pozostaje... |
. św. Mikołaj. Na niego przede wszyst- |
- kim czekały dzieci,
przybyłena imprezę |
mikołajkową, która
odbyła się w niedzielę w hali człuchowskiego gimnaDzieci nie trzeba było dłu-

lokalnych

Włodarze z książkami 8 Wymagający jurorzy EB Zbiórka dla najmłodszych

go namawiać do zabawy.

prowadzili goście
Pot. Józef Szymanowski
z Bajlandii— nie zabrakło choinkowej wróżki, śpiewających bałwanków i niegodziwego Wirusa Superświrusa. Aby naprawić poczynione przez niego szkody, dzieci odgadywały poprawne wersje znanych dziecięcych
:
utworów. Największy aplauz zyskał jednak św. Mikołaj ze słodkimi prezentami dla wszystkich.
- Organizatorzy imprezy: zarząd miasta Człuchowa,
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Wypadków
Drogowych „Pomocna Dłoń”, Gimnazjum nr 1, SP
nr 1, Miejski Dom Kultury i OSiR.
(stef)

Alektarosta
sander Gappa,
burmistrz Zdzi-

do skutku tylko w Słupsku
iterazw Człuchowie.
Dni Pluszowego Misia to

sław

przede
wszystkim
zbierania maskotek,
wek i książek dla

Piskorski,

Wojciech Mróz,

Danuta

przewodniczący
Rady Miejskiej,
Kordykiewicz, dy-

stawicieli
władz
przejdzie w piątek

kowego koncertu. Zabawki
zostaną przekazane do szpi-

tala i człuchowskich przedszkoli.

miasta
spraw-

jest

w szpitalu

ajko-

»

medialnym

wy w piątek. W

.

|

Da

a:

certu w w

w

Wiolin

Forte,

pią zespoły:

MT”

tańca
policy oraz zespół
2nowoczesnego.
Podsumowa-

doo.
Get paw
:

esię w KORONA,
Ośrodku

patronem

A atrakcji
zabaczeka na uczestników
trakcie kon-

przedszkoli i przebywające

p. im-

je przynosić

imprezy. Najwięcej

jurorami będą dzieci uczęszczające do człuchowskich

skich przedszkoli

Można

do Miejskiego Ośrodka Kultury i naszej redakcji, która

dzian z.... czytania bajek.
Słuchaczami i jednocześnie

CZŁUCHÓW. Blisko ET"
. dwieście dzieci
z trzech człuchow-

akcja
zabadzieci

w przedszkolach oraz szpitalu. Zbiórka potrwa do piąt-

rektor Społeczne Liceum
Ogólnokształcące w Człuchowie i kilku innych przed-

m Wspaniała zabawa

prezie

serwis informacji

Kto potrafi
czytać dzieciom

- CZŁUCHÓW. Trady-

- cyjnego złego wilka

wzięło a
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Dziennik Człuchowski

Samotna wdowa, lat ok. 50, niepaląca, kulturalna, finansowo
niezależna, katoliczka, lubiąca spacery, pozna samotnego pana

w odpowiednim wieku i o podobnych walorach. Ponowie

rozwiedzeni, w trwałych związkach i z wykluczeni.
sygn. 1506
Mam na imię Andrzej, jestem przystojnym kawalerem, lat 35,
180 cm wzrostu, finansowo niezależny, uczciwy, opiekuńczy,
samotny, marzący o założeniu szczęśliwej rodziny, romantyk.
Pozna panią do lat 40 poważnie myślącą o życiu, może być z
dzieckiem, kochającą przyrodę i długie spacery we dwoje.
—
Zdjęcie mile widziane, odpowiem na każdy poważny list.
sygn. 1507
Poznam przystojnego pana do lat 55. Jestem wdową lat 51.
Materialnie niezależną. Posiadam własny dom na wsi. Jeżeli pan
napisze do mnie, uzyska więcej informacji
sygn. 1508
Rencista - wdowiec - lat 52, na wychowaniu ma dwóch synów,
lat 8 i 15, własne mieszkanie. Przygód nie szukam, żadnych
warunków i wymagań nie stawiam, woj. pomorskie.
sygn. 1509
Nazywam się Tomek, lat 27 i jestem spod znaku Bliźniąt.
Interesuję się muzyką, sportem, turystyką oraz dobrym filmem.
Jestem osobą, która ceni szczerość i uczciwość. Pragnę poznać
dziewczynę w wieku 20-25 lat, która bardzo poważnie
podchodzi do życia. Odpiszę na każdy list lub przyjadę na
spotkanie! Proszę o foto. Czekam. Samotny - Tomek.
sygn. 1510
Mam 26 lat. Jestem wysoką, szczupłą (176/60), podobno
niebrzydką szatynką. Cenię szczerość, bezinteresowność. Jestem
tolerancyjna, pełna energii i poczucia humoru. Chciałabym
zaprzyjaźnić się z mężczyzną, w wieku do 36 lat, wysokim
(powyżej 180 cm), zadbanym, uczciwym, najchętniej z
Trójmiasta lub okolic, któremu nie będzie przeszkadzał fakt, iż
samotnie wychowuję dwoje dzieci. Telefon przyspieszy kontakt,
sygn. 1511

Nowicjusze w szkolnych murach

Moja pierwsza klasa
x

4

ontynuujemy pre-

ś

zentacje

klas

pierwszych szkół
podstawowych
%. powiatu
człuchowskiego. Dzisiaj pierw-

szoklasiści z Sąpolna i Nowej Wsi w gminie Przechle-

wo.
Rodzice,

szkół,

dyrektorzy

wychowawcy,

jeśli

chcecie, aby zdjęcia Waszych dzieci ukazały się
w „Dzienniku Człuchowski”, to zadzwońcie. Nasz
fotoreporter na pewno dotrze do Waszej szkoły. Na
zgłoszenia
czekamy
pod
numerem telefonu 83-4527 codziennie w godz. 9-16.

Za tydzień kolejne fotografie, tym razem uczniów

Wychowawczyni I klasy Szkoły Podstawowej W Sapolnia: Janina Kowalik. Karina e
Augustynek, Julita Bury, Kamila Bury, Patryk Dorawa, Mirosław Kerber, Dominik Le-

klas pierwszych

mańczyk, Izabela Lemańczyk, Weronika Milewska, Anna Mrozek-Gliszczyńska, Weronika Wricz-Rekowska

z Czarne-

go.

Wolna, niezależna, zadbana, kulturalna, miła, zainteresowania
ogólne (163/623), z własnym samodzielnym mieszkaniem.
Ceniąca rzetelność, kulturę osobistą, czułość, wartości
intelektualne, odpowiedzialność.
Pozna pana.ceniącego
podobne wartości i z ustabilizowaną sytuacją bytową, w wieku
68-73 lat. Bez zobowiązań i nałogów. Pragnącego trwałego
związku.
sygn. 1512
Jestem pogodną, puszystą blondynką, lat 36, wykszt. średnie.
Cenię przyjaźń, wierność i szczerość. Poznam sympatycznego,
kulturalnego pana, kochającego dzieci i zwierzęta, niezależnego
mieszkaniowo i materialnie, zaradnego i opiekuńczego prawdziwego przyjaciela. Proszę o parę słów o sobie, na
„komórki” nie odpowiadam, kontakt listowny. Wodniczka
sygn. 1513
r
Panna, czterdziestoparolatka, 166/58, wykszt. niepełne wyższe,
podobno niebrzydka, uczciwa i romantyczna, o wrażliwym i i
uczuciowym wnętrzu zapozna na dalszą drogę życia
sympatycznego i tolerancyjnego kawalera lub wolnego bez
żadnych zobowiązań, do 48 lat, opiekuńczego, stałego w
uczuciach, o zgodnym charakterze, niezależnego materialnie,
pragnącego stałego związku. Odpowiem na poważne oferty z
aktualnym zdjęciem. Osoby zzłZK K wykluczone.
.

sygn. 1514

| Wdowa, 59 lat, wzrost 162 cm, 6 ką baz nałogów, niezależna
- finansowo. Chciałabym poznać miłego pana w wieku od 60 do —
m lat, bez nałogów, pragnącego serdeczności, zrozumienia oraz
!
ka. ZdjęcieI
kk

| Wdow

lat so, 164 wzrostu, szczupłej budowy lala, dość |

atrakcyjna. Pozna pana najchęniej z telefonem. Nie szukam
przygód, lecz przyjaciela na dobre ii złe. Panowie z IK
wykluczeni.

Wychowawczyni I klasy Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi: Barbara Biedziuk. Maciej Janiszkiewicz, Paweł Małek,
Paweł Gierszewski, Kamil Ostrowski, Łukasz Wielgosz, Dawid Dorszyński, Karolina Wirkus, Agata Garus, Dariusz
Szrejber, Paulina Swęd, Paweł Pszczoła, Paweł Krawczyk, Justyna Fiszer, Wioletta Garbus, Małgorzata Lemańczyk,
Katarzyna Danielak, Henryk Najman, Łukasz Kalisz
Fot. Mariusz Rutkowski

Nasi najbliżsi

Witajcie na świecie

sygn. 1516

Piotrek, mam 29 lat, 198 cm, ciemnoblond włosy, niebieskie
oczy. Jestem miły, szczery, poważny, o raczej przeciętnej urodzie,
pracuję. Interesuję się sportem, muzyką, psychologią. Lubię
długie spacery, dobry film. Poznam miłą, szczerą i uczciwą
dziewczynę w wieku 21-30 lat z Trójmiasta, poważnie traktującą
życie.
sygn. 1517

-[ 7 Jeślijesteś samotny

"HH

IB Chcesz poznać przyjaciela, skorzystaj z naszej propozycji i zamieść w tej rubryce swój anons. Oferty Czytelników przyjmujemy wyłącznie z zamieszczonym kuponem. ANONSE ZE ZDJĘCIEM BĘDĄ PUBLIKOWANE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI (do
zdjęcia prosimy dołączyć pisemną zgodę na publikację fotografii w gazecie ora kserokopię dowodu osobistego - strona ze
zdjęciem).
Jeżeli chcesz nawiązać kontakt z wybraną osobą, napisz do niej,
oznacz list numerem jej sygnatury, dołącz czystą kopertę oraz
znaczek i wyślij do nas (Serca dwa, „Dziennik Bałtycki”, Targ
Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk).
IE Wszystkich Czytelników zainteresowanych rubryką „Serca
dwa” zapraszamy do wydania „Dziennika Bałtyckiego”, gdzie
również publikujemy anonse.

AIN

Wiktoria Puska
z Polnicy, ur.
21.11.2001 r. o godz.

Natalia Stoltman
z Polnicy, ur.
25.11.2001 r. o godz.

Wojtek Nowakowski z Czarnego, ur.
27.11.2001 r. o godz.

20, 4400 g, 58 cm,
SP ZOZ Człuchów.

5,3300 g, 54 cm, SP.
ZOZ Człuchów.

3.30, 4150 g, 59 cm,
SP ZOZ Człuchów.

Córka Weroniki
Pawlik z Kujanek,
ur. 27.11.2001 r.
*
o godz. 8.45, 2900 g,
52 cm, SP ZOZ Człu-

Dawid Biłanicz
z Człuchowa, ur.
28.11.2001 r. o godz.
18.30, 4700 g, 58 cm,
SP ZOZ Człuchów.

Syn pp. Berendt
z Człuchowa, ur.
30.11.2001 r. o godz.
2.50, 2800 g, 52 cm,
SP ZOZ Człuchów.

chów.

Laura Teresa Kotlęga z Czarnego, ur.
28.11.2001 r. o godz.
0.40, 4150 g, 59 cm,

Córka Kamili i Adama z Kiełpina, ur.
27.11.2001 r. o godz.
12.15, 2400 g, 52 cm,

SP ZOZ Człuchów.

SP ZOZ Człuchów.

Wiktoria, pp. Leśniewskich z Bukowa, ur. 2.12.2001 r.
o gódz. 13.25,
3400 g, 56 cm, SP
ZOZ Człuchów.

Patryk, syn Hanny
i Tómasza, ur.
23.11.2001 r. o godz.
2.50, 2400 g, 50 cm,
SP ZOZ Człuchów.

Syn pp. Kiedrowskich
z Wierzchowa, ur.

27.11.2001 r. o godz.
9.55, 4600 g, 58 cm,
SP ZOZ Człuchów.

Karolina Demko
z Rzeczenicy, ur.
2.12.2001 r. o godz.

14.25, 3250 g, 53 cm,
SP ZOZ Człuchów.
Fot. Józef Szymanowski
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ul. Szczecińska 16, tel. 83-422- gi

izzeria „Piekiełko” Rynek5, tel. 83.
446-45 (dania biadoe sałatki, spa-

winny być opisane - imię, nazwisko, ad-
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Policja
Komisariat Policji ul. Miastecka 11, tel.

ko n ku rsu

857-42-97
Straż pożama

ul. Szkolna 18, tel. 857-42- 98
Urząd

BN SA. ul. Plantowa 19, tel. 83-432-77

:

:

plac Bohaterów 4, tel. 83-414-12

z

Zakład
Pogrzebowy ul. Jana Sobieskiego
11, tel, 83-422-00, 83-42-09

TAAA

wilizacyjnie część ludzkości jakoś

m PRZECHLEWO

w tym tygodniu gości

NAJNOWSZY film Stevena Spielber-

sobie radzi, deficyt żywności spra-

wia jednak, że zamiast się roz-

Apteki

ga. Opowiada on historię rozgry-

mnażać bardziej opłaca się produ-

346-86

7) go
v

ul. Koszalińska 27, tel. 83-448-45

ay

pod wodą. Bardziej rozwinięta cy-

446-718

„Canpol” tel, 83-433-48

Urząd
Gminy ul,ul. Człuchowsk
rząd Gminy
Człuchowska 27, tel,|

człuchowskie-

ekranie

bi” ul. Jerzego z Dąbrowy, tel. 83-

U/

kina

„Uciecha”

waj ącą się w nieodległej przyszło-

kować

ści. Wskutek

głodu roboty. W roli głównej wy-

wylania

oceanów,

znaczna część ziemi znalazła się

pożyteczne

i nie

„Panaceum” ul. Człuchowska 9, tel. 83-

znające

stąpił Haley Joey Osment.
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(ana)

Paliwo

i

A

i

EH

HE

:

A

Ą

SA

:

AAA

AE

A

pięknie wykonanych kartek.

:

Fot. Aneta

:
Policja
Komenda Powiatowa Poli ji ul. Juliusza

kiWspólnie z skuchowskim kinem „Uciecha prowadzimy oka KA
nomanów i prenumeratorów „Dziennika Bałtyckiego”. Pierwsze dwie osoby, które

Słowackiego 11, tel. Ha. 22

przyjdą dzisiaj do naszej redakcji otrzymają pojedyncze zaproszenia na seans filmu

Pomoc techniczna

„A.I. Sztuczna Inteligencja”. Warunkiem jest posiadanie karty prenumeratora.

energetyczne 991, 83-422-26; wodocią:
gowe 83-425-08

W najbliższych tygodniach na naszych czytelników czekają wejściówki na filmy:
„American Pie” i „Wiedźmin”.

| Muzeum Regionalne,
al. Wojska

W | si

|”

a

Z a d ar

serca

CZARNE. Dzisiaj
k
A w ALMiejskimJAA Ośrodku
CÓW N

Numery kierunkowe międzynarodowe - | |

su miniplayback show. Początek o godz. 16.30.

Inf. telefoniczna

dla

iodawców.

Kul

je

zespoły wokalne, działające przy ośrodku oraz finaliś

90i

|

M ikotaj

83-425.9]

Tel. ważne
Telefon zaufania - 83-419-00 |
eremie zamków Robert

Tytuł

M BIŃCZE

zawierać elementy zabytkowej architek-

tel. 83-210 -28

|

|

Straż pożama
7

m BUKOWO
Straż
pożama
I

:

a

Szin IA"

ul. Szczecińska 4

tel.83411 11

Słupsk, Inspektorat Człuchów

*** warto pójść

op

.

|

EWS

PAT

e

USA (i)

jnie już, odbędzie się przegląd kolęd

u

O

e

do by

na Świąteczny

ików

_

stół

psy

Urzed Miasta
rz

Kina zastrzegają sobie możliwość zmiany repertuaru bez podania przyczyny.

01, fax. 83-422-58
Komenda Powiatowa Policji Człu-

REKLAMA

ul. Stanik

Gminy

ul,

nisiawa

Tek ważne.

świątecznych. Prace wykonane są

b

L'Gminy

tasta I

,

filaktuki

Punkt konsultacyjny de PIOAIBŁAI
i
Rozwigzywania Problemów AGNI
lowych, ul. Leśna 3, tel. 83-335-43
I RYCHNOWY

A

Stacja paliw

tel. 832-33-33

| Naprawy

"Infolinia: 0-801 666 999, Int
s

ul. Juliusza Słowackiego 2 tel. 83422-31, komendant tel. 83-433-16
Komisariat Policji Czarne
ul. Stanisława Moniuszki 12 tel. 8327-07
Komisariat Policji Debrzno
ul. Wojska Polskiego 17 tel. 83-35307
Komisariat Policji Koczała

wystawa przepięknych stro-

Wykonywanyc

** można obejrzeć. * na własną odpowiedzialność.

m CZARNE
Straż pożarna

M ARK 12 tel. Hebei

szkół. Warto obejrzeć wystawę, aby zaczerpnąć inspirację do własno
konywanych ozdób. Ws

ay.
Era OTOZ

atra",t el. 832-13-27
-13-2

ul. Tadeusza Kościuszki 35, tel. 83323-91

głównie przez uczniów człuchowskich

ul. Jerzego z Dąbrowy tel. 83-434-

chów

rz

ORNE
;

i pastorałek. Początek o godz. 17.
1

A

© :

EURE

tel. 83-212-23

|

CZŁUCHÓW. W najbliższy czwartek (20
dnia) W Miejskim Domu Kultury, tra-

o

ac

Urząd Gminy ul. Szczecińska 33, tel. 83- |
410-01
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

I RZECZENICA
Apteka
„Pomorska” ul. Przechłewska 19, tel.
833-318-43
Paliwo
CPN SA. ul. Białobórska 26,
tel. 833-317-91

| gwarancyjne
|

ul. Miastecka 11 tel. 857-42-97

Komisariat Policji Przechlewo

Komisariat Policji Rzeczenica

Policja

SE)
:

ul. Człuchowska 25 tel. 83-346-07
ul. Człuchowska 2 tel. 83-317-77

Ozdobę Choinkową, Kartę i Szopkę Bo-

CZŁUCHÓW. W Miejskim Domu Kultury

Urząd Miasta al. Wojska Polskiego1, tel. | uciecha | |

| Urząd Gminy ul. Człuchowska,
tel. 83-343-01
|

będzw
do
6 lat, 7-10trzech
lat i grupach
11-16 lat.wiekowych:
Podsumowanie

Lenża, tel. 8341428, 0602779131.

83-434-61

Urząd |

|

|

e

Kinieł ze Szczecinka. Początek o godz. 18. Wstęp wolny.

TY 7

08

u H e j, kolęd a, kolęd a.I.

odbędzie się już jutro w Miejskim Ośrodku Kultury w Czarnem.
„Mikołajkowym wieczorze jazzowym” zaprezentuje się zepół

z

€

rozpocznie się o godz. 6

CZARNE. Miłośników jazzu na pewno ucieszy koncelt sy

W

„Przystań” Punkt Konsultacyjny dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie

i| jazz

ę!

'

|

l
pożama

* | ul. Dworcowa, tel. 83-346-08

żonarodzeniówą. Każda z prac powinna

|

konkur-

:

m

err nie

my danej miejscowości. Prace oceniane

|

|

Na scenie

83-346-07

a

wyników konkursu i otwarcie wystawy
pokonkursowej. Przypomnijmy, że muzeum ogłosiło II Konkurs Plastyczny na

|.]

będzie się

koncert

|

|

ul. Stefana Batorego 10, tel. 83-424-44

tel

4

grania kask

"

LO

|

Komisariat Policji ul. Człuchowska 25

Stopa- Gągol

CZŁUCHÓW. W najbliższy wtorek (18

|

|

4 ne ś Pp

AE
aż pożarna

Biuro napraw - 914
Biuro Obsługi Klienta os. Wazów 8, tel.

CPN SA. ul. Młyńska, tel. 83-345-86
Policja

Na konkurs napłynęło bardzo dużo

Polskiego 35, tel. 83-450-70, całodo-

:

Apteka ul. Człuchowska 9, tel. 83-343-

PPHU Usługi Pogrzebowe, ul. Wojska
bowo

| godz. 10-16, sobota - niedziela -

|

Apteka ul. Zielona 2, tel. 857-44-56

?
Yu lniGrAt

Paliwo

Czynne od poniedziałku do piątku w

ul. ul. WojskaWojska PolPolskiego 17, tel -

guita, tel. 352-04

pl a stycz n eg O

tel. 83-411-27

=

;

Komisariat, ul. Człuchowska 2,
tel, 833-317- 77

9

/,*) kina Uciecha
.
;
Urząd Gminy

pogWwar ancyJ ne | FEAT

ul. Człuchowska 26, tel. .

0316-04

Rzetelny wybór!

Sąd Rejonowy

Zobacz, le skorzystasz; decydując się teraz na wybór SEAT-a. Przy zakupie

410-81, fax. 83-411-20

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

ul. Szczecińska 1 Człuchów tel. 83-

Otrzymasz samochód wyposażony * i : Ho zam 2 Z

s Szczecińska 1 tel. S3-41 (SL Aa

ore

a

t

150

zł i

gi, handel, produkcja, targi, przetar-

, służba zdrowia, turystyka. Tele-

TH

.

onkielnak.:

=

A

klimatyzacj

za... 00 z, Cordoba. 9600 zł, Cordoba Var. 10800 zł

Leon... 10700z, Alhambra... 21700zł

Jeżeli interesują Cię konkrety, po prostu wstąp do SEAT. a.

AUTO

FORMELA

:

Im POLNICA

:

| Straż pożarna

Zadzwoń w piątek
=

REDA,

a

|--o” A

c

w

;

SET

ul. Wejherowska90

sek 678
a 34 38

AUTORYZOWANY PARTNER _ Serwis (058) 678 31 94

tel. 832-34-67

Ans

'

ryjpso ok się, że Twoje korzyści to w sumie 17000 zł.

Możesz też wybrać dla siebie inne korzy:

:

Pomorskie Centrum Informacji, usłu-

=

Toledo w cenie samochodu dostaniesz pakiet ubezpieczeń o wartości ok. 3800 zł,

Prokuratura Rejonowa

Hi M4

:
dowolną, poPrace, wykonane techniką

ul. Szczecińska 27a,

Polskiego 3, tel/fax. (059) 83-425-86

eg

Policja
x
Komisariat
SU

i
Fi n ał

a

o

ul. Wojska Polskiego 2, 77-310 Debrzno.

dzie się 21 grudnia o godz. 15.

tel. 83-425. 24
AA na s

03-39

CPN SA ul. Wojska Polskiego, tel. 353-98

gf

nie wyników i wręczenie nagród odbę-

Informacja PKP

x

Paliwo

dzieła obejrzeć będzie można na wysta-

Informacja PKS

ghetti,
pizza)
Pizzeria „Picasso”

5.

„Wspólna” plac Pocztowy 1, tel. 83-35342
.
:

wie pokonkursowej w MGOK. Ogłosze-

tel. 83-422-13

H

pó„Nowa” ul. T. Kościuszki 3/5, tel. 83-354-

>

Kultury w Debrznie zaprasza wszystkie

1»)

U

sę

w godz. 12.00-13.00
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:

ETNA
r

i inne
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AAAA
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„Codziennik” redaguje

Aneta Stopa-Gągoł

z!

AUCIE

LTP TO

tel.

834-50-27

:
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Warto obejrzeć „Requiem”

-.

Kino I teatr

www.naszemiasto.pl
serwis informacji

łokalnych

Do kin wchodzi komedia reżysera „Pretty Woman”

Z życia księżniczki

Grażyna Szczepłocka
szefowa Działu Filmowego
w Młodzieżowym Centrum Kultury
w Słupsku
- Z przyjemnością pokażę moim widzom
w kinie Rejs film w reżyserii Witolda Leszczyńskiego „Requiem”. Główne role zagrali
w nim Franciszek Pieczka, Paweł Krucz i Anna Milewska. Film
otrzymał Nagrodę Specjalną Jury na XXVI Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiutanckim filmem tego reżysera
był niezapomniany „Zywot Mateusza”, który zadziwił widzów
swoją dojrzałością. Twórca długo się nie odzywał, by znów przemówić ustami Franciszka Pieczki i afirmować życie czyste, proste
- niczym Kochanowski w „Pieśni świętojańskiej o sobótce”. Bohater Leszczyńskiego reprezentuje dobro wrodzone, naturalne i czyste. W świecie stworzonym przez reżysera nie ma konfliktu dobra
i zła, ponieważ nie istnieje Zło metafizyczne. Jest tylko głupota,
zła wola, okrucieństwo i słabość. Ekran zaludniają bezmyślni pijacy, skłóceni małżonkowie, złośliwi chłopi. Ale reżyser, jak jego
bohater, posiada dar wydobywania z grzesznego-żywota tego, co
dobre i godne ludzkiej pamięci.
Warto wybrać się do kina Rejs na „Requiem”.

s

|
|
|

|

ary Marshall ma do-

świadczenie ' jeśli
chodzi o współczesne bajki. W końcu
to on stoi za jednym
Z największych sukcesów filmowych lat 90. - „Pretty Woman”. Wtedy zajął się mitem
Kopciuszka. Trochę wywrócił

świat bajkowy do góry nogami, bo jego Kopciuszek był
prostytutką... Ale film był romantyczny

i

spokojny,

no

i miał Julię Roberts. Wystarczyło, żeby przebić wszystko

(JJ)

w roku 1990.

Teraz Marshall powraca do
bajkowej konwencji filmem
„Pamiętnik księżniczki”, ada-

NA EKRANACH KIN

1

Amelia
Mi
m
m
"| m

|

|

ptacją powieści Meg Cabot.
Bohaterką filmu jest Mia

Thermopolis, bystra, lecz bar-

dzo nieśmiała nastolatka. Mia
mieszka w San Francisco

Reż.: Jean-Pierre Jeunet
Prod.: Niemcy/Francja, 120 min od lat 15
Typ: komedia obyczajowa
Występują: Andrey Tatou, Mathieu

z matką, malarką Helen, a jej

jedyną przyjaciółką jest koleżanka z klasy, Lilly. Nieoczeki-

wanie w życiu Mii
pojawia się dystyngowana królowa Clarisse
Renaldi, któ|

Kassovitz

M Kino: Pasaż, Multikino
p
olnerka o imieniu Amelia znajduje w swoim mieszka„ niu skrytkę, a w niej dziecięce skarby. Postanawia odnaleźć
właściciela tych skarbów. Jest to piękna baśń, pełna optymizmu
i miłości do ludzi, ich słabostek i dziwactw.

ra

oświad-

|

Księżniczka ze swoimi przyjaciółmi.
cza zdumionej

dziewczynie,

że jest... jej rodzoną

babką.

Okazuje się bowiem, że Mia
jest córką króla niewielkiego
europejskiego
państewka
Genovii i spadkobierczynią
tronu.

Zbuntowana

nastolatka

musi z „brzydkiego kaczątka”

w

| Atlantyda: Zaginiony ląd
M
m
m
M

Ik

Reż.: Gary Trousdale, Kirk Wise
Prod.: USA, 90 min., b/o
Typ: animowany/fantasy
Kino: Pasaż, Multikino

zamienić się w pełną gracji
księżniczkę dla której dworski savoir vivre nie ma tajemnic. Rozpoczyna się
żmudna na-

Fot. materiały promocyjne

uka i wielka przemiana - od

małolaty do damy.
- „Pamiętnik księżniczki”
to film dla całej rodziny, innymi słowy: kino familijne w
najlepszym wydaniu - mówi
reżyser Gary Marshall. - Jego
bohaterką jest młoda dziewczyna, która na naszych
oczach przeistacza się w kobietę i zdaje sobie sprawę, że

go wdzięku i uroku. kogoś kto
pozwoli
nam
uwierzyć
w wielką metamorfozę bohaterki. Mię zagrała Anne Hathaway, mało znana aktorka,
która dzięki tej roli może zaistnieć w filmowym światku.
Partnerują jej słynna Julie
Andrews („Dźwięki muzyki”)
i Hector Elizondo, znany nam
z „Pretty Woman”. Pamiętacie
pracownika
eksluzywnego
hotelu, który uczy Julię Ro-

może coś zrobić dla innych.
A przemiana
wypadła wiaberts dobrych manier? To
rygodnie po- „ właśnie on będzie wprowatrzeba było
dzał filmową księżniczkę na
salony...
kogoś pełne-

Rozgrywka

|

TT

M
m
m
m

Reż.: Frank Oz
Prod.: USA, 123 min, od lat 15
Typ: dramat/kryminał
Występują: Robert De Niro, Edward
Norton, Marlon Brando
m Kino: Pasaż, Multikino
AIJ Jemiody już kasiarz Nick Wells zamierza zakończyć swoją
x karierę ostatnim wielkim skokiem. Jego partnerem jest młody,
ekscentryczny złodziej Jackie Teller. Gdy Nick próbuje się wycofać
do akcji wkracza jego stary przyjaciel, protektor i partner finansowy
Max, który próbuje nakłonić go do nierezygnowania ze skoku.

T

Pamiętnik
księżniczki
Filmowa
lekcja
| chodzenia.

| Młodziutką

w
m
m
m

Reż: Gary Marshall
Prod.: USA, od lat12
Typ: komedia
Występują: Anne Hathaway,
|
Heather Matarazzo, Mandy
Moore, Hector Elizondo
imi Kino: Pasaż, Multikino

Anne

Hathaway
uczy Hector

Elizondo.

; ia Thermopolis jest bystrą,
' lecz nieśmiałą nastolatką
jakich wiele. Mieszka w San
Francisco z matką, malarką
Helen. Nieoczekiwanie w życiu
Mii pojawia się dystyngowana
królowa Clarisse Renaldi, która
oświadcza zdumionej
dziewczynie, że jest... jej
rodzoną babką.

Wkomuanisowa
śl M Reż.: Gary Fleder
m
Prod.: USA, 114 min, od lat 15

e. m Typ: thriller
m Występują: Michael Douglas, Sean Bean,
Jennifer Esposito
m Kino: Pasaż, Multikino
M i ieznani sprawcy porywają córkę cenionego nowojorskiego
* psychiatry. W zamian za jej uwolnienie żądają, by wydobył on
wk dla nich informacje od jednej ze swoich pacjentekpogrążonej w katatonii osiemnastoletniej dziewczyny, która zdaje
się skrywać mroczną tajemnicę.

4

Wyścig szczurów

T

m Reż.: Jarry Zucker

m Prod.: Kanada/USA, 112 min, od lat 12
| m Typ: komedia
| m Występują: Whoopi Goldberg, Cuba
Goodling
z)

m Kino: Pasaż, Multikino

% 4 agnat ianscwiy z Las Vegas, Donald Sinclair, gotów jest na
VI wszystko, by uszczęśliwić najbogatszych graczy ze swego
kasyna. Wpada więc na pomysł, by zorganizować zawody, w których będą oni mogli typować zwycięzców- ludzki „wyścig szczurów”.

Sen nocy letniej
m autor Henryk Ibsen
Sm reż. Grzegorz Wiśniewski
Em dramat
| mi wyst. Krzysztof Gordon, Joanna Bogacka,
Dorota Kolak, Małgorzata Brajner, Anna Kociarz, Michał Kowalski
| eden z najważniejszych dramatów Henryka Ibsena. Opowiada hiś ! storię kariery i upadku wielkiego norweskiego bankiera. Borkman,
za młodu idealista, zdradza swe ideały zamieniając je na żądzę władzy i pieniędzy. Sztuka zdaje się być surowym sądem nad tymi, którzy
przedkładają pracę, władzę i chwałę ponad miłość i prawdziwe życie.

a.

ti autor W. Szekspir, L: Możdżer
s reż. Wojciech Kościelniak

M opera

l wyst. Justyna Steczkowska, Małgorzata Augustynów, Ewa Lachowicz, Magdalena Szczerbow-

ska, Karolina Trębacz, Bogna Woźniak i inni
"* rans-opera zrealizowana wg dramatu Williama Szekspira. Twórcy
| wielkiego hitu Teatru Muzycznego — musicalu „Hair” postanowili
stworzyć nowy, absolutnie oryginalny i europejski w duchu spektakl
muzyczny. Jako gość specjalny, w podwójnej roli występuje Justyna
Steczkowska.

I

(ma) ę

K ilka tysięcy lat temu mieszkańcy Atlantydy stworzyli kwitnącą
*. cywilizację. Król i jego poddani postanowili przejąć władzę
a światem. Wybuchł otwarty konflikt, który doprowadził do
zagłady miasta. Zmieciona z powierzchni Ziemi Atlantyda
zniknęła bez śladu i wszelki słuch o niej zaginął. Aż do teraz...

Kino | tegtr Bdieienito ski.

www.naszemiasto.pl
A

I

ZE

piątek
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Zwyczaje kolędnicze

4

Do stajenki
stajenki...”

-

taki tytuł nosi
nowo
otwarta
wystawa w Mły-

Ę

nie

ź

1

Kod dostępu
BB!
m
IB
| 8
m

Zamkowym

w Słupsku, która

opowiada

z jednej

o zwyczajach

. — F-

M Reż.: Jerzy Gruza
M Prod.: Polska, 100 min.od lat 12
| 8 Typ: komedia sensacyjna
| I Występują: Janusz Rewiński, Radosław
|
Pazura, Bohdan Smoleń
IB Kino: Pasaż, Multikino
[” ilm z gwiazdami pierwszej edycji programu „Big Brother”.
* Akcja filmu składa się z trzech wątków. Pierwszy to miłość
między Karoliną i Grzegorzem, drugi wątek to porachunki między
Gulczasem a „Karkówą”, trzeci wątek to historia kapryśnej
aktorki która występuje w filmie zblazowanego reżysera.

ójdźmy wszyscy
do

Gulczas,
a jak myślisz?

strony

kolędniczych

I:

Reż.: Dominic Sena
Prod.: USA, 96 min, od lat 15
Typ: dramat/akcja
Występują: John Travolta, Halle Berry
Kino: Pasaż, Multikino

w polskiej kulturze ludowej,

z drugiej o szopkach, jako
wyjątkowej i charakterystycznej dziedzinie twórczości w sztuce ludowej. Tajem-

nica

ilm opowiada o niebezpiecznym szpiegu, któremu agencja rzą* dowa zleca zmuszenie hakera komputerowego do kradzieży 6
miliardów dolarów z konta nadwyżek budżetowych. W zamian,
haker, który niedawno opuścił więzienie, odzyska prawo do opieki
nad córką i będzie mógł rozpocząć nowe życie.

narodzin Dzieciątka,

a zwłaszcza klimat towarzy-

©

41

szący obchodom świąt grudniowych wpływa niewątpliwie na wyobraźnię artystów.
Na wystawie prezentowanych jest ponad 80 obiektów
wypożyczonych z Muzeum

t

M!
m
| M
m

Etnograficznego w Toruniu,
Muzeum
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie oraz
własne zbiory Działu Etnograficznego Muzeum Pomo-

rza Środkowego. Wystawa

czynna od środy do niedzieli

Wystawa prezentowana w słupskim Młynie Zamkowym przybliża atmosferę zbli-

żających się świąt Bożego Narodzenia.

w godz. 10-15,30, do końca
lutego 2002 r.

Wiedźmin___

UJ)

Fot.

APR-SAS

Reż.: Marek Brodzki
Prod.: Polska, 130 min., od lat 15
Typ: fantasy
Występują: Michał Żebrowski, Zbigniew
Zamachowski, Grażyna Wolszczak
i Kino: Pasaż, Multikino
!” kranizacja książek Andrzeja Sapkowskiego, których bohaterem
"m. Jest Geralt łowca potworów oraz krąg jego przyjaciół i wrogów. Kinowy „Wiedźmin”, swobodnie przeplata zdarzenia i postacie z kilku opowiadań Sapkowskiego. Film ma kilka udanych
efektów specjalnych, zwłaszcza walkę Geralta z gnomami.

GRA

"TT

|

M Reż.: Joe Roth
| IB Prod.: USA, 103 min, od lat 12
| | IB Typ: komedia romantyczna
| IB Występują: Julia Roberts, Catherina Zeta
I"
|
Jones, Billy Crystal, John Cussac
A
IB! Kino: Pasaż, Multikino
eteran branży reklamowej stara się za wszelką cenę
| W wypromować filmowy romans z udziałem gwiazdorskiej
| | pary, która w życiu prywatnym właśnie z wielkim hukiem ze sobą
| | zerwała.

Nowy spektakl w Tęczy

Ludowa szopka polska

|

awnymi

D)

w okresie świąt Bo-

czasy,

'-” żego Narodzenia kolędnicy wędrowali od cha-

ty do chaty z szopą i lalkami. Wędrowni przebierańcy prezentowali zgromadzonej gawiedzi widowisko opowiadające o naro-

dzinach Jezusa, złym królu
Herodzie, a także Trzech
Królach, Pasterzach, Dia-

błach i Śmierci. Tak było

dawniej, a także w pierwistnienia
latach
-szych
słupskiego Państwowego
Teatru Lalki Tęcza, kiedy
to saniami zaprzężonymi
w konie lalkarze odwiedzali okoliczne domostwa.
Dzisiaj już ten piękny obyczaj prawie zaginął, dlatego aktorzy Tęczy przywołują go na scenie w widowisku „Ludowa Szopka
Polska” autorstwa Henryka Jurkowskiego. Zgodnie

ze

staropolskim

zwycza-

weak.

jem widowisko rozpoczyna grupa kolędników, która po odśpiewaniu „Na wi-

TW

wat” rozpoczyna przedsta-

wątek

m

herodowy

rzy zabierają Heroda do
piekła. Sceny religijne

Grzeszna miłość.

przeplatają się ze scenami

jest do dzieci, młodzieży
i dorosłych. Jest niezwykle
widowiskowy i atrakcyjny
w warstwie plastycznej.

sł

„Ludowa Szopka Polska” to niezwykle widowiskowy
i atrakcyjny w warstwie plastycznej spektakl.
Fot. archiwum teatru

Dodatkowym atutem są
śpiewane na żywo kolędy
i pastorałki. Widowisko
trwa bez przerwy 55 mi-

nut. Jego reżyserem jest

Stanisław
Ochmański.
Spektakl
odbędzie
się
w sobotę o godz.11.

-

OJ)

8!
m
"Im
m

PA zniewalająco piękna: potrafi
w świat doznań, o których dotąd
| Luis Vargas, bierze Julię za żonę,
Jednakże z raju do piekła można

15 złn.12 złu.

Delfin Ustka (14-16.XII), ul. Marynarki Polskiej 82, tel. 14 46 77
17,19
12zł
tel. 314 26 29
19

Memento

e

I Typ: dramat/thriller
i B Występują: Guy Pearce, Carrie-Anne
'
oss

Teatr Impresaryjny Koncert Aloszy Awdiejewa z zespołem
ul. Jana Pawła Il 3
'tel. 842-49-60

| Intymność

Bajka Darłowo (14-16.XII), ul. Morska 56,
- Ulubieńcy Ameryki

też wprowadzić mężczyznę
j
nawet nie marzył. Gdy biznesmen
uznaje, że przekroczył wrota raju.
zostać strąconym bardzo łatwo...

Bi Reż.: Christopher Nolan
m Prod.: USA, 116 min, od lat 15

Milenium (14-16.XII), ul. Stary Rynek, tel. 842 51 1
15.30, 19

Reż.: Michael Cristofer
Prod.: USA, 116 min od lat 18
Typ: thriller obyczajowy
:
Występują: Angelina Jolie, Antonio
Banderas

4 i Kino: Pasaż, Multikino
/; meryka Łacińska, koniec XIX wieku. Julia Russell jest nie tylko

-

Gulczas jak myślisz
Wyścig szczurów

Typ: komedia

|
skell
*
i M Kino: Pasaż, Multikino
M ieudacznik Marvin ma nikłe szanse na spełnienie marzenia
* X o pracy w policji. Wszystko zmienia się, gdy zostaje ranny w wypadku, a szalony lekarz-naukowiec używa zwierzęcych organów, by
przywrócić mu sprawność. Marvin przeistacza się w superglinę. Niestety, jego życiem zaczynają kierować nowe, zwierzęce instynkty...

z Diabłem i Śmiercią, któ-

intermedialnymi: Cygana
z niedźwiedziem, Twardowskiego, Doktora, Pielgrzyma i innych postaci
ludowej tradycji.
Spektakl
adresowany

M Reż.: Luke Greenfield

4 M Prod.: USA, 84 min, od lat 12

wienie szopkowe. Nie zabraknie w nim tradycyjnych
postaci misteryjnych:
Św. Józefa i Maryi,
Dzieciątka Jezus, Anioła,
który prowadzi Pasterzy
i Trzech Króli do stajenki.

Będzie

HH

Państwowy Teatr Piękn
i bestia
a

Lalki Tęcza

ul. Waryńskiego 2 udowa Szopka Polska
tel. 842-87-94
10 zł

Bi M Kino: Pasaż, Multikino

9,11

15.12.2001 r.

u

16.12.2001 r.

” ierpiący na zanik pamięci mężczyzna poszukuje człowieka, który
i; zgwałcił i zamordował jego żonę. Leonard pamięta wszystko co
zdarzyło się do momentu morderstwa żony, ale nie jest w stanie zapamiętywać wydarzeń sprzed 15 minut.Aby posuwać się naprzód
w śledztwie robi notatki na wykonywanych zdjęciach osób i przedmiotów, a co ważniejsze fakty tatuuje sobie na całym ciele.

piątek

|

WZA

J/

:

www.naszemiasto.pl
serwis informacji ao

/

(O)

h

4 grudnia 2001 r

l

r

Debrzno

| Przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w sali
kawiarni „e-m-k-a” w sobotę 15 grudnia o godz.
17 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Miejskiego Klubu Sportowego Debrzno. Porządek zebrania: otwarcie obrac, wybór
—
przewodniczącego zebrania, wybór Komisji
| Uchwał i Wniosków, przedstawienie przez Zarząd
- MKS sprawozdania z działalności klubu, dyskusja

strzelanie
pierwszych dwóch

Zapraszamy do salonu!

PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZYĆ.

debrz-

:

Ę

nej

niespodzianki.

ve.

Najbardziej

Było

O

zawsze we wtorek

EzzA

O

EPE

GRATKA
zawsze w środę

lece
Marcin
Le ki
z : nergetyki zdobył aż sześć
oli z dn
y ka
Ś
JEDYM SpOSKAnAI.

B:

sznik

zip nek

wej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. Roz-

grywki trwać będą od stycznia do lutego 2002 r.
W lidze mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy
—
w roku 2001 nie uczestniczyli w rozgrywkach do
VI ligi włącznie, urodzeni w 1980 r. i starsi za- gi)

Jedna: ada I

eJSzyMm

| Gmi Sanka TA

ka Ne

| ganizator dopuszcza udział 3 zawodników ea

Pa

czasie może występować tylko jeden z tych gra-

AE o

|

Na płycie znajduje się nagrane przesłanie

Komenda rodowiskowego Hufca Pracy AD
| wszystkich kibiców na Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej drużyn Ochotniczych Hufców
Pracy województwa pomorskiego. Początek zawodów 15 grudnia (sobota) o godz. 10.00 w hali

sportowej Gimnazjum w Człuchowie.

na nowy wiek Ojca Świętego Jana Pawła II'

m Tenis stołowy.

i Prymasa Tysiąclecia
Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

W hali OSiR rozegrany zostanie tie

budowniczego obiektów sportowych OSiR. W zawodach udział wezmą byli zawodnicy tej dyscy-

i Instytutu Prymasowskiego.

pliny. Początek zawodów 16 grudnia (niedziela)

CR akcji Dziedzictwo
słowa Sg też tradycyjne kolędy - polskie i kaszubskie
MR z
- w wykonaniu muzyków z Pomorza.
.

.

:

tenisa

* stołowego pamięci trenera Wiesława Korniluka

z archiwalnych zbiorów Radia Niepokalanów

zjem

18-12-2001 r.
uzyskać pod nuorganizacyjne
siedzibie POEFiK

m Turniej na Mikołaja

iara

ZA

Co

wiatowy Ośrodek Edukacji i Kultury Os. Wazów 1,
| 77-300 Człuchów w terminie do
Szczegółowe informacje można
|
merem tel. 83-45-366. Zabranie
planowane jest 20-12- 200 r. W
o godz. 14.00.

Już 22 grudnia Dziennik altycki
będzie miał dla Czytelników płytę w prezencie

ACH

Or-(

wych z zastrzeżeniem, że na boisku w tym samym

Ć

zamku

reka

- mieszkali na terenie powiatu człuchowskiego.

Srrzecom jes

z

przy

8.068) 620520

een

Gdańsk, Tar Dre 1 a. 16) 50005:

Reklamy

Gia TapDrzanys!

halowa

Powiatowy Ośrodek Edukacji i Kultury w Człuchowie zaprasza do udziału w III edycji Powiato-

spotka-

ogłaszaj się!

Bua

Piłka nożna

zaciętym

i emocjonującym

się!

ZAPOWIEDZI SPORTOWE

to

przegrana Przybkowa z Ju-

tel./fax 305 71 66-69

|

(KP)

| W tej kolejce doszło do jed-

80-781 Gdańsk, ul. Reduta Żbik 5

ogłaszaj

nad przedłożonym sprawozdaniem, uchwała doty-

cząca udzielenia absolutorium zarządowi, wybory
nowego Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej, wolne wnioski, p zakończenie obrad.

gorszy stosunek bramkowy.

PEUGEOT g|

RUTERY CRO

kolejkach

nieńską ligę halową całkowicie zdominowały
zespoły z Człuchowa. Drużyny te z kompletem zwycięstw zajmują pierwsze
trzy miejsca w tabeli. Tylko
miejscowy zespół Zagiel ma
także komplet punktów, ale

Elektryzująca Oferta Peugeot zrobi na Tobie piorunujące wrażenie.

:

mm Czas na głosowanie

Ostre

I.

WALNE ZEBRANIE

.

»

.

YZzh FSCYA FEEL

o.

|

Oo

podz

o
|

(KP)

00.

REKLAMA

STATYSTÓW, model, ftomodel - - TRZY mlode stuenki podejmą pracę | FIAT 126p, H, siedzenia loicze, - HYUNDAI
Alo, 10,899 r.,1,AA,R, — OPEL Kadet 1,5 kombi, 1983 rok, — TRABANT Konbi 601, 1963, 600 — WTA, 1970, 1997, 125'yskm LK, — OPEL Kadet, Dpowypackowy, 87,
kobiet, mężczyzn, młodzież i dzieci dorywczą na grudzień, pnie, 0-507- _ atemator,
1100 0600) 2867-20
CZ, 600000 z, (0601) 059592
oł
de s (059) 843- pojemność, 0-606-71-21-10
R, wspomaganie, faktura Vat, 3- (059)862-49-19
po 19.00
1982, dwuruńkę
Simca
TALBOT
OWADA
104
so
(6)
tno,
Gatus
VW
90,
plandeka,
skrzyniowy,
L-60,
IFA
—
właśc,
I
96,
704,
Cinquecento
FAT
|
> kiasię | dzieckiem,
or Foto oo U ZAOPIEKUJĘ
Falemna
956 Warszawa, skr. poczt. 2. nfo:— bezwypadkowy, (059) 862-34-90
12 000 zł do uzgodnienia, (0502) 62.
OPEL Kadet diesel, budowa 1987,
WW Gal 1.6 benz, bały,
2zw
W Transporter 1,9, 1989 rok,
kolektor wydechowy, - cylinderki
hamucowe, tylne zaciski, hamulce
FOZWOWY. | (059)810-86.97
EE
stow, OSA
po 16.0
622-54-91, pie Ks. plęgni (06 PND 11 ML czerwony, — 998.069 447
2/
wyw.newmodelscom.pl
ni
| serwisowany, (0609) 31-06-81, (059) — KAMAZ: wywrotka po remoncie, 0w Gol tano06r 1 ooo
Senor 24 D. 1663, gi. Przednie, ustała boczne, me, ©
NOWA firma — poszukuje | - ZAOPIEKUJĘ
sę dzieckiem naterenie | 95265-12
603-271-997
OPEL Kadet diese, budowa 1987 ak I RZA
osobowy, 240.000 km, bordo vebasto, 607-856-927
kandydałów

na

agentów |

Lęborka. (0609) 4269-79

FIAT Punto, poj. 1,1, 1998 r., przeb.

KOPARKA Kaster S-802, 1988, (059)
29.000 km, zielony, cena 18.500 zł, tel. — 814-55:31, 0-601-63-69-72

(spotkanie w biurze), 0-604-23-97-

APTEKA

(059) 862-15-18

OPEL Vectra, 1991 r., 1,6l, cena |

0605 21 60 71

KIEROWCA kat. B plus poszukuje

0608) 81-51-21
onar

.
OPEL wAstra, 1993 r., automał,

panna

14.500 zł, 058/684-27-30

822-69-28

AUDI 80 po wypadku, (059) 841-25-24

prac, 0-609-364.905

Hi

KIEROWCA
Tiara
Mei zSzukapacysamochodemslsle Fordlub

052/398-54-24

LAKIERNIK samochodowy. 26 A

prawo Jazdy kat B, paszpor, tek

052/398-00-41

aió

MŁODA, 21 lat, średnie ekonomiczne,
komputer, kasa fiskalna, (0600) 67-62-

ONIARKA samorobna,

ss te.
150l,

tel.

FORD som 1.00, 1991, 72 952
isbieski,

IR

IAR

1-47.

Ca

„FORD Escort 1.3, składak 81/92 r,
BX 1,4, 1991, kolor bordo
CITROEN
ny zw salonie, , (159
(0605)
11-128
(059) 840-00-67

po 16.00

OD Lanos torowy; an, 19

At
000 zł, (0600) 67-24-41

FIAT 126 p, 1985 r., niebieski, po
blacharce, cena 1.550 zł, tel.

0604/088-583

(PA A07-05
FORD Mondeo combi, 1994, klima,
ABS, WS, relingi, rolety, 0-601-652466

.

FORD Sierra kombi, 83 r., 1,6,

(059) 866-109
NAUCZĘ
gry na gitarze, (059) 861-21- | FIATFUAV 125p,
126p, 1986196, aemator,1,6tyszi,
+
687, — Czerwony,

Mann SE

Prosimy znaczki 5 zł luzem. Remus,
Oś. Wybickiego
29/ 38, 83-300 Karuzy

FIAT 126p, 85 r., 1100 zł, (0600) 2867-20

58

NZ
US. kadry, (0504) 63-38-71

SZUKAM pracy chałupniczej, 0-69224-31-09

siedzenia lotnicze, 0-906-36-93-43
OMLAa
ORAL]

przebieg 60 tys. km, zadbany,
Ś

zł (059) 810-43-81, .604-00.86.27

c|
POLONEZ . 1500, 1988, instalacja
,0-603-57-71-11

czarna, cena do uzgdonienia, tel. |

0605/512-612

22

WÓZEK widłowy 1,5 t, bulgarski,

budowlana,
uzbrojona oraz działki *
budowlane. uzbro[we na kom
ś
Gwiazda, 0-501-527-494

Jez:
e
a
cz, 8, WS, relingi, welurowa

I

142

automat, bezwypadkowy, cena dą

garażowany, tanio, (059) 862-43-36

OPEL Corsa, 1,2, 1992, 110 tys km,
8,5 tys zł, czarny, stan bardzo dobry,

ocieplony, 25 000 zł, (059)'863-21-10,
862-31-87

0-691-121-330, (059) 843-90-91

SEAT Toledo, 1,9 TO, 1992, 15.500 zł,

ha lasu, sprzedam razem lub osobno,
tel. 052.396-20-68

RENAULT Master 2,5 t, podwyższony,

pokoje, 57 m
mieszkalny, 3 zamieszczenia
Biurowo możliwość
VW Passat 1984/95,1.6,AA,AF,H,S, — AUDI Daewoo, Fiat, Opel lub inny, _ kw.,
W Polo | kombi,
98 r., 1.9 TDi, 77 tys.

Km(0606)66-06-75
DOEg ŁEB OD BOW

|

—

i OD OPOL PRA

R, „Sony+ 6 głośników, 6 tys zł,
(059)843-01-87

A

zabudowania

RENAULT Laguna RT 18, 95 r,

OPELi Corsa, GORA, 1991 r, popis
poj 14, — B8G0B4Z4

o

Fiat, Opel lub inny,

ucholskie,

z domem, 5 ha ziemi, 8
gospodarcze

A 0604/44-44-22 powypadkowe,

RENAULT Laguna RT, 1,8, tanio, — WW Passat,1,8 TDI,sk 1992, 18.6'yszk, — rozbie
robi
(059) 862-43-36
(2...
5.
S.A
;
:
-503-587Daewoo,

uzgodnienia, (059] 862-26-32

BOROWY Miyn gm. Lipnica działka

(059)862-23-82, 861-17-61
po 2000

TD, 1992, 18.
yś

RENAULT
19 1,9 D, 1992 rok, (0-59) — tapioerka, (059) 842-06-36, 0-508-567.

TACA
ATU

canfu,

1.

Skok

Skorskiejo

OPEL Kadet, 1,48, 91/96, 6.2 tys zł

składak, (059) 814-96-28, 0-607-5293-32

607-71-72-06

TOYOTA Corolla, 1990, 1,38, możliwe
raty, (059) 844-38-14, 0-607-71-72-06

CNN

JB

aa

058/56-139-14, 0602/31-28-73

DAEWOO Fiat, Opel, Renault lubinny,
0602/31-28-73, 058/56-139-14

reklamy. Pilne, tel. (0601)61-55-49

BYTÓW działka budowlana,ul.

pla zbita

DAEWOO
Fa 058/561-39-14
Opel Penatibiny. | pzd,
0602/31-28-73,
prądu, O4IOTAS

do

ł

wniromowe ORW? WYRWIE mrowarnt malo ÓW" z

FORD Transit, 1999, wyoski,dugi,(0- — Kataiator, szyberdach, tanio, tel. - TOYOTA Corola, 1990, 1,38, bordo
HONDA MB, 60, stan bardzo
dobry,

WZA SGG1631
WW Passał, 1.8

OPEL Astra 1,6-16V,
1997, 059) 81455-31, 0-601-636.972

FORD Fiesta 1,1 benz., Zarzwiowy, — OPEL Astra kombi, 1,6, 94 r,

MPW e zee wez

eh
pracy,
90 zł miesięcznie.
informacje — lstowne, bezpłatne.

25-03, 0-609.51-33-16

żaka. y, (SKORO
(059)

NEC

i:

NISSAN Sumy, 92r,2.0D, 126004,

FORD Escort,
1,6 benz., 81 r., standb,

pracy SB) U
dorywczej: tel. 008/188-822 ub

(052) 34 17 299

Vento 1,8 benzyna/gaz, 1992,

Cena 1,2'ys zł, 0-605-101-293
WS, elektryczny szyberdach, granat
WGof
I, 1,3, 1991, tys 1151yszł,
zł, 10 ty t0 ys stan dobry, 0-601-50-90-50

AUDI 80 B4, sprzedam lub zamienię, | 28-06-14

h, doświadczenie
w handu, (0602)84- | dokumentów,
pełne wyposażenie
bez skóy, kompie
1994 rok, 0-503-148-760
,

tel .

CARA
024/355-72.62

FIAT Punto 1,2, automatic, 1995,

W

1

KIEROWCAB, C, E, dyspozycyjny 24
05.09, (059) 862-15-18

ceutycznego

27 000 zł, 0-602-172-227

8-osobowy, (0602) 55-11-93

AGO.
wae
kompie
maszynopisanie, (1501) 41-30-25
KIEROWCA -mechanik, Ford Transt

i technika
farma-

(059)

ŻUK skrzyniowy A11B po remonice,
W Gof 1966, MA, CZ, AF, S, SP, | 1. 090542475
MERCEDES 123 300D, wersja 62 r, — 11.000 z, tel. 0608/461-357
490 zł
-15-18
704, 196 rok, | ATRAKCYJNY obekt handlowy
GT 20, 1982 150 te e; , opon 0-60p ans MA Ma CHQEGENTOFAT Sena, 198, tno, san bardz 9025982123 beczka,82 r, 240D, | km,OPEL(09)Vcra8454047,
właś bezypakowy, OS9ERZE: — Wapwowo przy Galo or
0502595642
MERCEDES
USOON4GEG6
"AH
|
tm
ADO ZAŁ 106) borzącz
ekskluzywne rancho- Bory Tucholskie
PEUGEOT 405, 68 r, 1,9 D, H, cz, | W RA CAO. 8 O OGOŁOMOOS
bardzo dobry, S-biegowy, oena do FIAT Siena 1.6, 98 r, metalik, (059) — '2Pi0: 0604) 71-50-59
e - POWYPADKOWE | uszkodzone, Hai brzeg jeziora -sprzedam 060011 800 zł, (0602) 21-01-96 pie | o
MERCEDES 124 2.0 ciesel, 1992, stan bob,
4,3 tys zł lub zamienię na — 862-34-34
uzgodnienia
diesla
do 1,6, 0-607-468-030
do 17.00
SB) 681-63-95
GB].
671- 0601/800-490
744, 0600-95-57-45
zachodnie.ie. 671-59-62,
z
WakWinsobac:
PEUGEOT J5, 2,5D, tanio, (059) 858
czarny, (0-58)
FIAT Tempra 1.9 TDS, 91 r, (0502)
EE

ASYSTENTKA, 30 lat, wyższe

mgr. farmacji

„AF,

W Golf I, 1,3B, pełna dokumentacja,

OPEL Kadett kmbi, poj. 1,7 D, biały,
MERCEDES
123 300D, 82 r, 4900 zł, — 1991 r, tel. 052/397-10-82
po 20

km, 857-12-65

ZATRUDNI

19.00

0600/654-706

bogate wyposażenie, przebieg 65 tys.

W SŁUPSKU

powypadkowy, (059) 862-49-19 po

NY

; CZ, MA, |, ABS,
0606/365-862, 058/56-139-14
relingi dachowe, R, antyradar, komplót

5 ar, bez
mediów, atrakcyjne
połozeni, 0-506-671-668

602-77-25-77

CEWICE, dom, (090)53-15-26

zimowych opon 24 tys zł, Słupsk 0:

:

FIAT Skoda, Ford, Daewoo lub inny,
0606/385-862, 058/56-139-14

piątek
14 grudnia 2001 r.

UW EL 8
serwis ogłoszeń drobnych

Dziennik Człuchowski
CZARNA Dąbrówka, dom 220 m kw.,

LĘBORK centrum, deptak, lokal,

MASZYNA do szycia elektr., 230 zł,

kanalizacja,

(0605)55-41-75

maszyna do pisania IBM, duży wałek,

działka

90

m

kw,

(059)821-23-06

LĘBORK centrum, mieszkanie, Il p..,

Czersk - dom jednorodzinny 75 m

138 m kw., (059)862-09-77

kw, po kapitalnym remoncie,
wszystkie wygody, bardzo ładna
działak 7.000 m kw, drzewa

LĘBORK centrum, mieszkanie 133 m
kw., garaż, 110 000 zł, (059)862-13-76

owocowe i leśne, tel. 0603/278479

:

CZŁUCHÓW

blisko - obwodnicy-

ziemię 1 ha, (059)840-45-25
(059)811-38-81

GRABOWIEC działka rekreacyjno:
budowlana, 8300 m kw., 058/56-27163, 0601/24-46-17

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

(058)683-09-28

KOPAŃ, działka 0,20 ha do 0,74 ha,
nad jeziorem, (094)314-18-39

KRZYNKA okolice Słupska- działka
rekraacyjna z możliwością zabudowy,
10,5 ara, (059)843-22-46

KWIDZYN, lokal użytkowy, 33 m kw.,

umowa

najmu

gwarantowana,

(055)261-61-51, (055)645-62-02 po
18.00

działki

ŁEBA atrakcyjna działka 719 m kw
położona nad rzeką Łebą łączącą
jezioro Łebsko z Bałtykiem, 0-601-66-

Wykonanym — stanem

zabudowy a
862-45-30, 860-53

Ek

(0601)49-22-30,

MIASTKO, mieszkanie 2-pok., 43 m
MIASTKO- działka 2,24 ha, dostęp do >
jeziora, możliwość zabudowy do 400
m kw, 0-601-66-30-00

NOWA Wieś Lęborska, atrakcyjnie
położona. działka
(059)861-22-62

1900

m

kw,

LĘBORK, garaż blaszak, cena do
uzgodnienia, (059)862-01-59

LESCAK łokal 40 m kw., (059)863-15-

LĘBORK, magazyny 170, 540,

mieszkanie 3-pokojowe +

LĘBORK, mieszkanie z garażem do

wynajęcia, 70 m kw., (059)862-65-36
z

kuchnią

do

wynajęcia, (059)862-57-10
użytkowy 20 m kw do wynajęcia, 0-

600-953-885

MIESZKANIE

(0604)71-50-59

Szczecin zamienię na Słupsk, 0-502-

059)861-04-

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

LĘBORK, lokal na sklep 60 m kw,

SŁUPSK- komfortowe, trzypokojowe

lokal użytkowy 132 m kw,
2-89-98 w godz. 10-17

LĘBORK, M-3, własnościowe, 53 m

kw., os. M
(0606)06-40-

(0604253947,

LĘBORK, M3 47 m kw. nowe
Ne
.00

(059)862-51-82

po

LĘBORK,
M-4 72 m kw., (059)861-12.

42, 861-12-45

LĘBORK, mieszaknie 2-pok, 35,5 m
kw., CO, (0502)47-87-47
LĘBORK,
Sprzedam

mieszkanie
2-pok.,
ae na większe,

(059)863-10-

LĘBORK, mieszkanie 35,5 m kw,, 2
pok., parter, (0502)46-87-47
LĘBORK, mieszkanie 55 m kw., 3
pok,
opomiarowane,
nowe
budownictwo, parter, (059)863-21-10

LĘBORK, mieszkanie 60,7 m kw., 57
000 zł, (059)862-28-89
LĘBORK, mieszkanie 65 m kw.,
Starówka, nowe budownictwo + gara,
(059)862-65-36, (0604)19-53-05

LĘBORK, mieszkanie M-4, 72 m kw., |
P., (059)861-12-42, 861-12-45

SULĘCZYNO,

SŁUPSK: mieszkanie 4-pokojowe 105

letniskowy całoroczny, ogrzewany,
wyposażony, ognisko, rowery; cisza,

57

SŁUPSK: pawilon handlowy 140 m kw,

(sprzedam: wydzierżawię), 0-601-66-

LĘBORK, mieszkanie M-5 73 m kw.

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

SŁUPSK 3-pokojowe, pow. 79,5!

piętro, sloneczne lub zamienię na

Gdańsk, (0-59)842-24-62

garaż,

LĘBORK, pawilon handlowy 120 m
kw., (059)862-65-36
LĘBORK, własnościowe, 2 pok, 45 m
kw., (0605)11-12-73

LĘBORK, własnościowe 2-pok., | p.
45 m kw., w nowym bloku, (0605)1112-73

domek, wczasy, weekendy, Sylwester,
CO, 3 pok., 2 kuchnie, 2 łazienki z
natryskiem, tenis stołowy, do 10 osób;
lasy, jeziora, rowery, 15 zł osobodoba,

pokój

z kuchnią

dla

zamienię duże mieszkanie, niski
czynsz, działka, (059)843-55-90

21.00

ee

bez poręczyciela
Dur oo A
oz 4a)

[oo
BOAZERIE, deski podłogowe, listwy,

z

DZIAŁKA:

gospodarczymi przy trasie Słupsk:

ŁĄKI, 3000 zł/ha, 861-11-52
300 m kw., z domkiem całorocznym 80

m kw., do zamieszkania od zaraz, CO,
kuchnia,

łazienka,

W.C,

(0503)47-30-05

na

działki

rekreacyjne,

WATA JE

UA

FOTEL bujany czarny, drewno, 190 zł

502944208

FOTEL drewno, obicie skóra jasny

DŁUGI handel, odzysk, 058/307-4216, 307-44-17
DŁUGOTERMINOWE kredyty 1000-

fotele, 2 pufy, (0607)24-24-48

30.000,

rozkładana,

mahoń,

nogi

bez

ubezpieczeniem

poręczycieli
na

renumeracie

Ok

owac En parter,
ul. Czołgistów, 0-602-784-

KOMBAJN ziemniaczany ANNA Z644,
tel. 090/542-175

BULDOGI

pakiet

angielskie,

szczenięta

rodowodowe, (059)834-18-61

neo

5

Bester-

GOŚCINIEC Bernackich w Smoldzinie
sprężarka,

MASZYNA

Łucznik,

SZLIFIERKA stacjonarna 2-tarczowa,

MASZYNA do szycia Singer, na
podstawie żeliwnej, (059)861-47-09

średnica 350, zasilanie 380 W,
(059)861-47-09

MASZYNY stolarskie, tel. 052/397-36-

TRAK tarczowy,
0606/967-623

Chojnice,

tel.

WAGA elektroniczna, (059)862-47-

481
walkman CD Sony D-E
nowy, tanio, 058/672-49-35

do

ORKIESTRÓWKI muzyczne, walce,

221,

WAŁ korbowy Kamaza- rozrusznik,
inne części do Kamaza, (059)814-5531, 0-601-63-69-72

WIEŻA LG nowa na gwarancji RDS

A
056/466-44-

Z
KJ)
|fpzeeznNRnn== cnn"

SYLWESTER!
Władysławowo
„Karczma”
pod
strzechą.
Bal150,konsumpcja, bez noclegu.
Weekend Sylwestrowy (29
grudzień- 2 styczeń), 490,-: bal,
pieczenie prosiaka, biesiada w
Nowy Rok, noclegi, wyżywienie.
Polecamy
same
pokoje!

058/679-11-22, 0502/54-17-17

SYLWESTER bal Jastrzębia

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

Góra Night Club „Ara”, 250,-/ osoba,

WIEŻA Technics (dwuletnia), 2000 zł,
sprzedam, 058/56-13-677, 536-49-31

SYLWESTER Jastrzębia Góra,

po południu

operetki, serenady, czardasze- utworycharakterystyczne, najładniejsze na

WYKRYWACZ metali kolorowych i

skład 5-10 osób, tanio, (059)842-12-44

zwykłych VLF, gwarancja- VII 02 r.,

1000 zł, (0503)49-20-81
ŻYTO (0-59)821-15-62

(0-58)674-96-00 www.arahotel.com.pl:
Hotel La Siesta, 058/674-91-97
www.lasiesta.pl
SYLWESTER nad
Faleza 674-91-58

morzem,

100 ilustracji Gdyni z 1929 r. wymienię
na podobne dotyczące Lęborka lub
okolic do 1950 r., (059)862-53-64

OWCZARKI belgijskie, rodowodowe,

10 tyg. z kojca, (0602)25-43-42,
(059)862-38-67

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

KOREPATYCJE z języka rosyjskiego,
odu
doradztwo,

(059)861-24-96, (0602)29-57-91

NOWY filter wodny, cena
uzgodnienia, (059)840-02-25

zaprasza na bal sylwestrowy z
biesiadą noworoczną, (059)811-73-64
(058)683-82-06, (0609)77-08-49

SZAFA chłodnicza, (059)862-47-481

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYNMI

treść:

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

2 widokówki Słupska z lat 1920-30
wymienię na Lęborka lub okolic,

(059)862-53-64

LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

pps

poj

R

adres lub telefon kontaktowy:

pp

e

Al

e

need

do
Zamów prenumeratę O 800 1500 26
DYM
Bezpłatna dostawa do domu
PR

łona

z
życie

imię i nazwisko
adres

CO

ZROBIĆ

z Dziennikiem

zł, 0603-75-83

e

23.82, 861-17-61

gratis, tanio, stan bardzo

ecru, z dodatkami, (059)863-20-46

OWCZARKI belgijskie, rodowodowe,

kredytobiorcy, 0605/348-901

>szenia

8

młodzieżowy z biurkiem, ławę jasną

wałek, 190 zł, (0602)84-05-09

1-11

Dope

e

YI

nr dowodu osobistego

garaż, (059)862-54-69

do pisania IBM, duży

0-602-254-342, (059)862-38-67

p

w

SOFA dwuosobowa oraz segment

EL

KOMPLET wypoczynkowy: kanapa, 2

ŁAWA

12-49

MASZYNA

0501-537-043

AUTOMAT do ostrzenia pił, (059)862-

PCV,

(059)814-55-31, 0-601-63-69-72

AMERYKAŃSKIE minisznaucery,

remoncie, tel. 0600/641-270

ogrodzeniowa

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

ANGIELSKI- korepetycje, Lębork, 0-

beż, 150 zł, (0602)84-05-09

SIATKA

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

OBCA

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

rzeźbione, 100 zł, (058)557-84-88

(059)861-12-49

0]

ZE
BI)
0602 36 64 35

(058)342-54-31

(0602)84-05-09

OGRÓDKI działkowe Brzeźno, działka

CIĄGNIK Ursus C - 360, po kapitalnym

Lębork, ul. Gdańska 1

DOM całoroczny, do zamieszkania od

budynkami

WAMI

C-360. Tel. 058/684-32-92 d

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

SUKNIA ślubna, oryginalna, włoska,

godz. 18

ALASKAN Malamute, 0609-071-458

ZIEMNIAKI jadalne i ciągnik C-330 lub

058/588-58-87

(059)861-24-24

058/687-32-07 lub 0601/095-530

przedtawiciel producenta, 0-600-

(12-14)

SATELITA Ehrsky, kpl., 260 zł,
(0602)84-05-09, (059)862-15-18

MARCZEW, pietruszka, kapusta biała,

szycia

36

WKŁĄD kominkowy, EP
KW, tel. 052/397-31-50

SANIE konne po renowacji, sprzedam,

SPAWARKA

OBRZYNACZKA - wielopiła FOD
Bydgoszcz KPL., stan idealny, tel.

38-16-96
CIĄGNIK typu Zetor 8145, 30 tys zł,
(059)821-21-08

* osoba samotna do 2000 zł

zaraz, CO, 2 pok., kuchnia, łazienka,
w.e., 80 m kw., działka 300 m kw.,
ogródki działkowe Brzeźno, (0503)47-

30-05

AEO
O

koparka, bronki, oplewiacz, (0600)6724-41

SOLARIUM, (059)866-19-08

cena 500 zł; tel. 052/397-32-58 po
AKWARIUM 54 litrów, 30 zł, 0-604516-976
|

CIĄGNIKI — rolnicze — Ursus-

pilnie, (059) 840-36-69

działka
WŁADYSŁAWOWO,
budowlana 744 m kw., (059)861-23-74

ZIEMIA

CIĄGNIK C-330, (059)846-20-51

tel.

pług ręczny,

SOLARIUM, (059)866-19-08

do

SPRĘŻARKA mała (walizkowa) na

ZBOŻE paszowe, (059)861-12-51

drewniane,

(059)861-24-24

058/685-00-30, 058/681-62-16

basowy, czarny, stan bardzo dobry,

tanoi,

dobry, (059)843-90-67

kruszywo naturalne. Władysław
Joskowski, Golica, 83-321
Mściszewice, gm. Sulęczyno, tel.

120

łubin,

odpadowa, pietruszka, kapusta
biała,
kapusta
czerwona,

0-608-40-22-00

84-933

mniejsze w Słupsku lub Trójmiasto,

(059)821-21-08 |

PSZENŻYTO,
052397-52-47

PIANINA kupujemy! Gdańsk
- 341-52-40

220 V do 8 atmosfer, tel. 052/398-70-

PRASA zachodnia do zbioru słomy,

MARCHEW jadalna, marchew

pustaków
i bloczków | na
Kaszubach,
plus
transport,

Weltmeister,

do CO,

SKRZYPCE „Schuster, 1930 rok,
(059)861-47-09

sprzedaż,
naprawa,
modernizacja, (059)840-22-00,

AKORDEON

60 W

KUCHNIA węglowa, piec Żar 1,2 a,

koła 26, 160 zł, (0602)84-05-09

ZAMIENIĘ mieszkanie 3- pokojowe na

POMPY Grunfos
(059)862-26-32

SKRZYNIA biegów do Stara 200,
" (059)814-55-31, 0-601-63-69-72

60 po godz. 16

SPRZEDAM rower damka, 3 biegi,

okolice Słupska:

PODKŁADY betonowe z kątownikiem,
pręty zbrojeniowe, tel. 0609/804-879

1:000 szt na godz., powiększ,
pomniejsz, tel. 052/397-64-21

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia

małżeństwa, 058/531-02-10

Wieś

OLCHA dąb, drewno tartaczne,
0601/67-40-17, 684-39-51

SKÓRY lisów, garbowane, (059)861-

komputerowe

SYLWESTER leśniczówka, 058/58-

(058)684-41-11

okolica, (058) 684-96-79
budowlana 0,30 ha, dostęp do
mediów, Sławno (059)810-24-78 po

ZESTAWY

MASZYNY stolarskie 0602-459-611

PILARKA taśmowa, nowa, cena 5.000
zł, tel. 0609/348-676

681-88-20 Skrzeszewo.

Elektryczna | „HO”,

KURY nioski sprzedam, tel. 684-22-08

SULĘCZYNO, odnajmę samodzielny

WIELKA

WARSZKOWO- działka siedliskowa:

25, (0-59)822-21-00

dom

kw., blisko jezioro, las, ekologiczna

LĘBORK- mieszkanie 47 m kw +
LĘBORK. mieszkanie 48 m kw,
osiedle ee I piętro, cena 50 tys

odnajmę

(058)671-02-07

Dom-Gaz, 600 zł- do uzgodnienia,
Nowy Dwór Gd., (055)247-33-13

KLACZ źrebna, (059)861-21-96

bojler elektryczny 80 I, tel. 0609/804879

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

ogrzewania, uniwersalne, miałowe
z automatyką sterującą według
zamówienia, Bytów ul. 1-go Maja

jezioro, 50 zł/doba, (058)684-41-11

TCZEW

SULMIN, działka.budowlana- 1600 m

2 pok.,

Sportowe,

:

30-00

LĘBORK, 0-604-86-81-30

lub zamiana na mniejsze z doplatą,
(059)862-71-52

LĘBORK, os.
(059)863-17-76

sprzedam, (059)842-24-62

PIEC gazowy 2-funkoyjny, 20 kW

oddam

0608-40-22-00, najniższe
oprocentowanie

WYKONUJĘ piece do centralnego

SŁUPSK 3-pokojowe do wynajęcia, 0-

KUPIĘ stare
pocztówki,

SIATKA ocynkowana od 2,20 ,
powlekana od 4,30 zł/mkw., słupki, tel.

KSEROKOPIARKA, tanio, „Canon”,

PSYCHIATRA- Maciej Zbyszkowicz
Sławno, 0601-616-319

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

1200 zł, 842-24-62

tel. 0605/533-127
KOTKĘ Persa, (059)841-38-58

--poskolole

Telefon: 0-60-98-99-493. Płatność

STRONY www- projektowanie,
modyfikacja, (059)840-22-00

„Balticon”.
Tel. (058)663-00-79,
kom. 0605-051-328

torba,

KOŃ wałach, 100% arab, 3 - letni, siwo
„ jebłkowity, bardzo spokojny, łagodny,

przy odbiorze.

oprocentowanie

magazynowe, biurowe,
chłodnicze-

38-58
603-687-048

m kw, Il piętro, centum, (059)842-61-

PLAYSTATION I/II. — serwis,
przeróbki, (059)840-22-00, 0-60840-22-00

Złoty Róg, Słupsk, (059)840-22-00,
0608-40-22-00, najniższe

KONTENERY

lek!

PREPARATY ziołowe. Nadwaga,
nowotwory, łysienie, inne. Biuro
zamówień 83-240 Reda, skr. poczt 37.

POŻYCZKI

(059)814-89-39, 0-608-75-10-05

80 m kw, słoneczne, |-sze piętro
zamienię na mniejsze w Gdańsku lub

OOTROWANE

8 mm,

lokomotywy, wagony, tory, rozjazdy,
zasilacz prądu, tel. 052/397-04-10 po
godz. 17

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

Lombardowe,

75-84-74

SŁUPSK: box w centrum handlowym
Wokulski, sprzedam lub wydzierżawię,

(059)862-34-20

tel.

POŻYCZKI

antena sat., kpl. 260 zł, (059)862-1518

rewelacyjny

Fischer,

KOLEJKA

zabiegi,

PIEC gazowy 2-funkcyjny, 20 kW,

SANIE

KILIM nowy, welniany, wschód słońca,

032/276-70-27

430 zł, (0602)84-05-09

45 m kw .(TBS)-

rozkładowe, zamienię na Pomorze,

(059)843-22-46

ŁUSZCZYCA:

Ę

Lombardowe,

ewentualnie na działalność, 200 000
zł, (0501)86-76-03

Ek. I. .e:
%, (0602)29

608-670-540, 0-601-319-889

Złoty Róg, Słupsk, (059)840-22-00,

RACIBÓRZ (45), komunalne, ładne,

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

PIECYK gazowy pol. ognik, mało

Sanyo, 230 zł, wideo Orion, 340 zł,

(0-

gwarancją; cena 2700 zł, tel. 684-0176

GINEKOLOG
dyskretnie,
profesjonalnie, 0601/058-955

0605/389-680

2 telewizory 14'; Telefunken, 350 zł,

borowiki,

KAMERA Sony cyfrowa DV 8, z roczną

badania słuchu, 0-59/ 8402435,
Słupsk, Pl. Dąbrowskiego 6,
Lębork ul. Okrzei 7/1

15A Słupsk, najtaniej w regionie,
orzech 410 zł, groszek 340 zł, 0-

na

SIEMIROWICE, działka uzbrojona,

wewnątrzuszne,
cyfrowe,

jednorodzinnego, tel. 052/398-33-19

ŁEBA, małe gospodarstwo zamienię

suszone

„dadowarka, bateria, 750 zł, (0602)8405-09, (059)862-15-18

słuchowe-

GINEKOLOG

590 zł, lodówka-zamrażarka Linda,

FONATNNA ogrodowa, mała, wytrysk

KAMERA

NOWY skład opału, Słoneczna

ZAMRAŻARKA oszklona z góry, 250 I

Gdańsk Kruczkowskiego 11, 345-7028

programowane cyfrowo, bezpłatne

MIKOŁAJna gwiazdkę, zamówjuż |
teraz, Słupsk: 0-504-48-22-23

681-91-76

Najaniej

59)821-10-46

627-977

PIEC gazowy Beretta, (059)811-55-74

FAJERWERKI-

GRZYBY

*] CORECTON,
klasyczne,

(052)398-28-75

cena,

58

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

Człuchowska 19, Brusy ul. Gdańska

tel.

regulowany o wysokości do 1,5 m, nie
używana, cena 20 zł, tel. 052/397-32-

MEBLOKONTAKT-

(0600)49-60-48

rozsądna

URSUS C- 360, Jan Neubauer,
Kamienica Szlachecka, gm. Stężyca

Przechlewo

PENELE podłogowe i ścienne, tanio,

140 zł, (0602)84-05-09

dopłatą, (0608)78-91-96 |

remoncie,

sprzedam,

CIĄGNIK-U 1222 i dwa kombajny E
516 FORSCHRIT w cenie jednego, 059/811-51-00, 0-604-843-693

(0609)39-74-16

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)822-7616, Chojnice, Sukienników 11,
(052)396-74-54

os. Sportowe, 3 pok.,
zamienię na 2 pok., (059)863-18-91

ŁEBA, pomieszczenia na hurtownię do
wynajęcia, (059)866-11-67

SIERAKOWICE, dom parterowy typu

po

OAIRPLANIE
Su RKÓŁ ŚP
poddaszy styropianem sypkim,

z

SPRZEDAM
ciągnik — Wodomir,
(059)861-21-96
SPRZEDAM. rolniczy ciągnik C-4011,

SZAFA bieliźniarka biała, 110x180,

własnościowe

CHOINKI tanio
058/685-50-29

Konarzyny (059)833-10-43 Szeroka 5,

Os. Sporotwe, mieszkanie 2-

mieszkanie

250, stan bardzo dobry i do C - 330 po
remoncie, tel. 052/397-11-10

KREDYTY gotówkowe, (059)842-12-

pok. do wynajęcia, (059)862-35-43

(059)862-65-36

BUTY narciarskie, (0602)62-16-39

80, 0-600-350-394

używany, 260 zł, (0602)84-05-09

lokale 14 i 18 m kw. do wynajęcia,

POMPA wiryskowa do ciągnika MF -

APARATY

20-33

LĘBORK centrum, lokal do wynajęcia,

HYDRAULICZNE! — Gazowe.
Grzewcze. 672-62-64, 0601/677964

BULDOGI francuskie, samce, 800 zł,
Człuchów, 0602/22-36-95

MATEMATYKA: Lębork, 0-605-95-7821

PIEC węglowy, nowy, do domu

r.

43 po 17,

szały, 210 zł, 0602)84-05-09

po 18.00

SIEMIROWICE, działka budowlana
uzbrojona, (0604)71-50-59

9%

MEBLE pokoje ciemne 90x200, bez

LĘBORK centrum, 3-pok. nowe
budownictwo, do wynajęcia, (059)863-

LĘBORK ul. Jedności Robotniczej,

wejścia,

zlewozmywak,

regał oszklony z biurkiem, (0602)84-

(0605)55-41-75

kw, 25 ZŁ/ m kw. (058)673-83-17,
0601-628-102

2

z

05-09

garaż odnajmę, 059)862-58-09

PUGK -hipoteczne, 800- 1200 m

bungalow,

okap,

m

MEBLE młodzieżowe, jasne 110x189,

LĘBORK- ul. | Armii W. P. lokal

kw., (059)811-68-83, (0609)10-77-83

3x2

84-68

pokój

(058)671-11-22

garaż blaszak, (0607)20-42-

(059)862-15-18

(059)861-20-79

SIEMIANICE okolice Słupska, działka
budowlana 60 arów, warształ
samochodowy, przystosowana do
działalności gospodarczej, (059)84288-91

LĘBORK, garaż, uje (059)862-6535, (0604)19-53.

blat elektr,

(059)862-12-62

z

zerowym

LĘBORK, lokal 100 m kw., na dowolną

ŁEBUNIA, kawalerka 28,5 m kw., po
remoncie, okna PCV, podłoga
szwedzka, (059)861-20-79, (0601)4922-30
ŁEBUNIA, kawalerka 28,5 m kw.,

kuchenme

działalność - do wynajęcia, (0607)34-

700 m kw, dzierżawa, korzystne
warunki,
(059)862-31-55,

RUMIA, 1 ha ziemi, na działalność,

ulga grunt,
x

zł, (0602)84-05-09

MEBLE - antyki (0600)64-67-53

30-00

ulga-

budowlane

w Słupsku,

wyposażeniem, lodówka, piekarnik,

działki bud., wykonany stan

LĘBORK,

Lottomatem

(059)844-38-14, 0-607-71-72-06

LUBOWIDZ, działka budowlana pod

LĘBORK, centrum, kawalerka po
a... 73-35
zerowy zabud. szeregowej,
grunt, 862-45-30, 862-53-90

KIOSK

MASZYNA do szycia elektryczna, 230

MEBLE

własnościowa,

KOŚCIERZYNA sprzedam garaż przy
Reymonta, 18.000,- 058/686-40-68,
0049/173-456-31-96

LĘBORK, mieszkanie 2-pok.,
zdecydowanie, (059)862-01-32

LĘBORK Os. Sporotwe, M3, (059)86295.61, (0504)86-24-25
lasem, (059)861-25-63

DAMNO- mieszkanie 45/5, 44 m kw,

190 zł, (0602)84-05-09

DYWANY, chodniki
„Arras”, LęborkTargowisko miejskie

PŁUG dwuskibowy, obracany, tel.
052/398-54-24

Es

SAR

Spejs

|-

1.

Pate” KESREJ PONI Bek:

MORTN

NO:

żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA

ZOSTAW KUPOM W LOKALNYM BIURZE

OGŁOSZEŃ

Bytów, ul. Wojska Polskiego 2
„ pl. Wolności 4

Ex
Miastko, ul. Armii Krajowej 29
Sławno, ul. Basztowa 3
Słupsk, ul. Filmowa 3E

| lębork, al Wolności 40
WRZUĆ KuroNe DO NIEBIEBRIE SKRZYNKI

D

4

telefon - 1
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KŁ

DT

|
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PNE
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tel.
I
995" (ax (0-58) 300-35-08

* Bytów

» Człuchów

(059) 822-60-12
(059) 834-50-14

(059) s62-88-20 |
- (59) 857-17-71 | —
59) 810-24-96

|

|
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FRESZ
Z OR
m Wyjadą na zabawę

www.naszemiasto.pl
serwis UC]

lokalnych

Człuchowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Wioleta Hintzke z Gnieżdżewa koło Swarzewa oraz Krystyna | Leszczewska z Gdańska spędzą z osobami towarzyszącymi tegorocznego sylwestra na balu w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie.

m Filtry na święta
W konkursie „Czysta woda na święta” możecieOE uyonć filtry ufundowane przez Firmę Hndlowo-Usługową Domex z Gdyni.

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 opublikujemy 21 grudnia.
Firma Domex mieści się w Gdyni, przy ul. Spokojnej 3, tel/fax 664 61 44

|

Sport

Bałtycki
Sus

Rzeczenica
W pierwszej trójce

lub tel. 629 21 16. Adres internetowy: www.domex.gda.pl. |

m Szczęśliwe karty

adal na prowadzeniu
znajduje się

Opel, który

ży przysyłać do nas na kartce pocztowej do 15
)
dnia naspnego miesiąca. Po czterech pytaniach miesiącaa wsród sób

ik

lą pra

| - wecłenddla dwóch sda

| | wdmyy
|

Serw moiące nowosloni boks

ma komplet

edzi, rozlosujemy nagrodę miesiąca —

NN

etz

seb p

pół

wyjechać do hotelu La Siesta spike

|

mniej na jedno z naszych pytań. Wóród sób które nadeślą trowieda
| wybierzemy tę, która z osobą towarzyszącą i dzieckiem (do 5 lat)
| w pensjonacie Jastrzębiej
w
Górze skorzysta z dwóch noclegów, wyż
- wienia, siłowni, sauny, sali gimnastycznej oraz z solarium.
: Należy tylko nadesłać nam odpowiedź na pytanie: Jakich nowych Parti Ar
IE
e APN
SOTRNN AE

pun któw
i nie stracił
jeszcze seta.. Dokładnie odwrotnie wiedzie się beniaminkowi rozgrywek - Instytutowi Politologii. W rozegranych pięciu spotkaniach
nadal są bez punktów.
Już jutro dojdzie do arcyciekawego
spotkania
dwóch pretendentów do
mistrzowskiego
tytułu.
Szczepan Sport zmierzy się
z Oplem/Telmax.

Wyniki spotkań:
Instytut Politologii - ZSA
0:2 (14:25, 22:25), Szczepan
Sport

- Poldanor

Koczała

2:1 (24:26, 25:12, 15:13), Rzeczenica — Instytut Politologii

2:0 (25:15, 25:19), Nadleśnictwo - Opel Odejewski/Telmax 0:2 (12:25, 13:25), Telekomunikacja - Relaks Debrzno 0:2 (17:25, 20:25),
Szczepan
Sport - ZSA
2:0 (25:18, 25:16), Rzeczenica
—- Opel Odejewski/Telmax
0:2 (13:25, 19:25.

Tabela
BE
asa

l
4

Reprezentacji Instytutu

Andrzej Piworowicz
jeden z organizatorów

Politologii (granatowe

stroje) nie udało się pokonać rywali z ZSA.

rozgrywek
- Jutro rozgrany zostanie bardzo ciekawy i na pewno zacięty mecz między drużynami bez porażki- Szczepanem Sport
i Oplem Odejewski, Interesujące będą

Fot. Józef Szymanowski

4, Relaks Debrzno 6
Nala

"4

8, ZSA

62
7

5

75

2.38

8-81

także spotkania Telekomunikacji z ry-

walami. Zespół Telekomunikacji jest nieobliczalny, może zagrać zarówno świetny, jak i słaby mecz. Zapraszam więc
v
wszytskich kibiców.

Rabat honorowany
na podstawie
ważnej Karty
Klubu Prenumeratora

Człuchowska Amatorska Liga Koszykówki

Nowy lider rozgrywek

icelider OSK
Kapuściński/MEPRO
wykorzystał
fakt, iż Ad-Pol
przełożył swoje spotkanie,
więc bezlitośnie pokonał
przeciwnika różnicą aż 137
punktów. Jest to do tej pory
najwyższe zwycięstwo.
Najskuteczniejszym za-

przzeRiał
PICASSO

go
wa

Wyniki spotkań:

6. LO Człuchów

7 324:234

+90

LO Człuchów - Witosa
Lakers Człuchów 96:30, Salos Debrzno - Dom Dziecka
Wierzchowo 61:40, Gimnazjum Człuchów - WSP Warszawa 39:120, ZST Człuchów - OSK Kapuściński/Mepro 30:167.

8. Szakale Dom Dziecka

5 156:307

-151

5 122:485

-363

szych strzelców: Radosław
Wójcik (OSK Kapuściński)
— 195 pkt., Bartosz Smoleń
(Instytut Politologii) - 125

Tabela

pkt, Paweł Mieder (Salos

0 800 1500 26

sław Wójcik, który średnio
w meczu rzuca po 39 punktów.

Ranking najskuteczniej-

Debrzno) - 123 pkt.

W sobotę

wodnikiem nadal jest Rado-

s

10. Witosa Lakers Człuchów

2. Salos Debrzno

9 353:223

+130

Szósta już kolejka Człu-

4, Chmury Ad-Polu

8 375:67

+308

chowskiej Amatorskiej Ligi

15 grudnia (sobota) w hali
OSiR.
M godz. 9.00 LO Człuchów - Ad-Pol Człuchów
m godz. 10.00 Witosa Lakers Człuchów - Dom
Dziecka Wierzchowo
M godz. 11.00 WSP Warszawa —- FA-BUD Człuchów
M godz. 12.00 ZST Człuchów - Salos Debrzno
M godz. 13.00 OSK Kapuściński/Mepro - Gimna-

zjum Człuchów

Koszykówki rozpocznie się

(KP)

e PZEUN M

ETA

Blachodachówki
Biachy trapezowe

5

REKLAMA

BALEX METAL

Kasety ścienne

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

Panele

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

48

ścienne

ZETA

s

ZO

Hale

ZET

OZ
WZT

Profile zamknięte

EF; chodnie

blachy ocynkowane

0,5 mm

e-mail: balexQbalex.com.pl
Centrum Pokryć

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

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

blacha

apezowa 18

1 ,98 zł | blacha płaska 9,90 zł

cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

S-898/D/949

