Bałtycki me

Dziennik

Człuchowski

WIECZÓR
wybrzeża

www.naszemiasto.pl
EW
SIEC: J10)

nr 52/165

z aiak 28 grudnia 2001 r

KOCZAŁA © PRZECHLEWO

ZE

WŁANE

Debrzno. Eksperymenty z nasionami

Reportaż
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Pierwsze pieniądze

ODLOT DO

fx race związane z odciążeniem Tu* chu w mieście trwają. Niebawem
1 > Jan Ryszard Kurylczyk, wojewoda
pomorski oraz Jan Zarębski, marszałek

województwa podpiszą umowę cywilnoprawną na realizację małej obwodnicy w Człuchowie. Już wiadomo, że na
realizację

inwestycji

przygotowano

3 mln zł.
— W przypadku obwodnicy konieczne
jest podpisanie umowy cywilnoprawnej
pomiędzy marszałkiem województwa

— Moja przygoda z tymi psami
zaczęła się od tego, że chciałem
mieć dobrego psa do polowania
— wspomina pan Waldemar. —

i wojewodą na tzw. fragment kontraktu
wojewódzkiego - powiedział wojewoda.
— Chodzi o to, by obwodnica znalazła się

Wcześniej miałem jamniki, te-

riera walijskiego.

KOUZ UN

7

w

tym

kontrakcie.

Podpisanie

umowy

jest jednoznaczne z przekazywaniem
środków na realizację tego celu. Taką
umowę mam zamiar zawrzeć z panem
marszałkiem.

"**dzie drożej

(kil)

W przyszłym roku czekają nas
podwyżki. Drożej zapłacimy
m.in. za zużycie wody i telewizję
kablową. Na razie podwyżek nie
przewidują piekarnie.

CZŁUCHÓW

|

Prezenty z daleka

SZLI | 6

świątecznych

rzysta

T

trafi

paczek

w tym roku do dzieci z niezamożnych rodzin za pośrednictwem Kościoła Zielonoświątkowego w Człucho-

Plebiscyt

wie. Wszystkie przybyły z daleka, głów-

nie z Niemiec.
— Paczki trafiają do nas za pośrednictwem Biblijnego Seminarium Teologicz-

nego we Wrocławiu - informuje Miron
Paszun, pastor kościoła. — Za granicą akcja firmowana jest przez organizację mi-

Rozpoczynamy nowy plebiscyt
RA
Człuchowskiego”.

- To, że chłopcy eksperymentowali ze środkami działającymi psychoaktywnie, nie jest
dla nas zaskoczeniem — mówi Zbigniew Leszczyński.
Fot. Piotr Furtak

nia.

jak w ubiegłym roku wybie-

* ral będziemy Najpopularniejszego Sportowca Powiatu Cz

ześciu chłopców
z Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Debrznie, którzy połknęli
nasiona

chowskiego.

W sobotę

29 grudnia |

w magazynie

Weekend
ry,
e „Nie” dla bzdu
na rekl amy
czyli uważamy
bicie Z g ową
e Krav maga 7

niewinnie

wyglą-

dającej rośliny, aby mieć „odlot”, wylądowało w szpitalu.
Mieli szczęście, że eksperymentując nie zjedli za dużo
nasionek. Mogliby nie przeżyć

większej dawki. — Chłopcy ze-

rwali owoce z nasionami
z przydomowego ogródka mówi Zbigniew Leszczyński,
dyrektor ośrodka. — Wyczytali
w gazecie, że mogą po nich
„odlecieć”. Nie wiedzieli ile
mają tego zjeść, by uzyskać
efekt. Później, gdy dowiedzieli
się co mogło im grozić, byli
przestraszeni.
Kwiaty
rośliny
pięknie

kwitną.

Można

je

znaleźć

w wielu ogródkach.

Nasiona

można kupić w sklepach. — Będą w styczniu - usłyszeliśmy
w jednej z człuchowskich '
kwiaciarni. - Paczka kosztuje
2-3 złote.
Zdecydowana
większość
podopiecznych
debrznień-.
skiego MOW miała kontakt ze
środkami

odurzającymi.

(stef)
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, zawsze były to narkotyki, często kleje czy grzybki halucyno-

genne.

(pif)
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Do wybranych modeli dodajemy
zegarek swatefi:: lub inny
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atrakcyjny prezent.

Pomiary. i doradztwo
do klienta

do raju
« Dwa kroki
0 kawie
czyli wszystko
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e Jak CO tydzie
omka Kosa
Pamiętnik R
mboniera
i Kwaśna bo

Motorola V36570

Alcatel OT 501

U” 49 zł
TERG

2 grosze

Człuchów, ul.Szczecińska 9
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Ya
nkoh
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ik

syjną Billy'ego Grahama. W ubiegłym
roku do Polski przyjechało 55 tys. paczek, z czego 100 do naszego zboru.
W tym roku otrzymaliśmy 300 do rozda-

77-300 PTP
tel. (059)

8344257,

uh mein
tel./fax

(059)

pk

8341777
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MOIM ZDANIEM

Pomnik, który podzielił mieszkańców

Orzeł
kontra sierp

opinieQprasabalt.
gdapjl

0800 150039.

83 - 450 - 27

IM Długie kolejki. Remont
człuchowskiej poczty miał |
| poprawić jej wizerunek |
zewnętrzny i podobno ułatwić

życie klientom. Pierwszy punkt

został spełniony - jest więcej.
miejsca, wnętrze

bardziej

- Proszę skupić się na sprawozdaniu czytany

przez burmistrza, a przy okazji wyłączyć różn

zegarynki, budziki i telefony komórkowe.

Tak upominał debrznieńskich rajców Jerzy Dawid
przewodniczący Rady Gminy. Podczas ostatniej se
radni nie byli bowiem zbyt zainteresowani sprawozda

niem burmistrza
Adama Stępnia z prac Zarządu G
(not. p

|

PODPATRZONE

| estetyczne.
Drugi punkt niestety —
zostawia wieledo życzenia.
Prawie nie zdarza się, żeby

—

—

wszystkie okienka były czynne.

—

Przed pozostałymi czeka się w_
kolejce tyle samo, jeśli nie.dłużej

niż kiedyś. Chyba nne oto |
—
chodziło?
—
Renataz Człuchowa
|

M Estetycznie. Chociaż tyle mówi
się o biedzie w naszym mieście, to
na zewnątrz zupełnie tego nie
widać. Od dłuższego już czasu
właściciele prześcigają się w
upiększaniu witryn swoich
sklepów czy zakładów

usługowych. Kładą nowe tynki,

wstawiają okna, dbają o

|

dekoracje. Sporo pod tym
względem zrobiło też miasto.
Dobrze, że w czasie ogólnej nędzy
jest przynajmniej na co popatrzeć.

|

|

Witold z Człuchowa
|
(mot siej)

212

imo
że od
zmiany wWyglądu pomnika przy pl.
1
U
TU Bohaterów w
Człuchowie minął już ponad miesiąc, jego nowa
forma nadal budzi kontrowesje. Plac Bohaterów jest
jednym z częściej odwiedzanych przez turystów
miejsc. Pomnik ma swoją

historię, w latach 70 widniała na nim czerwona
gwiazda i sierp. Jednak
przed
11 listopada
br.
miejsce gwiazdy i sierpu

zajął orzeł piastowski. Odlew z brązu

został wyko-

nany w Gdyni. Po raz
pierwszy odnowiony pomnik mogliśmy oglądać
podczas obchodów Swięta
Niepodległości,
gdy
przedstawiciele instytucji
składali pod nim kwiaty.
Najwięcej

Fot. Sylwia Stachowicz

Świąteczna choinka na człuchowskim rynku wy-

Fot. P. Furtak

wracali polskość” oraz daty widniejące na dwóch
tarczach 1466 i 1945. Projekt pomnika, który wykonał Jan Bernard Jakubowwybrała

specjalnie

utworzona komisja konkursowa, na wystawie W
człuchowskim zamku.

(wiA)

- Wcześniej zależało mi na tym, aby pomnik był profesjonalnie zmieniony. Stało
mi się to naprawdę obojętne, gdy okazało
się, że wykonanie projektu, który podobał
się wielu oglądającym jest zbyt drogie. Po
prostu nie było nas stać na projekt, który

Fot. P. Furtak

wiele. - Wystarczyło zaledwie na górną połowę |
drzewka - podśmiewają się mieszkańcy. Powód gg

Miejsce gwiazdy i sierpu
zajął orzeł piastowski.

Wiesław Fiuk
radny z Człuchowa

SLADEM
Us] KALE

był na pewno lepszy. Rzeczywiście były
ciekawsze propozycje, jednak i droższe. Myślę, że teraz nie należy już do tego wracać. Niech będzie tak jak jest, to przecież
nienajważniejsze. Mamy tyle biedy, z którą trudno sobie poradzić. Może kiedyś, któraś Rada Miasta uzna, że jest to dla nas
najważniejszy problem.

mizeroty nietrudno jednak odgadnąć. Wystarczy

SE

przyjrzeć się niektórym uczestnikom spotkania

Fot.
P Furtak

- sylwestrowego - około północy amatorzy mocnych wrażeń tradycyjnie już wspinają się na

Edward Kądziela
radny z Człuchowa
- Już w czerwcu sugerowałem, by nie zmieniać tego pomnika pochopnie. Przecież
same cokoły dobrze wykonane wyglądają ładniej niż pomnik, który nie ma żadnych
wartości historycznych. Poza
tym wybrane daty świadczą o
tym, że w tych latach miasto
przywrócono Polsce, natomiast treść umieszczona na
tablicy od tego odbiega. „Tym
którzy miastu przywracali
polskość”to znaczy, że co wcześniej polskości tu nie
było? Ciekawe, czy nie obraziliby się na to ci, którzy
trwali tu przed 1466. Byłoby
sensownie, gdyby na tablicy
widniał napis np. „Tym którzy miasto przywrócili Polsce”. Ponadto drobniutkie literki do dużych tablic i cokołów pasują „jak wół do karety”. Moim zdaniem nie powinno się zmieniać istniejących już pomników.

szczyt... choinki po trofeum.

ęto

jedyn

—

upu przy ul. Wy-

rzy

Górny, kierownik Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie.
|

(not. Dif)

mieszkańcy Człurzed wszystkim z

rzedaży zebranych

—

zadowoleni z tej sy- |

| - Nie wiem, gdzie teraz będę sprzedawał butelki.

| To był dla mnie spory dopływ gotówki - mówi
Adam z Człuchowa. - Skup powinien istnieć, |

|

mimo niewielkiego utargu. Dla niektórych to j

dyne źródło dochodu, sprzedają butelki, aby Za”
otrzymane
pieniądze kupić chleb dla dzieci. |

Przeciętny utarg

skupu wynosił 30 zł dziennie, a |

poświątecznym około 150 zł. Na razie

o czy i gdzie będzie można sprzedać
gorocznych świętac

ANIA

:

Trzy lata Krekusa
Z Henrykiem Krusińskim, szefem człu-

chowskiego klubu abstynenta rozmawaPonFutak

Doceniony
przez uczniów

| - Kilka dni temu człuchowski

"|
*

Mariusz Bauza

|

| „Krokus” obchodził swoje urodziny.
| Co udało wam się zrobić w ciągu

to.rFurak

.

trzech lat działalności?

- Naszym sukcesem jest to, że

trwamy. Początkowo było nas piętnaścioro, obecnie
klub liczy 27 członków. Cieszę się, że oprócz mieszkań-

ców Człuchowa na spotkania przyjeżdżają ludzie z

gminy Człuchówi z Przechlewa. Bardzo pomagają nam

| A plebiscycie na-Najsympatyczniejszego
i! | Nauczyciela

Powiatu.

władze miasta. Dobrze współpracuje nam się też z Ar-

kadiuszem Kubalewskim z Urzędu Gminy.

Człuchowskiego

U 2001 ogłoszonego przez'naszą gazetę
Mariusz Bauza z człuchowskiego gimnazjum

- Na czym polega wasza działalność?

zajął trzecie miejsce.

Fot. K. Lichucki

Mariusz Bauza jest nauczycielem fizyki.
Pracuje w szkole od 1987 roku. Ukończył stu-

młodzieżą. Lubi pracę z dziećmi i młodzieżą,

dia wyższe na wydziale matematyczno-fizyczno-chemicznym Uniwersytetu Gdań- skiego. Z pochodzenia jest chojniczaninem.

blem. Jest przewodniczącym Rady Rodziców

szczególnie, gdy może

Ż

dziecka. Teraz czekamy na postanowienie
sądu. Sprawa jest jednak w trakcie ustana| wiania rodziny Zastępczej. Dlatego też
ta pani nie może
otrzymywać pieniędzy
już teraz —- mówi Jerzy

i

w Człuchowie skup butelek. Na
|
ale usługowo-hanpewno poprawiło es-

POSTAC TYGODNIA

waliśmy z domem

:

—

tracą najbiedniejsi

UA

kich sytuacji w Człuchowie nie ma. Wywiązujemy się ze
swoich zobowiązań
w stu procentach.
Znam sytuację tej pani. Ubiega się ona
o utworzenie rodziny
zastępczej. Przeszkoliliśmy ją, skontakto-

|

gląda na dość zabiedzoną. Ozdób też na niej nie-

ski,

kontrowersji

wśród mieszkańców wywołał mosiężny napis na
pamiątkowej tablicy z piaskowca,
który
brzmi:
„Tym, którzy miastu przy-

- tyle maskotek
zebrano podczas
regionalnych
obchodów Dnia
Pluszowego Misia w
Człuchowie. Dary
trafią do
miejscowego szpitala.

| |

w Przedszkolu

- Wyróżnienie, które otrzymałem jest miłe
tym bardziej, że jest przyznane przez dzieci mówi nauczyciel fizyki.
Poza szkołą Mariusza Bauzę można spotkać w Sądzie Rodzinnym. Jest tam kurato-

zawodowym.

Ma

szerokie

kontakty

Człuchowie.

Pomaga

rodzicom zrozumieć dzieci. Był organizato-

W Człuchowie mieszka i pracuje od 14 lat.

rem

nr 2w

rozwiązać jakiś pro-

z

rem kilku akcji dla dzieci z Domu Dziecka w

Wierzchowie. Ceni sobie aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, m.in. jeździ rowerem, pływa. Jego pasją jest budowa altany

letniskowej.
(kil)

- Tradycją jest nasz festyn abstynencki, który odbył
się już po raz trzeci. W maju zorganizowaliśmy rajd sa-

mochodowy, w którym uczestniczyli nie tylko członko-

wie naszego klubu, ale również inni. Na koncie mamy

też spływ kajakowy Brdą. To tylko malutki wycinek te,
go, co robimy.
- Czy do klubu należą jedynie ludzie, którzy mieli
problem z alkoholem?

- Skądże. Na nasze spotkania przychodzą również

ludzie, którym ten temat jest bliski. Dlatego też zapraszamy wszystkich chętnych, aby zgłaszali się do r

pL

Wydarzenia

www.naszemiasto.pl
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Dziennik Człuchowski

| Debrzno. Problem ze środkami odurzającymi

a Szopki w redakcji |

Odlot niekontrolowany

CZŁUCHÓW. Do „Dziennika Baltyckiego” wpłynęły prace wykonane przez najmłodszych
mieszkańców powiatu człuchowskiego. Są to
karty świąteczne, gadony |i szopki bożonarodze-

d

Bi Łapał cienie aut M Grzybki na spacerze Bl Nie wyjechali
dy
tylko
okazało się,
sze +. KAku
| chłopców,
podopiecznych Mło-

| rolinie |

:zepa

za szopkę bożo rodzeniową, oraz Piotrowi Michałowskiemu z kl. IV SOSW za ozdobę Świą:
teczną.

Za wykonanie prac
|
dziekujemy: Mateuszowi Zając z Człuchowa, Sarze Langowskiej(S$OS-W),
Karolowi Zachciał (ZS nr 1), Patrycji Zachciał
(ZS Nr 1) oraz Sebastianowi Czyrowi, Rafałowi
Bornowi i Tomasz Głowackiemu (SOS-W).

dzieżowego

Ośrodka Wychowawczego
w Debrznie najadło się nasion, od razu przewieziono
ich do szpitala. Młodzi

czas na konkurs plaz Muzeum Regional-

lu-

dzie zachowywali się bowiem bardzo dziwnie. Podczas drogi do Człuchowa je-

m Wigilia w przedszkolu

(ana)

den z nich łapał cienie sa-

mochodów - przejeżdżających obok, inny z kolei próbował przejść przez ścianę;

gdyż wydawało mu się, że
są w niej drzwi. - Baliśmy
się, że któryś pomyli okna z
drzwiami

- mówi

Zbigniew

dyrektor
eszczyński,
rodka. - Musieliśmy pilnować, żeby nie podchodzili zbyt blisko okien.
Niestety, odurzanie się
chłopców z ośrodka różnymi substancjami to

nie pierwszyzna.
Większość z nich pochodzi z rodzin patologicznych.
- Spytałem kiedyś matkę
jednego chłopca, czy zaży-

opowiada

dyrektor.

-

Stwierdziła, że nie bierze,
czasami

tylko zapali

marihuanę.

Wydawało

sobie

jej

się to jednak normalne. In-

cha się kleju - to smród
czuć w prawie całym ośrodku. Gorzej jeśli tak jak ci
chłopcy,

szczęście w ośrodku był
dość krótko - w końcu trafił
do więzienia.

zaczną

nasion za karę nie wyjecha-

eksperymentować

wa narkotyki podczas urlopów, gdy wyjeżdża do domu
-

Po ostatnim zajściu wychowankowie ośrodka są nieco przestraszeni. W najbliższym
czasie prawdopodobnie nie będą eksperymentować.
Fot, Piotr Furtak

Doświadczenia z nasionami mogły skończyć się
tragicznie. Młodzi ludzie
wypróbowywali
bowiem

działanie

rośliny, o której

nym razem ojciec dwuna-

nie wiedzieli wiele. Przeczytali coś w gazecie i

stolatka pytał mnie, czy może dać mu papierosy. Kiedy
idział moje zaskoczenie

chcieli zobaczyć jak to jest.
Gdyby zjedli za dużo, mogliby nie zjeść już niczego

Bierdzi, że to nic takiego

więcej. Na szczęście skoń-

- syn zaczynał palić w ze-

czyło się jedynie na strachu. Lekarze nie szpikowali
nawet chłopców lekarstwa-

rówce. Jeden z wychowanków podczas spacerów wypróbowywał napotkane po
drodze grzyby. Po prostu
sprawdzał ich działanie.
Wychowawcy

nie

mają

.szans, aby upilnować ponad

osiemdziesięcioosobowej

gromadki. Są wprawdzie
przeszkoleni,
ale
nie
wszystko mogą wykryć. Jeśli któryś z chłopców nawą-

mi. Musieli po prostu ode-

spać truciznę.
W ciągu kilku ostatnich
miesięcy w ośrodku nie było większych problemów ze
środkami
odurzającymi.
Tragicznie wyglądało to jakiś czas temu, gdy do Debrzna trafił siedemnastolatek - diler narkotyków.

„odlecieć”
- W naszym ośrodku
mają dużo mniejszy dostęp
do środków odurzających -

Szóstka, która najadła się

dodaje dyrektor Leszczyński. - Wiemy o tym, że ponad 90 proc. naszych Wychowanków miała z nimi
do czynienia. Trafiają do
nas nie dlatego, że są
grzeczni, tylko dlatego, że
coś przeskrobali. To wła-

ła na święta do domu. Liczba przepustek udzielanych
w takich sytuacjach obra-

zuje to, jak wielu z nich ma
problemy ze środkami odu-

rzającymi. Ostatnio nie było
najgorzej. Na 84 wychowanków

zostało

tylko

15.

śnie my, jak mówi nazwa
ośrodka, mamy ich wychowywać.

Reszta mogła wyjechać.
Niestety, dla wielu z nich
będzie

to okazja,

aby

bez

(pif)

większych problemów

Ojczyzną rośliny (celowo nie zdradzamy jej nazwy) którą zatruli się
chłopcy z Debrzna jest Ameryka. Do Europy przywieziono ją w II połowie XVI wieku. Mimo że jej kwiaty wydają słodkawą, silnie oszałąmiającą woń można było ją znaleźć w królewskich ogrodach. Kwiaty
wyglądają bowiem bardzo efektownie. Roślina należy do silnie trujących. Liście mają jednak zastosowanie w lecznictwie. Wyrabia się z |
nich m.in. papierosy przeciwko astmie. Dzisiaj można ją spotkać dosłownie wszędzie. Jest uważana za chwast. Rośnie w miejscach, gdzie

jest sporo azotu.

Na
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Do wybranych modeli dodajemy
Fot. P Furtak

zegarek swatcńz: lub inny
atrakcyjny prezent.

Jerzy Adamczyk
rzecznik prasowy człuchowskiej policji

Alcatel OT 501

2 grosze

CZŁUCHÓW, ul. Królewska 13, tel./fax (059) 83-43-8444, kom. 0604-507-837
Ceny netto dla wszystkich
taryf.
pogoni
Zooni dot
w Pankoac stania o ER
dake Sare

ł
ł
i
ł
i
ł
+

:

dA
o RTzAaie:

i
ł
ł
i
1
+
ł
ł
ł
i
/

- Samo odurzanie się nie jest karalne. Jeśli ktoś zażył jakiś specyfik naszym zadaniem jest znalezienie osoby, która mu go
sprzedała. W przypadku debrznieńskim nie można oczywiście
wyciągnąć konsekwencji - nie
możemy nikomu zabronić sprzedawania nasion, czy uprawiania
ogólnodostępnych kwiatów. Podobnie jest zresztą w przypadku
butaprenu czy rozpuszczalników, którymi młodzi ludzie również się odurzają.

esa
ws

ęk

adość Brae, oczywiście

izyta gościa z dalekiej Laponii.
l
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Co przyniesie Nowy Rok?
e
e
e
e

Pomorskie jasnowidzenia

tarcica iglasta - sucha i mo!
tarcica liściasta - sucha i mc
tarcica budowlana:
krawędziaki, łaty, belki, d
więźby dachowe

Wróżby i gusła

Zegar śmierci IE Wiejscy zaklinacze

”
więta i przełom roku sprzyjają refleksjom i rozmyślaniom nad przeszłością
oraz
nad...
przyszłością. Nasi przodkowie na Pomorzu Srodkowym
zawierzali zjawiskom nadprzyrodzonym i siłom irracjonalnym - pomagały im
żyć i zrozumieć otaczającą
rzeczywistość. Jak przepowiadali przyszłość, jak wró-

żyli szczęście, bądź najczęściej, nieszczęścia.
W nadbałtyckich wierzeniach ludowych pojawia się
tykający lub klepiący czerw
drzewny zwany tu „zegarem
śmierci”. W okolicach Słupska
wierzono,
że
jeśli
zdmuchnie się mlecz, to tyle
lat się będzie żyło, ile zostało

nitek. W Żelkówku i Rzechocinię (powiat słupski) wieszczono, że jeśli ktoś rozwiesi
na podwórku sznur do suszenia prania lub pranie
i zapomni o nim w Noc Sylwestrową, to niechybnie będzie śmierć w rodzinie. Było
to zapożyczenie od wierzeń
ludności niemieckiej. Wyobrażano sobie także, że istnieją wiejscy zaklinacze potrafiący przepowiadać przyszłość. Głośno było na początku XX w. o tajemniczym

mieszkańcu Wicka potrafiącym

przewidzieć

nieszczę-

ście. Na rok przed I wojną
światową zobaczył niebo zaciągnięte krwią. Widział na
błękicię
konia
strażnika

wydm z Królewic. Potem wybuchł światowy konflikt.

Rys. Bartłomiej Brosz

Ten sam człowiek z Wicka
zobaczył we śnie jak na Bałtyku wywróciła się łódź rybacka. Po pewnym czasie taki wypadek miał miejsce,

a Jasnowidz krzykiem potra-

fit wskazać, gdzie wypłynie
ciało piątego,
rybaka.

zaginionego

(res)

REKLAMA

(Husqvarna

na święta

Skład Art. Met. Bud. i Narzędzi
83-400 Kościerzyna, ul. 8 Marca 3-4

ŚWIĄTECZNA
PROMOCJA
NA ELEKTRONARZĘDZIA
( MASZYNY STOLARSKIE

mi: a!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bytów, ul. Pochyła 3a, tel, (059) 822 22 41
Choczewo, ul. Wojska Polskiego 4/2, tel. (058) 572 23
Chojnice, ul. Piłsudskiego 20b, tel. (052) 397 28 80
Czarne, ul. Ogrodowa 24, tel. (059) 833 21 68
Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, tel. (058) 321 22
Gdańsk, ul. stowackiego 2, tel. (058) 344 06 61
Gdynia, ul. Morska 65, tel. (058) 621 61 10
Kępice, ul. Sikorskiego 13, tel. (059) 857 61 80
Kościerzyna, ul. Drogowców 6, tel. (058) 686 74 58
Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodów 67, tel. (055) 279 59
Lębork,
ul. i Armii Wojska Polskiego 32, tel. (059) 862
Lubichowo, ul. Leśna 5, tel. (058) 588 52 46

85

od (9.11

03

10135254

do 81.12.2001.

/B/890

ogłaszaj się!
11
76 75

Minimum

* Malbork, ul. Sienkiewicza 26, tel. (055) 273 13 85

=D

formalności

Przykładowe wysokości rat :

* Miastko, ul. Górna 4, tel. (059) 857 31 58

zł/m-c
żł/m-c
zł/m-c

zł - tylko
zł - tylko
zł - tylko

* Słupsk, ui. Grodzka 10, tel. (059) 842 29 04
* Sopot, al. Niepodległości 705, tel. (058) 550 02 07
* Starogard Gdański, ul. Gdańska 12, tel. (058) 563 07 67

MU

zawsze we wtorek

* Sztum, ul. Sienkiewicza 27, tel. (055) 277 20 12 wew. 24

* Wejherowo, ul. I Brygady Pancernej WP 77, tel. (058) 672 34 53
* Susz, ul. Stare Miasto 6x tel, (055) 278 72 08.
* Brusy, ul. 2 Lutego 3, tel. (052) 398 34 9%:
N-1499/H/910

www.husqvarna.com.pl

AMDBIT
pobnycia dachowe

GDYNIA tel. (0 58) 782-03-30
ELBLĄG tel. (0 55) 235 18 19

GDAŃSK tel. (0 58) 763-14-85
SŁUPSK tel. (0 59) 842-45-75

Biura Rok
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, tel. (058)

STAROGARD GDAŃSKI tel. (0 58) 775-21-10

Gdynia, ul. Starowiejska 17/6, tel. (058) 620-65-20
Słupsk, ul. Filmowa 3d, tel. (059) 840-32-42
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- Agnieszka
Chajewska

Razem łatwiej
IB Jestem kawaleremi już przekroczyłem 40., wzrost 176/78,
ciemny szatyn, kulturalny, wykszt. policealne i stała praca. Lubię
- przyrodę i ognisko domowe. Kocham pracę i od czasu do czasu
rozrywkę, spacery. Jestem spokojny, nie palę, wrażliwy. Poznam
|
niej Sonaszczupłą pasą do tańca iiróżańca,
o-

tyczną, inteligentnej, bezdzietnej, z wykszt. ATA śred

im,

nna mię Rafal. Jeste

Bachryj

Spróbuj i ae
J cażdy piątek publikujemy pa

pk

odbędą się 4 stycznia 2002 T A
ie
o godz. 19 w Centrum Rozrywki Gemini w Gdyni.
Czekamy na Was i na Wasze fotografie. Szansę ma-

—
|

zyny miłe, ładne, zgrabne i... inteligent-

ie

|.

i iane zdjęcie zz numerem telefonu |

|

piątek
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Katarzyna

Blat22
8 mieszka w Gdańsku
3 studentka IV roku
Politechniki Gdańskiej, wydział
inżynierii sanitarnej
8 interesują ją: podróże, jazda
konna, lekkoatletyka
wymiary: 83-63-87
8 wzrost: 178 cm

: M Kawaler, lat 28, mgr inż., poo politechnika sredniego: wzrostu,
blondyn, niebrzydki, 'domatori fotoamator, palący, po kilkuletnim pobycie za granicą, szuka partnerki (tzn. żony) na dobre
ina złe, lubiącej romantyczne podróże, ciekawej świata, sympa-

w

m lat 19
.
8 mieszka w Gdańsku
8 uczennica IV klasy XIX Liceum
Ogólnokształcącego w Gdańsku
1 interesuje się: malarstwem i
szybkimi motocyklami, marzy o
skokach na bungi i ze
spadochronem
8 wymiary: 92-64-92
i wzrost: 176 cm

macie dobrych, profesjonalnie wyko- —
Ć , może je zrobić nasz fotografik r
|

2:

nym Lwem. Być może tym, na którego czekasz. Niestety od ja:
| kiegoś czasu przebywam w zakładzie karnym. Wydaje mi się, że

- nie stanowi to problemu- jeśli tylko jesteś kobietą wyrozumiałą,
| myślę, że potrafisz docenić człowieka, który pragnie zmienić się

dzięki Tobie. Chcialbym móc
m opa Cięi Hapajkcicj: :
.
|
sygn. 101

|

estem spod zncku nb. mam 37 Vi jestem wdo

- kiem (17 lat). Cenię szczerość i uczciwość. Lubię muzyk

rywkową, spacery, kocham góry, moją pasją jest także goto
nie. Dokucza mi samotność, dlatego pragnę poznać pana do lat

47 z własnym „M”, który nie szuka przygód, lecz a

kia

ku. Zdjęcie mile widziane,

kk m

|

2

Adam, jestem 26-Jetnim. kawalerem |mamm 178

naświat patrzę niebieskimi
oczami. mars się «
ką, sportem i lubię podróże.Cenię L
Jerują kłamstwa. Nie szukam przygód,

ści.

"oznam panią do 30 lat, myślącą poważnie o życiu.vzm mile
:
| widziane (telefon przyspieszy Janta

sygn. 103

I Wodnik, lat 45, Sadhiego WZIOSU, samotny, cały ozsady
l dyskretny. Pragnie poznać panią w wieku,do 50 lat, wierną,

|

- uczciwą i wyrozumiałą, otaaną na życie romantyczką
dziane zdjęcie.

—

|

|

—

o

sygn. 104

0

I Samotny, 54-letni pan, wzrost 174 cm, wykszt. wyższe, bez
nałogów, z samochodem, nie materialista, pozna panią z tempe-

ramentem z ek

chętnie z wiasną działalnością o

spodarczą. Wiek i wygląd nieis

os

sygn. 105

pain

ny.

TW

Foto i numer

mile

a

u. Mam na imię Andris 25 lat, 176 cm
c WZTOSU, oczy

N

włosy ciemnoblond, jestem spod znaku Skorpiona. Interesuję się
różnorodną muzyką, sportem, jestem spokojnym, uczciwym
i wesołym mężczyzną. Przede wszystkim bardzo lubię dzieci. Cenię wierność, szczerość oraz Arawiomówność Mile
M
widziane
zdjęcie. OB
na ky list.

sy. 106
a

Jestem 27-letnim kawalsiem, 177 cm wzrostu, brunet ez
na:
ogów, lubię dobrą muzykę i wszystko co romantyczne. Jeżelije'steś samotną romantyczką do 40 lat i posiadasz własne „M” czekam na zaproszenie. Cel Sowarzyski. rejmiasta:

sygn. 107
I Przystojy, sysportawamy Bl lat, 18082 z mieszkaniem i z
bezdzietną brunetkę |
mochodem, zdecydowanie pozna szczupłą, bezdzietną
o miłej aparycji i spokojnym charakterze, w wieku 46- lata, :
niepalącą, w celu nanymanialayo Pani może być :
|

Gdańska.

- Jestem szczęśliwa mimo przeszkód, na które ostatnio

sygn. 108
u Samotny kawaler, lat 33, 170 cm, brunet o niebieskich |
oczach, pracujący, bez nałogów i zobowiązań. Chętnie poznam

panią uczciwą, szczupłą, nieszukającą przygód, domatarkę:
Zdjęcie mile widziane. Samotny z go

sygn. 109

natrafiłam.

kończy. Niczego nie żałuję

*
- Już masz je za sobą?
- Właśnie skończył się mój czteroletał wiązek Jostom
: jednak kobietą, a to prze ież NajAiNniajszy z SANIaKÓW

ER
Nie
0
AE

Ii Miły, sympatyczny owale po 40 (173 cm, 75 c wyka
pomaturalne, kulturalny, lubiący kino, przyrodę, podróże, roman-

tyczne spacery, ceniący szczerość, przyjaźń - pozna miłą, odpowiedzialną, przedsiębiorcą panią, ustabilizowaną życiowo,
z poczuciem humoru, prowadzącą własną firmę, celem dzielenia
obowiązkówi przyjemności. Samotny Koziorożec

sygn. 110

4

a

R

LEESEN ZE

IE Chcesz poznać przyjaciela lub przyjaciółkę, a w swojej
okolicy nie masz ku temu okazji, skorzystaj z naszej propozycji i
zamieść w tej rubryce swój anons. Oferty Czytelników
przyjmujemy wyłącznie z zamieszczonym niżej kuponem.
Anonse ze zdjęciem publikujemy w pierwszej kolejności (do
zdjęcia prosimy dołączyć pisemną zgodę na jego publikację W

gazecie oraz kserokopię dowodu osobistego- str. 2 i 3).

Jeżeli chcesz nawiązać kontakt z wybraną osobą, napisz do niej
list, oznacz go numerem sygnatury, dołącz czystą kopertę oraz
znaczek i wyślij do nas. Nasz adres: Serca dwa „Dziennik
Bałtycki”, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk.

Więcej anonsów w jutrzejszym,
sobotnim wydaniu gazety.

pracę.
Toba, dą?

więc ęde na Wydział

E

- Dobrze płatną i śmystakconując
Jesi bym się nie
W
y
bym
podró

Pięknych.
5 A

:
tatuaże o TerNny
1
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Dziennik Człuchowski

Bińcze. Najlepsze gończe w Polsce

Tu rodzą się championy
m Zwycięska hodowla

Pasja leśniczego

DT

A

odowla psów

rasy

gończy

polski, uznana za najlepszą na tegorocznej Wystawie W Łodzi, znajduje się w Bińczu.
Jej właścielem jest leśniczy
Waldemar Feculak. Teraz
hodowla w Bińczu liczy

cztery

dorosłe

psy, to już

sfora, ale bywało

tu nawet

18 sztuk (ze szczeniętami).
Wiele psów z hodowli pana

Waldemara

zdobyło

laury

na wystawach i konkursach,

także te, które rozjechały się
po całej Polsce i mają nowych właścicieli.
—- Moja przygoda z tymi
psami zaczęła się od tego,

że chciałem mieć dobrego
psa do polowania - wspomina
pan
Waldemar.
Wcześniej miałem jamniki,
teriera walijskiego. Były to
psy rasowe, ale bez rodo-

wodów. Zacząłem zastanawiać się nad prawdziwym,
rodowodowym psem myśliskim. Bardzo podobał mi
się gończy słowacki, zwany
kopowym. W 1993 roku na

konkursie w Przechlewku
zobaczyłem „przerośniętego” kopowego, okazało się,
że jest to rasa gończy polSki.

Zwinka
była pierwsza
Na

Zwinkę

z Wójtowej

Wsi czekał aż dwa lata. Ta
suka do tej pory jest ulurodziny. '
bieńcem
całej
W hodowli psów myśliwskich należy przede wszystkim zachować ich użytkowość. Psy pana Waldemara

od 1996 roku zaczęły brać
udział w wystawach. Od tego czasu osiągają spore sukcesy na wystawach i konkursach regionalnych, krajowych
i międzynarodowych.

—- Zachęcały mnie osiągnięcia — stwierdza hodowca: — Szczególnie ważne są
dla mnie konkursy. Największą 'rolę odgrywa tam
użytkowość psa, a nie uroda. Bardzo ważne jest za-

chowanie naturalnych predyspozycji psa. Pies o gene-

tycznie

Czworonożni myśliwi
ne psy, ale
w polowaniu.

nieprzydatne

Gończe
pana Waldemara
Psy z jednej
hodowli
otrzymują ten sam przydomek hodowlany. Pan Fecu-

lak dla

czworonogów

chodzących

wymyślił

wy-

z jego hodowli

przydomek

Go-

niec Pomorski. Jest on dodawany do każdego imienia
psa. Przydomki są znakiem
rozpoznawczym
hodowli.
Przy jej ocenie bierze się
pod uwagę nie tylko psy
właściciela
hodowli,
ale
wszystkie, które się z niej
wywodzą.
- W 2000 roku na Międzynarodowej
Wystawie
w Poznaniu Basta Goniec
Pomorski zdobyła tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Euro-

py, a Acanka Goniec Pomorski została Zwycięzcą Euro-

zakodowanych ce-

py - mówi Waldemar Fecu-

chach użytkowych, odpowiednio szkolony, będzie
niezastąpionym
towarzy-

lak. — Nie jest ona moim
psem, ale zawsze będzie
przedstawicielem mojej ho-

szem i pomocnikiem myśliwego, jednocześnie będąc

dowli. Dodatkową wartością

wspaniałym

przyjacielem

rodziny. Jeśli jednak nieodpowiedzialny
hodowca
zwraca

uwagę

tylko na ce-

chy budowy psa, to może się
zdarzyć, że wyhoduje pięk-

tych tytułów jest fakt, że są
to pierwsze zwycięstwa Eu-

ropy w tej rasie. Cieszę się,
gdy psy zdobywają uznanie
sędziów
kynologicznych
i myśliwych.
Cała rodzina Feculaków
angażuje

się

w

hodowlę

psów.
— Kupiliśmy tego psa 3 lata temu, ponieważ podobał się córce — opowiada człuchowianin, Marian Pastucha, właściciel dalmatyńczyka. — To
suczka, która wabi się Maja z Błękitnych Szlaków. Jest psem przeciętnym, ani bardziej, ani mniej inteligentna: Nie jeździmy z Mają na wystawy i konkursy ponieważ chcemy mieć ją dla siebie, a nie „na wystawę”. Półtora roku temu oszczeniła się wydając na świat 9 szczeniaczków. Jest dobrym przyjacielem, pilnuje domu, gdy wszyscy są
w pracy i bardzo lubi spacery. Moim zdaniem rasa jest nieważna, gdy
szuka się w psie przyjaciela.
— Pies i myśliwy to dopiero 100 proc. polowania — mówi Paweł Friese,
łowczy Koła Łowieckiego „Głuszec” w Przechlewie. — Jestem właścicielem gończego polskiego. Psy hoduje się nie dla pieniędzy, ale po to,
by propagować polowania z psami i zachęcać do tego młodych myśliwych. W Przechlewku organizujemy dla psów szkolenia, treningi
i konkursy, po to by pobudzić naturalny instynkt-tych zwierząt. Zdarza
się, że biorą w nich udział psy wzięte prosto z kanapy.
(deef, WiA)

—Wiele zawdzięczam mojej żonie, razem jeździmy na
wystawy — mówi pan Walde-

Zosia bardzo lubi szcze-

nięta.

Fot. archiwum własne

mar. - Nawet moja córeczka
Zosia nam pomaga. Pewnego wieczoru znaleźliśmy ją
w kojcu ze szczeniakami.

Czytała im bajki na dobranoc.

Sylwia Stachowicz
Dorota Fudala

Pierwszym gończym kupionym przez Feculaków był szczeniak Zwinka
z Wójtowej Wsi. Jej pierwszy miot był zarazem pierwszym miotem tej
rasy w chojnickim oddziale Związku Kynologicznego. Pan Feculak zostawił sobie z niego suczkę Arię, z drugiego miotu Bastę. Sprowadził
też psa, wabi się Obój Cnotliwy Nos. O użytkowości i urodzie tych
zwierząt świadczą puchary, medale i dyplomy, które zdobią biuro leśniczego. Psy państwa Feculaków posiadają wiele tytułów mistrzowskich,
lecz najważniejszym osiągnięciem hodowcy jest tytuł: Najlepsza Hodowla Gończy Polski 2001, zdobyty na tegorocznej Klubowej Wystawie
Ogarów i Gończych Polskich w Łodzi. Na tej samej wystawie suka Basta Goniec Pomorski zdobyła najbardziej prestiżowy tytuł — Zwycięzca
Klubu.

— Przygoda z psami zaczęła się od tego, że chciałem
mieć psa do polowania — wspomina Waldemar Feculak.
Fot. archiwum własne

,

REKLAMA
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ia: 0-801 666 999, |

Naprawy
gwarancyjne
|
pogwarancyjne

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

2 poduszki powietrzne za 1500 zł i klimatyzację wartą aż 4900 zł.
Po podliczeniu przekonasz się, że Twoje korzyści to w sumie 17000 zł.
Możesz też wybrać dla siebie inne korzyści:

Konkretne

korzyści

OEATA

ES

lbiza... 8600 zł, Cordoba... 9600 zł; Cordoba Vario... 10800 zł,

Leon... 10700 zł, Alhambra... 21700 zł.

:

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

A

W hodowlę zaangażowana jest cała rodzina.

Fot. archiwum własne

AUTO

FORMELA

AUTORYZOWANY PARTNER

a CZE

EPA, sl. Weiherowska 90

Salon (058) 678 34 38
Serwis (058) 678 31 94

I inne marki
S-5589/A/1006

Y

Nasze sprawy

www.naszemiasto.pl
serwis informacji Krajowych

WIECZÓR
zd I

piątek

28 grudnia 2001 r.

,

Dziennik Człuchowski

W WEJ

Coraz mniej

a Święto Misia

w portfelach
m Drożej za wodę 8 Telewizja w cenie m Wzrosną opłaty za czynsz
owy
rok
niesie ze sobą nadzieje
i plany, ale
i obawy, czy

zastana rzeczywistość
pozwoli nam godnie żyć.
Wiadomo już, że w przyszłym roku czekają nas podwyżki. Niestety, nie płac.
W

2002

roku

wzrosną

(ep oplaty za wodę. Wyższe ceny wynikają z rozporządzeń
ministra środowiska, wydanych na podstawie uchwalonej przez poprzedni Sejm
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

- Zarządowi Miasta Człuchów PKS sp. z 0.0, staro-

stwu, hurtowni Szczepan, Canpolowi, OSM Człuchów, p. Danucie Puchowicz, piekarni Bułeczka,
Centrum Dystrybucji Hoop, PSS Odrodzenie, Księ-

W kranie
- Opłaty za wodę na
pewno wzrosną, jednak
trudno

>

powiedzieć,

o

garni Elipsa, Romgazowi, sklepowi jubilerskiemu p.
Peszel, aptece Oberland pah Aa Róg, p. An-

ile

procent i w którym miesiącu przyszłego roku - poin=
formowano nas w Urzędzie '
Miasta i Gminy Czarne. - W 2002 roku wzrosną opłaty za wodę, telewizję i czynsze.
Przedsiębiorstwo Wodnojakie wnosi lokator, np. roostatecznej decyzji. Do tej
-Kanalizacyjne jest w trakdzina
zamieszkująca
pory
mieszkańcy
płacą
cie kalkulacji kosztów.
mieszkanie
o powierzchni
1,00
zł.
W
gminie
Człuchów
57 metrów kwadratowych
w przypadku gospodarstw
Na wizji
płaci ok. 260 zł. Po podwyżindywidualnych za metr
|
Człuchowska telewizja
ce zapłaci około 273 zł.
psześcienny mieszkańcy zapłacą 1,43 zł, natomiast za-

kłady
przemysłowe
1,95 zł. W obu przypadkach
opłaty są większe o 0,10 zł.
W Przechlewie mieszkańcy

za wodę zapłacą 1,14 zł, natomiast zakłady 1,43 zł.
W Koczale być może będzie
trzeba
zapłacić
1,28.
W chwili zbierania informacji radni nie podjęli

Fot. S. Stachowicz

kablowa również przewidu-

je podwyżkę opłat. Pakiet
rozszerzony oferujący możliwość oglądania 28 programów
kosztować
będzie
19 zł. Opłata wzrośnie więc
o 2 zł. Podwyżka w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomorzanka”

nie

Fot. S. Stachowicz

Agnieszka Pawłowska
z Człuchowa

- Moim zdaniem podwyżka
opłat mieszkaniowych jest
błędem naszego rządu. Już
dzisiaj wielu ludziom nie
wystarcza pieniędzy na
bieżące opłaty mieszkanio-

- Podwyżka i tak już wysokich opłat mieszkaniowych
to absurd. Mieszkam z ro- dzicami i rodzeństwem.
Chociaż rodzice pracują,
trudno znaleźć pieniądze na
wszystkie opłaty. W gorszej
sytuacji są jednak młodzi
ludzie, którzy niedawno kupili mieszkanie. Nie dość, że
spłacają kredyt, to muszą
mieć pieniądze na bieżące
rachunki. A tu od nowego
roku czeka ich podwyżka,
szkoda tylko, że nie wypłat.

we, a co dopiero po pod-

Człuchowskie

przed-

szkola
zKola nie
n przewidują podniesienia opłat za pobyt
dziecka w placówce. Nie
wzrosną również prawdo-

podobnie opłaty za szczepienie

zwierząt,

wykony-

wane przez lekarzy Lecznicy dla zwierząt, obecnie
wynoszą one 12 zł. Podwyżek cen pieczywa nie przewidują także piekarnie,
chyba

że

wzrosną

Nieodebrane do PCK
CZLUCHÓW. Wielu mieszkańców miasta narzeka, że po BACH zbierania EA

i: nie odebrał

ceny

opłat m.in. za energię
elektryczną, czy ceny proquktów potrzebnych do
wytwarzania pieczywa
a
kil)

| duńska, wicep zes
W Czacnowie

powinna

przekroczyć 5 proc. Kwota
ta obejmie wszystkie opłaty

Elżbieta Łoś
z Człuchowa

wyżce. Moim jedynym dochodem jest niewielka renta chorobowa, do tego mam
na utrzymaniu syna. Bardzo trudno związać koniec
z końcem, gdy prawie
2/3 dochodów trzeba wydać
na opłaty.

Nie podrożeją

Fot. Krzysztof Lichucki

Nie wszystkie decyzje dotyczące podwyżek już zapadły. Samorządowcy będą dyskutowali na ten temat podczas ostatnich w tym roku budżetowych sesji. Na dzisiaj, 28 grudnia, zaplanowano posiedzenia Rad
Gminy w Koczale i Przechlewie. Dopiero po nich znane będą ewentualne podwyżki jakie czekają większość mieszkańców tych gmin. Radni
będą dyskutowali m.in. o tym, ile będziemy płacili za wodę i odprowadzanie ścieków.

CZŁUCHÓW. Podwyżka w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pomorzanka”
nie powinna przekroczyć 5 proc. Rodzina zamieszkująca czteropokojowe mieszkanie o powierzchni 57 metrów kwadratowych na os. Piastkowskim do tej pory płaci miesięcznie około 260 zł (w czynsz nie jest
wliczona woda). Po podwyżce czynsz wzrośnie do 273 zł.
Czteroosobowa rodzina zajmująca mieszkanie M-4 na os. Sikorskiego
płaci ok. 388 zł czynszu. W tę kwotę wliczony jest również koszt zużycia i podgrzania wody. W nowym roku rodzina ta zapłaci o ok. 19,4 zł
więcej niż w 2001.

Dla

lekarza i pielę gniarki

Oferty Fowiatowego

du

z

cy

Człuchowie, ważne na

|

n

IM technik technologii
KORPUS

rewna

m

rom ro

p

śred

znajomość obsługi

; do a znajomość jęz. nie-

(oprac. kil)
Mstolaz ak
za zawodowe
IB kaletnik — wyk. zas zaw

Rodzina czteroosobowa zamieszkująca trzypokojowe mieszkanie na
os. Wazów co miesiąc na podstawowe wydatki musi przeznaczyć ok.
450 zł. Średnie dochody tej rodziny wynoszą blisko 1300 zł.
IB opłaty za mieszkanie— 250 zł
IM telefon — 95 zł
IM kablówka — 17 zł
IB energia elektryczna— ok. 80 zł/za miesiąc
IM woda - ok. 35 zł/za miesiąc
M RTV - 12 zł

(oprac. kil)

o!

IM lakiernik—> wyst za. AA

Szczegółowe informacje uzyskać można w Pośrednictwie
Pracy PUP w Człuchowie, przy ul. Jerzego z Dąbrowy 1a, lub
telefonicznie pod numerem: 83-43-441, 83-43-442, 83-43443 wew. 258, 260. Informacje o ofertach pracy można uzyskać również na stronach internetowych, pod adresem:
http://pup.czluchow.shl.pl.
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Rok 2001 w powiecie człuchowskim

W powodzi protestów, p
m Człuchowski mistrz świata 88 Miss wsi pomorskiej I Burmistrz w sądzie
i autobus, który odjeżdżał do
Rzeczenicy pusty mimo że
miał zabrać dzieci. Mamy mistrza świata rodem z Człuchowa i wicemiss wsi pomorskiej ze Starzna. Było minęło.
Bardzo ciekawie zapowiada
się kolejny rok, a to chociażby
ze względu na wybory do lokalnego samorządu. O tym
jednak nieco później, a dokładnie za 12 miesięcy.

poro się działo
w 2001. Nie było
wprawdzie
chłopskich blokad, żadnego referendum
(będziemy mieli je
za to na powitanie nowego
roku) ani protestów w obronie drzew. Był za to proces
byłego burmistrza Człuchowa, minipowódź w mieście

m Gospodarka

Czerwie

m Ludzie

m Społeczeń

Człuchowski Klub
Gospodarczy zorganizował „Gwiazdkę
z nieba” —- wielką | /*
akcję charytatywną, podczas której
zbierano pieniądze
dla dzieci chorych
na raka. Rodzice
Patrycji Retelewskiej z Człuchowa,
Adriana Kumiszczy z Rzeczenicy
oraz Sandry Felskiej ź Koczały dostali po 5 tys. zł na
Pieniądze zbierano podczas
leczenie swoich
koncertu.
Fot. Piotr Furtak
pociech.

m Kultura
Matejko w Człuchowie. Po raz pierwszy w historii
mieszkańcy miasta i okolic mogli oglądać prace mistrza Jana.

I —

—"

Spłata przedsiębiorstwa ma potrwać 10 lat.
Fot. Piotr Furtak

Na powitanie roku 2001 sprywatyzowano człuchowski PKS. Od tego czasu firma jest na własnym
garnuszku. Umowę podpisali Ludwika Kłos, prezes
zarządu przedsiębiorstwa oraz wojewoda Tomasz
Sowiński. Wojewoda się zmienił, a PKS funkcjonuje
i ma się dobrze.

m Kultura
Młodzież z Lidy na Białorusi spędzała święta i początek roku w Debrznie. Gościli w hotelu Hen Mar
w Debrznie. Młodzi ludzie przyjechali na zaproszenie Fundacji Polonia z Warszawy. Wszyscy pochodzą z rodzin, których korzenie sięgają Polski.

m Społeczeństwo
Forum Obrony Oddziału Dziecięcego sprzeciwiło się
zmniejszeniu liczby łóżek na oddziale dla maluchów.
. Udało się wywalczyć to, że oddział pozostał na starym
miejscu. Liczbę łóżek jednak nieco okrojono.

m Ludzie

W muzeum zaprezentowano obrazy,

szkice oraz gadżety, które wykorzystywał artysta
podczas pracy nad swoimi dziełami.

m Oświata
Zapadły decyzje o likwidacji szkół w Międzyborzu
i Gwieździnie. Wójt Lech Jabłoński na pewno dobrze pamięta dyskusje z mieszkańcami Międzyborza tym bardziej, że likwidacja szkoły w ich miejscowości była jednym z pretekstów do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady
Gminy. Ocalała szkoła w Nowej Wsi. Samorządowcy
z Przechlewa ulegli presji społeczeństwa.

Wprawdzie Tomaszowi Macugowskiemu,
żeglarzowi z Człuchowa daleko do sukcesów Adama Małysza,
to on jednak został
wybrany najlepszym

usza Gierszewskiego zmienił na tym stanowisku

Tadeusz Dębski. Część pracowników ZOZ próbowała protestować. Decyzji jednak nie zmieniono.

sWYSOCCY” s.c.
MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO
PRZECHOWANIA ZAKUPIONYCH

plebiscyt organizowa-

ny po raz drugi nasi
Czytelnicy nadesłali

"tear

:

:

Nagrody dla najlepszych
wręczano podczas gali.

2671 kuponów.

Fot. Józef Szymanowski

Wznowiono proces funkcjonariuszy służby więziennej z Czarnego. Skazani, którzy przebywali w tamtejszym ZK w grudniu 1989 r. zarzucają im urządzanie
tzw. ścieżek zdrowia po pamiętnym buncie więźniów.

Zgódźmy się na fermę, pogonią „adidasów” — mówili
mieszkańcy Łękini podczas zebrania wiejskiego. Nie
podobało im się, że w ich miejscowości ma powstać
ośrodek dla uzależnionych, a nieco dalej ferma świń.
Ostatecznie powstała zarówno ferma, i ośrodek.

A

AJ

WZT]

ODA

o LL

Tragiczna sytuacja finansowa Domu Dziecka
w Wierzchowie. Brakowało pieniędzy na wszystko.
Dostawcy przywozili towar na krechę. Ich zeszyty
stawały się jednak coraz grubsze. Wychowawcy nie
dostali „trzynastek”.

m Kultura

m Inwestycje
Big Brother - wprawdzie oficjalnie nikt
nie ochrzcił tak kontenerowego pawilo-

CZYĆ

ejskich Człuchów i Chojnice. Razem chcą walz bezrobociem, promować ziemię człuchow-

Sko-chojnicką i walczyć o pieniądze. Wcześniej

262

kontakty układały się różnie.

Piękne maszyny i dziewczyny oglądali mieszkańcy
Debrzna podczas kolejnego już zlotu motocykli. Zjechali miłośnicy jednośladów nie tylko z całej Polski,
ale również z Niemiec i Holandii.

Po kilku nieudanych podejściach udało się w końcu
nim Adam Stępień. Nowy włodarz obiecał, że będzie walczył z bezrobociem. Może mieć z tym tro-

chę problemów, tym bardziej, że po likwidacji jedwojskowej pracę straci prawie 100 osób.

lepiej, a może po prostu najgłośniej, trąbił Tadeusz
Szrama z Goraja. Dzięki temu może sobie posiedzieć na fotelu z jelenich poroży.

Wielka pompa towarzyszyła Dniom
Europy 2001 zorganizowanym
w Przechlewie.
W imprezie wzięli
udział nie tylko
przechlewianie,
ale również
dziewczęta
z Outrup w Danii
i gimnazjaliści
z Ostrowa Wielkopolskiego.

„Dziennik” patronował integracji.

|
|

Wśród gości znalazła się

sporo VIP-ów.

Barbara Piwnik.

Str.10

łem Śliwińskim „wypływał” mistrzostwo świata.

Marcin tak intensywnie wiosłował, że jego łódź
pierwsza przekroczyła metę wyznaczoną na poznańskiej Malcie.

m Inwestycje
oświetlało
Paliwo z gnojowicy będzie ogrzewało i
mieszkania i instytucje w Koczale. W Polsce to nowość. Na takim przedsięwzięciu skorzystają jednak

m Prawo
W cztery oczy z Temidą stanął Leopold Sz., były
burmistrz Człuchowa. Prokurator zarzucił mu, że
działał na szkodę miasta umarzając 243 tys. zł podatku od nieruchomości firmie Incop. Pan Leopold,
który na sesji twierdził, że „radny Sz. nie będzie odpowiadał w imieniu burmistrza Sz” przed sądem |
był bardziej rozmowny.
|

wszyscy. Poldanor pozbędzie się trochę płynu o niezapachu, koczalanie będą mieli ciepło,

«jim

s

morządowcy dobrą prasę.

a Powódź
,

,

m W sądzie,

|

Ponad 200 człuchowskich pielęgniarek wygrało sprawy skierowane przeciwko ZOZ domagając się pieniędzy, które wywalczyły sobie wraz z koleżankami z całego kraju. Chodziło o 203 zł brutto. — To dorżnięcie
szpitala — twierdził wówczas Tadeusz Dębski, dyrektor ZOZ. — Nie można podciąć podciętej gałęzi - odpowiadał Radosław Dopadło, szef Związku Pielęgniarek i Położnych.

a W Gdańsku
Przez kilka dni strażacy-ochotnicy z Czarnego, Bińcza, Polnicy, Debrzna i Rzeczenicy walczyli z wielką

OLEJ
OPAŁOWY

wodą w Gdańsku. Prawie nie spali - przerzucali tysiące worków z piaskiem.

u Ludzie

Większość gości weselnych dobrze się bawiła.
W tym czasie tuż obok rozgrywała się tragedia. Dlaczego przechlewianin pobił żonę tego nie wiadomo.
Na pewno nie chodziło o przesoloną zupę — a We-

„Dziennik” ufundował nagrody za najlepsze przebranie.

selu jadła było dostatek. Wiadomo jednak kobieta
nie przeżyła.

Fot. Tomasz Mrozek-Gliszczyński

m Ludzie

a Kultura

Majka Jeżowska zaśpiewała dla Natalii cierpiącej

Impresje z pianką to
od kilku lat stały repertuar człuchowskiego MDK. I dobrze
— można napić się
złocistego napoju,
a przy okazji nieco
pohandlować. Swoje
zbiory przywiozło do
Człuchowa 50 kolek-

m Samorząd
Jeden głos zadecydował o tym, że burmistrz przestał
być burmistrzem i został radnym. Powodem odwołania zarządu miała być zła gospodarka gminnymi finansami. Burmistrz Jan Beme był ponoć nielubiany
. przez mieszkańców. Przedstawicielka SLD stwierdziła
nawet, że jej partia nie kocha włodarza gminy.
poz

Fot. Piotr Furtak

Człuchowianin Marcin Kobierski wspólnie z Micha-

Niewiele brakowało, a po ulicach Człuchowa zaczęłyby pływać łódki. Wystarczyłaby jeszcze godzina,
- może dwie ulewnego deszczu, a sytuacja W mieście
przypominałaby tę, która kilka godzin później miała miejsce w Gdańsku. Strażacy mieli ręce pełne
mokrej roboty.

|

stości uczestniczyło

m Sport

Myśliwi dali głos już po raz dziesiąty. W Przechlewie odbył się Krajowy Przegląd Sygnałów, Wiersza

i Piosenki Myśliwskiej imienia Rafała Mnicha. Naj-

w Czarnem, wszyscy
wiedzą jednak, że
chodzi właśnie o to
miejsce. W uroczy-

Fot. Piotr Furtak

Wybrać nowego burmistrza gminy Debrzno. Został

et

nu otwartego

:

W zlocie uczestniczyły także dziewczyny.

m Samorząd

walidzkiego dla uczennicy szkoły w Koczale.

MRAKCYJNE

Fot. Piotr Furtak

Strzowie i wójtowie gmin zarówno wiejskich jak

czone na wsparcie kupna elektrycznego wózka in-

tel.(052) 39-71-448
fax. (052) 39-78-074

a

„Pakt o wzajemnej współpracy” podpisali burmi-

ne podczas koncertu i licytacji miały być przezna-

oYZed
yi A

Aż 11 kandydatów z powiatu człuchowskiego próbowało swoich sił w wyborach parlamentarnych. Startował nawet Krzysztof Jackowski, człuchowski jasnowidz. Pan Krzysztof nie będzie jednak prognozował
przyszłości Polski. W całym powiecie dostał 2 głosy.

I:

Oprócz dobrej zabawy
Ą
serwowano
grochówkę.

| Gospodarka

znacznie groźniej, gdyż paliło się w środku butM
teraz płomienie wydostały się na zewnątrz. Człuchów ocalał.

m Społeczeństwo

Część dzieci z Międzyborza miała przedłużone wakacje. Przez kilka dni rodzice nie puszczali ich do
szkoły w Rzeczenicy. Autobus, który 3 września
przyjechał do wsi odjechał pusty. W końcu jednak
dzieci pojechały — rodzice postanowili natomiast
spróbować odwołać Radę Gminy Rzeczenica.

m Władze

dbało

na dziecięce porażenie mózgowe. Pieniądze zebra-

MATERIAŁÓW DO CZASU
ROZPOCZĘCIA BUDOWY

U

chowskim strażakiem. Rok wcześniej było jedn |

m Oświata

człuchowskiego. Na

m Społeczeństwo
OD FUNDAMENTU PO DACH

Kolejna butla z acetylenem dała się we znaki człu-

EZ

m Prawo

REKLAMA

Po niespełna dwóch godzinach udało się zażegnać niebezpieczeństwo.
Fot. Piotr Furtak

Debrznieński zarząd nie otrzymał absolutorium
Argumenty nie były może najmocniejsze, ale D%.
ciwnicy burmistrza Jana Beme stwierdzili, że nienajlepiej kieruje on samorządem.

|

sportowcem powiatu

Zmienił się dyrektor człuchowskiego szpitala. Tade-

z dziećmi — jemu jednak również się po-

m Oświata

Tym razem zalała nas fala darów dla powodzian. Aby
się nie rozdrabniać, postanowiono zawieźć je do jednej poszkodowanej gminy. Jelcz, którym wieziono dary popsuł się po drodze - dotarł jednak w okolice Nowego Sącza. Mieszkańcy Gródka nad Dunajcem na
pewno dobrze będą wspominali człuchowian.

nie biegał razem

m Samorząd
m Plebiscyt

m Społeczeństwo

stwo

Nawet deszcz przestał
padać podczas debrznieńskich Dni Młodości. Ksiądz Marek
Barejko po raz kolejny udowodnił, że potrafi rozruszać senne
miasteczko. Biskup
pelpliński wprawdzie

a
paste
—

Primevk Food

lekki RGterm

ZAKŁADY MIĘSNE W PRZECHLEWIE
Dynamicznie rozwijająca się firma działająca w branży mięsnej poszukuje
kandydata na stanowisko:

SPECJALISTY

|
|

|

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

DS. TRANSPORTU
«
=”
=
=

IV
|, :

wykształcenie minimum średnie
prawo jazdy kat. B
znajomość języka angielskiego i rosyjskiego
mile widziana znajomość zagadnień celnych

. Biuro Handlowe:
Żukowo,
|

Zu

ogólnopolski. z: józer szymanowski

Oferty pisemne [c.v., list motywacyjny) prosimy kierować pod adresem:
„Prime Food” Sp. z 0.0.
ul. Młyńska 43 B
77-320 Przechlewo
e-mail: office©primefood.com.pl
10138056/A/1432

11

Stacje Paliw
-

= atrakcyjne warunki wynagrodzenia
=" ciekawe możliwości rozwoju zawodowego
" pracę w młodym zespole

piwnych | Impresje mają charakter

ul. Kościerska

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

|

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

|
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HENDSEZUA

Ostatnie miesiące 2001 roku w powiecie człuchowskim

Szara Jesień

powiatowa
m Pasje

m Urodziny
Mamy już trzy lata. Urodziny świętowaliśmy razem z muzeum, któremu nieco wcześniej stuknęło

Cwierćwiecze. Razem śmialiśmy się z rysunków
Zbigniewa Jujki, a później podziwialiśmy tuzy ka-

baretu zarówno tego lokalnego, jak i krajowego.
Specjalnie dla nas wystąpił bowiem Ryszard Makowski - ćwiartka dawnego kabaretu OT.TO.

m Samorząd
Zbierali, zbierali i nazbierali. Wiemy już, że
W gminie Rzeczenica odbędzie się referendum
w sprawie odwołania rady. Niezadowoleni będą
mogli zagłosować 13 stycznia. Grupa inicjatywna

Nie z wszystkimi wyzwaniami radzili sobie kie- rowcy terenówek.

Fot. Piotr Furtak

Z małym poślizgiem wyruszył w mijającym roku

:

rajd terenówek. Odcinki specjalne wyznaczono

e

)

potrzebuje 30 proc. poparcia. Jeśli do urn przyjdzie 29,9 uprawnionych - cieszyć będą się radni.
m

Dykta n do

w Nieżywięciu, Wierzchowie i Moszczenicy. Zwycięstwo Pawła Oleszczaka i Mariusza Milewskiego

z Łodzi uznano za sporą niespodziankę. Byli oni

zaliczani do outsaiderów, a nieźle namieszali
w czołówce najlepszych.

m Społeczeństwo
Nieciekawa sytuacja w Incopie. Nie pomógł nawet

podatek umorzony firmie przez Leopolda Sz. Sta-

a

nisław Wiśnicki, prezes upadającej firmy zapowiadał, że 100 osób może trafić na bruk. Według niego, aby tak się nie stało, potrzeba dobrej woli
władz miasta. Incop upadł, zakłady meblarskie
wydzierżawiła jednak inna firma. Większość ludzi

ż
si
rafia zmaaało
gało się 25 osób.
z ortogralią.

pracuja nadal

ze

;
Ludzie
Przez kilka dni po-

m Prawo
Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz trzyletni zakaz sprawowania funkcji kierowniczych w organach administracji — to wyrok

szono jasnowidza
z Człuchowa i bioenergoterapeutę

dla Leopolda Sz, byłego burmistrza Człuchowa.

PORN

Sąd uznał, że ekswłodarz działał na szkodę miasta

PARC

W poszukiwania kobiety

właśnie oni wska-

włączyło się ok. TOD OSAR

:

umarzając Incopowi podatek.

s

zali miejsce, w którym odnaleziono w końcu zwłoki grzybiarki. Wyłowiono je z Brdy w okolicach Przechlewa.

Em

Co się stanie z biblioteką debrznieńskiej
jednostki? Tego jeszcze nie wiadomo.

sprawą Waldemara

woli orła.
nie
p

Książkom grozi jednak eksmisja do Świ-

aż pusłuprzeboza

który od
Faryno, zdecydowatrąbki
mM

Kultura

Protest
„Orła cień” - piosen- |
ka Varius Manx to
październikowy hit
dnia w Człuchowie.
Pocztowcom
chły uszy od
chania tego
ju. Wszystko

spędzała senz powiek uczestnikom

yktanda, którzy pojedynkowali się z bykami ortograficznymi w debrznieńskim domu kultury.
Z przerażeniem stwierdzili oni, że aby poprawnie e >
pisać po polsku trzeba być poliglotą. Najlepiej wypadł Ireneusz Wawrzon - chirurg, który popełnił
tylko 28 błędów. Ortograficznych oczywiście.

szukiwano przechlewianki, która
zaginęła w lesie
w okolicach Pakotulska. Kobieta wyszła na grzyby.
O pomoc popro-

erdzą, że to

Fot. Piotr Furtak

dwina. W walkę o pozostawienie ich nad

„ik

Debrzynką zaangażo- — Co się stanie z książI

wał się m.in. Jan Be-

me, oturaisky

Nald
Waldemar Faryno protestował przed pocztą.
*

gminy,

z

Fot. Piotr Furtak

'TaWOo
Ą
— gminy, które
wątpliwości
mają
nie
Sędziowie
chcą odzyskać pieniądze zainwestowane w za-

:

kami? — zastanawia się
OOO A
Jan Beme.

u

«

Społeczeństwo

Zwolnienia w człuchowskim szpitalu. Kilkunastu
pracowników otrzymało wypowiedzenia. Według
Radosława Dopadło, przewodniczącego ZZ Pielę-

trudnienie bezrobotnych, w ramach programów
podpisanych z PUP mają rację. Pieniądze im się
należą. Jako pierwsi do sądu idą samorządowcy

gniarek i Położnych szpital cierpi na deficyt pracowników. Starosta Aleksander Gappa mówi, że
redukcja to twarde, ale jednak prawo, a zwolnienia

z Rzeczenicy i Czarnego. Zaraz później debrznianie, koczalanie i przechlewianie.

wymuszone są przez realia.

Piotr Furtak

= Mh

Dziennik ro dzinny

www.naszemiasto.pl
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Czarne. Pierwszy rok w szkole

Jesteśmy uczniami
Bartek Kamiński
z Chrząstówka,

ur. 4.12.2001 r.
o godz. 9, 3100 g,
55 cm, SP Z0Z
Człuchów.

Córka Agnieszki
i Bachmana, ur.

41220017.

5.12.2001 r. o godz.
4.20, 3700g, 54 cm,

ZOZ Człuchów.

SP ZOZ Człuchów.

Córka pp. Stefa-

Bernadeta, ur.
nickich z Brze3.12.2001 T.
zia, ur. 4.12.2001 — o godz, 11.30,
r. o godz. 23.55,
2850 g, 52 cm, SP.
3350 g, 54 cm, SP
ZOZ Człuchów.
ZOZ Człuchów.

Klasa Ic. Wychowawczyni Marzena Kurzynoga. Anna Chybińska, Oskar Ciesielski, Kacper Jakubczak, Dominik

z Czarnego ur.

o godz. 11.30,
2500 g, 52 cm, SP

”

Syn pp. Lukaszewskich z Ględowa, ur. 2.12.2001
r. o godz. 21.45,
3850 g, 59 cm, SP

ZOZ Człuchów.

A
życie

Kacpura, Maciej Koński, Aneta Kowalczyk, Natalia Kowiel, Michał Krawców, Patrycja Krawczyk, Dominika Kuba-

la, Adrian Leoniak, Łukasz Lewandowski, Joanna Rokita, Przemysław Ryhanycz, Karol Saładziak; Ewa Schmidt,
Daniel Sidoryk, Natalia Sienkiewicz, Sebastian Szymański, Hubert Tucki, Magdalena Witkowska, Angelika Zdyb.

Fot. Krzysztof Lichucki

Julia, córka Mirelii Rafała z PoInicy, ur.
11.12.2001 r.
o godz. 13.45,
3450 g, 52 cm, SP
ZOZ Człuchów.

Weronika Klara
Szczygławska, ur.
11.12.2001 r.
o godz. 3.30,
3250 g, 55 cm, SP
Z0Z Człuchów.

Hanna Gradek,
ur. 11.12.2001 r.
o godz. 2.20,
2750 g, 52 cm, SP
ZOZ Człuchów.

Marta, córka Katarzyny i Krzysztofa, ur. 7.12.2001
r. o godz. 20.20,
3750 g, 57 cm, SP
ZOZ Człuchów.

Jakub Chałupczak z Krępska,
ur 15.12.2001 r.
o godz. 0.30,
2900 g, 50 cm, SP
ZOZ Człuchów.

Jakub Paweł Dłużniewski z Kijna,
ur. 14.12.2001 r.
o godz. 19.30,
3250 g, 54 cm, SP
ZOZ Człuchów
Fot, J. Szymanowski

|

ZAPROSZENIA

m Do Muzeum Regionalnego
CZŁUCHÓW. Najpiękniejsze prace, które wpłynęty
na drugi konkurs plastyczny na ozdobę choinkową,

kartę i szopkę bożonarodzeniową, ogłoszony przez

Klasa Id. Wychowawczyni Mariola Rychlicka. Kr zysztof Banaszak, Dominik Błaszkiewicz, karol Borek, Kamila

Mużeum Regionalne w Człuchowie, oglądać można
na wystawie pokonkursowej w siedzibie placówki,
Każda praca zawiera elementy zabytkowej architektury danej miejscowości. Na konkurs wpłynęła

|

Burczyńska, Aleksandra Chmara, Krzyszto f Gwozdowicz, Karolina Homan, Klaudia HŁbner, Monika Jóźwiak,
Przemysław Jóźwiak, Patrycja Kochanows ka, Wojciech Kossobucki, Szymon Lesyk, Michał Ławer, Anita Ostro-

uch, Robert Pawłowski, Kłaudia Rachwał, Piotr Rodzik, Michał Skrobosz, Magdalena Wasiak.

rekordowa liczba prac - 463 karty, 46 ozdób choin-

kowych i 40 szopek bożonarodzeniowych.
W muzeum warto także obejrzeć wystawę poświęconą zwierzętom Czarnej Afryki. Prezentowane są
sylwetki zwierząt najbardziej popularnych i najczęściej spotykanych w mitologii i plastyce afrykańskiej. Wystawa pochodzi ze zbiorów Państwowego
Muzeum Etnograficznego w Warszawie i gościć będzie w muzeum do 25 stycznia. Cena biletu: 2 zł normalny, 1 zł - ulgowy.

Fot. Krzysztof Lichucki

Koczała. Hiazintus czyli Jacek Bublewicz

Śladami rzeki Rudy

m Na święta
DEBRZNO.

iazintus, czyli Jacek
Bublewicz z Koczały

to twórca, któremu
Pan Bóg nie poskromił talentu. Publicysta i poeta,
malarz kompozytor i wielbiciel przyrody zarazem.
Prawdziwy człowiek renesansu. Jego Muza poprowa-

dziła go ścieżkami przebiegającymi po ziemi, na której

się urodził.

Najwdzięczniej-

szym tematem jego twórczości jest Koczała i okolice.

Pan Jacek wydał w ostat-

kształt kciuka. Kto zna histo-

która

jezioro, w którym mieszkała.
Druga
publikacja,
„Z dziennika Roberta Regli-

swoje źródło znalazła w oko-

na”, to historia powstawania

nim czasie dwie publikacje.
Pierwsza z nich, „Ruda”, to
podróży
opis
poetycki
wzdłuż

Rudy,

rzeki,

licach Koczały, a kończy swój

bieg w Brdzie w pobliżu Góry Lisiaj. Autor nie tylko opisuje piękno miejsc, którymi
wędruje, sięga znacznie głębiej - publikując legendy do-

tyczące miejsc, które zwiedza. Któż bowiem wie dlaczego jezioro Dymno ma

rię Rusałki, której odebrano

zz

US

Roberta Reglina

m Na dyskotekę
PRZECHLEWO. Już dziś, 28 grudnia w siedzibie

glin i spółka, czyli słońce,
deszcz,
wiatr,
mrówka
i drobna zwierzyna leśna.
Książki prawdopodobnie już”
-w styczniu będzie można
kupić w Muzeum Regional-

(pif)

wpłynęły na konkurs na kartę bożonarodzeniową
i ozdobę choinkową. Najpiękniejsze prace oglądać
. można w siedzibie MGOK do czwartego stycznia
przyszłego roku.
|

Z dziennika malarza

jednego obrazu. Jego autorem jest malarz Robert Re-

nym.

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultu-

ry w Debrznie czynna jest wystawa prac, które

przechlewskiego domu kultury odbędzie się dys-

|

koteka dla młodzieży szkolnej. Początek o godz.
16. Wstęp 1 zł
|
l

24.12.01-6.01.02 kino - nieczynne
Fot. Piotr Furtak

teatr

, BEDZIESTĘ DZIAŁO
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Kolejna płyta Leszka Kułakowskiego

Baftycki wiatr

Izabela Ożóg
dyrektor słupskiego
salonu Empik

Fot. APR-SAS

- Bardzo chętnie polecam wszystkim lekturę najnowszej książki Barbary Kosmowskiej pt. „Teren prywatny”. Powieść

ie
trzeba
znać się na
jazzie,
aby
.Z przyjemnością wWysłuchać naj-

s

jk

p:

ta pełna ciepła, humoru i mądrości
okrzyknięta została polską „Bridget Jones”. Historia, chociaż
opowiedziana z uśmiechem i dystansem, nie jest banalnym”
gruntem, na którym rozgrywają się sceny z codzienności. Jest
teatrem, a może... baletem życia. Powieść opowiada o procesie

dojrzewania głównej bohaterki, Wandy, wymagającym od
wrażliwej czterdziestolatki cierpliwego przetwarzania własne-

go bólu. Podstawowym elementem tego procesu jest odkrywanie. Najpierw samej siebie, potem świata, tego bliskiego — rodziny, i dalszego — wychodzącego poza umowną granicę prywatności. Sukces Wandy polega na odejściu od narzuconych
stereotypów. Niezdarna nauka chodzenia Wandy po terenie

prywatnym przeistacza się w taniec, w którym życie jest choreografem, a ona tancerką. Odnajdująca się i coraz pewniejsza
siebie bohaterka nie wie wprawdzie, co choreograf wymyśli,

ale potrafi zatańczyć każdą rolę.

(JI)

*

którego

słucha

się z dużą

przyjemnością. I wcale nie
trzeba być znawcą tego rodzaju muzyki, aby ją zrozumieć i zakochać się w niej.

m Kultowy Kazi k

Świetnie się przy niej odpo-

| Już 10 stycznia

czywa i pracuje. Bardzo dobrze brzmiałaby w jakiejś
niewielkiej, jazzowej knajpce, gdyby taka była w Słupsku.
Delikatne,
wyważone
dźwięki,
przeplatane
są
nieco ostrzejszymi akorda-

w słupskiej

HaliGryfii

|. wystąpi zespół

kiem Staszewskim na czele
lat osiemdzie-

nowszej

płyty Leszka Kułakowskiego, kompozytora, pianisty
jazzowego i aranżera, profesora wykładającego na
słupskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.
„Baltic Wind” to bardzo
nastrojowy, wyciszony jazz,

|

mi,

siątych grupa

które

wnoszą

pewną

energię w całość kompozycji. Swietny skład zespołu,
który udało
się zebrać
Leszkowi Kułakowskiemu,
aby zrealizować swój projekt zapewnił płycie suk-

ces. Eddie Henderson, jeden z najbardziej utalentowanych trębaczy na świecie, Ed Schuller, posiadający

wirtuozowskie

ambicje

kontrabasista, Jacek Kochan, perkusista,
który
obecnie tworzy scenę jazzową w Kanadzie, Emil Kowalski, uznany klarnecista,

od lat związany z trójmiejską sceną jazzową

i oczy-

wiście lider zespołu, autor
kompozycji
o ogromnej
wyobraźni muzycznej, znakomity pianista jazzowy -

— Baltic Wind powstała
pod wpływem spacerów
po plażach — tłumaczy
Kułakowski.

CAPR.SAB

Leszek Kułakowski. Same
nazwiska są już gwarancją

dobrego jazzu.
Kompozycje zapisane na
„Baltic Wind” powstały, jak
mówi o nich ich autor, pod
wpływem samotnych spacerów po nadmorskich plażach.
- Tę muzykę usłyszałem
podczas
tych samotnych
wycieczek - zdradza artysta. — Kontakt z przyrodą
uczy pokory - to spotkania
z Absolutem.
„Jazz forum” przyznało
najnowszej płycie Kułakowskiego maksymalną liczbę

gwiazdek, co zdarza. się nie
lada rzadko. Padło nawet
sformułowanie, że na pol-

skim rynku „Baltic Wind”
wypada postawić w jednym
szeregu z najwybitniejszymi dokonaniami w historii
jazzu.

Płyta, która jest siódmym
z kolei autorskim

nagra-

niem Leszka Kułakowskiego, ukazała się na muzyczy
nym rynku w czerwcu br,
wydana

przez

firmę

fono-

graficzną Not Two.

OJ)

Nowości Ww muzeum

Cenne
oczątek

Działu
ilenium (28-30.XII), Słupsk, ul. Stary Rynek, tel. 842 51 1

16.30
18.30
20.30

15złn.
12 zł u.

oj tel. 1446 77
| Bajka Darłowo (28-30.XII), ul. Morska 59, tel. 314 26 29
Psyikoty.
17 (30.XII godz. 10)
10 zł
| Blow
19
10 zł
| Bytów Albatros (26.XII-6.
|
|
| Wiedźmin

wieku

dla

Sztuki Współ-

Świerzego, Wiktora Sadowskiego

i wiele

pozostałych

!
czesnej Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku okazał się szczęśliwy,
prawie 200 nowych dzieł

dzieł 30 innych Autorów.
—- Profesor Andrzej Ma-

sztuki kilkudziesięciu autorów trafiło do muzeum.

tystyczną - mówi

—- Jak jeżdżę po kraju
z odczytami zawsze staram

się namówić

artystów, aby

podarowali naszemu muzeum swoje dzieła — wyja-

śnia Lucjan Hanak, historyk
sztuki, pracownik słupskiego muzeum. - Czasami mi
się udaje i wtedy nasze muzeum staje się bogatsze
o kolejny eksponat.
Dział Sztuki Współczesnej
przyjął dzieła wybitnych ar-

tystów, twórców Polskiej
Szkoły Plakatu, m.in. prof.
Franciszka Starowieyskiego,
Jana Młodożeńca, Andrzeja
Pągowskiego, Wiesława Wałuskiego, prof. Waldemara

rian

Bartczak

darował

na-

szemu muzeum książkę arHanak.

-

Można z niej będzie zrobić
indywidualną

wystawę

w Herbaciarni w Spichlerzu.
Muzeum: otrzymało również cenne dary od autorów,

którzy wyemigrowali z kraju:
obrazy Andrzeja Jana Piwarskiego, plakaty Rafała Olbińskiego i Leszka Wiśniew-

skiego, fragment instalacji
typu land art Waldemara
Wrońskiego. Duże i małe ob-

razy abstrakcyjne otrzymało
muzeum od prof. Jana Berdyszaka i Moniki Krygier,
dziekana ASP w Łodzi.
— Artyści Pomorza Środkowego, Krzysztof Grzesiak,
Andrzej Szulc i Marian Zieliński podarowali nam swo-

— Jak jeżdżę po kraju z odczytami namawiam artystów,
aby podarowali naszemu muzeum swoje dzieła — mówi
Lucjan Hanak.
Fot. APR-SAS
je prace — dodaje Hanak. —
Są to obrazy olejne, dzieła
wykonane techniką własną
i plakaty. Do tego zespołu
darów wpisuje się również
ceramika wykonana na plenerze w Starym Gronowie.

Wszystkie

otrzymane

ostatnio przez słupskie muzeum dzieła będzie można
już niedługo oglądać na kolejnych

wystawach

czaso-

wych.

(I)
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8 typ: komedia, USA
8 reżyseria: Robert Rodriguez
8 obsada: Antonio Banderas, Alan Cumming, Robert Patrick, George Clooney

po AzjI

edy w związku z pracą nad nowym wynalazkiem, dwaj naj1% lepsi na świecie tajni agenci zostają porwani, uratować ich
mogą tylko dwie osoby — ich dzieci. Uzbrojone w worek pełen gadżetów najnowszej generacji, wraz z przyjaciółmi wyruszają ratować rodziców i resztę świata.

wa wątki: etnograficzny
i historyczny
przewijają

m typ: sensacyjny, USA
88 reżyseria: Ted Demme
88 scenariusz: David McKenna (na podsta-

się w wysta-

wie powieści Bruce'a Portera), Nick Cassavetes

wie, którą do
końca stycz-

88 obsada: Johnny Depp, Penelope Cruz,
Franka Potente, Ray Liotta

nia można oglądać w Galerii Strome Schody. Oba wy-

parta na autentycznych wydarzeniach historia Georga Junga.
ż Pod koniec lat 70-tych Jung trafił do więzienia za posiadanie
marihuany. Po krótkim pobycie za kratkami w wczesnych latach
80-tych podjął się „wprowadzenia na rynek” nowego narkotyku
— kokainy. Obecnie jest jedynym Amerykaninem, który na przemycie narkotyków, współpracy z kartelem z Medellin zarobił miliony
dolarów, płacąc jednak za to wysoką cenę.

nikają z tematu ekspozycji,

który brzmi

„Obraz

Środkowej

XIX

Azji -

wieku

W podróżach Polaka Leona

Barszczewskiego”.
Ekspozycja zawiera ponad sto wykonanych przez
aBarszczewskiego fotografii
z wędrówek po kontynencie
azjatyckim,
opatrzonych

8 typ: dramat, USA
8 reżyseria: Gary Fleder

osobistymi uwagami. Kurator wystawy Grażyna

Przy-

i scenariusz: Caroline Case, Patrick Smith Kel- |

kucka wybrała je z kolekcji
Muzeum Azji i Pacyfiku

ly (na podstawie powieści Andrew Klavana)
m obsada: Michael Douglas, Sean Bean, Jennifer Esposito, Famke Janssen

w Warszawie. W ramach wy-

stawy można ponadto obej-

ieznani sprawcy porywają córkę cenionego nowojorskiego
| X psychiatry. W zamian za jej uwolnienie żądają, by wydobył on
bezcenne dla nich informacje od jednej ze swoich pacjentek — pogrążonej w katatonii osiemnastoletniej dziewczyny, która zdaje
się skrywać mroczną tajemnicę.

rzeć 70 najrozmaitszych za-

bytków kultury azjatyckiej,
związanych z życiem codziennym
mieszkańców.
Wśród nich znalazły się
m.in. kaganki, lampki, naczynia użytkowe

i ozdobne,

Jurta z całym wyposażeniem
Oraz kosz z drewna, wełny,
łyka i sznurka z Afganistanu.
Leon Barszczewski od-

był swoją pierwszą większą

wycieczkę

do

Urgutu

1 Sangi-Iżamanu w latach

Zwiedzający wystawę, oprócz fotografii, mogą obejrzeć 70 zabytków kultury azjaFot. Iwona Ptasińska
tyckiej.
1879-1883. Prowadził m.in.
liczne wyprawy W góry

niej złoty medal w Paryżu.

Tien-Szanu,
Hisarskie
i Zerawszańskie. Za zdjęcia lodowców dostał póź-

fauną,

W Muzeum Regionalnym

Konkurs
Muzeum

Badacz interesował się też
florą,

i kulturą
kich.

kopalinami

ludów

azjatyc-

su plastycznego „Ozdoba
Choinkowa, karta i szopka
bożonarodzeniowa z elementami zabytkowej architektury mojej miejscowości
lub okolicy”.
' Muzeum
Regionalne
w Człuchowie jest już po
raz drugi organizatorem
konkursu
plastycznego
o tej tematyce. Konkurs ob-

IB W kategorii szopki bożonarodzeniowej wyróżnienie
otrzymała grupa Tropicieli
z Przedszkola nr 2 w Człuchowie. Najlepsi byli: Adam i Monika Wiśniewscy z SP1 w Człuchowie, Grzegorz Borzyszkow-

jął placówki oświatowe po-

wiatu człuchowskiego.
— Zainteresowanie konkursem było większe niż
podczas poprzedniej edycji, dwa lata temu - powie-

Ewa

Homa-Rożek,

Muzeum

Regio-

nalnego w Człuchowie. Wzięły w nim udział 22
placówki

(p)

IB W kategorii ozdoby choinkowej wyróżnienie otrzymała
- grupa sześciolatków Kubusie Puchatki z Przedszkola nr
1 w Człuchowie, pierwsze
miejsce zdobyła Sandra Pozorska z Nowej Wsi oraz Kamila .
Gemza z Gimnazjum w Rychnowach,

szonego wcześniej konkur-

dyrektor

1) M typ: komedia, USA
| 88 reżyseria: Larry Guterman
88 scenariusz: Glenn Ficarra, John Requa

P rzez lata walka o dominację nad światem między psami i kotami była pod kontrolą dzięki niepewnemu zawieszeniu broni.
Ale ten okres pozornego pokoju właśnie zmierza ku końcowi. Szalony na punkcie władzy perski kot, Pan Tinkles, wyłamuje się
z umowy, zakładając masowy koci ruch przeciwko najlepszym
przyjaciołom człowieka. Elitarni psi agenci, od zawsze ochraniający całą ludzką rasę, są teraz w kłopotach. Jeden z psów górnego
szczebla został zdjęty ze stanowiska, i trzeba było zatrudnić rekruta, nowego agenta, szczeniaka rasy Beagle, zwanego Lou.

Regional-

stawa pokonkursowa ogło-

działa

rii. Bilety ulgowe kosztują
1,50 zł, normalne 2 zł.

rozstrzygnięty

nym w Człuchowie
została otwarta wy-

.

Wystawę można oglądać
w godzinach otwarcia gale-

oświatowe.

Ce-

lem konkursu było zwrócenie uwagi dzieci w wieku
przedszkolnym, szkolnym

ski i Piotr Schaefer z Wierzcho-

W udhowskim

muzeum oglądać można wystawę

ozdób choinkowych.
na zabytki architektury
znajdujące się w miejscowości zamieszkania, a także rozwijanie umiejętności
plastycznych.

Na konkurs wpłynęły
463 kartki, 46 ozdoby choinkowe i 40 szopek bożona-

Fot. Krzysztof Lichucki

rodzeniowych.

Prace

były

oceniane w trzech grupach
wiekowych: do 6 lat, od 7 do

12 lat, od 13 do 16 lat. Wyróżnione prace zostały uhonorowane

dyplomami

oraz

nagrodami rzeczowymi.
(kil)

wa Człuchowskiego oraz Joanna Klamka z Gimnazjum
w Rychnowach.
IB W kategorii kartki bożonarodzeniowej najładniejsze prace wykonali: Katarzyna Szyba
z Przedszkola Miejskiego
w Debrznie, Mateusz Wrotniak
z SP w Krzemieniewie oraz
Malwina Pasińska z Gimnazjum w Rychnowach.

|| IB
8
M
mi

reżyseria: Marek Brodzki
produkcja: Polska, 130 min, od lat 15
typ: fantasy
obsada: Michał Żebrowski, Zbigniew
Zamachowski, Grażyna Wolszczak

[7 kranizacja książek Andrzeja Sapkowskiego, których bohaterem
L.. 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.

5 IM typ: komedia, USA
Imi reżyseria: Keenen Ivory Wayans
i obsada: Marlon Wayans, Shawn Wayans,
Anna Faris, Regina Hal

B racia Wayans oraz ich przezabawni aktorzy powrócili, by nas
znowu rozśmieszać w przepełnionym humorem, pełnym
gagów Strasznym filmie 2. Płynąc na fali sukcesu zeszłorocznego
Strasznego filmu, Keenen Ivory, Marlon i Shawn Wayans tym
razem na warsztat wzięli świat zjawisk nadprzyrodzonych.
Kontynuacja wielkiego przeboju i kolejna parodia kina grozy.
=

www.naszemiasto.pl
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serwis informacji lokalnych

Dziennik Człuchowski

Powiat człuchowski. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Oj, będzie się dzia

CZŁUCHÓ
|
W ) Mimo: żeod wóch latxt Człuchó
jest w województwie pomorskim, do tej pory jego
mieszkańcy oraz mieszkańcy ościennych miejscowości nie mogą Ak
Programu ac:
|
.
Ogóln
1
1

8 Debrzno zagra już w piątek Bi Rycerze w IE Człuchowie Licytacja przez telefon

:

s yjątkowo głoŚno
zagra

dę rozmawiał z kierownictwem telewizji gda
skiej, ale i krajowej, bez której decyzji nic nieda
|
się zrobić. Jest to sprawa techniczna oraz kwestia
przydzielenia odpowiednich kanałów. Nie może
być tak, żeby mieszkać w województwie i nie móc
odbierać lokalnego programu.

w tym roku
w
powiecie
człuchow-

skim
Wielka
Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Oj, będzie się działo i to nie tylko
w
w

|(kil)

m Zostać Mikołajem

Człuchowie, ale również
Debrznie, Przechlewie

CZŁUCHÓW, STARE GRONOWO. Uczniowie

i Koczale. Zapowiada się
bardzo
wiele
atrakcji.
W niedzielę, 13 stycznia na
człuchowskim

Rynku

Szkoły Podstawowej w Człuchowie i Starym Gronowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „I ty
możesz zostać świętym Mikołajem”. Każde
z uczniów gronowskiej szkoły przyniosło do klasy
pluszową zabawkę, grę lub książkę. Dzieci wykonały też zabawki na.choinkę. Zgromadzone upominki zostały przekazane do świetlicy opiekuń-

pie-

niądze do puszek będą zbierali burmistrz i radni, w centrum
miasta
powstanie
wielkie serce ułożone z pu-

czo-wychowawczej w Starym Gronowie.

szek, a w niebo wzleci kilkaset baloników z życzeniami.

| - Dzieci były bardzo przejęte akcją - mówią nauczycielki ze Starego Gronowa. - Chętnie dzieliły
się tym, co mają, ciesząc się, że mogą sprawić
odrobinę przyjemności innym.
y
Dary zebrane w SP nr 1 pojechały do Domu
1
Dziecka w Wierzchowie.
y

W Debrznie swoje umiejęt-

ności wokalne zaprezentuje
m.in. Krzysztof Myhal, dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury.

- -Todla nas szczególne chwile- powiedziała Be-

40 wolontariuszy

13 stycznia zaroi się od kwestującej młodzieży.

w Debrznie

Burmistrz z puszką

jedynek. Na koniec do góry

I to właśnie debrznianie
zaczną grać najwcześniej.

W Człuchowie orkiestra
zacznie grać w sobotę — 12

Już w piątek — 11 stycznia
w miejscowej szkole odbę-

stycznia. Tego dnia o godz.
9 w hali sportowej rozpocz-

O 13 rozpocznie się kross
rowerowy. Cykliści wyruszą

dzie

się koncert,

podczas

którego będą zbierane pieniądze dla dzieci. To jednak
dopiero preludium. W nie-

dzielę od rana czterdziestu
wolontariuszy - uczniów
gimnazjum będzie wędrowało ulicami miasta z pusz-

kami.
— Pieniądze będą zbierane również podczas koncertu dla naszych VIP-ów,
który odbędzie się w niedzielę - mówi Kazimierz
Myhal. - W planach mamy
m.in. mini playback show,
program kabaretowy i występy

młodzieży

ze szkoły

i studia piosenki. Swój program zaprezentują również
podopieczni

Młodzieżowe-

go Ośrodka Wychowawcze„go. Prawdopodobnie odbędzie się aukcja prac namalowanych przez wolontariuszy, którzy będą zbierali
pieniądze na ulicach miasta.

nie się turniej piłkarski. Godzinę później w szkole podstawowej

turniej

rodzinny

pod hasłem - „Bawmy się na
wesoło z WOSP" a o 14 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji
rozpoczną się rozgrywki koszykówki mężczyzn.
W niedzielę rano na ulicach Człuchowa pojawią się

wolontariusze z puszkami.
W samo południe na Rynku
rozpocznie się cykl imprez.
Właśnie wtedy do zbiórki
pieniędzy przyłączą się
włodarze miasta. Podczas
wielkiej fety w centrum
miasta swoje umiejętności
zaprezentują
strażacy.
Człuchowianie będą też
mogli zobaczyć namiastkę
tego, co kilkaset lat temu
w mieście nie było niczym
nadzwyczajnym. Do akcji
wkroczą bowiem członkowie Bractwa Rycerskiego,
którzy na Rynku stoczą po-

wzniesie się 500 baloników.

z parku miejskiego. W hali

OSiR rozpocznie się turniej
siatkówki, a miłośnicy bilardu będą mogli pochwalić
się swoimi umiejętnościami
podczas turnieju, który rozegrany zostanie w Pól Pab.
To jednak dopiero początek. O godz, 16 w Miejskim

Domu Kultury rozpocznie
się cykl koncertów. Najpierw
zaprezentują się uczniowie
człuchowskich szkół, później
na scenie zapanują zespoły

rockowe. I tak aż do godz. 20.
Wówczas

wrócimy

na

Ry-

nek, aby zapalić Światełko
do Nieba.

Josat nada na żywo
Podczas koncertów licytowane będą złote i srebrne

serduszka WOŚP oraz pra-

ce człuchowskich artystów.
Prawdopodobnie pod młotek pójdą też pamiątki
przekazane

przez

człu-

chowskich cyklistów, którzy
w sierpniu wjechali do
Księgi Rekordów Guinessa

dzieci w Polnicy. Tym razem

Mikołaj odwiedził maluchy
za pośrednictwem Kościoła
Zielonoświątkowego
w Człuchowie. Wraz z człuchowskim
Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Szkołą Podstawową w Polnicy zorganizowali
oni spotkanie mikołajkowe

dla dzieci z mniej zamoż-

nych
rodzin.
Rozdanie
świątecznych paczek poa
wspólna zabawa.
piewanie kolęd, z przerwami na konkursy, pląsy
i zgadywanki trwało ponad
- godzinę. O tym, że bawiono
się doskonale, świadczyły

Światełko do nieba to nie

ostatni akord człuchowskiej
orkiestry.
Podobnie
jak
w ubiegłych latach telewi-

zja kablowa Josat na żywo,
prosto ze studia, będzie
prowadziła licytację. Widzowie telefonicznie będą
przebijali stawki. Jeśli licytacja zakończy się tak późno, jak chociażby dwa lata
temu i przed rokiem - czeka nas nieprzespana noc.
Nieznany jest jeszcze
szczegółowy
program

wszystkich imprez. W niektórych gminach ostateczne decyzje zapadną dopiero
w styczniu.

— W Przechlewie pieniądze będzie zbierało 30 wolontariuszy, uczniów gimnazjum - usłyszeliśmy od
Teresa Łopusińska, dyrek-

torki Gminnego

Ośrodka

Sportu i Rekreacji. - Zaplanowaliśmy część artystyczną, która odbędzie się w domu kultury, o szczegółach
będę mogła powiedzieć jednak nieco później.

(pif)

stoły

z

poczęstunkami.

Przez większą

część wie-

czoru cukierki, soki i ciasteczka pozostały nietknięte, ponieważ maluchy dokazywały pod sceną. Najwię-

cej emocji towarzyszyło
jednak rozdawaniu prezen-

Tegoroczna
zabawa
w Polnicy była już drugą

tów. Zwłaszcza, że przybyły
one aż zza granicy.
— Paczki otrzymujemy za

z kolei w gminie, jest szansa, że będzie się powtarzać

pośrednictwem

Biblijnego

Seminarium Teologicznego
we Wrocławiu. Pochodzą
głównie z Niemiec - informuje Miron Paszun, pastor
kościoła. - W tym roku
otrzymaliśmy trzysta takich
paczek do rozdania.

przyjaźnią i przyjmują z otwartym sercem.

"spędzając na rowerach po:
nad 30 godzin.

Mikofaj przy ył z daleka
lisko sto paczek ze
świątecznymi prezentami trafiło do rąk

ata Kasperowicz, wychowawczyni klasy I i. — My
dajemy im to, co mamy, a oni darzą nas wielką

Fot. APR-SAS/Archiwum

Dla mniej zamożnych

B

€

oraz Chojnicach - powiedział |
na spotkaniu w Urzędzie Miasta w Człuchowie —
Jan Ryszard Kurylczyk, wojewoda pomorski, - Bę-

co roku.
— Jeśli nic nie stanie na
przeszkodzie, impreza stanie
się cykliczna - mówi Ryszard Wójcik z człuchowskiego GOPS. - W miarę
możliwości chcielibyśmy ją
rozszerzyć na wszystkie siedem szkół w gminie.
- (stef)

|
|

- czas której roz- |
dajemychleb
:i ciasto - mówiRenala
Kałduńska,
Wiceprezes

oddziału Pol-

skiego Cze

i)

Ogłoszenia drobne
MERCEDES 310, biały blaszak, gaz,
H, tachometr 93 r., (059)810-57-43
NISSAN Sunny 1.7, 88 r., 8000 zł, stan
db, (059)810-40-10, (0501)06-21-62
OPEL- Monza 3,0, dużo dodatków-

4500 tys., Słupsk, (059)842-65-43
SPRZEDAWCÓW i handlowców
zatrudni firma telekomunikacyjna,

058/672-14-10

STATYSTÓW, modeli, fotomodeli -kobiet, mężczyzn, młodzież i dzieci w celu zatrudnienia poszukuje Agencja Re-

klamowa. Fotoofertę kierować: 00-956

OPEL Astra 1,6- 16V, 1997, (059)81455-31, 0-601-636-972
OPEL Corsa, 1,2, 1992, 110 tyskm, 8,5
tys zł, czarny, stan bardzo dobry, 0691-121-330, (059)843-90-91
OPEL Kadet 1,6D kombi, 1983 rok, silnik do remontu, 2,2 tys zł, (059)843-8906

PRACA dla samodzielnych, możliwość

OPEL Kadet diesel, budowa 1987 po-

awansu, warunki finansowe ustalamy
indywidualnie, zapewniamy stały roz-

wypadkowy, (059)862-49-19 po 19.00

wój, AMPLIKO IG LIFE, ul. Gdańska

mienię na Fiata 126p lub sprzedam,
Potęgowo 0-600-44-28-65

DSF, tel. 0605/852-098

OPEL Kadeti, 1980 po remoncie za-

OPEL Kadett 1,3, 1986, garażowany,

stan dobry, cena 4800 zł, (0-59)823-1808
OPEL Kadett 1,3B, 1981 po kapitalnym
KIEROWCA

z samochodem

Ford

Transit Maxi, szuka pracy stałej lub do-

PASSAT- 1,6- 1997, gaz, pełne wyposażenie, bez klimatyzacji, Słupsk,

(059)842-65-43
POWYPADKOWE uszkodzone, zachodnie. 671-59-62, 0601/800-490

OPEL Agila, 1,0, 2001 rok, tanio, 059/8454-047 0-502-595-542

Warszawa, skr. poczt. 2. Info: /0-22/
622-54-91, www.newmodels.com.pl

125, 85-022 Bydgoszcz, z dopiskiem

OŚ tylna do Syreny, (059)863-20-33

remoncie blacharki i silnika, Potęgowo

0-600-44-28-65

00 auta powypadkowe O604412-810
A 0604/44-44-22 powypadkowe,
rozbite
COMBI diesel, bezwypadkowy, zadbany lub inny, 5-drzwiowy od 9 tys zł do

15 tys zł, Słupsk (059)842-33-77 od
10.00 do 18.00, (059)840-02-32 po
18.00
TALBOT Simca 1982, dwururkę, kolektor wydechowy, cylinderki hamulcowe,
tylne zaciski, hamulce przednie, lusterka boczne, inne, 0-607-856-927

PRZEPISZĘ prace na komputerze, ma-

plandeka, skrzynia, zamienię na VW

PEUGEOT J5, 2,5D, tanio, (059)85825-03, 0-609-51-33-16

Golfa D, (058)324-44-67, (0501)62-3738

TRZY młode studentki podejmą pracę
dorywczą na grudzień, pilnie, 0-607-13-

85-16, 0-504-78-46-06

POLONEZ: 1500, 1988, instalacja gazowa, 0-603-57-71-11

POLONEZ Caro, 1994, pierwszy właścieiel, garażowany, cena do uzgodnienia, (059)811-51-35

POLONEZ Truck 1.6 GLi, 96 r., instal.
gazowa, 7700 zł, pilnie, (059)833-1566

AUDI 80 B4, sprzedam lub zamienię,
pełne wyposażenie bez skóry, komplet
dokumentów, 1994 rok, 0-503-148-760

CITROEN BX 1,4, 1991, kolor bordo,
kupiony zw salonie, (059)840-00-67 po
16.00

PRZYCZEPĘ. wywrotkę, (059)811-5100, 0-604-84-36-98
RENAULT 19 1,9 D, 1992 rok, (059)822-69-28

IFA L60, silnik MAN-a, 90 r., 12 000 zł,

MITSUBISHI Canter, skrzynia, % r.,
Ws, H, zamiana lub sprzedaż,
(059)810-57-43

MITSUBISHI Canter, skrzynia, 95 r.,
Ws, H, zamiana
(059)810-57-43

lub

sprzedaż,

MITSUBISHI Canter, skrzynia, 9 r., :
WS, H, zamiana lub sprzedaż,

(059)810-57-43
WT 1996 rok, książka serwisowa,
bezwypadkowy, 6 miejsc sprzedam lub
zamienię na osobowy, 0-606-821-088

WGof I 1,8 benz., 1986, AA, CZ, S,
SP, zielony metalik, 5-drzwiowy, za
dbany, cena 7600 lub zamiana, 0-603-

W Polo Variant 1,4, 1997/1998, 75 tys

FORD Escort 1,8 D, 1991, -drzwiowy,

dachowe, R, antyradar, komplet zimo-

km, CZ, AA, I, ABS, 2x Airbag, relingi

niebieski, cena 10.500, (0-59)843-30-

wych opon, 24 tys zł, Słupsk 0-602-7725-77

FORKAD 1.3,97r, CZ, AA, R, airbag,
czerwony, 37 tys. km, (0600)15-27-19

W T-4, 1993, 2,4D, podwójna kabina
plus skrzynia ładunkowa, (0-59)822-

FORD Mondeo, 1,8 TD kombi, 1993
fok, bogate wyposażenie, pierwsz
y

Waściciel, bezwypadkowy, cena 19,7
tys zł, 0-603-209-899

49-55
WVento 1,8 benzyna/gaz, 1992, WS,
elektryczny szyberdach, granał, stan

dobry, 0-601-50-90-50
WARTBURG combi , 1990, silnik VW

(058)663-00-79,

BYTÓW mieszkanie 3-pokojowe, pow
50 m kw, IV piętro, ul. Kochanowskie-

kom.

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

LĘBORK, centrum lokal 60 m kw
do wynajęcia (najlepiej na kwiaciarnię), (059)862-30-41

DŁUGI handel, odzysk, 058/307-42-16,
307-44-17

LĘBORK, deptak, lokale 168 m kw., do

AU
Zoo
as”, Lębork- Targowisko
miejskie

wynajęcia, (059)862-29-03, (0609)56-

MIASTKO- działka 2,24 ha, dostęp do

LĘBORK, pomieszczenie na działalność, 100 m kw., do wynajęcia,

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

księgowości, 0-502-97-83-42

KREDYTY samochodowe na sa-

pow. 43 m kw, centrum, (0-59)81-6883, 0-609-107-783

gabinety, (0601)65-67-92

mochody nowe i używane, Uproszczona procedura, nominalne oprocentowanie od 5,9 %, Słupsk,
Sienkiewicza 3, (059)842-58-86,
842-58-99, Bytów, Lęborska 30,
(059)822-76-16, Chojnice, Sukien-

LĘBORK: 3 pokoje, parter, 0-602-78-

45-23
LĘBORK centrum, lokal użytkowy 30
m kw. do wynajęcia, (0605)55-41-75

WAŁEK heblarski, (059)863-20-33

MEBLOKONTAKT- przeprowadz-

SIEMIROWICE, dom 320 m kw., budynek gospodarczy przystosowany do
działalności gospodarczej, (059)861-

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

SULĘCZYNO, odnajmę dom letnisko-

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

058/778-30-07 |

WIELKA Wieś okolice Słupska- zamienię duże mieszkanie, niski czynsz,
działka, (059)843-55-90
ZAMIENIĘ mieszkanie 3- pokojowe na
mniejsze w Słupsku lub Trójmiasto, pil-

(100), |-sze piętro, możliwość działalności, (059)842-57-25

nie, (059)840-36-69

SŁUPSK: pawilon handlowy 140 m kw,

walność kuchni i łazienki, samotnym,

(sprzedam- wydzierżawię), 0-601-66-

Lębork, 862-09-75

DO wynajęcia 2 pok. umeblowane, uży-

SULMIN, działka budowlana- 1600
m kw., blisko jezioro, las, ekologiczna

OCIEPLANIE budynków, ścian i pod-

32-07 lub 0601/095-530

PUDELKI

300

miniaturowe,

zł,

058/672-76-14
SAUNY fińskie, montaż, akcesoTar

ia, (052)346-27-53, 0602-122376

EA

:

SKRZYNIA biegów do Stara 200,

tel. 052/397-32-58 po godz. 18

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

z filtrem zewnętrznym, grzałka z rybką
pielęgnicą, dł. około 20 cm, cena 120

zł, tel. 052/397-32-58

SKRZYPCE „Schuster”,
(059)861-47-09

1930 rok,

SPAWARKA

sprężarka,

Bester-

ALASKAN Malamute, 0609-071-458

(059)814-55-31, 0-601-63-69-72
(059)862-29-03, (0609)56-17-78

50 m kw, IV piętro, centrum, (059)82270-56

budowlane, dwie po 512 m, uzbrojone,

22 USD/m, 058/672-06-14

CZARNA Dąbrówka, dom 220 m kw.,

WONDÓŁ gm. Tuchomie gospodar-

działka 90 m kw., (059)821-23-06

stwo rolne 10 ha, budynki, stawy lub
zamienię na mieszkanie w Kościerzy-

DAMNO- mieszkanie 45/5, 44 m kw,
(059)811-38-81

moc 17,5 kw, wiszący, tel. 052/388-62-

30-05

59 lub 0600/578-187

dwie działki budowlane, obok siebie,
po 512 m, uzbrojone, 24 USD/m,
058/672-06-14

FAJERWERKI-

PIEC węglowy, nowy, do domu jednorodzinnego, tel. 052/398-33-19

SUFMIARKA, (059)663-20-33

Najtaniej!

Gdańsk Kruczkowskiego 11, 345-70-28

GRZEJNIK pokojowy gazowy na 11 kg
butlę, stan db, tanio, (0692)34-94-21

(058)554-57-82

:

KOLEJKA Elektryczna „HO”, lokomotywy, wagony, tory, rozjazdy, zasilacz
prądu, tel. 052/397-04-10 po godz. 17

CIĄGNIKI rolnicze Ursus- przedtawiciel producenta, 0-600-38-16-96

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

KOREPATYCJE z języka rosyjskiego,

SUKNIA ślubna ecru, z tafty, rozm. 36-

(058)683-82-06, (0609)77-08-49

38, skromna, elegancka, (0605)20-9434

ODDAM za darmo płyty żerańskie,

(0601)65-67-92

SZCZENIAKI rottweilery, (0-59)821-46-

JAMNIKI szorstkowłose rodowodowe,

CIĄGNIK C-330, (059)846-20-5t

86, 821-46-49

SYLWESTER ba Jastrzębia

SZLIFIERKA stacjonarna 2-tarczowa,
średnica 350, zasilana. 380 V,

Góra Night Club „Ara”, 250,-/ osoba, (058)674-96-00 www.arahotel.com.pl

(059)861-47-09
ŚWIERK srebrny, jodła kaukaska-

SYLWESTER nad mo-

sadzonki od 1 zł. Tuje, cyprysy kosodrzewina- doniczkowe, od 3 zł,

KOMPUTER Pentium + Monitor monochromatyczny, tel. 052/388-62-59 lub
0600/578-187

rzem- Hotel Restauracja Faleza,
674-91-58.

Polo 1,3, absolutna okazja, cena tylko

JAGATOWO, działka budowlana, przy

446

działce prąd, woda, tel., 20 zł/m kw.,
(058)683-09-28

ŻUK skrzynia lub izoterma, instal. ga:

KOŚCIERZYNA sprzedam garaż przy

przy trasie Słupsk- LĘBORK, 0-604-86-

zowa, tanio, (059)810-57-43

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

0605/512-612

Reymonta, 18.000, 058/686-40-68,
0049/173-456-31-96

81-30

ŻUK skrzynia lub izoterma, instal. ga:

OGRÓDKI działkowe Brzeźno, działka

pakiet

zowa, tanio, (059)810-57-43

KRĘPA Słupska- działkę rolną 70

300 m kw., z domkiem całorocznym 80

HUNDAI H-100, agregat, chłodnia, ter

ŻUK skrzyniowy, instalacja gazowa, ta-

arów, własny strumień Dęby graniczy

m kw., do zamieszkania od zaraz, CO,

zrzeką, około 30 tys zł, 0-602-60-95-64

2 pok.,

HONDA civic 1990, gaz, szary metalk,
843-30-59, 0-501 -620-533

HONDA MB, 809, stan bardzo dobry,
Czarna, cena do uzgdonienia, tel.

moking, 1997, przebieg 50 tys. km, (059)823-12-91, 0-606-101-445

IFA L.60, skrzyniowy, plandeka, 90 r.
12000 zł do uzgodnienia, (0502)62-3738, (058)324-44-67 po 16.00
IFA L69, silnik MAN-a, 90 r., 12 000 zł,

Plandeka, skrzynia, możliwa zamiana
na W

Golfa D, (058)324-44-67,

1.700 zł, (0-59)822-26-32, 0-607-041-

nio, (059)810-57-43

ŻUK skrzyniowy, instalacja gazowa, tanio, (059)810-57-43

ŻUK skrzyniowy A11B po remonice, tel.
090/542-175
CINQECENTO- 704, 1996 rok, I właści:
ciel, bezwypadkowy, 0-59/8623-490, 0-

604-054-396

KRZYNKA okolice Slupska- działka re-

kuchnia,

lazienka,

w.c.,

ne

treść:

5

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

dop

(0503)47-30-05

p

SE

adres lub telefon kontaktowy:
SIEMIROWICE, mieszkanie lub dom,
może być do remontu, (059)862-80-86,
(059)862-35-34

271-997
KOPARKA Kaster S-602, 1988,
(059)814-55-31, 0-601-63-69-72

MERCEDES 207, skrzynia, podwójna

imię i nazwisko

p

adres

po

LEE

zr

h

żeby Twoje

p

poepsą

pogo

ogłoszenie

WOS

Se

I

nr dowodu osobistego

ZROBIĆ

SL
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dek

LD
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e
lg

pa

per

, pl. Wolności 4

ukazało

11

4.

4

bo

DS

się

ZA

DARMO
.

el.

Sławno, ul. Basztowa 3

* Człuchów

Słupsk, ul. Filmowa 3E

MERCEDES 207, skrzynia, podwójna

RziĆ KUPON no NIEBIESKIEJ SKRZYNKI DE
„ul. Wojska Polskiego 2, ul. Sikorskiego 8, Człuchów, plac Wolności 4,

(059) 822-60-12

*lębork

* Miastko

04

o Ha
sł

-

fax (0-58) 300-35-08

* Bytów

Słupsk,

I

'" podpis

Miastko, ul. Armii Krajowej 29

Wolności 40, Miastko, u. Armii Krajowej 29, Sławno, a

I

p

ZADANO ps PRZEAM FAKS

Lębork, al. Wolności 40

MERCEDES 310, biały blaszak, gaz,
H, tachometr 93 r, (059)810-57-43

telefon

POR

c

kabina, 9000 zł, (059)810-57-43

kabina, 9000 zł , (059)810-57-43

I

Jazon

CI

o

R

drobne

Ula. z Miec Lr

Je
ep

z

Bytów, ul. Wojska Polskiego 2

CZA EE Mi Loose IN WRON WPIS:

I

ZOSTAW KUPON W LOKALNYM BIURZE
OGŁOSZEŃ

I

JS

A poroyu boaky na USES PAC Dacie Tow kro wia Meen MAMA WODZA KEN

10,5 ara, (059)843-22-46

(0501)62-37-38
KAMAZ- wywrotka po remoncie, 0-603-

058/684-54-75

DZIAŁKA: z budynkami gospodarczymi

kraacyjna z możliwością zabudowy,
KWIDZYN, lokal użytkowy, 33 m kw.,
umowa
najmu
gwarantowana,
(055)261-61-51, (055)645-62-02 po
18.00

T

SIATKA ocynkowana od 2,20 , powlekana od 4,30 zł/mkw., słupki, tel. 68188-20 Skrzeszewo.

SE

AKWARIUM 40 litrów, sześciokąten

trnyh

' W FOBICy
od ok. 3,5%

SEGMENT- głęboki, duży i drzwiczki,
do pieca kaflowego, (059)842-82-44

BYTÓW mieszkanie 3-pokojowe, pow.

PIEC gazowy centralnego ogrzewania,

AEROBIKI Zostań instruktorem, masażystą, 058/302-74-12

(059)821-21-08

STRUSIE afrykańskie, 32 m-ce, para,

ogródki działkowe Brzeźno, (0503)47-

4 URO]
pa
U Sy

PRASA zachodnia do zbioru słomy,

DALMATYŃCZYKI, szczenięta 10-y-

w.e., 80 m kw., działka 300 m kw.,

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

POMPA do CO, (059)863-20-33

godniowe, 99 zł/szt., (059)861-44-89,
(0609)46-06-49

zaraz, CO, 2 pok., kuchnia, łazienka,

ZIEMNIAKI jadalne i ciągnik C-330 lub

Dwór Gd., (055)247-33-13
;

daż, naprawa, modernizacja,
(059)840-22-00, 0-608-40-22-00

DOM całoroczny do zamieszkania od

V do 8 atmosfer, tel. 052/398-70-36

PIEC gazowy 2-funkcyjny, 20 kW Dom-

ZESTAWY komputerowe sprze-

wszystkie wygody, bardzo ładna
działak 7.000 m kw, drzewa owocowe i leśne, tel. 0603/278-479

ROTLERKA mlodego, (059)810-83-13
SPRĘŻARKA mała (walizkowa) na 220

Gaz, 600 zł- do uzgodnienia, Nowy

(85) w budowie, 0-601-82-99-79

m kw, po kapitalnym remoncie,

tartaczne,

PIANINA kupujemy! Gdańsk

PIEC gazowy -2-funkcyjny, 20 kW,
Dom-Gaz, 650 zł, Nowy Dwór Gd.,
(055)247-33-13

pika
io Zoe
(OCE
nowe, wszystkie modele:
SUS SŁ
UZ BE

Przechlewo (0600)49-60-48 Człuchowska 19, Brusy ul. Gdańska (052)39828-75

drewno

341-52-40

„„pianino Legnica: Rosenbach, czarne,
stan idealny, sprzedam, 059/862-38-16

WEJHEROWO (Śmiechowo), działki

nie, okolice, (0-59)821-37-98

dąb,

0601/67-40-17, 684-39-51

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

go, 822-70-56

Czersk - dom jednorodzinny 75

OLCHA

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

AKORDEON Weltmeister, 120 basowy,
czarny, stan bardzo dobry, cena 500 zł,

PENELE podłogowe i ścienne, tanio,
Konarzyny (059)833-10-43 Szeroka 5,

MASZYNY stolarskie 0602-459-611

operetki, serenady, czardasze- utworycharakterystyczne, najładniejsze na

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

OMEN, deski € podogowo listwy,
(058)342-54-31

(058)671-

tel. kom. 0-602 822 732

We Złoty Róg, Słupsk, (059)840-2200, 0608-40-22-00, najniższe oprocentowanie

USTKA- pawilon handlowo- mieszkalny

BUK czereśnia, dąb, olcha drewno

058/672-47-02

ORKIESTRÓWKI muzyczne, walce,

Lombardo-

57-11

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia
pustaków i bloczków na Kaszubach, plus transport, kruszywo naturalne. Władysław Joskowski, Golica, 83-321 Mściszewice, gm. Sulęczyno, tel. 058/685-00-30,
058/681-62-16

specjalista chorób
wewnętrznych
ay
2 UN sk
od 16.00 do 17.00

róbki, (059)840-22-00, 0-608-4022-00

POŻYCZKI

zł, (059)861-47-09
YORK Shine Terier- szczenięta z rodowodem, po Championie, 1500 zł,

goszcz KPL., stan idealny, tel. 058/687-

(boczna od Targowej)
tel. 8625520,

76

=.)

kardiolog

Lębork, ul. Moniuszki 2

daszy styropianem sypkim, tel. 681-91-

kia 6250- 650 zł, 0-691-28-

_ Okolica, (058)684-96-79

WESTFALKI węglowe, stan bdb, 450

0-601-63-69-72

KUPIĘ stare pocz-

- lekarz uprawniony
do badań kierowców
wizyty domowe

|

PLAYSTATION V/ll- serwis, prze-

(058)684-41-11

MASZYNY stolarskie, tel. 052/397-3660 po godz. 16

tówki,
02-07

SPIROMETRIA

cje elektryczne, hydrauliczne,
grzewcze, gazowe, kotłownie,

zł/doba, (058)684-41-11

WAŁ korbowy Kamaza- rozrusznik, inne części do Kamaza, (059)814-55-31,

nia, (059)840-02-25

- 24-godzinne badanie
ciśnienia tętniczego
metodą HOLTERA
- badanie serca EKG
- badanie płuc

NOWOCZESNE Instala-

Wy całoroczny, ogrzewany, wyposażony, ognisko, rowery, cisza, jezioro, 50

052/397-32-58

OBRZYNACZKA - wielopiła FOD Byd-

a e] sia.

SŁUPSK mieszkanie 82 m kw, własne,

30-00

2-metrowy,

tartaczne, 0502/241-760

oprócz sobót i niedziel
inne godziny
do uzgodnienia
- 24-godzinne badanie
EKG metodą

ników 11, (052)396-74-54

działka, garaż, zamienię na małe
w Trójmieście, 0-602-417-790

3-pokojowe

elektryczny

nio, 058/672-49-35
WALKMAN CD Sony D-E 221, no-

NOWY filter wodny, cena do uzgodnie-

BWA Ee
specjalista

KREDYTY gotówkowe, (059)842-1280, 0-600-350-394

LĘBORK, wynajmę pomieszczenia na

mieszkanie

wyj tanio, 058/672-49-35

e

KOMPLEKSOWE usługi w zakresie prowadzenia KPR i pełmej

MIASTKO mieszkanie 2-pokojowe,

m kw, słoneczne, |-sze piętro zamienię
na mniejsze w Gdańsku lub sprzedam,
(059)842-24-62

MAGIEL

PSYCHIATRA- Maciej Zbyszkowicz
Sławno, 0601-616-319

(0607)34-84-68

SŁUPSK 1200 m kw powierzchni użył:
kowej tel- (059)843-33-082 do godz

WAGA szalkowa, (059)863-20-33

MIKROMETR, (059)863-20-33

rewelacyjny — lek!

tel.

walkman CD Sony D-E 221, nowy,ta-

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

jeziora, możliwość zabudowy do 400
m kw, 0-601-66-30-00

47-09

nie, 0601/058-955
ŁUSZCZYCA:
032/276-70-27

17-78
LĘBORK, kawalerka do wynajęcia,

GINEKOLOG dyskretnie, profesjonal-

Chojnice,

LAPTOP Toshiba satelite, 230 CX,
Pentium 233 MX, FDD 1,44, HDD 1,4
GB, 32 RAM, cena 1600 zł, 0-501-625219

MASZYAN do szycia, dwu letnia, stan
bardzo dobry, cena 250 zł, tel.

garaż odnajmę, (059)862-58-09

"REDA (Prusa 20)- mieszkanie 2- pokojowe, 48 m, Il p., z wyposażeniem, 160
tys. zł, 058/672-18-84

TRAK tarczowy,
0606/967-623

(059)863-20-33

LĘBORK, mieszkanie 3-pokojowe +

MIASTKO mieszkanie 48 m kw, 2-pokojowe, bezczynszowe, centrum, nowe
budownictwo, 0-606-821-088

KSEROKOPIARKA, tanio, „Canon”,
1.000 szt na godz., powiększ, pomniejsz, tel. 052/397-64-21

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

0605-051-328

TELEFON komórkowy na kartę, pokrowiec, ładowarka, tanio, (059)862-3194, (0502)91-96-09

KOTKĘ Persa, (059)841-38-58

LĘBORK, centrum, Staromiejska,
lokal 50 m kw do wynajęcia, 0-60165-14-71

łożona nad rzeką Łebą łączącą jezioro
Łebsko z Bałtykiem, 0-601-66-30-00

SŁUPSK-

052/398-20-68

re.

KARTUZY, odnajmę mieszkanie 2pok., kuchnia, łazienka, ogrzewanie
etażowe, (0605)15-09-12

ŁEBA: atrakcyjna działka 719 m kw po-

spodarcze z domem, 5 ha ziemi, 8 ha
lasu, sprzedam razem lub osobno, tel.

BYTÓW mieszkanie, nowe budownie:
two, pow. 72 m kw, (0-59)822-59-56

501-620-533

„Balticon”.

mieszczenie na działalność handlowousługową, (0-59)822-59-56

(059)862-60-32, (0609)47-41-38

BORY Tucholskie, zabudowania go-

W Passat combi 1995 rok, dużo dodatków, sprzedam lub zamienię na vw
bus, (059)842-82-44

W Polo kombi, 98 r., 1.9 TDi, 77 tyś.
km, 2x airbag, CZ, ES, CD, 25 000 zł,
(0606)66-06-75

BYTÓW posiadam do wynajęcia po-

(059)844-21-43, 0-608-47-44-57

jabłkowity, bardzo spokojny, łagodny,
tel. 0605/533-127

KOMBAJN zbożowy do 14.000 zł kupię! 058/588-58-91

zynowe, biurowe, chłodnicze-

TARCICĘ wymiarową na europalety,

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

CIĄGNIK Ursus 1222, kombajn zbożowy Forshit E 516 i przyczepę rolniczą-

wywrotkę, (059)811-51-00, 0-604-8436-93

058/687-65-23

SŁUPSK- mieszkanie (32), 2 pokoje,
w dobrym stanie, wieżowiec przy 3-go
Maja, (059)843-50-64

biurowo-mieszkalny, 3 pokoje, 57
m kw., możliwość zamieszczenia reklamy. Pilne, tel. (0601)61-55-49

59, 0-501-620-533

LIPY sprzedam działki letniskowe,
atrakcyjna lokalizacja 7 zł/ m kw.,

SŁUPSK: komtortowe, trzypokojowe 80

BYTÓW centrum, ul. Sikorskiego, lokal

km, cena 9.900, (0-59)848-30-59, 0-

LĘBORK mieszkanie własnościowe,
37,59 m kw, parter, ul. Mieszka | 4/2,
(0-59)822-60-27 po 15:00

STAR 3 WD 200, tel. 0-59/8662513,Łeba, tanio

954-479, (0-59)822-64-62

srebny metalik, CZ, S, przebieg 96 tys.

LĘBORK mieszkanie 38 m kw, 2 pokoje, 0-59/8623-106

(059)843-22-46

W Passat 1984/95, 1,6, AA, AF, H, Ś,
R, „Sony'+ 6 głośników, 6 tys zł,
(059)843-01-87

FORD Esoort 1,4, 1991, 5-drzwiowy,

LĘBORK: mieszkanie 47 m kw + garaż,

(059)810-57-43

FIAT 126p w całości lub na części,

706

607-385-867

Wokulski, sprzedam lub wydzierżawię,

ternator, 0-604-86-81-30

FIAT Punto, poj. 1,1, 1998 r. przeb.
, zielony, cena 18.500 zł, tel.

LĘBORK: dom wolnostojący, tanio, 0-

STAR 28, wywrotka + części, tanio,

W Golf, 77 r., 1,6 benz., niebieski,
stan db, tanio, (0606)82-23-72

1985, 400 zł, 0-503-100-143

LĘBORK, sklep na targowisku miejskim, 0-601-65-14-71

SŁUPSK- box w centrum handlowym

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

Dziennik Człuchowski

Słupsku,

KONTENERY nag:-

LĘBORK, mieszkanie 2-poziomowe 78
m kw., stare budownictwo, atrakcyjne
warunki, (059)862-05-46, (0609)11-448

(059)810-57-43

FIAT 126 p, 1985 r. niebieski, po blaCharce, cena 1.550 zł, tel. 0604/088583

w

(0605)55-41-75

STAR 28, wywrotka + części, tanio,

TOYOTA Corolla, 1990, 1,3B, możliwe
raty, (059)844-38-14, 0-607-71-72-06

Lottomatem

piątek

28 grudnia 2001 r.

LĘBORK, lokal użytkowy na deptaku,

16.00

CITROEN GS 1100, 80 r., 2300 zł,
(0606)24-91-14

FIAT 126p, 1988, palony na kluczyk, al

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

(059)862-54-69

OPEL Vecira GT 2,0, 1992, 153 tys km,
(059)845-40-47, 0-502-59-55-42

PRZYGOTUJĘ przyjęcia weselne i syl-

gospodarczy, (0608)41-17-49

(059)861-12-42, (059)861-12-45

00 auta powypadkowe 0604228-214

OPEL Vectra, 1991 r., 1,6l, cena
11.000 zł, tel. 0608/461-357

westrowe, (0600)61-34-34

KIOSK

LĘBORK, mieszkanie 72 m kw.,

Tywczej,tel. 0609/138-822 lub 052/39775-88

gisterskie, dyplomowe, (0601)93-55-06

LEBORK ul. Harcerzy, dom piętrowy,

4

(059) 834-50-14

(059) 862-88-20
(059) 857-17-71

|

ea A ziay
(059) 848-17-50

piątek

H

28 grudnia 2001 r.
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Dziennik Człuchowski

Wybierz najpopularniejszego sportowca powiatu

Plebiscyt na zakończenie

Wszystkim naszym Prenumeratorom życzymy
wspaniałych zabaw sylwestrowych
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2002

m Szczęśliwe karty

roku

Co tydzień w rubryce „Szczęśliwe karty” zadajemy Pań- -

stwu jedno pytanie. Odpo-

. wiedzi należy przysyłać do

nas na kartce pocztowej do

15 dnia następnego miesiąca. Po czterech pytaniach —

miesiąca wśród osób, które

nadeślą prawidłowe odpowiedzi, rozlosujemy nagrodę miesiąca
— weekend dla dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzy- |
dzach Kiszewskich.
—

ga Tadycyjnie już pro-

Dzisiejsze pytanie: Jaki tytuł nosi płyta CD dołączona 2 grudnia

ponujemy naszym

do „Dziennika Ralyckiogo” ?

Czytelnikom,

wybrali

m Weekend

larniejszego

Raz w miesiącu na weekend

. telu La Siesta nasz Prenumera-

tor z rodziną, jeśli odpowie

LA

Pizypotnijny że w tytuł ten
zdobył ostatnio Tomasz Macugowski, żeglarz z Człuchowa. Na drugim miejscu uplasowała się Anna Maroszek,
siatkarka Brdy Przechlewo,

=

Oy || E » XV p

przynajmniej na jedno z naszych pytań. Wśród osób, które nade-

ślą odpowiedzi wybierzemy tę, która z osobą towarzy

|

idzieckiem (do 5 lat) w pensjonacie w Jastrzębiej Górze skorzy- :

a na trzecim żeglarz Paweł

sta z dwóch noclegów, wyżywienia, siłowa sauny, sali gimnastycznej oraz z solarium.

Macugowski.
O pomoc w utworzeniu li-

Należy tylko nadesłać nam odpowiedź na pytanie: z czego Y :
nie katedra Oliwska? Na odpowiadał zakony do 9 a
|

sty kandydatów poprosiliśmy trenerów i działaczy z

20021.

6 nismo

powiatu
człuchowskiego.
Nazwiska zawodników podali nam: Jerzy Knajdek
(Yacht Klub), Jerzy Marach
(Czarni Czarne), Andrzej
Pluto-Prądzyński
(Brda
' Przechlewo), Mirosław Nakielski (Piast Człuchów), Jerzy Opara (Piast Człuchów,
kajakarstwo),
Katarzyna
Pliszka (Piast Człuchów, lek-

konkirsech ośno uoskać pow brony

tel. 0 800 15 00 26. Nasz adres: Dział Sprzedaży
Gazet, Biuro —

Prenumeraty, ul. Pleże 0-720 Gdańsk Z donlkiem, sę:
śliwe karty” lub „Jastrzębia”.

= Skorzystaj z promocji
I OSiR w Człuchowie- funduje karnet na siłownię i i dwie godzinne wejściówki na saunę. Zaproszenia można

nując w każdy pierwszy piątek miesiąca pod nr 834 50

i w godz

- Odbiórw reedakcji

Spor-

towca
Powiatu
Człuchowskiego.

w Jastrzębiej Górze
będzie mógł wyjechać do ho- USN SA

aby

Najpopu-

„ Dziennika Człuchowskieg

ka atletyka), Ryszard Jękot
(Polstyr Człuchów), Robert
Sokołowski (Człuchowskie
Towarzystwo
Tenisowe),
Mariusz Rutkowski LKS Pri-

o Uciecha - jedno dwuosobowe zaproszenie na film co ty3 uzyskać telefonując w piątki pod nr 834 50 27

w godz. 12-13. Odbiórw redakcji , Dziennika Człuchowskiego
Zniżki i zaproszenia tylko :za okazaniem ważnej Kary kiKlubu Prenumeratora.
:

me Food Brda Przechlewo) i

Sebastian Michno (MKS Debrzno). Oto nazwiska kandy-

[ESTEE

datów (kolejność jest przypadkowa):

Piłka nożna

Rafał Śliwiński (Czarni
Czarne) — obrońca, w minionym roku poczynił największe postępy z młodzieżowej
grupy, na stałe wywalczając
sobie miejsce w podstawowej jedenastce seniorów.

4

Piotr Nowicki (Czarni
Czarne) — bramkarz, podstalownię psyc :

wowy

wejciówi na saunę o

zespołu,

Prime Food Przechlewo) napastnik, najstarszy zawodnik, podpora zespołu w
trudnych momentach — wówczas jego umiejętności
snajperskie są nieocenione.

REKLAMA

Deaa

zawodnik

ostatnio z konieczności grając jako napastnik w trzech
meczach zdobył trzy bramki.
Janusz Prądziński (Brda

Lu

Karol Myszka (Brda Pri" me Food Przechlewo) - roz-

uFi

grywający, kluczowy zawodnik Brdy, kapitan drużyny.

Janusz Prądziński jest nieocenionym snajperem Brdy.
była wiecemistrzostwo Polnionym
roku
najlepszy
ski oraz została najlepszą
strzelec.
Rafał Tarczyluk (MKS
ekipą, zdobywając mistrzoDebrzno)19
lat,
stronny zawodnik,
minionego roku
największe postępy

wszechodkrycie
poczynił
z grupy

juniorów.
Zbigniew Cyzman( (Piast

stwo Pomorza,
nież I miejsce

zajęła róww kategorii

OPEN wśród juniorów.
Paweł Macugowski i Maciej Adwent (Yacht Klub
Człuchów) — po dużych suk-

Novena Człuchów) - obroń-

cesach w grupie juniorów po

ca, kapitan drużyny, ma za
sobą występy w III-ligowym
Piaście oraz Chojniczance,

raz pierwszy w tym roku
startowali w seniorach i zajęli szóste miejsce w kategorii OPEN w klasie 420.

najbardziej
doświadczony
gracz lidera V ligi.

Grzegorz Kądziela (Piast
Novena Człuchów) — napastnik, objawienie zakończonej

. rundy, jest czołowym snajperem

Piasta

w

minionej

Kajakarstwo
Adam Ginter (Piast Człuchów) — kanadyjkarz, brązowy medalista mistrzostw
Europy we Francji, piąte i

rundzie zdobył najwięcej, bo
aż 14 bramek.

szóste

Tenis ziemny

na Malcie.

Paweł

Dymnicki

(Człu-

chowskie Towarzystwo Teni-

sowe) - 16 lat, wielokrotny
zwycięzca turnieju makroregionu pomorskiego.
Monika Bilak (Człuchowskie Towarzystwo Tenisowe)
— 14 lat, młoda dobrze zapo-

wiadająca się zdaniem trenera zawodniczka,
lent.

duży ta-

Żeglarstwo

brzno) — pomocnik, najrów-

Tomasz Macugowski i
Szymon Półczyński (Yacht
Klub Człuchów) - załoga ta

niej grający piłkarz, w mi-

pływająca w klasie 420 zdo-

Leszek Beger (MKS DeZamow prenumeratę O 800 1500 26

»

miejsce

mistrzo-

w

stwach Świata w Poznaniu
Łukasz Osiurak i Adam

Charczuk (Piast Człuchów) Mistrzowie Polski na Olimpiadzie Młodzieży w Poznaniu, brązowy medal w maratonie oraz regatach długodystansowych
na
mistrzo-

stwach Polski w Tychach.
Sebastian Osiurak (Piast
Człuchów) - złoty i srebrny
medalista na mistrzostwach
Polski w Poznaniu, srebrny
medal w maratonie oraz złoto w długodystansowych regatach w Tychach.

Marcin Nickowski

styr

Człuchów)

-

(Pol- .

15

Fot. Józef Szymanowski

czwarty na 5000 m w K-1 na
Olimpiadzie Młodzieży w
Poznaniu, najlepszy zawodnik Okręgu Pomorskiego w
swojej kategorii wiekowej.

Lekkoatletyka
Tomasz

Oberland

(Piast

Człuchów)- wicemistrz województwa pomorskiego na
dystansie 1500 m, od lat czołowy lekkoatleta na Pomorzu specjalizujący się w
gach na średnich ct.
sach.

Marta Stępień (LKS Prime Food Brda Przechlewo) -

VII miejsce na Wojewódzkich Igrzyskach młodzieży
Szkolnej w Rumi, I miejsce

w XX Jubileuszowych Mistrzostwach Uczniów Szkół
Wiejskich

w

indywidual-

nych biegach przełajowych
w

Konarzynach,

aktualnie

prowadzi W klasyfikacji biegów przełajowych o puchar
Grand Prix Bytowa w kate-

gorii rocznik 1990).
Julita Haraf (LKS Prime
Food Brda Przechlewo) - XII
na WIMS w Rumi, V m na
Mistrzostwach
Uczniów

Szkół Wiejskich w Konarzynach.

Za tydzień przedstawimy
kolejnych kandydatów, zamieścimy regulamin plebiscytu i pierwszy kupon.

lat,

(KP. MarRut)

| Blachodachówki —
| Blachy trapezowe
| CR
Panele

ścienne

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

ścienne

tel. /O 58/

Płyty warstwowe
ye Arn
zy

Profile zamknięte

i

778

44 44.

fax /O 58/

778

12 C

44 55

e-mail: balexObalex.com.pl

Centrum Pokryć Dachowych ART - DEK
ul. Plantowa 1 1c, 77-300 Człuchów
tel. /059/ 834 14 53, fax /059/834 62 00

blacha trapezowa 18 11,98 zł

blacha płaska 9,90 zł

cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

S-898/D/949

