Dziennik
WBBtok

Dziennik
Bałtycki®m
WIECZÓR

M

•

UH
•

Bytowski

wybrzeża

www.naszemiasto.pl
www.gratka.pl

piątek 20 września 2002 r.
BYTÓW MIASTKO KOŁCZYGŁOWY LIPNICA BORZYTUCHOM - PARCHOWO
STUDZIENICE TUCHOMIE i! CZARNA DĄBRÓWKA H TRZEBIELINO

Z DRUGIEJ STRONY

Alkohol w sądzie

BYTÓW

Grzegorz Doryński brązowym medalistą

Ścieżkami przyrody

C

MISTRZ GÓR

Do sądu w Bytowie wpłynęły
123 wnioski o ukaranie osób
spożywających alkohol w miej
scu publicznych. W samym By
towie takich wniosków było 62.

REPORTAŻ

Odwołać zarząd
zy nieczynny od stycznia tartak
Seeger Dach stanie się przyczyną
* odwołania części władz Bytowa?
Pięciu mieszkańców domów położonych
w okolicach tartaku domaga się odwoła
nia, m.in. Leszka Waszkiewicza, zastępcy
burmistrza Bytowa. Ich zdaniem władze
miasta działały na korzyści firmy Seeger
Dach, ale ze szkodą dla mieszkańców.
Wniosek będzie omawiany podczas naj
bliższej sesji Rady Miejskiej.
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PLEBISCYT
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Radni do tablicy

T

Okolice Rekowa to jedne z naj
piękniejszych zakątków Pomo
rza, do tej pory jednak prak
tycznie nieznane.

SPORT

Bytovia w formie

116

Po kiepskim początku piłkarze
|Bytovii są teraz w doskonałej
Kormie. Wygrali kolejny mecz.
Gorzej wiedzie się Kaszubii Stu
dzienice i Orkanowi Gostkowo.
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Brązowy medal Grzegorza Dorszyńskiego jest pierwszym w historii medalem mi
strzostw świata zdobytym przez sportowca reprezentującego klub z okolic Bytowa.
Fot. Leszek Literski

G

dyby bieg odbył
się w piątek to
wywalczyłbym
tytuł
mistrza
świata - zapew
nia Grzegorz Dorszyński,
lekkoatleta Talexu-Borysław Borzytuchom.
Grzegorz zajął trzecie
miejsce w kategorii junio
rów podczas XVIII Mi
strzostw Świata w biegach
górskich. Zawody odbywały
się w austriackim Innsbrucku. Jest to największy
sukces młodego biegacza
Talexu.
Grzegorz był zaliczany
do faworytów Bieg odbywał
się na dużej wysokości i za
brakło czasu na właściwą
aklimatyzację. Dzień przed

NOWA
Nokia 3410

zawodami tętno Grzegorza
wynosiło 42 uderzenia. W
sobotę wzrosło do 54 ude
rzeń.
- W najlepszych startach
tętno Grzegorza wynosiło
33 uderzenia na minutę mówi Jarosław Ścigała, tre
ner Talexu. - Trochę szko
da, że szkoleniowcy pol
skiej reprezentacji o tym
wcześniej nie pomyśleli.
Start odbył się w Irgis na
wysokości 900 m n.p.m. za
wodnicy mieli do pokona
nia 9,2 km z przewyższe
niem 1044 m z metą na
szczycie w Patscherkofel.
- Trasa była niezmiernie
trudna - opowiada Grze
gorz Dorszyński. - W nie
których miejscach trzeba

COLTI#

było biec zygzakiem, aby
pokonać wzniesienie. Na
czwartym kilometrze mia
łem kryzys. Nogi zaczęły
odmawiać posłuszeństwa.
Na metę wpadł jako
trzeci. Zwyciężył Stefano
Scanini z Włoch, przed
Czechem Janem Kresingerem. Do zwycięzcy Grze
gorz stracił 47 sekund a do
Czecha 14 sekund.
Zaledwie od 1,5 miesiąca
Grzegorz uprawia tą trudną
dyscyplinę. Jest już mi
strzem Polski i Czech, wy
grał też bieg Pucharu Świa
ta. Teraz wraca na bieżnię.
Chce wystąpić w mistrzo
stwach Europy w biegu na
3000 m z przeszkodami.
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bezpłatnych
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DA KAR

rwa nasz plebiscyt „Radni do tabli
cy", w którym oceniamy radnych i
dokonania rad. Dzisiaj do tablicy
stanęli radni z gmin Parchowo i Studzie
nice a za tydzień gminy Tuchomie i
Trzebielino. W tym plebiscycie chcemy
wybrać najlepszego radnego w powiecie
bytowskim, a także w każdej gminie.
Radni, którzy są oceniani różnie przyj
mują swoje oceny Niektórzy radni uwa
żają, że zostali przy ocenie potraktowani
zbyt surowo. Inni z kolei z pokorą przyj
mują nawet najbardziej surowe oceny,
uznając, że rzeczywiście nie wszystko
udało im się zrobić.

11 PRENUMERATA
Gazeta do domu

J

eszcze do 25 września można zamó
wić prenumeratę „Dziennika Bałtyc
kiego" na październik, dziennik w
prenumeracie jest tańszy o 42 proc. niż
w kiosku. Miesięczna prenumerata to
wydatek zaledwie 15 złotych. Kupując
gazetę codziennie w kiosku trzeba za
płacić 11 złotych więcej. W dodatku do
każdej co najmniej 3-miesięcznej pre
numeraty otrzymuje się estetyczną
skrzynkę na listy. To jednak nie wszyst
ko. Prenumeratorzy mogą brać też
udział w licznych konkursach z cennymi
nagrodami.
(r)

GMINA LIPNICA

Nieproszeni goście

D

wa domy w Łąkiem, gm Lipnica,
stojące obok siebie okradli w nocy
złodzieje. Najpierw włamali się do
domu w budowie należącego do obywa
telki Niemiec. Ukradli 6 grzejników i te
lewizor o łącznej wartości 2,3 tys. zł. Na
stępnie włamali się do sąsiedniego do
mu. Zabrali elektronarzędzia oraz tele
wizor o wartości 600 zł.

(GG)
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TRZY PYTANIA

Alkohol w zgodzie
z ustawą

BYTÓW. W najbliższy weekend na
dziedzińcu bytow
skiego zamku od
będzie się IV Po
morski Konkurs
Sygnałów i Muzy
ki Myśliwskiej.
Udział w konkur
sie weźmie około
100 sygnalistów z
całego Pomorza
oraz południowej
części Polski.

I

www.naszemiasto.pl
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SPRAWA
DLA REPORTERA

Rozmowa z Jarosławem Czerechowskim,
przewodniczącym Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Bytowie.

(MiKa)

sobota - 21 wrzesień
godz. 14 - Otwarcie konkursu; Miejski Dom Kultury
godz. 14:15 - Przesłuchanie solistów w klasach D, C, B, A, MSH
niedziela - 22 wrzesień
godz. 10 - Przesłuchanie solistów w klasach D, C, B, A, G; Miej
ski Dom Kultury
godz. 12 - Msza Myśliwska w kościele p.w. św. Filipa Neri
godz. 15 - Koncert laureatów, koncert muzyki myśliwskiej Re
prezentacyjnego Zespołu Polskiego Związku Łowieckiego z Po
znania pod dyrekcją Mieczysława Leśniczaka; dziedziniec zam-

BULWERSUJĄCA SPRAWA
Zaproszenie dla zmarłego

Nieżyjący już od czterech lat Franciszek Adamecki z Miastka otrzymał zaproszenie na pokaz po
ścieli wełnianej. Pokaz organizowany jest w
Miastku przez firmę z Siedlec. Zaproszenie zszo
kowało rodzinę zmarłego.
- Jestem tym zdruzgotana - mówi Małgorzata
Adamecka, wdowa po zmarłym. - Jak można coś
takiego zrobić.
W firmie organizującej pokaz nikt nie był w sta
nie powiedzieć skąd wzięli adres zmarłej osoby.
- Korzystamy z naszej bazy danych - mówi jeden
z pracowników. - Wykreślimy teraz to nazwisko
tego pana. Jest nam przykro. To skąd bierzemy
nazwiska adresy i nazwiska jest naszą tajemnicą.

(r)

SZANSA NA WYGRANA
Konkurs z firmą WIK

Od ubiegłego piątku „Dzienniku Bałtycki" wspól
nie z firmą handlową „WIK" prowadzi specjalny
konkurs. Codziennie na łamach gazety drukowa
ne są specjalne kupony. Trzeba je wyciąć, wypeł
nić, a następnie zrobić w jednym z punktów
„WIK" zakupy za co najmniej 10 złotych. Kupony
należy zostawić w punktach firmy „WIK". Dla
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundo
wane przez firmę „WIK". Do wygrania są: garnki
ze stali szlachetnej, trzy aparaty fotograficzne (w
tym jeden Polaroid), hulajnogi, ciągnik duży z na
pędem nożnym, żelazko, termos do kawy robot
ręczny do sałatek, kosmetyczka, plecak, koszulki,
chustki. Wielkie losowanie już w poniedziałek, 23
września o godzinie 12 (w kuponie opublikowa
nym w sobotę przez pomyłkę nie podaliśmy daty
losowania nagród).
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Przy jakiej ulicy mieści się restauracja WIK JOY?
Imię i nazwisko
Adres
Nr. telefonu

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

- Od ponad roku obowią
zuje znowelizowana ustawa o
wychowaniu w trzeźwości,
według której nie wolno pić
alkoholu pod sklepem, czy
barem na ulicy. Tymczasem w
Bytowie taki widok jest po
wszechny, m. in. podczas fe
stynów?
- Policja kontrolowała wie
le miejsc na terenie powiatu.
Kilkanaście osób zostało po
uczonych. Do sądów wpłynęły
123 wnioski o ukaranie osób
spożywających alkohol w
miejscach niedozwolonych,
tylko z gminy Bytów takich
•wniosków było 62. To jednak
nie wystarczy. Podczas wielu
przeprowadzonych
przez
członków komisji kontroli
okazywało się, że społeczeń
stwo nie wie, że spożywanie
napojów alkoholowych w
miejscach publicznych jest
zabronione.
- Na początku września ko
misja złożyła do rady w Byto

wie wniosek o przestrzeganiu
ustawy przez organizatorów
imprez i właścicieli sklepów
oraz barów.
- Chcemy, aby przy otrzy
maniu pozwolenia na sprze
daż alkoholu sprzedawca wie
dział, że ciąży na nim odpo
wiedzialność egzekwowania
tego, aby kupujący alkohol
spożywali go tylko w miejscu
•wyznaczonym. W ten sposób
być może uda się wyelimino
wać wędrówki ludzi z kuflami,
np. po dziedzińcu zamkowym,
podczas Dni Bytowa. Nie
przestrzeganie przez właści
cieli zakazu pozbawi ich kon
cesji, lub kolejnego pozwole
nia na sprzedaż napoi alkoho
lowych. Osobom, które nie bę
dą przestrzegały zakazu grozi
kara grzywny, nawet do 5 tys
zł.
- Czy chodzi o to, aby na
uczyć ludzi przestrzegania
przepisów przez surowe kara
nie?

Fot. archiwum

- Celem komisji nie jest sa
mo karanie. Dotychczas naru
szających przepisy tylko po
uczaliśmy. Przede wszystkim
chcemy, aby mieszkańcy mieli
pełną świadomość zakazu.
Przez kampanię informującą
chcemy przybliżyć społe
czeństwa przepisy ustawy i
dotrzeć do jak największej
liczby osób. Natomiast właści
ciele lokali mogą informować
konsumentów w różnej for
mie, np. ulotek, plakatów, czy
nawet przez służbą porządko
wą. Na plakatach zapowiada
jących imprezy pojawią się
też informacje, gdzie można
spożywać alkohol. Od po
czątku przyszłego roku bę
dziemy surowo egzekwować
przestrzeganie ustawy.
(GG)

OBYCZAJ

Chrzest pierwszaków
ot na miotle, picie mleka
na czas, wyścigi taczek,
tak wyglądały tegorocz
ne otrzęsiny pierwszoklasi
stów w Liceum Ogólno
kształcącym w Bytowie. Uro
czystość rozpoczęła się od
przysięgi pierwszoklasistów,
która brzmiała: „My przed
stawiciele podrzędnego ga
tunku catus kitecatus (ko
ty)...". Następnie każdy
pierwszak musiał wziąć
udział w jednej, przygotowa
nej przez uczniów czwartych
klasy, konkurencji oraz sko
rzystać z salonu fryzjerskie
go.

- Kiedyś takie otrzęsiny
odbywały się nieoficjalnie mówi Antoni Kaszczuk, dy
rektor ZSO w Bytowie. - My
postanowiliśmy to zalegali
zować. Uważam, że jest to
pewien rodzaj tradycji, który
warto kontynuować. Z tego
co słyszałem nawet pierw
szaki są zadowoleni z impre
zy.
W tym roku w otrzęsinach
wzięło udział 6 klas pierw
szych. Cała impreza trwała
około dwóch godzin. Zabra
kło jedynie tradycyjnej po
trawy, która składała się nie
tylko z artykułów spożyw
czych. Jednak na prośbę nie-

W zabawie brali również
wychowawcy klas pierw
szych.
Fot. M. Metel

których rodziców zrezygno
wano z tego punktu imprezy.
(MiKa)

POSTAĆ TYGODNIA

Turyści do Bytowa
Warszawy wrócił An
drzej Chmielecki, se
kretarz miasta. Uczest
niczył w trzydniowym forum
dotyczącym turystyki aktyw
nej. W konferencji wzięli
udział przedstawiciele pięt
nastu krajów. Sekretarz mia
sta przyjechał z pomysłami,
jak rozwinąć w Bytowie tury
stykę.
- Powodzenie przedsię
wzięcia zależy od drobnych,
z pozoru niepozornych
spraw - mówi. - W Bytowie
posiadamy bazę turystyczną,
hotele o przyzwoitym stan
dardzie, miasto jest już do
brze oznakowane, turysta nie
ma problemu aby gdzieś tra
fić. Nie da się jednak ścią
gnąć turysty, jeżeli miasto
będzie brudne, stan dróg do

jazdowych w fatalnym stanie
a promocja miasta zbyt mała.
Na te aspekty będziemy te
raz kładli główny nacisk.
Bytów jest teraz dla tury
stów mało atrakcyjny. Sa
mym zamkiem krzyżackim
turysty na dłuższy czas nie
da się zatrzymać. Dlatego
miasto chce nawiązać współ
pracę z Kościerzyną i Kartu
zami w sferze wymiany tury
stów, aby każde z miast za
chęcało do odwiedzenia
bratnich grodów.
- Rozwój turystyki to pew
na forma walki z bezrobo
ciem - zapewnia Andrzej
Chmielecki. - Młodzi ludzie
powinni zakładać biura tury
styczne, bazy agroturystycz
ne, ale o odpowiednim stan
dardzie. Turystyka musi być

Coś cię gryzie.
Nie możesz sobie poradzić z trud
ną sprawą.
Chcesz coś przekazać,
albo wyrazić swoją opinię.
Zadzwoń, lub przyjdź.
Codziennie od 9 do 17
w Bytowie i Miastku czekają na
sygnały od Czytelników
dyżurni reporterzy.
Dzisiaj przy telefonie dyżurują
Bytów,
ul. Wojska Polskiego 2
Leszek Literski
tel.822-79 47
Miastko
ul. Dworcowa 29
Michał Zajst
tel 857 17 72

CO SŁYCHAC
•Szpital. Z tego co ostatnio za

obserwowałam wnioskuję, że dy
rekcja bytowskiego szpitala i
władze powiatu troszczą się o
bytowski szpital. Uważam jed
nak, że ta troska jest nie wystar
czająca. Dużo się mówi, że nie
pozwolą na likwidację. Tymcza
sem likwiduje się punkt krwio
dawstwa. Zagrożone są poszcze
gólne oddziały. Kasa nie przedłu
ży umów i szpital musi zostać za
mknięty. Osobiście uważam, że
nasi włodarze i dyrekcja szpitala
powinni rozpocząć poważny dia^
log z przedstawicielami kasy i ™
sejmiku pomorskiego i ratować
to co się da, jeśli nie można już
wszystkiego. Lepiej niech zosta
nie tylko część oddziałów, niż
gdyby szpitala nie było w ogóle.
Henryk, mieszkaniec Bytowa
•Mapa. Pomysł z wydaniem
mapy lotniczej Bytowa (dodatek
do Dziennika Bytowskiego/Miasteckiego z dnia 6 września) był
świetny. Sądzę, że to był strzał w
dziesiątkę. Każdy chętnie poszu
kał na zdjęciu swojego domu. To
była naprawdę niezła zabawa.
Myślę, że to nie koniec i ukażą
się też inne zdjęcia, np. Miastka.
Lucyna z Bytowa
•Ogrodzony zamek. To co wy
darzyło się w Bytowie prawie
dwa tygodnie temu wstrząsnęło
każdym. Olbrzymi dębowy konar
przygniótł dwóch gimnazjalistów.
Teren na wzgórzu zamkowym na^
tychmiast został ogrodzony. Po
•
tym zdarzeniu głośno mówiono
że drzewa zostaną zbadane a te
ren będzie bezpieczny. Na razie
jednak cały czas teren jest ogro
dzony i nie widzę, aby tam ktoś
coś robił.
Henryk N. z Bytowa
•Grzyby. Pogoda w tym roku
sprawiła psikusa. Jestem miłośni
kiem grzybobrania. Sprawdziłem
już prawie wszystkie lasy w oko
licy całego powiatu i dla wszyst
kich grzybiarzy mam złą wiado
mość. Znalazłem zaledwie kilka
małych maślaków i kilka praw
dziwków w lesie w okolicach Lip
nicy. W pozostałych suche grzyb
nie. Liczę, że po ostatnich desz
czach grzyby zaczną rosnąć. Nie
musi ich być tyle co rok temu.
Grzybiarz

LICZBA
TYGODNIA

500 000
Fot. archiwum

profesjonalna. Nikt nie przy
jedzie tam,
gdzie sam
wszystko musi sobie zorga
nizować. Jeżeli miejsce jest
atrakcyjnie turystycznie to
za turystą przyjdzie i biznes.
Stawiając na turystykę, ale
profesjonalną stawia się na
rozwój miasta.
(W

tyle zfotych będzie
kosztować rozpoczęta
we wtorek przebudowa
ulicy Gdańskiej i Prze
mysłowej w Bytowie w
okolicach budowanego
supermarketu Lidl. 50
tysięcy zł na tę inwe
stycję przeznaczył Lidl.

I

Wydarzenia

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

pzieitnik
łltfcfeifc
Dziennik Bytowski/Miastecki

-mmmsmmmmm

Bytów. Mieszkańcy chcą odwotać wtadze miasta

Komu nie podoba
się tartak

•Dożywianie w szkołach

GMINA BYTÓW. Ponad 600 dzieci z gminy Bytów
do tej pory zostało objętych rządowych programem
„Wspierania gmin w dożywianiu uczniów". Na ten
cel Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał
ponad 64,5 tys. złotych.
- Każdego dnia zgłaszają się kolejne rodziny chcące
skorzystać z^pomocy. - mówi Elżbieta Paszki,
kierownik działu pomocy środowiskowej MOPS w
Bytowie. - Wystarczy jedynie złożyć podanie, które
przyjmowane są przez cały rok. Zgłoszenia dzieci,
mogą składać również pedagodzy szkolni oraz
pracownicy socjalni. Decyzja dotycząca przyznania
pomocy podejmowana jest na podstawie
rzeprowadzonego wywiadu środowiskowego.
Bardzo często kilkoro dzieci z jednej rodziny
korzysta z darmowych posiłków, gdyż kryteria ich
przyznawania są łagodniejsze, niż w przypadku
innych świadczeń.
Dożywianie na terenie gminy Bytów prowadzone'
jest w 13 szkołach, w 6 placówkach są to pełne
obiady, składające się z dwóch ciepłych dań. Koszt
jednego posiłku nie może przekroczyć 2,8 złotego.
W szkołach, w których nie ma stołówek, dzieci
otrzymują słodkie bułki, jogurty lub owoce.

ięciu mieszkań
ców
domów
znajdujących
się w pobliżu
bytowskiego
tartaku Seeger
Dach domaga
się odwołania niektórych
członków Zarządu Miasta
oraz kierownika Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i
Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego. Zarzucają im się
świadome łamanie prawa
związane z nielegalną rozbu
dową obiektów tartaku w By
towie oraz korupcję.

W innych gminach

Pismo już wpłynęło
Skierowali już oficjalny
sek do Rady Miejskiej,
o wybitny przykład tego,
ilka osób wykorzystując
stanowiska służbowe oraz
zależności z tego wynikające,
załatwiając interesy z korzy
ścią na rzecz spółki Seeger
Dach łamały prawo nie licząc
się z interesem społecznym i
mieszkańcami tej części mia
sta. Podjęte decyzje lokaliza
cyjne przez burmistrza mia
sta i członków zarządu na
stąpiły na drodze świadome
go i rażącego bezprawia. W
wyniku tych nieprawidłowo
ści i decyzji konkretnych
osób powstało zagrożenie
skutkujące
możliwością
znacznego uszczuplenia bu
dżetu miasta" - czytamy w
piśmie.
Swój wiosek dokumen
tni 12 przykładami dokuiSiftów, wraz z uzasadnie
niem popełnionych, ich zda
niem, nieprawidłowości.
Według wnioskodawców
władze miasta bezprawnie
wydały zgodę na rozbudowę
tartaku,, gdyż według planu
zagospodarowania
prze
strzennego miasta, ten teren
miał być przeznaczony pod

f

.Czy nieczynny od stycznia tartak Seeger Dachu stanie się przyczyną odwołania zarzą
du miasta na 3 tygodnie przed wyborami?
Fot. Leszek Literski

usługi związane z turystyką i
motoryzacją. Decyzja ustala
jąca warunki zabudowy i za
gospodarowania terenu wy
dana została, jak twierdzą, w
tajemnicy a strony nie zosta
ły o niej powiadomione. Le
szek Waszkiewicz, zastępca
burmistrza miał też przekra
czając swoje uprawnienia,
działać na korzyść spółki ze
szkodą dla interesu prywat
nego mieszkańców.

Zarzuty wyssane
z palca
Zastępca burmistrza za
rzuty mieszkańców przyjął
bardzo spokojnie.
- Już po raz kolejny ci pa
nowie starają się zrobić szum
wokół tej sprawy - mówi Le
szek Waszkiewicz. - Wcze
śniej zawracali głowę proku
raturze oraz ludziom w
Urzędzie
Wojewódzkim.
Żadna ze stron nie dopatrzy
ła się w naszych działaniach
znamion przestępstwa. Jest

to po raz kolejny mącenie w
tej samej wodzie. Ci panowie
sugerowali już podczas po
przedniej sesji Rady Miej
skiej, że od właściciela Se
eger Dachu będą domagać
się zadośćuczynienia w for
mie pieniężnej.
Burmistrz Waszkiewicz
nie obawia się też odwołania
ze stanowiska.
- Jeżeli moje odwołanie
nastąpiło na podstawie tych

śmiesznych zarzutów, to by
łoby to zagranie czysto poli
tyczne - mówi.
Czy na dwa tygodnie
przed wyborami niektórzy
członkowie zarządu zostaną
odwołani, o tym przekonamy
się na najbliższej sesji. Radni
będą nad tą sprawą debato
wać podczas sesji Rady Miej
skiej, która odbędzie się 9
października.
(W

Kilka faktów
Spór o Seeger Dach trwa od kilku lat. Naczelny Sąd Administracyjny ba
dał sprawę postawienia na placu budynków już dwukrotnie. W obu przy
padkach firma przegrała. Przeciwko tartakowi protestują mieszkańcy
okolicznych domów. Według planów zagospodarowania przestrzennego
ten teren pierwotnie nie był przeznaczony pod działalność przemysłową.
Tartak był jednak zakładem zatrudniającym ponad stu osób. W tym roku,
już po jego zamknięciu, zdecydowano się zmienić plany. Wokół zakładu
ma powstać pas zieleni, poszerzone mają być drogi. Wszystko po to, aby
zakład był, jak najmniej uciążliwy. Ostatnio zdecydowano też, aby sprze
dać firmie Seeger Dach plac, na którym mieści się tartak. Umożliwiałoby
to wznowienie produkcji i powrót do pracy blisko sto osób. Zaprotesto
wali jednak niektórzy radni i mieszkańcy, czego efektem jest teraz wnio
sek o odwołanie zarządu.

Bytów. Dar serca od rotarian

Hydroterapia dla chorych dzieci
ierwsza w Bytowie sala
do hydroterapii wodnej
powstaje w Prywatnym
Ośrodku Nauki przy ul. 1
Maja. Z masaży wodnych i
wszelkich zabiegów leczni
czych będą mogły korzystać
dzieci niepełnosprawne z
bytowskiego stowarzyszenia
Tęcza, ale nie tylko. Stowa
rzyszenie działa przy PON
od kilku lat. Założyli je rodzi
ce dzieci niepełnospraw
nych. Właściciele ośrodka
jedno ze swoich pomiesz
czeń nieodpłatnie przezna
czyli na działalność stowa
rzyszenia a przede wszyst
kim na zajęcia z dziećmi.
- W każdy piątek do sto
warzyszenia przychodzi gru
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pa rodziców ze swoimi dzieć
mi i sami z nimi pracują mówi Małgorzata Frącko
wiak ze stowarzyszenia Tę
cza.- Stowarzyszenie finan
sują w 95 procentach sami
rodzice i nie było nas stać na
żadne inwestycje. Kiedyś
udało nam się nawiązać kon
takt z grupą rotarian w
Gdańsku. Odwiedzili nas i
tak się zaczęło. Rotarianie
obserwując pracę naszego
stowarzyszenia i skromne
warunki, z jakimi się boryka
my byli wzruszeni.
Niedawno Stowarzyszenie
Tęcza otrzymało niespodzie
wanie oficjalną wiadomość,
że rotarianie z różnych stron
świata chcą im pomóc.

- Tym razem to my się zamontowano drabinki. Jest
wzruszyliśmy - mówi Frąc również stół do masażu i
kowiak. - Na spotkaniu za sprzęt do ćwiczeń.
gwarantowano nam pomoc.
- To dla naszych dzieci
Nigdy nie zapomnę słów:
wspaniała
sprawa - mówi
„damy wam przysłowiową
Frąckowiak.
W takiej wannie
„wędkę". Tą wędką okazała
się hydroterapia wodna z może przebywać jednocze
pełnym wyposażeniem.
śnie trójka dzieci, np. z wadą
Zbiórkę zorganizowali ro kręgosłupa. Cieszymy się z
tarianie z różnych stron
świata, m.in. Niemiec, Ho tych darów.
12 października na oficjal
landii, Stanów Zjednocznych
a nawet odległej australij ne otwarcie nowoczesnej sa
skiej wyspy Tasmania. Spra li hydroterapii do bytowskie
wę od początku pilotują rota go Stowarzyszenia Tęcza
rianie z gdańskiego klubu.
Obecnie w pomieszczeniu przyjedzie 40 osobowa dele
stowarzyszenia trwa remont. gacja rotarian z całego świa
Przywieziona została już no ta.
woczesna ogromna wanna, (GG)

Ilość dzieci objętych dożywianiem w szkołach w poszczególnych gminach powiatu by
towskiego (stan na 17 września):
Borzytuchom - 303 uczniów, dożywianie prowadzone jest w 7 szkołach, średni koszt jed
nego posiłku 2,20 złotych, w tym roku G0PS otrzymał 102,5 tys. złotych.
Czarna Dąbrówka - 450 uczniów, dożywianie prowadzone jest w 5 szkołach, średni koszt
jednego posiłku 1,20 złotych, w tym roku G0PS otrzymał ponad 88 tys. złotych.
Kołczygłowy - 443 uczniów, dożywianie prowadzone jest w 4 szkołach, średni koszt jed
nego posiłku 1,40, w tym roku G0PS otrzymał 115 tys. złotych.
Lipnica - 260 uczniów, dożywianie prowadzone jest w 6 szkołach, średni koszt posiłku
około 1 złotówki, w tym roku G0PS otrzymał ponad 38 tys. złotych.
Studzienice - 233 uczniów, dożywianie prowadzone jest w 4 szkołach, koszt posiłku około
1,33, w tym roku G0PS otrzymał 55,9 tys. złotych.
Trzebielino - około 390 uczniów, dożywianie prowadzone jest w 8 szkołach, średni koszt
posiłku 1,50, w tym roku GOPS otrzymał 82,3 tys. złotych.
Tuchomie - 318 uczniów, dożywianie prowadzone jest w 3 szkołach, średni koszt posiłku
1,10, w tym roku GOPS otrzymał ponad 47 tys. złotych.
Parchowo - 233 uczniów, dożywianie prowadzone jest w 2 szkołach, średni koszt posiłku
1,30, w tym roku GOPS otrzymał około 37 tys. złotych.
Miastko -1100 uczniów, dożywianie prowadzone jest w 16 szkołach, średni koszt posiłku
2,40, w tym roku MG0PS otrzymał 334 tys. 800 złotych (w tym 40 tys. złotych zostanie
przekazane na utworzenie nowych punktów żywienia).

•Złożyli wnioski
POWIAT BYTOWSE3. Starostwo Powiatowe oraz 8
gmin złożyło wnioski do Agencji Modernizacji i
Restrukturyzacji Rolnictwa w Gdańsku wnioski o
dotację w ramach programu SAPARD. Wniosków
nie złożyły jedynie gminy Lipnica i Studzienice.
Starostwo Powiatowe - 1 wniosek, remont drogi
Brzeźno Szlacheckie-Piaszczyna, szacunkowy
koszt inwestycji 1 min 650 tys. złotych.
Bytów - 3 wnioski, m.in. na rozbudowę i
modernizację zakładów utylizacji w Sierżnie,
szacunkowy koszt inwestycji 1 min 730 złotych.
Miastko - 2 wnioski, budowa sieci wodociągowej
wraz z przyłączami Węgorzynko-Lubkowo,
szacunkowy koszt inwestycji 905 tys. złotych oraz
hydrobotaniczne zagospodarowanie osadów przy
oczyszczalni ścieków w Dretyniu, szacunkowy
koszt inwestycji 270 tys. złotych.
Borzytuchom - 1 wniosek, budowa sieci
kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrówka,
szacunkowy koszt inwestycji 514 tys. złotych.
Kołczygłowy - 1 wniosek, na dofinansowanie
budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w
miejscowości Wierszyno, szacunkowy koszt
inwestycji 1 min 176 tys. złotych.
Tuchomie - 2 wnioski, budowa kanalizacji w
Tuchomiu, szacunkowy koszt inwestycji 1 min 200
tys. złotych oraz budowa wodociągu w
Kramarzynach, szacunkowy koszt inwestycji 170
tys. złotych.
Trzebielino - 2 wnioski, budowa kanalizacji w
Suchorzu, szacunkowy koszt inwestycji 1 min 312
tys. złotych oraz budowa i podłączenie
wodociągów w Poborowie i Owczarach do ujęcia w
Cetyniu, szacunkowy koszt inwestycji 246 tys.
złotych.
Parchowo - 2 wnioski, budowa kanalizacji w Nakli
i podłączenie do oczyszczalni w Parchowie,
szacunkowy koszt inwestycji ponad 2 min złotych
oraz budowa część drogi Żukówko-Belina,
szacunkowy koszt 225 tys. złotych.
Czarna Dąbrówka - 2 wnioski, budowa stacji
uzdatniania wody Czarnej Dąbrówce, szacunkowy
koszt inwestycji 500 tys. złotych oraz budowa
drogi o długości 550 metrów w Czarnej Dąbrówce,
szacunkowy koszt inwestycji 500 tys. złotych.
(MiKa)
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www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

REKLAMA

Pierwsza taka sieć internetowa w Polsce

MORSKI ODDZIAŁ TERENOWY
BIURA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

ul. Słowackiego 9, 80-257 Gdańsk, tel. (58) 348 24 30, fax (58) 348 24 65
http://www.morski.amw.com.pl
e-mail: mienie@morski.amw.com.pl

Powiat w

OGŁASZA PRZETARG USTNY PUBLICZNY NA:

SPRZEDAŻ:

samochodów dostawczych i ciężarowych, cystern, agregatów, dźwigów, sprzętu p.poi,
obrabiarek i innych.
Przetarg odbędzie się w Gdańsku w dniu 26 września. Szczegółowe informacje
pod numerami telefonów 348 24 66,348 24 68 lub w siedzibie oddziału.

L PRZETARG

=.

M!WVI
ł

Patronackie*

PaJiw

Rafinerii C3d«»n*»k}*aj BA

OLEJ OPAŁOWY
GRZEWCZY

Sprzedaż detaliczna i hurtowa paliw
i n f o l i n i a

76-241 Stara Dąbrowa. Nowa Dąbrowa II Słupska

tel (059) 811 34 57, 811 34 78, fax <059) 811 34 77

84.-220 Trzebielino

83-334 Miechucmo,

tel (058) 676 24 84 : 85
tel. kom, 0601 997 611

k Sierakowic
tel (058) 684 51 21

Ogłaszaj się

PRACO

zawsze we wtorek w Dzienniku
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, teł. (0-58) 30-03-506
Gdynia, ul. Starowiejska 17/2, tel. (0-58) 66-06-530
Słupsk, ul. Filmowa 3e, tel. (0-59) 848-17-30

B i u r a

Reklamy:

irtualny pająk
oplącze
już
niebawem po
wiat człuchowski. Nitki internetowej sieci uprzędą
urzędnicy z Kancelarii Pre
zydenta. Jak zapowiada Jerzy
Wysokiński, jeden z prezy
denckich ministrów, już
wkrótce do Człuchowa będą
pielgrzymowały delegacj e
urzędów powiatowych z ca
łego kraju. Wszystko dlatego,
że Człuchów ma być pierw
szym powiatem w Polsce, w
którym wdrożony zostanie
program „Bezpieczny powiat
- przyjazny dla ludzi". Dzięki
niemu do jednej sieci podłą
czone zostaną urzędy, jed
nostki policji, straży pożar
nej, szkoły, największe fir
my... Wszystko jest na dobrej
drodze. Najprawdopodobniej
już pod koniec października
podpisana zostanie stosowna
umowa i internetowy pająk
rozpocznie tkanie sieci.
- To, że program będzie
wdrażany właśnie w powie
cie człuchowskim jest już
niemalże pewne - twierdzi
Jerzy Wysokiński. - Do zała
twienia zostało już niewiele
formalności. Wszystko jest
na dobrej drodze.

Pierwszy w powiecie człuchowskim kiosk internetowy działa na podczłuchowskiej
stacji Canpol•
Fot. Piotr Furtak

Skorzystają również prze
ciętni mieszkańcy. Na uli
cach pojawią się bowiem tzw.
kioski internetowe. Będzie
można skorzystać w nich
bezpłatnie z Internetu lub
wysłać SMS-a.
Z projektu bardzo zado
woleni są człuchowscy poli
cjanci. Obecnie w całym po
wiecie mają do dyspozycji

zaledwie kilka komputerów. „na piechotę" mając do dys
W powiecie to zresztą za du pozycji papier i długopisy,
- Po wdrożeniu projek®
żo powiedziane. Wszystkie z
nich (łącznie z komputerem, - to się zmieni - twierdzi Alek
który człuchowski dzielnico sander Gappa, starosta człu
wy wygrał w plebiscycie chowski. - Ani policjanci, ani
„Dziennika" i PZU Życie) strażacy i urzędnicy nie będą
znajdują się w Człuchowie. narzekali na brak łączności z
W Debrznie, Czarnem, Prze internetem.
chlewie, Koczale i Rzeczeni
cy mundurowi radzą sobie (PW

REKLAMA

PROMOCJA !!!

Ogłaszaj się

Teraz blachodachówka

NOWA KOLEKCJA JESIEN-ZIMA 2002/03
JUZ W SPRZEDAZY
- płaszcze
- kurtki
- kostiumy
- garnitury damskie

BORGA'
Wiesz co masz na dachu!

szwedzka precyzja, fachowe doradztwo, raty,
gwarancja 15 lat, atesty i aprobaty, transport.
Pytał w autam*ewan«ch biurach gpmdafa:

blachodachówka
blachy trapezowe
okna dachowe
orynnowanie
akcesoria
obróbki
bramy

Gdynia
781 66 77
Gdańsk
301 67 12
Elbląg
(055)236 15 41
Kartuzy
685 32 99
Kościerzyna
686 72 44
Leśniewo
675 59 75
Lębork
863 22 77
Malbork
(055)647 16 85
Pruszcz Gd.
692 09 99
Reda
678 71 11
Starogard Gd.
563 90 95
Sztutowo
247 93 35
Tczew
531 97 84
Władysławowo
Żukowo

774 58 55
681 82 56

ul. Mostowa 14
ul. Warszawska 66
ul. Gdańska 28
ul. Wojska Polskiego 8
ul. Pucka 31
al. Wojska Polskiego 91
ul. Gdańska 16
os. Konstytucji 3 Maja 5A
ul. Gdańska 43 A

<

ul. Jagiellońska 55

<

ul. Łąkowa 4

\

ul. Kościerska 9

:

czwartek
w Dzienniku

Ogłaszaj się

Znak Jakości WOOLMARK

w Dzienniku

P
R
Pruszcz Gd., ul. Obrońców Westerplatte 1a,
teiyfax (0-58) 683-22-70, tel. 692-09-99
Tczew, ul. Jagiellońska 55, tel. 531-97-84
Żukowo, ul. Kościerska 9, tel./fax (0-58) 681-82-56
Reda, ul. Gdańska 16, tel/fax (0-58) 67-87-111
Sztutowo, ul. Gdańska 43A, telYfax (0-55) 247-93-35
21800354/A/1154

M
0

C
J
A

w środę

Mj)

Lato na dachu

0

www.makro-bud.com.pl

tel. (0-59) 848-17-30

zawsze

PRZETARGI
i

tel. (0-58) 66-06-526

Stupsk, ul. Filmowa 3e

Szlachetne tkaniny. Wyłącznie najcenniejsze surowce. Różno
rodność strukturalna i fakturaina tkanin. Wyjątkowa miękkość,
lekkość, puszysłość i delikatność. Bogate wzornictwo oraz ga
ma ciepłych karnet beży i brązów.

Ogłaszaj się

zawsze
we wtorek

tel. (0-58) 30-03-265

Gdynia, ul. Starowiejska 17/2

ul. Świętojańska 51
ul. Tkacka 22/26
ul. Bałuckiego 14 a
ul. Czerwonego
Krzyża 5/11

ul. Słupska 18
ul. Obr. Westerplatte 1A

Biura Reklamy:

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

Sklep Firmowy Aryłon Chmielno
k. Kartuz, tel. 684*20*22
Aryton Gdynia,
Juwena Gdańsk,
Claudia liblcfg,
Moda Club ilblęg,

ul. Rdestowa 41

zawsze we wtorek
w Dzienniku

Dacłizicoelwcrke

NELSKAMP

BRAAS

DWI IV

NOWA OFERTA!!!

BLACHODACHÓWKII TRAPEZY

od 18,99 zVm2

DACHÓWKA CERAMICZNA

od 27,99 zł/m2

DACHÓWKA CEMENTOWA

od 21,00 zł/m;

STOLARKA OKIENNA
PCV i z DREWNA
PŁYTY GIPSOWE
I WEŁNY

BOUX SYSTEMY OCIEPLEŃ

od 23,40 zł/m2

W PROMOCYJNYCH

ATRAKCYJNE RABATY NA DODATKI, OKNA DACHOWE I ORYNNOWANIE

CENACH!!!

ZAPEWNIAMY komplet materiałów na dach, transport i bezpłatne doradztwo techniczne

Za kompletny dach, docieplenie budynku lub okna otrzymasz dwuosobowe wcza

(talon ważny 1 rok)

WIECZÓR Dziennik
wybrzeża Baftycki%
Ogłaszaj się!

Skład Art. Met. Bud. i Narzędzi

piątek
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Oferta ważna do 25 września 2002 r.

83-400 Kościerzyna, ul. 8 Marca 3-4
EKONOMICZNE, EKOLOGICZNE
KOTŁY GRZEWCZE „HAJNÓWKA"

<sę>

spalajqce odpady, drewno,
trociny, słomę, węgiel

4

WYMIANA OLEJU J

KOTŁY NA MIAŁ
Palenie raz na dobę
Sprawność 82-86%, Certyfikat ekologiczny

10150873/A/890

» • " WYMIANA FILTRA OLEJU v/

Mobil

OKAZJA!

®she" PRZEGLĄD SEZONOWY
* szczegóły promocji w sklepie

im. Untftu

kilometrów

AMORTYZATORY

REGENERATORY £
KOLORÓW Ś$£M

Montaż
GRATIS!

Tylko do końca września obowiązują wyjątkowo
korzystne oferty zakupu nowego FIATA

s/

^pSreiWI

15,*+\GRATIS
fwosiT
oo

SEICENTO
-tańsze o 5

500 zł*

PON3HnrH
LETNI

mPRZ

PUNTO

-od 29 900*

modele Active i Dynamie dostępne za 50% ceny
Oferta ważna przy odkupie. Dotyczy wybranych modeli, liość sarpochodów ograniczona,

PUH AUTO-MOBIL Sp. z o.o.
Wejherowo, ul. Gdańska 17, tel. 672-14-72
Gdynia, ul. Węglowa 22, tel, 861-50-95

największy wybór
w najniższej cenie

Kościerzyna, ul. Kościerska Huta 8F. tel. 886-77-31
Żukowo, ul. Armii Krajowej 12, tel 684-93-95
Kartuzy, ul. Sambora 6, tel, 681-09-63

m

Twoje AutO CetltrUm
CENTRUM NORAUTO GDANSK-KIEŁPINEK

przy Centrum Handlowym AUCHAN, ul. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 00
OTWARTE: PON-SOB: 9.00-20.30, NIEDZ. 10.00-18.00

SZANSA NA LEPSZE JUTRO
ZBMM KURTA

Rząd Stanów Zjednoczonych
rozda obywatelom z innych
krajów ponad 55 000 wiz typu
DV tak zwanych „Zielonych
Kart". Posiadacz „Zielonej Karty"
i jego rodzina otrzyma takie
same prawa, jak Amerykanie.
Będzie mógł m.in. podjąć legalną
pracę, a on i jego rodzina będą
objęci taką samą opieką, jaką
mają obywatele amerykańscy.
„Zielona Karta" ważna jest
przez całe życie.
Zaplanuj swoją przyszłość
i twojej rodziny
Jeżeli masz ukończone 18 lat
i wykształcenie średnie, to speł
niasz warunki i masz duże szanse
otrzymania „Zielonej Karty".
Ale to nie wszystko. Jeżeli masz
rodzinę, a twoje dzieci mają
poniżej 21 lat i są niezamężne,
otrzymujecie każdy po jednej
wizie. Co to oznacza? Możesz
pracować legalnie i jesteś objęty
opieką na takich samych zasa
dach, co obywatele Stanów Zjed
noczonych. Studenci z „Zieloną
Kartą" płacą na wielu uniwersy
tetach mniej, nawet o 2/3 opłat.
„Zielona Karta" to zabezpiecze
nie twojej przyszłości, ponieważ
ważna jest przez całe życie. Nie

musisz od razu wyjeżdżać do
USA. Nie musisz też tam osie
dlać się na stałe. W tej
sprawie moc obowiązującą mają
amerykańskie przepisy imigracyjne.
55 000 wiz przyznawanych
każdego roku
Każdego roku losowanych jest
55 000 osób, lecz wydawanych
wiz jest dużo więcej. Liczba ta
jest powiększana o członków
rodziny, którym „Zielone Karty"
przyznawane są automatycznie.
Szansę wygrania zwiększa fakt,
że aż 40% przyznanych w ostat
nich latach wiz przypada na
Europę. Przykładowo w ostat
nim losowaniu Polacy otrzymali
aż 3855 wiz, Węgrzy 101, Niemcy
850, Czesi 116, Francuzi 207,
Włosi 168.*

*Dane na podstawie raportu
U.S. Department of State

Nie zmarnuj swojej szansy
W ubiegłym roku odrzucono aż
40,38% * źle wypełnionych zgło
szeń. Skutkiem tego jest bardzo
restrykcyjne podejście władz
USA
do
nieprawidłowych
podań. Najmniejszy błąd wyklu
cza daną osobę z losowania.

Przyczyną jest brak wiedzy, co do
zasad obowiązujących w przy
padku loterii wizowej. Przykła
dowo, formularz musi trafić pod
wskazany adres, przypadający na
dany kraj, w ciągu ustalonych 30
dni. Jeżeli zgłoszenie dojdzie
1 dzień przed lub po terminie
określonym przez władze, nie
będzie rozpatrywane. Są też inne
wymagania! Nazwisko musi być
podkreślone, koperta i zdjęcie
posiadać określone wymiary
oraz kilka innych.nieuciążliwych
wymogów, których niespełnienie
dyskwalifikuje kandydata.
Zwiększ swoje szanse
Jeżeli chcesz otrzymać „Zieloną
Kartę", nie zwlekaj i nie ryzykuj.
Pamiętaj, że 40% wiz przypada
na Europę. Natomiast ponad
40% wszystkich zgłoszeń jest
odrzucanych, ponieważ nie speł
niają wymogów ustalonych przez
urząd imigracyjny. W przypadku
współmałżonków ich szanse
wzrastają, mogą ubiegać się o
wizę osobno. Pamiętaj, że
„Zielona Karta" jest ważna przez
całe życie. To zabezpieczenie
Twojej przyszłości i Twojej
rodziny.
Proponujemy Ci prawidłowe
wypełnienie zgłoszenia oraz

wysłanie go w odpowiednim ter
minie pod prawidłowy adres.
Opinia

W 2001 roku skorzystałem
z usług firmy PPW Consulting.
Dzięki ich doświadczeniu, wie
dzy i profesjonalnemu podejściu
do obowiązków miałem pew
ność, że wszystkie formalności
zostały spełnione. Dowodem
tego jest fakt, że otrzymałem
wizę w ostatnim losowaniu.
Mariusz Waszewski, Giżycko
Usługa bez ryzyka
Cena za prawidłowe wypełnienie
formularza, wysłanie pocztą
lotniczą wynosi jedynie 73 zł, dla
2 osób zniżka J46" 126 zł. Nie
ponosisz przy tym żadnego ryzyka,
ponieważ za usługę zapłacisz

dopiero po podpisaniu przez
Ciebie prawidłowo wypełnione
go podania. Ale to nie wszystko!
Jeżeli skorzystasz z naszych
usług i otrzymasz dokumenty ze
Stanów Zjednoczonych, zobo
wiązujemy się za darmo wypełnić
je w języku angielskim oraz prze
tłumaczymy list i instrukcję.
Nie zwlekaj! Zostało niewiele
czasu! Wyślij załączony kupon
jeszcze dziś na adres: P.P.W. Con
sulting, Biuro Obsługi Klienta
ul. Raszei 5/11, 01-410 Warszawa
lub faksem: (0 prefix 22) 836-48-79
lub zadzwoń: (0prefix 22) 836-48-79.
(pon.-pt. 8-18, sob. 9-13),
Po przesłaniu zgłoszenia skon
taktujemy się z Tobą w celu
pobrania niezbędnych informa
cji, które muszą być zawarte
w formularzu.

Tak! Chcę wziąć udział w losowaniu wiz DV. Po spełnieniu wszystkich
formalności związanych z prawidłowym wypełnieniem zgłoszenia, zapłacę
73 zł lub 126 zł w przypadku zgłoszenia 2 osób. Jednocześnie firma PPW
Consulting zobowiązuje się do wypełnienia dokumentów nadesłanych
do mnie ze Stanów Zjednoczonych.
WR/09/20
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
Wyślij pocztą lub faxem (0 prefix 22) 836-48-79 lub zadzwoń
Tekst na prawach ogłoszenia 10151616/A/24
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Pismiono Kaszebsczi Zemi

Wióldżi Kaszebi
Ks. bp dr Andrzej Śliwiński

Bogactwo etniczne Kaszubów

Urodzi! się 6 stycznia 1939 roku
wWerbłini koło Pucka. Uczęsz
czał do niższego Seminarium
Duchownego w Wejherowie i
do Collegium Marianum w Pel
plinie. W latach 1956-61 by!
alumnem Wyższego Semina
rium Duchownego w Pelplinie,
gdzie otrzymał święcenia kapłańskie. Po wikariacie w Wygodzie Łączyńskiej, studiował teologię
dogmatyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubel
skim. Tam uzyskał tytuł licencjata i doktora teolo
gii. W 1968 r. został wykładowcą teologii funda
mentalnej oraz duszpasterzem rodzin i służby
zdrowia. Był także diecezjalnym duszpasterzem
akademickim i Ludzi Morza. W 1986 r. otrzymał
nominację na biskupa sufragana chełmińskiego.
Sakrę biskupią otrzymał z rąk kardynała Józefa
Glempa, prymasa Polski. W latach 1986-1992 był
proboszczem parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Gdyni i odpowiadał za Diecezjalne Stu
dium Teologiczne w Gdyni. 25 marca 1992 roku
został mianowany pierwszym biskupem nowo
utworzonej diecezji elbląskiej. Zorganizował tam
Seminarium Duchowne i kilka domów formacyj
nych. Utrzymuje serdeczne więzy z Kaszubami,
uczestnicząc w wielu uroczystościach i spotka
niach, nie tylko kościelnych. Żywo interesuje się
wprowadzaniem kaszubszczyzny do liturgii mszy
świętej. Niejednokrotnie przemawiał po kaszubsku podczas różnych regionalnych uroczystości.
Jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień, w
tym honorowym członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

(ela)

Kąsk do śmiechu
Parobka zwolnic
Wieczór w łóżku Stach ómaklół kąsk Ana pó piersach
i rzekł:
- Czejbe te mia jesz dwa tacze, tej me be mógłe nasza
dójną knaga sprzedać.
Ana tej ómakla Stacha kąsk niżi i powiedzą:
- A czejbe te mioł jesz jednego taczegó, tej me be
mógle parobka zwolnic.

Z kaszebsczi pólece
0 nazwiskach kaszubskich
1 pomorskich
Ukazał się drugi, obszer
niejszy od pierwszego, tom
„Nazwiska Pomorzan - po
chodzenie i zmiany" prof.
Edwarda Brezy We wstę
pie autor napisał o spo
strzeżeniach i informa
EDWARD BREZA
cjach uzyskanych po uka
NAZWISKA
zaniu się pierwszego tomu
POMORZAN
książki. Niektóre z sugestii
mcHi.mme. i aatim
czytelników zostały
uwzględnione, jak cho
ciażby krótkie przedsta
wienie geografii nazwisk na Pomorzu i Kaszu
bach. W nowym tomie znalazło się wiele nazwisk
takich samych, jak nazwy miejscowości, które hi
storycznie były notowane na Pomorzu i współcze
śnie zaświadczone w „Słowniku nazwisk współ
cześnie w Polsce używanych". Dla czytelników nie
posiadających pierwszego tomu powtórzono skró
ty źródeł i opracowań. Znalazły się tu m.in. tak
popularne nazwiska kaszubskie, jak: Belgrau, Bychowski, Dampc, Falk, Gruchała, Lesnau, Prymka,
Sobisz, Remus, Stobba, Tybur, Witemberg, Zielke i
wiele innych. W opracowaniu znalazł się również
alfabetyczny spis rodzin szlacheckich, z używany
mi przez nie przydomkami. Książka daje możli
wość poznania mieszkańcom naszej ziemi etymo
logii ich nazwisk, a w części także historii rodów,
a tym samym gruntownego pogłębienia wiedzy o
swoich korzeniach.

(ela)
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Dodatek kaszubski do „Dziennika Bałtyc
kiego", 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny
9/11, teł. 301-20-27. Redaktor prowadzący:
Eugeniusz Pryczkowski.

Język nie gwara

J

ęzykowy status ka
szubszczyzny nur
tował językoznaw
ców i regionalistów
od połowy XIX
wieku, czyli od
pierwszych wystą
pień Floriana Ceynowy,
zwanego ojcem regionali
zmu kaszubskiego. Zazwy
czaj problemem tym intere
sowali się naukowcy spoza
Kaszub. Dziejowym przeło
mem było wydanie w 1893
roku „Słownika języka po
morskiego, czyli kaszub
skiego" wybitnego krakow
skiego językoznawcy, prof.
Stefana Ramułta. Mimo to, z
przyczyn politycznych - co
wykazał prof. Gerard Labu
da w książce „Pod urokiem
mowy kaszubskiej" - polscy
naukowcy traktowali kaszubszczyznę jako gwarę.
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U Aleksandra
Majkowskiego
W roku 1925 Aleksander
Labuda z Janem Trepczykiem spotkali się z Aleksan
drem Majkowskim, później
szym autorem najwybitniej
szego w literaturze kaszub
skiej „Życia i przygód Remusa", i spytali go o języko
wy status kaszubszczyzny.
Ten zdjął z półki dzieło Ra
mułta i odpowiedział:
- Gdybym ja wam to samo
powiedział, moglibyście mi
uwierzyć lub nie, ale naj
wyższej instytucji naukowej
w Polsce, jaką jest Akade
mia Umiejętności w Krako
wie, ja szczerze wierzę i ta
ka jest odpowiedź na wasze
pytanie. Reszta zależy od
was.
Tą „resztą" były stworzo
ne przez nich perły literatu
ry kaszubskiej. Wciąż nie
doścignionym i najchętniej
czytanym felietonistą jest A.
Labuda, natomiast J. Trepczyk jest - i z pewnością
długo pozostanie - mi
strzem (mestrem) współ
czesnych pisarzy regionu.
Jego pieśń „Kaszebskó
Królewó" śpiewana jest w
kościołach całych Kaszub, a
utwór „Zemia rodno" stał
się hymnem młodej inteli
gencji kaszubskiej. Warto
zaznaczyć, że język ich
twórczości jest autentyczny,
wyzyskuje całe bogactwo

Szkoła w Rębie (niestety już zlikwidowana) jako jedna z pierwszych wprowadziła naukę języka kaszubskiego na początku lat 90.
Fot.EugeniuszPryczkowski

językowe regionu, także
piękne archaizmy. Jednakże
właśnie ten język cieszy się
największą percepcją i
uznaniem współczesnych
literatów, w odróżnieniu od
tekstów stylizowanych na
kaszubski, a drukowanych
w latach 60., na przykład w
dwutygodniku „Kaszebe"
przez propagatorów dialek
tu kaszubskiego. .

Zrzeszińcy
wychowani na gruncie
przedwojennej nauki, na
szczęście byli konsekwent
ni. Gdy cenzura dozwalała,
polemizowali z „twórcami"
dialektu. Echa polemik do
tarły do językoznawcy po
znańskiego, prof. Alfreda
Majewicza, który stwierdził:
- Poza granicami Polski, ka
szubskiemu, w zasadzie po
wszechnie, specjaliści w
dziedzinie klasyfikacji języ
ków przyznają status od
rębnego języka, natomiast
w Polsce specjaliści od dia
lektologii oraz od kaszubsz-

Co to jest mniejszość etniczna
Deklaracja ateńska z 1992 roku opracowana przez delegatów państw z
Rady Europy mówi, że mniejszość to każda grupa obywateli liczebnie
mniejsza od reszty populacji, o odrębnych cechach kultury, religii, języka,
która dąży do zachowania tego wszystkiego. Kaszuby w kontekście tej
deklaracji spełniają wszystkie cechy mniejszości etnicznej. Sami najczę
ściej określają się grupą etniczną, jednakże to jest termin socjologiczny.
W dokumentach mających moc prawną widnieje termin: mniejszość et
niczna. Jeśli Kaszubi chcą, by język kaszubski i kultura, były objęte praw
ną ochroną państwa polskiego, to muszą być uznani za mniejszość et
niczną.

czyzny twierdzą, że udo
wodnili dialektalny status
kaszubskiego w stosunku
do języka polskiego - tak,
jakby jakikolwiek dowód w
tej sprawie był w ogóle
możliwy do przedstawienia.
Majewicz uznał, że status
językowy jest faktem, po
nieważ przesądzili o tym
dzieła stworzone przez sa
mych Kaszubów. Niejako
podsumowaniem tych dzieł,
świadczących o językowym
statusie kaszubszczyzny,
jest książka „Kaszubszczy
zna Kaszebizna", wydana
przez Uniwersytet Opolski
w ramach serii „Najnowsze
dzieje języków słowiań
skich", która w jednym rzę
dzie stawia język kaszubski
wśród licznej rodziny języ
ków słowiańskich. Redakto
rem naukowym dzieła jest
gdański uczony, Kaszuba,
prof. Edward Breza.
Dzięki tym działaniom ję
zyk kaszubski obecny jest

już w szkole, a także w Ko
ściele. Do jego zachowania i
głębszego poznawania

zachęcał Ojciec
Święty

^

Jan Paweł II w Sopocie 5
czerwca 1999 roku. Bo do
brze rozumie, jaką jest war
tością. Bo wie, że jest pod
stawą tożsamości kaszub
skiej, na którą składa się
bogata kulturowość, etos
uczciwości, pracy, religijno
ści i patriotyzmu polskiego.
Patriotyzmu, który kaszub
ska mniejszość etniczna
udowodniła wielokrotnie
jak mało kto, zwłaszcza w
czasie i po I wojnie świato
wej oraz w Piaśnicy, Szpęgawsku i innych miejscach
martyrologii II wojny świa
towej. Jakże ważne są to ce
chy, szczególnie w kontek
ście jednoczenia się Europy.
Eugeniusz Pryczkowski

Dzieła w języku kaszubskim
W powojennej Polsce - z przyczyn politycznych - traktowano kaszubski
jako gwarę języka polskiego. Przełomem było wystąpienie językoznawcy
z Poznania, prof. Alfreda Majewicza w 1989 roku, który uznał, że nauko
wy dowód w tej sprawie jest niepotrzebny, a wręcz niemożliwy, gdyż
zdecydowali już o tym użytkownicy języka, czyli sami Kaszubi. Nic bo
wiem nie przesądza tej kwestii bardziej niż dzieła stworzone w danym ję
zyku. Do nich przede wszystkim należą dwa tłumaczenia Biblii, modlitew
nik kaszubski „Me trzimóme z Boga", liczne słowniki, w tym Jana
Trepczyka „Słownik polsko-kaszubski" zawierający 60 tysięcy haseł
(Gdańsk 1994), antologie prozy i poezji oraz elementarz „Kaszebscze
abecadło" (Gdańsk 2000) i podręczniki do nauki języka. Wydanie pod
ręcznika, „by otworzył kaszubszczyźnie drzwi do szkoły podstawowej",
było jednym z marzeń prof. Gerarda Labudy wyrażonego w 1997 roku.
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RADNI GMINY PARCHOWO
•Tomasz Krzysztof Bąkowski - z Nakli, pracownik umy

słowy, popierany przez Komitet Wyborczy Niezależni,
członek komisji społecznej w opozycji do zarządu, naj
młodszy z radnych, ostatnio często nieobecny.
•Andrzej Dołębski - leśnik z Nakli, popierany przez Nie
zależny Komitet Wyborczy. Członek komisji społecznej, li
der opozycji, nie kryje swojej niechęci do wójta i zarządu,
z założenia neguje wszelkie ich inicjatywy i działania.
•Jerzy Dziemiński - rolnik z Parchowa popierany przez
Stowarzyszenie Producentów Rolnych „PAROL" w Par
chowie. Członek komisji rewizyjnej. Spokojny, zabiera
głos w zasadniczych kwestiach dotyczących rolnictwa.
•Zbigniew Gański - rolnik z Gołczewa, popierany przez
„PAROL". Zastępca przewodniczącego rady, członek ko
misji gospodarczej. Rzadko zabiera głos. Interesuje się,
przede wszystkim sprawami rolnictwa.
•Piotr Głodowski - rolnik z Chośnicy, popierany przez
OSP. Członek zarządu gminy, członek komisji gospodar
czej, świadomy wyznawanego przez siebie systemu war
tości, którym kieruje się w swojej pracy.
•Bogdan Hnatiuk - rolnik z Żukówka, popierany przez
Komitet Wyborczy „Strażak". Przewodniczący komisji
społecznej, zawsze aktywny w sprawach sołectwa.
•Józef Jakusz - masarz z Jeleńcza. Popierany przez Ko
mitet Wyborczy Stropno. Członek komisji społecznej, w
opozycji do zarządu, dużo uwagi poświęca czasami roz
trząsaniu mniej istotnych spraw.
Wiesław Kinowski - strażak z Syiczna, popierany przez
OSP. Przewodniczący komisji rewizyjnej, zaangażowany
w sprawy społeczne a nade wszystko żywo zaintereso
wany dobrą kondycją budżetu straży.
•Andrzej Kurkowsla - przedsiębiorca z Parchowa popie
rany przez strażaków, członek komisji gospodarczej, prze
wodniczący budżetowej. Aktywny na sesjach. Włącza się
w społeczne inicjatywy i współpracę z partnerami zagra
nicznymi.
•Franciszek Lewiński - prowadzi działalność gospodar
czą w Parchowie. Popierany przez „PAROL". Członek ko
misji rewizyjnej i budżetowej. Uosobienie spokoju i roz
sądku, Odzywa się rzadko, ale zawsze celnie, aktywny.
•Tomasz Majkowski - Prowadzący działalność gospo
darczą z Jamna. Popierany przez OSP, Przewodniczący ra
dy, członek komisji społecznej i budżetowej. Angażuje się
w wielu sferach działalności społecznej. Samorządowiec
z krwi i kości.
•Piotr Pachura - strażak z Soszycy, popierany przez Ko
mitet Wyborczy „Strażak", zastępca przewodniaącego
rady, członek komisji społecznej. Żywo interesujący się
sprawami gminy, konstruktywnie i skutecznie działa na
rzecz sołectwa.
•Marek Pyrcha - rolnik z Parchowa. Popierany przez
„PAROL". Członek zarządu gminy i komisji gospodarczej,
konkretny, zdecydowany, odważnie broniący swoich racji.
•Aleksander Szyca - rolnik z Jamna, popierany przez
„PAROL", przewodniczący komisji gospodarczej, dogłęb
nie analizuje wszelkie problemy z wykorzystaniem dużej
wiedzy merytorycznej.
•Wacław Windorpski - rolnik z Nakli, popierany przez
Niezależny Komitet Wyborczy, członek komisji gospodar
czej, niekiedy ulega wpływom opozycji.

RADNI GMINY STUDZIENICE
I Jerzy Szpakowski - wójt gminy Studzienice, radny z li

sty Nasza Mała Ojczyzna. Silna osobowość i autorytet.

•Stanisław Rzepiński - radny z listy Nasza Osława Dą

EjSSS Dziennik

Radni do tablicy

browa, przewodniczący Rady Gminy, nie ma takiej spra
wy w gminie, której by nie próbował dotknąć, każde wy
stąpienie to przemówienie.
•Bogdan Górny - radny z listy Nasza Mała Ojczyzna,
przewodniczący komisji budżetowej, uosobienie spokoju,
wzór strażaka połączony z zaangażowaniem w sprawy
mieszkańców i młodzieży.
•Janina Werra - radna z listy Wśród Swoich, nauczyciel
i kobieta w zdominowanej przez mężczyzn radzie.
•Józef Litwiński - radny z listy Porozumienie Ugoszcz,
zawsze aktywny i często krytyczny.
•Jarosław Łoza - radny z listy Wsi Rabacino, zwolennik
kompromisowych rozwiązań, zawsze w dobrym humo
rze.
•Kazimierz Kulas - radny z listy Wsi Półczno, przewod
niczący komisji rozwoju społeczno-gospodarczego. Spo
kój, rozwaga i fachowość szczególnie w sprawach wsi i
rolnictwa - to jego atuty.
•Sławomir Czajkowski - radny z listy Gmina 2000,
przewodniczący komisji oświaty, kultury, sportu i turysty
ki, w trakcie kadencji został ojcem, co nie odbiło się na
zaangażowaniu w sprawy wsi.
•Tadeusz Gostomczyk - radny z listy Tadeusza Gostomczyka, przewodniczący komisji rewizyjnej, najmłodszy
radny, najlepszy bramkarz w historii samorządu.
•Władysław Morawski - radny z listy AWS, aktywny i
bardzo zaangażowany w sprawy swojej wsi i młodzieży,
dostrzega duże i małe sprawy swojej wsi.
•Baumgard Werner - radny z listy Wsi Półczno 2002,
najstarszy radny, barwna postać, do wszystkiego pod
chodzi na chłopski rozum. Na każdej sesji zabiera głos
szczególnie na temat swojej wsi.
•Andrzej Spierewka - radny z listy Andrzeja Spierewki,
ze spokojem i uporem rozwiązał wiele problemów wsi,
straży i młodzieży.
•Donata Trawicka - radna z listy Donaty Trawickiej,
społeczniczka, niezwykle zaangażowana w udzielanie
pomocy potrzebującym.
•Paweł Chyrkowski - radny z listy Wsi Przewóz, powol
ny, spokojny i bardzo rzeczowy.
•Witold Szewel - radny z listy Kaszubi, często zabierał
w głos w sprawach swojej wsi, przeplatając je stwier
dzeniami i morałami w czystym języku kaszubskim.

Ijgl

Dziennik Bytowski/Miastecki

METRYCZKA GMINY PARCHOWO

Męska rada ^{jl
W

skład rady gminy
wchodzi 15 radnych.
Od początku kaden
cji skład rady nie zmienił się.
Do września odbyło się 37
posiedzeń. Podjęto 225
uchwał. Frekwencja wynio

sła średnio 91,2 procent. W
radzie działają 4 komisje: re
wizyjna, gospodarcza, spo
łeczna i budżetowa. W jej
składzie nie ma żadnej ko
biety.

H LICZBA RADY

37
tyle wynosi średni
wiek radnego w gmi
nie Parchowo.

MINUSY

©

Brakuje pracy
•Wysoki poziom bezro
bocia•Brak nowych inwe
storów•Zmniejszenie ilości

ośrodków wczasowych•Nie •Brak odpowiednio sfor
objęcie programem segrega mułowanej polityki rolnej w
cji odpadów wszystkich gminie

PLUSY

Poprawiają warunki życia

©

w
Parchowie)
• Oddanie do użytku Golczewo-Jeleńcz • Re stadion
oczyszczalnia ścieków wraz mont mostu na Słupi • Zorganizowanie pierw
z kanalizacją w Parchowie •Sukcesywna moderniza szych samorządowych do
•Wybudowanie sali'gim cja dróg gminnych•Opra
nastycznej wraz z zaple cowanie studium uwarun żynek wojewódzkich i ob
czem i boiskiem w Nakli kowań i kierunków zago chodów 750-lecia Parchowa
•Wykonanie nowych dru spodarowania przestrzen •Udział trzech sołectw w
gich odwiertów wodnych i nego gminy•Przygotowa Programie Odnowy Wsi Po
modernizacja stacji uzdat nie dokumentacji pod ko morskiej • Modernizacja
niania wody oraz wodocią lejne inwestycje (kanaliza
gu w Bawernicy Wybudo cja Nakla, droga Zukówko- oświetlenia•Wprowadze
wanie•Doprowadzenie do Bylina, rozbudowa gimna nie zorganizowanego od
realizacji budowy drogi zjum w Parchowie, boisko bioru odpadów

METRYCZKA GMINY STUDZIENICE

Cztery komisje^

W

skład Rady Gminy
Studzienice wcho
dzi 15 radnych, w
tym dwie kobiety Dotych
czas odbyło się 35 sesji, na
których
podjęto
212
uchwał. Średnia frekwencja
podczas sesji wynosiła 93,3
procent. W radzie działają

cztery komisje stałe, tj. ko
misja rewizyjna, składająca
się z trzech osób, komisja
oświaty, kultury, sportu i tu
rystyki - 12 osób, komisja
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy - 10 osób,
komisja budżetowa - 3 oso
by

PLUSY

W złotej setce
•Utrzymanie płynności tleniowej).•Gmina dwu
finansowej gminy.•Konse krotnie zajęła miejsce w „Zło
kwentne prowadzenie przy tej setce" najwięcej inwestu
jętej 12 lat temu strategii jących samorządów w Polsce.
związanej z rozwojem bazy •Znaczny rozwój budownic
oświatowej (remonty szkół, twa letniskowego i mieszka
oddanie sali gimnastycznej w niowego.•Skuteczne wdra
Półcznie i rozbudowa szkoły żanie działań promocyjnych
w Ugoszczy) oraz inwestycji poprzez wydawanie widokó
infrastrukturalnych (kanali wek, mapy, folderów, uru
zacja miejscowości Kłączno, chomienie strony interne
remonty i budowa dróg, mo towej, sponsorowanie sto
dernizacja stacji wodociągo warzyszeń sportowych (Kawych, rozbudowa sieci oświe szubia, Sator, Juwenia) oraz

MINUSY

Mniejsze wydatki
•Zbyt małe nakłady na
zmniejszenie
rosnącego
bezrobocia w gminie. W wy
niku
trudnej
sytuacji
zmniejszyło się zatrudnie
nie osób w ramach prac in

terwencyjnych.•Ograni
czenie wydatków na budo
wę chodników, dróg i infra
struktury turystycznej. •
Problemy z uzyskaniem po
zwolenia prawno-wodnego

"LICZBA RADY

ZASADY PLEBISCYTU
1. W plebiscycie na Najlepszego Radnego
można głosować za pomocą kuponów
oraz SMSów Głosy będą sumowane.
2. Kupony drukowane będą w „Dzienniku
Bałtyckim" w każdy piątek od 30 sierpnia
do 27 września 2002 r. Wypełnione, wy
łącznie oryginalne - wycięte z gazety kupony należy dostarczyć (przesłać lub
przynieść) do lokalnego oddziału „DB"
lub do Biura Konkursów „DB", Targ
Drzewny, 9/11,80-894 Gdańsk, nie póź
niej niż do 1 października 2002 r.
3. SMSy należy wysyłać pod numer 7101,
za pośrednictwem telefonu komórkowe
go w sieci Idea, Plus GSM oraz Era ód 30
sierpnia do
1 października 2002. Koszt wysłania
SMSa wynosi 1 zł netto.
4. W każdy piątek publikować będziemy
listę zgłoszonych do plebiscytu kandyda
tów na Najlepszego Radnego zajmują
cych 20 pierwszych miejsc z danego po
wiatu. Wyniki plebiscytu podamy 4 paź
dziernika.
5. Spośród dostarczonych prawidłowo
wypełnionych kuponów plebiscytu Ko
misja Konkursowa wyłoni co tydzień 3
Czytelników z każdego powiatu, którzy w
najciekawszy sposób uzasadnili swój wy
bór. Otrzymają oni gadżety „Dziennika".
Listę laureatów będziemy publikować w
każdy piątek.
6. Szczegółowy regulamin znajduje się w
Biurze Konkursów „DB" w Gdańsku.
Wszelkich informacji na temat plebiscytu
udziela Krystyna Kujawa, tel. (0-58) 3003-175.

RANKING
1. Mieczysława Wojciechowska (gm. Bytów) 66*
2. Henryk Pawłowski (gm. Bytów) 15
3. Edward Chabowski (gm. Bytów) 6
Jerzy Barzowski (gm. Bytów) 6
4. Roman Zaborowski (gm. Bytów) 5
5. Robert Sierzputowski (gm. Bytów) 2
6. Andrzej Sobczak (gm. Bytów) 1
Roman Ramion (gm. Miastko) 1
Edward Czonko (gm. Miastko) 1
* Liczba głosów z dnia 17.09.20021

NAGRODZENI CZYTELNICY
procent wynosiła
najniższa frekwencja
na sesji rady w dniu
8 października 1999
roku.

©

organizacja festynów let
nich dla mieszkańców i tu
rystów Czwarte obchody
Dni Studzienic przyciągnę
ły rekordową liczbę uczest
ników i były najlepiej oce
nianym festynem w powie
cie.•Gmina jest atrakcyjna
turystycznie, dzięki działa
niom poprawiających czy
stość i estetykę gmin. Każ
dego roku setki turystów
przyjeżdża wypocząć na te
renie gminy.

Brygida Dawidowicz z Bytowa
Wioletta Gliwa z Bytowa
Kazimiera Strzała z Bytowa
Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.

Wybierz y
Najlepszego
Radnego '

Wyślif kupon lub SMS
Głosuję na Najlepszego Radnego:
imię i nazwisko radnego:

.

gmina:
uzasadnienie:

imię i nazwisko głosującego:..
adres i telefon:

Prosimy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami!

Wypetniony kupon dostarcz (wyślij lub przynieś) do Biura Konkursów „Dziennika
Bałtyckiego", 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11 lub do swojego regionalnego oddziału
.Dziennika" do 1 października.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez organizatora konkursu na cele z nim związane.

©

na uruchomienie oczysz
czalni i kanalizacji w Sominach.•Nie sprywatyzowa
nie ośrodków wypoczynko
wych na terenie gminy.

i§§ H

podpis..

1. Wpisz SMS z imieniem i nazwiskiem radnego
oraz nazwą gminy (bez polskich znaków)
2. Treść wiadomości poprzedź wyrażeniem DB RADA
3j. Pnctpmii
mMui£d.
Hiif7sr
ruMęjJUj ui/oHłi
wcuiuy

DB RADA JAN KOWALSKI KOŚCIERZYNA

4. SMS wyślij pod numer 7101

Uwaga: głosy oddane za pomocą kuponów
konkursowych oraz SMS sumują się. Ranking
20 radnych drukujemy w każdy piątek
do 4 października
w Mhn ń$m

I

SSSSS | (B

W

piątek
20 września 2002 r.

Dziennik
Bałtycki

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Dziennik Bytowski

Rekowo. Cudze chwalicie, swego nie znacie

R

ekowo,położona
duża
wieś
dziesięć kilo
metrów od By
towa już nie
długo może się
stać jedną z
najbardziej atrakcyjnych tu
rystycznie miejscowości w
regionie. Już z daleka rzuca
się w oczy błękitna tafla je
ziora Duża Borują.
Okolice Rekowa mają wy
jątkowe w skali Polski walo
ry przyrodnicze i krajobrazo
we. Rzeźba terenu jest bar
dzo urozmaicona dzięki licz
nym wzgórzom morenowym,
wśród których połyskują błę
kitne jeziora.
- Po raz pierwszy jestem w
tych stronach - mówi Elżbie
ta Rybakowska, ze Swarzę
dza. - Okolica bardzo mnie
urzekła. Tak wspaniałe kra
jobrazy i malownicze widoki
bardzo rzadko można zoba
czyć w Polsce a nawet na
świecie. Zaletą jest spokój i
cisza, jedynie obcowanie z
naturą.

Na początku był
plan
W 1997 roku z inicjatywy
naukowców z Uniwersytetu
Gdańskiego realizujących
program ochrony najcen
niejszych obiektów przyrody
zainteresowano się terenami
wokół Rekowa.
- Opracowaliśmy plan i z
fundacji Ekofundusz otrzy
maliśmy pieniądze na jego
realizację - mówi Krzysztof
Gos z Uniwersytetu Gdań
skiego. - Na tym terenie
skoncentrowane są cenne
ekosystemy wodne i bagien
ne, które są szczególnie po
datne na zniszczenia. W celu
ich zachowania niezbędne
były prace renaturyzacyjne,
dzięki którym można było
powstrzymać
negatywne
skutki wcześniejszych znisz
czeń. Wyznaczyliśmy ścieżki,
niektóre zbiorniki wodne na

leżało obsadzić odpowiednią
roślinnością szczególnie lo
belią. Chcieliśmy zachować
naturalny charakter tych te
renów, nie spotykane gdzie
indziej torfowiska i czyste je
ziora lobeliowe. Wnioskowa
liśmy, aby część obiektów
znajdujących się na obu
ścieżkach przyrodniczych
objęto ochroną rezerwatową
i to się udało.

Na szlaku
Dla turystów przygotowa
no dwie ścieżki przyrodnicze
i dobrze je oznakowano. Na
szlaku oznaczonym kolorami
zielonym, lub czerwonym
trudno się zgubić. Obie roz
poczynają się we wsi Reko
wo przy punkcie informacyj
no-edukacyjnym. Tutaj moż
na zapoznać się z wybraną
ścieżką i atrakcjami, które na
niej można zobaczyć. Na po
konanie każdej ze ścieżek
potrzeba około czterech go
dzin. Wybierając ścieżkę zie
loną kierujemy się w stronę
jeziora Wiejskiego. Po wej
ściu na wzgórze morenowe
widać całą panoramę wsi
Rekowo. Każdy punkt jest
dobrze oznakowany i opisa
ny na specjalnej tablicy. Za
trzymując się przy punkcie
pierwszym mamy przed sobą
jezioro lobeliowe Płoczyna.
W Polsce jeziora lobeliowe
występują niemal wyłącznie
na Pomorzu. Płoczyna jest
jednym z pięć jezior lobeliowych w okolicach Rekowa.
Wszystkie można zobaczyć
wędruj ąc
wyznaczonymi
ścieżkami.
Kolejną atrakcją są torfo
wiska kotłowe. Są one nie
wielkie, położone w bezodpły
wowych, często stromych i
głębokich zagłębieniach. Cie
kawostką, którą można tu
obejrzeć są rośliny mięsożer
ne, chwytające owady rosiczki
lub pfywacze.
- Ścieżki przyrodnicze są
fenomenem na skalę całego
Pomorza a nawet Polski - mó

Na każdej ze ścieżek przygotowano niewielkie platformy widokowe.

wi Paweł Pawlaczyk, członek
Klubu Przyrodniczego z
Świebodzina. - Byłem przy
składaniu wniosków do Ekofunduszu i cieszę się, że plan
ten udało się zrealizować.
Zwiedzając całą Polskę, tak
unikatowych terenów nie
udało mi się oglądać. Na
szczęście znaleźli się ludzie,
którzy chcieli ocalić je dla po
tomności.

Widok z góry
Oprócz niespotykanej w
innych miejscach przyrody
żyją tu liczne zwierzęta.
Najbardziej
okazałymi
zwierzętami, które można
zobaczyć są żurawie. Tutaj
odbywają swoje gody, zakła
dają gniazda i wychowują
młode. Ich charakterystycz
ny „klangor" często słychać

w okolicznych lasach. Na
trasie
można
spotkać
opuszczone osady oraz
wejść na najwyższe na Poje
zierzu Bytowskim wniesie
nie, Góra Siemierzycka (256
m n.p.m.).
- W najbliższym czasie
chcemy na jej szczycie po
stawić wieżę widokową mówi Tomasz Zdanowicz,
pracownik wydziału Gospo-

Fot. Leszek Literski

darki
Przestrzennej
i
Ochrony Środowiska Urzę
du Miejskiego w Bytowie. Z niej będzie rozciągał się
widok na wspaniałą okolicę.
Uatrakcyjni ona tutejsze
ścieżki.
Szkoda tylko, że o Rekowie i jego okolicach wie tak
mało osób. Promocja wsi
dopiero się rozpoczyna.

(U

REKLAMA

Wylewanie posadzek maszyną
Pucmajster Szybko, Tanio i
Czysto...
* Krótkie terminy - 4 razy
szybciej niż tradycyjnie
(domek w 1 dzień)
* Ceny konkurencyjne
* Wylewamy posadzki
także na wysokościach!

Dla ekologów roślinność w okolicach Rekowa to praw
dziwa gratka.
Fot. Leszek Literski

UNIWERSUM, ul. Sucharskiego 33, 77-100 Bytów
tel. (059) 821-56-18, tel. kom. 504-149-788
"

23800235/A/1065

Dziennik
Bałtycki

piątek
20 września 2002 r.

Dziennik Bytowski
Oferta ważna do 25 września 2002 r.

Odtwarzacz CD Pioneer DEH 1400 R

Skrzynia basowa
Straighfin 400 W max

RD5, CD-RIRW, 1 wyjście na wzmacniacz,
equaliser, zdejmowany panel, 4 x45 W

2 neonet!

TANIEJ!
Dywaniki
welur

Nakładka
skórzana

Wsparcie od fundacji
F

undacja Batorego z War
szawy przyznało Stowa
rzyszeniu Kobiet na
Rzecz Kobiet z Bytowa 8 tyś.
złotych na realizację progra
mu „Starszy brat, starsza sio
stra". Program jest realizo
wany w świetlicy socjotera
peutycznej, która działa od
ubiegłego roku przy ulicy
Miłej w Bytowie. Zajęcia,
które odbywają się dwa razy
w tygodniu, prowadzą tera
peuci, pedagodzy, instrukto-

%

Głośniki
Norauto

Bytów. Dostali pieniądze na program

rzy i wolontariusze.
- Na początku roku złoży
łyśmy do fundacji wniosek
wraz z programem* - mówi
Agnieszka Lisewska-Hasulak, prezes Stowarzyszenia
Kobiet na Rzecz Kobiet w
Bytowie. - Ideą programu
jest włączenie wolontariuszy
w pracę z dziećmi. Każdemu
dziecku z świetlicy, przypisa
ny jest jeden wolontariusz,
który spędza z nim wolny
czas, pomaga w odrabianiu

„NORD-POL" Sp. z o.o.

CE D1A -IC TELEFONÓW
9EFF II 19 KOMÓRKOWYCH

Przyczepa

NEPTUN 7/304

- ładowność 580 kg
- wymiary skrzyni 196 x 117 x 45 cm
- przechylana do tyłu
- burty wzmocnione
- burta tylna otwierana I demontowalna

a
* ładowarki, baterie
ł
obudowy
* karty pre- i aid (Tak-Tak, Sjpplus i
* polskie menu
f fiimloek od 20 zł (na miejscu)

Bytów
//^H^
ul.Gdańska57 l l f f l l f c : ) !
(059)822-69-20 Wply/

-GSM"

PROWADZI NABÓR
NA R. 2002/2003 DO
2- letnich szkół zaocznych:

Karty do tanich rozmów międzynarodowych
np. NIEMCY 0,84 zt

rflft

(MiKa)

REKLAMA

PHU S1MSERW" S.C.

największy wybór
w najniższej cenie

lekcji oraz wysłucha. Jeste
śmy bardzo zadowoleni z do
tacji. Na pewno przeznaczy
my je na zakup niezbędnych
materiałów do prowadzenia
świetlicy, wyżywienia oraz
organizację imprez kultural
no-rozrywkowych.
Lokalnym partnerem w
prowadzeniu świetlicy są To
warzystwo Przyjaciół Dzieci,
Towarzystwo Zapobiegania
Narkomanii oraz Urząd
Miejski.

Norauto

Twoje Auto Centrum
CENTRUM NORAUTO GDAŃSK-K1EŁP1NEK

pnry Centrum Handlowym AUCKAN, ul. Szczęśliwa 9, tel. 769 47 C

skup - sprzedaż - naprawa telefonów
Bytów, ul. Wojska Polskiego 5 (vis-a-vis Powiatowego Urzędu Pracy)
tel. (059) 822-80-28
Czynne: codziennie 9.30-17.00, sobota 9.30-13.00^

EDZ,

Policealna Szkoła Detektywów
I Pracowników Ochrony oraz Straży
Miejskiej
- dyplom: technik ochrony fizycznej osób
i mienia • licencja II st. pracownika ochr.
zostaje przyznana bez konieczności
zdawania egzaminu przed
Komisją Egzaminacyjną Kom. Woj. Policji
Policealna Szkoła Ekonomiczna - dyplom:
technik ekonomista; specjalizacja:
podatki: prowadzenie księgowości
• ODZ Wejherowo, ul. Kościuszki 14/1 Kursy przygotowujące do Egzaminu
Państwowego na certyfikat kompetencji
zawodowej na przewozy osób i rzeczy
dla właścicieli firm transportowych
tel. 672-93-08

Oferta ważna'od 20.09_. do 26,09.2092
lub do wyczerpania zapasów.
Wszystkie ceny zawierają*podatek VAT:^
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Kurczak

Serek kanapkowy
TIP
,

z grilla
1 szt.

sfK' M.:Slflii

Mydło
toaletowe
TIP

Makrela
wędzona

różne smaki,
opak. 125 g

Im
$j$m

* l%

na wagę,

100 g

rumiankowe,
łagodne
opale 100 fssx^s!'

bana

Rumu:
mydło to

Łagodne

mydło

Jabłka

folia 2 kg
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Oliwa
ł
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Dziennik Bytowski/Miastecki

KONKURS „DZIENNIKA"
I PZU ŻYCIE

Nasze pociechy

•Wygraj komputer
W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze możecie
Państwo wygrać komputer. Wystarczy wziąć udział w naszym
konkursie. „Dziennik Bałtycki" oraz PZU Życie SA wybierają
co miesiąc najlepszego dzielnicowego w województwie po
morskim.
#
W gazecie zamieszczamy kupony, na których należy wpisać
imię i nazwisko najlepszego, Państwa zdaniem, dzielnicowe
go. Nagrodą dla policjanta jest rower, a dla komisariatu, w
którym pracuje - zestaw komputerowy. Dla naszych Czytelni
ków mamy nagrody w postaci losowanego raz w miesiącu
komputera. Plebiscyt potrwa do 30 stycznia 2003 r.
Kupon różni się od tego z pierwszej edycji. Znalazło się tam
miejsce oznaczone: „Największym problemem mojej okolicy
jest...". Wypełniając je należy wskazać największy problem,
z którym borykacie się Państwo w swojej dzielnicy. Interesu
je nas wszystko, co związane jest z bezpieczeństwem. Do
kuponu można dołączyć dodatkowo dokładnie opisany pro
blem. Wszystkie sygnały postaramy się wyjćfśnić w porozu
mieniu z policją. Kupony prosimy przysyłać do lokalnych od
działów „Dziennika" lub do Biura Konkursów „Dziennika
Bałtyckiego" w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11.

Klaudia Petryszyn z Bytowa ma 6 lat. Bardzo lubi oglą
dać bajki w telewizji, w szczególności „Aparatki" na Mi-

Leszek Petryszyn z Bytowa ma 6 lat. Uwielbia bawić się
samochodami ze swoją koleżanką. Chętnie chodzi na

niMaXie.

spacery.

Fot LeszekLiterski

PZU ZYCIE SA

Fot. Leszek Literski

Kupon konkursowy

Bezpieczne Pomorze
Głosuję na najlepszego dzielnicowego:
Imię i nazwisko:
Adres komisariatu:
Największym problemem mojej okolicy jest:

Imię i nazwisko głosującego:
Adres i telefon:

Wspólna
akcja

Ut&f

Monika Prądzińska z Bytowa ma 6 lat. Lubi w przed
szkolu rysować. Chętnie uczy się pisać, czytać i liczyć.

Wyrażam zgodę
na przetwarzanie
moich danych osobowych
przez organizatora
konkursu na cele
z nim związane.

Fot. Leszek Literski

Andżelika Plota z Bytowa ma 6 lat. Często bawi się lalką
Barbie w szkołę. Lubi także uktadać puzzle.
m

PZU ZYCIE SA

ZAPRASZAMY
Na tej stronie co tydzień zamieszczamy zdjęcia bliskich naszych
Czytelników. Można tutaj bezpłatnie opublikować życzenia. Wy
starczy do redakcji „Dziennika Bałtyckiego" w Bytowie, ul. Woj
ska Polskiego 2, lub w Miastku, ul. Armii Krajowej 29 dostarczyć
zdjęcie wraz z życzeniami. Można też zadzwonić, Bytów 822 60
12, Miastko 857 17 71 i zaprosić fotoreportera, aby to on zrobił
zdjęcie.

(r)

REKLAMA

Asia Kleinszmidt z Bytowa ma 6 lat. Lubi chodzić do
przedszkola. Ostatnio nauczyła się wierszyka „Idą dzieci

U nas znajdziesz to, <

dO prZedSZkola".

Fot. Leszek Literek.

Daria Bujak z Bytowa ma 5,5 roku. Uwielbia swoją pa
nią z przedszkola za to, że z dziećmi się bawi oraz uczy
Ich CZytaC i pisać.
Fot. Leszek Literski

CENTRUM HANDLOWE
„URSUS"

fteder & Dułak

ul. Wolności 12
czynne 7.30-17.00

* CZĘŚCI DO CIĄGNIKÓW
I MASZYN ROLNICZYCH
* ŁOŻYSKA, PIERŚCIENIE, ŚRUBOWIZNA
* OGUMIENIE
* AKUMULATORY
* OLEJE SILNIKOWE I PRZEKŁADNIOWE

I
§
1

Przyjdź i sprawdźl

Sylwek Prądziński z Bytowa ma 5 lat. Lubi ścigać się z
kolegami. Chętnie gra z nimi także w piłkę. Fot Leszekutersw

Maciek Napieraj z Bytowa ma 6,5 roku. Lubi jeździć na
rowerze. Często maluje i wykleja obrazki wycinankami.

WWW
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Dziennik Bytowski/Miastecki

JESTES
W POTRZEBIE
Ważne urzędy

Starostwo Powiatowe w Bytowie,
ul. 1 Maja 15 - 822 80 00
oddział w Miastku, ul. Grunwaldzka
1 - 857 35 32
Urząd Miasta i Gminy Bytów, ul. 1
Maja 15 - 822 20 11, czynny ponie
działek od godz. 8.00 do 16.00, od
wtorku do piątku od godz. 7.00 do
15.00
Urząd Miasta i Gminy w Miastku,
ul. Grunwaldzka 1, tel. 857 20 81,
czynny poniedziałek od godz. 8.00
do 16.00, od wtorku do piątku od
godz. 7.00 do 15.00.
Borzytuchom - Urząd Gminy, ul. Zwycięstwa 56, tel 821 13 16
Parchowo - Urząd Gminy,
ul. Krótka 2, tel. 821 44 66
Kołczygłowy - Urząd Gminy, ul.
Słupska 56, tel. 821 32 31
Studzienice - Urząd Gminy, ul. Ka
szubska 9, tel. 821 65 10
Tuchomie - Urząd Gminy, ul. Sobie
skiego 16, tel. 821 56 95
Trzebielino - Urząd Gminy,
tel. 858 02 23
Lipnica - Urząd Gminy, ul. Zwycię
stwa 56, tel. 821 13 16,
Czarna Dąbrówka - Urząd Gminy
Czarna Dąbrówka 33, ul.
tel. 821 26 43.
Powiatowy Urząd Pracy
w Bytowie - 822 22 27
filia w Miastku - 857 23 19
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w
Bytowie-822 59 41,822 59 42
Ciastku - 857 54 35, 857 54 36
• watowa Stacja Sanitarno Epide
miologiczna w Bytowie - 822 36 85
w Miastku - 857 27 39
Sąd Rejonowy w Bytowie tel. 822 35 58
Roki Sądowe w Miastku tel. 857 36 39
Prokuratura Rejonowa w Bytowie 822 27 31
Prokuratura w Miastku - 857 51 06
Telekomunikacja Polska SA
w Bytowie - 822 33 43
TP SA w Miastku- 857 23 00
Pomorska Regionalna Kasa Chorych
- 840 03 85
Urząd Skarbowy w Bytowie - ul. 1
Maja 16 -822 28 91

Po ratunek

Policja w Bytowie - 822 83 00
Policja w Miastku - 857 81 75
Straż Pożarna w Bytowie tel. 822 20 74, 822 20 75
Straż Pożarna w Miastku tel. 857 26 01
(otowie Ratunkowe w Bytowie 85 00
Pogotowie Ratunkowe w Miastku 857 26 81
Powiatowy Rzecznik Praw Konsu
mentów - 822 80 00
Szpital w Bytowie tel. 822 20 46, 822 20 49
Szpital w Miastku tel. 857 26 81,857 26 81
Pogotowie Energetyczne - 991
Pogotowie Gazowe tel. 992, 822 26 32
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 822 22 03
Pogotowie Ciepłownicze tel. 822 66 44
Pogotowie Weterynaryjne tel. 822 22 70
Pomoc Drogowa tel. 822 27 28, 822 40 32
Młodzieżowy telefon zaufania tel. 822 32 54
Policyjny telefon zaufania - 822 25
69

Usługi pogrzebowe

„Orszak"-858 14 03
„Kalla"-822 52 50
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunalne - 822 20 71

Apteki
Bytów

„Pod Orłem", ul. Wojska Polskiego
27- tel. 822 25 55
„Ducha Świętego", ul. Sikorskiego
14-tel. 822 80 80
„Centrum", ul. Wojska Polskiego 2 822 70 70
„Jesionowa", ul. Domańskiego 3 tel. 822 44 19
„Rodzinna", ul. Lęborska 13 tel. 822 72 02

Miastko

„Eskulap", ul. Dworcowa 4b - 857
32 69

111

Powiat bytowski. „Dziennik Battycki" prosto do domu

Zostań prenumeratorem
25 września moż
na jeszcze wyku
pić prenumeratę
„Dziennika Bałtyckiego" w
bardzo atrakcyjnej cenie.
Prenumerata na jeden mie
siąc kosztuje tylko 15 zło
tych, czyli o 11 złotych mniej,
niż gdy kupuje się gazety co
dziennie w kiosku. Prenu
merata kwartalna kosztuje
zaledwie 45 złotych, półrocz
na 90 zł, a roczna 180 zło
tych. Przy prenumeracie
rocznej oszczędzają Państwo
nawet 132 złote. W przypad
ku zamówienia prenumeraty
co najmniej na kwartał
otrzymuje się w prezencie
estetyczną skrzynkę na listy.
Listonosz codziennie dostar

czy Państwu gazetę, w której
znajduje się bardzo dużo in
formacji z powiatu bytowskiego i całego regionu słup
skiego a także Gdańska i Ka
szub. W piątek znajdą Pań
stwo też specjalny kolorowy
dodatek telewizyjny.
W każdą środę nasi Czy
telnicy otrzymują dodatek
„AutoMoto Gratka". W każdy
wtorek natomiast w gazecie
na stronach „Praca" można
znaleźć ogłoszenia firm z ca
łego Pomorza poszukujących
pracowników I to wszystko
można otrzymać za jedyne
15 złotych miesięcznie. Do
datkowo prenumeratorzy
mogą liczyć na różne nagro
dy niespodzianki. Organizo-

„Królowej Jadwigi", ul. Królowej Ja
dwigi 12b-857 56 76
„Piastowska", ul. Długa 10 - tel.
857 22 45
„Pod lipami", ul. Dworcowa 24a tel. 857 22 56

0

Tuchomie

Apteka, ul. Lipowa 1 - 821 58 43
Czarna Dąbrówka
Apteka, „Po zdrowie", Czarna Dą
brówka 92 - 821 23 69
Lipnica
Apteka, ul. Słomińskiego 35 - tel.
821 84 52

Kołczygłowy

Punkt apteczny „Dmuchawiec", ul.
Słupska 24 - 821 33 22

m

Informacja

„Dziennik Bałtycki" w prenumeracie jest najtańszą ga
zetą na Pomorzu. Kosztuje zaledwie 15 złotych miesięcz
nie.
Fot. J. Czerek

wane są też dla nich specjal
ne konkursy Wszyscy mogą
otrzymać Kartę Klubu Pre
numeratora upoważniające-

go do zniżek przy w wybra
nych punktach usługowych i
sklepach.

(r)

Ranking

Co się czyta i ogląda
tydzień prezentu
jemy listy naj
chętniej kupowa
nych książek oraz wypoży
czanych filmów na kasetach
wideo i płytach DVD w Byto
wie i Miastku.
Bytów
Księgarnia „CONRAD"
Bytów, ul. W. Polskiego 12
godziny pracy: ponie
działku -piątku od 9.00 17.00, sobota od 9.00 - 13.00
Najczęściej
kupowane
książki:
Pianista - Władysław
Szpilman
Chwila - Wisława Szym
borska

Klu

Białe jabłka - Jonathan
Caroll
Pokolenie zimy - Wasilij
Aksinow
Ciało i krew - Jonathan
Kellerman
Bytów, ul. Kochanowskie
go 8-10
czynna : od poniedziałku
do soboty w godz. 9.00 18.00. tel. (0 59) 822 28 22
Miastko
Wypożyczalnia kaset wi
deo „U Eli" - Dworcowa 31
VHS
- Potwory i spółka
- Helikopter w ogniu
- Godziny szczytu 2
- Dzień próby

na płytach DVD
I Braterstwo wilków
I W zasięgu strzału
I Gladiator
I Poranek kojota
I Dzień próby

- Pocałunek smoka
DVD
- Helikopter w ogniu
- Wróg mojego wroga
- Sztuczna inteligencja
- Piętnaście minut
- Pieniądze to nie wszystko

na kasetach VHS
I Helikopter w ogniu
I Wyścig szczurów
I Pocałunek smoka
I Kod dostępu
I A.l. Stuczna inteligencja

Księgarnia „Literka", ulica
Dworcowa 29
- Władca pierścieni
- Dziennik Bridget Jones
- W pogoni za rozumem
- Teren prywatny
- Serce na temblaku

m

i

Prenumeratora
bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

TYLKO DLA PRENUMERATORÓW
Jako nasi wierni Czytel
nicy na pewno zauważyli
ście zmiany w naszej gazecie.
Każdego dnia otrzymujecie
teraz większą porcję lokal
nych wiadomości - informacji
o sprawach, które Was ota
czają, dotyczą waszych sąsia
dów, znajomych, krewnych.
Mimo tych zmian - graficz
nych jak i tekstowych, jedno
nie zmienia się. W dalszym
ciągu pozostajecie naszymi
szczególnymi Czytelnikami i
specjalnie dla Was w każdy
piątek przygotowujemy Klub
Prenumeratora - miejsce,
gdzie możecie znaleźć spe
cjalne konkursy, promocje i
inne atrakcje. Ale chcemy być
jeszcze bliżej Was i dlatego
zwracamy się do naszych
Prenumeratorów z prośbą,
abyście napisali do nas o tym,
co Wam się podoba w ofercie
dla Prenumeratorów, a co by
ście chcieli zmienić. Zapro
ponujcie nam też, czego od
nas oczekujecie. Może uda
nam się spełnić Wasze ma
rzenia. Adres podajemy poni
żej.

Szczęśliwe karty

Chcesz wyjechać na
weekend do Wdzydz Ki

s z e w 
skich?
O d p o 
wiedz na
cztery py
tania
i tel. (058) 686 13 13
prześlij
nam odpowiedzi na kartce
pocztowej do 8 dnia następ
nego miesiąca. Co tydzień
publikujemy jedno pytanie,
a co miesiąc losujemy na
grodę miesiąca - weekend
dla dwóch osób w hotelu
Niedźwiadek we Wdzy
dzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: Jaki
grzyb uchodzi za króla najszlachetniejszego wśród
grzybów?

Weekend w Jastrzębiej
Górze

Raz w
miesiącu
na week
end będzie mógł wyjechać
do hotelu La Siesta nasz
Prenumerator z rodziną, je
śli odpowie na cztery zada
ne przez nas w tym miesią
cu pytania. Wśród osób,
które nadeślą odpowiedzi,
wybierzemy tę, która z oso
bą towarzyszącą i dziec-

kiem (do 5 lat) w pensjona
cie w Jastrzębiej Górze sko
rzysta z dwóch noclegów,
wyżywienia, siłowni, sauny,
sali gimnastycznej oraz z
solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie:
Który festiwal filmów fabu
larnych w Gdyni przypada
w tym roku? Na odpowiedzi
czekamy do 7 października
2002 r.
• Informacje o konkur
sach można uzyskać pod
bezpłatnym nr. tel. 0 800
15 00 26. Nasz adres:Biuro
Konkursów
„Dziennika
Bałtyckiego", Targ Drzewny
9/11 Gdańsk, z dopiskiem
„Szczęśliwe karty",„Jastrzę
bia" lub „Opinie o prenu
meracie".

Wygrali wyjazdy
Mamy dzisiaj dobre wiadomości
aż dla czterech osób spośród
naszych Prenumeratorów. Dzi
siaj bowiem rozstrzygamy aż
dwie edycje konkursów „Szczę
śliwe karty" i „Weekend w Ja
strzębiej Górze".

Laureatami za lipiec zostali

•Anna Kleinowska z Gdyni wyjedzie na weekend do
Wdzydz Kiszewskich
•Alicja Turska z Gdańska - wy
jedzie na weekend do Jastrzę
biej Góry

Sierpniową edycję konkursów
zwyciężyli

•W. Derech z Sopotu - pojedzie
do hotelu Niedźwiadek
•Małgorzata Gwizdek z Gdań
ska - pojedzie do hotelu La Siesta

Nasi Partnerzy
Rabat honorowany na podstawie ważnej
Karty Klubu Prenumeratora
raSTYUg£s©tfi

H ioUjóbćLP

10% rabatu
na usługi fryzjersko
kosmetyczne

ul. Mickiewicza 48
Słupsk
tel. (059)842-77-23

. irabatu
Fitel 13%
na akcesoria do

O*

telefonów komórkowych

ul. Rzeźnicka 2F pawilonl7,
Wejherowo
tel. (058)677 22 77

PKS w Bytowie - 822 22 38
PKS w Miastku - 857 21 49
PKP w Miastku - 857 26 55

Dla rolników

- Rejonowy Ośrodek Doradztwa Rol
niczego w Bytowie, ul. Wojska Pol
skiego 33, tel. 822-27-52, czynny
codziennie od poniedziałku do piąt
ku w godz. od 7.00 do 15.00,
- Rejonowy Ośrodek Doradztwa Rol
niczego w Miastku, ul. Szkolna 2,
tel. 857-32-81, czynny codziennie
od poniedziałku do piątku w godz.
7.00 do 15.00.
- Centrala Nasienna w Bytowie, ul.
Lęborska 35, tel. 822-20-24 lub 82220-25, czynna od poniedziałku do
piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
- Centrala Nasienne w Miastku, ul.
Pasieki 27, tel. 857-20-11, czynna
codziennie od poniedziałku do piąt
ku w godz. od 7.00 do 15.00.
- Lecznica dla zwierząt w Bytowie,
ul. Zielona 10, tel. 822-22-70, czyn
na od poniedziałku do piątku od
godz. 8.00 do 15.00, w soboty od
godz. 8.00 do 13.00. Popołudniami i
w nocy można kontaktować się te
lefonicznie.
- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb
Rolnictwa w Miastku - 857 21 12
- Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Miastku - 857 20 06,857 28 05.

Dla turystów
Bytowski Ośrodek Informacji Tury
stycznej - 822 55 97
Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w
Bytowie czynne jest od wtorku do
piątku w godz. od 10 do 18, w so
boty i niedziele od 10 do 15. Cena
biletów 5 zł,ulgowy 3,50 zł, szkolny
2,50 zł. Na dziedzińcu zamkowym
można kupić, m. in. wyroby ręko
dzieła kaszubskiego. Na zamku
działa też punkt informacji tury
stycznej.
Adres: Muzeum Zachodnio-Kaszub
skie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów,
tel (059 822 26 23)
Ubezpieczenia
Bytów
PZU SA-822 25 48, 822 35 17
PZU Życie SA - 822 33 58
Bytpol, sp. z o.o. - 822 13 08
Samopomoc SA - 822 55 96
Warta SA - tel. 822 76 09, 0 600
328 859
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajem
nych - 822-72-28
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Da
ewoo SA - 822 35 05
Miastko
PZU Życie SA - 857 26 54
PZU SA- 857 26 53, 857 22 48
Warta SA - 857 53 08
Compensa SA - 857 53 05

Banki
Bytów

PEKAO SA - ul. Bauera 3 - 822 34
02
PKO BP SA - ul. Wojska Polskiego
34, tel. 822 30 71
Bank Spółdzielczy - ul. Wojska Pol
skiego 33, tel. 822 34 17
filia w Czarnej Dąbrówce tel. 821 25 43
filia w Kołczygłowach - 821 34 20
filia w Lipnicy - 821 84 12

Miastko

BGŻ SA - ul. Grunwaldzka 1 a - 857
26 33
PKO BP SA - ul. Armii Krajowej 29 857 23 31
Inwest Bank SA - ul. Kazimierza
Wielkiego 9 - 857 57 57
filia Banku Spółdzielczego w Byto
wie - 857 29 32, 857 28 07
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Dziennik Stupski, Ustecki, Cztuchowski, Bytowski, Miastecki

SERCA DWA
•
Jestem 32-letnim kawalerem, przystojnym, zaradnym
romantykiem, bez nałogów, o gorącym sercu. Mam wielu
przyjaciół, ale nie znalazłem jeszcze tej jedynej miłości. Nie lubię
kłamstwa i obłudy, cenię szacunek i wzajemne zaufanie. Poznam
dziewczynę (pannę) w wieku 23-30 lat z okolic Starogardu Gd.,
która poważnie myśli o życiu i założeniu rodziny.
sygn. 1852
•
Mam 28 lat, jestem wysokim (180 cm) szatynem. Kocham
spacery brzegiem morza, ciepło domowego ogniska. Mieszkam w
Gdańsku, posiadam własne mieszkanie, samochód. Pragnę
poznać panią (może być z dzieckiem) do lat 35, o dobrym
serduszku, poważnie myślącą o życiu. Maciek.
sygn. 1853
•
Miły, sympatyczny, 49 lat, zadbany, średniego wzrostu, wolny po przykrych przeżyciach, ale bardzo samotny, pozna panią w
wieku 45-52 lat, u której mógłby zamieszkać (nie jest to
warunek). Jestem osobą czułą, wyrozumiałą, tolerancyjną, nie
szukam przygód. Tego oczekuję od ciebie. Spróbuj. Nic nie mamy
do stracenia. Pracuję zawodowo.
sygn. 1854
•
Panią nieszukającą przygód, lecz stałego związku pozna 46letni kawaler średniego wzrostu, bez zobowiązań i nałogów, na
rencie/ mieszkający na wsi. Życiowe niepowodzenia nie stanowią
przeszkód. Odpiszę na każdy poważny list, najchętniej z okolic
Trójmiasta.
sygn. 1855
•
Samotna (wdowa), 62 lata, wzrost i wykszt. średnie, o
zaokrąglonych kobiecych kształtach, taktowna, z poczuciem
humoru, pedantyczna domatorka chętnie zaprzyjaźni się z panem
w stosownym wieku (pow. 170 cm) o podobnych cechach, miłej
aparycji, z ustabilizowaną sytuacją bytową. Mieszkam blisko
Gdyni i Wejherowa. Zakład karny i nałóg alkoholowy wykluczone,
sygn. 1856
•
Jestem samotną wdową, 57/159/65, bez zobowiązań i bez
nałogów, szczerą, miłą domatorką, uczuciową, niepalącą, czystą.
Jestem rencistką, mam własne M-4. Nie szukam przygód, lecz
pana na dobre i trwałe chwile. Czystego, kulturalnego, miłego,
niepalącego, z własnym M, bez nałogów, do lat 67. Osoby z ZK
wykluczone. Teł. ułatwi kontakt.
sygn. 1857
•
Poznam młodą kobietę, może być samotną matką. Jeżeli
czujesz się bardzo samotna, zawiedziona i rozczarowana. Brak ci
osoby, która wysłucha, doradzi i przytuli. Masz kłopoty
mieszkaniowe i osobiste, napisz i wyślij foto do 43-latka,
odpowiedzialnego, wyrozumiałego, tolerancyjnego,
niematerialistę. Ceniącego szczerość, zaufanie i szacunek.
sygn. 1858
•
„...życie jest tylko przechodnim półcieniem, nędznym aktorem,
który swą rołę przez parę godzin wygrawszy na scenie w nicość
przepada...", ale przecież można przez to życie przejść we dwoje.
Szukam kobiety - wysokiej, szczupłej, z poczuciem humoru,
chętnej do przejścia życia we dwoje. Jestem wesołym, wysokim
30-letnim kawalerem z wykszt. wyższym, o wszechstronnych
zainteresowaniach. Okolice Gdańska.
sygn. 1859
•
Kawaler, 26 lat, katolik, bez nałogów, prowadzący średnie
gospodarstwo rolne całkowicie zmechanizowane, pozna pannę w
wieku 20-26 lat z okolic Brus, Czerska, Kościerzyny, bez nałogów,
katoliczkę, z którą chciałby stworzyć stały związek, oparty na
miłości i zaufaniu. Telefon przyspieszy kontakt.
sygn. 1860

Podsumowanie sezonu w Muzeum Wsi Słowińskiej

Klituplome
będą warzyli

J

esień się pyta, co la
to zrobiło - pod tym
hasłem
Muzeum
Wsi
Słowińskiej
w Klukach pożegna
w niedzielę tego
roczny sezon. Wspólnie z gośćmi będziemy
gotować klituplome, smoło
wać łodzie, szyć sieci, słuchać
ludowej muzyki i robić wiele
innych ciekawych rzeczy obiecują gospodarze skanse
nu.

Pracowity sezon
Niedzielne spotkanie bę
dzie ostatnią imprezą plene
rową na jaką skansen zaprosi
gości
w
pracowitym
sezonie. - Od stycznia do koń
ca sierpnia odwiedziło nas
około 63 tysięcy osób, czyli ty
le ile przez cały miniony rokliczy z Henryk Soja, kierownik
Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach. - Tylko majowa
trzydniowa impreza, czyli
Czarne Wesele, przyciągnęła
do muzeum około sześciu ty
sięcy gości. To dla nas duży
sukces, tym bardziej, że w pla
nach miała to być impreza re
gionalna. Tymczasem po sied
miu poprzednich edycjach
stała się wydarzeniem kultu
ralnym na skalę całego kraju.
- W czerwcu odwiedzały
nas głównie dzieci - mówi et
nograf Violetta Tkacz. - Spo
tkania rozpoczęliśmy oczywi
ście 1 czerwca w Dzień Dziec
ka. Maluchy zdobyły nową
wiedzę o regionie i wygrały

Pojutrze Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach zaprasza na ostatnią imprezę plenerową
w tym sezonie turystycznym.
Fot.apr-sa

mnóstwo nagród, biorąc
udział w konkursach, grach
i zabawach terenowych, które
treścią nawiązywały do trady
cji i kultury Słowińców

Lipcowe atrakcje
tylko w lipcu Kluki odwie
dziło ponad 21 tysięcy osób.
Gości ściągały szczególnie
Dni z muzyką i chlebem. Tury
ści mieli okazję poznać spo
sób wypieku chleba w cegla
nym piecu i zakosztować go
ze smalcem i kiszonym ogór
kiem lub masłem robionym

*

•
Brunetkę w wieku 45-52 lat, szczupłą, bezdzietną, o miłej
aparycji, pozna wysoki, szczupły, wysportowany, bez nałogów 52łatek. Cel towarzysko-matrymonialny. Oliwa.
sygn. 1861
•
Sympatyczna, uczciwa, prawdomówna, bez nałogów i
zobowiązań, 56 lat, wzrost średni. Chciałabym poznać pana o
podobnych cechach, który tak jak ja czuje się samotny. Samotna,
sygn. 1862
•
Jestem szczupłą, średniego wzrostu 23-latką. Samotnie
wychowuję rocznego synka. Jak na swój młody wiek przeszłam
dużo w życiu i dużo chciałabym w nim zmienić. Obecnie „tkwię"
w związku bez perspektyw na przyszłość. Poznam pana do lat 30,
powyżej 170 cm, opiekuńczego, zaradnego, niezależnego
finansowo, odpowiedzialnego i lubiącego dzieci. Panowie z ZK
wykluczeni. Byk z Pomorskiego.
sygn. 1863

Jeśli jestes samotny"
•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.

I "kupon ^ I

Tytuł
Milenium, Słupsk, ul. Stary Rynek, tel. 842 51 91
Raport mniejszości (20.09-3.10)
Rejs, Słupsk, ul. 3-go Maja 22, tel. 84311 30
piątek-sobota (20-21.09)
Czekając na wyrok
Delfin, Ustka, ul. Marynarki Polskiej 87
piątek (20.09)
Wehikuł czasu
Krwawa niedziela
sobota (21.09)
Wehikuł czasu
Faceci w czerni II
Austin Powers III - Złoty członek
niedziela (22.09)
Faceci w czerni II
Austin Powers III - Złoty członek
Rybak, Łeba, ul. Morska 1, tel. 866 14 43
piątek-niedzieła (20-22.09)
Ostrożnie z dziewczynami
E=mc2
Człuchów, Uciecha
piątek-n iedziela (20-22.09)
Azyl (13-15.09)
Bajka, Darłowo, ul. Morska 56, teł. 0-94 314 26 29
piątek-nledzieła (20-22.09)
Ostrożnie z dziewczynami
Człuchów, Uciecha
Wehikuł czasu (20-22.09)
Fegata, Lębork, ul. Gdańska 11/12, tel. 0 - 59 86 33174
piątek-niedzieła (20-22.09)
Asterix i Obelix. Misja Kleopatra
Przepowiednia
Sławieński Dom Kultury
Asterix i Obelbc Misja Kleopatra (20.09)

w dawnej kierzynce. Dla łasu
chów pieczono drożdżowe
wafle.
Pomiędzy chałupami pre
zentowały się okoliczne kape
le i zespoły ludowe. Na prze
łomie lipca i sierpnia licznych
gości gromadziły Dni techniki
i rzemiosł, podczas których
prezentowano tradycyjne za
jęcia Słowińców. W chałupach
kręciły się kołowrotki, tkano
na krosnach, pleciono sieci,
piłowano ręcznym trakiem.
Można było zobaczyć konia
w drewnianych klumpach,

które pozwalały poruszać się
zwierzęciu po bagnistych łą
kach.

Koniec zwieńczy
dzieto
- Będąc wierni zasadzie, że
koniec wieńczy dzieło, chce
my ten pracowity sezon pod
sumować imprezą pod ha
słem Jesień się pyta, co lato
zrobiło - mówi Gabriela Wło
darska z kluckiego skansenu.
- Lato to czas wytężonej
cy by ziściły się wiosenne plch
ny na obfite żniwa. Jesień, to
z kolei radosny okres wypeł
niana spichrzy, piwnic i spi
żarni. To czas, gdy w powie
trzu unosi się zapach świeżo
zaoranej ziemi, smażonych
borówek i kapusty kiszonej.
Jesień to czas uroczystości do
żynkowych i weselnych. Ma
my nadzieję, że choć na jeden
dzień uda nam się przywołać
tamten klimat, obraz i zapach.
- Będziemy więc smołować
łodzie, szyć i naprawiać sieci,
wędzić ryby - wylicza Henryk
Soja. - Będziemy młócić zbo
że cepami i maszyną z lat 20
minionego wieku. Zaprezen
towana zostanie dawna sło
wińska kuchnia.

Klituplome w kuchni
Upieczemy słowiński chleb
z dodatkiem ziemniaków
i drożdżowe baby, zrobimy
smalec, masło i twaróg. Usma
żymy borówki z gruszkami
i drożdżowe wafle. Ugotujemy
zupę brukwiową i rybną. Od
kryjemy również tajemnicę
dziwnej potrawy klituplome.
Zespoły zaprezentują zwy
czaje żniwne, dożynkowe
i weselne. Muzeum Wsi Sło
wińskiej zaprasza już poju
trze. Impreza rozpoczyna się
o godzinie 11.00 - potrwa do
godz. 15.00.

(ALA)

Dziennik

WWW

wybrzeża Bałtyckie

WYNIKI
Grupa I
Sokół Kuleszewo - Dąb Kusowo
3:1, Barton Barcino - Gryf 95 II
Słupsk 2:1, Swe Pol Link Bruskowo Wielkie - Skotawia Dęb
nica Kaszubska 2:3, Szansa Siemianice - Diament Trzebielino
5:1, Granit Kończewo - Ikar
Redzikowo 0:0, Stal Jezierzyce
- Echo Biesowice 2:2.

Chrobry panuje

10
9
9
7
7
7
5
4
4
4
1
0

9:4
14:4
6:6
9:6
8:5
5:4
7:5
9:9
6:6
5:11
4:9
5:17

Grupa II
Iskra Gogolewo - Rowokół
Smołdzino 3:4, Polonez Bo
browniki - Zenit Redkowice 4:3,
Pomorze Potęgowo - Leśnik Ce
wice 1:1, Skotawa Budowo Piast Wrzeście 9:2, Orkan/Seeger Cecenowo - ZS Damnica
1:4, Błękitni Główczyce - Chro
bry Charbrowo 1:2.

_
*

.
"

Juve Uniechów wygrał swój pierwszy mecz w rozgrywkach
1. Chrobry
4
2. Błękitni Główczyce 4
3. Polonez
4
4. Orkan/Seeger
4
5. Skotawa Budowo 4
6. Rowokół
4
7. Pomorze Potęgowo 4
8. Leśnik Cewice
4
9. ZS Damnica
4
10. Zenit Redkowice 4
11. Iskra Gogolewo 4
12. Piast Wrzeście
4

12
9
9
9
7
7
6
5
3
1
0
0

17:6
11:5
13:8
9:5
15:8
10:8
7:6
8:8
12:11
8:15
5:13
4:26

Grupa III
Juve Uniechów - GTS Czarna
Dąbrówka 4:2, Myśliwiec Tu
chomie - Iskra Dretyń 3:0, Gra
nit Koczała - Drzewiarz Rzecze
nica 6:0, Stegna Parchowo - Arkonia Pomysk Wielki 4:0, GKS
Kołczygłowy - Koral Dębnica
7:4, Sokół Wyczechy - Ku
rier/Grom Nakla 0:2.

Tabela
1. Myśliwiec Tuchomie 4
2. GKS Kołczygłowy 4
3. Granit Koczała
4
4. Stegna Parchowo 4
5. Sokół Wyczechy
4
6. Arkonia Pomysk Wlk. 4
7. Juve Uniechów
4
8. Iskra Dretyń
4
9. Koral Dębnica
4
10. Kurier/Grom Nakla 4
11. Drzewiarz
4
12. GTS
4

10
10
7
7
6
6
5
5
4
4
3
0

12:5
14:7
14:7
9:4
8:9
5:8
10:9
4:6
11:14
4:10
7:12
7:15

(res)
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tyle zespołów pozo
stało z kompletem
punktów po czterech
kolejkach klasy A.
Jest to Chrobry Char
browo.

Terminarz
A klasy

-~j

Tabela
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Piłka nożna. A klasa

!• V kolejka

1. Ikar Redzikowo
2. Szansa Siemianice
3. Barton Barcino
4. Swe Pol Link
5. Granit Kończewo
6. Skotawia D.K
7. Stal
8. Echo Biesowice
9. Sokół Kuleszewo
10. Diament
11. Gryf 95II Słupsk
12. Dąb Kusowo

piątek
20 września 2002 r.

W

czwartej kolej
ce spotkań pił
karskiej A kla
sy zawodnicy
strzelili 87 goli.
Najwięcej w grupie drugiej 33, tylko o "oczko" mniej w
grupie trzeciej - 32. Zdecy
dowanie nie radzili sobie z
piłką napastnicy w grupie
pierwszej, gdzie uzyskano
tylko 22 gole.
Straciły punkty zespoły,
które do tej kolejki miały na
swoim koncie same zwycię
stwa. Ikar Redzikowo wy
wiózł punkt z zawsze gorące
go terenu w Kończewie,
gdzie Granit nie mógł sforso
wać obrony przyjezdnych. W
meczu wicelidera, Swe Pol
Link ze Skotawią Dębnica
Kaszubska, tym razem mło
dość przegrała z doświadcze
niem. Beniaminek z Bruskowa Wielkiego musiał uznać
wyższość gości. Dla tych był
to już drugi wygrany mecz z
rzędu. Czyżby budził się w

końcu uśpiony lew tej gru
py? W rezerwach Gryfa 95 w
Barcinie zagrali i nie trenu
jący od jakiegoś czasu Twardoń, i wracający do piłki Porzega i pozyskany z Bierkowa stoper Więckowski, bro
nili sprawiedliwie po 45 mi
nut rezerwowy bramkarz
pierwszego zespołu Bak oraz
juniorów Tworek. Do prze
rwy goście prowadzili, po
niej dali sobie wbić dwa gole.
W grupie drugiej doszło
do kolejnego meczu na
szczycie, Błękitni Główczyce
podejmowali
Chrobrego
Charbrowo. Lepsi okazali się
obyci z piłką ligowcy z Charbrowa. Wygrali jednak po
wyrównanym meczu 2:1, W
pierwszej połowie goście
zdołali zdobyć dwa gole, ich
autorami byli Marcin Gaffka
i Dariusz Wroński. Po pauzie
to gospodarze rzucili wszyst
ko na szalę i Chrobry już tyl
ko bronił się na własnej po
łowie. Błękitni dopiero w

Fot. Krzysztof Pazdalski

końcówce zdołali wbić gola.
Strzelił go Stanisław Zieliń
ski. Jego koledzy mieli jesz
cze 4 tzw. „setki". Nic z tego.
Po cichu za plecami Chro
brego czai się Polonez Bo
browniki. Mecz tych zespo
łów, odbędzie się dopiero
jednak 13 października.
Początek sezonu „hokejo
wego" mieliśmy w Kołczygłowach. Gospodarze strzelili
siedem goli, już do przerwy
po dwóch bramkach Wojacha

Supertabela

Klasa A po czterech kolejkach
1. Chrobry Charbrowo 4 12 17:6
2. Myśliwiec Tuchomie 4 10 12:5
3. GKS Kołczygłowy
4 10 14:7
4. Ikar Redzikowo
4 10 9:4
5. Szansa Siemianice
4 9 14:4
6. Błękitni Główczyce 4 9 11:5
7. Polonez Bobrowniki 4 9 13:8
8. Orkan/Seeger
4 9 9:5
9. Barton Barcino
4 9 6:6
10. Granit Koczała
4 7 14:7
11. Granit Kończewo 4 7 8:5
12. Skotawa Budowo 4 7 15:8
13. Stegna Parchowo 4 7 9:4
14. Swe Pol Link
4 7 9:6
15. Rowokół Smołdzino 4 7 10:8
16. Skotawia D.K
4 7 5:4
17. Pomorze Potęgowo 4 6 .7:6
18. Sokół Wyczechy
4 6 8:9
19. Arkonia
4 6 5:8
20. Stal Jezierzyce
4 5 7:5
21.Juve Uniechów
4 5 10:9
22. Leśnik Cewice
4 5 8:8
23. Iskra Dretyń
4 5 4:6
24. Echo Biesowice
4 4 9:9
25. Sokół Kuleszewo
4 4 6:6
26. Koral Dębnica
4 4 11:14
27. Diament Trzebielino 4 4 5:11
28. Kurier/Grom Nakla 4 4 4:10
29. ZS Damnica
4 3 12:11
30. Drzewiarz
4 3 7:12
31. Gryf 95 II Słupsk
4 1 4:9
32. Zenit Redkowice
4 1 8:15
33. GTS
4 0 7:15
34. Iskra Gogolewo
4 0 5:13
35. Dąb Kusowo
4 0 5:17
36. Piast Wrzeście
4 0 4:26

i Młyńskiego prowadzili 3:0.
Potem gole padały jak na za
mówienie. Dla jednych i dla
drugich. Kibice mieli ucie
chę, większy orzech do zgry
zienia będą mieć szkole
niowcy obu zespołów. Jak tu
poprawić grę w defensywie.
Mecz zakończył się właśnie
rezultatem jak z ligi hokeja...

(res)

Puchar Polski
25 września odbędzie się kolejna runda rozgrywek Pucharu Polski szcze
bla podokręgu słupskiego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Zagrają
wtedy: Tuka Wodnica - Granit Kończewo, Dąb Kusowo - Wybrzeże Objaz
da, Jabel Ustka - Garbarnia Kępice, Wiraż Kruszyna - Stal Jezierzyce, Echo
Biesowice - Słupia Kobylnica, Barton Barcino - Karol/Magda Pęplino, Sko
tawia Dębnica Kaszubska - Sparta Sycewice, Czarni 2001 Słupsk - Ikar
Redzikowo, Błękitni Główczyce - Unia Korzybie, Pomorze Potęgowo - Jantaria Pobłocie, Polonez Bobrowniki - Start Łeba, WKS Nożyno - Leśnik Ce
wice, Orkan Cecenowo - Kaszubia Studzienice, Skotawa Budowo - Orkan
Gostkowo, GTS Czarna Dąbrówka - Błękitni Motarzyno, GKS Kołczygłowy
- Start Miastko, Znicz Ględowo - MKS Debrzno, Koral Dębnica - Czarni
Czarne, Diament Trzebielino - Bytovia Bytów.

B klasa

Terminarz
B klasy
III kolejka. Wszystkie mecze
odbędą się w niedzielę 21
września.
Grupa I
Godz.12.00 Czarni 2001
Słupsk - Błękitni/Salus Bier
kowo, godz. 11.00 Sokół
Kczewo - Dom/Star Doma
radz, godz. 14.00 Victoria
Wrząca - Sokół/Jantar
Szczypkowice, godz. 13.00
Krokusy Stowięcino - Tuka
Wodnica.
Grupa II
Godz. 13.00 Słupia Kwakowo
- Inter Świerzenko, godz.
13.00 Smoki Podole Małe WKS Nożyno, godz. 14.00
Magie Niezabyszewo - Zawi
sza Borzytuchom, godz.
13.30 Wiraż Kruszyna - Zorza
Słosinko.

(res)

REKLAMA

Grać nie olewać
^
smutne, że już w
1 ; | drugiej kolejce maI my kolejny mecz,
który odbędzie się tylko w
protokole i na posiedzeniu
Wydziału Dyscypliny pod
okręgu słupskiego Pomor
skiego Związku Piłki Nożnej.
Dom/Star Domaradz na dar
mo czekał aż przyjadą ich
przeciwnicy z Victorii Wrząca.
Nie doczekał się. Wynik nie
stety na pewno będzie
brzmiał 3:0, ale szkoda bo pił
ka nożna jest dyscypliną w
którą się gra. Gospodarze
usłyszeli plotkę, że Victoria
nie pojawi się na stadionie ja
koby z tego powodu że zwią
zek zawiesił jej piłkarzy. Plot

V kolejka. Wszystkie mecze
odbędą się w niedzielę, 21
września.
Grupa I
Godz. 11.15 Dąb Kusowo Barton Barcino, godz. 11.00
Gryf 95 II Słupsk - Stal Jezie
rzyce, gódz. 14.00 Diament
Trzebielino - Swe Pol Link
Bruskowo Wielkie, godz.
11.45 Ikar Redzikowo - Szan
sa Siemianice, godz. 13.00
Skotawia Dębnica Kaszubska
- Sokół Kuleszewo, godz.
13.00 Echo Biesowice - Gra
nit Kończewo.
Grupa II
Godz. 11.00 Rowokół Smoł
dzino - Błękitni Główczyce,
godz. 12.00 Zenit Redkowice
- Iskra Gogolewo, godz.
12.00 Leśnik Cewice - Polo
nez Bobrowniki, godz. 11.00
Piast Wrzeście - Pomorze Po
tęgowo, godz. 13.00 ZS Dam
nica - Skotawa Budowo,
godz. 13.00 Chrobry Char
browo - Orkan/Seeger Cece
nowo.
Grupa III
Godz. 13.00 GTS Czarna Dą
brówka - Myśliwiec Tucho
mie, 11.30 Iskra Dretyń Granit Koczała, godz. 13.00
Drzewiarz Rzeczenica - Sokół
Wyczechy, godz. 13.00 Koral
Dębnica - Stegna Parchowo,
godz. 13.00 Arkonia Pomysk
Wielki - Juve Uniechów,
godz. 12.30 Kurier/Grom Na
kla - GKS Kołczygłowy.

ka pozostaje plotką w słup
skim OZPN nic na ten temat
nie wiadomo. Najpierw w
dziewiątkę, potem w dziesiąt
kę grali Błękitni/Salus Bierkowo przeciw Sokołowi Kczewo. Wystąpili w zdekompleto
wanym składzie, tak więc wy
nik też nie mógł być inny. Po
myśleć, że jeszcze rok temu
Błękitni/Salus grali w A kla
sie. W najbliższym czasie, z ta
ką postawą raczej już im to
nie grozi. W grupie drugiej
zwraca uwagę już drugie zwy
cięstwo beniaminka w tym
gronie zespołu Słupi Kwakowo. Teraz Słupia wygrała na
wyjeździe. WKS okazał się
więc gościnny
(res)

co tydz/e/7

_
Wyniki II kolejki
Grupa I
Tuka Wodnica - Błękitni/Salus Bierkowo - mecz z pierwszej kolejki
walkower 3:0. Błękitni/Salus Bierkowo - Sokół Kczewo 2:9, Dom/Star
Domaradz - Victoria Wrząca - goście
nei stawili się na mecz, prawdopo
dobny walkower 3:0. Sokół/jantar
Szczypkowice - Krkosy Stwoięcino
5:0, Tuka Wodnica - Czarni 2001
Słupsk 0:4.
Tabela
1. Sokół /Jantar
2 4 6:1
2. Czarni 2001
2 4 5:1
3. Dom-Star Domaradz
2 4 6:3
4. Sokół Kczewo
2 3 10:5
5. Tuka Wodnica
2 3 3:4

6. Victoria Wrząca
2 3 3:4
7. Krokusy Stowięcino
2 1 3:8
8. Błękitni/Salus Bierkowo 2 0 2:12
Grupa II
Inter Świerzenko - Wiraż Kruszyna
2:0, Zorza Słosinko - Magie Niezabyszewo 2:3, Zawisza Borzytuchom
- Smoki Podole Małe 1:0, WKS No
żyno - Słupia Kwakowo 1:2.
Tabela
1.. Magie Niezabyszewo
2 6 9:2
2. Słupia Kwakowo
2 6 7:2
3. Inter Świerzenko
2 6 4:1
4. Smoki Podole Małe
2 3 4:1
5. Zawisza Birzytuchom
2 3 2:5
6. WKS Nożyno
2 0 2:4
7. Zorza Słosinko
2 0 2:7
8. Wiraż Kruszyna
2 0 0:8

Wszystko
0 piłkarskiej
A i B - klasie
Wyniki, tabele
1 relacje z meczów!
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Dziennik Bytowski

KAMPANIA WYBORCZ 311

Kandydaci na wójtów
Równie gorąca kampania, jak w miastach będzie
też w poszczególnych gminach. Wójtowie też zo
staną wybrani w wyborach bezpośrednich. Przed
stawiamy możliwych kandydatów na te stanowi
ska (pogrubionym drukiem obecni wójtowie).
•Czarna Dąbrówka
Wojciech Gralak, Zygmunt Jakubowski, Stanisław
Stole
•Kołczygłowy
Jerzy Talewski, Wacław Kozłowski, Edward Ko
niuszek, Marian Kuten
•Parchowo
Władysława Łangowska, Wojciech Błaszkowski,
Jacek Lutyński
•Studzienice
Jerzy Szpakowski, Mieczysław Olik
•Lipnica
Leopold Jankowski, Zbigniew Talewski
•Tuchomie
Jerzy Lewi Kiedrowski, Stanisław Kropidłowski,
Mirosław Majorowicz, Wiesław Maczacza
•Borzytuchom
Mieczysław Rytwiński, Romuald Tarnowski, Ma
rek Miller
•Trzebielino
Roman Ostrowski, Zygmunt Lachowski

Poczet kandydatów na stanowisko burmistrza

Kto
będzie rządził

Do wyborów pozostało już
tylko 38 dni. Po raz pierwszy
w bezpośrednich wyborach
będą wybierani burmistrzo
wie. W szranki wyborcze sta
nie aż 7 kandydatów na sta
nowisko burmistrza Bytowa i
prawdopodobnie 4 na stano
wisko burmistrza Miastka.
Listy kandydatów ostatecznie
zamknięte zostaną za ty
dzień, 27 września.

Kandydaci na burmistrza Bytowa

Edward Chabowski

Jerzy Barzowski

obecny burmistrz Bytowa, po
pierany przez Wspólnotę Samo
rządową i Prawo i Sprawiedli
wość.

W SKRÓCIE

Wybory

radny Miasta i Gminy Bytów,
pracownik Urzędu Skarbowego
w Słupsku, popierany Przymie
rze Ziemi Bytowsko-Miasteckiej.

Kazimierz Formela

Józef Daniluk

handlowiec, popierany przez So
jusz Lewicy Demokratycznej i
Unię Pracy.

handlowiec, popierany przez Li
gę Rodzin Polskich, ale obecnie
członek-kandydat Samoobrony.

Doceniona współpraca
Dyplomy i maskotki POPO, czyli pluszowe słoniki
pomorskiej policji, otrzymało 15 osób z
województwa pomorskiego, które przyczyniają się
do lokalnej poprawy bezpieczeństwa. Wśród
wyróżnionych przez komendanta wojewódzkiego
znalazł się również również Andrzej Doleciński z
Bytowa. A. Doleciński pełni społeczną funkcję
prezesa Stowarzyszenia „Bezpieczny Bytów".

"i
i
Stanisław
Marmofowski

Nauczycielskie

Kolegium języków obcych

Leszek Pawłowski

radny powiatu bytowskiego,
właściciel Prywatnego Centrum
Edukacyjnego, popierany przez
Niezależną Inicjatywę Wyborczą.
Był już burmistrzem Bytowa.

radny miasta i gminy Bytów,
prywatna działalność, popierany
przez „Samoobronę".

"

V.
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-

Leszek Waszkiewicz

do czasu zamknięcia list wybor
czych może pojawić się jeszcze
co najmniej 1 kandydat.

obecny zastępca burmistrza By
towa, popierany przez Porozu
mienie Wyborcze „Samorząd
2002".

pod opieką naukową Uniwersytetu Gdańskiego

ydaci na burmistrza Miastka

3 - letnie studia
licencjackie

anglistyka
dyplom
licencjata UG

REKRUTACJA - SIEDZIBA KOLEGIUM
Gdańsk, ul. Grobla IV/2, tel. 305 38 63,301 33 73 E n g l i s h
www.eu.com.plinfo@eu.com.pl
MALARZ- cekoluje, tapetuje, inne ogól
PRACOWNIKA do pracy z paszpor
tem niemieckim do ocieplania bu
dynków i stawiania ścianek gipso
wych, przyjmę, 000494041090333
po godz. 20

nobudowlane, 0691-798-643
OPERATOR ładowarki kl. II i spycharki,

Zbigniew Batko

obecny przewodniczący Rady
Miasta i Gminy w Miastku, za
stępca dyrektora Zespołu Szkół
Rolnych. Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Łodzierzy, popie
rany przez Blok Wyborczy „Sa
morządność"

RENCISTA 48- letni, prawo jazdy, po

FARMACEUTA zatrudnię magistra far
kucharz,

kelner,

FIAT 126p, 88 r„ zadbany, (0691)82-87-

dejmie pracę jako dozorca, parkingowy,

SZUKAM pracy związanej z obsługą

OPIEKUNKA, zaopiekuję się dzieckiem,

komputera lub fizycznej, (058)677-0656, 0505-793-030

przebieg 39.000 km, cena 1.500 zł, tel.

lik, CZ,ES,alarm, pierwszy właściciel, 0-

052/398-51-42 lub 0608/899-660

59/86-11-526, 0-600-527-466'

OPIEKUNKA- zaopiekuję się dzieckiem

UCZCIWY- 29- letni, średnie, solidny,
bez nałogów- poszukuje pracy,

FORD Escort 1100, 82r„ benzyna, 4

u siebie w domu, (058)678-02-31

0604/282-305

drzwiowy. 0-604-257-466

starszą osobą, posprzątam, poprowa

FORD Transit - sprzedam lub zaminię

AUT0M0T0

na osobowy, 1984 r„ tel. 052/397-46-75

dzę biuro, 0-501-963-522

praca fizyczna i umysłowa w hurtowni,

DEKARZ, balcharz, uczciwy, solidny,

TECHNIK leśnik, rok stażu w LP, obsłu

623-54-59

szuka pracy, tel. 052/397-94-05 lub

HYUNDAI Pony, 1991 rok, szary metal-

ga komputera, angielski, własny samo

0503/354-576

lik, 1,4 benzyna, pilnie, 0-59/86-25-319,

chód, 0609-675-693

0-503-93-11-06

ELEKTRYK średnie, automatyka, elek

TOKARZ z 26 - letnim stażem, szuka

tronika, pneumatyka, komputer, „B",

pracy, tel. 0692/770-031 po godz. 16

JELCZ 416 1994 r„ stan bardzo dobry,

KIEROWCĘ- doświadczonego z aktual
nymi uprawnieniami zatrudni firma Orlen- Morena w Stawnie- (059)810-36-97
MAGISTRA farmacji, gwarantuję zakwa
terowanie, 0602-666-065
MONTAŻYSTA żaluzji, rolet okiennych,

uprawnienia URE1KV. 0-506-843-694
EMERYT mundurowy podejmie pracę
GERMANISTA emeryt, nauczyciel nie

w ochronie,dozorowaniu, 0-607-663-

mieckiego, poszukuje pracy w hotelu lub

183

prywatnie, 058/672-49-35
MŁODE małżeństwo szuka pracy w ga

0602-253-383
520Qzł. 059 846-27-09

stronomii na sezon zimowy, minimum

DAEWOO Matiz, 2000 r„ sprzedam lub

okolice, 0-601-664-181

wiec, dyspozycyjny, 42- letni, świadec

sanitarne, mile widziana praca za grani

zamienię na kombi Nubirę lub inny, cena

two kwalifikacji, (058)677-09-26

cą, tel. 0601/678-633 lub 0601/566-411

KIEROWCA kat. BC, 43- letni, świadec

NIE możesz jechać a potrzebujesz kie

1000- 2500,- miesięcznie, 664-07-97

two kwalifikacji, wózki widłowe, uczciwy,

rowcy na weekend z okolic Chojnic lub

0603-277-765

Czerska. Zadzwoń, tel. 0604/631-578

PRACE chałupnicze zleci producent.
„Akcept" 90-261 Łódź, Jaracza 17 (042)
633-56-92, (042) 633-54-97
PRACOWAŁEŚ w Niemczech, Holandii,

KIEROWCA kat. BC, 43- letni, świadec

POMOGĘ w budowie domów, tynki, da

two kwalifikacji, wózki widłowe, uczciwy,

chy, wykończenia, słupki, ogrodzenia,

0603-277-765

tel. 0503/650-220 po godz. 18

zł, tel. 052/397-35-65

oraz tylny most, 0-605-207-504

KIEROWCA- doświadczony, handlo

cowników biurowych, magazynowych,

LANCIA Prisma, 1985 r„ poj. 1,6 cm 3,
gaz, bardzo tanio sprzedam, cena 3.500

CITROEN BX 1.4, komputer sprzedam

15.800 zł, tel. 0691/892-433
FIAT 126 p, 1987 r„ cena 600 zł do

LIAZ 88, ciągnik sidtowy, poduszki, 320
KM, interkoler, stan dobry, (059)822-2857
ŁADA Samara 1,5 benz., 1992, stan do

uzgodnienia, tel. 052/398-10-24 po
godz. 18

bry, cena do uzgodnienia, 857-57-53

FIAT 126p, 1993 rok, seledynowy,

3900, 0-608-439-154

zwrotnice do naprawy, cena 1500 zł do
uzgodnienia, 0-59/86-12-201

MERCEDES 207D max, 2.4,1981, cena

MERCEDES 207D 2.4 D, 1979, cena

6900, 0-608-439-154

FIAT 126p, 650 tunning, 1990, stan bar
KIEROWNIK budowy, inspektor nadzo

RENCISTA 28- letni, pilnie, szukam

Austrii, odbierz podatek najtaniej! Naj

ru, majster budowy, uprawnienia ogól

pracy chałupniczej lub jako pomocnik

skuteczniej! 058/301-82-63

nobudowlane, tel. 0692/228-561

stolarza, 0503-953-368

dzo dobry, artakcyjny wygląd, cena 2800
zt lub zamiana na wiĘkszy,0-506844-

wa, 5500 zł, (0604)16-43-85

POLONEZ Caro, 1,6 GLi benz., 1996,
058/563-03-30 w godz. 7.00-15.00

058/563-03-30 w godz. 7.00-15.00

inny, 0606/385-862,058/56-139-14

cena 10500 zt, 0-59/86-32-146, 0-604-

139-78,0501/675-382

25-35-17
OPEL Astra lub Vectra, 1992/94 r„ za

sażenie, cena 10500 zł, 0-59/86-32-146

rozsądną cenę kupię, tel. 052/397-80-76

0604-228-214

(058)778-11-06
OPEL Kadett 1,8i, sport, ABS, 1991 rok

253-924
STAR 3W 200,1989 rok, cena 4000 zt,

28-73

OPEL Vectra, poj. 1.8, benz., 1992 r.
cena 13.000 zł, zadbany, pętana doku

km, niebieski, 0-601-35-70-91

mentacja, wyposażony,tel. 052/397-80-

VW Golf 1.3 benz., 1989, stan bdb,

76

I właściciel, sprowadzony, cena 9500

PEUGEOT 405, Combi, 1991 r„ WS,

VW Polo 1,3 benzyna, 1980 rok, 3

tel. 052/397-57-17 lub 052/398-10-32

drzwiowy, cena 1200 zt, jeżdżący, bez

CZ, S, relingi, el. S, tel. 052/397-57-17
lub 052/398-10-32
POLONEZ, 1.6,1993 r„ czerwony, stan
bardzo dobry, sprzedam lub zamienię,
tel. 052/397-15-33 lub 052/398-83-54
POLONEZ 1500, 1986 rok na części,

rok, bus na 9 osob, WK,ES,AA,CZ,0-

cena do uzgodnienia, 0-604-73-57-44
po 19.00

przeglądu, 0-608-079-409
ŻUK, skrzynia, plandeka, 86 r., na cho

RENAULT i każdy inny samochód powy
padkowy, cały. Dojazd gratis. Gotówka.
0602/31-28-73,058/56-139-14

»auta
powypadkowe
K

(094)-341-68-53

VW Passat, Polo, Golf, Vento lub inny,
0602/31-28-73, 058/56-139-14
VW Passat, Polo, Vento, tel. 0691/7610-72, 058/56-111-72

zł., 0-600-817-578

CZ, ES, S, KT, relingi, cena 12.000 zt,

PEUGEOT 405, poj. 1.9, Kombi, 1991 r„

I000- powypadkowe, rozbite,
(058)556-96-25, 0604-846-202

0-59/86-62-513, Łeba
VW Bora, 2000,1,4, stan idealny, 17000

OPEL Corsa, Astra, Toyota Yaris lub in
ny (gotówka), 058/56-139-14, 0602/31-

STAR 29 zarejestrowany - aktualny
przegląd. Tanio. 059 847-13-89, 0-692-

OPEL Kadett, 1980,3.500 zł, poj. 1200

OPEL Astra, Corsa, Vectra, Kadett lub

metallik, 5 drzwi, bogate wyposażenie,

255

AF, S, cena 8.200 zł, pilnie, tel. 052/398

SKUTER Aprilia Rally 50,1997,822-60-

02

MB 310 wywrotkę, Iweco 35-10, Ford
Tranzyt 190,0600-127-414

OPEL Astra, Corsa, Vectra, tel. 058/56-

RENAULT 19,1993 rok, pojemność 1,7,

OPEL Kadett, 1500, diesel, 5 - drzwi

PRZYCZEPKA samochodowa - tury
styczna sprzedam tel. 052/398-80-88

RENAULT 19,1993 rok, poj 1,7, czarny

benzyna, czarny metallik, bogate wypo

MITSHUBISHIL 300 , 2,5 diesel, 1993
59/86-28-659

zastępca dyrektora Samodzielne
go Publicznego Zespołu Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Miastku,
popierany przez Przymierze Ziemi
Bytowsko-Miasteckiej.

OPEL Kadett, 130 HC, 5 - drzwi, 1983
cena 2.500 zt, Chojnice, tel. 0504/623

cena 9500 zł, 0-606-892-073

AUDI 80, 1,6, 86r„ benzyna+gaz,

wskazane doświadczenie.Lębork lub

REPREZENTANTÓW handlowych, pra

Chojnice

OPEL Kadett, 1.3,87 r., instalacja gazo

Samoobrona miała wskazać
swojego kandydata na burmi
strza Miastka już po zamknięciu
tego numeru „Dziennika Bytowskiego/Miasteckiego". Może też
pojawić się inny kandydat.

Ryszard Zabłocki

POLONEZ Truck, poj. 1,6 benz., 1992,
OLTCIT, poj. 1100,1992 r., I właściciel,

FIAT Punto 1,1,1996 rok, zieleń metal-

0691/678-633

HANDLOWCÓW, kierownika działu,

MUSCEL, silnik 2,3 V6m stan dobry,
sprzedam lub zamienię, 2 koła R13
165/70 do Poloneza, tel. 0606/594-201

FIAT Cinquecento 704, 0-605-075-216

15 lat praktyki, (058)673-94-77 po 18.00

OPIEKUNKA zaopiekuję się dzieckiem,
BARMAN,

obecny burmistrz miasta, popierany przez Sojusz Lewicy Demo
kratycznej i Unię Pracy

inne, (058)672-93-19

(058)778-11-06

macji, 0-502-500-264

Roman Ramion

!00 auta powypadkowe
0604-412-810

AUTA

powypadkowe

kupię,

tel.

0604/597-980
JUNAK M07 lub M10 w stanie dobrym

dzie, (059)832-37-40 po 18.00

DAEWOO, Renault, Fiat, Skoda, Peuge
ot lub inny (gotówka), 058/56-139-14,

z koszem lub bez, 0-603-183-605

ALUFELGI, 1,3 z oponami i alufelfami

0602/31-28-73

MOTOCYKLE stare do 1945 roku, stan

1,5, 2 szt., cena do uzgodnienia, tel.

FIAT Punto, Brava, Siena, Seicento lub

0602/657-927 lub 0606/594-201

inny, 0505/037-647,058/56-139-14

CZĘŚCI do Seata Ibizy 1990 - 93 r„ tel.

FIAT Punto, Brava, Sienna, tel. 058/56-

0609/559-747

111-72,0691/76-10-79

obojętny, 0-603-183-605
POWYPADKOWE, uszkodzone, za
chodnie. 671-59-62, 0601/800-490

I I

I

LĘBORK garaż , kanał, prąd, własno
ściowy, 0-603-696-200
LĘBORK garaż, światło, kanał, metalo
we drzwi, ul.l Armii WP, 0-604-987-605,
AUTOWYNAJEM Zastępcze- Refundacja z OC, 058/552-75-22,
0601/651-672
FORD Sierra 1987 r., zamienię na
BMW, Audi 100 lub inny - 4500 zł,
058/681-37-04
GAZOWE instalacje w samocho
dach, montaż, serwis, zadzwońspytaj. Człuchów, tel.- 059/834-4861, kom. 0606/833-682
GŁOŚNIKI samochodowe, 4 drożne,
450 V, stan bardzo dobry, cena 300 zl,
tel. 052/554-13-55

0-59/86-33-387
LĘBORK garaż murowany, 0-59/86-24241
LĘBORK garaż murowany, ul.Leg. Pol
skich, 0-59/86-26-062
LĘBORK garaż przy ul.Stowackiego, 059/86-21-683, 0-502-513-489
LĘBORK kawalerka przy ul.Teligi, 35
m kw, 2 pokoje, 0-601-14-33-40
LĘBORK M - 4, 059 862-02-88
LĘBORK mieszkanie 2 pokoje, 67 m kw,
cena 58000 zł, 0-59/86-25-891
LĘBORK mieszkanie 2 pokoje, 67 m kw,
cena 58000 zł, 0-59/86-25-891

GARAŻ blaszaki Najtaniej!
Transport, montaż- gratis, 058/775-0461,0

cegły w ścisłym centrum Chojnic z moż
liwością rozbudowy, cena 79.000 zt, tel.
0602/187-883
MIESZKANIE własnościowe, M-4,70,77
m kw, sprzedam lub zamienię na mniej
sze z dopłatą lub na domek w czersku,
tel. 0691/661-366

m kw, budynek gospodarczy 50 m kw,
garaż i stodoła, na działce 4.000 m kw,
+ 2 ha ziemii, tel. 052/397-98-21
BUKOWINA k/Lęborka ziemia na dziat
ki, cena 5 zł/ m kw, 0-59/86-11-249
BYTÓW mieszkanie 37 m kw, IV pietra,
822-47-32
CEWICE mieszkanie spółdzielcze, 2 po
koje, 56 mkw, 0-59/86-11-474
CHOJATY - mieszkanie własnościowe
53 m kw, z dużą działką ogródkową 1
km od Chojnic, tel. 052/397-77-00
E - 3 pokojowe mieszaknie, III
Jsnościowe, cena do uzgod¥ 0608/434-916
CHOJNICE - 60 m kw, 3 pokoje, III pię
tro, własnościowe, cena do uzgodnie
nia, tel. 0608/434-916
CHOJNICE - 60 m kw, ll/IV, 3 pokoje,
opomiarowane, deski na podłogach, du
ży balkon, słoneczne, ładne, tel.

ZIEMIA rolnicza koto Lęborka, 0-691—
179-341

ANTENA i narożnik, tel. 0604/695-294

matu, tel. 0604/824-635

BOAZERIE, deski podłogowe, listwy,

ŁODZIE wędkarsko - turystyczne, tel.
0607/565-131

CEGŁĘ rozbiurkową

sprzedam tel.

055/275-15-78

LĘBORK Mosty, lokal mieszkalny, 2 po
koje , kuchnia, łazienka, 0-59/86-12-915

CHŁODZIARKO - zamrażarka , 180 cm

LĘBORK pawilon handlowy w centrum,
25 m kw + 18 m kw powierzchni maga
zynowej, cena 50000 zł, 0-503-755-288

CHOJNICE - 60 m kw, ll/IV, 3 pokoje,
opomiarowane, deski na podłogach, du
ży balkon, słoneczne, ładne, zaminę na
2 - 3 pokojowe w Trójmieście,tel.
0503/367-701

LĘBORK ul.Legionów Polskich garaż, 0-

CHOJNICE - garaż muroawny do wyna

59/86-26-062
LUBICHOWO, budynek mieszkal
ny, parterowy, kompletnie umeblo
wany i wyposażony, na dziełce 684
m kw., 058/588-52-88 do 17.00,
058/588-52-66 po 17.00
LUBKOWO- (j. Żarnowieckie), działka
budowlana 1923 m, uzbrojona- prąd,
0600/216-103,058/676-75-16 po 19.00
LUBOWIDZ dziatki rolne koto lasu, 0-

jęcia przy ul.
0600/681-521

Karsińskiego,

parterze, stare budownictwo, 34 m kw,
centralne ogrzewanie, tel. 052/397-19-

ŁEBA Nowęcin działka budowlana
uzbrojona, 0-59/86-11-195, 0-607-166-

67

242

CHOJNICE - pół domu, mieszkanie 96
m kw, ogród 600 m kw, garaż z tarasem
24 m kw, ogrzewanie gazowe, tel.
052/397-54-04 lub 0603/278-479

MIASTKO lokale 60 (po remoncie), 32
(do remontu), ul. Koszalińska 3,857-29-

nie 36 m kw, 2 pokoje, łazienka, kuch
nia, przy ul. Leśnej, IV piętro, tel.
052/397-16-30 po godz. 20

KWIDZYN (centrum) dom około 300
m kw. mam do wynajęcia tel. 0607/691-

801
KWIDZYN (centrum) lokale na gabinety
biura mam do wynajęcia 0607/691-801
LĘBORK garaż do wynajęcia, ul.Kościuszki, 0-59/86-32-127
LĘBORK garaż do wynajęcia na prywat
nej posesji, cena do uzgodnienia, 059/86-31-467

m kw, cena 10 zł/m kw, 0-59/86-12-103
NOWA Wieś Lęborska, działki budowla

KOMPLET wypoczynkowy użytkowy
z laki chińskiej imp. Egipt, kanapa, 4 fo
tele, stolik, czerwone obicie, jedwab, ce
na 12.000 zł, tel. 0602/187-883 Chojnice

KONTENERY
magazynowe, chtodnicze„Balticon".

nio. 059 811-36-98
ŁOŻE sypialniane (1,60 x 2,00), nowe,
materac, 2 stoliki, 650 zt, 058/676-28-29

zt. 059 844-24-01 0-602-488-252
OBRAZ Salwadore Dalii „Ukrzyżowanie
36-98

cena

LĘBORK kawalerka do wynajęcia, 059/86-25-822, 0-603-129-983

OKNA i drzwi drewniane z Sokółki, 0-

LĘBORK

kawalerka

do

wynajęcia

ul.Staromiejska, 0-59/86-21-446

okna

1*80

zl,

GNIEWINO- działka budowlana 1147 m,
uzbrojona w wodę, prąd, 0600/466-798,
058/670-68-54 po 19.
GOŚCICINO- działka budowlana (865
m), prąd, woda blisko, tania, 058/67800-66
GOŚCICINO- działka budowlana, 865
m, pięknie położona, media- obok,
(058)572-14-14
GOŚCICINO k. Wejherowa- działka bu
dowlana, tanio, 0691-796-397
GOWINO, dziatki budowlane 1170 m,
blisko pola golfowego, 16 zł/ m,
(058)572-18-13

cie wykończone- komfortowo, 115.000
zt, (058)672-18-84
RÓŻYNY 110 m kw, 285.000 zł, działka
9.400 mkw, garaż 64 mkw, 058/683-77-

USD/ m, (058)672-82-13

59/86-12-915

RUMIA- mieszkanie 3- pokojowe, 82 m,
3- letnie, II/ II, (058)679-39-05

LĘBORK pawilon na rynku sprzedam
lub wynajmę, 0-59/86-24-703, 0-602536-148

SKARSZEWY, dom 116 m kw., działka
601 m kw. Zdecydowanie sprzedam!
058/588-04-04

LĘBORK pokój do wunajęcia w centrum,
0-604-29-22-83

SKÓRCZ, dom dwurodzinny z działką
800 m kw., 0506/960-343, 0691/751-

LĘBORK pokój osobie samotnej do wy
najęcia w domku jednorodzinnym, 059/86-31-467

310
SŁUPSK boks w Hipermarkecie Real
wydzierżawię lub sprzedam. 059 81466-50

LĘBORK pokój z dostępem do kuchni
i do łazienki, 0-59/86-25-710 do wynaję-

SŁUPSK kawalerkę. 0-605-621-435

LĘBORK sprzedam lub odnajmę lokal

SŁUPSK pałac na wyspie otoczony fosą
2760 m kw. unikat na Pomorzu. 059
811-36-98

LĘBORK Stary Browar lokale do wyna
jęcia, 0-601-65-67-92

SMOLNO k. Pucka, działka zagospoda
rowana, 2300 m, ogrodzona, uzbrojona,
z domem gospodarczym, (058)678-41-

JEZIORO Czarne, blisko Kwidzyna,
dom stan surowy 220 m kw; działka
1360 m kw, uzbrojona; tel.
0032/477-29-46-15, e-mail: joanna-

na 1080 m, uzbrojona, (058)670-60-37,

lacna@hotmail.com

TURZE nowy dom, 135 m kw, do za

KĄPINO k. Wejherowa- działka budow
lana 961 m, 28.000,00 zł, 058/672-1944, 0606/570-972
KOŁOBRZEG - sprzedam mieszkanie 3
pokojowe, 64 m kw, IX piętro, cena
85.000 zł, glazura, panele, gipsy, tel.
094/352-16-55 lub 0503/005-176

SOMONINO k. Kartuz- działka budowla

mieszkania od zaraz, działka 800 m kw,
blisko jezioro i las, 0602/726-793
WEJHEROWO- mieszkanie 3- pokojo
we, 64,5 m, po remoncie, 0600-220-886,
(058)677-16-93 po 17

0-604-375-898
LĘBORK ul.Czotgistów, mieszkanie 61
m kw sprzedam lub zamienię na mniej
sze. 0-59/86-24-241
LĘBORK ul.Zwycięstwa lokal użytkowy
50 m kw do wynajęcia, cena 1000 zł, 0-

DOMEK letniskowy nad J. Żarnowiec

w pobliżu las, jezioro, PKP, 052/336-1010

kim, drewniany, 20 m, 10 m tarasu,
0604-279-587
DOM komfortowy całoroczny 200 m kw
+ garaż na 3 samochody z wyposaże
niem, w samym centrum Charzykowa,
do jeziora 100 m, cena 389.000 zt, tel.
0602/187-883

KURTKA skórzana, męska, czarna, ma

używany, ok. 6000 zł- do uzgodnienia,

0691-172-797

ło używana, na 176 cm, 50 zł, (058)672-

apartamenty,

mkw. 200zł. 0-604-138-048

SADZONKI truskawek, kwalifikowa

pokoje,

ściową w bloku 30 m kw na mieszkanie
2 pokojowe w starym bydownictwie
z dopłatą, 0-504-837-776

kW, tel. (058)673-09-81,0-606-133034

GOTOWKOWE
MIESZKANIOWE
HIPOTECZNE

chabrowego w idealnym stanie, rozm.

761 93 28,556 74 64,520 2f> 32
761 93 26,0501 352 529

RAPORTÓWKA skórzana, czarna, 70

36. cena 130 zł, tel. 052/397-52-72

zt, (058)672-50-16
REGAŁY

PIEC gazowy CO 29 kw; dwufunkcyjny

nowo otwieranego sklepu poszukuję,

821

100 KM, kupię, (0501)44-13-37

(059)846-37-38

DETEKTYWISTYCZNEI 058/30-74-311

CIĄGNIK Ursus 902, tel. 0600/641-270

ZWIERZĘTA

CZERSK - sprzedam maszynę szewską

DŁUGI, handel, odzysk, 058/307-42-16,

stary typ Singer, cena 450 zt, tel.

30-74-311

DOMINET S.A.kredyty
gotówkowe,
samochodowe,
hipoteczne,
Słupsk(059)842-80-45

MASZYNY stolarskie, skup, sprzedaż,

MINILAB Agfa CLS23-2, filmówkę Koni
ca CLKP70, cena 27000 zt, 0-59/86-27416

wo 058/672-16-46

SUKNIA ślubna Cybeline, 36/38, ecru,

SŁUPSK udzielam lekcji rysunku (przy

długa, krótki rękaw, 800 zt, 058/672-76-

gotowanie na studia). 0-600-618-534

SZLAFROKI satynowe, koszulki, piżamkomplety-

poleca

MATRYMONIALNE

producent.

042/650-25-01,0504/184-652
TARCICA sezonowa bukowa, cena 390
brzozowa 350, 0-608-439-154, 821-28-

RÓŻNE

KREDYTY gotówkowe

do 14000
zt,pożyczki hipoteczne od 10000
zł, Firma Partner M&R,AI.Wolności 30 Lębork,0-59/86-22-292, 0-

Petkus 713, Det TD M-100- spycharka,
Bramy 16-14 sztuk + wózek, 531-16-85,
0692/419-731

kondycji- sprzedam, (058)572-14-14

Starogard Gd. 058/562-96-09, Wejhero

zt/m3, dębowa 590 zt/m3, olchowa 350,

paczka do ziemniaków dwurzędowa

OWCE mięsno- hodowlane, 2 szt. w bdb

059/842-48-94, Tczew 058/532-41-79,

wszystkie dodatki, 38, nowa, (058)676-

ki,

totielv- 4 m, siewnik zbożowy- 3 m, ko

296-045

74-400, Kwidzyn 055/279-39-35, Słupsk

SUKNIA ślubna, długa, biała z trenem,

67 po 16.00

OPRYSKIWACZ zawieszany-18 m, Ro-

skonałe pochodzenie, vice-czempion,

POLICEALNE Studium Obsługi Celnej
i Spedycyjnej, Rotex, Gdańsk 058/30-

18-81,676-19-81

py sprzedam, od 500 zł., 0-504-716-873

ste, cena 25 zł/sztuka, 0-504-99-32-81

91

81,676-19-81

Lębork- (059)863-30-03, Bytów(059)822*37*61

NIWELATORY ubijaki do polbruku, sto

OGIEREK1,5 roku, rasy trakeńskiej, do

059/862-16-67, Człuchów 059/834-34-

SKRZYPCE niemieckie Schuster, 1930

SUKNIA ślubna, długa, biała, wszystkie

59/86-14-709

do rekreacji, tel. 0505/096-630

gratis! Stupsk 059/840-06-10, Lębork

dodatki + buty, 38, nowa, (058)676-18-

KLACZ 18 - miesięczna oraz koza i ko

tel. 052/334-25-49

LICEUM 1 rok potem
matura kurs komputerowy

rok, stan dobry, 0-59/86-14-709

nych nóżkach z ortami w koronie, 0-

ziołek, tel. 0604/731-19-35

KOREPETYCJE angielski, Lębork, 0502-944-208

sprzedam, 1900 zt, (0602)41-19-05

pianem sypkim, 058/681-91-76, 0605-

MASZYNA do szycia Singer na ozdob

JAŁOWICE cielne, tel. 0603/287-187

REGAŁY paletowe i półkowe, różne wy
miary, tanio, (0602)41-19-05

dwa zamki, dwie wrzutnie, stan idealny,

na 7.500 zt, tel. 052/389-90-63

BOKSERY, szczenięta rodowodowe,

doskonały ruch, 058/684-37-31, 0602-

SIATKA ogrodzeniowa,
powlekana PCV, ocynko
wana, słupki, bramy,
Przywidz, tel. 058/682-5138

507

SEJF - trezor, wykonanie specjalne,

DOCIEPLANIE ścian, poddaszy styro

KOMBAJN „Bolko" Z - 643,1991 r„ ce

powlekana od 4,30, słupki, bramy.
20

FRANCUSKI korepetycje, 0-607-918-

19-05

052/398-71-72

nowy tel. 052/398-71-72

58, 0601/167-665

KURKI i koguty ozdobne, Silki jedwabi

Skrzeszewo koło Żukowa, 058/681 -88-

talowe, regulacja co 50 mm, (0602)41-

SANKI parokonne w dobrym stanie, tel.

tat/h, cena 10.000 zt, oraz motor S, Lich
BEAGLE, nowofundlandy, 058/676-02-

059 811-36-98
SIATKA ocynkowana od 2,20 zł/m kw.,

0691-258-668

zynu, norweskie, uniwersalne, półki me

CZYSZCZENIE dywanów, 0-605-957CIĄGNIK rolniczy używany o mocy do

sprzedam,

KOŃ watach, 6 - letni, bardzo spokojny,
PŁYTY kartonowo gipsowe 8 szt. tanio.

DOSTAWCÓW artykułów biurowych do

REGAŁY nadające się do sklepu, maga

wy, i inny sprzęt, 058/684-32-92, 0601-

WÓZEK inwalidzki, tel. 052/397-40-50

ANGIELSKI korepetycje, 0-502-944-208

archiwalne, nowe, tanio,

(0602)41-19-05

(055) 272 39 39,0503 386 853
CAŁODOBOWO 0608 603 454,
0501 352529,0607 339 286 ;
e-mail: kredytvpolska@wp.pl

Z 056 - 1989 r„ Piast ladowniść 2,5 to

SŁOWNIK Polsko - Chorwacki, tel.
0601/956-846

PŁASZCZ długi, dyplomatka, koloru

621 80 46.761 88 33,
0607 339 286

CIĄGNIK C-330, MF Ferguson 255,

bezpłatna:

PIEC do pizzy i gyrosa, tel. 0600/432294

(jDAMKiittmny, Pwwy.3/7
30JW7-64,308-47-65

moncie* sprzedam, (058)672-82-38

Infolinia

wież kolekcjonerów lwowskich

1ML

BETONIARKA 250 I, po kapitalnym re

kupię.

0800/33-99-40 lub 0602/777-422. Ró-

176 cm, 150 zt, (058)672-50-16

5000 RATA ok. 150
50 000 RATA ok. 300
150 000 RATA ok. 900

Forszmit ZT 303 D -100 KM 4x4, Bizon

PRZEDWOJENNE zbiory monet, bank
notów-

MORO, nowe, z podpinką na zimę, na

BUDOWLANE,
•"YDYTOW

TERAPIA
ANTYNIKOTYNOWA

Beretta, 0-601-34-29-60

604-32-99-45

TELEFON Alcatel 501 simlok, Era, na

PANI lat 49 uczciwa, wyrozumiała, wy

gwrancji, czerwony, 320 zł, (0600)71-

najmie pokój u samotnego Pana, które

50-24 po 20.00

mu pomoże w domu,oferty BO Lębork nr

POMPA do szamba- gnojowicy, bardzo

OWCE mięsno- hodowlane, 4 szt.-

wydajna- wysoka, kompletna, z silnikiem

sprzedam, (058)572-14-14

i wężem, (058)672-19-69

'

28003577
TELEFON Nokia 3410, nowa, działa
MATEMATYKA Lębork, 0-605-957-821

w Plusie, tel. 0609/559-747

SZTUKATERIE okrągłe z motywami
kwiatowymi, postaciami na sufity i ścia
ny. 059 811-36-98
TABLICA rozdzielcza wraz z licznikiem
na siłę, tel. 052/397-62-57
TELEWIZOR Orion 21 cali, stereo, telegazeta, 0-59/86-20-173

Dziennik Lokalny • kupon
pakiet nr S
treść:
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052/397-30-81

0-59/86-31-467
ŻALUZJE używane do okien w blokach,
tel. 0600/681-521

wtm

KOMPLETNĄ meblościankę, używaną.
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Wyłącznie

do wiadomości
biura < -

adres

msmw KUPOM m LOKAUMYRK ummB
mtoszm
Bytów, ul. Wojska Polskiego 2
Człuchów, pl. Wolności 4
Lębork, al. Wolności 40

UKŁADANIE

kostki brukowej. Tanio

i szybko! 0605-033-673
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TYLKO DLA OSÓB FIZYCZNYCH
1

GARAŻE ocynkowane, 3x5
wiaty, raty, transport i montaż,
(058)778-14-22,0600-22-12-13

ir

- biuro ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zredagowania, sklasyfikowania ogłoszenia lub jego niezamieszczenia - ogłoszenia zawierające w treści
nazwisko i adres należy nadać osobiście w biurze ogłoszeń.
[ Łmfr i

SŁUPSK- mieszkanie do wynajęcia
w centrum- ul. Kowalska- (059)842-61-

I roku wynajmę 059 814-92-93, 0-692083-557

6, 7, 8, 9, (058)778-02-18

«od ok. 3>5% równie

zamiana, 0602-459-611

333-091

WROCŁAW w centrum pokój studentce

MODEL Titanica do sklejania, cz. 1,2,5,

•BEZ PORĘCZYCIELI

Gościszewo, 055/277-11-77.

ODTRUWANIE u chorego w do.mu, Lębork, 0-600-837-609

50 mm, różne wymiary, tanio, (0602)41 19-05

ŻYTO psfenżyto skup, Gorzelnia

059 814-15-01

WEJHEROWO- wynajmę pokój za opie
kę, 0600-576-773

KRFPYT

KOŃ 1 rok, ogier, gniady, cena 2.100 zł,

NOWA Wieś Lęborska ul.Witosa, dom
270 m kw, działka 2000 m kw,sprzedam
lub zamienię na M4 z dopłatą, 0-693-

64

bez blatu i frontu, usytuowanie półek co

ZDROWIE I URODA

Terapieinerwice, nerwobóle, tar
czyce, kręgosłupy. Gdańsk
058/520-12-90, Gdynia 058/62175-20

KUPIĘ stare
pocztówki,
(058)671-02-07

LADA sklepowa, konstrukcja stalowa,

ne, różne odmiany, cena 25 gr/szt,
z gruntu i doniczkowane. Dzierżążno, tel. 058/681-34-88, 692-906919

018/20-70-333,0601/48-41-22

cena 1.500 zł, tel. 0505/679-067
PIECE c.o. opalane drewnem- gaz
drzewny, ogrzewanie domu za 80 zt
miesięcznie, ekologiczne, od 18

DYKTAFON 0-609-869-941, po 16

50-16

(0501)44-13-37

maszyny, ropniak , wydajność 7 kwin-

WIEŻA Pionier stereo, deck XC 1521T,
LĘBORK zamienię kawalerkę własno

ŁEBA lokal 100 m kw do wynajęcia, 059/86-61-071

BORY Tucholskie, dziatki budowlane od

SADZONIK1 truskawek Senga Sengana,
Honeoye i Elkat, tel. 058/684-08-96,

gumowych - sprzedam i motor do tej

solka, zamrażalka Pingwin 100, tel.

ŻUKÓWKO k.Bytowa, taka torfowa, bu
dynek gospodarczy, pilnie, tanio, 0-601582-784

KULICE k.Pelplina mieszkanie własno
ściowe bez obciążeń kredytowych, 63

LĘBORK dziatki budowlane 1060 m kw
i 1194 m kw, spokojna okolica, 0-605554-175

LĘBORK szukam mieszkania do wyna
jęcia na dłuższy okres czasu, niedrogo,

LĘBORK zamienię własnościowe z wy
godami na kwaterunkowe z dopłatą, 059/86-28-739

1100 do 2500 m kw., 6,00 zt/m kw.,

LĘBORK dom, ul.Harcerzy 2e, pilnie, 0608-411-749

użytkowy 77 m kw, 0-59/86-20-656

WYGONIN, działka letniskowa, tel.
058/687-69-40, 0602/594-907

KOŚCIERZYNA, działki budowlane
z prawem zabudowy od 1270 do 1550
m kw., cena 18 zł/ m kw., (za Bazunami,
w pobliżu lasu), 058/686-25-20

m kw, 058/536-21-95,0605/039-245

LĘBORK mieszkanie własnościowe 38
m kw, nowe budownictwo, zamienię na
większe w starym budownictwie, 0-691162-779

RUMIA- działka budowlana, 642 m, 30

58

KAPLICA k. Wieżycy, ziemia 1- 5 ha,
oczko wodne, 684-15-83

nię na kwaterunkowe, 0-59/86-28-739

LĘBORK Mosty, mieszkanie 2 poko
je,kuchnia,łazienka do wynajęcia, 0-

JAGATOWO k. Pruszcza Gd., dziatki
bud. różne wielkości, przy działce prąd,
woda, telefon, dogodny dojazd, cisza,
058/683-09-28

LĘBORK mieszkanie własniściowe
z wygodami, stare budownictwo, zamie

(058)678-02-31

059 811-36-98

PIEC CO nowy dla powierzchni 150

(0602)41-19-05,

STÓŁ bilardowy Snooker, angielski,

pilnie

(0602)41-19-05,

GRA Play Station, monitor i gry,

052/398-18-58

052/398-93-80

nego, tel. 052/398-33-19

REDA- 48 m, 2- pokojowe, II p., całkowi

STÓŁ bilardowy Snooker, angielski,

CZYSZCZARKA do młocki na 4 kotach

LĘBORK mieszkanie do wynajęcia 059/86-11-579

kupię,

sprzedam,

(058)620-92-09

(058)620-92-09

59/86-12-072,0-607-202-073

0-58/671-48-73

po 18.00

okazyjnie

OKNO dachowe 83x72 cm, nowe tanio.

m kw, 0-59/86-12-262

zł,
DRUKARKA laserowa w bdb stanie,

PSZENŻYTO, mieszanka zbozowa, tel.

używany, ok. 6000 zł- do uzgodnienia,

siedząco-leżący,

ZSZYWACZ biurowy, elektryczny Rapid
. Executiver 65 Electric, stan idealny, 250

trycznej, cena 30 zl, 0-59/86-32-146

dam, 70 zł, (058)778-09-70

tel.

NOWA Wieś Lęborska działka budowla
na 800 - 1100 m kw, 0-606-35-92-53

LĘBORK mieszkanie lub dwa zamienię
na domek, 0-59/86-21-606

052/395-51-94

ROWEREK dla dziecka do 3 lat- sprze

0608/772-627

CZERSK - mieszkanie własnościowe, 3

POLNICA, mieszkanie w bloku, 3 pok.,

Poraj, 84-352 Wicko

dzo dobrym stanie, wys. 120/120 szt. 2,

PIEC CO, nowy, do domku jednorodzin

kuchnia, łazienka, 63 m kw., garaż,
ogrzewanie etażowe, (059)832-37-40

dam, tel. 0602/187-883

WÓZEK inwalidzki nowy, rozkładany,

OKNA dwu skrzydłowe, roczne, w bar

195,0-607-166-242

BLATY czeropalnikowe do kochni elek
TRAKTOR TK 25A, stan bardzo dobry,

ny, Kos, rozrzutnik obornika jednoosio

Chrystusa" na płótnie. Tanio. 059 811-

spożywczych fpliowych, 0-59/86-11-

zyna, mato używany, cena 1.650 zt, tel.

608-439-154, 821-28-89

napęd na turbinę, cena 3.900 zt, sprze

ZAKOPANE-

ZGRZEWARKA do produkcji worków

AGREGAT prądotwórczy 2,2 KW, ben
SPYCHARKA staliniec T-100 plus druga

sprzedam, tel. 0602/187-883

504-700-342, 0-59/86-21-609 po 17.00
MEBLOŚCIANKA 3 elementy, szafa 500

LĘBORK mieszkanie 2 pokojowe lub 3
pokojowe do wynajęcia, 0-607-772-252,

GDAŃSK Wiślinka, mieszkanie 3-pokojowe, 61 m kw., CO, telefon, 52 tys. zł,
tel. (0609)47-84-68, (058)683-88-53

0606/855-690 lub 058/687-33-79

tel. 052/398-84-20

na części, cena złomu użytkowego, 0-

MEBLE stylizowane na stare, Lębork, 0-

ne, 0-606-359-253

DARŁÓWKO nad morzem, dom 360
m kw., 13 pokoi, 7 łazienek, (094)31452-56, (0503)35-85-23

czony zaktad treningowy, dobry charak

ALERGIE testy, odczulania
KROWKWIE, tel. 0609/804-879

NOWA Wieś Lęborska działka 1900

CZERSK - sprzedam mieszkanie w blo
ku o pow. 78 m kw, lub zamienię na dom
może być do remontu, tel. 052/398-9380

SPRĘŻARKA używana - kupię, tel.

MASZYNY I URZĄDZENIA

0692/975-384

tel.^^Pl-366

ZBIORNIK do oleju opałowego 2000 I,
WAŁACH 6-letni, rasy trakeńskiej, ukoń

kom. 0605-051-328

jednego

59/86-25-524, 0-506-664-122

(058)677-46-31

(058)663-00-79,

LĘBORK garaż ul.Gliniana do wynaję
cia, 0-692-79-29-29

czej, 0603-475-562
NOWA Wieś Lęborska, działka 4400

KOMPLET wypoczynkowy, 3 + 2 + 1,
stan bdb, 800 zł, (058)672-51-99

CZERSK - M4, 47 m kw, tel. 0504/508-

pokoje, 70,77 m kw, opomiarowane,
parter z balkonem, niski czynsz, piwnica
z oknem 12 m kw, sprzedam lub zamienię^^fc^jsze z dopłatą lub na dom,

ŚWINKI morskie młode 15 sztuk, 0-50499-32-81

sprzedam, (0501)44-13-37

LODÓWKA Eleklux, duża, stan bdb. Ta

40, 857-20-36
MISZEWKO - 6 hektarów ziemi rolni

59/86-15-611

Tei.

rówka + nosidto, stan bardzo dobry, 0-

stan bdb, pilnie- sprzedam, 400 zł,

CHOJNICE - oddam w najem mieszka

studentowi, niepalącemu, używalnością
kuchni i łazienki, 350 zt/m-c do uzg., tel.
(058)552-09-46

59/86-61-071

KOMINEK z piaskowca po rozbiórce, 0-

rzu, tel. 052/397-31-30 lub 059/842-1203

LUZINO- działka budowlana, 722 m,
media- obok, zdecydowanie, pilnie,

604-926-088, 0-692-054-141

cm, tanio. 059 811-36-98

3 pokoje, 48 m kw, zamnienię na mniej
sze własnościowe lub domek na Pomo

GDAŃSK Przymorze, blisko SKM, pokój

ŁEBA mieszkanie 74 m kw, 3 pokoje, 0-

KASETONY sufitowe drewniane, 40x40

CHOJNICE - mieszkanie własnościowe,

59/86-12-563

0600-713-514,0692-736-606

wysoka, 0-59/86-31-467

tel.

WÓZEK głęboki, 3 częściowy, space-

SKANER „Primax One Touch 5300",

ŁÓDŹ motorowa Roksana, dł. 4,40 m,

LĘBORK mieszkanie czteropokojowe,

CEWICE sprzedam lub zamienię miesz
kanie 62 m kw, 3 pokoje, 0-59/86-13220, 0-603-40-95-26

0504/237-336

(058)572-14-14

0603/408-603

J." Volvo Penta 280, cena 25.000 zt,

08-36

WÓZEK dziecięcy, głęboki + część spa
cerowa nie używana, włoski, bardzo do
bra jakość, atrakcyjny wygląd, tel.

sięczny, tricolor, o mocnej kości, tel.

tel. 052/397-94-19

m kw. II piętro, cena 45000 zł, 0-58/673-

563

plet* na oryginalnym wózku- sprzedam,

ter, doskonały ruch, 058/684-37-31,

LĘBORK mieszkanie własnościowe 46

SILNIK elektryczny 5 kW/ 380 W, kom

SZCZENIĘ rasy Beagle - piesek 4 - mie

0602-296-045

CHOJNICE - M-4, własnościowe, 60,7
m kw, teł. 052/397-55-39

CZERSK, M-4, okazyjnie sprzedam, tel.

we po potężnych championach 500 zł

ŁÓDŹ motorowa Hilter Royll, 6,20 m, sil

ŁĄKIE 1,5 ha na działki letniskowe, 0-

CHOJNICE - pół domu, mieszkanie 96
m kw, ogród 600 m kw, garaż z tarsem
24 m kw, ogrzewanie gazowe i tardycyjne, tel. 0603/278-479

052/398-93-$0

ROTTWEILERY szczeniaki rodowodo
tel. 055/279-59-50 0606/275-844

brym stanie, cena 100 zł, 0-59/86-12-

WYPOSAŻAMY lokale gastrono
miczne w automaty do gry: Poker,
AWP, Darts, Bilard, Pitkarzyki,
Cymbergay, gry TV, tel. 0602/537133 lub 0600/255-756

tów, na rozruch, cena 450 zt, tel.

RATLERKI 671-00-99

EKA -150, pół suchy kombinezon z trili-

BYTÓW posiadam lokal do wynajęcia,
pow. 82 m kw, ul. Jana Pawła II, 822-3389

WÓZEK dziecięcy, dwufunkcyjny, w do
SILNIK elektryczny, 7,5 KW, 1.430 obro

052/398-82-67 w godz. 19-22

nik V6 stacjonarny 170KM, napęd układ

LĘBORK mieszkanie własnościowe, 3
pokoje, ul.l Armii WP, 0-59/86-21-625

WÓZEK dwufunkcyjny, łóżeczko, waniennka oraz oddam fotelik do karmie
nia, rozkładany, 822-36-00

go i krótkowłose, cena 400 zt, tel.

BUTLE do nurkowania ze sprężarką

BYTOM mieszkanie kwaterunkowe 45
m kw, zamienię na trasie Lębork - Ru
mia, 0-605-39-56-12

lator, 5 sztuk. Pilnie. 059 814-88-29

wych rodzicach, rodzice do wglądu, dłu

ATS Koln,
najtaniej,
wynajem
mikrobusów,
671-49-59,
0605/665-838

CEGŁA czerwona, 1500 szt. cena 0,50

LĘBORK mieszkanie jednopokojowe, 059/86-31-033

SAMOCHODZIKI dziecięce na akumu

OWCZARKI Niemieckie po rodowodo

6 - letnie, blok murowany, własnościowe

gr/ szt, oraz silnik elektryczny 7,5 KW,

0503/367-701

CHOJNICE - mieszkanie w centrum, na

ZAMIENIĘ M-4,70,77 m kw, z piwnicą ,

LĘBORK uKOrlińskiego działka warzyw
na z altaną, 0-605-418-416

0-59/8620-288

USŁUGOWY
Zaktad
Zduński, piece, kominki,
Lębork, 0-59/86-23-489

687-33-29

0505/594-995

ZIEMIA 1 h, z możliwością budowy,

nie używany, nowy, tel. 052/397-42-88
lub 0604/966-746

kopaczka dwurzędówka, kultywator, tel.
OWCZARKI Niemieckie, szczenięta, tel.

norodzinny w Czersku, tel. 0691/661-

wane koto, firmy Kamoa - holenderski,

33

(blisko dworca) Chojnice - tel. 397-78-50
- lub 397-46-13

na mniejsze z dopłatą lub na domek jed

żeniem, śpiwór, nosidełko, nadmuchi

ROZRZUTNIK obornika jednoosiowy,

0505/594-995

LĘBORK mieszkanie 3 pokoje, 61 m kw,

BOLSZEWO- działka budowlana, 1.800
m, (058)572-07-93

BRZEZIE k/ Człuchowa, dom o pow.
150 m kw, budynek wielofuncyjny 300

PRZYJMĘ na pokój najlepiej uczennicę

energia, dobry dojazd, 3,50 zl/m kw, tel.
0501/969-503

KUPfę

WÓZEK, głęboki, sportówka z wyposa
TAPETOWANIE natryskowe, zmy
walne, 058/623-18-16, 0601/61-66-

242, 0-59/86-11-195

(058)342-54-31

LĘBORK mieszkanie 52 m kw, parter, 3
pokoje, 0-601-35-70-91

0-501-527-494

15-71

LĘBORK mieszkanie jedno lub dwupokojowe, 059/86-12-897

dwa budynki gospodarcze do adaptacji,
media, w całości lub na połowę,
(059)857-38-54

BOROWY Młyn działka budowlano-rekreacyjna, uzbrojona nad jez. Gwiazda,

PRASA wysokiego gniotu, 0-59/86-21-

lane, 0-602-621-957, 0-59/86-32-205

m kw, wysoki parter, stare budownictwo
zamienię na 3 pokoje, 0-691-162-771

0-59/86-27-188,0-602-852-931

m, 60 zł/ m, (058)778-33-55

OWCZARKI niemieckie, czarne podpa

wierzchnię pod dziełalność, -607-166-

PIECZARKARNIĘ wydzierżawię, sprze
dam, Nowa Wieś Lęborska, (059)8625809, 0604/854-216

LĘBORK mieszkanie 2 pokojowe, 30

BOLSZEWO- działka budowlana, 665

ZDRZEWO oddam do wynajęcia po

115!
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OWCZARKI Niemieckie, szczenięta, tel.

Magazyn 4 kondygnacyjny z czerwonej

LĘBORK mieszkanie 2 pokoje, 67 m kw,
parter, cena 58000 zt, 0-59/86-25-891

BOBĘCINO 5 tys. m kw nad jeziorem,
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Pitka nożna. Bytovia na fali

W SKRÓCIE
R

Liga juniorów

LEKKOATLETYKA. W Gdańsku
odbyła się kolejna edycja mło
dzieżowej ligi juniorów. Oto wy
niki zawodników Baszty Bytów i
Talexu-Borysław Borzytuchom:
800 m - Milena Nowak - Baszta 2,20.30 min, Sabina Stenka Baszta - 2,22.89 min, Dorota Tre
der -Talex - 2,25.92 min (r.ż.),
200 m - Tomasz Wójcik - Baszta 23,30 s, 400 m - Robert Dańko Talex - 52,36 s (r.ż.), 3000 m Krzysztof Pałubicki -Talex 9,08.28 min (r.ż.), Krystyna Glisz
czyńska - Baszta - 10,29.32 min
(r.ż.), rzut oszczepem - Sławomir
Lach - Taiex - 50,60 m, 400m ppł.
- Justyna Cichosz - Baszta - 67,33
s, 2000 m z przeszkodami - Woj
ciech Szczypior - Talex - 6,31.20
min, 1500 m - Andrzej Iwaszko Talex - 4,17.20 min, Radosław
Toczek - Talex - skok wzwyż -160
m, 110 ppł. -17,75 s, pchnięcie
kulą -10,61 m (r.ż.). Trójka mło
dzików: Katarzyna Szarzyńska,
Jarosław Cichosz i Dariusz Złotek
zakwalifikowali się do mistrzostw
Polski młodzików, które odbędą
się w Siedlcach. Podczas ostat
nich mistrzostw makroregionu w
Bydgoszczy zajęli pierwsze miej
sca w swoich konkurencjach.
Katarzyna Szarzyńska, Baszta
zwyciężyła w biegu na 300 m
przez płotki z czasem 47,59 s. Ja
rosław Cichosz, Baszta był naj
lepszy wśród chłopców w tej sa
mej konkurencji i uzyskał czas
41,61 s. Dariusz Złotek, Talex za
jął pierwsze miejsce w biegu na
1000 m z czasem 2,24.32 min.
W zawodach brali zawodnicy
Olimpii Bytów. 4 miejsce z wyni
kiem 42,18 m (r.ż.) zajął Rado
sław Jakusz w rzucie dyskiem.
Ten sam zawodnik zajął 6 miej
sce w pchnięciu kulą z wynikiem
12,35 m (r.ż.), Mariusz Wypijewski zajął 6 miejsce w biegu na
2000 m z czasem 6,21.30 min.
Niestety żaden z nich nie zakwa
lifikował się do MP.

iBaszta górą
KOLARSTWO. Zawodnicy Baszty
Bytów odnieśli sukces podczas
wyścigów kolarskich Bike Tour
MTB, które odbyły się w Gdyni.
Zwycięstwa w swoich katego
riach odnieśli: Justyna Żygowska
Baszta Natal w młodziczkach,
Kinga Mudyn Kartel-Baszta w ju
niorkach młodszych, Aleksandra
Zabrocka WIK-Baszta w kategorii
open kobiet, Mateusz Miszkiel w
żakach, Łukasz Mudyn CH Ursus-Baszta w juniorach. Sławomir Pituch Hering-Baszta w tej katego
rii był drugi. Szansę na zwycię
stwo w juniorach młodszych miał
jeszcze Piotr Sobiecki Kartel-Baszta, ale kiedy prowadził „zła
pał gumę" i nie ukończył wyści
gu. W tej kategorii Maciej Po
błocki był 6 a Grzegorz Rybak 8.
Nie powiódł się występ Krzyszto
fowi Recy, tuchomianinowi jeż
dżącemu w barwach Weltour
Częstochowa w Tour de Pologne.
Na trzecim etapie z Kołobrzegu
do Szczecina uczestniczył w krak
sie i wycofał się z wyścigu.

w

Słabnąca siła
Orkana

C

Wymęczone
zwycięstwo
Dobra gra w ostatnich
spotkaniach Bytovii spowo
dowała, że na stadion MOSiR
przy ul. Mickiewicza przyby
ło kilkuset kibiców Już daw
no trybuny nie były tak za- .
pełnione.
Jeszcze piłkarze Bytovii
dobrze nie zapoznali się z
murawą a goście już prowa
dzili 1:0. Pierwsza akcja Ar
tura Dorawy i zaskoczony
Dawid Misiura musiał wyj
mować piłkę z bramki.
Nie załamało to jednak
miejscowych piłkarzy Coraz
częściej gościli pod bramką
przeciwnika. W 18 minucie
na polu karnym faulowany
był Roman Cech. Skutecz
nym wykonawcą rzutu kar
nego był Tomasz Cierson.
Groźne kontrataki gości
na szczęście kończyły się na
obrońcach lub bramkarzu
Bytovii.

1. Unia
2. Karol/Magda
3. Wybrzeże
4. Bytovia
5. Start M
6. Sparta
7. Jantaria
8. Czarni
9. Start i
10. Prime Brda
11. MKS Debrzno
12. Słupia
13. Garbarnia
14. Kaszubia
15. Błękitni
16. Orkan

Blachy trapezowe
Panele ścienne
Płyty warstwowe
Belki zetowe
Hale ZET
Profile zamknięte

Bytowski
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Ryszard Mądzelewski od lat jest wyróżniającym się piłkarzem Bytovii. Tak było i w
spotkaniu z Prime Food Brdą Przechlewo.
Fot Leszek i

nialy się, jak w kalejdosko
pie.
W 18 min minucie B. Wol
ski trafił w słupek. Piłka od
bita spadła pod nogi Sławo
mira Kirdzika. Ten jednak
został sfaulowany na polu
karnym. Poszkodowany sam
skutecznie wykonał rzut kar
ny.
Po zmianie stron gra się
wyrównała. Goście groźnie
kontratakowali. Najgroźniej
strzelał Andrzej Boniek. Go
spodarze mieli kilka dogod
nych sytuacji lecz nie potra
fili ich wykorzystać. Trzy
krotnie Jacek Sieprawski był
sam na sam z bramkarzem.
Za niesportowe zachowa
nie z boiska został usunięty
D. Kozub z Pęplina.
Kiedy wydawało się, że
Kaszubia dowiezie ten wynik
do końca spotkania, na dwie
minuty przed zakończeniem,
Tomasz Cytlau strzałem gło
wą doprowadził do remisu.
Kaszubia zremisowała z
Karolem/Magdą 2:2.

Grali by przegrać

nuty przed zakończeniem
spotkania Zbigniew Leik.
Orkan przegrał ze Spartą 2:4.

Orkan Gostkowo jest naj
słabszym zespołem tej rundy.
Do tej pory nie wygrał żad Teraz wyjazdy
nego spotkania. W spotkaniu
W. następnej kolejce
ze Spartą w podstawowym wszystkie bytowskie zespoły
składzie zabrakło Tadeusza grają na wyjeździe. Orkan
Malka i Grzegorza Leika. Za udaje się do Miastka, gdzie
stępujący ich młodzi piłkarze spotka się ze Startem. Miastnie potrafili poradzić sobie z kowianie nie powinni mieć
dobrze grającymi gośćmi.
problemu ze zdobyógm
Już w 6 minucie Andrzej kompletu punktów.
Domański strzela bramkę
Szanse na punkty ma za to
dla Sparty. W miarę upływu Kaszubia, która zagra w Łe
czasu gra się nieco wyrów bie ze Startem. Beniaminek
nała. W 42 minucie jednak nie ma jeszcze ustabilizowa
ponownie goście strzelają nej formy
bramkę. Tym razem na listę
Hitem kolejki można na
wpisał się Robert Panek.
zwać spotkanie Sparty Syce
Tuż przed przerwą na wice z Bytovią Bytów. Sparta
dzieje na lepszy wynik dał nie przegrała jeszcze spotka
Adam Dułak wykorzystując nia na własnym boisku gro
rzut karny.
miąc swoich rywali. W trzech
•Po zmianie stron na bo spotkaniach strzeliła 25 bra
isko weszli Tadeusz Małek i mek tracąc tylko 6. Bytovia
Grzegorz Leik. Na niewiele nie przegrała ostatnich 4
to się zdało, bo to goście spotkań. Czy nadal będzie
strzelali bramki. Zdobyli je w dopisywać im szczęście o
75 min Ariel Sudół a 82 min tym przekonamy się już w
Daniel Sitarczyk. Rozmiary niedzielę.
porażki zmniejszył na 3 mi (U)

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

Balex Metal spółka z o.o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
tel. /O 58/ 778 44 44. fax /O 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl

Kasety ścienne

#

Kaszubia Studzienice po
dejmowała na własnym bo
isku wicelidera Karola/Mag
dę Pęplino. Goście w tej run
dzie nie przegrali jeszcze
żadnego spotkania. Początek
wskazywał, że Kaszubii uda
się wywalczyć zwycięstwo.
Już w w 4 min Sławomir
Kirdzik podał do niepilnowanego przed bramką Bog
dana Wolskiego, który nie
miał problemów z trafieniem
do bramki z 2 metrów Ten
zawodnik ma już na koncie 8
strzelonych bramek i zajmu
je czołowe miejsce wśród
wszystkich strzelców
Goście nie załamali się
straconym golem. W 9 minu
cie na czystej pozycji znalazł
się Adrian Stańczyk, prze
rzucił piłkę nad bramkarzem
Tomaszem Daczem trafiając
do bramki. Sytuacje zmie-

BALEXMETAL

Blachodachówki

^~

Remisowa
rozgrywka

Tabela

Producent

Os jen. lik

W 34 minucie bytowiacy
wykonywali rzut wolny. Po
szybkim podaniu do Romana
Cecha, ten zagrał na pole
karne do Piotra Mudynia,
który zdobył drugą bramkę
dla Bytovii.
Po zmianie stron gra była
wyrównana. Pod koniec gry
goście zaczęli przeważać na
boisku. W ostatniej minucie
mogli doprowadzić do remi
su lecz piłkę z linii bramko
wej wybił Zbigniew Oblizajek.
Bytovia pokonała Prime
Food Brdę Przechlewo 2:1.

warte zwycię
stwo z rzędu
odnieśli piłka
rze
Bytovii
Bytów Zwy
ciężyli na wła
snym boisku
Prime Food Brdę Przechlewo
2:1. Kompletu punktów nie
zdobyła Kaszubia Studzieni
ce remisując z Karo
lem/Magda Pęplino 2:2. Na
dal słabo gra Orkan Gostkowo. W ostatnim spotkaniu
przegrał ze Spartą Sycewice
2:4.
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