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OPINIE

Wielka ucieczka
W powiecie bytowskim zakoń
czyła się ucieczka złodziei cią
gnika rolniczego. Ciągnik skra
dziono w gminie Człuchów.

SAMORZĄD

Prezentacje rad

BYTÓW

Święchowo. Jak tak można żyć

Bezpieczne parkowanie

BEZ WODY

l l ytowscy policjanci od kilku dni pro
wadzą w mieście akcję „Bezpieczne
parkowanie": - Kontrolowane są
wszystkie auta, które zagrażają bezpie
czeństwu ruchu drogowego - mówi Jaro
sław Czerechowski, oficer prasowy bytowskiej policji. - Chcemy w ten sposób
wyeliminować źle zaparkowane samocho
dy na terenie miasta.
(GG)

PLEBISCYT

Dzisiaj prezentujemy kolejne
rady gmin z powiatu bytowskiego, czyli Tuchomie, Czarną
Dąbrówkę, Kołczygłowy, Lipni
cę i Studzienice.

Strażak powiatu

dam Szymański z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dretyniu, gm. Miastko,
został Najlepszym Strażakiem Po
wiatu Bytowskiego w plebiscycie „Dzien
nika" Strażak Pomorza. Na drugim miej
scu uplasował się Stanisław Ossowski z
Pomyska Wielkiego, gm. Bytów.

Jl jutro, w sobotę
tikiem dodatek

ROUI

PRENUMERATA

Gazeta do domu

a w nim m.in.:

I eszcze do 20 grudnia można zamówić
|prenumeratę „Dziennika Bałtyckiego"
** na styczeń. Prenumerata to najkorzyst
niejsza forma zakupu gazet. „Dziennik"
nie tylko jest tańszy o 46 procent niż w
kiosku, ale także zostanie dostarczony do
domu. Każdy, kto wykupi co najmniej 3miesięczną prenumeratę otrzyma na ten
okres skrzynkę na listy i gazety

•reportaż: dwa szczęścia z probówki
•rady dla świątecznych łasuchów
•worek z prezentami dla naszych
Czytelników

UMIII W

(r)

POWIAT BYTOWSKI
Każdego dnia Mieczysław Olczyk napełnia beczkę wodą ze stawu.

zy w początkach
XXI wieku moż
na żyć nie tylko
bez bieżącej wo•> dy, ale nawet bez
studni? Okazuje się, że tak.
W takich warunkach miesz
kają dwie rodziny na skraju
wsi Święchowo, w gminie
Czarna Dąbrówka. Od lat
nie mogą doczekać się do
prowadzenia do wsi wodo
ciągu. Mieczysław Olczyk
musi teraz codziennie cho
dzić ponad kilometr po wo

dę, aby 11 osób mogło wypić
na śniadanie herbatę. W do
mu mieszkają dwie rodziny,
Olczyk i Hinc. Budynek
wcześniej był własnością
Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa. Teraz jest
już własnością lokatorów.
- Mieszkam tu ponad 20
lat - opowiada Stefania Ol
czyk. - Najgorzej było, jak
dzieci były maje. Sama mu
siałam z daleka nosić wodę,
bo mąż pracował. Wtedy nie
mieliśmy również światła,

Nowy termin

więc było jeszcze ciężej. Rę
ce bolały mnie tak mocno, że
myślałam, że mi poodpadają. Teraz mam już starsze
dzieci i to one mi pomagają.
Woda, którą codziennie
ze studni przynoszą męż
czyźni używana jest tylko do
zaparzenia herbaty i ugoto
wania obiadu. Do prania i
kąpieli obie rodziny używają
wody z pobliskiego stawu,
który jest oddalony
od domu o około 200
metrów.
(MiKa)

D

końca marca 2003 roku można
wymieniać prawa jazdy wydane
od 1 stycznia 1971 roku do 31
grudnia 1983 roku. - W tym miesiącu wy
szło rozporządzenie dotyczące przedłuże
nia terminu wymiany prawa jazdy - mówi
Dariusz Glazik, rzecznik prasowy Staro
stwa Powiatowego w Bytowie. - Według
planów, wymiana tych dokumentów miała
zakończyć się w tym roku, ale na prośbę
urzędów termin przedłużono.
Prawo jazdy można wymieniać w Wydzia
le Komunikacji starostwa, codziennie od
poniedziałku do piątku.

(MiKa)

REKLAMA
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Nie przegap
Nowy
Siemens
SL45i
z kompletem
akcesoriów
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Groblewski

•Bytów

(59,78 zl brutto)
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•Miastko

ul. Armii Krajowej 19/8
tel. (0-59) 857-87-30
GSM (0-603) 60-50-90

GDAŃŚK - Przymorze
ul. Jagiellońska 12A, tel. 511 90 00

www.groblewski.com.pl

® TOYOTA
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Codziennie
tylko
z Dziennikiem
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Klub

I

STRAŻAK POMORZA

Pogromcy czerwonego kura

Prenumeratora
bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

TYLKO DLA PRENUMERATORÓW

Nasi laureaci
Rozstrzygnęliśmy listopadowe edycje naszych konkursów. Głów
ną nagrodę w konkursie „Szczęśliwe karty" wygrała Anna Gi
lewska z Pruszcza Gdańskiego. Wyjedzie z osobą towarzyszącą
do hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich. Natomiast
weekend w hotelu La Siesta w Jastrzębiej Górze spędzi Danuta
Szutarska z osobą towarzyszącą. Ona bowiem została wyloso
wana w konkursie „Jastrzębia".

•Szczęśliwe karty
Chcesz wyjechać na weekend do
Wdzydz Kiszewskich? Odpowiedz
na cztery pytania i prześlij nam
odpowiedzi na kartce pocztowej
MCDŹUIIADCK
do 8 dnia następnego miesiąca.
Co tydzień publikujemy jedno py
tanie, a co miesiąc losujemy nagrodę miesiąca - weekend dla
dwóch osób w hotelu Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich.
Dzisiejsze pytanie: W jaki dzień tygodnia przypada w tym roku
Wigilia?

Słotel

Weekend
w Jastrzębiej Górze
Raz w miesiącu na weekend bę
dzie mógł wyjechać do hotelu La
Siesta nasz Prenumerator z rodzi
ną, jeśli odpowie na cztery zadane przez nas w tym miesiącu py
tania. Wśród osób, które nadeślą odpowiedzi, wybierzemy tę,
która z osobą towarzyszącą i dzieckiem (do 5 lat) w pensjonacie
w Jastrzębiej Górze skorzysta z dwóch noclegów, wyżywienia, si
łowni, sauny, sali gimnastycznej oraz z solarium.
Nasze dzisiejsze pytanie: Jak nazywa się akcja charytatywna po
legająca na oddawaniu po jednym kilogramie różnych produk
tów dla ubogich? Na odpowiedzi czekamy do 7 stycznia 2003 r.
•Informacje o konkursach można uzyskać pod bezpłatnym nr.
tel. 0 800 15 00 26. Nasz adres: Biuro Konkursów „Dziennika
Bałtyckiego", Targ Drzewny 9/11 Gdańsk, z dopiskiem „Szczęśli
we karty" łub „Jastrzębia".

Nasi Partnerzy
Rabat honorowany na podstawie ważnej
Karty Klubu Prenumeratora

10% rabatu

V'-i

na usługi fryzjersko

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

< |13% rabatu

-fili

na akcesoria do

^ul.JanaPawtaD 14
| Bytów

jtel. (058)677 2277

akończyliśmy nasz
plebiscyt Strażak
Pomorza. Według
Czytelników
„Dziennika Bałtyc
kiego", najlepszym straża
kiem w powiecie bytowskim
jest Adam Szymański z
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dretyniu. Otrzymał 1222
głosy. Na drugim miejscu
uplasował się Stanisław
Ossowski z Pomyska. Wiel
kiego, gm. Bytów Wśród za
wodowców najlepszym stra
żakiem okazał się Andrzej
Żmuda Trzebiatowski z By
towa, który w ogólnym ran
kingu powiatowym uplaso
wał się na 4 pozycji. W su
mie otrzymaliśmy blisko 3
tysiące głosów na 14 straża
ków, zarówno ochotników
jak i strażaków zawodowych
z jednostek w Miastku i By

towie. Strażakiem Pomorza
został Stanisław Borkowski
z Łęgowa w powiecie gdań
skim. Adam Szymański w
rankingu
wojewódzkim
uplasował się na wysokiej 13 pozycji.
- Jestem zaskoczony zwy
cięstwem w powiecie by
towskim i wysoką pozycją w
województwie - mówi Adam
Szymański, strażak z Dretynia. - Nie sądziłem, że uda
mi się pokonać tylu znako
mitych strażaków z naszego
powiatu. Na pewno jest wie
lu lepszych od mnie. Cieszę
się ogromnie, że uzyskałem
tak duże poparcie.
Rozmowa z najlepszym
strażakiem w powiecie by
towskim 20 grudnia w
„Dzienniku Bytowskim" i
„Dzienniku Miasteckim".
(miza)

O powiatowym zwycięzcy ;

Ir

Adam Szymański, strażak z OSP Dretyń
wiek: 45 lat
wykształcenie: zawodowe
rodzina: żona, jedno dziecko
zainteresowania: pożarnictwo, sport
Od czterech lat działa w OSP Dretyń. Jest kierowcą-mechanikiem.

WitM

Ranking powiatowy

Adam Szymański, Dretyń
Stanisław Ossowski, Pomysk Wielki
Andrzej Rusiecki, Czarna Dąbrówka
Andrzej Żmuda Trzebiatowski, Bytów
Stanisław Jaśniak, Nożyno
Tadeusz Smantek, Bytów
Krzysztof Bartczak, Miastko
Józef Stenka, Czarna Dąbrówka
Witold Hering, Kołczygłowy
Józef Chylewski, Parchowo
Tomasz Majkowski, Jamno
Andrzej Durbas, Gostkowo
Kazimierz Waraksa, Bytów
Andrzej Dargas, Bytów

Adam Szymański, strażak-ochotnik z Dretynia, według
Czytelników „Dziennika Bałtyckiego", jest najlepszym
strażakiem w powiecie bytowskim.
m józ^*

1222
282
260
259
192
155
129
116
82
59
58
44
39
16

REKLAMA

Gorące wyniki
1. Stanisław Borkowski (Łęgowo, pow. gdański)
2. Kazimierz Ordon (Marszewo, pow. sławieński)
3. Andrzej Bojanowski (Sierakowice, pow. kartuski)
4. Jarosław Dudkowski (Suchy Dąb, pow. gdański)
5. Jarosław Idem (Sobowidz, pow. gdański)
6. Jan Skierka (Pręgowo, pow. gdański)
7. Hubert Lejkowski (Kolbudy, pow. gdański)
8. Kazimierz Knitter (Siwiałka, pow. starogardzki)
9. Roman Kosiecki (Pelplin, pow. tczewski) 2683
10. Krzysztof Szczepanowski (Sławno, pow. sławieński)
11. Sławomir Domeradzki (Lichnowy, pow. malborski)
12. Mieczysław Zaremba (Prabuty, pow. kwidzyński)
13. Adam Szymański (Dretyń, pow. bytowski)
14. Stefan Wantke (Miechucino, pow. kartuski)
15. Roman Biczkowski (Żukowo, pow. kartuski)
16. Jarosław Jaszczyk (Trąbki Wielkie, pow. gdański)
17. Grzegorz Miotk (Luzino, pow. wejherowski)
18. Adam Iwan (Nowy Dwór Gd., pow. nowodworski)
19. Zbigniew Galicki (Malbork, pow. malborski)
20. Edmund Kwidziński (Kartuzy, pow. kartuski)

14 215*
11115
7119
4754
4311
3505
3026
2770
2055
2022
2004
1222
1156
961
909
816
726
644
556

* Liczba głosów z 09.12.2002 r.

NASZE ROZMOWY

Opakowania
kartonowej

yt

ADRES:
KARTEL 77-100 BYTÓW
ul. Lęborska 33 B
centrala (059) 822-82-20
fax (059) 822-82-21
e-mail: biuro@kartel.pl
www.kartel.pl

My KARTONÓW całe góry
z szarej i białej tektury
dostarczamy dla każdego
i małego i dużego
Gdy Twój produkt cenny jest
to zapakuj go na fest
Zamów karton i miej gest!
23800253/A/1065

Bytów, ul. Wojska Polskiego 12 (MDK)
tel. (059) 822 10 80

BARWIENIE FARB
l\IA POCZEKANIU
DO MALOWANIA:

•ścian•sufitu•mebli•
boazerii•kaloryferów•
KASETONY I LISTWY
OKLEINA - RAUFAZA - CEKOLKLEJE
Zapraszamy
czynne 7.00-18.00, soboty 8.00-13.00

.
23800269/A/1065

Nominacja jak grom z nieba
Z komssanem Marianem
Piesiakiem, komendan
tem powiatowym policji
w Bytowie rozmawia Ga
briela Gusztyn-Poptawska
- Zmiana na stanowisku
komendanta powiatowego
nastąpiła dość niespodzie
wanie. Czy spodziewał się
pan, że zostanie następcą
Tomasza
Borowskiego,
obecnego wicestarosty bytowskiego?
- Nie przyszło mi to nawet
do głowy. Komendant To
masz Borowski to doskonały
funkcjonariusz i fachowiec.
Kiedy odchodził, przedstawił
komendantowi wojewódz
kiemu moją kandydaturę na
stanowisko komendanta po
wiatowego. Byłem zaskoczo
ny. Wcześniej miałem nawet
inne plany. Ta informacja
spadła na mnie jak grom z
jasnego nieba. Byłem zasko
czony ale i szczęśliwy. W po
licji pracują od 23 lat. Pracę
rozpoczynałem jako poste
runkowy.
Przeszedłem

wszystkie szczeble służby.
Przez kilka lat byłem naczel
nikiem wydziału dochodze
niowo - śledczego. Z wy
kształcenia jestem prawni
kiem. Przygotowanie mam
więc gruntowne. Znam
wszystkie tajniki tej pracy.
Sądzę, że właśnie to zdecy
dowało, że dziś pełnię funk
cję komendanta powiatowe
go.
- Najczęściej jest tak, że
nowy szef wprowadza nowe
porządki. Czy w przypadku
policji też tak będzie?
- Komenda funkcjonuje
sprawnie. Nie zamierzam
więc wprowadzać żadnych
istotnych zmian. Będę starał
się utrzymać i usprawnić to,
co zostało stworzone. Zmian
personalnych również nie
przewiduję. Jeśli już, będą to
tylko przesunięcia na stano
wiskach. Dotyczy to głównie
sekcji dochodzeniowo-śled
czej, która ostatnio została
osłabiona. Trzeba ją wzmoc
nić. Sen z powiek spędza mi
jednak wynikające z przepi
sów ubezwłasnowolnienie

rewirów dzielnicowych, któ
re pracują w wąskim zakre
sie i tylko w prewencji. Rewi
ry dzielnicowe wykonują tyl
ko czynności wstępne do da
nego przestępstwa. Proceso
we, np. przesłuchania czy
konfrontacje odbywają się w
komendzie powiatowej. Zda
rza się, że świadek musi sta
wiać się wielokrotnie. Koszty
zwrotu podróży są wysokie.
Wyjaśnienia procesowe po
winny być załatwiane na
miejscu, czyli w danym rewi
rze. Może uda się do tego do
prowadzić.
- Poprzedni komendant
rozpoczął starania o uzyska
nie certyfikatu jakości ISO?
- To ważne zadanie dla
naszej jednostki. Mam tylko
nadzieję, że sobie poradzimy
Uzyskanie certyfikatu to nie
tylko prestiż dla komendy,
ale i usprawnienie pracy i
lepszy kontakt z mieszkań
cami. Dużo już w tej sprawie
zrobiono. Mam nadzieję, że
certyfikat uzyskamy nieba
wem.
- Dziękuję za rozmowę

Fot. J. ZajstFot. Archiwum

0 komendancie
Marian Pieszak ma 46 lat, wy
kształcenie wyższe prawnicze. W
policji pracuje już od ponad 20
lat. Pracę rozpoczynał jako po
sterunkowy w bytowskiej komen
dzie. Przez kilka kolejnych lat był
naczelnikiem wydziału dochodzeniowo-śledczego w Bytowie.
Przez ostatnie trzy lata był eks
pertem ds. inspekcji w Komen
dzie Powiatowej Policji w Byto
wie. Mieszka w Bytowie jest żo
naty. Ma 2 dzieci, córka studiuje
a syn uczy się w liceum.

Wydarzenia

www.naszemiasto.pl
serwis informacji łokałnych
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Święchowo: Dużo wody upłynie, zanim woda popłynie

KONKURS „DZIENNIKA"
I PZU ŻYCIE

Życie bez wody

Wygraj komputer
W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze możecie Państwo wy
grać komputer. Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie. „Dziennik
Bałtycki" oraz PZU Życie SA wybierają co miesiąc najlepszego dzielnico
wego w województwie pomorskim. Plebiscyt potrwa do 30 stycznia
2003 r. Kupon różni się od tego z pierwszej edycji. Wypełniając je należy
wskazać największy problem, z którym borykacie się Państwo w swojej
dzielnicy. Interesuje nas wszystko, co związane jest z bezpieczeństwem.
Kupony prosimy przysyłać do lokalnych oddziałów „DB" lub do Biura
Konkursów „Dziennika Bałtyckiego" w Gdańsku, ul.Targ Drzewny 9/11.

D

wie
rodziny
mieszkające w do
mu na skraju wsi
Święchowo w gmi
nie Czarna Dą
brówka od lat nie mają wody
Nie tylko nie doprowadzono
do nich wodociągu, ale nawet
nie ma tam studni.
- Codziennie muszę cho
dzić ponad kilometr po wodę
do studni - mówi Mieczysław
Olczyk, mieszkaniec domu. Żeby nie chodzić dwa razy
dziennie, zabieram ze sobą
dużą kannę i jadę rowerem.
To wystarcza na zrobienie
herbaty i obiadów. Natomiast
wodę do kąpieli i prania przy
noszę ze stawu, oddalonego o
200 m. Teraz, gdy jest duży
mróz, za każdym razem mu
szę zrobić nowy przerębel w
lodzie. Poprzedni szybko za^torza. W sobotę i niedzielę,
brat przyjeżdża ze szkoły,
to on nosi wodę.
W domu na skraju wsi
Święchowo mieszkają dwie
rodziny: Olczyk i Hinc. Teraz
w gospodarstwie pozostało je
denaście osób. Najmłodsza
Andżelika ma cztery latka.

Pranie w stawie
- Kiedyś, dawno temu,
studnia była koło lasu - opo
wiada Wanda Hinc, mieszkan
ka domu. - Ale tam już nie ma
wody. Pojawiała się, gdy padał
deszcz. Jednak ostatnio nie
ma już ani kropli. Kiedyś do
staliśmy kręgi na nową stud
nię, ale rzadko była w niej wo
da, zresztą - nie nadawała się
do picia. Byli u nas już kilka
razy z Urzędu Gminy i dużo
^kcywali, ale do dziś nic się
zmieniło.

PZU ZYCIE SA

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:

Od 10 lat mieszkańcy domu w Święchowie muszą chodzić po wodę ponad kilometr.
Fot. Iza Metel

Budynek, w którym miesz
kają dwie rodziny wcześniej
był własnością Agencji Wła
sności Rolnej Skarbu Pań
stwa. Jedną część domu wy
kupiła rodzina Olczyków. Po
zostałą w 2001 roku agencja
chciała przekazać nieodpłat
nie gminie. Zaoferowała rów
nież 8 tys. zł na budowę ujęcia
wody dla tych gospodarstw
domowych. Jednak decyzją
Rady Gminy propozycja zo
stała odrzucona. Teraz dom

należy do państwa Olczyk
oraz Hinc.

Trudne wybory

- O nieprzyjęciu uchwały
zadecydowała Rada Gminy
poprzedniej kadencji - mówi
Wojciech Gralak, wójt gminy
Czarna Dąbrówka. - Ja jestem
tylko wykonawcą ich decyzji.
8 tys. złotych, które propono
wała agencja nie rozwiązało
by problemu. To była tylko
cząstka kosztów, jakie musie-

libyśmy ponieść. Podobnych
przypadków na naszym tere
nie jest więcej. Czasem musi
my wybierać, komu pomóc w
pierwszej kolejności. Przykła
dem może być miejscowość
Otnoga. Tam było więcej go
spodarstw w takiej sytuacji.
Nie ma tu złej woli ze strony
władz gminy, ale czasami trze
ba dokonywać wyboru. W
przyszłym roku będziemy sta
rali się coś w tej sprawie zro
bić.
(MiKa)
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Wyrażam zgodę
na przetwarzanie
moich danych osobowych
przez organizatora
konkursu na cele
©
z nim związane.

PZU ZYCIE SA

tomy rewelacyjnych
porad Ojca Grandę,
słynnego zakonnika J
z Wrocławia

Powiat bytowski. Kradzież, pościg i wpadka

Wielka ucieczka

W

powiecie bytowskim
zakończyła się bra
wurowa
ucieczka
złodziei ciągnika rolniczego
wartości ^blisko 400 tysięcy
złotych. Ścigali ich policjan
ci na terenie 3 powiatów:
człuchowskiego, chojnickie
go i bytowskiego. Ciągnik
wraz z osprzętem w postaci
pługu skradziono w Buko
wie, gm. Człuchów Którędy
uciekali złodzieje nietrudno
było zgadnąć. Wybrali bo
wiem drogę przez pola i śla
dy były doskonale widocz
ne. Udało im się uciekać po
licji przez trzy powiaty:
człuchowski, chojnicki i
wreszcie bytowski. Być mo
że zdołaliby także przeje
chać przez ten ostatni, gdy
by nie czujność mieszkańca
podbytowskiej wsi i komu
nikaty w Radiu Weekend.
- Otrzymaliśmy telefon o
9.15 - mówi Jarosław Czerechowski, oficer prasowy bytowskiej policji. - Mieszka
niec mówił, że słyszał ko
munikat w radiu i właśnie

kilka minut temu widział ta
ki ciągnik na drodze z Pomyska do Gostkowa. Na
tychmiast wysłaliśmy tam
patrole. Policjanci szybko
natrafili na konwój złodziei.
Ciągnik był bowiem aseku
rowany z przodu przez
volkswagena, a za tyłu przez
cinąuecento.
Kierowcy volkswagena i
cinąuecento, gdy tylko zo
rientowali się, że są śledze
ni przez policję próbowali
uciekać. Kierowca ciągnika
wybrał drogę na skróty wprost przez pola. Oba sa
mochody osobowe szybko
udało się zatrzymać. Kie
rowcy nie stawiali oporu.
Odnaleziono też porzucony
w polu, około 2 kilometry od
drogi, ciągnik. Trzeba było
użyć psa tropiącego, który
przez kilka godzin szukał
zbiega. Kierowcy obu aut
zostali przekazani człuchowskiej policji, która pro
wadzi w tej sprawie docho
dzenie. - Dwaj zatrzymani
to mieszkańcy Poznania -

Potrzebujesz

PIENIĘDZY?
KWOTY OD 10 000 DO 300 OOO ZŁ

PREZENTUJEMY SPECJALNY PROGRAM
FINANSOWANIA OSÓB BEZ ZDOLNOŚCI

KREDYTOWYCH

Rys. B. Brosz

mówi Jerzy Adamczyk, ofi
cer prasowy człuchowskiej
policji. - Twierdzą, że ich ro
la polegała jedynie na pilo
towaniu ciągnika. Zastoso
wano wobec nich dozór po
licyjny Złodziej pochodzi ze
Swarzędza w Wielkopolsce.
Wiemy kim jest, sądzę, że
jego zatrzymanie to jedynie
kwestia czasu.
Ciągnik skradziono na
zamówienie. Świadczy o

tym konwój, a także to, że
złodzieje starannie wybie
rali trasę unikając głównych
dróg. Nie przejechali, np.
przez Bytów, a jedynie bocz
nymi drogami wokół miasta.
Gdyby nie czujność miesz
kańca podbytowskiej wsi,
złodziei być może nie uda
łoby się w ogóle zatrzymać.

UWAGA!!! DLA PIERWSZYCH 30 OSÓB
MOŻLIWOŚĆ SPŁATY BEZ ODSETEK

TYLKO TERAZ EXPRESOWE BEZPŁATNE
ROZPATRZENIE WNIOSKU w 24 h
PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA
25 000-119,44 ZŁ
50 000 - 238,88 ZŁ
75 000 - 358,33 ZŁ

100 000 - 477,77 ZŁ
150 000 - 716,66 ZŁ
200 000 - 955,55 ZŁ

POLSKA KORPORACJA FINANSOWA „SKARBIEC"

• Gdańsk, ul. Klonowa 1, III p„ pok. 1, tel. (058) 341-97-11
• Gdynia, ul. Świętojańska 40/2, II p., tel. (058) 781-68-60,
781-68-61
10155411/030

WIECZÓR

piątek
13 grudnia 2002 r.

SZUKAM
sklepu lub lokalu
do wynajęcia
w centrum Bytowa
ok. 100 m2
tel. 0607-650-672

wybrzeża

Nasze sprawy

Dziennik

Bałtycki^
Dziennik Bytowski/Miastecki

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

SPECJALISTYCZNY GABINET
PROTEZOWANIA SŁUCHU

Samorząd. Radni ustalili

Komisje do pracy
ostatniej
sesji
wybrano składy
stałych komisji
Rady Miejskiej w Bytowie.

Każdy radny będzie praco
wał w od 1 do 3 komisji. Naj
bardziej
zapracowanymi
radnymi będą Kazimierz

23800251/A/1065

MEMENTO MORI

Zakład Pogrzebowy J. Kardaś

Gospodarz cmentarzy w Miastku, Łodzierzy i Białym Borze
ul. Gen. Wybickiego 32 (biuro i sklep)
ul. Kaz. Wielkiego (cmentarz), 77-200 Miastko (biuro i sklep)
tel./fax (059) 857-21-16, kom. 0503-311-308 lub 0503-311-315

Załatwianie wszelkich formalności pogrzebowych
zgodnie z życzeniem klienta, łącznie z miejscem
na cmentarzu oraz pełna obsługa pogrzebu
Kaplica pogrzebowa
Wyłączność na wykopanie grobu
Całodobowa eksportacja z mieszkań
Przewóz zwłok do 50 km gratis
Duży wybór trumien - zróżnicowane ceny
Obramowania na grób, nagrobki granitowe
Wieńce od 50 zł, wiązanki od 20 zł (sztuczne i żywe)
Kremacje, ekshumacje, balsamacja i kosmetyka ciała
Transport krajowy i zagraniczny
Nagłośnienie ceremonii pogrzebowej
Sklep z odzieżą żałobną - szeroki wybór ubrań

Całodobowa, kulturalna i godna obsługa

Formela, Kazimierz Nowak,
Agnieszka Lisewska-Hasulak i Leszek Waszkiewicz,
którzy będą w 3 komisjach.
Przyjęto, że w poszczegól
nych komisjach będzie po 9
radnych, tylko rewizyjna li
czyć będzie 7 radnych.
Przewodniczącym komisji
rewizyjnej został Kazimierz
Żywicki.
Najwięcej, 12 kandydatów,
było do komisji planowania i
rozwoju. Podczas wyborów
odpadł m.in. Leszek Wasz
kiewicz, lider Porozumienia
Samorząd 2002. Przewodni
czącym tej komisji został Ka
zimierz Formela. Przewodni
czącym komisji rolnictwa, le
śnictwa i ochrony środowi
ska został Kazimierz Olik.
Jedynie komisja edukacji i
potrzeb społecznych nie ma
jeszcze przewodniczącego.
Powołano także komisje sta
łe w Radzie Powiatu bytowskiego. Przewodniczącym
komisji rewizyjnej został
Mieczysław Łoś, komisji bu
dżetowo-gospodarczej Hen
ryk Wegner, komisji zdrowia
i spraw socjalnych Sławomi
ra Musiał, komisji edukacji,
kultury i sportu Władysław
Bobko, komisji bezpieczeń
stwa i porządku publicznego
Roman Zaborowski, komisji
rolnictwa i ochrony środowi
ska Jan Narloch.

APARATY SŁUCHOWE
cyfrowe, klasyczne

Refundacja z kas chorych
Wysoka jakość
' najlepszych światowych producentów
SŁUPSK,

pl. Dąbrowskiego 6
codziennie w godz. 8.00-16.00
LĘBORK, ul. Okrzei 7/1
w każdy czwartek w godz. 12.00-15.00
BYTÓW,
ul. Sikorskiego 30/8-10
w każdy wtorek w godz. 8.00-12.00
MIASTKO, ul. Długa 13
w każdy wtorek w godz. 14.00-16.00

§
|

UBEZPIECZENI - ZNIŻKA

1

Informacja telefoniczna codziennie w godz. 8.00-16.00, tel (059) 84024 35

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU!!!

Z.P.H.U. „JANSKÓR"
oferuje kurtki skórzane
w cenie producenta
Lębork, ul. Staromiejska 15 A/1, tel. (059) 862 08 98
Lębork, ul. Zwycięstwa 3 DH „Kupiec", tel. (059) 862 22 23
__

25800834/^^1

Dział sprzedaży:: GttycKo, ui,Suwalska 32Atel.08?428 5351

dl)

•
e
•
e

N

DOBRE OKNO
profile pcv
profile alu
okucia
szyby

DECEUNINCK
WICONA
WINKHAUS
PILKINGTON

PROMOCJA!
przedłużona do końca 2002 r.

kompletny
pow. 100 m2

DACH
a otrzymasz
10155735/A/88

rnrrTTTi olej opałowy
»
GRZEWCZY

Patronackie Stacja Paliw
Rafinerii Gdańskiej SA

Z

d o s t a w ą

d o

d o m u

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

76-241 Stara Dąbrowa, Nowa Dąbrowa k. Stupska

tel- 10591 811 34 57, 811 34 78, fax I059J 811 34 77

TECHNIKA OKIENNA I DRZWIOWA
Zakład Produkcyjny i Biuro Handlowe:
Żukowo: tel. (58) 681 73 31, fax (58) 685 90 26
Gdańsk: 344 23 96, 685 72 27, 761 42 61
Kartuzy: 684 07 23

www.rdfol.com.pl

'v",v,vl,,,f"
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KOWALSTWO ARTYSTYCZNE

Ciesiołkiewicz
Rok założenia 1982 r

2041471/(

Pytaj w autoryzowanych biurach sprzedaży: '%&&&* śBSBSkBHfe &KS1
Gdynia
781 66 77 ul. Rdestowa 41
BS ||f Ol OH j l
Gdańsk
301 67 12 ul. Mostowa 14
' 1 Q | ' Im W m ' I m e J j
Elbląg
236 15 41 ul. Warszawska 66
Kartuzy
685 32 99 ul. Gdańska 28
Kościerzyna 686 72 44 ul. Wojska Pol. 8
aLami!/*
Leśniewo
675 59 75 ul. Pucka 31
rJ|3CnOQaCnOWIC3
Lębork
863 22 77 ul. Słupska 18
Malbork
647 16 85 al. Wojska Pol. 91
^r
,..v;
8
Pruszcz Gd.
692 09 99 ul. Obr. Westerplatte 1a
|
AA
Reda
678 71 11 ul. Gdańska 16
Rumia
771 23 97 ul. Grunwaldzka 93
j7 7 ł %
^
Starogard Gd. 563 90 95 os. Konstytucji 3 V 5a
°
Sztutowo
247 93 35 ul. Gdańska 43 A
Władysławowo 774 58 55 ul. Łąkowa 4
-•
«
•
*
*
*f
Żukowo
681 82 56 ul. Kościerska 9
I <X^Ł<X\11J «

j fi QQ 23 m*

84-220 Strzebielino

tei (058) 676 24 84+85
teł. kom. 0601 997 611

KUTE BRAMY BALUSTRADY KRATY OGRODZENIA DASZKI MEBLE
m

z okazji 20 - lecia

*> - 20 %
'

EKSPOZYCJA I SPRZEDAŻ

REDA, ul Wejherowska 56
tel. (0-58) 678-52-28, teUfax 678-77-90
GDAŃSK, ul. Trakt Św. Wojciecha 361
tel,/fax (0-58) 324-43-63

www.kowal.pl j

te! (058) 684 51 21

ELEMENTY OZDOBNE WIELKA OBNIŻKA CEN!!!

ą
'i t W

83-334 Miechucłno,
k. Sierakowic

NOWOŚĆ
AKCESORIA DO BRAM
2042076/C/1083

R * łting IBiifer

- bogaty wybór wzorów
- fachowe doradztwo,
pomiary oraz montaż
- atrakcyjne ceny
- krótkie terminy^
realizacji
• secwgdty promocji w sk«H»rh

rvj
i

rvj

Samorząd 2002-2006

ZMIANY
NA STARCIE
godnie z zapowiedzią
przedstawiamy dzisiaj
kolejne 5 samorządów
gminnych powiatu bytowskiego, tj." Lipnicę, Studzie
nice, Czarną Dąbrówkę, Tu
chomie i Kołczygłowy. Naj
bardziej niepewna sytuacja
j^tor gminie Czarna DąbflRca. Przedstawiamy ra
dę w takim składzie, jaki zo
stał wybrany Sąd Okręgowy
w Słupsku zdecydował jed
nak o unieważnieniu wybo
rów w Nożynie. Na razie nie
wiadomo, kiedy odbędą się
powtórzone wybory. Bez do
datkowych wyborów zmie
nił się natomiast skład Rady

Podział mandatów w gminach powiatu bytowskiego

i

Miejskiej w Bytowie. Radni
na ostatniej sesji przyjęli
uchwałę o wygaśnięciu
mandatu radnego Henryka
Wiczkowskiego, Wspólnota
Samorządowa - Prawo i
Sprawiedliwość. Zgodnie z
przepisami, nie może on bo
wiem łączyć mandatu rad
nego z prowadzeniem dzia
łalności gospodarczej na
majątku należącym do gmi
ny. Henryk Wiczkowski
dzierżawi pomieszczenia na
bytowskim zamku. Ona sam
na głosowanie nie przy
szedł. O odebraniu mandatu
zdecydował 1 głos. 9 rad
nych było za, a 8 przeciw W

radzie Wiczkowskiego za
stąpi Andrzej Sobczak.
Zmiana nastąpiła też na
stanowisku przewodniczą
cego rady Stanisław Bo
rzyszkowski złożył rezygna
cję, jak to określił z przy
czyn osobistych. Radni wy
brali na przewodniczącego
Kazimierza Kerlina. Jego
zastępcami są Wacław Po
morski i Stanisław Borzysz
kowski.
W pozostałych gminach
podobnych zawirowań nie
było.

gmina
Borzytuchom

gmina Kołczygłowy

Wybory 2002 - ©
PZB-M-$
Samoobronaa RP-§
Gospodarność Nasze Środowisko -13
Bezpartyjni -1

gmina Trzebielino

NIW
WS-PiS - ©
SID-UP -.2

Czarna
Dąbrówka

/

W

-wm
Kołczygłowy

Nasza Gmina -§
Samorządność - §
Nasz Program - §
SLD-UP -1]
Przymierze Suchorze -1
niezależni -1

gmina Czarna Dąbrówka

Twój Wybór - Twoja Przyszłość - d>
Obrona Praw Bezrobotnych - 2
Sami Swoi -U
Rokity 2002 -U
Wspólnota -13
Lepsze Jutro - H
niezależni -1

Trzebielino

EIS
Parchowo
.

BYTÓW
;

Tuchomie

c*

v\

Ziemia Parchowska - ^
NIW - 3
Samoobrona RP-1
gmina Bytów

NIW-*
Samorząd 2002 - *
WS-PiS-I
PZBM-2
SLD-UP-1
Samoobrona RP - H

Studzienice

Miastko
Lipnica

gmina Miastko

gmina Parchowo

Borzytuchom

SLD-UP-@
NIW-i

Samorządność - *
Samoobrona RP - H

'

gmina Studzienice

gmina Tuchomie

Porozumienie Samorządowe ©
WS-PiS -1
SLD-UP-1
Nowa Siła -H
niezależni - $

gmina Lipnica

Forum Samorządowe - D
SLD-UP -g
Wspólna Sprawa - g

Nasza Mała Ojczyzna - *
Przymierze Ziemi BytowskoMiasteckiej - 6
Gmina 2006-*1
NIW -1

j Źródło: oprać, wfasne, grudzień 2002 r.

info: Tomasz Bott y

REKLAMA

(r)

Rada Gminy Lipnica
Rada w liczbacF
45,3 -

pl

tyle wynosi średni wiek radnego

2 - tyle jest kobiet w radzie

Wójt
Jan Borzyszkowski

wiek 52 lata
mieszka w Kiedrowicach
wykształcenie zawodowe
rolnik
żonaty, 3 dzieci

Krystyna Gliniecka

wiek 31
mieszka w Borzyszkowach
wykształcenie średnie
sprzedawca-magazynier
mężatka, 3 dzieci

Mirosław Bukowski

wiek 40 lat
mieszka w Borowym
Młynie
wykształcenie wyższe
nauczyciel
żonaty, 3 dzieci

Stanisław Gostomczyk

wiek 37 lat
mieszka w Lipnicy
wykształcenie zawodowe
ślusarz-spawacz
żonaty, 2 dzieci

Leopold Jankowski - 54 lata
mieszka w Lipnicy
wykształcenie: wyższe
inżynier rolnik
żonaty, 2 dzieci
wójtem jest już czwartą kadencję, wcze
śniej był naczelnikiem gminy

Jan Chrzan

wiek 56
mieszka w Owsne Ostro
wy
wykształcenie średnie
leśnik
żonaty, 6 dzieci

Kazimierz Grundeman

wiek 45
mieszka w Brzeźnie Szlacheckim
wykształcenie średnie
pracownik administracyjny
kawaler

Jerzy Gintcher

wiek 60
mieszka w Prądzonie
wykształcenie podstawowe
rencista
żonaty

Gerard Lemańczyk

wiek 44
mieszka w Łąkie
wykształcenie zawodowe
murarz
żonaty, 2 dzieci

Anna Leszczyńska

wiek 36 lat
mieszka w Ostrowitem
wykształcenie średnie
rolnik
mężatka, 3 dzieci

Nowy śliwkowy smak!
Aromatyczny zapach!
kompot świąteczny.
Teraz Nata w nowym
świątecznym wydaniu.
Suszona śliwka w butelce!
Na świąteczny stół wigilijny
Kup już dzisiaj!
Naturalnie HOtO

Wojciech Megier

Kazimierz Olejnik

wiek 32 lata
wiek 45
mieszka w Sątocznie
mieszka w Borowym
wykształcenie średnie
Młynie
przedsiębiorca prywatny wykształcenie zawodożonaty, 3 dzieci
we
ślusarz-mechanik
żonaty, 4 dzieci

Piotr Prądzyński

wiek 39 lat
mieszka w Lipnicy
wykształcenie średnie
technik technologii
drewna
żonaty, 2 dzieci

Roman Reszka
przewodniczący rady

wiek 45
mieszka w Borowym
Młynie
wykształcenie wyższe
nauczyciel
żonaty, 3 dzieci

Paweł Świątek-Brzeziński

wiek 68 lat
mieszka w Brzeźnie Szlacheckim
wykształcenie podstawowe
emeryt
żonaty, 2 dzieci

Marian Żmuda Trzebiatowski

wiek 49 lat
mieszka w Mielnie
wykształcenie zawodowe
rolnik
żonaty, 7 dzieci

piątek
13 grudnia 2002 r.
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WIECZÓR Dziennik

liwybrzeża Bałtyckia**

Dziennik Bytowski/Miastecki

Rada w liczbach
46,2 - tyle

wynosi średni wiek radnego

2 - tyle kobiet jest w radzie

22 - lata ma

Kazimiera Pawłowska
wiek: 62
mieszka w Piasznie
wykształcenie: wyższe
nauczyciel
mężatka

Wiesław Bezhubka
wiek: 50 lat
mieszka w Tuchomiu
wykształcenie: wyższe
nauczyciel
żonaty, 1 dziecko

Wiesław Szultk
przewodniczący rady
wiek: 42 lata
mieszka w Tuchomiu
wykształcenie: średnie
policjant
żonaty, 2 dzieci

Krystyna Gliniecka
wiek: 44
mieszka w Modrzejewie
wykształcenie: średnie
sprzedawca
mężatka, 2 dzieci

Krzysztof Szultka
wiek: 31 lat
mieszka w Kramarzynach
wykształcenie: średnie
policjant
żonaty, 1 dziecko

WIECZÓR Dziennik

Janusz Juchniewicz
wiek: 33
mieszka w Tuchomiu
wykształcenie: wyższe
nauczyciel
żonaty, 4 dzieci

Wojciech Wiese
wiek: 22
mieszka w Tuchomiu
wykształcenie: średnie
elektro-mechanik
kawaler

wybrzeża

Radni Rady Gminy Czarna Dąbrówka

I7I

|Rada w liczbach L
43,9 - tyle średnio lat ma radny
4 - tyle pań zasiada w radzie

najmłodszy radny

Helmut Kiedrowski
Paweł Kłopotek
wiek: 65
wiek: 67
mieszka w Tuchomiu
mieszka w Masłowiczkach
wykształcenie: podstawowe wykształcenie: podstawowe
emeryt
emeryt
żonaty, 3 dzieci
żonaty, 4 dzieci

Bernard Wirkus
wiek: 55
mieszka wTągowie
wykształcenie: rolnicze
rencista
żonaty, 7 dzieci

piątek
13 grudnia 2002 r.

Bałtyckie

Dziennik Bytowski/Miastecki

Rada Gminy Tuchomie

Jerzy Lewi Kiedrowski
wiek: 41 lat
mieszka w Ciemnie
wykształcenie: wyższe
pracownik samorządowy
żonaty, dwóch synów
od 1990 roku czwartą kadencę
jest wójtem gminy
w wolnym czasie uprawia tury
stykę pieszą, szczególnie po
okolicach swojej miejscowości,
lubi też dobre filmy

I
I
I
serwis informacjiJokainych

www.naszemiasto.pl

Lucjan Wnuk Lipiński
wiek: 26
mieszka w Trzebiatkowej
wykształcenie: wyższe
resocjalizacja
żonaty

Edmund Miotk
wiek: 49
mieszka w Modrzejewie
wykształcenie podstawowe
rolnik
żonaty, 4 dzieci

Jacek Żmuda Trzebiatowski
wiek: 30 lat
mieszka w Ciemnie
wykształcenie: wyższe
prawnik
kawaler

Ryszard Mrozek Gliszczyń
ski
wiek 58
mieszka w Trzebiatkowej
wykształcenie: zawodowe
rolnik, kierowca
żonaty, 4 dzieci

Czesław Żurawicki
wiek: 59 lat
mieszka w Tuchomku
wykształcenie: wyższe
inżynier mechanik
żonaty, 2 dzieci

Wojciech Gralak
wójt gminy Czarna Dąbrówka
mieszka w Bytowie
absolwent Akademii Rolniczej w
Szczecinie
wiek: 43 lata
żonaty, ma czwórkę dzieci: Ma
teusza, Łukasza, Paulinę i Agatę

Maran Heron
wiek: 25 lat
wykształcenie
handlowiec
kawaler

n
Jerzy Żelazny
wiek: 61 lat
Podkomorzyce
wykształcenie: wyższe
hodowca ryb
żonaty

Lech Bukowski - wiek: 46
lat - Kozy, wykształcenie:
wyższe techniczne, kierow
nik Rejonu Mieszkaniowo Usługowego w Potęgowie
żonaty, 2 synów

Łucjan Klęczek
wiek: 60 lat
Czarna Dąbrówka
wykształcenie: wyższe
rolnik
żonaty
przewodniczący rady

Leszek Smentoch
wiek: 39 lat
Rokity _
wykształcenie: wyższe
dyrektor SP Cewice
żonaty

Dariusz Narloch
wiek: 35 lat
Czarna Dąbrówka
wykształcenie: średnie
specjalista ds. kultury w
GOKOSiT
żonaty, 2 dzieci

Henryka Sójka - wiek: 40
lat - Czarna Dąbrówka
wykształcenie: wyższe
nauczycielka, mężatka, 2
dzieci, z-ca przewodniczą
cego rady

Danuta Lis
wiek: 38 lat
Jerzkowice
wykształcenie: średnie
rolnik
mężatka, 4 synów

Roman Zwolski
wiek: 40 lat
Unichowo
wykształcenie: średnie
pracownik Nadleśnictwa
Bytów, żonaty. 1 córka

Elżbieta Benkowska
wiek: 44 lata
Kleszczyniec
wykształcenie: średnie
rolnik
mężatka, 5 dzieci

Zbigniew Mielewczyk
wiek: 39 lat
Rokiciny
wykształcenie: zawodowe
rolnicze - rolnik
żonaty 4 dzieci
radny 3 kadencji

Edmund Marszałkowski
wiek: 58 lat
Mydlita
wykształcenie: zawodowe
rolnicze
rolnik rencista
żonaty, 8 dzieci

Stefan Czapiewski
wiek: 48 lat
Jasień
wykształcenie: średnie
rencista, żonaty, 3 dzieci
radny 2 kadencji, przewod
niczący komisji rewizyjnej

Grażyna Dolecka
wiek: 36 lat
Czarna Dąbrówka
wykształcenie: zawodowe
rolnik
mężatka, 4 dzieci

Jan Pobłocki
wiek: 49 lat
Bochowo
wykształcenie: podstawowe
rolnik
żonaty, 5 dzieci

Wyjaśnlenie

Rada Gminy Studzienice
Wójt

f

Rada w liczbach
2 - liczba kobiet w radzie
8 - liczba nowych radnych

^i

j-

W poprzednim wydaniu „Dziennika Bytowskiego" błędnie podaliśmy wy
kształcenie dwóch radych. Bogumiła Zabrocka z Rady Gminy Borzytuchom ukończyła studium nauczycielskie. Natomiast radny gminy Parcho
wo, Aleksander Szyca ma wykształcenie średnie, a nie jak podaliśmy za
wodowe. Za pomyłkę przepraszamy.

Radni Rady Gminy
Kołczygłowy

HRada w liczbach H
45,4 -

tyle wynosi średni wiek
radnego
4 - tyle jest kobiet w radzie

Wójt
Jerzy Talewski
wójt gminy Kołczygłowy
mieszka w Kołczygłowach
wiek: 51 lat
żonaty, ma dorosłą córką i wnuka

Fot. L. Literski

Jerzy Szpakowski
wiek: 44 lata
mieszka w Studzienicach
wykształcenie: wyższe techniczne
czwartą kadencję wójt gminy
Studzienice
żonaty, 3 dzieci
zainteresowania: muzyka, dobry
film, praca w ogródku

Grzegorz Bobik
wiek: 38 lat
mieszka w Studzienicach
wykształcenie: średnie
emerytowany policjant
żonaty, 2 dzieci

Kazimierz Breza
wiek: 55 lat
mieszka w Czarnej Dąbrowie
wykształcenie: podstawowe
żonaty, syn

Czesława Brzozowska
wiek: 32 lata
mieszka w Ugoszczy
wykształcenie: średnie
ogólne
pracownik biurowy
mężatka, 2 dzieci

Sławomir Czajkowski
wiek: 34 lata
mieszka w Ugoszczy
wykształcenie: średnie
technik elektronik
żonaty, 2 dzieci

Tadeusz Gostomczyk
wiek: 33 lata
mieszka w Osławię Dąbro
wie
wykształcenie: średnie
pracuje w Prefabet Osława
Dąbrowa
żonaty, 3 dzieci

Bogdan Górny
wiek: 39 lat
mieszka w Studzienicach
wykształcenie: średnie po
żarnicze
pracuje w Straży Pożarnej
w Bytowie
nczelnik OSP w Studzieni
cach, żonaty, 3 dzieci

Adam Jereczek
wiek: 50 lat
mieszka w Osławię Dąbro
wie
wykształcenie: średnie
techniczne leśne
pracuje w Prefabet Osława
Dąbrowa
żonaty, 2 dzieci

Radusz
wykształcenie: śred
nie, prywatna działał
nosc gospodarcza

Lidia Kuraś - 46 lat
Barnowo
wykształcenie: śred
nie - bezrobotna
mężatka
Przymierze Ziemi By
towsko-Miasteckiej

Adam Bławat - 45 lat
Kołczygłowy
wykształcenie: zawo
dowe, prywatna dzia
łalność gospodarcza
żonaty
bezpartyjny

Wybory 2002

Barbara Rahmel - 57
lat
Kołczygłowy
wykształcenie: śred
nie, pracownik socjal

ny -

mężatka
Blok Wyborczy „Go
spodarność"

Jacek Olczak - 36 lat
Kołczygłowy
wykształcenie: wyż
sze prawnicze
urzędnik państwowy
żonaty
Przymierze Ziemi Bytowsko-Miasteckiej

Teresa Klafka
48 lat
Kołczygłowy
wykształcenie: śred
nie - ekonomista
mężatka
Wybory 2002

Wiesława Cybula-42
Gałąźnia Mała
wykształcenie: sred

REKLAMA

pielęgniarka
Wybory 2002

Radni
Zenon Rochatyński - 51 lat
Wierszyno
wykształcenie: zawodowe - murarz
żonaty
Blok Wyborczy „Gospodarność"

Kazimierz Kulas
wiek: 51 lat
mieszka w Półcznie
wykształcenie: wyższe rol
nicze
kierownik Rejonowego Ze
społu Doradztwa Rolnicze
go w Bytowie
żonaty, 2 dzieci

Sylwester Lorfoiecki
wiek: 30 lat
mieszka w Sominach
wykształcenie: średnie rol
nicze
prywatna dziłalność gospo
darcza
kawaler

Jarosław Łoza
wiek: 43 lata
mieszka w Rabacinie
wykształcenie: średnie
rolnik
żonaty, 2 dzieci

Aleksander Siluta
wiek: 58 lat
mieszka w Półcznie
wykształcenie wyższe
emerytowany nauczyciel
szkoleniowiec Juvenii
żonaty, 6 dzieci
Przewodniczący Rady Gmi
ny

Kiystian Szreder
wiek: 27 lat
mieszka w Przewozie
wykształcenie wyższe leśne
pracuje w Nadleśnictwie
Osusznica
żonaty, córka

Paweł Temski
wiek: 34 lata
mieszka w Kłącznie
wykształcenie: średnie
techniczne
policjant
kawaler

Waldemar Wałdoch
wiek: 33 lata
mieszka w Ugoszczy
wykształcenie: zawodowe
rolnik
kawaler

Janina Werra
mieszka w Studzinicach
wykształcenie: średnie pedgogiczne
emerytowana nauczycielka
mężatka, 4 dzieci

Józefa Mudia - 40 lat
Miłobądź
wykształcenie: średnie
sprzedawca-magazymężatka
Przymierze Ziemi Bytowsko-Miasteckiej

Stanisław Nosiński 43 lata
Witanowo
wykształcenie: średnie, tokarz
żonaty
Przymierze Ziemi
Bytowsko-Miasteckiej

Jerzy Las -42 lata

Bolesław Denka -34

wykształcenie: zawo-

Barnowiec
wykształcenie: zawodowe -slusarz-mecha

elektromonter
kawaler
Samoobrona

Wybory 2002

Kazimierz Rowiński przewodniczący rady
- 47 lat
Kotczygłówki
wykształcenie: średnie
technik mechanik
żonaty
Wybory 2002

Eugeniusz Wittk-Jeżewski - 54 lata
Jezierze
wykształcenie: zawodowe - rolnik
żonaty
Samoobrona

Wojciech Łukasiewicz
48 lat
Gałąźnia Wielka
wykształcenie: zawodowe
młynarz
żonaty
Wybory 2002

STAWKA ABONAMENTU N1ZSZA O 20%
DO KOŃCA 2003 ROKU
OPŁATA AKTYWACYJNA OBNIŻONA DO I ZŁ
ŚWIĄTECZNE PREZENTY M. IN. KANAŁ FILMOWY
HBO NA DWA MIESIĄCE GRATIS
KONKURSY DLA ABONENTÓW VECTRY
Z ATRAKCYJNYMI NAGRODAMI PRZEZ CAŁY ROK
y
vVy\/RnrPA
V•
^1

Słupsk - ul. Filmowa 1, tel. 842 04 15
Lębork - ul. Mireckiego 2, tel. 862 88 88
Sławno - ul. Powstańców Warszawskich 2, tel. 810 33 76
Ustka - ul nahrows7f!7akrfw ? tel flU fi?
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100 tysięcy dla Królowej Kaszub

Ceż je czec
i Konkurs rozstrzygnięty
KASZUBY. Rozstrzygnięty został Konkurs Wiedzy o Kaszubach,
ogłoszony przez redakcję „Dziennika Bałtyckiego" w Kartuzach i
kartuski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W tegorocz
nej, siódmej edycji, poświęconej życiu i twórczości Hieronima Derdowskiego, udział wzięło 207 uczniów z całych Kaszub. Konkurs
przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych: dla szkół
podstawowych, gimnazjów i liceów. Uroczyste wręczenie nagród
odbędzie się 20 grudnia br. o godz. 10 w Katolickim Liceum i Gim
nazjum w Kartuzach, ul. Rynek 6.
(u)

Nagrody otrzymają
w kategorii szkół podstawowych

1. Artur Milewski z Czerska
2. Paulina Klonowska z Kartuz
3. Honorata Rezler z Gdańska
Ponadto upominki w tej kategorii otrzymają Paweł Błock z
Grabowa i Robert Herman z Kartuz
w kategorii gimnazjum

1. Bartek Soitz z Redy
2. Marcin Głodowski ze Stężycy
3. Agnieszka Leik z Kamienicy Królewskiej
w kategorii liceów:

1. Daniel Puzdrowski z Żuromina
2. Jarek Kuklewski z miejscowości Krojanty
3. Wojciech Kruszyński z Kartuz

Wieś w interpretacji
artystów
CZECZEWO k. Przodkowa. W Zespole Szkół odbędzie się w sobotę
o godz. 17 wieczór artystyczny pt. „Czeczewo". Połączony będzie z
wernisażem wystawy fotograficznej Andrzeja Tomasza Żaka i pre
zentacją poezji Jerzego Stachurskiego, w wykonaniu aktora Zbi
gniewa Jankowskiego. Wystąpi także chór z Sierakowic Bel Canto,
pod dyrekcją Marleny Labudy oraz uczniowie skupieni w zespołach
Czeczewskie Oko i Klasa pod Lupą.

Wystawa obrazów
SOPOT, W Galerii Gospody Gbursezi Mól w Sopocie, przy alei
Niepodległości 924, czynna jest wystawa malarstwa kaszubskiej
artystki Jolanty Krause z Darżlubia koło Pucka. Jest to pierwsza
ekspozycja w tej galerii. Według planów, w przyszłości mają się
tam odbywać cykliczne wystawy kaszubskich twórców.
Jolanta Krause jest samoukiem. Należy do Remusowego Towarzy
stwa Artystów Kulturalnych. Jej prace można zobaczyć i nabyć w
galerii w Pucku.

(W

Dobro nowizna żórotnym

Czetanie z Knedżi Izajasza

Duch mojego Pana je nade mną, bo Pón mie pómazół. Ón
mie pósłół, żebe głosec dobrą nowizna żórotnym, żebe
uleczec rene /Jómónech serc, żebe óbwiescec pójmónym
ódpbjace a sodzewim wól nota, żebe dac wiedzą 6 roku
Pańsczi Jasczi i dniu pomstę naszego Bóga.
Jó sa baro wieseła w Panu, moja desza sa redeje w mójim
Bogu, bo mie przedblókł w ruchna zbawieniegó, ókrił mie
swójim meńtla sprawiedłewóte, jak naóżenegó, co wkłódó
zawój, jak naóżeną, co westrojonó je w w snóże perle. Po
prówdze, jak zemia dówó swój brzód, jak ogród
rozkóscerzó swdje semia, tak Pón Bóg sprawi, że sa
rozkóscerzi sprawiedlewóta i chwalba
podług wszetezich
Słówka
nórodów świata.
To je słowo Bbżć
nowizna - nowina
Nadto je dredże Czeta
nie z Pierszćgó Iestu
swiatego Pawła
Apósztoła do Tesaioniczanów (1 Tes 5,1624), ewanielió podług
swiatego Jana (1,68.19-28), a psalm 85 ze
swiatćgo Łukasza (Łk
1,46-48.49-50.53-54)

żórotny - ubogi
ódpójace - wyzwolenie
sódzewi - więzień
ruchna - szaty
meńtel - płaszcz
naóżeny - narzeczony
naóżenó - narzeczona
snóże - piękne
brzód - owoc
rozkóscerzac - rozpleniać

KASZUBSKIE MSZE
W niedzielę, 15 grudnia, msze św. częściowo w języku kaszub
skim będą w następujących miejscowościach:
- Bojano, kościół św. Jadwigi, godz. 9
- Lipusz, kościół św. Michała Archanioła, godz. 15
- Gniewino, godz. 7.30

N0RDA*
Pismiono Kaszebsczi Zemi
w mi

u
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NORDA
Pismiono Kaszebsczi Zemi

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

Piękniejące
sanktuarium

nicjatywa
budowy
Drogi Krzyżowej zro
dziła się przed dwo
ma laty. Powołano ko
mitet jej budowy, któ
ry po ponad roku
przerodził się w
znacznie poszerzony Komi
tet Rozbudowy Sanktuarium
Sianowskiego. Mając świa-domość sześciu wieków
trwania Królowej Kaszub w
tym miejscu, dwa lata to za
ledwie chwila.
W tej „chwili" udało się
wykonać mnóstwo prac wo
kół kościoła i placu piel
grzymkowego.
Przede
wszystkim już na lipcowym
odpuście można było oglądać
gotowe trzy stacje Drogi
Krzyżowej. Kolejne pięć wy
eksponowano na specjal
nych stojakach. Do wiosny
wszystkie płaskorzeźby będą
gotowe, natomiast kapliczki
mają stanąć przed lipcowym
odpustem. Rzecz ta jest uza
leżniona od wykupu części
gruntu placu pielgrzymko
wego, który nie jest właśnością parafii. Ten trudny i bar
dzo kosztowny etap jest
przedmiotem
aktualnych
działań komitetu, przemianowego na prośbę biskupa
ordynariusza na radę ekono
miczną. Ponadto znacznie
zaawansowano prace przy
budowie kaplicy odpustowej.
Wykonano stół ołtarzowy,
wyłożono szlachetnym ka
mieniem ściany kaplicy. Cał
kowicie wymieniono pokry
cie dachowe, co w głównej
mierze jest zasługą jednego

Stacje Drogi Krzyżowej wyeksponowano na specjalnych stojakach.

darczyńcy z Kartuz. Nieba
wem będzie gotowy projekt
plastyczny ołtarza. Wówczas
budowla ta uzyska prawdzi
we, a przede wszystkim pięk
ne, oblicze.
Działania te nie byłyby
możliwe, gdyby nie ogromna
pomoc darczyńców i ludzi
wspierających w inny sposób
te przedsięwzięcia. Łącznie
wpłynęło niemal 100 tysięcy

złotych od 300 darczyńców.
W tej liczbie są też osoby,
które dały drewno lipowe,
budowały kapliczki, skarbo
nę, drukowały dyplomy i
przekazy. Większość fundu
szy wpłynęła na konto ban
kowe po lipcowym odpuście,
na którym odbyła się rekoronacja cudownej figury. Inwe
stycje przekroczyły już tę
kwotę, a niebawem mają

Fot

Eugeniuszpijomu

znacznie wzrosnąć. Związg^
ne jest to z koniecznym w^P
kupem gruntu, który stanie
się własnością parafii. Na
szybki remont czeka też
dzwonnica. W związku z tym
wciąż potrzebne są fundusze
na dalsze działania, które
mają sprawić, że nasze sank
tuarium, jego otoczenie i bu
dowle, będą godne Królowej
Kaszub.
Eugeniusz Pryczkowski

Rozmowa z nowim przednika Sejmiku Wójewódzczego, prof. Brunona Synaka

Trzeba rozmióc sa dogadewac

- Kuli je Kaszebów w Sej
miku Pómórzczim?
- Dosc teli. Z tego, co jó
wiem, to dwanósce. To je
wicy jak trzecy dzel Sej
miku.
- A jak to je procemkii ze
szli kadencji Sejmiku?
- Tej też beło dwanósce, le
że wnenczas beło piacdzesąt
radnech, a tero je trzedzesce
trzech.
- Jak to sa stało, że
radnech Kaszebów je wicy
jak trzecy dzel, a w woje
wództwie je nas le piąti dzel?
- Meszla, że są dwie
przeczene. Pó piersze na
Kaszebach beła baro wesokó
frekwencja. To dało wikszą
móżlewóta dostanió sa naszim kandidatóm. A pó

dredże, jó meszla że Kaszebi
miele baro dobrech kandidatów.
- Co tero je ósoblewie
wóżne w dzejanim Waste i
całego Sejmiku?
Przednik
przede
wszetczim miiszi dobrze
zorganizować robota. To nie
je nijak letcze, bó żóden póliticzny part ni mó taczi wikszosce, żebe mógł sóm
rządzec. Temu trzeba roz
mióc dogadewac sa z jinszima. Jesz w gódniku
miiszime uchwólec budżet.
To je podstawa dzejaniegó w
przińdnym roku. Ta ka
dencjo Sejmiku je baro
wóżnó temu też, bó za pół
roku bądze welacjó w spra
wie
Unii
Europejsczi.

Miiszime miec stara, żebe
ledze miele dobrą wiedza na
ten temat. Tej trzeba bądze
pisać raza z gminama i
pówiatama dobre projekte,
żebe jak nówicy detków scygnąc na nasza kaszebskópómórską zemia.
- Sprawa herbu zamkłó
ósta w zeszłi kadencji. Je
nim kaszebsczi grif. Cze do
sprawę nazwę województwa
bądze wrócone?
- Na początku sprawa
herbu biidzeła wióldże
wątpięwósce. Jedny gódele,
że Kaszebi so chcą wząc
województwo. A tero herb
wszetczim sa widzy. Jó
meszla, że jak me bądzeme
dobrze dzejele, tej może za
jaczis czas nawetka nie

Kaszebi uznają, że może lep
szą nazwą be beło woje
wództwo
kaszebskópómórzcze. To be beła
nólepszó droga.
Rozmówiół
Eugeniusz Pryczkowski
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Piłka nożna. A klasa

•Kursy
na trenera

Podsumowanie

Grupa I

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

Podokręg Słupski Pomorskiego
Związku Piłki Nożnej nadal
przyjmuje zgłoszenia osób
chcących uczestniczyć w kur
sach na instruktora i trenera
piłki nożnej. Jedynym wymo
giem merytorycznym jest
udokumentowane posiadanie
średniego wykształcenia. Za
pisy zostaną zakończone gdy
na kurs zgłoszonych będzie
20 kandydatów. Jak na razie
wstępne zainteresowanie
zgłosiło już ponad 15 osób,
w podokręgu czekają na
zgłoszenia kolejnych. Zajęcia
instruktorskie liczą 150 go
dzin teorii i 180 godzin prak
tycznych. Kierownikiem kursu
jest dr Wiesław Wika, pra
cownik Akademii Wychowa
nia Fizycznego w Gdańsku.
Wykładowcami na ostatnim
byli m.in. Edward Budziwojski, Jacek Dziubiński, Tadeusz
Wanat, Tomasz Kępski.
Podobne zajęcia ogłaszano
latem, ale nie zgłosiła się do
stateczna liczba kandydatów.
Z tego powodu zrezygnowa
no także z przeprowadzenia
kursów na stopień animato
ra. Zgłoszenia osób chętnych,
które chcą się zapisać, do
Podokręgu Słupskiego Po
morskiego Związku Piłki
Nożnej: 8422-806.

Grupa II

1. Chrobry Charbrowo
2. Rowokół Smołdzino
3. Błękitni Główczyce
4. Polonez Bobrowniki
5. Leśnik Cewice
6. Orkan/Seeger Cecenowo
7. Skotawa Budowo
8. ZS Damnica
9. Pomorze Potęgowo
10. Zenit Redkowice
11. Iskra Gogolewo
12. Piast Wrzeście

Grupa III

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

»

W pierwszej kolejce 23 marca w rundzie wiosennej
zmierzą się.
Grupa I - Barton Barcino - Swe Pol Link Bruskowo
Wielkie, Szansa Siemianice - Sokół Kuleszewo,
Granit Kończewo - Dąb Kusowo, Stal Jezierzyce Skotawia Dębnica Kaszubska, Gryf 95 Słupsk II Diament Trzebielino, Echo Biesowice - Ikar Redzi
kowo.
II grupa - Błękitni Główczyce - Polonez Bobrowni
ki, Pomorze Potęgowo - Iskra Gogolewo, Skotawa
Budowo - Rowokół Smołdzino, Orkan/Seeger Cece
nowo - Zenit Redkowice, Chrobry Charbrowo - Le
śnik Cewice, ZS Damnica - Piast Wrzeście.
Grupa HE - Granit Koczała - Juve Uniechów, Stegna
Parchowo - Myśliwiec Tuchomie, GKS Kołczygłowy
- Iskra Dretyń, Sokół Wyczechy - GTS Czarna Dą
brówka, Drzewiarz Rzeczenica - Arkonia Pomysk
Wielki, Kurier/Grom Nakla - Koral Dębnica.

•B klasa
Tabeia po rundzie jesiennej
Grupa I

1. Sokół /Jantar Szczypkowice
2. Sokół Kczewo
3. Czarni 2001
4. Dom-Star Domaradz
5. Krokusy Stowięcino
6. Tuka Wodnica
7.Victoria Wrząca
8. Błękitni/Salus Bierkowo
Grupa II
Tabela
1. Magie Niezabyszewo
2. Inter Świerzenko
3. Smoki Podole Małe
4. Słupia Kwakowo
5. Zawisza Borzytuchom
6. Wiraż Kruszyna
7. Zorza Słosinko
8. WKS Nożyno

7
7
7
7
7
7
7
7

14
14
13
12
11
7
6
0

W pierwszej kolejce 13 kwietnia rundy wiosennej
zmierzą się.
Grupa I - Błękitni/Salus Bierkowo - Tuka Wodnica,
Sokół/Jantar Szczypkowice - Czarni 2001 Słupsk,
Dom-Star Domaradz - Krokusy Stowięcino, Sokół
Kczewo -Victoria Wrząca.
Grupa II - Inter Świerzenko - WKS Nożyno, Zawi
sza Borzytuchom - Słupia Kwakowo, Zorza Słosinko
- Smoki Podole Małe, Wiraż Kruszyna - Magie Niezabyszewo.

(res)

i ... i
sędziego

Ikar Redzikowo jeszcze niedawno graf w IV lidze. Teraz walczy o powrót do klasy
okręgowej.
Fot

ają już wolne
od biegania po
boiskach tra. wiastych za
wodnicy 52 ze
społów A i B klasy. 750
piłkarzy uprawnionych do
gry w A klasie i 318 mających
„papiery do grania" w B kla
sie może odpoczywać i po
święcić czas na świąteczne
przygotowania. Większość z
nich i tak nie odpoczywa, co
niektórzy grają w ligach ha
lowych, oczywiście bardziej
dla przyjemności niż dla po
prawnie kondycji czy techni
ki. Kiedyś trener Tadeusz
Żakieta, prowadzący Gryfa
95 prosił zawodników aby zi
mą nie udzielali się w roz
grywkach halowych, bo gra
na parkiecie jest zupełnie in
na niż na nawierzchni tra
wiastej, a poza tym przy czę
stych zrywach i zatrzyma
niach, bardzo łatwo o kontu
zję czy naciągnięcie ścięgna.
Czy jednak piłkarze biorą so
bie to do serca?
Wróćmy jeszcze raz do
minionych rozgrywek.
Oto próba podsumowania
jesiennych dokonań piłkarzy
w A klasie.
Najwięksi
pewniacy.
Chrobry Charbrowo - 80
procent szans na powrót do
klasy okręgowej. Zespół
spod Łeby jeszcze dwa lata
temu pokonywał w IV lidze
spadkowicza z III ligi, Pomezanię Malbork 2:1 a teraz gra
w klasie A. Trochę to nie
sprawiedliwe, ale Chrobry
przespał sezon w okręgówce
po spadku z IV ligi i zakoń
czyło się to tragicznie. Rzu
tem na taśmę wygrał w ostat
nim meczu z Polonezem Bo
browniki i zabrał i tą druży
nę w otchłań A klasy. Obec
nie, po bardzo równej run

dzie jesiennej i dużych prze
tasowaniach zespołów za
plecami Chrobrego, pod
opieczni trenera Ryszarda
Packa z góry spoglądają na
innych. W tej grupie może
dotrzyma mu kroku Rowokół
Smołdzino - 10 procent
szansy na awans. Pozostałe,
Polonez Bobrowniki i Błękit
ni Główczyce grają zbyt nie
równo aby być realnym za
grożeniem dla lidera. Chyba,
że Polonez przypomni sobie
0 tym jak wiosną 2002 jesz
cze w klasie okręgowej wal
czył z rywalami.
GKS Kołczygłowy, mimo
że ma aż 4 pkt przewagi nad
Myśliwcem Tuchomie i nie
poniósł żadnej porażki, nie
może czuć się spokojnie. My
śliwiec Tuchomie także ma
rzy o awansie i będzie wal
czył o pierwszą pozycję, albo
1 o miejsce w barażach. GKS
dajemy 70 procent, a My
śliwcowi 30 procent szans na
to, że awansują bezpośred
nio.
W grupie I. Granit Kończewo, Sokół Kuleszewo i
Skotawia Dębnica Kaszub
ska mają po 33 procent szan
sy na awans. Mimo różnic
punktowych między nimi,
tutaj na wiosnę walka rozgo
rzeje na całego.
Czarny koń rozgrywek. W
grupie pierwszej rozdającym
karty może w pewnej cłiwili
okazać się Stal Jezierzyce.
Niby jest za plecami liderów,
ale ma tylko dwie porażki. Aż
cztery remisy spowodowały
taką a nie inną pozycję, ale
na wiosnę już w pierwszym
meczu podejmuje Skotawię.
Jeśli Stal wygra i dostanie
"wiatru w plecy" to jeszcze
wszyscy mogą oglądać jej sa
motny rajd po pierwszeń
stwo.

W grupie B miano czarne
go konia może przypaść Pia
stowi Wrzeście.Zespół raczej
środka tabeli nagle zajmuje
ostatnie miejsce. Wiosna to
czas ożywienia. Także i dla
drużyny z Wrześcia? „Dzien
nik Bałtycki" nie wierzy aby
ten zespół mógł spaść z A
klasy. W grupie III nie ma ze
społu który zasługuje na ta
kie miano. Iskra Dretyń po
trafiła bardzo dobrze grać je
sienią aby wiosną kontrolo
wać sytuację, patrząc na
wszystkich z góry. Nieskonsumowanie awansu do klasy
okręgowej spowodowało lek
ką demobilizację w jej sze
regach. Na jak długo?
Rozczarowanie. W grupie
I na pewno nieprzekonywu
jąca postawa Skotawii Dęb
nica Kaszubska, Ikara Redzi
kowo czyli jak na słupski re
gion uznanych piłkarskich
firm. Więcej można było
spodziewać się po postawie
beniaminka Swe Pol Link
Bruskowo Wielkie. Mocno
zaskakuje słaba gra rezerw
Gryfa 95 Słupsk. W grupie II
wydawało się, że Polonez Bo
browniki mimo spadku
utrzyma formę. Osłabienia w
składzie okazały się zbyt du
że. Grupa III - nie jest to za
skoczenie, ale Iskra Dretyń
potrafiła jesienią nieźle po
grać w piłkę. Teraz domina
cja GKS Kołczygłowy i My
śliwca Tuchomie była aż za
przekonywująca.
Rozczarowanie najwięk
sze... Chamstwo i brak opa
nowania u poszczególnych
graczy na boisku w Biesowicach w trakcie przerwanego
spotkania Echo - Diament.
Bez komentarza.
(res)

Kolegium sędziowskie przy
Pomorskim Związku Piłki
Nożnej prowadzi także nabór
na kursy sędziowskie. Gdy
zgłosi się 15 kandydatów
rozpocznie się szkolenie kan
dydatów. W tym wypadku na
początkowym etapie nie ma
żadnego kryterium. Ważne
aby kandydat miał wcześniej
styczność z piłką nożną, lubił
tą dyscyplinę, ale niekoniecz
nie musi być piłkarzem. Nie
ma wymogów co do wy
kształcenia. Te pojawiają się
potem, na kolejnych stop
niach kariery, gdy np. w grę
wchodzi awans do IV ligi.
Nie jest istotny wiek chociaż
przyjmowane są raczej osoby
do 35 roku życia. Starsze nie
mają już także szans na prze
skoczenie etapu B klasy. Kon
takt do biura PS PZPN :
8422-806.

(res)

informacje
sportowe
z Twojego
regionu

Dziennik
Bałtycki*
Zamów prenumeratę

0 800 1500 26

I Dziennik
Bałtycki*

1101

piątek
13 grudnia 2002 r.

Dziennik Bytowski/Miastecki
PRZEDSIĘBIORSTWO
ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO
ENERGETYKI SŁUPSK Sp. z o.o.

76-200 SŁUPSK, ul. GRUNWALDZKA 14
TEL. ( 0-59 ) 841 68 00, FAX (0-59) 841 68 02

materiały, którymi płynie energia

KABLE I PRZEWODY, OSPRZĘT
ELEKTROINSTALACYJNY,
ŹRÓDŁA ŚWIATŁA, GRZEJNIKI,
OGRZEWACZE WODY,
MATERIAŁY
ELEKTROENERGETYCZNE
ODDZIAŁ CZŁUCHÓW

ODDZIAŁ BYTÓW

77-300, ul. Koszalińska 6
tel. (0-59) 84162 20
fax (0-59) 841 62 21

77-100, ul. Mickiewicza 9
tel. (0-59) 841 64 19
fax (0-59) 841 64 85

ODDZIAŁ LĘBORK

84-300, ul. Krzywoustego 34a
tel. (0-59) 841 63 20
fax (0-59) 841 63 74
SKLEP - tel. (0-59) 841 63 73

PROMOCJA

RABAT

ODDZIAŁ SŁUPSK

SKLEP - ul. Przemysłowa 114
tel. (0-59) 841 66 71
HURTOWNIA - ul. Grunwaldzka 14
tel. (0-59) 841 68 16

10%

na wszystkie produkty w sklepach w Słupsku
i w Lęborku oraz hurtowni w Stupsku

FRYZJERKA damsko męska z doświadcze
niem. 0-694-331-530
KONSULTANTA Oriflame,
bezpłatne wpisowe, 059/8622-076, 0608/703-867
KONSULTANTKI
058/58-830-98

www.naszemiasto.pl

Oriflame,

STOLARZ, kafelkarz, płyty
gipsowe, ocieplanie budyn
ków, panele, 0-608-248-341

FORD Fiesta, 1,8 D, 1999,
airbag, WS, AA, R, 058/56250-69, 0601/670-259

TECHNIK ekonomista praca
w handlu, poligrafii lub inna.
0-505-736-217

FORD Fiesta, 18, 1998 r.,
2 x airbag, radio- magnetofon,
WK, cena 19.500 zl, tel.
052/398-92-68 lub 0505/367536

POMOGĘ starszej osobie
w zakupach i sprzątaniu.
Słupsk. 059/842-39-19
POSZUKUJĘ pracy chałupni
czej, może być krawiectwo,
(058) 672-43-75

AUT0M0T0

DODATKOWY dochód dla
rolnika, (059) 821-17-94
JEŚLI masz powyżej 25 lat,
minimum średnie wykształce
nie, masz szansę znaleść pra
cę w starym roku, 0-606-3670-38
MĘŻCZYZN do sprzedaży fa
jerwerków, Lębork, Luzino, 0692-478-054
OSOBY do 35 lat- stanowiska fi
zyczne, umysłowe, 1000- 2500,-/
miesięcznie. 058/623-54-59
PANIĄ do prowadzenia domu,
samotną, niezależną, na sta
łe. Dam pokój, wyżywienie,
pensję. Tel. 058/694-36-11
PRACOWAŁEŚ w Niem
czech, Holandii, Austrii, od
bierz podatek najtaniej! Naj
skuteczniej! 058/301-82-63
PRACOWAŁEŚ w Niem
czech, Holandii, Austrii, od
bierz podatek najtaniej! Naj
skuteczniej! 058/301-82-63

GERMANISTA emeryt, na
uczyciel niemieckiego, poszu
kuje pracy w hotelu lub pry
watnie, 058/672-49-35

AUDI 80, 1,6 TD, 1991 rok,
przebieg 150000 km, AA, WK,
cena 12500 zł, 0-602-635-433
BRYCZKĘ sprzedam, (059)
821-87-64
CHIP do TDI, CDI itp., oraz do
dostawczych, nowy, tel.
0609/200-497
CHIP do TDi, CDL, itp. oraz
dostawczych, gwarancja, no
wy, tel. 0609/200-497
CITROEN Visa 650,1986 rok,
cena 1000 zł, 0-59/86-14-497,
0-602-197-771
CITROEN Xsara, poj. 1,9, die
sel, 1998 r., wiśniowy metalik,
stan idealny, tel. 0602/802460
DACIA 86 r., stan dobry, wy
rejestrowana, tanio. 059/84645-29 po 19
FIAT 125p, 1975 r., na cho
dzie, blacharka kompletna,
silnik po kapitalnym remoncie,
na części lub w całości,
500 zł, (0503) 95-38-90

FORD Sierra, 1988 rok, cena
5000 zł, 0-59/86-20-061, 0600-741-213
FSO 125, 1500, 88 r„ 750 zł,
tel. Gdańsk (058) 305-33-25,
do 15.00, (0502) 194-283
MAGNETYZER, zmniejszenie
zużycia paliwa o 13%, wzrost
dynamiki o 5%, atestowany,
skuteczny, tel. 0609/200-497
MAGNETYZER, zmniejszenie
zużycia paliwa o 13%, wzrost
dynamiki 5%, nowy, tel.
0609/200-797
MERCEDES beczka 2000,
1980 r., benz./gaz, ciemna
zieleń, 4600 zł, do uzgodnie
nia, (0503) 95-38-90
MITSUBISHI Galant, 81 r.,
1.6, 1000 zł, na części, stan
db, 0691/870-795
MITSUBISHI L300, bus osobowy
na 9 osób, 2,5 disel, 1993 rok,
cena 14800 zł, 0-59/86-28-659
MZ-ETZ 150 sprzedam lub
zamienię na Simsona, (059)
822-63-16
MZETZ 150, 1988 r., cena
400 zł, tel. 052/554-27-93
OPEL Kadet, 1994 r., 1.6, benz.,
metalik, lustera i zderzaki w kolo
rze nadwozia, AA, S, R, 5 —
drzwi, cena 7.900 zł, do uzgod
nienia, Chojnice, tel. 0504/796101 lub 052/398-18-01
OPEL Kadet, poj. 13,0 HC,
1983 r., 5 - drzwi, hak, szyberdach, cena 2.300 zł, Choj
nice, tel. 0504/623-255

FIAT 125p, niebieski, stan do
bry, po tunningu, cena 700 zł
do uzgodnienia, 0-502-866076

OPEL Kadett „łezka" kombi,
1.6 D, 85 r., 4500 zł, H,sprow.
w całości, 0504/936-556

MAGISTER Filologii Polskiej
udziela korepetycji i przepisu
je prace wraz z przeprowa
dzeniem
korekty,
tel.
0607/058-532

FIAT 126p, 1995 rok, zielony,
stan bardzo dobry, cena
3800 zł, 0-692-417-184, 059/86-12-695

OPEL Kadett, 1,8i, 1991 rok,
bordo, sport, ABS, cena
8200 zł, 0-606-892-073, 059/86-28-571

FIAT 126p, silnik i karoseria
w dobrym stanie, przegląd do
maja 2003, cena 500 zł, 0604-757-994

MURARZ doświadczony- ko
minki tradycyjne, obudowy
wkładów i palenisk, 059/86265-89, 0693/314-320

OPEL Vectra, 1.8, benz., 1990
r., platynowy metalik, wyposa
żony, zdabany, pełna doku
mentacja, cena 11.500 zł, Choj
nice, tel. 052/397-80-76

FIAT 126p Bis, biały 1991 rok,
2 opony zimowe, garażowa
ny, cena 2000 zł, 0-607-703232

PERKUSISTA poszukuje pracy
w zespole, tel. 0602/802460

FIAT Cinquecento 700, 1993,
biały, zadbany, (059) 822-1330

KAFELKARZ, szpachlarz,
malarz- płyty gipsowe, ocie
planie budynków, uczciwie,
solidnie, 0503/95-38-90

SPAWACZ
elektryczny
i w osłonie C02, ślusarz, staż
24 lata. 059/810-93-16

FORD Escort combi 1,4 GHIA
98/99. 0-502-909-852

OPEL Vectra, poj. 1,8,1990 r., za
dbany, wyposażony, pełna doku
mentacja, sprzedam lub zamienię
na Opla Astrę, tel. 052/397-80-76
OPEL Vectra, poj. 1,8, 1990
r., zadbany, wyposażony, peł
na dokumentacja, sprzedam
lub zamienię na Opla Astrę,
tel. 052/397-80-76

Rokity. Obdarować uczniów

SPORT W SKRÓCIE

Mikoła j
o nich nie zapomni
adość, uśmiech, sma
kołyki, niech powstaną
paczki z tej muzyki pod takim hasłem zbierano
pieniądze na paczki dla dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Ro
kitach. - Pod koniec listopada
zorganizowaliśmy dla doro
słych zabawę Andrzejkową mówi Katarzyna Reclaf,
współorganizatorka zabawy w
SP w Rokitach. Podczas balu
przeprowadzona została w
dwóch etapach aukcja prac,
przygotowanych
przez
uczniów
naszej
szkoły.
Wszystkie cieszył się ogrom
nym powodzeniem. Z aukcji
zebraliśmy 1145 złotych. Na
tomiast z biletów 1040 zło
tych. Cały dochód przezna
czony został na przygotowa
nie świątecznych paczek dla
uczniów 300 złotych na przy
OPEL Vectra B, 1,6 16 V,
1996 r., 140 tys. km, 27
500 zł, inst. gazowa, AS, BS,
CZ, EL, ES, I, R, ABS, srebr
ny metalik, (0503) 01-97-27
PEUGEOT 205 1,9 d, 1991
rok, 3-drzwiowy, czerwony,
cena 7000 zł, 0-602-869-102
PEUGEOT 206, 1.9, diesel,
2001 r., błękitny metalik, 5 drzwi, bogate wyposażenie,
tel. 0602/802-460
PEUGEOT J5, bus, 1986 rok,
2,0 benzyna - gaz, cena
4900 zł, 0-503-754-242
POLONEZ Truck, 93 r„
benz./gaz,
5-osobowy,
059/832-37-40

gotowanie prezentów podaro nauczycielka z SP w Roki
wał również Wojciech Gralak, tach. - Jesteśmy wdzięczni
wójt gminy Czarna Dąbrów radzie rodziców i wszystkim
ka. Do sakiewki z pieniędzmi osobom wrażliwego serca za
dołożyli się także uczniowie to, że nie pozostali obojętni
podczas szkolnej dyskoteki.
wobec naszych uczniów
Każdy ofiarował symboliczne
Myślę,
że ich radość będzie
50 groszy
- Mikołaj obdaruje słody największym podziękowa
czami naszych uczniów 19 niem dla wszystkich.
grudnia, na szkolnej wigilii
- mówi Marzena Bartelik, (GG)

Wigilia dla samotnych
CZARNA DĄBRÓWKA. W tym roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po
raz pierwszy postanowił zorganizować wigilię dla samotnych mieszkańców
gminy. - Może nie jesteśmy dużą gminą, ale i u nas nie brakuje osób, które
samotnie spędzają ten wieczór - mówi Beata Łazowska, pracownik socjal
ny GOPS w Ćzarnej Dąbrówce. - O pomoc w zorganizowaniu poprosiliśmy
lokalne szkoły. Każda ze stołówek przygotuje nieodpłatnie po jednej potra
wie wigilijnej. Ten wyjątkowy wieczór uświetnią jasełka przygotowane
przez dzieci z tutejszej szkoły. Wigilia odbędzie się 20 grudnia w świetlicy
SP w Czarnej Dąbrówce. Transport zapewnia Urząd Gminy.
(MiKa)

I 000- auta rozbite,

0607-515-770

I 000- powypadkowe,
rozbite, (058) 556-96-25,
0604-846-202

0604-412-810
Al Osobowe, gotówka natych
miast 058/554-20-22
DAEWOO, Renault, Fiat, Sko
da, Peugeot lub inny, 058/56139-14, 0602/31-28-73

SEAT Toledo 99 r., stan bdb.
059/810-49-32

FIAT Punto, Brava, Siena, Seicento lub inny, 058/56-13914, 0505/037-647

SKODA Favorit LX, biała,
1990 r., cena do uzgodnienia,
(058) 676-23-68

FIAT Punto, Brava, Uno,
058/56-111-72, 0691/76-1079

SKRZYNIA biegów 4, VW
Golf, diesel 16, cena 450 zł,
tel. 0504/623-255

OPEL Astra, Corsa, Vectra,
058/56-139-78, 0501/675-382

SUBARU Justy, 4x4, 1992 r.,
szary metalik, poj. 1,2, zdaba
ny, cena 8.000 zł, tel.
052/397-48-49
TOYOTA Carina 1,6 benzyna-gaz, 1983 rok, cena 1500 zł,
0-59/86-12-214, 0-601-659973

OPEL Astra, Corsa, Vectra,
VW lub inny, 0606/385-862,
058/56-139-14
RENAULT 19, Megane, Clio
lub inne, tel. 0505/037-647,
058/56-139-14
RENAULT 19 lub Megane,
0691/76-10-72, 058/56-11172

TOYOTA Carina 1600 cm,
1983 rok, benzyna-gaz, cena
1500 zł, 0-86-22-583, 0-601659-973

DIESEL osobowy 1,9 TDI,
roczny niemiecki. 059/842-2291,0-503-100-147

VW Golf 1,1,4 benzyna, cena
1600 zł, 0-59/86-31-037

1990,0606/753-410

VW Golf 180/84 1,5 TD,cena
3500 zł, spr. w całości, silnik
Gilfa II sprzedam lub zamienię
na Fiata 126p, 0-504-93-6556

GOTÓWKA zachodnie od
POWYPADKOWE, uszkodzo
ne, zachodnie, 671-59-62,
0601/800-490
PRZYCZEPKAdo Fiata 126p,
zarejestrowana, 0-608-460122

WAL do Mińska, części i silnik
ETZ 150, papiery, 1990 r.,
Czersk, tel. 052/398-64-98
prosić Przemka
ŻUK skrzynia, 86 r., sprawny,
rejestrowany,
500
zł,
059/832-37-40
A! Gotówka osobowe do
30.000,- 552-48-88

AUTOWYNAJEM ZastępczeRefundacja z OC, 058/55275-22, 0601/651-672

NIERUCHOMOŚCI

0604-235-892

CHOJNICE,
mieszkanie
71,5 m kw. 4 pok., III p., bal
kon duży loggia, 70 000 zł,
własnościowe, (052) 397-4243
CHOJNICE - blsiko centrum,
pół domu, wysoki parter,
96 m kw, garaż z tarasem,
24 m kw, ogrzewanie gazowe
i tardycyjne, ogród 600 m kw,
el. 0603/278-479
CHOJNICE
działka
700 m kw, tel. 0608/472-206
CHOJNICE -działka na Osie
dlu Leśnym, 700 m kw, tel.
052/397-33-28
CHOJNICE - mieszkanie.3 pokojowe, 60 m k, w IV piętro,
pry ul. Książąt Pomorskich,
tel. 0604/812-436
CHOJNICE - mieszkanie
3 pokojowe, 60 m kw, IV p.,
na os. 700 - Lecia, tel.
052/397-63-86
CHOJNICE - mieszkanie
3 pokojowe, na parterze wbloku, tel. 052/397-07-56 lub
0609/023-849
CHOJNICE -mieszkanie wła
snościowe, 48 m kw, 3 poko
je, parter, przy ul. Młodzieżo
wej, tel. 052/397-00-26 lub
0692/849-268
CHOJNICE -mieszkanie wła
snościowe, 60,02 m w, 3 -po
koje, IV p, os. 700 -Lecia, tel.
052/397-55-39
CHOJNICE - obrzeże miatsa,
1 ha z podziałem na 5 działek
bud. - rzemieśniczych, pilnie
sprzedam, tel. 0601/836-320
CHOJNICE -pilnie sprzedam
mieszkanie własnościowe,
60 m kw, IV piętro, przy ul. Ja
na Pawła II, tel. 0502/601-272
CZERSK
działka
6.000 m kw, + 3.000 m kw la
su, tanio sprzedam, tel.
0501/969-503
CZERSK - mieszkanie wła
snościowe w bloku o pow.
77,5 m kw, I piętro, cena
70.000 zł, pilnie, tel. 052/39793-80
GDAŃSK Wiślinka, mieszka
nie 3-pokojowe, 61 m kw.,
CO, telefon, 52 tys. zł, tel.
(0609) 47-84-68, (058) 68388-53

BAGAŻNIK samochodowy,
uniwersalny. 059/842-29-27

100- auta powypadkowe

BYTÓW
pół
bliźniaka
155 m kw, piwnica z garażem,
działka, 0-600-462-294

BORY Tucholskie - duża
działka
letniskowa
(13.600 m kw), tel. 0600/972983
BYTÓW dom sprzedam, ul.
Wolności 1, (059) 822-63-92

GDYNIA Kamienna Góra, II/III
p., 57,4 m kw., parkiet, łazien
ka i WC oddzielnie, jasne, sło
neczne, duży strych, piwnica,
150 tys. zł, (058) 620-89-07
po 20,00

GDYNIA Suchy Dwór, działki
budowlane, (058) 678-69-17
GOŚCICINO k. Wejherowadziałka budowlana, tanio,
0691-796-397
JERZWAŁD pojezierze iław
skie dom na wsi 175 m kw.
nowy, całoroczny, działka
7100 m kw. z dostępem do je
ziora tel. 0608/090-434.
KARTUZY M-3, na osiedlu
Wybickiego i garaż - sprze
dam, 041/386-15-77, 0604716-491
KOPAŃ gm. Darłowo, działka
30 arów nad jeziorem,
1200 m od morza, 094/31418-39
KOPAŃ gm. Darłowo, działka
30- arów nad jeziorem,
1200 m od morza, 094/31418-39
KOŚCIERZYNA, sprzedam
dom wykończony nową tech
nologią, 220 m kw., na-działce
400 m kw., w centrum miasta,
0609/583-126
LĘBORK, dom nowy, do wy
kończenia, CO, łazienka,
(058) 665-04-76 po 20.00
LĘBORK,
ieszkanie
57 m kw, cena 48000 zł,
0-502-969-465

Ńa podium

Dariusz Guzowski z Cetynia, gmina Trzebieli
no, zajął 3 miejsce pod
czas n Mikołajkowego
Biegu Przełajowego „Powitanie zimy", który
odbył się w Jarosławcu,
powiat sławieński. Gu
zowski uzyskał na dy
stansie 5 tysięcy me
trów czas 14.31 min.
Mimo odstraszającego
mrozu na starcie biegu
głównego stanęło 40
biegaczy, a młodzieżo
wego aż 130. - Było bar
dzo zimno - mówi Gu
zowski. - Wiał silny
wiatr, który powodował,
że biegło się ciężko.
Dariusza Guzowskiego,
który reprezentuje bar
wy Reebok Warszawa
wyprzedził tylko Marcin
Kufel z Floty Gdynia
oraz Piotr Pobłocki z
Lęborka, który jest jed
nym z najlepszych ma
ratończyków w kraju.
Dariusz Guzowski w
sobotę weźmie jeszcze
udział w Grand Prix
(mjtM
Sopotu.

LĘBORK lokal biurowy w cen
trum, I piętro, osobne wejście,
0-605-554-175

LĘBORK sklep narożny
12 m kw, targowisko miejskie,
0-59/86-23-420 po 18.00

LĘBORK
mieszkania
35 m kw, 0-59/86-31-671, 0604-586-880

LĘBORK ul. Czołgistów, ga
raż, 0-604-204-921, 0-59/8633-556

LĘBORK mieszkanie 2 poko
je, 0-59/86-25-891

LINIEWKO 15 km od Koście
rzyny, sprzedam gospodarstwo
rolne o pow. 11,5 ha, budynki
murowane w bardzo dobrym
stanie o łącznej powierzchni
650 m kw. plus dom mieszkal
ny, tel. 058/688-21-64

LĘBORK mieszkanie 2 poko
je, 50 m kw, nowe budownic
two, blisko centrum, 0-59/8622-442
LĘBORK mieszkanie 2 poko
je, 50 m kw, nowy blok, blisko
centrum, okna PCV, 0-59/8622-442
LĘBORK mieszkanie 2 pokoje
60 m kw, 0-59/86-27-922
LĘBORK mieszkanie 2 poko
jowe, I piętro, 0-59/86-23-543
LĘBORK mieszkanie 3 pokoje
60 m kw, IV piętro, 0-59/8624-241, 0-505-733-412
LĘBORK mieszkanie 3 poko
jowe, ul. I Armii WP, 0-608662-536
LĘBORK mieszkanie 3 poko
jowe 60 m kw, IV piętro, wy
posażone, opomiarowane, os.
Czołgistów, cena 55000 zł, 059/86-24-698
LĘBORK mieszkanie 43 m kw
i 50 m kw, 0-59/86-21-398

LĘBORK centrum, lokal
70 m kw, 0-59/86-23-041

LĘBORK mieszkanie 4 poko
je, I piętro, cena 85000 zł, 059/86-26-008

LĘBORK dom, piękny, nowy,
parterowy 190 m kw, gaz,
piękny ogród 1000 m kw, 0602-620-399

LĘBORK
mieszkanie
66 m kw, okna PCV, II piętro,
0-59/86-23-485

LĘBORK dom ul. Harcerzy
2e, pilnie, 0-608-411-749

LĘBORK
mieszkanie
67 m kw, 2 pokoje, 0-59/8625-891

LĘBORK dom w stanie suro
wym, działka uzbrojona
970 m kw, ładna dzielnica, 059/86-22-738

LĘBORK mieszkanie IV pię
tro, 72 m kw, parter, balkon,
0-59/86-31-928

LĘBORK dom w stanie suro
wym, otwartym 180 m kw,
działka 970 m kw, pełne
uzbrojenie, 0-59/86-22-738
LĘBORK duży dom z gara
żem z możliwością prowadze
nia działalności, 0-59/86-25-958
LĘBORK działka budowlana
w pasażu handlowym ul.
Olimpijczyków, pilnie, 0-602709-471
LĘBORK garaż przy ul. Orliń
skiego, 0-59/86-31-041
LĘBORK garaż ul. Warszaw
ska, 0-59/86-23-674
LĘBORK garaż własnościowy
22 m kw, ul. Komuny Pary
skiej, 0-59/86-23-420 po
18.00

LĘBORK mieszkanie spół
dzielczo
własnościowe
46 m kw, II piętro, cena
42000 zł, 0-58/673-08-36
LĘBORK mieszkanie własno
ściowe,
bezczynszowe,
50 m kw z garażem, cena
35000 zł, 0-501-642-410
LĘBORK mieszkanie własnościowo-spółdzielcze,
60 m kw, III piętro, 0-59/8622-155

LUBAŃ, nieruchomość zabudo
wana 1 ha ziemi, powierzchnia
użytkowa 1000 m kw., tel.
058/687-71-05
LUBKOWObudowlana,
1923 m, 80 m od jeziora,
uzbrojona, 0600-216-103,
(058) 672-93-08
NOWA Wieś Lęborski^^i
270 m kw z garażem,
kończenia tylko elewacja,
działka 2000 m kw, cena
1000 zł/m kw, możliwa zamia
na na mieszkanie 2-3 pokojo
we z dopłatą, 0-693-390-654
NOWA Wieś Lęborska, dom
270 m kw z garażem do wykoń
czenia
elewacja,
działka
2000 m kw, cena 1000 zł/m kw
lub zamienię na M3 z dopłatąm
0-693-333-091
NOWA Wieś Lęborska dom,
0-59/86-21-412
NOWA Wieś Lęborska działki
budowiane - prąd, woda, 0606-474-115
NOWĘCIN uzbrojona działka
pensjonatowo-mieszkalna,
ogrodzona, oświetlona, 059/86-11-195
POGORSZEWO mieszkanie
2x po 55 m kw, 2 garaże lub
zamiana na domek, 0-59/8612-496, 0-602-295-791
POLNICA,
mieszkanie
64 m kw., parter, piwnica, ga
raż, nad lasem, blisko jeziora,
(059) 832-37-40
PORAJ gmina Wicko pół do
mu lub zamienię na mieszka
nie, 0-606-683-039
POTĘGOWO dom, stajnia, sto
doła, budynek gospodarczy,
działka 3000 m kw na wsi, zadba
ne, cena 95000 zł, możliwość
części w ratach, 0-600-984-160

LĘBORK okolice, działka bu
dowlana, tanio, 0-604-403-

REDWANKI k. Ustki działka sie
dliskowa, pięknie położona. 0600-814-501,0-694-392-203

LĘBORK sklep, targowisko
25 m kw, 0-59/86-26-233, 059/86-26-242

SĘPÓLNO
Krajeńskie,
72 m kw., wł. hipoteczna, l/l p.,
telefon, piwnica, wodomierze,
niski czynsz, dobra lokalizacja,
sprzedam lub zamienię na Gdy
nię z dopłatą, 65 000 zł, (058)
620-89-07 po 20.00

LĘBORK sklep 60 m kw, tar
gowisko miejskie, 0-59/86-23420 po 18.00

I

SKARSZEWY,
dom
116 m kw., działka 601 m kw.
Zdecydowanie
sprzedam,
058/588-04-04
SŁUPSK dom z powierzchnią
handlową, 400 m kw.
059/843-88-13
SŁUPSK pałac na wyspie oto
czony fosą, staw, park.
059/811-36-98
STAROGARD Gd.- centrum,
Dom Handlowy „Vincent" odnajmie boksy na parterze
i I piętrze, 058/775-03-00

LĘBORK centrum, garaż do
wynajęcia, 0-693-313-818
LĘBORK, 3-pokojowe miesz
kanie do wynajęcia, (059)
862-58-09, (0604) 85-42-16
LĘBORK centrum, pomiesz
czenie biurowe do wynajęcia,
0-693-313-818
LĘBORK centrum lokal
50 m kw do wynajęcia, 059/86-25-697
LĘBORK do wynajęcia ume
blowany pokój w centrum
w bloku, 0-59/86-21-509

SZCZYTNO, mieszkanie wła
snościowe, 4 pokoje, działka
5 arów, cena do uzgodnienia,
(059) 834-19-14

LĘBORK kawalerka 24 m kw
do wynajęcia, 0-59/86-26857, 0-607-488-021

SZYNWAŁD11 dom 90 m kw.
pomieszczenia gospodacze
420 m kw. nowe; 19.68 ha
gruntu rolnego

LĘBORK lokal handlowy
50 m kw, cena 700 zł mie
sięcznie do wynajęcia, 059/86-28-524, 0-502-209-754

ŚWIĘCIANOWO pół domu
100 m kw, 2 garaże, budynki
gospodarcze. 094/315-57-17

LĘBORK mieszkanie 2 pokoje
do wynajęcia, 0-59/86-20-249

TCZEW mieszkanie 4-pokojowe, 058/533-85-94
WEJHEROWO- 1/2 domu,
komfortowy, 180 m, możliwe
raty, 195*000,- (058) 672-00-

68
WEJHEROWO- kawalerka,
balkon, 27 m, atrakcyjna, no
we okna, niski czynsz, (058)
672-28-77
WEJHEROWO- komfortowe
180 m, 1996, salon- 50 m, ra
ty, 180.000 zł, (058) 672-00-

€f

'EJHEROWO- mieszkanie
3- pokojowe, 53 m, II p., za
dbane, 0605-463-578
WODNICA k. Ustki działka
budowlana, 1030 m kw. Pilne.
0-501-028-169
CHATY- domy z bali
68-45 www.wasco.pl

LĘBORK dom, może być do
remontu, 0-605-554-175
LĘBORK dom nowy, 0608-321-745
LĘBORK mieszkanie 3 lub
4 pokojowe, 0-59/86-31-675
SŁAWNO mieszkanie 3 poko
jowe lub wynajmę z możliwo
ścią kupna. 0-501-177-532

LĘBORK

POSZUKUJĘ

LOKALU NA BIURO

DO WYNAJĘCIA
0604083875

^^^B^^8004226/A/901
BYTÓW centrum, pomiesz
czenie wydzierżawię, 0-606904-242
BYTÓW centrum i Kościerzy
na, sklep ok. 30 m, poszukuję,
0609-675-710

LĘBORK mieszkanie 2 pokoje
w centrum, umeblowane do
wynajęcia, 0-693-313-818
LĘBORK mieszkanie 4 poko
je, 76 m kw, I piętro, komforto
we, własnościowe zamienię
na dwa mniejsze lub kawaler
kę z dopłatą, 0-604-907-269
po 19.00
LĘBORK mieszkanie dwupokojowe, kuchnia, łazienka,
umeblowane, bezdzietnym
wynajmę, (059) 862-09-75
LĘBORK os. Sportowe,
mieszkanie własnościowe
sprzedam tanio lub zamienię
na mniejsze lub kawalerkę, 059/86-27-706

CHOJNICE - oddam w najem
garaż lub sprzedam, przy ul.
Czarna Droga, tel. 052/39716-21

CHOJNICE - zamienię mieszka
nie spółdzielcze - lokatorskie,
60 m kw, 3 - pokoje, na mniejsze
w Chojnicach, tel. 052/397-95-30
lub 0606/403-760
CHOJNICE - zamienię
mieszkanie spółdzielczo własnościowe, 60 m kw, IV
piętro, na stre budownictwo,
tel. 0502/601-272
GDYNIA- okazja! Budynki
magazynowe, produkcyjne,
biurowo- mieszkalne, 4.500m,
350.000,- 0601/20-33-79

KOŚCIERZYNA centrum, do wyna
jęcia lokale handlowo- usługowe,
50- 400 m kw., tel. 0694/479-077

MEBLE stylizowane, kredens,
komoda, stolik pod telewizor,
lite drewno. 059/811 -36-98

OWCZARKI Niemieckie - porodowodowe, długo i krótko
włose, sprzedam tel. 052/33487-37

TURYSTYKA! SPORT

PIEC CO do domku, jednoro
dzinnego, tel. 052/398-33-19
PIEC na trociny - używany,
tel. 052/397-97-34
PIEC olejowy CO, szafa, tel.
0505/524-487
PŁYTY mozaikowe 22mm,
produkcja, 763-07-18
PRALKA automatyczna, no
wa, z 2-letnią gwarancją, cena
590 zł, 0-59/86-24-241, 0505-733-412
PRALKA automatyczna, no
wa nieużywana z 2 letnią
gwarancją, 0-505-733-412

SYLWESTER, domek, okoli
ce Bytowa, kominek, pełne
wyposażenie, las, (059) 82187-33
WIELOCZYNNOŚCOWY
sprzęt do ćwiczeń gimna
stycznych, stan doskonały,
cena 400 zł, tel. 052/397-44-

SCHODY - tanio, kręcone,
tel. 052/398-53-60
SCHODY bukowe na wymiar,
cena 2.800 zł„ tel. 0691/840820
SIATKA ocynkowana od
2,20 zł/m kw., powlekana od
4,30, słupki, bramy. Skrzeszewo koło Żukowa, 058/681 -

PUDELKI Miniaturowe, srebr
ne, sprzedam, tel. 058/68646-36
ROTTWEILERY rodowodo
we, 0-693-313-818

ROTTWEILERY szczeniaki,
0-603-076-017
ALERGIE komputerowe testy,
odczulanie, Gdynia 058/62175-20, Gdańsk 058/520-12-90

LIKWIDACJA
natogów
jednym
zabiegiem.
058/6270-666

MATERAC gorczycowy GOR-

88-20

Bl nowy, na choroby kręgo

SŁUPKI betonowe ozdobne
pałacowe, bardzo tanio.
059/811-36-98

słupa. 0-694-392-203

SŁUPSKi betonowe ozdobno
- pałacowe, nowe, 5 zł/szt.
059/811-36-98

OWCZARKI niemieckie szczeniaki, 0-59/86-12-679

ROTTWEILERY szczeniaki,
0-502-549-510

ROWER treningowy sprze
dam, cena 100 zł., (059) 82263-16
RURY PCV, różne przekroje,
nowe, tanio. 059/811-36-98

OWCZARKI Niemieckie - po
rodowodowych rodzicach,
sprzedam,
Brusy,
tel.
0692/331-406

ROTTWEILERY rodowodowe
500
zł
055/279-59-50
0606/275-844

ZDROWIE I URODA

RZUĆ palenie 15 minut, Gdy
nia 058/621-75-20, Gdańsk
058/520-12-90

ROTWEILERY 4 suczki,
2 pieski, sprzedam, cena do
uzgodnienia, 0-692-660-276
ROTWEILERY dwumiesięcz
ne, suczki, sprzedam, 150 zł.,
0-692-660-276
SHAR- Pei. Nowofunland.
0601/167-665
WARCHLAKI od 30 do 50 kg,
cena do uzgodnienia, 0-603951-628
YORKI rodowodowe po
czampionie Polski- sprzedam,
cena: 1.700 zł, (058) 672-47-

02
ŹREBAK, 15 - msc, sprze
dam, tel. 052/398-56-36

promocja do

LĘBORK pokój do wynajęcia
osobie samotnej z możliwo
ścią korzystenia z kuchni i ła
zienki, 0-59/86-26-560 po
15.00

LĘBORK zamienię mieszka
nie lub dwa na domek, 059/86-21-606
LĘBORK zamienię mieszka
nie własnościowe w nowym
bloku na dom z dopłatą, 059/86-22-442
LĘBORK zamienię własno
ściowe po remoncie na kwate
runkowe z dopłatą, 0-59/8628-739
RYBKI sprzedam dom lub za
mienię na mieszkanie 3 lub
4 pokojowe w Lęborku, 0-601 443-262
STAROGARD Gd. centrum,
lokal handlowy, 52 m kw.- odnajmę, 0602/427-362
POSZUKUJĘ garażu do wy
najęcia w Człuchowie, (0601)
16-47-08

GARNKI gastronomiczne, pa
rowe, komplet 3 części, po 30
litrów, cena 1000 zł, 0-604403-962
KONTENERY magazy
nowe, chłodnicze. „Balticon" Tel. (058) 663-0079, kom. 0605-051-328

SZAFĘ dwudrzwiową, antyk,
sprzedam, 0-608-248-341

ZWIERZĘTA

TAPETY kafelki, 3 m kw, biało-brązowe, dywan 2x3,6.
059/811-36-98
TELEWIZOR kolorowy, 14 ca
li, z pilotem, sprzedam, (059)
822-53-96 po 18
TELEWIZOR kolorowy, 26 ca
li z telegazetą, cena 300 zł.,
(59) 822-63-16

BILARD - duży, tel. 052/39797-34

ZIEMNIAKI kupię 0,12 zł za kg, 0609-617682

BLATY czteropalnikowe do
kuchenki elektrycznej, cena
35 zł, 0-59/86-32-146

LICEUM
W1 ROK

MASZYNY 1 URZĄDZENIA

ililiHI

BIZON Z056, 1989 r„ ciągnik
C -360 po remoncie 1979 r.,
ciągnik Forszmit ZT303 D,
1983 r., 100 KM, 4x4. Przy
czepa niska wywrotka, rozrzutnik obornika jedno lub
dwuosiowy. 058/684-32-92,
0601-160-439

BOJLER elektryczny 50 li
trów, stan bardzo dobry, 059/86-12-537

Lębork

BOAZERIE, deski podłogowe,
listwy, 058/342-54-31
CZYSZCZENIE dywanów, 0605-957-821
DETEKTYWISTYCZNE!
058/307-42-16, 0602/4749731

KONSOLA - Sony 1 - roczna
+ 2 karty pamięci + 10 org.
gier, cena 450 zł, Rytel, tel.
052/398-53-07

gotówkowe,
Agencja Kredytowa, Lę
bork,
ul.
Gdańska,
0-59/86-24-106, 0-602-3564-35

FREZARKA pionowa produk
cyjna, 0-605-697-459

TELEWIZOR kolorowy 25 cali
z pilotem, sprzedam, (059)
822-63-16
TRALKI dębowe (kanadyjckie) 28 sztuk, 10 zł/szt. 0-691 377-226
ZAMRAŻARKA dwukomoro
wa, 20 zł, (059) 834-19-14 po
godz. 18.00
NAJSTARSZA solidna wy
twórnia pustaków i blocz
ków na Kaszubach (z wibroprasy), kruszywo natu
ralne, czarnoziem. Włady
sław Joskowski Mściszewice - Golica, tel.
058/681-62-16, 0605-314873

ANTYKI lampy, meble, przed
mioty z brązu, srebra, zegary,
żyrandole. 059/841 -53-36
PIEC kaflowy, ozdobne kafle,
niedrogo, tel. 052/398-70-36
STARE moździerze, obrazy,
platery, przedwojenne meble,
srebra, zegary. 059/843-3834

ŻYRANDOL stary przedwo
jenny, 058/343-08-60

PÓŁ automat spawaliniczy
250 - 400 A, kupię, tel.
052/398-33-19

18.00

JAŁÓWKA 8 miesięczna, 059/86-33-221

CHOINKI hurtowo sprzedam,
058/684-25-00

JAŁÓWKA cielna, 0-59/8612-196

CHOINKI hurtowo sprzedam,
058/684-29-00

JAŁÓWKĘ
wysokocielną
sprzedam, (059) 821-87-64

CHOINKI hurtowo sprzedam,
058/687-72-15

KALCZ 6 letnia, 0-692-735716

CHOINKI jodła kaukaska
2 m w donicach. 059/858-22-

KLACZ 6 - letnia, zimnokrwi
sta, oprzęganam siodana,
źrebna, tel. 0604/558-726 po
godz. 18

CHOINKI jodła kaukaska
2 m w donicach. 059/858-22-

KOCIĘTA - rozkoszne, 3 miesięczne (czarny w białe
łatki i czarny) oddam bezpłat
nie w dobre ręce, tel.
052/397-11-07 Chojnice
KONIE różne, sprzedam, tel.
052/398-47-53
KOŃ, 15 - msc, gniady, ogierek, cena 1.900 zł, tel.
052/334-25-49
KOŃ - klacz wysokoźrebna,
trzyletnia, gniada, typ ciężki,
058/684-16-80
KOŃ i jałowica cielna, sprze
dam, tel. 052/398-72-53

KURY
nioski
2,50 zł/szt. Kiełpino, ul.
Długa 41 godz. 8 -12, tel.
0602-705-733, 058/68139-95

MEBLE młodzieżowe biało-niebieskie. 059/811-36-98

OWCZARKI Niemieckie, krót
ko i długowłose, 8 -tyg. porodowodowe, zaszczepione,
odrobaczone, sprzedam, Tu
chola, tel. 052/334-87-37

MEBLE stylizowane, komoda,
kredens, stolik pod telewizor,
lite drewno. Tanio. 059/81136-98

OWCZARKI Niemieckie, po
rodowodowych rodzicach,
sprzedam, tel. 052/554-14-92
lub 0692/331-406

DACHY elewacje, budowy,
glazura, wykończenie, (059)
821-24-90

MASZYNY stolarskie, skup,
sprzedaż, zamiana, 0602459-611

NAGRZEWNICE wodne 2 szt.
do hal, warsztatu, szklarni,
montowane w obieg CO.
059/810-26-78
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CHOINKI sprzedam, 058/68430-11,0601-970-983
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POWIĘKSZALNIK wraz z odprzętem do fot. czarno-białej,
tanio, 0-600-13-78-99 po po
łudniu
PUSTAKI budowlane, całe
i połówki oraz papę dachową,
Chojnice, tel. 052/397-61-83

m
BAL sylwestrowy mierzeja wi
ślana 125 zł od osoby, możli
wość noclegu i kuligu nowo
rocznego; Pensjonat „Alga"
Sztutowo, ul. Gdańska 47 A,
055/247-83-52.
FERMĘ szynszyli sprzedam,
(059) 821-17-94
SYLWESTER Jastrzębia
Góra, Hotel La Siesta,
058/674-91-97, www.lasiesta.pl

SYLWESTER nad
morzem. Karwia. „Dom
Werona". 250 zł/ os.
058/674-71-40, 058/67471-59
www.dom-werona.com.pl

PIŁA elektryczna, łańcucho
wa, 0-59/86-12-496, 0-602295-791

SYLWESTER
nad morzem

MATEMATYKA
0-605-957-821

Lębork,

SONY Play Station, cena
300 zł, do uzgodnienia, tel.
0604/181-903

tel. 674-91-58

SYLWESTER w Jastrzębiej
Górze, tel. 058/774-44-40
kom. 0502/614-348

STOPNIE drewniane, 0-603815-774

ZESPÓŁ Foxband (wesela,
bankiety). 0-601-808-883

STOPNIE drewniane, od
55 zł/sztuka, 0-603-815-774

WRÓŻBITA- jasnowidzparapsycholog. 058/6270666, 0609/350-500

Hotel

F A L E Z A

POMPA paliwa, ogrzewnia Sirocco typ 268 i tylni zaczep do
Stara Jelcza, 0-59/86-24-539

Lębork,

SUKNIA ślubna, szcupła oso
ba, 165 cm, tanio, tel.
052/397-16-93 Chojnice

WYPOSAŻAMY
lokale
w automaty, stoły bilardo
we, dartsy, piłkarzyki, flipery, automaty AWP (owo
cówki), pokery, cymbergaje, tel. 0600/25-57-56,
0602/537-133

SZLAFROKI satynowe, ko
szulki, piżamki, komplety- po
leca producent. 042/650-2501,0504/184-652
TARCICĘ bukową 350 zł
m kw, dębową 550, olchową
300, 0-608-439-154

ZESPÓŁ wokalno- mu
zyczny, sylwestra, zaba
wy,
przyjęcia,
tel.
0606/353-787,
tel.
0603/405-104

TRYSKARKA do tworzywa,
samorobna, oraz młynek do
kruszenia tworzywa, cena
1.200 zł, Chojnice, tel.
052/397-73-27

341-52-40

PIANINA! używane! (gwa
rancja, transport) 0601/2033-79

MATEMATYKA
0-605-957-821

SZLIFIERKA talerzowa do
podłóg -kupię, może być nie
sprawna, tel. 052/398-70-36

PIANINA! kupujemy! (058)

PATELNIE gastronomiczne,
0-604-403-692

tówkowe do 20000 PLN,
Firma Partner, Al. Wolno
ści 30, Lębork, 0-59/8622-292, 0-602-32-99-45

STÓŁ wibracyjny do produkcji
pustaków + forma, atrakcyjna
cena, tel. 052/398-52-82 lub
0606/994-728

BRZOZĘ czereśnię, olchę,
drewno tartaczne - 0502241-760

NAWOZY rosyjskie, tel.
055/235-42-47, 055/235-0993, 0601/657-215

KREDYTY na święta go

SNOPOWIĄZAŁKA, młocarnia i prasa do słomy, sprze
dam, cena do uzgodnienia,
tel. 052/554-13-55

KINO domowe, nowe, cena
1100 zł, 0-59/86-24-241

KOMPUTER Celeron 600
MHz, cena 900 zł (do uzgod
nienia), tel. 0505/803-541

KREDYTY

616

FUTRA karakułowe czarne
„łapki" do przerobu. Tanio. 0503-618-133

KOLEJKA Elektryczna „HO"
wagony, lokomotywy, tory,
rozjazdy, zasilacz, domki, tel.
052/397-04-10 po godz. 14

DŁUGI, handel, odzysk,
058/307-42-16, 0602/474973

FREZARKA dolnowrzecionowa do drewna i przecinak do
metalu,
sprzedam,
tel.
052/398-35-01 lub 0604/702-

BARAKOWÓZ na kołach,
0-693-62-66-68

DARŻYNO staw o powierzch
ni 2 ha do zarybienia, 0-502314-854

1

059/8623-2431

CIĄGNIK
Włodomirec,
0-59/86-12-196

BARAKOWOZ na kołach,
0-693-62-66-68

BOJLER elektryczny 50
I w bardzo dobrym stanie, 059/86-12-537

potem matura

AGREGAT uprawowy (brona
aktywna) + siewnik zbożowy,
(3 m), 25.000 zł, 0604-687430

OPRYSKIWACZ- 18 litrów,
siewnik zbożowy- Poznaniak,
rototajler- 4 metry (Roaski),
spycharka
TD
M100,
058/531-16-85, 0692/419-731
BULDOG francuski, 4 lata,
ciemne pręgi, 500 zł, sprze
dam, (059) 834-19-14 po

ZIEMIA pod kruz, 0-693-6266-68

teraz nowa niższa cena!

ŹREBAKI oraz klacz źrebnę, sprzedam, 0504/651630

WÓZEK włoski Inglesina,
gondola + spacerówka, nowa,
stan iidealny, bardzo dobra ja
kość, atrakcyjny wygląd,
Chojnice, tel. 0504/237-336

URSUS 902,1983 r., po kapi
talnym remoncie, 24.000 zł,
0604-687-430

10156061/A/97

WESTFALKA 059/846-10-01
MEBLE młodzieżowe biało-niebieskie, stan idealny,
roczne, tanio. .059/811-36-98

ZBOŻE paszowe kupię, 059/86-11-251

www.ms.pl ©0801 608 608

nn
DYWAN granatowy, sztukate
rie, wazy chińskie, tanio.
059/811-36-98

PSZENICA, sprzedam, tel.
052/398-77-38

111
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URSUS 902,1981 r., po kapi
talnym remoncie, 21.500 zł,
0604-687-430

Słupsk ul. Wojska Polskiego 29 tel. 059
841 30 72; tel. 059 843 84 59; PI.
Dąbrowskiego 6 tel. 059 840 03 10

LĘBORK ul. Kossaka po
mieszczenie 60 m kw na
sklep, biuro, inne do wynaję
cia, 0-604-403-692
LĘBORK zamienię mieszka
nie lub dwa mieszkania na do
mek, 0-59/86-21-606

CHOINKI sprzedam, 058/68550-29, dzwonić po 20

OKNA TYTANOWE

LĘBORK pokój do wynajęcia
osobie samotnej z możliwo
ścią korzystania z kuchni i ła
zienki, 0-59/86-26-560 po
15.00

BYTÓW wydzierżawię po
mieszczenie w centrum mia
sta, 0-606-904-242
BYTÓW wynajmę lokal o pow.
82 m kw, II piętro, (059) 82233-89

! Dziennik
iałtyckin

Dziennik
Bytowski

www.gr

WIERTARKA słupowa, pod
nośnik elektryczny 1 tona, stół
do zbijania palet, szlifierkę
2 tarczową, 0-501 -028-798

MONIKA 621-71-85
POZNAM wysoką, niezależ
ną, interesującą Panią w śred
nim wieku, Lębork, okolice,
0-607-769-057

dla osoby fizycznej uprawniający do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 10 słów
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

treść:

1—L-J—i
I „I, I
J I I I I I I I I I I I I I I I I I I ,11 I I I I I
kontakt J—l—L..J—l—L—L.J—1-L-J—J—l—L-J—l—L—L-J—l—L-J—J—L—L-J—l—L-J—J—i—L.J.:J—I

Wyłącznie

imię i nazwisko

[ LJ___1 i ' J I L J i i L_J 1 L

do wiadomości
biura ogłoszeń

adres

1

L | J

nr dowodu i

i

i

I

i

) 1^1.1 L L-.1 1_J i

i

i

i

i

i

i

TYLKO DLA OSÓB FIZYCZNYCH

I

i telefon

l

! i

l

I

1

J i L ! 1 L

L ! J

l

l

l

L-J—J—i—L

I I I

l

l

podpis

- 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.

iosmi pm w idtcAŁsroi biiisie
Bytów, ul. Wojska Polskiego 2
Człuchów, pl. Wolności 4
Lębork, al. Wolności 40

Sławno, ul. Basztowa 3
Słupsk, ul. Filmowa 3E

WWEUC tCUPOSt » ftittsISteStMJ SiCRIMtCI PB

Bytów, ul. Wojska Polskiego 2, ul. Sikorskiego 8, Człuchów, plac Wolności 4,
Lębork, al. Wolności 40, Miastko, ul. Armii Krajowej 29, Sławno, plac Wyszyńskiego 4,
Stupsk, ul. Wojska Polskiego 49A, Słupsk, ul. filmowa 3E, Główczyce Urząd Gminy,
Potęgowo Urząd Gminy, Słupsk, ul. Braci Gierymskich 1, Słupsk, hipermarket Real.

mSOTOi LUB PRZĘSŁU m§€$

• Gdańsk tel. (058) 300-32-20
fax (0-58) 300-32-08
• Bytów
(059) 822-60-12
• Człuchów (059) 834-50-14
• Lębork
(059) 862-88-20
• Sławno
(059) 810-51-34
• Słupsk
(059) 848-17-50
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Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11 „GRATKA"
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Dziennik Bytowski
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Zimowe zabawy sportowe

na

STUDZIENICE. W sali gimnastcznej Szkoły Podstawowej w Studzie
nicach odbyły się finały powiatowe minipiłki ręczej. Zarównoi w
kategorii dziewcząt chłopców najlepsi byli gospodarze.

Chłopcy
I miejsce - SP Studzienice
II miejsce - SP 2 Bytów
III miejsce - SP 1 Miastko
IV miejsce - SP Tuchomie

W

bytowskim klubie
„Beza" odbyły się
turnieje: bilardowy i
darta. Turniej bilardowy roz
grywany był po raz pierwszy
Do finału dostało się 8 za
wodników. Każda para grała
do dwóch wygranych gier.
Mistrzem stołu bilardowego
został Jakub Kobiela. Drugie
miejsce zajął Jan Tusk, a
trzecie Barbara Tyborczyk.
- W bilard gram od 7 lat mówi Barbara Tyborczyk. Gram głównie dla przyjem
ności. Nie spodziewałam się,
że zajmę tak wysokie miej
sce.
Następnego dnia odbył się
klubowy turniej darta. Wy
startowało w nim 8 zawodni

Dziewczęta
I miejsce - SP Studzienice
II miejsce - SP 2 Bytów
III miejsce - SP 1 Miastko
IV miejsce - SP Tuchomie

(miza)

•Orzeł i Olimp najlepsi

Czarna Dąbrówka. VI Mikołajkowy Halowego Turniej Piłki Nożnej
trampkarzy oraz dziewcząt o puchar wójta gminy wygrali, wśród
trampkarzy Olimp Nożyno, a wśród dziewcząt Orzeł Czarna Dą
brówka. W turnieju chłopców wzięło udział 8 drużyn. Drugie miej
sce zajął GTS I Czarna Dąbrówka, a trzecie UKS Orzeł Czarna Dą
brówka. W meczu finałowym turnieju dziewcząt UKS Orzeł Czarna
Dąbrówka pokonała UKS I Olimp Nożyno rzutami karnymi 2:1. W
regulaminowym czasie był remis 1:1. Królem strzelców został Mi
chał Biernat z 18 golami.
(U)

REKLAMA

ków klubu „Beza" Bytów. Ro
zegrano 15 rund.
Niespodziewanie zwycię
żył Tomasz Mielewczyk, w
okresie letnim piłkarz Bytovii Bytów.
- To miłe spędzenie czasu
w zimowej przerwie - mówi
Tomasz Mielewczyk. - Ten
sport znacznie różni się od
piłki nożnej. Zawodnik musi
umieć się skoncentrować i
mieć pewną rękę. Przydaje
się to nie tylko na boisku.
Drugie miejsce zajął Piotr
Tyborczyk, a trzecie Tomasz
Borzestowski.
(W

Barbara Tyborczyk zajęła trzecie miejsce w turnieju bi
lardowym.
Fot. Leszek Literski

CEDlJlfIC TELEFONÓW
9EHWI9 KOMÓRKOWYCH

PHU „SIMSERW" s.C.

-GSM-

* akcesoria
* ładowarki, baterie
* obudowy
* karty pre-paid (Tak-Tak, Simplus i pCJf
* polskie menu
* simlock od 20 zł (na miejscu)

Lewatem Pomorze Sp. z o.©, al. śląska 53,81-304 Gdynia, M{8 53) 869 38 tO

Karty do tanich rozmów międzynarodowych
ZMIANA KOLORU WYŚWIETLACZA NA NIEBIESKI
W TELEFONACH NOKIA

Zapraszamy na
Świąteczne Zakupy

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

23800219/E/1065

Przyjdź i zobacz, jak u nas tanio...

SKLEP MEBLOWY
Yioletta Kardaś

Jeśli...

j

- chcesz mieć duży wybór mebli
- pragniesz osobiście wybrać materiał
na obicie
- chcesz kupić meble na raty
- oczekujesz gratisowej dostawy mebli
do domu

Lody CARTE D'OR 1000 ml ALGIDA
- 9,99
Pierogi z kapustą i grzybami 450 g
-1,99
Czekolada świąteczna GOPLANA 100 g -1,69
Margaryna KASIA 250 g
-1,65
Barszcz czerwony instant 50 g WINIARY -1,15
Kawa ELITE Optima 500 g
- 4,29
Makaron Lewiatan 400 g
- 0,99
Majonez Lewiatan 260 g
-1,39
Tuńczyk sałatkowy w oleju Lewiatan 185 g - 2,19

...przyjdź do nas!

Lewiatan Partner Market
ul. Kazimierza Wielkiego 1
77-200 Miastko

Miastko, ul. Wybickiego 32
tel./fax (059) 857-21-16, tel. kom. 0503-311-308

Blachy trapezowe
Kasety ścienne

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

Panele ścienne
Płyty warstwowe

Oddział Gdańsk
Oddział Słupsk
Oddział Tczew

Belki zetowe
Hale ZET
Profile zamknięte

Dziennik
WHW- ««
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Staty dodatek do „Dziennika Bałtyckiego"
Redaktor prowadzący Grzegorz Popławski

§,5 mm

BALEXMETAL

Blachodachówki

23800273/A/1065

1506/3518

ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /O 58/ 344 74 90
ul. Dwernickiego 21, tel./fax /O 59/ 842 81 31
tel./fax /O 58/ 532 29 02
ul. 30 Stycznia 32,

REDAKCJA BYTÓW
Redaguje zespól oddziału „Dziennika Bałtyckiego"
Bytów, ul. W. Polskiego 2, tel. (059) 822-79-45
822-79-46; czynny w godz. 8-16

12,96 zł/m2 blacha i

MMMW BYTOWIE

UH
Redaktor naczelny:
Maciej Siembieda, tel. 30 03 300
Z-ca red. naczelnego: Mariusz Szmidka
Artur Kiełbasiński

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
tel. (058) 300-32-60, fax 300-32-66,
300-32-10 fax 300-32-13

10,82 zł/m2

cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%

Gdynia, ul. Starowiejska 17/2
tel. (058) 660-65-20 do 33,
Gdynia, ul. Świętojańska 141B
tel./fax (058) 622-74-79

Bytów, tel. (059) 822-79-46
Bytów, ul. Wojska Polskiego 2

I WYDAWCA
POLSKAPRESSE sp.zo.o.
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
Prezes Krzysztof Krupa

Drukarnia POLSKAPRESSE sp. z o.o
ul. Potęże 3
tel. 30 03 700, fax 30 03 703
Proj. graficzny - Krzysztof Ignatowicz, tel. 3003 128

