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BOG SIĘ RODZI

W naszym cyklu prezentacji
szkół powiatu bytowskiego dzi
siaj przedstawiamy Szkołę
Podstawową w Czarnej Dą
brówce.

Wszystkie
informacje
sportowe
z Twojego
powiatu

każdy

wtorek

w Dzienniku
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jutro, w sobotę

z Dziennikiem

świąteczne wydanie
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•Gdzie Pomorzanie spędzają
karnawał
•Prowokator obyczajowy
- Krzysztof Skiba przy stoliku
z Alicją
® Świąteczna krzyżówka
70 prezentów do wygrania

pas* .s.
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Szkoła o Unii

P

rawdopodobnie od połowy stycznia
2003 roku w Liceum Ogólnokształ
cącym utworzone zostanie podyplo
mowe studium o kierunku pozyskiwania
środków z funduszu strukturalnego Unii
Europejskiej.
- Staramy się, aby Gdańska Wyższa Szko
ła Humanistyczna w naszym mieście
utworzyła studium - mówi Dariusz Glazik, rzecznik prasowy Starostwa Powiato
wego w Bytowie. - Obecnie szkoła opra
cowuje kalkulację kosztów utworzenia
placówki. Jeszcze w tym tygodniu otrzy
mamy dokładną odpowiedź. Utworzona
będzie jedna grupa 30-osobowa, a se
mestr kosztowałby prawdopodobnie 1,5
tys. złotych.
Nauka w studium podyplomowym trwa
łaby jeden semestr, od stycznia do kwiet
nia. Przeprowadzonych byłoby łącznie
137 godzin lekcyjnych.
(MiKa)
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy
wszystkim naszym Czytelnikom rodzinnego ciepła,
prawdziwej serdeczności, wyrozumiałości
i tolerancji. Niech spełnią się Wasze marzenia
i nadzieje, a Boże Dziecię niech obdarzy Was
obfitymi łaskami, zdrowiem i wszelkimi dobrami
w Nowym 2003 Roku.
Redakcja „Dziennika Bytowskiego"
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Święta u Ingi Mach

Palia na stole

ryby świeże
karp -10 zł
pstrąg -10,50 zł
pstrąg tęczowy -11 zł
pstrąg źródlany -11 zł
tołpyga - 6 zł
filet z dorsza -13,80 zł
płaty śledziowe - 6,60 zł
grenadier -10 zł
szczupak -11,50 zł
lin -14 zł
łosoś norweski -16,80

łosoś atlantycki -15 zł
palia - 20 zł
jesiotry - 20 zł
raki -150 zł
ryby wędzone
pstrąg -19 zł
dzwonki łososia - 20 zł
makrela - 9,70 zł
halibut - 29 zł
łosoś norweski (płaty bez
skóry) - 44 zł

Z drugiej strony
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RYBKA NA ŚWIĘTA
Jeszcze kilka lat te
mu głównym da
niem na wigilijnym
stole był karp. Te
raz coraz częściej
w naszych domach
pojawia się pstrąg,
łosoś norweski
oraz tołpyga. Ta
ostatnia ryba jest
chętniej kupowana
ze względu na
swoją niską, w po
równaniu do in
nych ryb, cenę.
- Tradycyjny karp
powoli znika z na W dzień wigilii sklep pań
szych stołów stwa Retzlaff będzie czyn
mówi Barbara Ret ny do ostatniego klienta.
zlaff, współwłaści
cielka sklepu ryb
nego na ulicy
Śródmiejskiej w Bytowie. - Coraz częściej ludzie
kupują tołpygą, która jest bardzo podobna do kar
pia i do tego jest dużo tańsza. Popularną rybą jest
też pstrąg świeży Klienci kupują również przeróżne
sałatki rybne. Nie każdy ma czas sam w domu je
przygotować i woli kupować gotowe wyroby, które
są bardzo smaczne.
W miasteckim „Aąuamarze", najjwiększej hodowli
ryb w powiecie bytowskim najwięcej przed święta
mi sprzedaje się pstrąga tęczowego i źródlanego
oraz palii.
- W tym roku zrezygnowaliśmy całkowicie z ho
dowli karpia - mówi Andrzej Marczyński, prezes
firmy „Aquamar" w Pasiece koło Miastka. - Klienci
teraz pytają się o nowe gatunki ryb. Chętnie kupują
palie, którą szczególnie polecam, oraz łososia atlan
tyckiego i jesiotry W okresie świąt dużo też sprze
dajemy raków.
Jak zapewniają sprzedawcy ceny niektórych ryb na
pewno w ostatnich dniach przed świętami będą
niższe od obecnych. Nie ma co śpieszyć się z ich
kupnem.
(MiKa)

1

jakie święta?

Z Ingą Mach, znaną hafciarką, które pielęgnują
kaszubskie tradycje roz
mawia Gabriela Gusztyn-Popławska.
- Czym jest dla pani wigi
lijny wieczór?

\

- Wigilia to szczególny
dzień dla całej mojej rodziny.
Od wielu lat spędzam ją u
córki Basi i zięcia Czesława w
Mądrzechowie. Spotyka się
tam cała najbliższa rodzina.
Prace są dokładnie podzielo
ne. Każdy wie co robi i tak jest
co roku. Babcia Matylda, czyli
matka mojego zięcia tradycyj
nie od lat przygotowuje
wszystkie słodkości i ciasta.
Jak na wigilijny wieczór przy
stało jest ryba, którą przygo
towuje mój mąż. Jest to płoną
cy pstrąg, którego robi się
chwilę przed podaniem. Już
dzień przed wigilię mąż przy
pstrągu robi różne zabiegi, ale
ostateczny efekt jest, gdy pło
nący wjeżdża na stół. Córka z
zięciem robią kluski z ma
kiem i barszczyk z uszkami,
który podawany jest jako
pierwszy. Oczywiście są też
śledzie, po kaszubsku. Jest też
obowiązkowo ryż z rodzynka
mi. Potraw na Kaszubach nie
musi być jednak 12.

- Czy wszystkie te potrawy,
zresztą z opisu bardzo smako
wite, muszą być podane w ja
kiś specyficzny sposób?

- Wszystko musi być poda
ne na przepięknie przybra
nym stole. Koniecznie musi
być biały obrus z białą świecz
ką przewiązaną białą wstąż
kę. To symbolizuje brzemien
ną Marię oczekującą na przyj
ście Jezusa Chrystusa. Opła
tek też musi być podany na
śnieżnobiałym talerzyku. Ży
czenia zawsze rozpoczyna
głowa rodziny, czyli najstarsza
osoba. Od pokoleń pielęgnu
jemy te zwyczaje. Oczywiście
po kolacji dzielimy się pre
zentami, nawet z naszym

Szymon Dolny
właściciel salonu
rowerowego z Bytowa

Święta Bożego Narodzenia spę
dzamy u mojej rodziny i rodziny
żony. Są to święta z prezentami
pod choinką. Na stole wigilijnym
zawsze jest ryba, pierogi i
barszcz z uszkami. Dzielimy się
opłatkiem i śpiewamy kolędy.

Fot. G. Gusztyn-Popiawska

psem, i śpiewamy kolędy.
Pierwszym kolędnikiem za
wsze jest mój mąż, która roz
poczyna „Cichą noc".

- Czy z przystrajaniem cho
inki i obdarowywaniem się
prezentami też są związane
jakieś zwyczaje?

- Oczywiście. W dzieciń
stwie w moim rodzinnym do
mu był zwyczaj szycia, tzw.
kieszonek z inicjałami. Zawie
szało się ją na choince. Rodzi
ce wkładali tyle pieniążków,
na ile się przez rok zasłużyło.
Kieszonki były w różnych
kształtach. Tego już teraz nie
ma i bardzo żałuję. W moim
domu jest tak, że tuż przed
wigilią choinkę ubierają
wnuczki. Każdy z domowni-

ków ma zaszczyt zawiesić na
choince jakąś ozdobę. Nawet
jeśli się spóźni, ozdoba czeka
na niego i musi ją zawiesić,
gdy przyjedzie. Podobnie jest
z prezentami. Muszą je otrzy
mać wszyscy, nawet domowe
zwierzęta. Teraz niestety nie
chodzimy już na pasterkę,
gdyż z Mądrzechowa do ko
ścioła jest daleko. W pierw
szy dzień świąt wszyscy obo
wiązkowo idą do kościoła.
Później przez całe święta,
które upływają w miłej i
przyjaznej atmosferze, śpie
wamy kolędy i radujemy się.

- Dziękuję za rozmowę i
życzę radosnych Świąt Boże
go Narodzenia.

Sledz z krulkama
Porcja na 4 osoby
4 ziemniaki
4 śledzie
Zalewa
cebula, łyżka stołowa cukru, 4 listki laurowe, 4-ziarna ziela angielskiego,
pieprz ziołowy.
Sposób wykonania. Umyte solone śledzie moczyć cały dzień w przygoto
wanej zalewie. Przed podaniem ugotować ziemniaki w mundurkach.
Ugotowane i obrane ziemniaki pokroić na grube plastry i ułożyć na pół
misek. Śledzie z zalewy ułożyć w środku półmiska na pokrojone ziemnia
ki kładziemy cebulę z zalewy. Udekorować natką zielonej pietruszki.

Dorota Gospodarek
technik farmacji z Bytowa

Wigilię spędzam z rodziną. Przy.
stole zasiadam razem z rodzerMm
stwem i ich rodzinami. Łączni^P
na kolacji jest około 15 osób. Na
stole wigilijnym znaleźć można
pierogi zupę grzybową oraz ry
bę po grecku. Natomiast w
pierwszy i drugi dzień świąt wy
jeżdżam do rodziny na wieś.

Fot. L. Literski

Hanna Wolska
uczennica z Bytowa

Święta spędzam głównie w bli
skim rodzinnym gronie. W Wigi
lię wszyscy wspólnie zasiadamy
przy pięknie przystrojonym stole
i śpiewamy kolędy. Natomiast w
Boże Narodzenie przychodzą do
nas wujowie, ciocie oraz kuzyni.
W całym domu słychać głośny^tk
gwar. Święta są najpiękniejszy^^
okresem w ciągu całego roku.

ŚWIĘTA W DOMU DZIECKA

Święta w oczach dzieci

LUBNO, gm. Kołczygłowy. Ponad 300 prac nade

słali uczniowie szkół podstawowych na Powiato
wy Konkurs Twórczości Plastycznej pt. „Boże Na
rodzenie 2002". W sobotą 21 grudnia o godz. 10 w
Zespole Szkół w Lubnie odbędzie się podsumo
wanie konkursu. Autorzy najlepszych prac otrzy
mają nagrody.
- Po raz pierwszy zorganizowaliśmy podobny
konkurs w tym roku na Wielkanoc - mówi Grze
gorz Maciejasz, dyrektor szkoły w Lubnie gm.
Kołczygłowy. - Do wszystkich placówek w naszym
powiecie wysłaliśmy regulamin. Temat pracy mu
siał być związany ze świętami. Nie sądziliśmy, że
wpłynie do nas taka duża liczba prac. Chcieliby
śmy, aby impreza odbywała się cyklicznie, dwa
razy w roku.
W ten sam dzień po zakończeniu konkursu w
szkole odbędzie się kolejna impreza pt. „Świą
teczna Niespodzianka 2002". Ponad 100 dzieci z
rodzin najbiedniejszych otrzyma paczki. Słodycze,
maskotki oraz przybory szkolne od kilku już lat
fundują zagraniczni sponsorzy, głównie z Niemiec
oraz Danii.
Około 100 paczek do najgrzeczniejszych dzieci w
Wigilię rozniesie również Święty Mikołaj w gmi
nie Tuchomie. Organizatorami akcji są Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Gminny Ośrodek Kultury.
(MiKa)

Przynieść radość dzieciom
Rozmowa z Janiną Ba
dowską, dyrektorem Bo
mu Dziecka w Bytowie,

- Czy święta w Domu
Dziecka różnią się od tych w
normalnych rodzinach?

- Nie. Staramy się robić
wszystko, aby nasze dzieci
nie odczuły żadnej różnicy.
Oczywiście przed świętami
jest wielkie sprzątanie. Przy
ozdabiany jest cały budynek.
Dzieci robią sobie własne
stroiki do swoich pokoi. Ko
lację wigilijną mamy już o
godz. 16.30. Jest oczywiście
tradycyjnie 12 potraw. Przy
chodzą księża z obydwu bytowskich parafii. Są wszyscy
wychowawcy. Wszyscy dzie
limy się opłatkiem i składa
my sobie życzenia. Pod cho
inką dla każdego są prezenty.
Staramy się, aby były jak
najlepsze. Wspólnie śpiewa
my kolędy, a o północy idzie
my całą grupą na pasterkę.

Fot. L. Literski

Mariusz Prądzyński
kelner z Bytowa

W Wigilię do godziny 17 jestem
w pracy. Wieczorem w małym
gronie rodzinnym zasiądziemy
wspólnie do wigilijnego stołu.
Pierwszy dzień świąt Bożego
Narodzenia spędzę na pewno w
domu. W odwiedziny przyjdzie
rodzina oraz znajomi. W drugi
dzień świąt będę pracować.

- Czy wszystkie dzieci zo
stają na święta w Domu
Dziecka?
- Wyjeżdża mniej więcej
połowa. Część, nawet tych,
którzy mają rodziny, woli zo
stać u nas. Wiedzą, że tutaj
święta na pewno będą rado
sne. W pierwszy dzień świąt
idziemy do kościoła. Później
jest czas wizyt. Część na
szych dzieci idzie w odwie
dziny do zaprzyjaźnionych
rodzin na terenie miasta.
Spędzają tam nieraz po kilka
godzin. Czasami otrzymują
świąteczne upominki. Inni z
kolei zapraszają swoich ko
legów do nas. Wszystko jest
do ich dyspozycji. Mają na
wet swoje własne kuchnie i
tam mogą zrobić, np. herba
tę. Oczywiście mogą korzy
stać też ze wszystkiego co
przygotowaliśmy na święta.

- Jaka panuje atmosfera
podczas świąt?

- Taka, jak w każdym do
mu podczas tych dni, czyli

i
,
i

•••
\

Fot. L. Literski

radosna. Wszystkie dzieci są
bardzo szczęśliwe. Chodzą
uśmiechnięte, zadowolone.
Cieszą się z każdego prezen
tu, nawet tego najdrobniej
szego. W całym budynku sły
chać śpiew kolęd. Robimy
wszystko, aby te dni były dla
nich jak najlepsze. Ja osobi
ście nie wyobrażam sobie
spędzenia świąt bez moich
wychowanków.
(GG)

Artur Wiśniewski
ekonomista z Bytowa

W Wigilię wszyscy zasiądziemy
do stołu. Podzielimy się opłat
kiem i złożymy sobie życzenia.
Głównymi daniami tego wieczo
ru będą potrawy rybne. Najważ
niejszy na stole będzie tradycyj
ny karp. Natomiast dwa dni
świąt spędzę wśród znajomych i
krewnych.

(MiKa, IWA)
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Bytów. Mało miejsca i niebezpiecznie

ROZMOWA „DZIENNIKA"

Postoje i niepokoje

Jestem zwykłym strażakiem
Rozmowa z Adamem
Szymańskim, straża
kiem ochotnikiem,
który okazat się naj
lepszym w powiecie
bytowskim w plebi
scycie „Dziennika
Bałtyckiego" na
„Najlepszego Straża
ka Pomorza".

B

ytowscy taksówka
rze czują się dys
kryminowani. Mają
coraz mniej miejsca
do parkowania. Do
tego odsunięto ich od głównej
ulicy. Przed dwoma laty, na
postoju stało po kilkanaście
taksówek, wzdłuż całej ulicy
Starokościelnej. Budowa ka
mienic przy ulicy Wojska Pol
skiego spowodowała, że skró
cono miejsce do parkowania o
połowę, a postój cofnięto w
głąb ulicy Obecnie jednorazo
wo może stanąć tam jedynie 5
pojazdów

Brakuje miejsca
- Na postoju mamy bardzo
mało miejsca - skarży się Ste
fan Wirski, bytowski taksów
karz. - Zajmujemy część par
kingu, gdzie swobodnie mo
głyby parkować samochody
Bkaścicieli pobliskich kamie
nnie. Dodatkowo odsunięto nas
od głównej ulicy. Osoby spoza
miasta mają problemy ze zna
lezieniem postoju. Czy nie
mógłby rozpoczynać się on z
początkiem ulicy? Właściciele
prywatnych aut mogą się tam
zatrzymywać, a nam nie wol
no.
W ostatnim okresie rajcy
miejscy zwiększyli też liczbę
taksówek o kolejne 10 samo
chodów. Jeśli wszystkie te oso
by otrzymałoby zezwolenie, to
po Bytowie będzie jeździć 16
taksówek. Gorzej będzie ze
znalezieniem miejsca na po
stoju.
- Musimy się całej sytuacji
przyjrzeć bliżej - zapewnia Ja
nusz Szymczak, kierownik
wydziału praw rolnych i inży
nierii gminnej w Urzędzie
Jmejskim w Bytowie. - Wiemy
że w mieście przybędzie tak
sówek i będą kłopoty ze zna
lezieniem miejsca na postoju.
Myślę, że możnaby z powro
tem przesunąć postój na po
czątek ulicy. Taksówkarze mu
szą jednak złożyć w tej spra-

~

- Rozmawialiśmy tydzień temu,
krótko po pana sukcesie. Czy
teraz dotarto już do pana, że jest pan najlepszym strażakiem w
powiecie bytowskim?
- Nie. Nie spodziewałem się, że uda mi się nawet znaleźć w tym
plebiscycie już nie mówiąc o wygranej. Wiem, że jest wielu lep
szych strażaków, którzy mają możliwość sprawdzenia się w ak
cjach. Nie może do mnie jeszcze dotrzeć informacja, o tym, że to
właśnie mnie wybrano. Nie spodziewałem się, że zostanę doce
niony przez Czytelników „Dziennika".
- Czy to wyróżnienie powoduje mobilizację do jeszcze lepszej
pracy?
- Wszyscy strażacy zawsze pracują na maksymalnych obrotach.
My, ochotnicy musimy dłJać o nasz sprzęt, który sami spraw
dzamy i remontujemy. Sądzę, że zawsze daję z siebie wszystko,
bo tak zostałem nauczony i przygotowany do tego zawodu.
- Czy po tym sukcesie coś zmieniło się w pana pracy?
- Nie. Nadal pełnię funkcję strażaka-ochotnika. Staram się swój
zawód wykonywać rzetelnie i sumiennie. Mimo że spotykam się
z objawami sympatii przysłowiowa woda sodowa nie uderzyła
mi do głowy i na pewno nie uderzy.

(miza)

Adam Szymański
kierowca - mechanik w OSP Dretyń
Wiek: 45 lat
Wykształcenie: zawodowe
Rodzina: żona, jedno dziecko
Zainteresowania: pożarnictwo, sport
Od czterech lat pracuje w OSP Dretyń

Taksówki ustawiają się z dala od głównej ulicy, za parkującymi prywatnymi samocho
dami.

wie wniosek do urzędu. Wów
czas w porozumieniu ze sta
rostwem i policją musieliby
śmy zmienić oznakowanie tej
ulicy.

Niebezpiecznie
na parkingu
Taksówkarze skarżą się
także na to, że w pobliżu po
stoju nie pali się żadna latar
nia.
- W nocy jest tu bardzo nie
bezpiecznie - mówi Stefan
Wirski. - Jest tu tak ciemno,
że nie widzę kto wsiada do
mojej taksówki. Jeżeli na po
stoju nie stoi druga taksówka
to się tu ze względu na wła

Fot. Leszek Literski

sne bezpieczeństwo nie za
trzymuję.
- W budżecie na 2003 rok
jest przeznaczona pewna
kwota na oświetlenie miasta
- mówi Janusz Szymczak. Nie byłoby problemu z usta
wieniem na tej ulicy jednej,
lub dwóch lamp.

-

Według taksówkarzy naj
lepszym rozwiązaniem ich
problemów byłoby przenie
sienie postoju w pobliże pla
cu Kardynała Wyszyńskiego.
Na to jednak w najbliższym
czasie nie mogą liczyć.

w

Gdzie parkingi

-

W Bytowie oprócz postoju przy ulicy Starokościelnej znajdują się też 2 in
ne. Jeden mieści się przy dworcu PKS a drugi na osiedlu Zwycięstwa. O
ile na parkingu przy dworcu stoją jeszcze co najmniej 2 taksówki, to na
osiedlu Zwycięstwa praktycznie nie ma żadnej. Wynika to z tego, że nie
ma tam aparatów telefonicznych i taksówkarze mogliby liczyć tylko na
to, że klient sam do nich przyjdzie. Tymczasem obecnie ponad 90 procent
kursów odbywa się na telefon. Dojazd taksówki jest bezpłatny, więc niko
mu nie chce się iść na postój.

REKLAMA

Już w sobotę 28 grudnia
z Dziennikiem Bałtyckim

prezent
1

dla

Czytelników

Miastko. Pomoc dla pogorzelców

Do domu wrócą wiosną
iększość rodzin po
szkodowanych pod
czas pożaru kamie
nicy przy ulicy Dworcowej w
Miastku wróciła już do swo
ich mieszkań. Spłonęły 3
mieszkania na poddaszu a
pozostałe zostały zalane. Jed
na rodzina dostała miejsce w
noclegowni, druga otrzymała
lokal zastępczy a trzecia zo
stanie w hotelu OSRIRON w
Miastku. Przypomnijmy. Z
piątku na sobotę wybuchł
pożar na poddaszu kamieni
cy. 60 osób ewakuowali mia
steccy policjanci. Wszyscy
funkcjonariusze przez całą
noc pomagali pogorzelcom.
- Chcielibyśmy podzięko
wać naszym policjantom,
którzy jako jedni z pierw
szych zaczęli nas ewakuować
- mówi Marek Kowalecki,

mieszkaniec kamienicy przy
ulicy Dworcowej.
Już następnego dnia do
stołówki w miasteckim sto
warzyszeniu bezrobotnych
zgłosili się mieszkańcy spa
lonych i zalanych mieszkań.
Komitet Obrony Praw Bezro
botnych zorganizował bez
płatnie ciepłe posiłki.
- W sobotę przyszło prze
szło dwadzieścia osób - mó
wi Ryszard Dul, szef stołówki
dla bezrobotnych. - Oprócz
ciepłych posiłków przygoto
waliśmy dla nich także ubra
nia, które przynosili dla nas
ludzie dobrej woli. W tej
chwili z naszych obiadów ko
rzystają jeszcze trzy rodziny.
Zaprosiliśmy je już na uro
czystą Wigilię.
Pogorzelcom pomaga też
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej.

Potrzebujesz

PIENIĘDZY?
KWOTY OD 10 000 DO 300 OOO ZŁ

PREZENTUJEMY SPECJALNY PROGRAM
FINANSOWANIA OSÓB BEZ ZDOLNOŚCI

KREDYTOWYCH

UWAGA!!!

DLA PIERWSZYCH 30 OSÓB
MOŻLIWOŚĆ SPŁATY BEZ ODSETEK
•

.

TYLKO TERAZ EXPRESOWE BEZPŁATNE
ROZPATRZENIE WNIOSKU w 24 h
W budynku kamienicy przy ulicy Dworcowej prowadzo
ny jest teraz powierzchowny remont
Fot. Józef Zajst

- Otrzymają pomoc w for
mie pieniężnej - mówi Woj
ciech Kwaśniewski, kierow
nik Ośrodka Pomocy Spo
łecznej w Miastku.

Mieszkańcy 3 spalonych
mieszkań będą mogli wrócić
do siebie prawdopodobnie
dopiero w marcu, lub kwiet
niu kiedy zakończy się re
mont w kamienicy.
(miza)

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, teł. (058) 341-97-11
• Gdynia, ul. Świętojańska 40/2, II p., tel. (058) 781-68-60,
781-68-61
imęsan/r/łn

Ą
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WIECZÓR

wybrzeża

Dziennik
Bałtyckie

Sylwester

Z kim i gdzie powitać Nowy Rok

Ach, co to będzie za bal

J

eszcze zaledwie kilka
dni i przyjdzie nam
witać Nowy Rok. Dla
tych, którzy jeszcze
nie zdecydowali, gdzie
chcą go spędzić, proponuje
my kilka nietypowych im
prez.

W Hotelu Bismarcka

ska. Kontakt: tel. (059) 82274-76.

Na „dziko"
Restauracja „Myśliwska"
w Tuchomiu feruje zabawę
sylwestrową za 250 złotych
od pary. Jedną z atrakcji jest
dzik po myśliwsku oraz pie
czone prosię. Przygotowano
też konkursy i niespodzianki
dla wszystkich uczestników
balu. Zwycięzca w nagrodę
otrzyma podwójne zaprosze
nia na następną noworoczną
zabawę. Kontakt: 0-59 82156-91.

Hotel Bismarck w Dąbiu,
koło Bytowa organizuje syl
westra dla 110 osób. Cena bi
letu od pary wynosi 600 zło
tych. Dla gości przygotowano
wiele niespodzianek. Będzie
taniec z wężami, pokaz
sztucznych ogni, wybór Miss
i Mistera Balu oraz wiele in Słodko i mokro
Tort z fontanną Bal w Ho
nych konkursów Zwycięzcy
poszczególnych konkursów telu Trojanowski w Słupsku
otrzymają zwrotów kosztów przygotowano na 80 osób.
biletów Na smakoszy czeka Koszt zabawy jest zróżnico
zupa meksykańska, pieczona wany. Uczestnicy, którzy zde
kaczka w sosie porzeczko cydowali się na bal oraz noc
wym oraz pieczone prosię. leg i śniadanie na następny
Do zabawy będzie przygry dzień, zapłacą 800 zł. Nato
wać zespół Amados ze Słup- miast ci, którzy wybiorą tylko

bal - zapłacą 600 zł. Menu
jest bardzo bogate, będzie
pieczony faszerowany pro
siak, o północy wjedzie tort
z fontanną. Impreza odbę
dzie się przy orkiestrze. Za
planowano także pokaz
sztucznych ogni oraz egzo
tyczne tańce z wężami,
w wykonaniu młodych męż
czyzn. Jest jeszcze 30 wol
nych miejsc. Kontakt: tel. (055) 814-89-65.

Kulig z ogniskiem
Gestorzy turystyki z rejo
nu Ostrzyc w pow. kartuskim
proponują w tym roku prze
dłużone pobyty sylwestrowe.
W pensjonacie „U Stolema"
sylwestrowy weekend zaczy
na się już kolacją 28 grudnia.
Potem zaplanowana jest dys
koteka. 29 grudnia goście
otrzymają całodzienne wyży
wienie oraz uczestniczyć bę
dą w kuligu z ogniskiem
w lesie. 30 grudnia atrakcją

REKLAMA

A
SfHtńtLpujc/i i radosnych

Świąt Sio/ieya Aaujclzenia
Gnasz, realizacji wszelkich pianom

będą ognisko pod wiatą, dzik
i grzaniec. W czasie balu syl
westrowego przygrywać bę
dzie orkiestra Marka i Jacka
z Kościerzyny Koszt sylwe
strowego pobytu wynosi
500 zł od osoby. Sam bal
kosztuje 200 zł od osoby
Kontakt-tel. 684-18-77.

Zimowe atrakcje
Ośrodek „Pod Wieżycą"
także oferuje zimowy wypo
czynek od 29 grudnia do
I stycznia. Organizatorzy
proponują kulig 30 grudnia.
Można też skorzystać tylko
z balu sylwestrowego z noc
legiem i śniadaniem nowo
rocznym. Cena balu to 230 zł
od osoby Będzie orkiestra
i bogate menu. Kontakt - tel.
684-38-69.

Kiełbaski
nad morzem
Pensjonat Alga w Sztuto
wie oferuje wszystkim chęt
nym kulig w Nowy Rok. Od
jeżdża on 1 stycznia o godz.
II spod pensjonatu, po im
prezie sylwestrowej. Alga
mieści się przy ul. Gdańskiej
47a.
Koszt uczestnictwa
w przejażdżce po okolicz
nych lasach, połączony z pie
czeniem kiełbasek, wynosi
20 zł od osoby. Mile widziana
wcześniejsza
rezerwacja
miejsc. Kontakt: (055) 24783-52.
(AT)

IMPREZA W WAROWNI

0 oprawę muzyczną ponownie zadba rodzin
ny zespót Machlusów.
Fot. Andrzej Połomski
Zamek w Gniewie (pow. tczewski) przygotowuje nie lada gratkę
dla gości, którzy zechcą powitać w nim 2003 rok. Goście prze
niosą się do czasów Polski sarmackiej.
- O północy działa ogniem zioną, by godnie Nowy Rok powitać
- powiedział nam Marcin Pośpiech, dyrektor ds. sprzedaży ze
spółki Zamek w Gniewie. -Ugościmy was dziczyzną, rybami
1 innymi frykasami, a i atrakcji będzie co niemiara, m. in. pokazy
szermiercze i scenki dworskie. Czas na krotochwile przeznaczo
ny przy dźwiękach kapeli gniewskiej wam upłynie.
Jeżeli Czytelnicy „Dziennika Bałtyckiego" nie próbowali jeszcze
potraw serwowanych przez zamkową kuchnię, to na pewno za
interesuje ich przygotowane menu. Na pierwsze danie -dzik
w zapieczonych ziemniakach bukietem warzyw przyozdobiony
i żur staropolski. Na deser południowe frykasy w gorzałce, kawa
czarna do ciast kasztelańskich. Wśród przekąsek znajdzie się
polski śledź w oliwie zanurzony, łosoś tęczowy z cytryną, czy też
kaczka faszerowana w sosie borówkowym.
Do zamczyska można przyjechać już wcześniej, 30 grudnia,
i skorzystać z dodatkowej oferty jaką są m. in. kuligi malowni
czą ziemią opaleńską.
(kap)

Kontakt
Informacje i rezerwacje: Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego
na zamku w Gniewie - tel. 535-21-62; centr. 535-25-37
Cena zaproszenia na sam bal wynosi 700 zł od pary. Zaba
wa z noclegiem w hotelu „Marysieńka" w pokojach 2-osobowych ze śniadaniem kosztować nas będzie 900 zł, zaś
z noclegiem w komnatach zamkowych 4-osobowych ze
śniadaniem -800 zł. Można też bawić się w warowni za
mniejszą o 50 zł cenę od pary. Wystarczy jednorazowo za
kupić cztery lub więcej zaproszeń.
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Pvtai w autoryzowanych biurach sprzedaży

Gdynia
781 66 77 ul. Rdestowa 41
Gdańsk
301 67 12 ul. Mostowa 14
Elbląg
236 15 41 ul. Warszawska 66
685 32 99 ul. Gdańska 28
Kartuzy
Kościerzyna 686 72 44 ul. Wojska Pol. 8
675 59 75 ul. Pucka 31
Leśniewo
863 22 77 ul. Słupska 18
Lębork
647 16 85 al. Wojska Pol. 91
Malbork
692 09 99 ul. Obr. Westerplatte 1a
Pruszcz Gd.
678 71 11 ul. Gdańska 16
Reda
771 23 97 uL Grunwaldzka 93
Rumia
Starogard Gd. 563 90 95 os. Konstytucji 3 V 5a
247 93 35 ul. Gdańska 43 A
Sztutowo
Władysławowo 774 58 55 ul. Łąkowa 4
Żukowo
681 82 56 ul. Kościerska 9
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• Regionalne dania coraz częściej goszczą w naszych domach

Stół na co dzień i od święta

Rozmowa z Barbarą Ditrich ł Danutą Stubik, pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
- Czy możemy dzisiaj po
wiedzieć, że istnieje kuchnia
ludowa? Albo inaczej: czy
jest ona kultywowana?
I czym różni się kuchnia lu
dowa od regionalnej?
— Barbara Ditrich: Kuch

nię ludową należy utożsa
miać z kuchnią regionalną,
która ma wiele cech wspól
nych na całym Pomorzu.
Różnice często dotyczą sa
mej nazwy potrawy. Jednak
jak będziemy rozpatrywać
kuchnię pod względem re
gionów, np. kaszubskiego czy
kociewskiego, to, owszem,
jest ona nieco inna.
Jednakże
karbónada
(schabowy) ze szmurowaną
kapustą znana jest bez
względnie na całym Pomo
rzu. Wszystkim znana jest
również okrasa (obona) z gęfci. Muszę powiedzieć, że na
sza pomorska okrasa, przy
gotowana przez panią Felicję
Kropidłowską z Nowego
Barkoczyna, została nagro
dzona w ogólnopolskim kon
kursie „Nasze kulinarne
dziedzictwo 2001" specjalną
nagrodą - PERŁĄ, a to zna
czy, że ten regionalny pro
dukt może ubiegać się
o ochronę prawną zgodnie
z przepisami Unii Europej
skiej. Uzyskanie ochrony
prawnej daje możliwość wy
promowania polskiego pro
duktu regionalnego na ryn
kach europejskich.

- Jeszcze niedawno odno
siło się wrażenie, że kuchnia
ludowa jest w odwrocie,
w częściowym zapomnieniu,
a przede wszystkim, że jest
omieszana... A tu nagle taie boom. Od dobrych kilku
lat w karczmach, pensjona
tach i na kwaterach poleca
się dania regionalne.
— B. D.: W kuchni, podob

nie jak w modzie, od czasu do
czasu następuje przewrót,
a może raczej powrót do te
go, co już było, co wcześniej
się sprawdziło. Być może jest
to pewnego rodzaju filozofia,
która ma istotne znaczenie
w kontekście zdrowia. Wie
my przecież, że im prostsza
potrawa, mniej przetworzo
na, tym dla naszego organi
zmu korzystniejsza. W do
datku wymyślnym potrawom
trzeba poświęcić dużo więcej
czasu, którego i tak mamy
niewiele. Kuchnia regional
na, nie może też znaczyć „by
le jaka".
Myślę, że bardzo daleko
doszliśmy, jeżeli chodzi
o rozwój kuchni w ogóle. Re
gionalnymi daniami stają się
dziś potrawy,* które nasze

babcie w życiu by takimi nie
nazwały. A to wszystko dlate
go, że Kaszuby zamieszkuje
dzisiaj nie tylko ludność au
tochtoniczna. Coraz częściej
migrujemy. Pani, która kie
dyś mieszkała na południu
Polski, wprawdzie się wypro
wadza, ale „wiezie" ze sobą
w świat swoje ulubione da
nia, przyzwyczajenia kuli
narne. Tym sposobem trafia
ją do nas różne nowe przepi
sy, potrawy. Są upowszech
niane i z biegiem czasu są po
prostu nasze. Doskonałym
tego przykładem są kluski
kartoflane. Na Kociewiu na
zywane są golcami, u mnie
w domu, a jestem Kaszubką,
mówiliśmy na nie po prostu
kluski kartoflane, u Danuty
Słubik nazywano je pyzami.
Na Kaszubach nie było też
tradycji robienia makaronu
domowego, który za to „gnio
tła" każda rodzina z Wielko
polski. Także pierogów nigdy
się nie robiło. Pierogi dopie
ro zaczynają wkraczać, bo
młodsze pokolenie w nich
zasmakowało. Zaczyna pró
bować nowości, pyta: „Dla
czego mamo tego nie ro
bisz?". I robi same.

- Jakie były dawniej naj
bardziej specyficzne cechy
kuchni regionalnej na Ka
szubach?
— B. D.: Specyfiką niegdy

siejszej kuchni regionalnej
były ryby, wśród których kró
lował naturalnie śledź. Becz
ka solonych śledzi była pra
wie w każdym gospodarstwie
domowym. Ogólnie, potrawy
z ryb pojawiały się stosunko
wo często, ale w zależności
od terenu, konsumowano
różne ich gatunki. W rejonie
nadmorskim, np. puckim, si
łą rzeczy konsumowano ryby
morskie. Na środkowych Ka
szubach, gdzie jest dużo je
zior, były to ryby słodkowod
ne. Nie gardzono grzybami
i jagodami. Zbierano wyłącz
nie borowiki, rydze, kurki
i gąski, czasami maślaki. Jak
smaczna jest kasza manna
z jagodami, wszyscy wiemy.
(Jagody - szczególnie cenne
owoce, działają w organizmie
na zasadzie gąbki - wychwy
tują wszystkie toksyny Na
wet, przepraszam, kał jest
bezwonny!)
Podobnie jak śledzi, nie
mogło zabraknąć kiszonej
kapusty. Ta również stała
w beczce, była głównym no
śnikiem witaminy C. Spoży
wano na Kaszubach duże
ilości grochu i fasoli, bura
ków i ziemniaków.

Zupa z suszonych owoców

I
I

Stadniki:•2 I wody•2 szklanki
suszonych owoców (gruszek, śli
wek, wiśni i jabłek)•
1 szklanka
śmietany•2 łyżki mąki•
cukier
•sól
Owoce ugotować w wodzie ze
szczyptą soli i 3-4 łyżkami cukru.
Wywar zaprawić śmietaną roztrze
paną z mąką. Podawać z makaronem. Kiedyś podawano zupę z tłuczony
mi (dukanymi) ziemniakami okraszonymi słoniną lub ziemniakami z jaj
kiem sadzonym.

Siedź po kociewsEu

Danuta Słubik

Barbara Ditrich
Fot. Iwona Joć

Fot. Iwona Joć

Zadziwiająca była prostota
w przygotowaniu potraw, ale
jeśli przeanalizujemy dokład
nie składniki odżywcze, posił
ki były pełnowartościowe.

chlebowego. Nie z mąki
pszennej, a z mąki razowej
z niewielkim tylko dodatkiem
mąki pszennej. No i nie
śmiertelny kompot z suszu,
który smakuje trochę jak...
wędzonka. W moim domu nie
było barszczu. Ten pojawił się
później.

- Współczesna kuchnia re
gionalna jest chyba bardziej
urozmaicona w dni powsze
dnie. Od święta, np. w wigilie,
obowiązują raczej pewne
standardy...
— B. D.: Potrawy mięsne,

wysokobiałkowe, zarezerwo
wane są raczej na dni świą
teczne. Różne gatunki mięs,
przygotowane na wiele spo
sobów - faszerowane, pieczo
ne, wędzone, w galarecie
i sam Bóg wie w czym jeszcze,
są królestwem świątecznego
stołu. No i dobrze, bo białko
jest zbyt drogie w przetwa
rzaniu na energię, której słu
żą tłuszcze i węglowodany,
np. ziemniaki, mąka, kasze
i makarony To właśnie na tej
bazie gctepędynie przygoto
wują w dni pbwszednie różne
potrawy, z dodatkiem mięsa
lub bez niego. Pomysłowość,
szczególnie wśród młodych
gospodyń, jest zadziwiająca.
Domownicy degustują, za
chwalają, no i nowa potrawa
wpisuje się w domowe menu.
Porównywałam
sobie,
w ramach pracy, dawną i dzi
siejszą wieczerzę wigilijną na
Pomorzu, zresztą dopytując
także gospodynie, i zrobiłam
pewne zestawienie. Za każ
dym razem padało pytanie:
„No jak to? Ty nie wiesz? By
ła bardzo skromna, wręcz
uboga". Z konieczności więk
szą uwagę w tym dniu zwra
cano na tradycję, niż na za
stawiony stół. Biedny lud po
prostu nie miał czym tego
stołu zastawić. Często były to
ziemniaki ze śledziem w kwa
śnej zalewie (w occie, bez
śmietany). Już po wojnie, ale
też nie w każdej rodzinie, po
jawiały się oprócz śledzia
z pułkami, ryby smażone
i w zalewie słodko-kwaśnej,
kopytka z makiem, żur, kapu
sta z grzybami - taki postny
bigos i groch z kapustą. Pod
stawą zawsze była zupa z la
nymi kluskami, głównie brzadowa, czyli z suszonych owo
ców lub grzybowa. Do wybo
ru: albo jedna, albo druga. Na
wigilijnym stole pojawiały się
też jajka gotowane - z solą,
bez majonezu. Na deser był
piernik, w niektórych regio
nach, jak kartuskim, piernik
z marchwią. Pojawiały się na
deser racuchy z rozczynu

- To były lata wcześniej
sze, powojenne...
- B. D.: Tak. I mimo że by

ła bieda, stół był zastawiony,
tzn. chcę powiedzieć, że nikt
nie był głodny Potem nastąpił
diametralny zwrot ku rozsze
rzeniu menu. Reformy powo
dowały, że zmieniał się obraz
Polski, a wraz z nim obraz na
szych stołów. I jeśli dzisiaj po
równujemy współczesną wi
gilię do dawnej, to prawdopo
dobnie młode pokolenie nie
dałoby temu wiary. Współcze
sna wigilia niewiele ma
wspólnego z dawną wiecze
rzą postną. Co prawda nie
konsumuje się potraw mię
snych, jednak stoły uginają
się pod ciężarem różnych -wy
kwintnych dań.

- Mam wrażenie, że nastę
puje powoli odwrót od kuchni
szybkiej, serwowanej w np.
Mc Donalds'ach. Ostatnio fir
ma ta poinformowała o za
mknięciu stu kilkunastu swo
ich restauracji na świecie.
Czyżby po kilku latach ludzie
przekonali się, że nie ma jak
kuchnia tradycyjna?
- D. S.: Myślę, że niemałą
rolę odgrywają w tym przy
padku nasze nabyte w dzie
ciństwie przyzwyczajenia
- B. D.: Ponoć łatwiej jest
zmienić -wiarę niż obyczaje,
także nawyki kulinarne. Są
takie skromne potrawy, które,
z racji smakowych, nie pójdą
w zapomnienie, do których
wracamy. Do jedzenia których
zawsze z chęcią przysiądziemy uzupełniając je np. ma
ślanką czy kefirem. Istnieje
dzisiaj duży popyt na pieczy
wo domowe. W gospodar
stwach agroturystycznych
powstają w tej chwili piece
chlebowe, gdzie sprzedaje się
pieczony tradycyjnymi meto
dami chleb.
- D. S.: W Ostrzycach taki
piec pobudowała Bernadetta
Puzdrowska. Zwłaszcza la
tem zainteresowanie jej do
mowym pieczywem jest
ogromne. Zdarza się, że wy
pieka chleb dwa razy dzien
nie. Tak szybko znika.
- B. D.: Wracając do trady
cji, nie sposób pominąć

Składniki: 3 wyfiletowane solone śledzie
Masa:
•20 dag wędzonej ryby•5 dag suszonych grzybów•2 ogórki
kiszone
•
1 cebula•
1 łyżka koncentratu pomidorowego•ok.
1/2 szklanki oleju•pieprz
Masa: grzyby ugotować w małej ilości wody, pokroić. Rybę wędzoną wyfiletować, przepuścić przez maszynkę, dodać koncentrat pomidorowy,
drobno pokrojone ogórki i cebulę. Połączyć z grzybami, doprawić. Masę
nakładać na filety, zwijać jak rolmopsy, spiąć wykałaczką i zalać olejem.

Siedź po kaszubsku
Składniki:
•3 wyfiletowane solone śledzie•
1 duża cebula•4 ugoto
wane marchwie•4 korniszony•
1 szklanka majonezu
•liść laurowy
•3 ziarna ziela angielskiego•3-4 łyżki oleju•
kwasek cytrynowy•
pieprz
Wymoczone filety pokroić na paseczki o szerokości 1 cm, skropić olejem
i rozcieńczonym w wodzie kwaskiem cytrynowym. Cebulę pokroić i wy
mieszać za śledziem. Dodać liść laurowy, pieprz i ziele angielskie. Wsta
wić na dobę do lodówki. Śledzia wyjąć z zaprawy. Marchew i ogórki po
kroić w zapałkę. Wszystko połączyć i wymieszać z majonezem.

Karp nadziewany
Składniki:
•1 kg karpia•sól
Farsz:
•
20 dag kaszy manny•wywar z włoszczyzny
•
1 łyżka masła
•2 kromki czerstwej bułki•2 łyżki śmietany•
1 jajko•
2 cebule•
5 pieczarek•2 czerwone, słodkie papryki•olej
•pieprz
•sól
Sos:
•1 cebula•
2 łyżki koncentratu pomidorowego rozmieszanego
w 1 1/2 szklanki wody•2 łyżki masła•
1 łyżka mąki•cukier
•pa
pryka mielona ostra•pieprz
•sól
Karpia oczyścić, posolić i odstawić na jedną godzinę w chłodne miejsce.
Farsz: kaszę ugotować w ok. 3 szklankach wywaru z włoszczyzny, dodając
łyżkę masła. Bułkę namoczyć w wywarze. Paprykę przypiec w piekarniku lub
na płycie kuchennej (aby łatwo zeszła skórka) i usunąć skórkę, po czym
miąższ pokroić i wszystko przesmażyć krótko na oleju. Dodać do ostudzonej
kaszy i odciśniętej bułki, wbić jajko, wlać śmietanę, przyprawić. Farszem na
dziać karpia i zaszyć lub spiąć. Piec w piekarniku ok. 40 min. Podawać z so
sem.
Sos: cebulę pokroić i udusić na maśle, dodać mąkę i rozprowadzić rozcień
czonym koncentratem pomidorowym. Przyprawić do smaku i zagotować.

Kotlety z grzybów

Składniki.
•7 dag grzybów•2 bułki•2 cebule
•
olej do smażenia•
1 łyżka
posiekanej natki pietruszki•
pieprz•sól
Namoczone grzyby ugotować (wywar wykorzystać do zupy grzybowej lub
kapusty), zemleć z namoczonymi, odciśniętymi bułkami. Drobno posieka
ną cebulę zeszklić na oleju, dodać sól, pieprz i natkę. Wszystko razem do
kładnie wyrobić. Formować nieduże kotleciki, panierować w mące, jajku
i bułce. Smażyć na oleju na rumiany kolor.

wspólnego zasiadania do sto
łu w wiejskich, typowo rol
nych gospodarstwach domo
wych. Kultywuje się ją od za
wsze, chociaż pory konsump
cji przesunęły się nieco. To
jest wielka mądrość ludzi, bo
przecież nic tak nie cementu
je rodziny, jak wspólny posi
łek. Przy wspólnym stole ro
dzina rozwiązuje problemy

i snuje plany na kolejne dni.
„Lud pracujący" na etacie sta
ra się najważniejszy posiłek,
czyli obiad, zastąpić obiadokolacją. Cóż, takie czasy...
Rozmawiała Iwona Joć
Przepisy i zdjęcia pocho
dzą z „Kuchni pomorskiej",
oprać, przez Barbarę Ditrich
i Danutę Słubik.
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Pismiono Kaszebsczi Zemi

Żeczbe na Gdde
Dzysó na Gode móme żeczbe dló Wąji
Cobe sa na czas gwiózdor wepbrajiL
Belnegb wiodra, zdrowiegb, detków ful miech.
Żebe do Waji przeszło królów - nie dwuch - le
trzech.
Ób cali rok niech szczesce towarzi
A dobri Bóg milotą darzi.
Wszetczego belnegb Wama na świata Niech badą z tech, co sa chce pamiatac.
Tómk Fópk

Nowo kaszebskó kólada
•Żegnój świat cali
W kurniku leżisz; mój drodżi Boże,
Pózćrósz na świat decht pierszi róz.
Przeswół Ce Ójc, be ledzcze górze
Znikwic, a w deszach sóc dobro zós

Stówka

Wokót świąt Bożego Narodzenia

Chceta wa przejąć
gwiózdka?

T

rudniej dziś zna
leźć czas na re
fleksję, skupienie
i głębokie prze
życie bożonarodzeniowych
świąt. Rzadziej
młodzi są chętni do pracy
przy gwiazdkowych przebie
rańcach.
Jerzy Walkusz z Hopowa,
który w tym roku wyruszy z
przebierańcami po raz pięć
dziesiąty ósmy mówi:
- Ludzie stają się wygodni.
Wolą wpatrywać się całymi
dniami w marnej jakości pro
gramy telewizyjne, niż wziąć
udział we wspólnym kultywo
waniu i tworzeniu kultury. Po
za tym przebierańcy mogliby
nieco pobrudzić dywany lub
wykładziny, dlatego nie chcą
wpuszczać ich do mieszkań,
co zupełnie kłóci się z istotą
zwyczaju.

Gwiazdkowi
kolędnicy
,.r*tnWH

Gódóme pó kaszebsku XIII
! Uczba 6

W jednym ze swójech snóżich wierztów Jan Trepczik
napisół: „Pójme w przódk z kaszebizną". Dzysó może
rzec, że to bełe słowa, co wechódałe nómni wierteł
wieku w przódk. Wnenczas sa weszczerzele z naszi
snóżi mówe - jak pisół Francyszk Sadzecczi, dzys jesz
też nie wszetce mają poznóne wórtnota ti mówe, rod
ny kulturowósce i całego etosu kaszebstwa. Chóc tak
wiele sa gódó, że je to wióldże dechówe bogactwo, z
chternym w Europie bądzeme etnicznym karna ó baro
kłór jawernoce - tożsamósce. Taczich tam cenią. Czło
wiek, co znaje ód dzecka dwie mowie, wechówuje sa
w dwuch kulturowóscach mó jakbe dwie desze. Tej
pójme wprzódk z kaszebizną na rozmajiti sposób, a
czas pókóże jako droga je nólepszó.

Jida...
Jida... do szkołę, czede gastó dóka
do kuńca mego nosa leno sygóm zdroka.
Jida... z bracyną halac bulew kosz
centnar z wiksza wóżi- gwesno piósk w nim je.
Jida... na półnie, me ma dówno woła
z głodu bem połknął konia, chóc i woła.
Jida... so pograć z drecha w nożną bała
ta brómka tako mółó- nijak dzys nie trafia.
?
Jida... na łąka, słechac śpiew skowronka
leża so na trówie, pija kówka ze zbónka.
Jida... jesz dali musza piechti dżąc
jedna, dregó szpera coróz barżi śpiąco.
Jida... z ti reze dzysó nick nie wedó!
Wa biójta! Wama sa wanoga przedó!
Słowa i muzyka: Tomasz Fopke

N0RDA*
Pismiono Kaszebsczi Zemi

Dodatek kaszubski do „Dziennika Bałtyc
kiego", 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny
9/11, teł, 3003-380. Redaktor prowadzący:
Eugeniusz Pryczkowski.

Wciąż bardzo żywa jest tra
dycja odwiedzania domów
przez przebierańców, zwa
nych najczęściej gwiazdką
lub, na północy Kaszub,
paneszką. Kolędnicy ci przy
chodzą w Wigilię. Na przedzie
idzie policjant, który pyta go
spodarzy „chceta wa przejąć
gwiózdka?". Po otrzymaniu
zgody cała grupa wchodzi do
domu. Wśród przebierańców
jest kozioł, który goni dziew
częta, bocian je obszczypuje,
kominiarz wymiata sadzę i
smaruje nią domowników,
koń rży i tańczy. Jest też Cygan
prowadzący groźnego niedź
wiedzia, strech i baba czyli

dziadowie, muzykant i główna
postać zwana gwiózdką. Wy
stępom towarzyszy śmiech,
pisk, krzyki i ogólny harmider.

Gwiżdże
Nieco inną formacją prze
bierańców są gwiżdże, którzy
wędrują aż do święta Trzech
Króli. Wyglądem zewnętrz
nym niewiele się różnią, nato
miast ich występom towarzy
szą śpiewy i recytacje wierszy
o narodzeniu Chrystusa.
Zwyczaj ten ugruntował się, a
nawet świetnie się rozwija,
dzięki znakomitym przeglą
dom, organizowanym od kil
kunastu lat w Sierakowicach.
Przez to uaktywnili się także
twórcy. Co roku powstają no
we utwory literackie, oparte o
wydarzenia sprzed dwóch ty
sięcy lat.
Na kanwie kilku takich
tekstów, gwiżdży co roku
przygotowuje także nauczy
cielka z Banina, Grażyna Bychowska. W występie biorą
udział szkolne dzieci. Więk
szość z nich tańczy w zespole
Kaszebsczć Nótczi. W ostat
nich latach wieś bardzo się
rozbudowuje. Wielu nowych
mieszkańców po raz pierwszy
styka się z kaszubską kulturą.
- Kilka lat temu zdarzyło
nam się pominąć jedno nowe
obejście. Wiedziałam, że go
spodarze nie są Kaszubami.
Myślałam, że pewnie nie inte
resowałoby ich to przedsta
wienie. Tymczasem oni sami
wyszli do nas, zaprosili do
środka. Przyjęli nas wspania
le - mówi Grażyna Bychowska.
Czas bożonarodzeniowych
świąt kojarzy nam się także z

Przebierańcy z Banina odwiedzają kaszubskie domy.
Fot. Eugeniusz Pryczkowski

przyjmowaniem i - co waż
niejsze - dawaniem prezen
tów. Związane jest to z prze
miłym spędzanem czasu w
gronie rodzinnym. Dobrze
jest gdy tego czasu nie zakłó
ca telewizor.
- Przóde ledze nie zdrzele
po nórtach. To je baro lecho
- mówi Władysława Gołąbek,
sędziwa mieszkanka gminy
Szemud.

Cichnie
rodzinny śpiew
To zjawisko powoduje nie
korzystne zmiany w między-

ludzkich relacjach. Dawniej
domownicy rozmawiali z sobą
patrząc sobie nawzajem w
oczy. Teraz linie percepcji
wzrokowej biegną równolegle
względem siebie. Ten fakt w
zastraszającym tempie wy
piera piękny polski i kaszub^Ł
ski zwyczaj śpiewania kolęc^^
przy choince. Zwyczaj ten
podtrzymują także trzej kró
lowie, zwani też herodami,
którzy na Kaszubach chodzą
od domu do domu w czasie
między Bożym Narodzeniem i
świętem Trzech Króli.
Eugeniusz Pryczkowski

Rozmowa z wiceprezydenta Gduńska Szczepóna Lewną

Kaszebsczć wechówanie pómógó
asta je wiera
p i e r s z i m
dzejórza Zrzeszenió, chteren óstół wice
prezydenta Gduńska?
- Podług tego, co jó pamiatóm to jo. Żebe chtos z
naczelnech władz Zrzeszenió beł też w nóweższich
władzach Gduńska, to za
móji pamiace sa nie
zdarzeło.
- Jacze są Waste korzenie
i czede zaczałe sa związczi z
Gduńska?
- Jem urodzony i do czasu
zakiińczenió sztudiów jó
mieszkół w Łączińszczi
Hece, w gminie Chmielno.
Mieszkół jem nad jezorama
reduńszczima i z tim terena
jem związóny do dzys, chóc
ód skiińczenió sztudiów, to

je ód 1969 roku, mieszkom
we Gduńsku i tuwó robią.
- Co bądze ósoblewie
nóleżało do Waste óbówiązków?
Prezydent
Paweł
Adamowicz chiba iiznół, że
jem robócy, bó dół mie
gospodarka komunalną. To
je dzel uwóżóny za nótrudnieszi i nóbarżi kłopótlewi z
westrzód spraw, jaczima
władze Gduńska muszą sa
zając.
- Cze przegotowanie re
gionalne, ale tóż wechówa
nie kaszebsczć, móże tuwó
pomoc?
- Móga gadać blós za se,
że w mójim przepódku to
gwes pomogło. To przenacenie ód mółegó do robotę, ale
też
wechówanie
w
póczecym
ódpówiedzal-

nosce za to, co robią, że
kóżdim
uprawnieniom
miiszi
ódpówiódac
óbówiązk i kóżde rozerwa
nie tech dwuch rzeczi
chiitczi cze późni zrodzy
leche skiitczi, przeczeniło sa
do tego, że jakós so w tim
żecym radża.
- Kaszebą je tóż rektor
Uniwersytetu Gduńsczegó i
przednik
Województwa
Pomórsczegb. Jaczć można
wecygnąc wniosczi. Na co
weleją mieszkance naszego
województwa?
- W Zrzeszenim jem ód
1966 roku. Ju tede me
przejale
za
jedno
z
wóżnieszich zadaniów Zrzeszenió
przerechtowanie
ledzy do robotę w samorzą
dach. To beło cos nad czim
me derch meslele i robile w

latach setmedzesątech i
ósmedzesątech. Meszla, że
tero to przenószi brzód. Pó
prówdze z regów Zrzeszenió
wechódzy baro wiele ledzy,
chterny chcą cos zrobić dló
jinszich i to na rozmajitech
szczeblach samórządowech,
zaczinając ód gminę na
województwie kiińcząc.
Elżbieta Pryczkowska

Dziennik
Bytowski
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DISCO

pokoju i radości,

przy serdecznych życzeniach,
zapachu gałązki śauerkoaiej

25 grudnia, podczas dyskoteki w klubie Vegas, Hotel
Bismarck przygotował specjalną świąteczną niespodziankę.
Czegoś takiego z pewością jeszcze nie przeżyłeś!!!
Prezent, który otrzymasz, wręczy Ci Mikołaj, jakiego jeszcze
nie widziałeś.
Będzie to dla Ciebie niesamowite przeżycie,
które z pewnością przyniesie ogromną satysfakcję
i niezapomniane wrażenie.

i starych kafędach polskich,
a Nou>y Rok 2003 niech upłynie
pod znakiem pomyślności, szczęścia
i dobrej zabawy,
oczywiście (0 Bismarcku...

&
ismardi

Rezerwuj czas, szykuj siły, Święta tuż, tuż...
Cena biletu 15 PLN
Nie może Ciebie zabraknąć

HOTEL

23800284/A/1065

Sklep Myśliwski w Bytowie, ul. 1 Maja 7
(naprzeciwko zamku), tel. 822-72-93

ZAPRASZAMY
NA
TECZNE ZAKUPY
Takich fajerwerków jak u nas
nie dostaniesz nigdzie indziej!
od 1 grudnia rozpoczęliśmy sprzedaż
amunicji

Mieszkańcom
gminy, Jachomie

żywym#,
By. Święta Siażeye JVxvuuLzenia
upfynęiy «i &pańoju, idwutiu i tadeAci,
aby. ałdfy di? źnadHem
uteuuiętoznef &8y i nadziei
a nadchodzący 2003 Stoil
6yTpomyślny, &zczęMiwy
i pdCen &ukce&ów

Wójt Ulż. fazy-

Polecamy pełen serwis usług w prowadzonym
przez nas zakładzie rusznikarskim
23800286/A/1065

£ewi Stied>teui&ki{

Na tegoroczne radosne Święta
i zbliżający się Nowy Rok
wszystkim mieszkańcom
Gminy Czarna Dąbrówka
wielu głębokich i radosnych
przeżyć, pogody ducha
i wiary w lepsze jutro
życzy
Wójt Gminy
Czarna Dąbrówka
Wojciech Gralak

ohwl ui imieniu Siady Qminy
llHe&Luu S/udtfi

Sx

5/A/1065 >

Z ołuizji świąt 'Bożecjo Narodzenia

/

Z okazji Świąt

wszystkim mieszkańcom powiatu (rytowsfdeyo

!Bażega Afxmdwua

składamy naserdeczniejsze życzenia
spokojnych i radosnych przeżyć.

m/uptfdm mkó/iliańawi

Ciech nadchodzące święta

ziemi miaóiechiej

iędą czasem wzajemnego -pojednania

óffiadamy najlep^/ze życzenia

i szacun/cu dla Łliźnieyo.
zdwwia, tpakaju
W ^Cowym 2003 rolcu życzymy zaś speTnienia
i tackinnej atttmfeiy pwzy uugUijnym óiete
omz

pmiyJlnoód i

óu&cmmi

nadziei na lepszą przyszTość i wiary,
że ją osiągniemy wspólnym wysiTłdem

ot tiaddied^cym JVmui/M 2C03 wAa.

0

naszej samorządowej wspólnoty.

$erzy ^ołtczylz
Z-cy tBuwiiitiza
Mimta i (fauny

Mimika
fewzy

Stmiewicz

i tJjmm/i Zielonka

S!^zeuiadniczący
Siady Mimta
i Qminy Mimika
Shp/iwid

Sliiimiitiz

Przewodniczący Pady Powiatu Pytowsłrieyo

Mimta i Qminy

Mimika
Sloman Jlamion

ichaTświontel^Brzezińsld
Starosta ^Bytouislri

MieczkauMńi
23800274/A/1065
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„Zdrowych i radosnych
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DOM HANDLOWY

Spokojnych
i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia,
rodzinnego ciepła
przy wigilijnym stole
oraz wiele radości
i satysfakcji
w Nowym Roku
wszystkim
mieszkańcom miasta
i gminy Bytów życzą

Śiviąt <Bożego grodzenia
spędzonych zv rodzinnym gronie,
przy nńgitijnym stole
oraz spełnienia marzeń
u) nadchodzącym 9\[ozin/m %oląi
i tysiącleciu
2L6y zuszystlęim się darzyto,
Z roku na rof^ lepiej 6yto"
'Wszystkim mieszkańcom
Qminy Parchowo

mm

Życzy
H(ada i Wójt (jtniny ą

SZULTA.G.
Błogosławieństwa Bożego,
Pokoju, Miłości i Radości
nie tylko w te Święta,
ale i w całym Waszym życiu.
Żeby Jezus naprawdę narodził
się w Waszych sercach
i aby radość zagościła
w te dni świąteczne
w każdym domu,
a nade wszystko
w każdym ludzkim sercu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Bytowie
Kazimierz Kerlin
Burmistrz miasta Bytowa
Stanisław Marmołowski

23800281/A/1065

23800275yA/l()65

Na te nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia oraz z okazji zbliżającego
się Nowego Roku wszystkim miesz
kańcom powiatu bytowskiego życzy
my spokoju, zdrowia i radości, a także
aby nadchodzący rok 2003 był pomyśl
ny, szczęśliwy; pełen sukcesów i speł
nienia wszystkich marzeń.

Dyrekcja i pracownicy
PPKS Bytów

Wszystkim
sympatykom
sportu, zawodnikom, trene
rom, działaczom oraz spon
sorom życzymy samych ser
deczności, aktywnego wypo
czynku świątecznego i suk
cesów w Nowym Roku.
MOSiR Bytów

23800280/A/1065

Ogłaszaj się!

•

Zdrowych, Radosnych

AUTOfnOTO
(KUTKI

i Spokojnych

' • :) zawsze

świąt (bożego Narodzenia

fi f

W środę
#71

wszystkim mieszkańcom (óspófnot
Mieszkaniowych
zarządzanych przez MZ&K
oraz spełnienia wszystkich
nadziei
związanych

J SKOK

im. św. Jana z Kęt w Rumi

^

z Nowym Rokiem 2003

*

il

życzy

Dyrektor u\raz z pracownikami

M/£J8K(£G0 ZRRZĄbU
BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
W BYTOWIE^

- yC(f

•

% M I? i

O/Byt ó\v
ul Jana Pawia II 22
tel (05°)822-<S5-70
O/Czluchów
ul Długosza 31
tel i ( >5°)S34-2 3-10

23800277/AJ1065

Bóg się nam rodzi, radujmy się !
Niech Jego światłość
dotrze do wszystkich
SKOK im. św. Jana z Kęt życzy
wszystkim czytelnikom Dziennika Bałtyckiego
zdrowych, spokojnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku

i
s

T

()/Lel >o rk
ul Basztowa S
teł << >5° >862-1 7-05
O/Slupsk
ul Kościelna 2
telj < 09 >841 -ul -40

2042510/A/1006

WIECZÓR

www.naszemiasto.pl

wybrzeża

serwis informacji lokalnych
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Dziennik Bytowski

Prezentacje: Szkoła Podstawowa w Czarnej Dąbrówce

Szkoła dookoła

zisiaj na łamach
„Dziennika Bytowskiego" w cy
klu
prezentacji
szkół powiatu bytowskiego przedstawiamy
Szkołę Podstawową im. 27
WDP AK w Czarnej Dąbrów
ce.

Łyk historii

Inne osiągnięcia
•wyróżnienia w konkursie ma
tematycznym „Kangur"
•nagrody i wyróżnienia w kon
kursie recytatorskim i piosenki
szkolnej

W1947 staraniem mieszkańców Czarnej Dąbrówki, Podkomorzyc oraz Gro
madzkiej Rady Narodowej budynek szkoły został wyremontowany i wypo
sażony w sprzęt potrzebny do funkcjonowania placówki. W tym samym ro
ku starosta słupski wydał decyzję o powołaniu szkoły. Od 1 września 1947
roku do szkoły uczęszczało 29 dzieci. Od 1954 roku szkoła realizowała pro
gram pełnej Szkoły Podstawowej. 1 września 1992 roku odbyło się uroczy
ste otwarcie oraz przekazanie do użytku nowego skrzydła szkoły a 12 paź
dziernik 1994 roku do użytku oddano salę gimnastyczną. W1997 powstała
pracownia komputerowa a w 2000 roku sala do gimnastyki korekcyjnej.

Współpraca
•szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (w tym
roku wspólnie organizują Wigilię dla samotnych), policją oraz strażą po
żarną
•z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, z
Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w Gdańsku, z Zakładami Azo
towymi w Jaworznie, z Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych
„Start" w Warszawie, ze Słupskim Środowiskiem i Zarządem Głównym w
Warszawie 27 WDP AK

-f

W szkole jest

285 uczniów w klasach I - VI oraz w oddziale przedszkolnym oraz 32
uęajjów w szkole filialnej w Mikorowie
nauczycieli
r
pracowników administracji i obsługi
samorząd uczniowski
sklepik szkolny
Uczniowski Klub Sportowy Rada Rodziców i Rada Szkoły

Dyrektorzy szkoły
11947-1949 - Mieczysław Raczyński
11949-1950 - Antonina Laskosiowa
11950-1951 - Irena Moniszewska
11951-1956 - Zbigniew Studziński
I 1956-1976 - Stanisław Góźdź
11976-1988 - Edward Kabała
11977-1978 - Genowefa Nasfeter
11978-1992 -Halina Fink
I 1992-1997 -Halina Hinc
11997-1998 - Jolanta Rekowska-Wantoch
I od 1998 - Jerzy Brzozowski

Jerzy Brzo
zowski.

Osiągnięcia sportowe
•I miejsce w 1998 roku w konkursie „Wybrane efekty pracy szkół"
•I miejsce w Pierwszej Gminnej Spartakiadzie Ratownictwa Przedmedycznego
•
II miejsce w IX Ogólnopolskim Biegu Orłów w klasyfikacji szkół pod
stawowych
•w 2000 roku Mistrzostwo Gminy w mini piłce koszykowej chłopców
•w 2000 roku Mistrzostwo Gminy w mini piłce ręcznej dziewcząt
•
I miejsce w klasyfikacji generalnej szkół IV edycji Grand Prix w biegu
przełajowym
•
I miejsce w 2001 roku w Mistrzostwach Gminy „Sztafetowe biegi
przełajowe" dziewcząt
•
I miejsce w 2002 roku w Turnieju Wiedzy Pożarniczej
•I miejsce chłopców w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej
•
I miejsce w klasyfikacji drużynowej klas I-III w I Gminnym Wyścigu w
Kolarstwie Przełajowym
•
I miejsce w klasyfikacji generalnej szkół podstawowych w V edycji
Grand Prix

Tradycje szkolne
•
sprzątanie świata
•
spotkania z policjantami
•ślubowanie klas pierwszych
•
Dzień Edukacji Narodowej
•Święto Niepodległości
•Andrzejki, Mikołajki, Wigilia szkolna
•
święto szkoły 18 stycznia
•Dzień Babci i Dziadka
•Choinka
•powitanie wiosny
•
Dzień Matki
•Dzień Dziecka
•Udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, strażackich, o ru
chu drogowym

Pamiątkowe zdjęcie uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce.

REKLAMA

SPECJALISTYCZNY GABINET
PROTEZOWANIA SŁUCHU
O

©©IFltilKT©!^

a

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

i

Informacja telefoniczna codziennie w godz. 8.00-16.00, tel (059) 8402435

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU!!!

SERWIS
PHU „SIMSERW" s.c.

TELEFONÓW
KOMÓRKOWYCH

-GSM"

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

pop)

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU

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/F/1065

fot. Gabriela Gusztyn-Popławska

Rodzina

piątek
20 grudnia 2002 r.

Dziennik Bytowski/Miastecki

Prenumeratora
bezpłatna infolinia 0 800 15 00 26

NA GWIAZDKĘ I NOWY ROK 2003
Wszystkim naszym Prenumeratorom życzymy, aby nad
chodzące Święta Bożego Narodzenia byty czasem spo
koju i radości, abyście spędzili je w rodzinnej atmosfe
rze, wśród samych życzliwych Wam ludzi. A Nowy Rok
niech przyniesie wyłącznie dobre nowiny,
Redakcja „Dziennika Bałtyckiego"

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Nasze pociechy

TYLKO DLA PRENUMERATORÓW

Szczęśliwe karty
Chcesz wyjechać na
weekend do Wdzydz Ki
szewskich? Odpowiedz na
mmźwimm
cztery pytania i prześlij
nam odpowiedzi na kartce tel.(038)686 13 13
pocztowej do 8 dnia na
stępnego miesiąca. Co tydzień publikujemy jed
no pytanie, a co miesiąc losujemy nagrodę mie
siąca - weekend dla dwóch osób w hotelu
Niedźwiadek we Wdzydzach Kiszewskich. Dzi
siejsze pytanie: Ile potraw powinno znaleźć się

Hotel

na tradycyjnym "wigilijnym stole?

Michał Aszyk ma 3 lata. Bardzo lubi bawić się klockami
Lego. Chętnie przychodzi do przedszkola.
Fot J Za

Szymon Jaworski ma 3 lata. Podobnie, jak jego kolega
uwielbia bawić się klockami. Bardzo lubi obiadki w
przedszkolu.
Fot.j.;

Jakub Lorych ma 3 lata. W przedszkolu zawsze się
uśmiecha.

Wiktoria Zając ma 3 latka. Zawsze, kiedy przychodzi z
przedszkola lubi pomagać swojej mamie.
FotJ Zajst

Weekend
w Jastrzębiej Górze
Raz w miesiącu na week
end będzie mógł wyjechać
do hotelu La Siesta nasz LSSJfe.
Prenumerator z rodziną, jeśli odpowie na cztery
zadane przez nas w tym miesiącu pytania.
Wśród osób, które nadeślą odpowiedzi, wybie
rzemy tę, która z osobą towarzyszącą i dzieckiem
(do 5 lat) w pensjonacie w Jastrzębiej Górze sko
rzysta z dwóch noclegów, wyżywienia, siłowni,
sauny, sali gimnastycznej oraz z solarium. Nasze
dzisiejsze pytanie: Kto obchodzi imieniny w wi
gilię Bożego Narodzenia? Na odpowiedzi czeka
my 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 „Szczęśliwe
karty" lub „Jastrzębia".

Fot J,Zajst

Nasi Partnerzy
Rabat honorowany na podstawie ważnej
Karty Klubu Prenumeratora

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

ul. Jana Pawlal! 14
Bytów
tel.(058)677 22 77

ZAPRASZAMY
Na tej stronie co tydzień zamieszczamy zdjęcia
bliskich naszych Czytelników. Można tutaj bez
płatnie opublikować życzenia. Wystarczy do re
dakcji „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.

Robert Cybulski ma 3 lata. Spośród wszystkich zabawek
w przedszkolu najbardziej lubi się bawić ambulansem.
Fot. J. Zajst

Sebastian Sobieski ma 3 lata. Bardzo lubi chodzić do
przedszkola i bawić się ze swoimi kolegami samochodami.
Fot. J. Zajst

(r)

REKLAMA

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/A/918

Kacper Antypiuk ma 3 lata. Podobnie, jak jego koledzy
uwielbia bawić się samochodami. Pomaga również rodzi
com.

Fot.J.Zajst

Piotr Żurawski ma 3 lata. W przedszkolu lubi budować
domki z klocków oraz bawić się zabawkowymi wężami.
Fot. J. Zajst
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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
By^fc-822 59 41,822 59 42
w Mmku - 857 54 35, 857 54 36
Powiatowa 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 By^wie 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
PcMuvie Ratunkowe w Bytowie 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 - 82225 69
Usługi pogrzebowe Bytów
„Orszak"-858 14 03
„Kalla" - 822 52 50
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunalne - 822 20 71
Usługi pogrzebowe Miastko
Memento Mori - 857 21 16, 0503
311 315
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

Bezpieczne święta

Zanim wyjedziesz z domu
Ś

więta Bożego Naro
dzenia to czas rado
ści i wypoczynku.
Wiele osób decyduje
się na wyjazdy do
rodziny czy długie spacery
Gdy jedni wypoczywają, inni
„pracują". Święta to, bowiem
czas działalności włamywa
czy i mimo, że powiat bytowski należy do najbezpiecz
niejszych powiatów w woje
wództwie pomorskim to jed
nak i tutaj zdarzają się wła
mania i kradzieże. O tym
trzeba pamiętać, zanim wy
bierzemy się w świąteczną
podróż. Decydując się na wy
jazd należy zadbać o to, aby
było do czego wracać. Sposo
by zabezpieczeń są różne.

Najskuteczniejszym jest jed
nak poproszenie sąsiadów o
dozór nad naszym mieszka
niem. Wystarczy aby ktoś
zwrócił uwagę, czy np. pod
drzwiami nie kręcą się obcy.
Można też zostawić zapalone
jedno ze świateł we mieszka
niu, czy też zostawić włączo
ne radio. To zawsze może
zdezorientować włamywa
cza. Warto też dokładnie
przed wyjazdem pospraw
dzać wszystkie okna i drzwi.
W przypadku domów warto
też dobrze skontrolować
okienka piwniczne i wszyst
kie inne otwory, którymi
można niepostrzeżenie do
stać się do domu.

Ustrzec się złodziei

kom. Rafał Burnicki
oficer z bytowskiej policji

- W okresie przedświątecznym prawie co ro
ku na terenie powiatu wzrasta liczba drobnych kradzieży. Kieszonkowcy bardzo szybko
wypatrują ofiarę w kolejce czy na ulicy. MieliiSHHkfll śmy w ubiegłym roku kilka przypadków kraFot. Archiwum
dzieży torebek, telefonów komórkowych czy
portfeli z pieniędzmi. Ofiarami przeważnie
byty kobiety. Włamania do mieszkań zdarzają się, jednak rzadko.
Lokatorzy wiedzą, że podczas ich nieobecności dom najrozsądniej
zostawić pod opieką sąsiadów czy rodziny. Wszelkie kosztowności
najlepiej zabrać z sobą, lub oddać w depozyt zaufanej osobie, jest
możliwość przechowania w banku. W tym okresie częściej zdarza
ją się również włamania do sklepów. Kilka dni temu okradziony
został sklep odzieżowy w centrum miasta. Straty oszacowano na
prawie 5 tys. złotych. Aby ustrzec się przed złodziejami, apelujemy
do wszystkich mieszkańców o szczególną uwagę, zwłaszcza w tym
okresie.

(GG)

KONKURS „DZIENNIKA" PZU ŻYCIE

Wygraj komputer
W drugiej edycji plebiscytu Bezpieczne Pomorze możecie Państwo wygrać
komputer. Wystarczy wziąć udział w naszym konkursie. „Dziennik Bałtyc
ki" oraz PZU Życie SA wybierają co miesiąc najlepszego dzielnicowego w
województwie pomorskim. W gazecie zamieszczamy kupony, na których
należy wpisać imię i nazwisko najlepszego, Państwa zdaniem, dzielnico
wego. Nagrodą dla policjanta jest rower, a dla komisariatu, w którym
pracuje - zestaw komputerowy. Dla naszych Czytelników mamy nagrody
w postaci losowanego raz w miesiącu komputera. Plebiscyt potrwa do 30
stycznia 2003 r. Wypełniając je należy wskazać największy problem, z
którym borykacie się Państwo w swojej dzielnicy. Interesuje nas wszyst
ko, co związane jest z bezpieczeństwem. Do kuponu można dołączyć do
datkowo dokładnie opisany problem. Wszystkie sygnały postaramy się
wyjaśnić w porozumieniu z policją. Kupony prosimy przysyłać do lokal
nych oddziałów „DB" lub do Biura Konkursów „Dziennika Bałtyckiego"
w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11.

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:

PZU ZYCIE SA
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PZU ŻYCIE SA

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

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

CZYTASZ
I WIESZ

Światełko
betlejemskie
W czwartek do Bytowa do
tarło Betlejemskie Światełko
Pokoju. Od kilku lat tradycyj
nie bytowscy harcerze rozno
szą w wigilię świąt Bożego
Narodzenia światełko po in
stytucjach, urzędach i zakła
dach pracy.
- Światełko przywędrowało
do nas z groty betlejemskiej,
przekazywane jest tradycyj
nie przez harcerzy oraz skau
tów wielu krajów - mówi
Henryk Trociuk, komendant
hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Bytowie. - Polscy
harcerze na początku tygo
dnia otrzymali światełko od
skautów słowackich. Bytowiacy, którzy chcą, aby świa
tełko zabłysło także w ich
domach, mogą już od dziś
zapalić własną świeczkę od
palącego się światełka w ko
mendzie hufca.
Od dziś codziennie od godzi
ny 8 do 16 w komendzie huf
ca przy ul.1-go Maja 15 będą
dyżurować harcerze.

m

„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
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
Informacja
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 8412
Miastko
BGŻ SA - ul. Grunwaldzka 1a - 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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SERCA DWA
•
Wdowa, 72 lata, atrakcyjna, pełna werwy życia, chętnie po
zna wdowca, który by chciał przeżyć jesień życia we dwoje
w kulturalny sposób.
sygn. 2649
•
Kawaler, 49/180/76, bez nałogów, przystojny, dom, samo
chód, chętnie pozna pannę lub wdowę w stosownym wieku,
bez nałogów i bez dzieci, na resztę życia i spokojnej jesieni,
sygn. 2650
•
Przystojny kawaler, 46/174/76. Prowadzę gospodarstwo rol
ne, dobrze prosperujące. Jestem bez nałogów, Szukam panny
lub wdowy do 40 lat, która ma ochotę zamieszkać razem ze
mną na wsi i dzielić ze mną dalsze życie.
sygn. 2651
•
Jestem rolnikiem, mieszkam na wsi. Nie mam nałogów, je
stem dosyć zamożny, 48/172/76. Jeżeli któraś panna lub wdowa
zechce dzielić ze mną wspólne dalsze lata, to proszę o listy. Tel.
przyspieszy kontakt.
sygn. 2652
•
Przystojny, 48/178/78, jeszcze kawaler, nie palę, nie piję, duży
dom, dwa samochody. Chciałbym poznać mądrą i uczciwą pan
nę lub wdowę. Rozwiedzione wykluczone.
sygn, 2653
•
Wdowa, 50/168/64, miła, wrażliwa, z temperamentem, palą
ca, pozna kulturalnego, pogodnego pana do lat 55.
sygn. 2654
•
Samotna po 50, szczupła, w miarę tolerancyjna. Nie znoszę
obłudy i kłamstwa. Poznam pana do 56 lat, bez nałogów i zobo
wiązań. Nie szukam sponsora ani przygód, tylko dobrego, szcze
rego przyjaciela na dobre i na złe. Foto mile widziane. Chcesz
wiedzieć o mnie więcej -napisz. Okolice Słupska.
sygn. 2655
•
Wdowa, lat 63, zadbana, kulturalna, oczytana. Poznam wol
nego pana z Trójmiasta lub bliskich okolic. Pan nie może nad
używać alkoholu. Chętnie odwiedzę pana i w rewanżu zaproszę
do siebie. Mile widziane foto. Odpowiem na każdy poważny list.
Telefon ułatwi kontakt. Cel towarzyski.
sygn. 2656
•
Kawaler, 23 lata, 170 cm, brunet, wesoły optymista, poznam
dziewczyny do lat 23 z okolic Gdańska i Tczewa. Jestem nieza
leżny finansowo, dołącz foto, a na pewno odpiszę.
sygn. 2657

•
Mam 53 lata, 159 cm, szczupłą budowę ciała, wykszt, wyż
sze. Jestem osobą subtelną, czułą, wrażliwą, równocześnie zde
cydowaną i lojalną. Nie mam żadnych nałogów, zobowiązań.
Poznam pana na dobre i na złe, o szerokich zainteresowaniach,
z poczuciem humoru, kawalera lub wdowca. Odpowiem na każ
dy list.
sygn. 2658
\

•
Uśmiechnięta 22-latka, być może ładna, bez nałogów i zobo
wiązań. Poznam pana do 27 lat, katolika o pięknej duszy, inteli
gentnego, niekaranego, poważnie myślącego o przyszłości. Je
stem współwłaścicielką dobrze prosperującego gospodarstwa
rolnego na Kaszubach.
sygn. 2659
•
Samotny domator, 30 lat, 180 cm, lubiący przyrodę, spacery,
ogródek i majsterkowanie, niezależny finansowo. Pragnąłbym
poznać kobietę w wieku 25-35 lat, może być z dzieckiem, która
czuje się samotna, nie szuka przygód. Odpowiem na każdy list.
Foto mile widziane. Andrzej z Gdańska.
sygn. 2660
•
Mam na imię Jacek, 32 lata, jestem wysokim (186 cm) brune
tem o zielonych oczach, w których kryje się moja romantyczna
dusza. Jestem spod znaku Wagi. Kocham spacery brzegiem mo
rza i jesienny las oraz kwiaty. Pragnę poznać szczerą dziewczy
nę, która kocha przyrodę i chciałaby posłuchać, jak czytam jej
wiersze na złotej plaży.
sygn. 2661
•
Przystojna, wolna blondynka, 57/168, średnie wykszt., bez
nałogów, na emeryturze, optymistka, pozna przystojnego, wol
nego pana do 62 lat, powyżej 180 cm, z wykształceniem i po
czuciem humoru. Cel towarzyski.
sygn. 2662

Jeśli jesteś 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.

KUPON ę&jdwaerca

GWIAZDKA

Koncert na Boże Narodzenie

Święta z Mozartem
Moniuszką

ziś w piątek
o godz. 19
w sali Teatru
Impresaryjne
go w Słupsku
odbędzie się
ostatni kon
cert jubileuszowy z okazji 25lecia działalności instytucji.
Ostatnie w tym roku spotka
nie z muzyką będzie miało
szczególny charakter. Muzyka
wybrana przez Bohdana Jarmołowicza sprzyjać będzie
kontemplacji i mimo swojej
powagi - wprowadzi nas w ra
dosny okres Świąt Bożego
Narodzenia. Usłyszymy wiel
kie dzieło oratoryjne Wol
fganga Amadeusza Mozarta,
jego wspaniała mszę C-dur,
zwaną koronacyjną. Utwór
ten napisany został w Sal
zburgu na uroczystość koro
nacji wspaniałego obrazu
Matki Boskiej w odpustowej
miejscowości Maria-Plein,
w pobliżu Salzburga. Jest to
jedna z najczęściej wykony
wanych kościelnych kompo
zycji Mozarta. Do popularno
ści tego dzieła przyczyniły się
między innymi chwytliwa te
matyka, proste homofoniczne
potraktowanie chóru oraz in
teresująca forma. Drugą kom
pozycją, która wypełni pro
gram koncertu będzie II Lita
nia Ostrobramska Stanisława
Moniuszki. W obu utworach

Słupska orkiestra wprowadzi nas w świąteczny nastrój.
Fot. APR-SAS

poza orkiestrą występuje kiestrę w Litanii Ostrobram
czworo solistów i chór. Będą skiej. Mszą Koronacyjną dy
to młodzi adepci sztuki wo rygował będzie Bohdan Jarkalnej z Gdańska Aleksandra mołowicz. Słowo o muzyce
Kucharska-Szefler - sopran, wygłosi Wiesław SuchowiejAlicja Rumianowska - alt, ko. Sprzedaż biletów prowa
Krzysztof Drzewiecki - tenor dzi Impresariat Orkiestry
i Piotr Macalak - bas. Partie i Teatru w godz. 9-16 oraz ka
chóralne wykona Chór Poli sa na godzinę przed koncer
techniki Gdańskiej przygoto tem. Bilety w cenie 15 zł nor
wany przez Mariusza Mroza, malny i 10 zł — bilet ulgowy.
który poprowadzi chór i or (ket)

Kolejna propozycja Rubinstein Quartet

Posłuchaj na Święta

I

stniejący od 1993 roku
Rubinstein Quartet wy
stępował na licznych fe
stiwalach muzyki kameral
nej w Polsce, w większości
krajów Europejskich, a także
w Japonii. Poza intensywną
działalnością koncertową,
zespół może poszczycić się
licznymi nagraniami radio
wymi, telewizyjnymi i płyto
wymi. Efektem pracy arty
stycznej kwartetu jest mię
dzy innymi krążek „Cztery
pory roku" Vivaldiego w uni
katowym opracowaniu na
smyczki i harfę, który został
entuzjastycznie przyjęty za
równo przez krytykę, jak
i publiczność. I choć podsta
wą repertuaru Rubinstein
Quartet jest wielka literatura

klasyczna i romantyczna, ze
spół sięga również do muzy
ki współczesnej. Rezultatem
poszukiwań nowych brzmień
i dowodem ciągłego rozwoju
kwartetu jest ta, szósta już
w dorobku płyta raneQ. Nie
tylko krytycy twierdzą, że
jest ona dobrym akordem na
początek jubileuszu 10-lecia
zespołu.
(ket)

Skład Rubinstein
yuartet
•Piotr Redel - skrzypce
•
Tomasz Gołębiewski - skrzypce
•
Mirosław Pejski - altówka
•Jolanta Żebrowska - wiolon
czela

Tytuł

Godzina

Jarmark z Aniołami

Aniołek na Boże Narodzenie pod takim tytułem odbędzie się
dziś drugi dzień Jarmarku
Gwiazdkowego.
Program
1 0 - 1 4 Blok artystyczny przy
gotowany przez słupskie szkoły
- koncert kolęd
- Jasełka Bożonarodzeniowe
- przedstawienie „Opowieść wi
gilijna"
- konkursy i wspólna zabawa
14 -14.05 Rozpoczęcie bloku
artystycznego przygotowanego
przez Młodzieżowe Centrum
Kultury w Słupsku
14.05 -14.20 Studio Piosei^
Dagmara Kojda „Kolędy"
14.20 -14.25 Mój Świąteczny
Aniołek - konkurs rzeźby śnie
gowej lub plastyczny w zależno
ści od warunków pogodowych
14.25 -14.35 studio Piosenki Anna Węcławska, Patryk Rekowski, Mateusz Rekowski „Kolędy"
14.35- 14.50 Nasza Kolędakonkurs rodzinny
14.50 - 15 Jasełka - spektakl
teatralny przygotowany przez
uczniów z III LO
15 - 15.20 Mój Świąteczny
Aniołek - rozstrzygnięcie kon
kursu
15.20 -15.40 Aukcja Aniołków
wykonanych przez pracownię
plastyczną MCK
15.40 -15.50 Studio Piosenki Monika Baranowska „Kolędy"
15.50-16.10 Aukcja cd
16.10 - 16.25 Co może wisieć
na świątecznej choince - kon
kurs skojarzeń
16.25 -16.30 Studio PiosenJs
senj^Natalia Sikora „Kolędy"
16.30 -16.45 Prezent odI fi)
Ai^P
ka - konkurs
16.45 -17 Świąteczny Łańcuch
Aniołków

(ket)

WYDAWNICZE
NOWOŚCI
Ta płyta pozwala odetchnąć
od codziennego zgiełku.

Kompozytorzy
Joachim N.Mencel, Leszek Kuła
kowski, Włodzimierz Nahorny,
Krzesimir Dębski, Krzysztof Herdzin, Adam Manijak, Paweł Serafiński

Cena

W słupskim EMPIK-u jest już dłu
go oczekiwana przez słupskich
czytelników „Choroba dyploma
tyczna" Daniela Passenta. Jest to
barwna/niekiedy humorystyczna,
niekiedy uszczypliwa opowieść
0 blaskach i cieniach życia pol
skiego ambasadora. Kiedy dzien
nikarz o przenikliwym spojrzeniu
1 ostrym piórze zmienia się w dy
plomatę, to musi powstać z tego
zajmująca książka. Daniel Passent
został w 1996 roku ambasado
rem Polski w Chile. Dało to możli
wość opisania tego kraju, ale tak
że odpowiedni dystans, pozwala
jący jaskrawiej dostrzec polską
politykę, jej ludzi, mechanizmy
oraz związane z tym absurdy.

(ket)

Milenium, Słupsk, ul. Stary Rynek, tel. 842 51 91
piątek-poniedzialek (20-23 grudnia)
Mustang z dzikiej doliny

16.30

15,12 zł

Śmierć nadejdzie jutro

18.15

15,12 zł

Edi

20.30

15,12 zł

Rejs, Słupsk, ul. 3~go Maja 22, tel. 843 11 30

Piątek 20.12

piątek, sobota (20-21 grudnia)
Głośniej od bomb

18

9 zł

19

12 zł

18

10 zł

Delfin, Ustka, ul. Marynarki Polskiej 87
piątek-niedziela 20-22 grudnia
Jak to się robi z dziewczynami
Uciecha, Człuchów, ul. Szczecińska 4, tel. 83411 11
Dzień świra

TWECTRA
•„Obserwator" - serwis infor
macyjny
•„Moja metamorfoza" - (11)
- magazyn rozrywkowy
•
„Spotkania z medycyną" (5) -poradnik
•„Premiery Listy Przebojów" zapowiedzi muzyczne

Sport

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych
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R\/tn\A/ck
Bytowski/Miastecki/Człuchowski/Echo
Ziemi Lęborskiej

W SKRÓCIE

Piłka nożna. Podsumowanie B klasy

A klasa
Tabela po rundzie jesiennej.
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
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
^^Kurier/Grom Nakla
^PrSokół Wyczechy
8. Arkonia Pomysk Wielki
9. Drzewiarz Rzeczenica
10. Stegna Parchowo
11. GTS Czarna Dąbrówka
12. Juve Uniechów

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

23
20
20
19
17
16
14
14
13
11
10
5

29:16
25:14
22:17
33:18
29:28
18:18
18:24
21:23
26:38
23:27
22:25
18:36

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

26
23
20
19
18
17
15
13
12
11
8
4

33:19
28:16
23:16
22:20
20:15
20:14
27:26
23:21
15:18
25:31
19:30
13:42

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

29
25
17
17
16
15
15
15
13
11
11
5

32:15
36:20
35:26
23:24
32:27
23:22
29:31
18:27
23:28
25:30
20:25
22:43

Magie już wie

B klasa
~ TabeEpo rundzie"]esiennej~~
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

33:8
22:10
20:7
20:12
20:17
11:15
7:15
3:48

7
7
7
7
7
7
7
7

20
13
12
11
10
7
3
2

30:8
13:11
16:10
16:14
9:16
7:17
8:15
8:16

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 Nie
zabyszewo.
(res)

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 jest
dr Wiesław Wika, pracownik
Akademii Wychowania Fi
zycznego w Gdańsku. Wykła
dowcami 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.

Jeszcze na wiosnę Btękitni/Salus Bierkowo grali w A-klasie.

W pierwszej kolejce 23 marca w randzie wiosennej
zmierzą się.
GrupaI- 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 Redzikowo,
II grupa - Błękitni Główczyce - Polonez Bobrowni
ki, Pomorze Potęgowo - Iskra Gogolewo, Skotawa
Budowo - Rowokół Smołdzino, Orkan/Seeger Cecenowo - Zenit Redkowice, Chrobry Charbrowo - Le
śnik Cewice, ZS Damnica - Piast Wrzeście.
|Grupa IH - 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.

Kursy
na trenera

rundzie
je
siennej w kla
sie B rozegra
no 56 spotkań,
co niektóre z
nich na papierze, bo parę
meczów zakończyło się wal
kowerem. Ten wirus dotknął
szczególnie grupę pierwszą.
Z różnych powodów zespoły
oddawały pole bez walki.
Niektóre z powodów finan-.
sowych, inne ze względu na
absolutną inercję organiza
cyjną. Szkoda, bo przecież
futbol powinien dawać ra
dość i przyjemność - wszyst
kim, i kopiącym i oglądają
cym. Okazuje się, że - jak w
wielu przypadkach na słup
skich boiskach, tak jednak
nie jest.
W
grupie
pierwszej
strzelono w ciągu jesieni 135
goli, co daje zupełnie niezłą
przeciętną na jeden mecz 4.8 bramek. Rekordowa pod
tym względem była szósta
kolejka, w której Błękitni/Sa
lus Bierkowo przegrali na
własnym boisku z Soko
łem/Jantarem Szczypkowice
1:17. Osiem drużyn tej grupy
zdobyło wtedy 26 goli, co jest
rekordowym wynikiem. Jed
nak nie osiągnęły by tego
gdyby nie słabość Błękit
nych/ Salus Bierkowo. W
drugiej grupie drużyny zdo
były 104 bramki, przeciętna
na jedno spotkanie wynosi
3.7 gola. Rekordowa pod tym
względem była czwarta ko
lejka - wtedy napastnicy 20
razy znajdowali drogę do
siatki.

•Największe rozczarowa
nie. Postawa spadkowicza

Błękitnych/Salus- Bierkowo.
Zespół niedawno jeszcze
grający w A klasie i mający
ambicje walki o awans, oka
zał się być zupełnie nieprzy
stającym do innych drużyn.
Nie zdobył ani jednego
punktu, a w międzyczasie w

trzech przypadkach oddawał
punkty walkowerem. Już w
pierwszej kolejce nie dotarł
do Wodnicy na mecz z Tuka
nem. Potem w czwartym ter
minie bierkowianie w trak
cie meczu z Krokusami ulegli
zdekompletowaniu. W ostat
niej kolejce nie stawili się na
mecz. Jeżeli dodamy do tego
także wycofanie z rozgrywek
Słupskiej Klasy Okręgowej
juniorów obu drużyn Błękitnych/Salus Bierkowo to bę
dziemy mieć obraz „czarnej
rozpaczy"
w
tej
miejscowości. Znamienne
jest to, że gdy Błękitni lądują
na najniższym miejscu, Łu
kasz Więckowski wychowa
nek tego klubu debiutuje w
barwach IV ligowego Gryfa
95 Słupsk. A więc jeśli się
chce to można, a z tego co
mówią trenerzy słupskiego
zespołu przy ciągłej pracy i
woli walki Więckowski może
być doskonałym zawodni
kiem uzupełniającym linie
obronne Gryfa 95. A na nad
miar dobrych defensorów w
Słupsku nigdy nie narzeka
no.
Paradoksalnie Błękitni i
na wiosnę nie muszą się sta
rać, wszak już niżej spaść nie
można.

•Rewelacja

rozgrywek.

Jest nim lider grupy II, Magie
Niezabyszewo. Tylko raz
stracił punkty remisując na
boisku trzeciej drużyny w ta
beli Smoków Podole, 4:4. Po
za tą stratą odniesioną w
przedostatniej kolejce rundy,
Magie kroczył od zwycięstwa
do zwycięstwa. I tylko w jed
nym z meczów musiał się za
dowolić strzeleniem tylko
trzech goli. W pozostałych
napastnicy
Magica
nie
oszczędzali rywali, aplikując
im po 4-6 bramek. Przewaga
jaką sobie Magie wypracował
i fakt, że drugi w tabeli Inter
Świerzenko podejmować bę

sędziego
dzie zespół z Niezabyszewa
dopiero w ostatniej kolejce
pozwala na daleko idące
wnioski. Już teraz możemy
powitać Magica w A-klasie.
iym bardzie, że i druga run
da poprzedniego sezonu czyli wiosna 2002 w wykona
niu piłkarzy obecnego lidera
była podobna. Same zwycię
stwa.
•Niespodzianka. Bardzo
dobra postawa beniaminka
tego poziomu Słupi Kwako
wo. Jak na nuworysza przy
stało Słupia rozpycha się w
towarzystwie ligowców w
grupie II, bez szacunku dla
bardziej
doświadczonych
drużyn. Trzy zwycięstwa w
trzech pierwszych grach i
dopiero porażka na swoim
terenie z silnymi Smokami
2:3, zatrzymała dobrą passę.
Skutecznie, bo od tego mo
mentu Słupia już nie potrafi
ła rozstrzygnąć meczu na
swoją korzyść. Mimo to i tak
zasługuje na pochwałę.
•Znak zapytania. To, że
recesja dopadła takie kluby
jak Fiorentina czy nawet Lazio czy FC Kaiserslautern
wiedzą wszyscy. Dlatego nie
ma się co dziwić klubom z
tak niskich lig, że ledwo wią
żą koniec z końcem. Np. - pi
saliśmy już o tym - Victoria
Wrząca oddała dwa mecze
"wyjazdowe walkowerem, bo
nie było jej stać na opłacenie
przejazdów. Chwała więc in
nym drużynom, że jakoś so
bie radzą i potrafią związać
koniec z końcem. Jak długo?
W grupie pierwszej aż
trzy drużyny usadowiły
się na szczycie tabeli i będą
rywalizować o awans do kla
sy A. Stawka w tej grupie jest
tak wyrównana, że nawet
czwarty i piąty zespół w ta
beli jest w stanie zakończyć
wiosnę na pierwszym miej
scu. Oby sprzyjało to sporto
wej rywalizacji.
(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)
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Dziennik
Bałtyckimi
Zamów prenumeratę

O 800 1500 26

piątek
20 grudnia 2002 r.

wybrzeża
Dziennik Bytowski/Miastecki

Rozmaitości

Koszykówka. Dotkliwa porażka

Pogrom na wyjeździe
oszykarze TKKF
FCPK Bytów prze
grali na wyjeździe z
Rafinerią Gdańsk
58:84. Była to ich
druga porażka w lidze okrę
gowej.
Mecz z Rafinerią był naj
słabszym spotkaniem bytowskiego zespołu w całych roz
grywkach. Pierwsza kwarta
miała wpływ na przebieg ca
łego spotkania. Bytowiacy
przegrali ją 4:23.
Drużyna grała fatalnie.
Gracze nie potrafili trafić do
kosza, blokować a nawet ko
złować prawidłowo piłki.
- Gdańszczanie to wysoki,
wyrównany zespół - mówi
Maria Latusek, trener FCPK.
- Chłopcy się ich wystraszyli
i zapomnieli podstawowych
reguł w grze. Pierwsze 10 mi
nut ustawiło całe spotkanie.
W miarę upływu czasu
mecz się nieco wyrównał.
Drugą kwartę bytowski ze
spół przegrał już tylko 15:22.
Najlepiej FCPK zaprezen
tował się w trzecie odsłonie.
Celnie rzucali Michał Woronkowicz i Jarosław Witka.

Bytowscy koszykarze doznali drugiej porażki •

Bytowiacy wygrali tę część
25:16.
Ostatnia kwarta to ponow
nie przewaga gospodarzy.
Rafineria zwyciężyła 25:15.

Fot. archiwum

W całym meczu najwięcej
punktów dla FCPK zdobyli:
Michał Woronkowicz 22,
Marcin Urbanowicz 15 i Ja
rosław Witka 11.
(U)

POWAŻNA firma poszukuje osób
odważnych i komunikatywnych.
Dużo wymagamy, wysoko wynagadzamy, 0-692-524-558
PRACOWAŁEŚ w Niemczech,
Holandii, Austrii, odbierz podatek
najtaniej!
Najskuteczniej!
058/301-82-63
PRACOWAŁEŚ w Niemczech,
Holandii, Austrii, odbierz podatek
najtaniej!
Najskuteczniej!
058/301-82-63

SPECJALISTA ds windykacji, do
świadczenie referencyjne. 0-608122-900

FIAT Seicento 1,1 Van dwuletni
ciężarowy. 059/810-42-69, 0600-285-881

TECHNIK ekonomista podejmie
pracę w handlu, poligrafii lub in
ną. 0-505-736-217

FIAT Tipo 1,6 benz. 94 r„ 11500
zt, lub zamiana na tańszy.
059/847-51-88

TECHNIK ekonomista praca
w handlu, poligrafii lub inna. 0505-736-217

FORD Escort combi 1,4 GHIA
98/99. 0-502-909-952

RENCISTA 48- letni, prawo jaz
dy, jako dozorca, parkingowy, in
ne, (058)672-93-19
STUDENT IV roku turystyki, an
gielski, komputer, „B" komunika
tywny, uczciwy, Stupsk. 0-609441-206
ŚREDNIE archiwum, komputer,
III grupa, sumienna 059/844-0995

FORD Escort Combi 1,4 GHIA
98/99 0-502-909-952
FORD Escort combi 1,4 GHIA
98/99 r„ 0-502-909-952
FORD Mondeo Kombi 1,6 ,1996
rok rok, 0-59/86-26-382, 0-604528-371
FSO 125,1500, 88 r., 750 zt, tel.
Gdańsk (058)305-33-25, do
15.00, (0502)194-283
MAZDA 3231,5 89r„ 107000 km,
5 biegów, 6700 zł, czerwona,
059/843-64-47

GERMANISTA emeryt, nauczy
ciel niemieckiego, poszukuje pra
cy w hotelu lub prywatnie,
058/672-49-35
KAFELKARZ, szpachlarz, ma
larz- ptyty gipsowe, ocieplanie
budynków, uczciwie, solidnie,
0503/95-38-90
MAGISTER Filologii Polskiej
udziela korepetycji i przepisuje
prace wraz z przeprowadzeniem
korekty, tel. 0607/058-532
MASAŻYSTA z doświadczeniem
w kręgarstwie i refleksoterapii,
0503-372-528

AUDI 80 1,6 82r., niebieski, H,
AFx2, R, dwudrzwowy. 0-609100-496
CITROEN Xsara, poj. 1,9, diesel,
1998 r., wiśniowy metalik, stan
idealny, tel. 0602/802-460
FIAT 125p, 1975 r., na chodzie,
blacharka kompletna, silnik po
kapitalnym remoncie, na części
lub w całości, 500 zt, (0503)9538-90

PERKUSISTA poszukuje pracy
w zespole, tel. 0602/802-460

FIAT 125p, niebieski, stan dobry,
po tunningu, cena 700 zt do
uzgodnienia, 0-502-866-076

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

FIAT Seicento 1,1 Van, dwuletni,
ciężarowy. 059/810-42-69, 0600-285-881

BYTÓW. W Gimnazjum nr 2 powstał Szkolny Eu

ropejski Klub „Eurokrąg". Do klubu mogą nale
żeć wszyscy uczniowie oraz nauczyciele ze szko
ły.
- Naszym celem będzie propagowanie idei zjed
noczenia Europy i poszerzanie wiedzy z zakresu
najnowszej historii naszego kontynentu - mówi
Piotr Sugiewicz, prezes SKE. - Chcemy organi
zować spotkania i zajęcia pozalekcyjne oraz
uczestniczyć we wszystkich konkursach związa
nych z Unią Europejską.
Klub ma już swoje godło, hymn, motto oraz sta
tut. Podczas wczorajszej inauguracji odbył się
konkurs z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej.
Pierwsze miejsce zajęła klasa III D, drugie I G a
trzecie klasa II E.

godz.13 odbędzie się kon
went wójtów i burmi
strzów powiatu bytowskiego. To pierwsze spo
tkanie włodarzy nowej
kadencji. Zostaną omó
wione zasady współpracy
między gminami a powia
tem. Zostaną powołane
nowe rady społeczne przy
szpitalach, w skład któ
rych wejdą przedstawi
ciele rad gmin. Na spo
tkaniu podsumowane zo
staną inwestycje związa
ne z ochroną środowiska
i przedstawione plany na
przyszłość.
(IWA)

(MiKa)

ZDROWYCH,
WESOŁYCH
I SPOKOJNYCH ŚWIĄT
BOŻEGO
NARODZENIA

WSZYSTKIM

wyżej skoczyła Renata Gór
ska - 105 cm, a wśród chłop
ców Maciej Miniach - 140
cm.
W kategorii open Krzysz
tof Prabucki i Radosław To
czek skoczyli po 175 cm.
Zwyciężył jednak Krzysztof
Prabucki, oddając mniejszą
liczbę skoków. Dla Roberta
Toczka - dziesięcioboisty 175
cm jest nowym rekordem ży
ciowym.
(U)
OPEL Vectra, 1.8, benz., 1990 r.,
platynowy metalik, wyposażony,
zdabany, pełna dokumentacja,
cena 11.500 zt, Chojnice, tel.
052/397-80-76
OPEL Vectra, poj. 1,8, 1990 r„
zadbany, wyposażony, pełna do
kumentacja, sprzedam lub zamie
nię na Opla Astrę, tel. 052/39780-76
OPEL Vectra, poj. 1,8, 1990 r„
zadbany, wyposażony, pełna do
kumentacja, sprzedam lub zamie
nię na Opla Astrę, tel. 052/39780-76
OPEL VectraB, 1,616 V, 1996 r„
140 tys. km, 27 500 zt, inst. gazo
wa, AS, BS, CZ, EL, ES, I, R,
ABS, srebrny metalik, (0503)0197-27
PEUGEOT 205 1,9 d, 1991 rok,
3-drzwiowy, czerwony, cena
7000 zt, 0-602-869-102
PEUGEOT 206, 1,9 D, 2001 r.,
błękitny metalik, 5 - drzwi, bogate
wyposażenie, tel. 0602/802-460

MERCEDES beczka 2000, 1980
r., benz./gaz, ciemna zieleń, 4600
zł, do uzgodnienia, (0503)95-3890

PEUGEOT 405, 1,6 benzyna gaz, czarny, 1989 rok, zadbany,
konserwowany, cena do uzgod
nienia, 0-605-855-637

OPEL Kadett, 1994 r„ 1.6, benz.,
metalik, lustera i zderzaki w kolo
rze nadwozia, AA, S, R, 5 - drzwi,
cena 7.900 zł, do uzgodnienia,
Chojnice, tel. 0504/796-101 lub
052/398-18-01

POLONEZ, 89 r., na chodzie,
stan dobry, w całości lub na czę
ści, 059/832-28-86

OPEL Kadett, poj. 13,0 HC, 1983
r., 5 - drzwi, hak, szyberdach, ce
na 2.300 zt, Chojnice, tel.
0504/623-255

Bliżej Unii

BYTÓW. Dzisiaj o

ODBIORCOM
NASZYCH USŁUG

MERCEDES 190 E 91 r., 16500
zł. 059/845-32-64

OPEL Kadett, cena 7.800 do
uzgodnienia, 1991 r., 1,6, benz.,
srebrny metalik, lusterka i zderza
ki w kolorze nadwozia, 5 - drzwi,
AA, S, R, Chojnice, tel. 0504/796101 lub 052/398-18-01

W SKRÓCIE

iKonwent

Skoki zamiast biegów
W imprezie wzięło udział
28 zawodników podzielo
nych na 5 kategorii.
Wśród uczestników ze
szkół podstawowych, wśród
dziewcząt zwyciężyła Marze
na Leśniewska z wynikieml20 cm. Wśród chłopców
najlepszym okazał się Mar
cin Barniak przed Grzego
rzem Trederem - obaj po 128
cm.
W kategorii gimnazjali
stów, wśród dziewcząt naj

serwis informacji lokalnych

ZAPOWIEDZI

Borzytuchom. Zawody w szkole

sobotę, w Miejskim
Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Bytowie
miała odbyć się kolejna edy
cja biegów przełajowych w
ramach Grand Prix 2003. Ze
względu na oblodzenie trasy,
już po raz drugi organizato
rzy odwołali zawody. W za
mian, w sali gimnastycznej w
Szkole Podstawowej w Borzytuchomiu zorganizowano
konkurs skoków wzwyż.

www.naszemiasto.pl

BYTOWSKIE
WODOCIĄGI

VW Golf I, 1,4 benzyna, cena
1600 zł, 0-59/86-31-037
VW III, 1995 r„ 1,9 TD, 5 drzwi,
srebrny metalik, 20500 zł,
058/684-32-92, 0601-160-439
VW Passat Combi 21,95 r., biały,
dużo dodatków, 23000 zł,
059/842-82-44
A! Gotówka osobowe do
30.000,- 552-48-88

SILNIK Fiat Ducato 2,5 TDI, stan
bdb, 0-602-872-569 lub 0-692519-320
SKODA Favorit 91 r., 73000 km
hak, bagażnik, 5000 zł. 059/81458-24

A! Osobowe, gotówka natych
miast 058/554-20-22

CHIP do TDI, CDI itp., oraz do
dostawczych,
nowy,
tel.
0609/200-497

FIAT Punto, Brava, Siena, Se
icento lub inny, 058/56-139-14,
0505/037-647

I do Opla: silnik, skrzynia
biegów, zbiornik, oś tylnia, 0605274-595

MERCEDES 124 combi od 90 r.,
do 28000 zł. 059/842-82-44

KOŁA używane 650/20 Robur.
059/842-02-80

OPEL Astra, Corsa, Vectra, VW
lub inny, 0606/385-862, 058/56139-14

MAGNETYZER, zmniejszenie
zużycia paliwa o 13%, wzrost dy
namiki 5%, nowy, tel. 0609/200797

RENAULT 19, Megane, Clio lub
inne, tel. '0505/037-647, 058/56139-14

MZETZ150,1988 r„ cena 400 zł,
tel. 052/554-27-93

GOTÓWKA

zachodnie od

1990, 0606/753-410
POWYPADKOWE, uszkodzone,
zachodnie, 671-59-62, 0601/800490
SILNIK 1.8 TD- Mitsubishi,
0501/029-201

I00- auta powypadkowe

0604-235-892

AUTOWYNAJEM Zastępcze- Re
fundacja z OC, 058/552-75-22,
0601/651-672
rozbite,

0607-515-770

KOŁA zimowe 5.60-1S, w opo
nach: szpilki metalowe, (058)67266-22

GOŚCICINO k. Wejherowadziałka budowlana, tanio, 0691796-397
GRABNO k. Ustki, dziatki budow
lane sprzedam, 059/814-64-46

0604-412-810

DAEWOO, Renault, Fiat, Skoda,
Peugeot lub inny, 058/56-139-14,
0602/31-28-73

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

PRZYCZEPA D-4h-A, 1000 zt,
sprzedam, 059/833-43-29

!00 auta powypadkowe

BRYCZKĘ sprzedam, (059)82187-64

POLONEZ Truck, 1,6 benzyna,
rok produkcji 1992, tel. 058/56303-30 w godz. 7.00-15.00
POLONEZ Truck, 93 r„ 5-osobowy, po remoncie, benz./gaz, 83237-40

I000- powypadkowe, rozbi
te, (058)556-96-25, 0604846-202

CHOJNICE, mieszkanie 71,5
m kw. 4 pok., III p., balkon duży
loggia, 70 000 zt, własnościowe,
(052)397-42-43
CHOJNICE - działka 700 m kw,
tel. 0608/472-206
CHOJNICE - działka na Osiedlu
Leśnym, 700 m kw, tel. 052/39733-28
CHOJNICE - mieszkanie 3 - po
kojowe, 60 m k,w IV piętro, pry ul.
Książąt
Pomorskich,
tel.
0604/812-436
CHOJNICE - mieszkanie 3 - po
kojowe, na os. 700 - lecia, tel.
052/397-63-86
CHOJNICE - obrzeże miatsa, 1
ha z podziałem na 5 działek bud.
- rzemieśniczych, pilnie sprze
dam, tel. 0601/836-320
CHOJNICE - pilnie sprzedam
mieszkanie własnościowe, 60
m kw, IV piętro, przy ul. Jana
Pawła II, tel. 0502/601-272
CHOJNICE - tanio sprzedam
mieszkanie przy ul. Jana Pawta
II, 60 m kw, IV piętro, tel.
0502/601-272
GDYNIA Kamienna Góra, ll/IIJ p.,
57,4 m kw., parkiet, łazienka
i WC oddzielnie, jasne, słonecz
ne, duży strych, piwnica, 150 tys.
zł, (058)620-89-07 po 20,00
GDYNIA Suchy Dwór, działki bu
dowlane, (058)678-69-17

JERZWAŁD pojezierze iławskie
dom na wsi 175 m kw. nowy, ca
łoroczny, działka 7100 m kw.
z dostępem do jeziora tel.
0608/090-434.
KOBYLNICA k.Stupska 5 ha
piękne miejsce. 059/842-09-78,
0-691-380-270
KOBYLNICA k.Słupska 5 ha
piękne miejsce. 059/842-09-78,
0-691-380-270
LĘBORK ,ieszkanie 57
m kw, cena 48000 zł, 0-502969-465
LĘBORK centrum, lokal 70 m kw,
0-59/86-23-041
LĘBORK dom ul.Harcerzy 2e, pil
nie, 0-608-411-749
LĘBORK dom w stanie surowym,
otwartym 180 m kw, działka 970
m kw, petne uzbrojenie, 0-59/8622-738
LĘBORK działka budowlana
w pasażu handlowym ul.Olimpij
czyków, pilnie, 0-602-709-471
LĘBORK garaż przy ul.Orlińskiego, 0-59/86-31-041
LĘBORK garaż ul.Warszawska,
0-59/86-23-674

LĘBORK mieszkanie 3 pokojowe,
60 m kw, IV piętro, okna PCV,
opomiarowane , cena 55000 zt,
0-59/86-24-698
LĘBORK mieszkanie 4 pokoje,
I piętro, cena 85000 zt, 0-59/8626-008

LĘBORK mieszkanie 66 m kw,
okna PCV, II piętro, 0-59/86-23485
LĘBORK mieszkanie 67 m kw, 2
pokoje, 0-59/86-25-891
LĘBORK mieszkanie IV piętro,
72 m kw, parter, balkon, 0-59/8631-928
LĘBORK mieszkanie własnościo
we, bezczynszowe, 50 m kw
z garażem, cena 35000 zł, 0-501642-410
LĘBORK mieszkanie własnościo
we 43 m kw, 2 pokoje. II piętro,
umeblowane, ogrzewanie elek
tryczne, niski czynsz,miejsce na
garaż, cena 49000 zt do uzgod
nienia, 0049/30-32-57-426 wie
czorem
LĘBORK mieszkanie wtasnościowo-spółdzielcze, 60 m kw, III pię
tro, 0-59/86-22-155
LĘBORK okolice, działka budow
lana, tanio, 0-604-403-692
LĘBORK sklep 60 m kw, targowi
sko miejskie, 0-59/86-23-420 po
18.00

LĘBORK sklep narożny 12 m kw,
targowisko miejskie, 0-59/86-23420 po 18.00

LĘBORK garaż własnościowy 22
m kw, ul.Komuny Paryskiej, 059/86-23-420 po 18.00

LĘBORK ul.Czotgistów, garaż, 0604-204-921,0-59/86-33-556

LĘBORK mieszkanie 2 pokoje,
50 m kw, nowy blok, blisko cen
trum, okna PCV, 0-59/86-22-442

LUBKOWO- budowlana, 1923 m,
80 m od jeziora, uzbrojona, 0600216-103, (058)672-93-08

NOWA Wieś Lęborska, dom 270
m kw z garażem,do wykończenia
tylko elewacja, działka 2000
m kw, cena 1000 zł/m kw, możli
wa zamiana na mieszkanie 2-3
pokojowe z doptatą, 0-693-390654
NOWA Wieś Lęborska działki bu
dowlane - prąd, woda, 0-606- 474-115

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 mieszka
nie spółdzielczo - własnościowe,
60 m kw, IV piętro, na stre bu
downictwo, tel. 0502/601-272

NOWOGRÓDEK
posiadłość
agroturystyczna, www.nowogrodek.prv.pl. 0-503-659-789

GDYNIA- okazja! Budynki maga
zynowe, produkcyjne, biurowomieszkalne, 4.500m, 350.000,0601/20-33-79

NOWOGRÓDEK rancho w lesie,
www.nowogrodek.prv.pl 0-503659-789

GOŚCICINO- odnajmę mieszka
nie 1- pokojowe, 350 zł + kaucja,
opłaty, 0501-834-316

PALUBICE k. Sierakowic dziatki
budowlane nad jeziorem, blisko
lasu 058/681-92-55

LĘBORK, 3-pokojowe mieszka
nie do wynajęcia, (059)862-5809, (0604)85-42-16

Rytel-dom, 110mkw, b. ład
nie położony na skraju lasu,
dużo dębowych wykończeń,
stan b. dobry, ciepły, wodo
ciąg, tel., CO, kominet we.
i zewn., doskonały do za
mieszkania
całorocznego
i letniskowego, cena 120.000
zł, tel. 052/398-53-14 lub
0601/859-646

LĘBORK centrum, mieszkanie 53
m kw do wynajęcia, 0-502-329055

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

LĘBORK mieszkanie 4 pokoje,
76 m kw, I piętro, komfortowe,
własnościowe zamienię na dwa
mniejsze lub kawalerkę z dopłatą,
0-604-907-269 po 19.00

SIERAKOWICE okolice działki
gospodarczo-budowlane różne
wielkości 10 zł/mkw 058/681-9255
SKARSZEWY, dom 116 m kw.,
dziaj^^OI m kw. Zdecydowanie
spi^H 058/588-04-04
STAROGARD Gd., dom w stanie
surowym, na działce 957 m kw.
możliwość powiększenia działki
do 2400 m kw., 0602/300-689,
058/561-20-14 po 20.00
STAROGARD Gd.- 3 km od mia
sta, nowy dom, 150 m kw., obok
las, staw, jeziora. Działka 3200
m kw. 170.000 zł, 058/56-16-851
STAROGARD Gd.- centrum,
Dom Handlowy „Vincent" odnajmie boksy na parterze i I piętrze,
058/775-03-00
SZYNWAŁD 11 dom 90 m kw.
pomieszczenia gospodacze 420
m kw. nowe; 19.68 ha gruntu rol
nego
WEJHEROWO (ul. św. Jana)-no
wa, słoneczna kawalerka, 29 m,
(058)672-19-88 po 20.00

LĘBORK centrum lokal 50 m kw
do wynajęcia, 0-59/86-25-697
LĘBORK kawalerka 24 m kw do
wynajęcia, 0-59/86-26-857, 0607-488-021

LĘBORK pokój do wynajęcia
osobie samotnej z możliwością
korzystenia z kuchni i łazienki, 059/86-26-560 po 15.00
LĘBORK ul.Kossaka pomiesz
czenie 60 m kw na sklep, biuro,
inne do wynajęcia, 0-604-403692
LĘBORK zamienię 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój,
własnościowe na kwaterunkowe,
0-59/86-28-739

WEJHEROWO- mieszkanie 3pokojowe, 53 m, II p., zadbane,
0605-463-578
BORY Tucholskie - duża działka
letniskowa (13.600 m kw), tel.
0600/972-983
CHATY- domy z bali 089/622-6845 www.wasco.pl
DZIAŁKA 30 arów, nad jeziorem,
1200 m od morza, Kopań gm.
Darłowo, 094/314-18-39

LĘBORK dom, może być do re
montu, 0-605-554-175
LĘBORK dom nowy, 0-608321-745

LĘBORK okolice dziaika
budowlana, 0-604-403-692

BOLSZEWO- odnajmę luksusuowe mieszkanie np. na weeken
dy, preferowane firmy, (058)67663-90
BOLSZEWO k. Wejherowa- od
najmę mieszkanie 2- pokojowe,
preferowane bezdzietne małżeń
stwa, (058)676-63-90
BYTÓW wydzierżawię pomiesz
czenie w centrum miasta, 0-606904-242
BYTÓW wynajmę lokal o pow. 82
m kw, II piętro, (059)822-33-89
CHOJNICE - oddam w najem ga
raż lub sprzedam, przy ul. Czarna
Droga, tel. 052/397-16-21

0503/664-977. Ginekologia. Pe
łen Zakres

CHOINKI hurtowo sprzedam,
058/684-29-00

PIŁA elektryczna, łańcuchowa, 059/86-12-496, 0-602-295-791

BOAZERIE, deski podłogowe, li
stwy, 058/342-54-31

PŁYTY mozaikowe 22mm, pro
dukcja, 763-07-18

FOTEL sedesowy dla starszej
osoby lub niepełnosprawnej, wó
zek inwalidzki, nowy, 058/681-7242, 684-08-36

CHOINKI jodła kaukaska 2
m w donicach. 059/858-22-26

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

CZYSZCZENIE dywanów, 0-605957-821

PRALKA automatyczna, nowa,
z 2-letnią gwarancją, cena 590 zł,
0-59/86-24-241,0-505-733-412
RURY fi 100 di. 12 m, 120 zł/szt.,
fi 80 dł. 12 m, 120 zł/szt., fi 50 dł.
1,5 m, 5 zł/szt., 0504/953-723
SIATKA ocynkowana od 2,20
zł/m kw., powlekana od 4,30,
słupki, bramy. Skrzeszewo koło
Żukowa, 058/681-88-20

ŁUSZCZYCA: odstąpię rewela
cyjny lek! 032/276-70-27
RZUĆ palenie 15 minut, Gdynia
058/621-75-20, Gdańsk 058/52012-90

STOPNIE drewniane, od 55
zł/sztuka, 0-603-815-774
TELEWIZOR kolorowy, 14 cali,
z pilotem, sprzedam, (059)82253-96 po 18
TELEWIZOR kolorowy, 26 cali
z telegazetą, cena 300 zł.,
(59)822-63-16
TELEWIZOR kolorowy Crown
27", pilot, stereo,, półtoraroczny.
PILNIE! 059/814-58-07
WEŁNĘ mineralną grubości 15
cm, 30 m kw., 10 zł/m kw. Kartu
zy, 0606-649-868
ZEGAR stojący, 058/681-23-00
ZESTAW satelitarny, cyfrowy
Philips z nieaktywną kartą, nie
używany, 350 zł, 0503-372-528

CHOINKI sprzedam, 058/685-5029, dzwonić po 20
OLCHĘ
deski
0606/93-58-78

ZIEMNIAKI kupię - 0,12 zł
za kg, 0609-617-682

STÓŁ wibracyjny do produkcji pu
staków + forma, atrakcyjna cena,
tel. 052/398-52-82 lub 0606/994728

JAŁÓWKĘ wysokocielną sprze
dam, (059)821-87-64

KLACZ 6-letnia,

cena do uzgod
nienia. 059/821-60-74, 059/82165-49

TRYSKARKA do tworzywa, samorobna, oraz młynek do krusze
nia tworzywa, cena 1.200 zł,Choj
nice, tel. 052/397-73-27

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

URSUS 902, 1981 r., po kapital
nym remoncie, 21.500 zł, 0604687-430

KOCIĘTA - rozkoszne, 3 - mie
sięczne (czarny w białe łatki
i czarny) oddam bezpłatnie w do
bre ręce, tel. 052/397-11-07
Chojnice
KOŃ - klacz wysokoźrebna, trzy
letnia, gniada, typ ciężki,
058/684-16-80
KOŃ i jałowica cielna, sprzedam,
tel. 052/398-72-53
OWCZARKI Niemieckie, krótko
i długowłose, 8 - tyg. porodowodowe, zaszczepione, odrobaczo
ne, sprzedam, Tuchola, tel.
052/334-87-37

AGREGAT uprawowy (brona ak
tywna) + siewnik zbożowy, (3 m),
25.000 zł, 0604-687-430
BIZON 2056 1981 1 tys. motogodzin, stan idealny, 0-692-677-135
BIZON Z056,1989 r., ciągnik C 360 po remoncie 1979 r„ ciągnik
Forszmit ZT303 D, 1983 r., 100
KM, 4x4. Przyczepa niska wy
wrotka, rozrzutnik obornika jedno
lub dwuosiowy. 058/684-32-92,
0601-160-439
CIĄGNIK C- 360 1979 r., C-330,
Bizon Z056 1989 r., rozrzutnik
obornika 1 i 2 osiowy, przyczepa
niska wywrotka, 058/684-32-92,
0601-160-439

OWCZARKI Niemieckie, krótko
i długowłose, 9 - tygodniowe, porodowodowe, zaszczepione i od
robaczone, Tuchola, tel. 052/33487-37
OWCZARKI Niemieckie, po rodo
wodowych rodzicach, sprzedam,
tel. 052/554-14-92 lub 0692/331406

STARE moździerze, obrazy, pla
tery, przedwojenne meble, sre
bra, zegary. 059/843-38-34

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

TURYSTYKA! SPORT

MB 2638, 1995 r„ 6x4 do dłuży
cy, dźwig Meiller + wózek Doli
w ofercie inne, możliwość leasin
gu, tel. 069/334-03-73

PUDELKI miniaturowe, srebrne,
sprzedam, (058)686-46-36

PUDELKI Miniaturowe, srebrne,
sprzedam, tel..058/686-46-36

RATLERKI (058)671-00-99

cena 100 zł., (059)822-63-16

ROTTWEILERY rodowodowe
500 zł 055/279-59-50 0606/275844
SZCZENIAK, oddam w dobre rę
ce, Chojnice, tel. 052/396-70-13
WILCZURKI piękne, tanio.
059/842-09-78, 0-691-380-270
wieczorem

MEBLE kuchenne- szafki stojące,
wiszące, stół, kolor beżowy, 550
zł, 0504/953-723

ŹREBAK, 15 - msc, sprzedam,
ALERGIE komputerowe testy,

tel. 052/398-56-36

odczulanie, Gdynia 058/621-75-

MATEMATYKA - podstawówka,

99, 0-602-455-170

zabiegi 0605-540-148
LIKWIDACJA nałogów jed
nym zabiegiem. 058/6270-

MALOWANIE gładź szpachlowa tanio, szybko i solidnie. 059/81092-74, 0-505-736-217

450 zł, Rytel, tel. 052/398-53-07

CHOINKI hurtowo sprzedam,
058/684-25-00

Nasz Klient firma Perfekt
otrzymała

450 000,00

MODEL do sklejania Titanic, ta

MATEMATYKA Lębork, 0-605-

nio, 0-59/86-24-422

kredytu inwestycyjnego
z BGŹ o. Bydgoszcz

NAWOZY rosyjskie, tel. 055/235-

MATEMATYKA Lębork, 0-605-

42-47, 055/235-09-93, 0601/657-

957-821
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Nasi Klienci
* Unitex-lmpex Sp. z o.o.
* Poldren Sp. z o.o.
* Energopol-Lublin S.A.

Nowe rozwiązania
PIANINA! używane! (gwaran
cja, transport) 0601/20-33-79

Z sukcesem

PLAYSTATION Sony, 2 pady,

tel. (022) 531 18 31I

TELEFONY GSM- sprze
daż, skup, komis, autory
zowany serwis, (059)840-

©OLDBĘRfc

22-10

www.goldberg.pl

okablowanie, karta pamięci 8 mb,
WRÓŻBITA- jasnowidz- pa
rapsycholog. 058/6270-666,
0609/350-500

WYKRYWACZE metali od 70 250 zł/ szt., tel. 052/397-06-35
w godz. 16-23

Zatrudnimy konsultantów ze
zrealizowanymi projektami

10 CD, cena 350 zł, 0-607-156459

SYLWESTER,

PLAYSTATION xbox, auto
ryzowany punkt sprzedaży,
serwis, akceroia, (059)840-

SYLWESTER- Ośrodek „Relax".
Twardy Dół. Superatrakcje! tel.

PŁYTY cdr- sprzedaż hur
towa- promocja! sigma
700- 80 gr/ szt., (059)840-

058/58-84-365

22-28

SYLWESTER nad mo
rzem „Pensjonat Astra"
tel. 055/247-79-11.

SIATKI, słupki, druty- kolczasty,
059/84-71-329

SYLWESTER

SONY Play Station, cena 300 zł,

nad morzem Hotei
F A L E Z A

do uzgodnienia, tel. 0604/181-

WYPOSAŻAMY lokale w au
tomaty, stoły bilardowe, dartsy, piłkarzyki, flipery, automa
ty AWP (owocówki), pokery,
cymbergaje, tel. 0600/25-5756, 0602/537-133

903

tel. 674-91-58
SUKNIA ślubna, szcupła osoba,
165 cm, tanio, tel. 052/397-16-93
Chojnice

ZESPÓŁ wokalno- muzyczny,
sylwestra, zabawy, przyjęcia,
tel.
0606/353-787,
tel.
0603/405-104

ICEUM

leśniczówka,

atrakcje, nocleg, 058/58-84-933

22-00

% jjjjSjjiS

USŁUGI INNE

ŚWIĘTA w „Bałtyku", 055/24772-37, 055/247-72-57

ZBIORNIK do oleju opalowego,
plastikowy, 2000 I, tel. 052/398-

ZESPÓŁ Foxband (wesela, ban

84-20

kiety). 0-601-808-883

•
BARAKOWOZ na kotach, 0-693-

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

62-66-68

BLATY czteropalnikowe do ku

ZESPÓŁ
MUZYCZNY

BRZOZĘ czereśnię, olchę,
drewno tartaczne - 0502-241 760

chenki elektrycznej, cena 35 zł, 059/86-32-146

MATRYMONIALNE

BOJLER elektryczny 50 litrów,

ITANI0!

stan bardzo dobry, 0-59/86-12537

059/84-64-122

0606370542
28004287/A/901

Dziennik Lokalny - kupon

FUTRA karakułowe czarne „łap

POWIĘKSZALNIK wraz z od-

ki" do przerobu. Tanio. 0-503-

przętem do fot. czarno-białej, ta

618-133

nio, 0-600-13-78-99 po południu
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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.
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•

* refinansowanie zadłużenia
* inwestycyjne, obrotowe

karty pamięci + 10 org. gier, cena

WAGA uchylna. 059/842-02-80

Bytów, ul. Wojska Polskiego 2
Człuchów, pl. Wolności 4
Lębork, al. Wolności 40

m

Kredyty od 200 OOO PLN

KONSOLA - Sony 1 - roczna + 2

LUB PHISŚLII mus

20STA1 ICHPdtlf W UMCALNYM 8IUR2S
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20, Gdańsk 058/520-12-90

GINEKOLOG

OPRYSKIWACZ-18 litrów, siew
nik zbożowy- Poznaniak, rototajler- 4 metry (Roaski), spycharka
TD
M100, 058/531-16-85,
0692/419-731

Gdańska 47 A, 055/247-83-52.

gimnazjum. Stupsk, 059/840-18-

723

611

Pensjonat „Alga" Sztutowo, ul.

0602/680-173

MASZYNA do mielenia kitu, 150
zł; maszyna mocowania nap, 150
zł, sprzedam, Lębork, 0504-953-

PAPUGA, 8- miesięcy, sprze
dam, (058)672-66-22

PUDELKI Miniaturowe, srebrne,
sprzedam, tel. 058/686-46-36

ROWER treningowy sprzedam,

FREZARKA dolnowrzecionowa
do drewna i przecinak do metalu,
sprzedam, tel. 052/398-35-01 lub
0604/702-616

MASZYNY stolarskie, skup,
sprzedaż, zamiana, 0602-459-

PUDELKI Miniaturowe, srebrne,
sprzedam, tel. 058/686-46-36

LODÓWKOZAMRAŻARKA Ardo.
0-505-545-088

OKNA skrzynkowe, dzialone,
używane, w dobrym stanie, tanio,
0-59/86-61-112

noclegu i kuligu noworocznego;

tor 14, karta graficzna 2 MB, tel.

KREDYTY na święta go
tówkowe do 20000 PLN,
Firma Partner, Al.Wolności 30, Lębork,0-59/86-22292, 0-602-32-99-45

CYKLINIARKA do parkietu , pena
800 zł, tel. 052/397-06-35
w godz. 16-23

OWCZRAKI Niemieckie po rodo
wodowych rodzicach, sprzedam,
tel. 052/554-14-92 lub 0692/331406

PROSIĘTA sprzedam. 059/85777-24

KOMPLET wypoczynkowy- kana
pa, 2 fotele, skóra- ciemny brąz,
2100 zł, 0504/953-723

NOWE okna drewniane oszklone
92x156,100 zł/szt., tel. 052/39706-35 w godz. 16-23

OWCZARKI Niemiecki krótko
i długowłose, 9 - tyg., porodowodowe, zaszczepione, odrobaczo
ne, sprzedam, tel. 052/334-87-37

CIĄGNIK C 360, pług. 059/811 33-83

na 125 zł od osoby, możliwość

16 RAM, 1,6 GB, kolorowy moni

mie;«flQ0/A/07

NAJSTARSZA solidna wy
twórnia pustaków i bloczków
na Kaszubach (z wibroprasy),
kruszywo naturalne, czarnoziem. Władysław Joskowski
Mściszewice - Golica, tel.
058/681-62-16, 0605-314873

BAL sylwestrowy mierzeja wiśla

KOMPUTER Pentium 100, cena
300 zł, tel. 052/554-02-20
KOMPUTER Pentium 1200 MMX

KREDYTY gotówkowe,
Agencja Kredytowa,Lę
bork, ul.Gdańska, 059/86-24-106,0-602-35-6435

wvrw.ms.pl © O 801 608 608

GARNKI gastronomiczne, paro
we, komplet 3 części, po 30 li
trów, cena 1000 zł, 0-604-403-

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

odzysk- odłużanie

o*"*.

PIEC kaflowy, ozdobne kafle, nie
drogo, tel. 052/398-70-36

MEBLE młodzieżowe biato-niebieskie, stan idealny, roczne, ta
nio. 059/811-36-98

0505/803-541

firm, 058/305-57-48, 0604/609034

WIERTARKA stołowa, podnośnik
1 tonowy elektryczny, szlifierka
do metalu dwutarczowa, stół do
zbijania palet, 0-501-028-798

ce, tel. 052/397-61-83

10 po godz. 14

841 30 72; tel. 059 843 84 59; PI.
Dąbrowskiego 6 tel. 059 840 0310

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

KONTENERY magazyno
we, chłodnicze. „Balticon"
Tel. (058)663-00-79, kom.
0605-051-328

zasilacz, domki, tel. 052/397-04-

Słupsk ul. Wojska Polskiego 29 tel. 059

ANTYKI lampy, meble, przedmio
ty z brązu, srebra, zegary, żyran
dole. 059/841-53-36

KOMPLET wypoczynkowy, skó
ra, 3-2-1, oraz kuchenka cera
miczna,
elektryczna,
tel.
0692/595-259 lub 052/397-85-51

PUSfAKI budowlane, całe i po
łówki oraz papę dachową, Chojni

KOMPUTER Celeron 600 MHz,

957-821
URSUS C-360, MTZ-82, z napę
dem, pług 5-skibowy, polski,
sprzedam, 832-28-86 -28-86

KOLEJKA Elektryczna „HO" wa

teraz nowa niższa cena!

promocja do

BIURKO młodzieżowe, czarno białe, tanio, tel. 052/397-62-04v

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

URSUS 902, 1983 r., po kapital
nym remoncie, 24.000 zł, 0604687-430

DŁUGI-

115!

gony, lokomotywy, tory, rozjazdy,

OKNA TYTANOWE

OWCZARKI niemieckie - szcze
niaki, 0-59/86-12-679

98

zł,

SNOPOWIĄZAŁKA, młocarnia
i prasa do słomy, sprzedam, cena
do uzgodnienia, tel. 052/554-1355

piątek
20 grudnia 2002 r.

cena 900 zł (do uzgodnienia), tel.

DŁUGI, handel, odzysk,
058/307-42-16,0602/474-973

SILNIK 10 kW, 059/858-11-71

SPRĘŻARKA 8 atm., sprzedam,
350 zł, 0504-953-723

SŁUPSK mieszkanie 38 m kw
wynajmę. Pilnie! 0-501-324-832

DYWAN granatowy, sztukaterie,
wazy chińskie, tanio. 059/811-36-

7

DETEKTYWISTYCZNE!
058/307-42-16,0602/474-973

ROŻNO na 36 kurczaków, nowe,
gazowe, akumulator, stan bardzo
dobry, tanio, tel. 059/861-27-91

ZBOŻE paszowe kupię, 0-59/8611-251

606

TCZEW odnajmę dom jedno
rodzinny,
058/536-67-10,
0609-183-629

sprzedam,

ŚWIERK zwyczajny,
(058)672-66-22

SŁUPKI betonowe ozdobne pała
cowe, bardzo tanio. 059/811-36SŁUPKI
ogrodzeniowe
40x40x2mm wys. 180 cm, wózki
dziecięce, Chojnice, tel. 052/39778-09

CHOINKI sprzedam, 058/684-3011,0601-970-983

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

WEJHEROWO- kawalerka, bal
kon, 27 m, atrakcyjna, nowe
okna, niski czynsz, (058)672-2877
komfortowe 180
m.^TOo, salon- 50 m, raty,
180.000 zł, (058)672-00-68

PATELNIE gastronomiczne, 0604-403-692

LĘBORK zamienię mieszkanie
lub dwa mieszkania na domek, 059/86-21-606

TCZEW Centrum Handlowe
ul. Gdańska, odnajmę po
mieszczenie handlowe 36
m kw, 0501-605-335

Dziennik

Dziennik
Bytowski

www.gratka.pl i wp.pl

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

StCftEWtCl ©8

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,
Słupsk, ul. Wojska Polskiego 49A, Słupsk, ul. filmowa 3E, Główczyce Urząd Gminy,
Potęgowo Urząd Gminy, Słupsk, ul. Braci Gierymskich 1, Słupsk, hipermarket Real.

&

• 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

PitZEŚŁIJ P0O APRESifW
Dziennik Bałtycki 80-894 Gdańsk
Targ Drzewny 9/11 „GRATKA"
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Dziennik
Bałtycki*

www.naszemiasto.pl
serwis informacji lokalnych

Dziennik Bytowski

2002 rok lekkoatletyczny w statystyce

W SKRÓCIE

Tak biegali,
skakali i rzucali

Juvenia walczy o I ligę
TENIS STOŁOWY. Dobiegły końca gry pierwszej fazy rozgrywek o
mistrzostwo II ligi kobiet w tenisie stołowym. 6 czołowych drużyn
będzie walczyć o awans do I ligi. Wśród nich znalazła się Juvenia
Półczno. Pozostałe zespoły będą rywalizować o utrzymanie w lidze.
W ostatnich weekend zespół UKS Juvenia Półczno rozegrał dwa
spotkania.
W pierwszym, na własnym parkiecie pokonali LKS Koronę Korono
wo 8:0. Pingpongistki z Półczna nie dały szans swoim rywalkom.
Po 2,5 punktu zdobyli Anna Błażej i Alicja Tuszyńska. 1,5 punktu
zdobyła Marta Ryngwelska i Iwona Iwańca. Następnego dnia Juvenia wyjechała do Torunia, gdzie spotkała się z KS-T Elektryk Toruń.
Mimo ambitnej gry gospodarze okazali się za silni dla tenisistek z
Półczna. Przegrali spotkanie 4:8. Punkty dla Juvenii zdobyli Anna
Błażej 2,5 pkt i Alicja Tuszyńska 1,5 pkt.
Trener drużyny Aleksander Siluta jest zadowolony z gry swojego
zespołu. - Kiedy przystępowaliśmy do rozgrywek liczyłem, że ze
spół odniesie chociaż 2 zwycięstwa. Wygraliśmy aż 5 razy. Jest to
ogromny sukces zespołu. Byt w II lidze mamy zapewniony - cieszy
się trener.
Drużyna znalazła się w gronie 6 drużyn, które będą walczyły o
awans do I ligi. Ponieważ w pierwszej fazie pozostałe 5 drużyn od
nosiło zwycięstwa nad Juvenią, to teraz, w drugiej rundzie, każda
wygrana zespołu z Półczna będzie sukcesem sportowym i
niespodzianką dla kibiców.
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ŚWIĄTECZNĄ
PROMOCJA VECTKY,
STAWKA ABONAMENTU NIŻSZA 0 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
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Słupsk - ul. Filmowa 1, tel. 842 04 15
L
?bork •ul- Mireckiego 2, tel 862 88 88
sławno - ul. Powstańców Warszawskich 2, tel. 810 33 76
Ustka - ul. Dąbrowszczaków 2, tel. 814 48 62

SKLEP MEBLOWY
Yioletta Kardaś

Jeśli...

I

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

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

Grzegorz Dorszyński, był jedynym reprezentantem naszego regionu, który wystąpił w lekkoatletyce w mistrzo
stwach świata.
Fot. Leszek Literski

omorski Okręgowy
związek
Lekkiej
Atletyki w Gdańsku
sporządził zestawie
nie wyników w po
szczególnych kategoriach za
2002 rok. Czołowe miejsca za

jęli lekkoatleci z naszego re
gionu. Najlepiej zaprezento
wał się Grzegorz Dorszyński,
Talex Borzytuchom, który w
mistrzostwach świata w bie
gach górskich zdobył brązowy
medal. Talex w ilości zdoby

mtodziczki
100 m: 5. Anna Skweres - Baszta Bytów -13,19 s,
9. Katarzyna Szarzyńska - Baszta -13,30 s
300 m: 3. Katarzyna Szarzyńska - Baszta - 42,98
s, 4. Anna Skweres - Baszta - 43,09 s
1000 m: 5. Anna Latuszewska - Talex Borzytu
chom - 3.03,86 min
300 m ppł: 1. Katarzyna Szarzyńska - Baszta 47,63 s, 2. Anna Skweres - Baszta - 47,83 s
oszczep: 7. Anna Gliszczyńska - Baszta - 28,06 m
młodzicy
300 m: 2. Jarosław Cichosz - Baszta - 38,32 s, 9.
Paweł Woźniak - Olimpia Bytów - 40,23 s
600 m: 2. Dariusz Złotek - Talex - 1.26,84 min, 3.
Jarosław Cichosz - Baszta -1.29,80 min
1000 m: 1. Dariusz Złotek - Talex - 2.39,03 min, 4.
Jarosław Wnuk-Lipiński - Olimpia - 2.42,44
min
2000 m: 1. Dariusz Złotek - Talex - 5.51,80
min, 2. Jarosław Wnuk-Lipiński - Olimpia 5.56,16 min, 9. Mariusz Wypijewski - Olimpia
- 6.19,90 min
110 m ppł: 3. Jarosław Cichosz - Baszta 16,52 s
300 m ppł: 1. Jarosław Cichosz - Baszta 39,96 s, 3. Paweł Woźniak - Olimpia - 42,68 s
wzwyż: 2. Paweł Woźniak - Olimpia -1,72 m
w dal: 3. Krystian Huzarek - Olimpia - 5,82 m
kula 5 kg: 4. Radosław Jakusz - Olimpia 12,35 m
dysk 1 kg: 2 . Radosław Jakusz - Olimpia - 42,18

m, 3. Łukasz Lewandowski - Olimpia - 41,87 m
oszczep: 5. Łukasz Lewandowski - Olimpia 41,89 m, 6. Krystian Huzarek - Olimpia - 40,95 m,
10. Tomasz Maciejewski - Baszta - 39,70 m
juniorki młodsze
200 m: 9. Anna Skweres - Baszta - 27,05 s
400 m: 7. Sabina Stenka - Baszta - 60,17 s
800 m: 5. Milena Nowak - Baszta - 2.16,68 min,
9. Krystyna Gliszczyńska - Baszta - 2.20,30 min
1000 m: 8. Krystyna Gliszczyńska - Baszta 3.02,84 min, 9. Anna Latuszewska - Talex 3.03,86 min
1500 m: 4. Krystyna Gliszczyńska - Baszta 4.44,66 min, 5. Milena Nowak - Baszta - 4.45,07
min, 7. Dorota Treder -Talex - 5.03,19 min
3000 m: 3. Krystyna Gliszczyńska - Baszta 10.29,32 min, 6. Dorota Treder - Talex -11.08,37
min
110 m ppł: 4. Justyna Cichosz - Baszta -15,92 s
400 m ppł: 3. Justyna Cichosz - Baszta - 67,05 s
1500 m prz.: 2. Dorota Treder - Talex - 5.39,59
min, 3. Kamila Rumińska - Talex - 5.43,66 min, 4.
Monika Małek - Talex - 5.48,47 min
7-bój: 2. Justyna Cichosz - Baszta - 4038 pkt
juniorzy młodsi
400 m: 6. Robert Dańko - Talex - 52,36 s
800 m: 6. Robert Dańko - Talex - 1.58,23 min, 10.
Andrzej Iwaszko - Talex - 2.00,67 min
1000 m: 6. Krzysztof Prabucki - Talex - 2.37,16
min, 7. PrzemysłwTomkowski -Talex - 2.38,02
min, 9. Dariusz Złotek - Talex - 2.39,03 min
1500 m: 4. Krzysztof Prabucki - Talex - 4.03,78

Blachy trapezowe
Kasety ścienne

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

Panele ścienne

tel. /O 58/ 778 44 44. fax /O 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl

Płyty warstwowe
Belki zetowe
Hale ZET
Profile zamknięte
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Oddział Gdańsk
Oddział Słupsk
Oddział Tczew

ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /O 58/ 344 74 90
ul. Dwernickiego 21, tel./fax /O 59/ 842 81 31
ul. 30 Stycznia 32,
tel./fax /O 58/ 532 29 02
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Stały dodatek do „Dziennika Bałtyckiego"
Redaktor prowadzący Grzegorz Popławski

Bytów, ul. W. Polskiego 2, tel. (059) 822-79-45
822-79-46; czynny w godz. 8-16

W gronie 10 zawodników,
które w poprzednim sezonie
uzyskali najlepsze wyniki
znaleźli się zawodnicy 3 klu
bów: Talex Borzytuchom,
Baszta Bytów i Olimpia By
tów.

(w

Wyniki

BALEXMETAL

Blachodachówki

tych medali w mistrzostwach
Polski w okręgu pomorskim
zajął 10 miejsce z 3 medalami.
Złote medale zdobyli Grze
gorz Dorszyński w biegach
górskich juniorów i Dariusz
Złotek w biegi na 2000 m.

3000 m: 6. Przemysław Tomkowski - Talex 8.51,47 min, 9. Robert Myszk - Olimpia - 9.02,81
min, 10. Michał Rolbiecki - Olimpia - 9.07,01 min
110 m ppł: 10. Radosław Toczek - Talex -17,08 s
400 m ppł: 2. Krzysztof Prabucki - Talex - 58,51 s,
7. Paweł Woźniak - Olimpia - 62,72 s
2000 m prz.: 1. Krzysztof Prabucki - Talex 6.02.01 min, 2. Henryk Myszk - Olimpia - 6.06,28
min, 10. Wojciech Szczypior - Talex - 6.28,72 min
4X400 m: 5. Talex (Prabucki, Toczek, Dańko, Tom
kowski) - 3.42,54 min
10-bój: 4. Radosław Toczek -Talex - 5074 pkt
juniorki
400 m: 7. Sabina Stenka - Baszta - 60,17 s
800 m: 5. Milena Nowak - Baszta - 2.16,68 min
1000 m: 7. Krystyna Gliszczyńska - Baszta 3.02,84 min, 9. Anna Latuszewska - Talex 3.03,86 min
1500 m: 5. Krystyna Gliszczyńska - Baszta 4.44,66 min, 6. Milena Nowak - Baszta - 4.45,07
min, 9. Dorota Treder - Talex - 4.54,09 min
3000 m: 5. Krystyna Gliszczyńska - Baszta 19.29,32 min, 8. Dorota Treder - Talex -11.08,37
min, 9. Ewelina Dolna - Olimpia -11.17,86 min
110 m ppł: 1. Joanna Radtke - Baszta -15,55 s. 3.
Monika Kuniczuk - Baszta -15,93 s
400 m ppł: 3. Justyna Cichosz - 67,05 s
1500 m prz.: 2. Dorota Treder - Talex - 5.39,59
min, 3. Kamila Rumińska - Talex - 5.43,66 min, 4.
Monika Małek - Talex - 5.48,47 min, 5. Andżelika

Kałdowska - Baszta - 6.03,73 min
wdał: 2. Monika Kuniczuk - Baszta - 5.39 m
kula 4 kg: 10. Monika Kuniczuk - Baszta - 9,93 m
7-bój: 3 Monika Kuniczuk - Baszta - 4352 pkt, 5.
Justyna Cichosz - Baszta 4038 pkt
juniorzy
100 m: 6. Tomasz Wójcik - Baszta -11.33 s
200 m: 4. Tomasz Wójcik - Baszta - 22,73 s
400 m: 3. Tomasz Wójcik - Baszta - 50,13 s
800 m: 10. Robert Dańko - Talex -1.58,23 min
1500 m: 7. Grzegorz Dorszyński -Talex - 4.00,95
min
3000 m: 5. Grzegorz Dorszyński - Talex 8.37,68 min
5000 m: 3. Grzegorz Dorszyński - Talex 15.02,31 min, 5. Paweł Grzonka - Olimpia 15.23,47 min, 6. Tadeusz Zblewki - Olimpia 15.27,97 min
2000 m prz.: 2. Grzegorz Dorszyński - Talex 5.57,75 min, 3. Krzysztof Prabucki - Talex 6.02,01 min, 5. Henryk Myszk - Olimpia 6.06,86 min
3000 m prz.: 1. Grzegorz Dorszyński - Talex 9.17,53 min
chód 10000 m bieżnia: 1. Paweł Grzonka Olimpia - 48.23,33 min, 6. Piotr Grzonka - Olim
pia - 55.56,72 min
chód 10 km szosa: 1. Paweł Grzonka - Olimpia 47.59 min
10-bój: 6. Radosław Toczek - Talex - 5074 pkt.

Zachodnie blachy ocynkowane 0,5 mm

blacha trapezowa 18

12,96 zł/m2 btacha płaska 10/82 zł/m1

cena netto m2 powierzchni kryjącej; VAT 7%
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