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Czy szpital jest na krawędzi
Położne i pielęgniarki pytają starostę Leszka Waszkiewicza, czy z początkiem nowego roku zostanie zgłoszony
wniosek o upadłość placówki. CZYTAJ STR. 3

Radni PiS kontra
komendant

Pan Mirek zasługuje na pomoc

A To już wojna na całego. Andrzej

Borzyszkowski na celowniku
Policji w Bytowie. We wrześniu otrzymaliśmy odpowiedź, z której wynika,
że niektóre zastrzeżenia zostały potwierdzone. Ukarani zostali za to szeregowi funkcjonariusze, a włos z głowy nie spadł komendanowi powiatowemu - mówi radny W. Duda. Przedstawione zostały także nowe zarzuty,
niektóre bardzo osobistej natury. - To
stek bzdur, pomówień, insynuacji. To
efekt działań chorej wyobraźni, jakiejś
obsesji, niespełnionych ambicji - komentuje komendant A. Borzyszkowski. - Dziwię się, że radni się zajmują takimi rzeczami, opierając się
na anonimach. a
ą
Więcej a STR. 5

Powiat bytowski
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
Radni Prawa i Sprawiedliwości po raz
kolejny wytoczyli armaty przeciwko
Andrzejowi Borzyszkowskiemu, komendantowi bytowskiej i miasteckiej
policji. Zorganizowali konferencję prasową, na której przedstawione zostały zarzuty w stosunku do szefa powiatowej policji. - W sierpniu tego roku
wystąpiliśmy do komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku z pismem, w którym informowaliśmy
o nieprawidłowościach w Komendzie

ni chłopiec. Pierwsi na miejsce przybyli strażacy ochotnicy z Trzebielina.
W mieszkaniu było dużo zadymienie.
Chłopiec zdążył wyjść przez okno,
przy pomocy sąsiadki, przed przyjazdem strażaków. W drugim mieszkaniu
przebywała starsza schorowana kobieta. Nie została ewakuowana, bo strażacy uznali, że nic jej nie zagraża, a zadymienie w tej części budynku było
bardzo małe. W wyniku pożaru spaliły się drzwi wejściowe, podłoga w korytarzu, szafki i inne wyposażenie tego mieszkania. a
ą
Więcej a STR. 8

Pożar w Trzebielinie. Chłopiec próbował rozpalić ogień w piecu.
Od iskry zapaliła się łatwopalna
ciecz, a poźniej wyposażenie mieszkania. 9-latek uciekał przez okno.
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
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Ogień pojawił się w mieszkaniu dwurodzinnego budynku znajdującego się
niedaleko Urzędu Gminy w Trzebielinie. Przebywał w nim tylko 9-let-

b Pan Mirosław miał wypadek w pracy, od tego momentu jest sparaliżowany. Jeździ na wózku. Mężczyzna, który mieszka
w małej miejscowości w gminie Czarna Dąbrówka, potrzebuje pomocy. Jego mieszkanie wymaga pilnego remontu,
najpilniejsza sprawa to wymiana okien. Mężczyzny nie stać na remont. Otrzymuje 600 złotych renty, ale z tego ponad
połowę wydaje na lekarstwa.
Więcej czytaj na str. 10.
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Inga Mach
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świadków zdarzeń
ze zdjęć
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Zagrożenie
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Dziecko uciekło przez okno
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Od redaktora

Sylwia Lis

uczniów wzięło udział w przedstawieniu. W ramach projektu „Nasz patriotyzm” młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowała inscenizację historyczną pt: „Ocalić od zapomnienia - historia małych powstańców”.

Więcej na str. 12.

Zdjęcie tygodnia

Pomóżmy
panu Mirkowi

FOT. ARCHIWUM

W

Kaszubskie
dyktando
Karolina Kossak-Główczewska z Zespołu
Szkół w Brzeźnie Szlacheckim zajęła pierwsze miejsce
wśród gimnazjalistów w XIV
Kaszubskim Dyktandzie, które odbyło się w Gdyni.
W pierwszym etapie rywalizowało 160 osób. W drugim
etapie było ich 47. Konkurs
odbył się w pięciu kategoriach.

FOT. ANDRZEJ GURBA

ierzę głęboko w to,
że potrafimy bezinteresownie pomagać. Naszego wsparcia potrzebuje pan Mirosław, piszemy
o nim na stronie 10. To młody
człowiek, który w jednej
chwili stał się osobą chorą,
niepełnosprawną. Podczas
wycinki drzew spadł na niego
olbrzymi konar. Mężczyzna
nie chodzi, porusza się
na wózku, jest sparaliżowany.
Niestety, żyje w fatalnych warunkach, najpilniejsza jest wymiana okien. Gdy przyjdą zima i mrozy, w tym mieszkaniu zwyczajnie nie da się
mieszkać, nie wspominając
o zagrożeniach. GOPS z Czarnej Dąbrówki i wolontariusze
organizują pomoc. Jest już
sporo rzeczy, ale to kropla
w morzu potrzeb. Może odezwie się jakiś przedsiębiorca,
który mógłby zasponsorować
okna. To naprawdę niezbędne. Okażmy serce. a ą

(ANG)

b Agata Cyra z ZSO w Bytowie zdobyła złote pióro starosty, wygrywając X konkurs ortograficzny
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Drugie miejsce zajął Adam Orliński z ZSO w Bytowie,
a trzecie Edyta Kisiel z ZSOiT w Miastku. Wyróżnienia otrzymali: Michał Maikowski z ZSO
w Bytowie, Paulina Drywa z ZSE-U w Bytowie, Konrad Żak z ZSO w Bytowie.

Borzytuchom

Jesienne Spotkania
Teatralne

Konkurs plastyczny
w Lipnicy

Konkurs dla młodych
artystów

A Pierwszego dnia odbyły się warsztaty teatralne dla dzieci w WDK
w Jasieniu prowadzone przez Katarzynę Prągowską oraz warsztaty dla
młodzieży, które poprowadził Marek Kościółek w GCKiB w Czarnej Dąbrówce. W magiczny świat bajki
wprowadził Teatr Qfer z przedstawieniem „Czerwony Kapturek”. Następny występ - monodram „Potok”
przygotowany został przez Grupę
A.Tak!. Na zakończenie pierwszego
dnia wystąpił Teatr Krzyk ze spektaklem pt. „To Face”.
Drugi dzień również rozpoczął się
warsztatami prowadzonymi przez
Marka Kościółka, a w zajęciach
uczestniczył Teatr „Młodych Gotów”. Następnie Jesienne Spotkania
Teatralne przeniosły się do GCKiB
w Czarnej Dąbrówce. Rozpoczęły się
wystawą obrazów Jerzego
Omelczuka (wystawę można obejrzeć do 15 grudnia w GCKiB w Czarnej Dąbrówce).

Trochę mało o samej
trasie
Mały minus dla organizatorów pierwszej bytowskiej gonitwy. - Szkoda, że nie pomyśleli o odpowiedniej informacji na temat wyścigów - napisał nasz czytelnik. - O ile
o prologu, który odbył się
w centrum miasta, wiedziałem wszystko, to na próżno
szukałem informacji, gdzie
można przyjrzeć się wyścigom poza Bytowem.
(ZIDA)

(ZIDA)

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipnicy zorganizowała konkurs pn. „Alkohol Ci
nie służy - to Ty jesteś jego
niewolnikiem”.
Konkurs został skierowany
do uczniów szkół gimnazjalnych z gminy Lipnica. Celem
konkursu było popularyzowanie wśród uczniów tematyki zagrożeń wynikających
z uzależnień, promowanie
zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, poprzez
upowszechnianie wzorców
i postaw prozdrowotnych,
kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku rodziny. Prace zostały wykonane przez uczniów w dowolnym programie komputerowym i zapisane na nośniku
elektronicznym. Do konkursu
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FOT. SYLWIA LIS

W skrócie

b Konkursowe prace można oglądać na tablicach znajdujących się
w Urzędzie Gminy w Lipnicy
zgłosili się uczniowie Zespołu
Szkół w Brzeźnie Szlacheckim.
Komisja oceniała prace, biorąc
pod uwagę: kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
zgodnie z założeniami regula-

minu konkursu. Pierwsze
miejsce zajęła Julia Mischke.
Drugą nagrodę zdobyła Weronika Gostomczyk. Trzecie
miejsce zajął Paweł
Waśkowski. (ANG) a
ą
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A Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu mają ciekawą
ofertę dla uczniów.
- Zapraszamy uczniów klas IV - VI
szkoły podstawowej, I-III gimnazjum
oraz starszych do wzięcia aktywnego udziału w wieczorze poezji pt.
„Jesienne ogrody” - mówią organizatorzy. - Impreza odbędzie się
dwudziestego drugiego listopada
w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury
w Borzytuchomiu.
Uczestnictwo w koncercie polegać
będzie na recytacji wiersza o tematyce jesiennej, wybranego spośród
14 przygotowanych utworów.
Osoby zainteresowane prosimy
o zgłaszanie się do GBiOK
w Borzytuchomiu do końca tego
miesiąca. Adres: ul. Czterdziestolecia 2.
Szczegółowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu: 59
821 13 84.
(ZIDA)
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Wielu chętnych pomogło
Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl

A Położne i pielęgniarki pytają, czy zarząd Szpitala Powiatu

Bytowskiego zamierza złożyć wniosek o upadłość

b W ciągu kilku godzin do bytowskiego ogólniaka przyszło
pięćdziesięciu chętnych. Być może będą mieli okazję uratować
komuś życie.

wyraźniej zarząd spółki sobie
nie radzi z sytuacją. Położne informują nas, że ograniczono
dyżury i np. używanie jednorazowych rękawiczek, co nie tylko jest niezgodne z przepisami,
ale stanowi zagrożenie dla pacjentów. Niestety, taki ograniczeń jest więcej. Szpital niedawno otrzymał akredytację,
co formalnie podniosło jego
standard, ale i koszty. Mamy
sygnały, że może zabraknąć
pieniędzy na wynagrodzenia.
Nie ma też pieniędzy na spłatę
kredytów.
Położne i pielęgniarki zadały staroście bytowskiemu trzy
pytania. Pierwsze dotyczy kondycji finansowej placówki, drugi decyzji o upadłości, a trzecie
planu restrukturyzacyjnego, jeśli upadłości nie będzie.
- Czekamy na odpowiedź
starosty przez siedem dni. Powinna być też ona skierowana
za pośrednictwem mediów
do mieszkańców. Jeśli odpowiedzi nie będzie, rozpoczniemy kolejne nasze działania. Sytuacja jest naprawdę poważna -

Bytów
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

FOT. SYLWIA LIS

Tym razem w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników
o Wolność i Polskość Ziemi
Bytowskiej w Bytowie odbyła
się rekrutacja osób do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.
To już druga taka akcja
w Bytowie.
Organizatorów zaskoczyła frekwencja, bo zaledwie w ciągu
kilku godzin zarejestrowało się

Szpital ma kłopoty

blisko ponad pięćdziesięciu potencjalnych dawców.
- Były to osoby w różnym wieku
- mówi Magdalena Petryk
z Ośrodka Dawców Szpiku
w Gdańsku. - Od osiemnastu
do czterdziestu pięciu lat. Jesteśmy bardzo zadowoleni w akcji,
widać, że jest coraz więcej osób,
które chcą pomóc drugiemu
człowiekowi.
- To było bardzo spontaniczne - mówi jedna z pań, która
przyszła się zarejestrować. Przeczytałam w gazecie o takiej
akcji i jak tylko skończyłam pracę przyszłam. a
ą

- Czy Szpital Powiatu
Bytowskiego jest w tak złej kondycji finansowej, że zamierza
ogłosić z początkiem nowego
roku upadłość ? - takie pytanie
staroście bytowskiemu zadały
pielęgniarki i położne ze związków zawodowych.
O spotkanie poprosiły
członkinie związków. Były
m.in. Grażyna Sygieda ze
związku położnych i pielęgniarek bytowskiego szpitala oraz
Ilona Kwiatkowska-Falkowska,
wiceprzewodnicząca Zarządu
Pomorskiego Regionu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
- Dotarły do nas niepokojące sygnały, że z miesiąca
na miesiąc pogarsza się sytuacji finansowa szpitala i placówka przymierza się do ogłoszenia upadłości - mówi Ilona
Kwiatkowska-Falkowska. - Naj-

Policja dotarła do najważniejszego świadka sierpniowego
wypadku w Zielinie, w którym
zginął 20-letni motocyklista
Łukasz M.
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

Najprawdopobniej więc opinię
wykona inny uprawniony biegły - mówi Oskar Krzyżanowski, zastępca prokuratora rejonowego w Miastku.
Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 21.
58-letnia kobieta kierująca
volkswagenem
zawracała
w Zielinie. I wtedy doszło
do zderzenia z wyprzedzającym ją motocyklistą. 20-letni
Łukasz M. wracał z treningu
piłkarskiego w Trzebielinie
do swojego domu w Cetyniu. a
ą

Lipnica
Nieco ponad 3 mln zł planuje
przeznaczyć gmina Lipnica
na inwestycje w 2016 roku.
Najdroższa będzie budowa
dróg osiedlowych.
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

FOT. ANDRZEJ GURBA

Chodziło o kierowcę samochodu osobowego, który jechał
za motocyklistą. O to, aby się
zgłosił, apelowała na portalu

społecznościowym rodzina
i znajomi Łukasza. Policja dotarła do świadka przez nasze forum
internetowe
(www.gp24.pl). Oczywiście jego zeznania nie są ujawniane.
- Praktycznie wszyscy
świadkowie w tej sprawie zostali przesłuchani, Teraz musimy powołać biegłego z zakresu
rekonstrukcji wypadków. Zazwyczaj taką opinię wykonuje
laboratorium Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ale
termin oczekiwania na opinię
wynosi teraz pół roku.

b To był już czwarty Konkurs Piosenki Patriotycznej w Niezabyszewie, w którym wystąpili soliści
i zespoły. Brawa dla organizatorów z miejscowej szkoły

lepsza. - Za 9 miesięcy tego roku jest gorsza, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Placówka ma 1,8 mln zł długu.
Na konto szpitala nie wpłynęło
jednak jeszcze 700 tys. zł
za nadwykonania - oznajmia L.
Waszkiewicz. - Dług jest w dużej mierze wynikiem inwestycji i zakupów w związku z akredytacją. A nie mamy jeszcze
zwiększonego kontraktu z tego
tytułu.
- Zarząd spółki został zobowiązany do wprowadzenia oszczędności. Do 10 grudnia tego
roku ma przedstawić plan
zmniejszenia wydatków. My
też pomagamy jako właściciel
spółki. Przekazaliśmy szpitalowi nieruchomości o wartości
3,6 mln zł. Do projektu przyszłorocznego budżetu zapisaliśmy zwiększenie udziałów
w szpitalnej spółce o 1 mln 70
tys. zł. Obejmie je powiat jako
jedyny właściciel - informuje L.
Waszkiewicz. Te działania zdecydowanie mają poprawić bilans spółki. a
ą

3 mln zł na inwestycje

Świadek znaleziony
Gmina Trzebielino

oznajmia Ilona KwiatkowskaFalkowska.
Starosta bytowski Leszek
Waszkiewicz zaznacza na wstępie, że nie podoba mu się sposób w jaki związki działają.
- Poproszono mnie o spotkanie. Zgodziłem się. Długo merytorycznie rozmawiliśmy.
Szpitalne związki miały dokładne informacje o sytuacji
placówki, które zostały im przekazane przez zarząd spółki.
I na koniec dostaję takie, a nie
inne pytania. I jeszcze nie na piśmie, tylko ustnie. To
ewidentana akcja na wywołanie zamieszania. Oburzam się
na takie działania - oznajmia
starosta bytowski Leszek
Waszkiewicz.
Starosta mówi, że informacje o tym, że jest przygotowywany wniosek o ogłoszeniu
upadłości, są wyssane z place. Nikt niczego takiego nie przygotowuje - oświadcza L.
Waszkiewicz.
Starosta nie ukrywa, że sytuacja finansowa Szpitala Powiatu Bytowskiego nie jest naj-

Według projektu budżetu
na 2016 r. dochody gminy wyniosą 19 mln 471 tys. zł, a wydatki 21 mln 829 tys. zł. Deficyt
zostanie pokryty z kredytów.
Na inwestycje zaplanowano
ponad 3 mln zł.
Największa inwestycyjna
pozycja to budowa dróg
na osiedlu w Lipnicy - 1 mln zł.
Inne drogowe wydatki to: budowa chodników w Łąkiem,
Kiedrowicach, Brzeźnie Szlacheckim oraz Lipnicy (pomoc
dla powiatu) - 70 tys. zł, przebudowa
drogi
LipnicaTuchomie-Borzytuchom (pomoc dla powiatu) - 63 tys. zł,
modernizacja drogi w ramach
Funduszu Ochrony Dróg Rolnych - 150 tys. zł, drogowe projekty (m.in. ul. Leśna i Ogrodowa w Lipnicy) - 61 tys. zł.390
tys. zł zaplanowano na zakup
terenu na PSZOK. 230 tys. zł to
dotacja dla OSP Borzyszkowy
na zakup samochodu pożarni-

FOT. ANDRZEJ GURBA

Bytów
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b 100 tysięcy złotych zapisano w projekcie budżetu gminy
na 2016 rok na dokończenie budowy łącznika w Zespole Szkół
w Borowym Młynie,
czego. 400 tys. zł zabezpieczono na budowę sali wiejskiej
w Zapceniu. Jest pula pieniędzy
na rozbudowę oświetlenia
ulicznego
w
Lipnicy,
Kiedrowicach, Prądzonie, Borowym Młynie, Łąkiem,
Karpnie, Mielnie, Modzielu,
Wojsku, wsi Rosocha - łącznie
około 200 tys. zł. 100 tys. zł
przeznaczono na modernizację
stacji uzdatniania wody
w Borzyszkowach. Inne wydatki: zagospodarowanie terenu
wokół jezior w Borzyszkowach

- 17 tys. zł i Gliśnie - 12 tys. zł,
zakup gruntu i jego zagospodarowanie na boisko i plac zabaw
w Ostrowitem, modernizacja
budynku urzędu gminy - 50
tys. zł., opracowanie projektu
rozbudowy remizy w Brzeźnie
Szlacheckim - 20 tys. zł, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gliśnie - 30 tys. zł, zakup pieca do ZS w Lipnicy - 40
tys. zł. 100 tys. zł przeznaczono na dokończenie prac
przy budowie łącznika w ZS
w Borowym Młynie. a ą
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Dzień dawcy w Miastku
A Mimo śmierci Ryszarda Ringwelskiego akcja

A Zapraszamy 21 listopada d0 Centrum

się odbędzie

Informacji Turystycznej w Miastku

Miastko
W sobotę (21 listopada)
w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku odbędzie
się akcja poszukiwania dawców szpiku.

W sobotę (21 listopada) w Centrum Informacji Turystycznej
w Miastku odbędzie się akcja
poszukiwania potencjalnych
dawców szpiku i komórek macierzystych.
Miastecki Dzień Dawcy Szpiku organizuje międzynarodowa Fundacja DKMS (Baza Potencjalnych Dawców Komórek
Macierzystych ).
DKMS zarejestrował już ponad 870 tysięcy potencjalnych
dawców. Im więcej osób zarejestruje się jako potencjalni
dawcy, tym większe są szanse
na znalezienie zgodnego genetycznie niespokrewnionego

FOT. ANDRZEJ GURBA

Andrzej Gurba
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b Jedna z wcześniejszych akcji poszukiwania potencjalnych
dawców szpiku i komórek macierzystych, która odbyła się
w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku. DKMS
zarejestrował już ponad 870 tysięcy potencjalnych dawców. Im
więcej takich osób, tym większe szanse na uratowanie życia

dawcy dla pacjentów, a tym samym uratowanie im życia.
- Jeszcze niedawno twarzą
akcji był nasz przyjaciel - Ryszard Ringwelski, u którego
zdiagnozowano nowotwór
krwi, jakim jest ostra białaczka
limfoblastyczna. Niestety, nie
doczekał Dnia Dawcy. Zdecydowaliśmy się jednak, że akcję tę
zorganizujemy, bo oczekujących na przeszczep jest wielu.
Dlatego zapraszamy wszystkich, komu leży na sercu dobro
innych ludzi, do udziału
w Miasteckim Dniu Dawcy
- mówią współorganizatorzy
akcji z Urzędu Miejskiego
w Miastku.
Kto może zarejestrować się
jako potencjalny dawca?
Po pierwsze - każdy musi być
świadomy swojej decyzji.
Po drugie - musi być w wieku
od 18 do 55 lat.
Po trzecie - o wadze minimum 50 kg i bez większej nadwagi.
Po czwarte - o ogólnie dobrym stanie zdrowia.

Każda osoba, która chce
wziąć udział w akcji, musi zostać zarejestrowana. Należy wziąć ze sobą dowód osobisty. Po przeprowadzeniu
wstępnego wywiadu medycznego i wypełnieniu formularza
rejestracyjnego, każdej osobie
zostaną pobrane 4 ml krwi.
Z własnego doświadczenia wiemy, że pobranie krwi w takiej
ilości nie wiąże się z żadnym
bólem.
Następnie materiał ten trafi
do dalszych szczegółowych badań. Na podstawie pobranego
materiału określone zostaną cechy zgodności antygenowej.
Dane trafiają do Centralnego
Rejestru Niespokrewnionych
Potencjalnych Dawców Szpiku
i Krwi Pępowinowej, a w formie
anonimowej do rejestrów zagranicznych.
Każdy dawca może potencjalnie uratować życie każdemu potrzebującemu na świecie
pacjentowi.
Dzień Dawcy Szpiku będzie
trwał w miasteckim Centrum

Informacji
Turystycznej
w godz. od 10.00 do 16.00.
Wstępne wywiady medyczne
przeprowadzać będą wolontariusze, m.in. ze Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego M jak
Miastko, a pobieraniem krwi
zajmą się pielęgniarki ze Szpitala Miejskiego w Miastku.
Dyżur lekarski sprawowała
będzie lekarka Wiesława
Białas-Gryń. Nad całością akcji
czuwać będą przedstawiciele
DKMS-u, jako główni organizatorzy.
- Dodatkowo chcemy także
finansowo wesprzeć działalność Fundacji DKMS Polska poprzez sprzedaż gadżetów promocyjnych za symboliczną złotówkę. Już dzisiaj warto zarezerwować sobie czas na przyjście w sobotę, 21 listopada,
do CIT-u i oddanie próbki krwi.
Pamiętajmy - Dar Szpiku Darem
Życia. Wspólnie wystąpmy
przeciw białaczce - mówią pracownicy Urzędu Miejskiego
w
Miastku.
a
ą

Szlachetna Paczka jest obecna
w Miastku od trzech lat, ale
po raz pierwszy akcja ma miejscowego lidera. Jest nim Katarzyna Dwulit.
- Trzy lata temu z mężem zostaliśmy darczyńcami w Szlachetnej Paczce. Później byliśmy
wolontariuszami. Dołączyły
do nas kolejne osoby z Miastka.
W ubiegłym roku z Miastka
i okolic zostało obdarowanych
11 rodzin. W tym roku po raz
pierwszy w Miastku został zorganizowany rejon Szlachetnej
Paczki. Przy współpracy m.in.
z ośrodkiem pomocy społecznej oraz placówkami edukacyjnymi wytypowanych zostało
do pomocy 36 rodzin. Już wiemy, że dwie z nich nie spełniają odpowiednich kryteriów,
a więc z pomocy będą mogły
skorzystać 34 rodziny - mówi
Katarzyna Dwulit, liderka Szlachetnej Paczki w Miastku i zarazem jej wolontariuszka.
Aby pomoc stała się faktem,
musi znaleźć się odpowiednia
liczba darczyńców.
- Większość z nich już mamy. Czekamy na następnych.
Warto pomagać, dać szansę innym na lepsze życie - mówi K.
Dwulit. Podkreśla, że te rodzi-

ny nie tylko potrzebują bieżącej pomocy materialnej, ale rokują na przyszłość, aby zmienić
swoje życie.
Z Miastka i okolic jest 12 wolontariuszy. Każdy ma pod swoją opieką 3 rodziny.
- Gdyby było więcej wolontariuszy, pomoc mogłaby być
skierowana do jeszcze większej
grupy rodzin. Jeden wolontariusz nie może mieć pod opieką więcej niż trzech rodzin
- wyjaśnia K. Dwulit.
Na tym etapie akcji nie można już jednak zwiększyć liczby
wolontariuszy.
- Bycie wolontariuszem
w Szlachetnej Paczce to sporo
obowiązków. Trzeba jeździć
na szkolenia, mieć stały nadzór
nad rodziną. Potrzeba na to dużo czasu. W tym upatruję trudności w zaangażowaniu się
jeszcze większej liczby wolontariuszy. Tym bardziej więc należą się słowa podziękowania
tym osobom, które są z nami
- mówi K. Dwulit.
21 listopada, a więc jutro,
na stronie internetowej Szlachetnej Paczki otwarta zostanie
baza z informacjami o potrzebujących rodzinach.
Osoby, które chcą pomóc,
muszą wybrać rodzinę. Wcześniej rodziny określają konkretnie, jakiej pomocy potrzebują.
Zwykle jest to odzież, obuwie,

podstawowe wyposażenie domu, sprzęt. Oczywiście ich potrzeby są weryfikowane.
Finał akcji zaplanowano
na 12-13 grudnia. - Nasz finał
odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku. Tam będzie magazyn. To do niego darczyńcy muszą dostarczyć swoje paczki, a wolontariusze odebrać i przekazać rodzinie
- oznajmia K. Dwulit. Dodaje,
że postarają się, aby każda rodzina dostała dodatkowo upominek.
Liderka Szlachetnej Paczki
w Miastku podkreśla, że w akcję zaangażowane są także inne osoby (poza wolontariuszami i darczyńcami). To m.in.
osoby, które organizują magazyn w szkole.
Warto jeszcze wspomnieć,
że darczyńcą dla jednej rodziny może być np. grupa osób.
Także stowarzyszenia, instytucje, zakłady pracy itd. Zwykle
jest tak, że rodzina otrzymująca pomoc nie wie, kto konkretnie jest jego darczyńcą. Ten
ostatni może jednak przestać
być anonimowy. Na koniec kilka danych z ubiegłego roku. Pomoc otrzymało 19 580 rodzin.
Ogólna wartość przekazanej
pomocy wyniosła 41 236 824 zł.
2106 zł to średnia wartość paczki. Było ponad 700 tys. darczyńców. a ą

b Katarzyna Dwulit, liderka i zarazem wolontariuszka Szlachetnej Paczki w Miastku. Dla rodzin
potrzebni są jeszcze darczyńcy
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Miastko
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Szlachetna Paczka szuka darczyńców

b Kilka dni temu wolontariusze Szlachetnej Paczki w Miastku zorganizowali w parku punkt
promocyjny i informacyjny
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PiS: - To są poważne zarzuty.
Komendant: - To stek pomówień
A Radni PiS atakują komendanta powiatowego

Powiat bytowski
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
Radni Prawa i Sprawiedliwości
po raz kolejny wytoczyli armaty
przeciwko Andrzejowi Borzyszkowskiemu, komendantowi
bytowskiej i miasteckiej policji.
Zorganizowali konferencję prasową, na której przedstawione
zostały zarzuty w stosunku
do szefa powiatowej policji. Stare i nowe. - W sierpniu tego roku wystąpiliśmy do komendanta wojewódzkiego policji
w Gdańsku z pismem, w którym informowaliśmy o nieprawidłowościach w Komendzie
Policji w Bytowie. We wrześniu
otrzymaliśmy odpowiedź,
z której wynika, że niektóre zastrzeżenia zostały potwierdzone. Ukarani zostali za to szeregowi funkcjonariusze, a włos
z głowy nie spadł komendantowi powiatowemu. Cały czas
uważamy, że to on także powinien ponieść odpowiedzialność, jako osoba nadzorująca
pracę wszystkich funkcjonariuszy - mówi Wojciech Duda, radny powiatowy Prawa i Spra-

wiedliwości. Sprawy, które
wcześniej zgłaszali radni PiS, to
m.in. ucieczka z powodu braku
odpowiedniego nadzoru z budynku komendy zatrzymanej
wcześniej 17-latki. Inna dotyczy
nietrzeźwej pracownicy cywilnej komisariatu, która spowodowała wypadek. W kolejnym
przypadku chodzi o byłego już
policjanta, którego podejrzewano o kierowanie samochodem
w stanie nietrzeźwym (w tej
sprawie dyscyplinarnie ukarani zostali dyżurny oraz interweniujący policjant, którzy za bardzo nie spieszyli się ze sprawdzeniem i zatrzymaniem kierującego). - Komendant wojewódzki szeroko opisuje tę sytuację, ale nie wyjaśnia, dlaczego
nie została ona uwzględniona
w komunikatach prasowych.
I dlaczego komendant powiatowy policji zajął się nią formalnie dopiero po 2-3 dniach, gdy
głośno zrobiło się w mediach.
Z naszych informacji wynika,
że w imprezie myśliwskiej brał
udział także A. Borzyszkowski.
Jeśli to prawda, wiedział, w jakim stanie jest jego kolega (byłemu policjantowi nie udowodniono jazdy w stanie nietrzeźwym - dop. redakcji). Z naszych

informacji wynika także, że aby
wyczyścić sytuację A. Borzyszkowski nakazał później organizatorom imprezy stworzenie
jeszcze jednej listy obecności,
ale bez jego podpisu. Jeśli tak
było, to w innym świetle pokazuje udział komendanta w całej sprawie - oświadcza W. Duda (komendant A. Borzyszkowski mówi, że to pomówienia. Komendant wojewódzki
napisał, że to komendant powiatowy „polecił wszcząć postępowanie wyjaśniające oraz
zawiadomił prokuraturę”.
W. Duda informuje, że otrzymali list od czynnego funkcjonariusza, w którym znalazło się
30 punktów. To zarzuty i oceny.
- Nie wiemy, czy tak jest. To wymaga sprawdzenia. Dlatego dołączymy list do naszej skargi,
która zostanie skierowana
do komendanta głównego i ministra spraw wewnętrznych.
Żądamy ukarania komendanta.
Nie stawiamy wniosku o odwołanie, bo to nie nasza kompetencja - oznajmia W. Duda.
Do skargi dołączone zostaną też
raporty emerytowanego policjanta z Miastka, który twierdzi,
że ma dowody na nieprawidłowości.

FOT. ANDRZEJ GURBA

policji. A. Borzyszkowski nie wyklucza, że
pójdzie z nimi do sądu

Wojciech Duda (z lewej), radny powiatowy Prawa i Sprawiedliwości oraz Andrzej Borzyszkowski,
komendant powiatowy policji. Niewykluczone, że spotkają się w sądzie
A. Borzyszkowski, komendant bytowskiej policji, stwierdza, że większość spraw, które
poruszają radni PiS, została już
wyjaśniona przez komórkę
wewnętrzną policji i komendanta wojewódzkiego. - Nie stwierdzono nieprawidłowych działań, zaniechań czy zaniedbań
po mojej stronie, o czym radni
zostali poinformowani - mówi
A. Borzyszkowski. - Cały czas jestem do dyspozycji, czy to komendanta wojewódzkiego, czy
głównego w tej sprawie. Co
do emerytowanego policjanta,
komendant twierdzi, że nie po-

twierdziła się żadna jego skarga.
Prosimy, aby komendant odniósł się do listu, który radni PiS
(według ich oświadczenia)
otrzymali od czynnego funkcjonariusza. Jest w nim 30 punktów
z zarzutami i ocenami. Według
autora listu komendant ma
m.in. „traktować komendę i pracujących tam ludzi jak prywatny folwark”, obrażać podwładnych, tuszować wpadki kierownictwa, wykorzystywać komendę do załatwiania prywatnych
spraw. Są też zarzuty natury bardzo osobistej. - To stek bzdur,
pomówień, insynuacji. To efekt

działań chorej wyobraźni, jakiejś
obsesji, niespełnionych ambicji
- komentuje A. Borzyszkowski.
- Dziwię się, że radni się zajmują takimi rzeczami, upubliczniają je w taki sposób, opierając się na anonimach. Takie działania nie mają znamion działań
merytorycznych
opartych
na faktach.Nie mam sobie nic
do zarzucenia. Jestem gotowy
na każdą kontrolę. Nie ukrywam, że zastanawiam się, czy
nie wystąpić na drogę sądową
przeciwko osobom, które mnie
pomawiają. a
ą

Bytowska gonitwa przyciągnęła tłumy
Raj w Bytowie
i okolicach
Na terenie Bytowa i powiatu
bytowskiego po raz pierwszy
odbyła się impreza motoryzacyjna. Rajd był częścią ogólno-

li robią rajdy, to pierwszego
dnia zawsze odbywa się prolog
miejski.
Część ulic była zamknięta,
a to, co pokazali kierowcy, było
bardzo widowiskowe.
Dodajmy, że na starcie
bytowskiej gonitwy stanęło
około sześćdziesięciu załóg
z całego Pomorza, z samego Bytowa jechały dwie ekipy. Duże

FOT. SYLWIA LIS
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polskiego cyklu Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej.
Pierwsza część gonitwy rozpoczęła się w sobotę w godzinach
wieczornych.
O godzinie 19.30 na Rynku
Miejskim w Bytowie ulicami
centrum Bytowa przejechał widowiskowy pokaz.
Jak mówią organizatorzy, to
jest już tradycją klubu, że jeże-

b To pierwsza impreza tego typu w Bytowie. Przyciągnęła
mnóstwo kibiców

zainteresowanie wywołał fiat
126p.

Odcinki specjalne
w Pysznie
W niedzielę na ziemi bytowskiej uczestnicy zmierzyli się
z trzema odcinkami specjalnymi, poprowadzonymi ulicami. Odcinki wyścigu pokony-

wane były trzykrotnie, z przerwami serwisowymi. - To megawydarzenie dla Bytowa - przyznają zgodnie kibice. - Czegoś
takiego dawno nie widziałem.
Takich imprez w mieście bardzo brakuje, to prawdziwa gratka dla miłośników motoryzacji.
Wideo znajdziesz na naszej
stronie www.gp24.pl.
(ZIDA) a ą

FOT. ROBERT DOMINIK

Bytowska gonitwa przyciągnęła do miasta półtora tysiąca
widzów. Było co oglądać,
emocje również były olbrzymie.

To było duże wydarzenie dla
Bytowa. Adrenalina uderzyła
do głowy nie tylko mężczyznom.

FOT. TOMASZ KOŁTYS

Bytów

b Pokazy na bytowskich ulicach były widowiskowe. Publiczność
była zachwycona

b W bytowskiej gonitwie stanęło blisko sześćdziesiąt załóg
z całego Pomorza
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Znamy gminne inwestycje na 2016
rok. Być może zmienią to radni
A W projekcie budżetu gminy Miastku w 2016

roku stawia się na budowę dróg

Miastko

mln złpokryty zostanie kredytem.

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

Jest szansa na remont
dróg w Pasiece

Według projektu budżetu
na 2016 rok gmina Miastko wyda na inwestycje ponad 5 mln zł
(8,1 procent). Chodzi o zadania
własne. To więcej, niż w roku
bieżącym.

Nie przywiązywać się
do pierwszych
wskaźników
Burmistrz Miastka Roman Ramion prosi, aby za bardzo nie
przywiązywać się do początkowych wskaźników.
- Praktyka pokazuje, że w ciągu roku dochodzą nowe zadania
inwestycyjne lub zwiększa się
zakres dotychczasowych. Poza
tym będziemy mieli jeszcze rezerwy finansowe na inwestycje
- oznajmia R. Ramion. Podkreśla,
że całkiem duże pieniądze dzielone są przez samych mieszkańców. To przede wszystkim fundusz sołecki - 468 tys. zł i budżet
obywatelski - 300 tys. zł.
Planowane dochody budżetu gminy Miastko na 2016 rok
wynoszą prawie 60,6 mln zł,
a wydatki prawie 63,3 mln zł.
Deficyt w wysokości prawie 3

bardzo kosztowna. Kiedy kilka
lat temu gmina szacowała koszt
budowy tej drogi wyszło aż 6
mln zł (był złożony wniosek
do “schetynówek”, ale przepadł). Teraz gmina zaplanowała pieniądze w wysokości 24 tysięcy złotych na opracowanie
dokumentacji projektowej
(projekt i pozwolenie na budowę były wcześniej, ale straciły
ważność. Trzeba więc wszystko przygotować od nowa).
Kolejnym dużym wydatkiem drogowym jest kontynuacja budowy ulicy Kolejowej
w Miastku. Na ten cel zaplanowano 715 tys. zł.
Pozostałe drogowe inwestycje to: budowa drogi w Słosinku
- 380 tys. zł., kontynuacja budowy drogi
SłosinkoDomanica - 80 tys. zł., przebudowa ulicy Ogrodowej w Miastku (stara część zabudowy) - 150
tys. zł., przebudowa ulicy Zielone w Miastku - 120 tys. zł,
przebudowa drogi w Dretynku
- 200 tys. zł, modernizacje dróg
w Dretyniu - 160 tys. zł
i Chlebowie - 100 tys. zł. Zaplanowano także chodnik między
ulicą Marii Konopnickiej
i Szewską - 30 tys. zł.
Gmina zamierza także dokonać przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie na ul. Ar-

Najwięcej pieniędzy w projekcie budżetu zaplanowano
na drogi (dokumentacja i wykonanie), bo 3,4 mln zł. Z tego
1 mln zł przeznaczono na budowę dróg w Pasiecie (Osiedle
Wyzwolenia).
- To są pieniądze na zabezpieczenie wkładu własnego, bo
zamierzamy wystąpić o dofinansowanie z puli Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W całym okresie unijnego programowania jedna gmina będzie mogła wystąpić maksymalnie o 3 mln zł - informuje R.
Ramion.
Burmistrz nie wskazuje konkretnych dróg w Pasiece na tym
osiedlu. Mówi, że na dzisiaj są
to wszystkie drogi, poza Jodłową. Wiadomo jednak, że nawet
gdyby gmina dostała 3 mln zł
dotacji, to i tak nie starczy pieniędzy na budowę wszystkich
dróg w Pasiece.

Ulica Jodłowa straciła
ważność
Wspomnianą ulicę Jodłową
wyłączono z tej puli, bo jako
droga zbiorcza (główna) jest

Wygrana W. Iwaszko

A W budynku dawnego liceum w Miastku mają

powstać mieszkania
mii Krajowej (rejon Zarządu
Mienia Komunalnego oraz ulicy Rybackiej) oraz dokonać uzbrojenia terenu - 350 tysięcy
złotych..
Jeśli chodzi o drogowe dokumentacje projektowe, to zapisano ich opracowanie na budowę ulicy Morelowej oraz drogi na Osiedlu Niepodległości
w Miastku.

W dawnym liceum
powstaną mieszkania
420 tysięcy złotych zaplanowano w projekcie budżetu na 2016
rok na adaptację budynku dawnego liceum przy ulicy Mickiewicza w Miastku na mieszkania
komunalne. Ma ich powstać
ponad 20. - Zamierzamy starać
się o dofinansowanie na ten cel.
Są odpowiednie programy mówi burmistrz R. Ramion.
300 tys. zł ma kosztować
audyt
dotyczący
termomodernizacji ośmiu
gminnych obiektów.
100 tys. zł zaplanowano
na zakup nieruchomości. Co
kryje się pod tym zapisem? Chodzi o działkę i obiekty
po dawnej bazie “Las” przy ulicy Stolarskiejw Miastku. Oczywiście pieniędzy jest za mało
na kupno, ale to na początek stwierdza R. Ramion.

Rozbudowa Zespołu Szkół
Dretyniu polegająca na dobudowie sanitariatów oraz dostosowaniu obiektu do wymogów
w zakresie przeciwpożarowym
ma kosztować 250 tys. zł.
Na nowe oświetlenie (lampy) zaplanowano 100 tys. zł.
71 tys. zł przeznaczono
na opracowanie dokumentacji
związanej z projektem “Kajakiem przez Pomorze”. Chodzi
o budowę przystani kajakowej
nad
jeziorem
Głębokie
w Świeszynie.

Świeszyno). Łącznie jest to prawie 15 kilometrów dróg. Niebawem okaże się, czy wniosek powiatu na te drogi dostanie
dofinansnowanie z Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej.

Remont kaplicy
na cmentarzu

Z innych prac remontowych należy wymienić: remont wnętrza kaplicy cmentarnej
w Miastku- 100 tys. zł, kontynuację remontu ośrodka zdrowia w Wałdowie - 20 tys. zł., remont budynku Urzędu Miejskiego w Miastku (wymiana instalacji elektrycznej, remont
pomieszczeń Biura Obsługi
Klienta oraz trzech toalet) - 150
tys. zł.
Należy pamiętać, że to na razie projekt budżetu. Teraz pracę zaczną nad nim radni. Co roku wprowadzane są zmiany
do projektu i zapewne nie inaczej będzie w tym roku. Dodajmy, że wiele “głośnych” inwestycji nie znalazło się w projekcie budżetu na 2016 r. To choćby modernizacja kaczego dołka.
Zmiany w budżecie spowoduje brak dotacji z zewnętrznych
źródeł. Czy tak będzie, dowiemy
się w trakcie 2016 roku. a ą

Kolejne inwestycje
na stadionie

210 tys. zł zapisano na prace
i zakupy na stadionie miejskim
w Miastku. Z tego 155 tys. zł jest
na budowę bocznego boiska.
Prace już trwają. Ta pozycja
znalazła się w budżecie
na przyszły rok, bo dopiero
w 2016 r. gmina zapłaci za nie
prace. 30 tys. zł ma kosztować
zakup kontenerów - szatni, a 25
tys. zł budowa studni głębinowej, aby czerpać wodę do nawadniania murawy.
Dodajmy, że gmina zabezpiecza w budżecie 750 tys. zł jako swój udział w modernizacji
dwóch odcinków dróg powiatowych: Wołcza Wielka Bobięcino,
Miastko
-

Amatorska liga siatkówki w Miastku

W skrócie
BRZEŹNO SZLACHECKIE

FOT. ANDRZEJ GURBA

Zabawa
andrzejkowa

Świerzno
W Wałczu odbyła się gala PZZ
Fight Night V Turniej im. Henryka Stasia. Gościem wieczrou
był Krzysztof Głowacki - mistrz
świata federacji WBO i Wojciech Bartnik - ostatni polski
medalista olimpijski w boksie
Wojciech Bartnik). W turnieju
wziął udział Wiktor Iwaszko ze
Świerzna, który jest uczniem
miasteckiego gimnazjum. Walczyłem z Bartoszem

Kierzakiem, wicemistrzem Polski z klubu PKB Poznań, w wadze do 70 kilogramów. Wygrałem 3:0. Ciągle intensywnie trenuję i przygotowuję się do kolejnych walk - mówi Wiktor
Iwaszko, który jest członkiem
klubu Wictoria Sianów.
W. Iwaszko swoją przygodę
z boksem zaczął trzy lata temu.
Ma już na koncie tytuł wicemistrza Polski w kategorii młodzików w wadze do 68 kilogramów. a ą (ANG)

FOT. JANUSZ GAWROŃSKI

b Wiktor Iwaszko ze Świerzna wygrał kolejną swoją walką. Trener
widzi w gimnazjaliście ogromny potencjał.

b Odbyła się druga kolejka ALPS w Miastku. UKS Gwiazda Borowy Młyn - Green Team Trzebielino
3:0 (na zdjęciu), Czarna Perła - Miśki Koczała 3:0, KS Piaszczyna - Ibiza Team 1:3, KSK Kołczygłowy HKS Miastko 3:2, Black Team - HKS Sukcesja 1:3. Pauzowali Wałdowianie Wałdowo. W tabeli
z kompletem punktów prowadzą Czarna Perła oraz UKS Gwiazda Borowy Młyn. (ANG)

Rada Rodziców przy Zespole
Szkół w Brzeźnie Szlacheckim
serdecznie zaprasza na andrzejkową zabawę taneczną,
która odbędzie się 28 listopada (sobota) w sali państwa
Kiedrowskich w Brzeźnie
Szlacheckim (początek o godzinie 20). Wieczór poprowadzi DJ Yuuhi. W cenie biletu
pyszne słodkości, aromatyczna kawa i herbata, barszcz,
smaczne gorące dania oraz
dobra zabawa. Bilety w cenie
30 złotych od osoby do nabycia w miejscowych sklepach.
Liczba miejsc ograniczona.
Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na potrzeby
miejscowej szkoły. Dodajmy,
że to już kolejna taka zabawa
andrzejkowa organizowana
przez radę rodziców. (ANG)

Głos Bytowa i Miastka
Piątek, 20 listopada 2015
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Artur Sz. został
skazany

9-latek uciekał
przez okno

A Dożywotni zakaz kierowania, 10 000 zł

A Pożar w Trzebielinie. Chłopiec próbował

rozpalić ogień w piecu. Jego matka zasłabła
Trzebielino

FOT. ANDRZEJ GURBA

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

b Tym samochodem kierował Artur Sz. ze Świeszyna, kiedy w czerwcu 2015 r. został zatrzymany
do kontroli. Miał 2,3 promila. Miesiąc później pijany kierowca spowodował śmiertelny wypadek

Temida
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
Artur Sz. ze Świeszyna, który
jest oskarżony m.in. o spowodowanie w lipcu tego roku wypadku w Miastku, w którym
zginęło rodzeństwo Sandra
i Robert R., został skazany

przez Sąd Rejonowy w Miastku
za inne przestępstwo.
21 czerwca tego roku Artur
Sz.
zostaje
zatrzymany
w Świeszynie przez policję
do kontroli. Siedzi za kierownicą skody, którą miesiąc później
spowoduje śmiertelny wypadek. Jest kompletnie pijany.
Alkotest wykazuje aż 2,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Artur Sz. na listopado-

wą rozprawę za jazdę w stanie
nietrzeźwym został dowieziony z aresztu. Sąd skazał go na 4
miesiące więzienia, orzekł dożywotni zakaz kierowania
wszelkimi pojazdami oraz nakazał zapłacić świadczenie pieniężne w wysokości 10 tysięcy
złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej. a
ą

9-latek z Trzebielina ewakuował się przez okno po wybuchu
pożaru w mieszkaniu. Pomagała mu sąsiadka, która zaalarmowała także straż pożarną.
Na szczęście ani jemu, ani innym osobom nic się nie stało.
Do pożaru doszło w czwartek. Ogień pojawił się w mieszkaniu dwurodzinnego budynku znajdującego się niedaleko
Urzędu Gminy w Trzebielinie.
Przebywał w nim tylko 9-letni
chłopiec. Pierwsi na miejsce
przybyli strażacy ochotnicy
z Trzebielina. W mieszkaniu
było duże zadymienie. Chłopiec zdążył wyjść przez okno
przy
pomocy
sąsiadki
przed przyjazdem strażaków.
W drugim mieszkaniu przebywała starsza schorowana kobieta. Nie została ewakuowana, bo
strażacy uznali, że nic jej nie zagraża, a zadymienie w tej części budynku było bardzo małe.
Strażacy z Trzebielina zaczęli
gasić ogień. Po chwili pojawiły
się jednostki zawodowej straży
pożarnej z Miastka. - W wyniku
pożaru spaliły się drzwi wej-

ściowe, podłoga w korytarzu,
szafki i inne wyposażenie tego
mieszkania. Okopcone zostały
ściany. Straty oszacowano
na piętnaście tysięcy złotych.
Prawdopodobna przyczyna pożaru to zaprószenie ognia - informuje oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Bytowie.
Jarosław Juchniewicz, pełniący obowiązki rzecznika pra-

sowego Komendy Powiatowej
Policji w Bytowie, dodaje, że
z ich ustaleń wynika, iż chłopiec próbował rozpalić ogień
w piecu i wtedy zapaliła się łatwopalna ciecz znajdująca się
w pobliżu.
Na miejscu zdarzenia zasłabła matka 9-latka. Na miejscu
pomocy udzielili jej ratownicy
medyczni. a
ą

FOT. ANDRZEJ GURBA

świadczenia i 4 miesiące więzienia

b W mieszkaniu w Trzebielinie doszło do pożaru, bo 9-latek
próbował rozpalić w piecu ogień

Działo się w naszym powiecie. Podpalenia w Trzebielinie, kierowcy
pod wpływem narkotyków, wypadki oraz kolizje
Kronika policyjn a
W ostatnim tygodniu doszło
w powiecie bytowskim do kolizji i wypadków. Zatrzymano
także kierowcę z narkotykami
i pod ich wpływem.
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
Na
ulicy
Przemysłowej
w Bytowie doszło do wypadku.
Kierująca fiatem 47-letnia
mieszkanka
powiatu
bytowskiego, włączając się
do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu pojazdowi marki
Volkswagen Vento. Doszło
do zderzenia pojazdów. Kobieta siedząca za kierownicą vento
trafiła do szpitala.
Na
ulicy
Gdańskiej
w Bytowie kierująca nissanem
– 33-letnia mieszkanka powiatu

bytowskiego wjechała na oznakowane przejście dla pieszych
i potrąciła przechodzącą pieszą.
Poszkodowana z obrażeniami
została przewieziona do szpitala. Sprawczyni wypadku zatrzymano prawo jazdy. Z kolei
na ulicy Sikorskiego pieszą
znajdującą się na pasach potrącił kierowca skody. To 68-letni
mężczyzna. Kobieta trafiła
do szpitala.
Dwaj mężczyźni w wieku 32
i 21 lat podpalili drzwi do garażu w Trzebielinie. W środku
znajdował się samochód. O pożarze pomieszczenia na jednej
z posesji na terenie gminy
Trzebielino policjanci zostali powiadomieni w piątek około
godz. 22.50. Funkcjonariusze
szybko pojechali na miejsce
i ustalili, że dwaj mężczyźni
podpalili drzwi pomieszczenia
garażowego, w którym znajdował się samochód. Kiedy pokrzywdzona zauważyła palące

się drzwi, natychmiast wyprowadziła samochód z garażu i zaczęła gasić pożar. Jednocześnie
wskazała policjantom podejrzanych o podłożenie ognia – mówi Jarosław Juchniewicz, pełniący obowiązki rzecznika prasowego w KPP w Bytowie. Mundurowi zaczęli poszukiwać
sprawców. Po chwili zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 32
i 21 lat. Byli pijani (po około 2
promile alkoholu). Mężczyźni
trafili do aresztu. Śledczy przedstawili im zarzuty uszkodzenia
mienia, a sąd aresztował na 3
miesiące. Za uszkodzenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Na parkingu przy ulicy
Lęborskiej w Bytowie kierujący
samochodem marki Audi podczas cofania uderzył w prawidłowo zaparkowany pojazd marki Audi. Sprawca kolizji dostał
mandat w wysokości 300 złotych.

W Bytowie na ul. Lęborskiej
kierujący volkswagenem golfem, wyjeżdżając ze stacji benzynowej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu volkswagenowi
transporterowi.
Doszło do zderzenia samochodów. Sprawca kolizji został
ukarany mandatem w wysokości 500 zł.
W Miastku na ul. K. Wielkiego kierujący toyotą – 54-letni
mężczyzna – nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył
w audi. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości
300 zł.
W Dretyniu kierowca samochodu marki Kia stracił panowanie nad autem i wjechał
do rowu. Nic mu się nie stało.
Dostał mandat w wysokości 100
zł.
W Kawczu zatrzymano
do kontroli rowerzystkę. Kobieta była kompletnie pijana. Wydmuchała 2,3 promila alkoholu.

Grozi jej kara aresztu lub grzywny.
Na ul. Gdańskiej w Bytowie
policjanci zatrzymali do kontroli drogowej samochód marki
Audi. Nerwowe zachowanie
kierującego w czasie kontroli
od razu wzbudziło podejrzenia
policjantów. Kiedy funkcjonariusze przeszukali kierującego,
okazało się, że miał przy sobie
zawiniątko z suszem roślinnym.
Badanie testerem narkotykowym potwierdziło, że zabezpieczony przez policjantów susz
jest marihuaną. Ponadto mundurowi sprawdzili stan trzeźwości 20-latka. Okazało się, że
znajduje się pod wpływem
środka odurzającego. Policjanci zatrzymali kierującego i przewieźli go do bytowskiej komendy. 20-letni mieszkaniec powiatu bytowskiego niebawem usłyszy zarzuty. Za kierowanie pojazdem pod wpływem środka
odurzającego grozi mu kara

do 2 lat pozbawienia wolności,
natomiast za jego posiadanie
do 3 lat pozbawienia wolności.
Dyżurny bytowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o jadącym w Bytowie pojeździe marki Opel, którego kierujący może
znajdować się pod wpływem alkoholu. Policjanci zaczęli patrolowanie wskazanego terenu
i na ul. Gdańskiej zauważyli ten
pojazd. Zatrzymali go do kontroli drogowej. 32-letni mieszkaniec powiatu bytowskiego
był pijany. Wydmuchał 2,2 promila.
W Bytowie na ul. Staszica zatrzymano do kontroli drogowej
kierującego pojazdem marki
Volkswagen
Transporter.
W trakcie kontroli okazało się,
że 48-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego kierował pojazdem pomimo cofnięcia
uprawnień. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 2 lat. a
ą

Głos Bytowa i Miastka
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AKCJA/REDAKCJA

tygodnik//09

Militarnie było dla Oli
A Blisko pięćset osób wzięło udział w imprezie charytatywnej, podczas której zbierano pieniądze

dla chorej Oli Dułak z Półczna

Sylwia Lis
sylwia.lis@gp24.pl
Dziewczynka cierpi od wielu
lat. W końcu zdiagnozowano
u niej genetyczną chorobę
autozapalną. Ola nagle dostaje
bardzo wysokiej gorączki. Już
dwa razy doszło do obrzęku
mózgu. Dziewczynka wpadła
w śpiączkę, omal nie umarła.
W końcu znalazł się lek, który
może uratować jej życie, ale Ministerstwo Zdrowia odmówiło
jego refundacji.
Dzienny koszt lekarstwa
wynosi 600 złotych, miesięczny - 18 tysięcy. Rodziców nie
stać na taki wydatek. Aby pomóc ciężko chorej Oli, w gdyńskim Kolibki Adventure Parku
zorganizowano w niedzielę imprezę charytatywną pod hasłem „Akcja refundacja!”.
Impreza udała się w stu procentach. Podczas imprezy wolontariusze zbierali do puszek

datki od uczestników. Podczas
imprezy można było skorzystać
z wielu ciekawych atrakcji,
m.in. wziąć udział w warsztatach z kickboksingu i samoobrony czy w zajęciach crossfit;
wziąć udział w „Biegunie”, czyli terenowym biegu z przeszkodami, przejechać się autami
w wyścigu „Wrak Race”, zwiedzić amatorską bazę wojskową
czy zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcia z członkami militarnych
grup rekonstrukcyjnych. Zdecydowanie największą atrakcją
okazał się jednak pokaz grupy
SGO Gdańsk, czyli grupy pasjonatów wojskowych i policyjnych jednostek specjalnych.
W charytatywnej imprezie dla
Oli wzięło udział ponad 400
osób, z których niemal każda
przekazała darowiznę na rzecz
ratowania życia dziewczynki.
- To, co zobaczyłam w Park
Adventure, przerosło wszystko, co pomyślałam o Akcji Refundacji dla Oli - mówi Iwona
Dułak, mama Oli. - Wzruszyłam się bardzo, widząc tyle do-

brych ludzi, którzy przyszli,
przebiegli, aby nas wesprzeć,
wesprzeć Olę. A jeszcze jak widziałam uśmiech na buzi Oli, jaka była w tym miejscu szczęśliwa, rozkleiłam się. DZIĘKUJĘ
WAM Z CAŁEGO SERCA KOCHANI. I nie przekona mnie
Pan Piotr Bartecki, że nic Pan
nie zrobił. To Pan rozkręcił tę
całą lawinę pomocy dla Oli.
Żadne słowa nie opiszą mojej
wdzięczności.

Tu można pomóc

FOT. ARCHIWUM RODZINNE

Bytów

b Imprezę również odwiedziła Ola.

Wszelkie rzeczy na aukcję
można wysyłać na adres: Kancelaria adwokacka SCBP, ul.
Bema 1/5, 81-753 Sopot, z dopiskiem „Dla Oli Dułak”. Można
też wpłacać datki na konto
Fundacji Pomocy Dzieciom
Kawałek Nieba, nr rachunku
bankowego: 31 1090 2835 0000
0001 2173 1374, tytułem „327
pomoc w leczeniu Oli Dulak”
Pomocy można również udzielić za pośrednictwem strony
www.siepomaga.pl. a
ą

Czarna Dąbrówka
Wolontariusze z Czarnej Dąbrówki zaplanowali swoje
działania na najbliższy rok.
Jedno jest pewne: będą jeszcze bardziej pomagać.
Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl
Klub Wolontariatu działający
przy GOPS Czarna Dąbrówka
przystąpił do Ogólnopolskiej
Sieci Centrum Wolontariatu.

W skrócie
BYTÓW/ AKCJA

Pies czeka
na nowy dom
Wraz z urzędnikami z Bytowa szukamy domu dla suczki,
która została interwencyjnie
odebrana właścicielowi. Suczka ma ok. 3 lat, jest bardzo
chuda.
Wyniki badań są dobre. Szczepienia i kastracje pokrywa
fundacja. Więcej informacji
udzielają państwo Golbowie
pod nr. telefonu: 785 961 211.
(ZIDA)

W Sieci Centrów Wolontariatu
działa kilkanaście regionalnych
oraz lokalnych Centrów Wolontariatu.
W Mikorowie odbyło się
szkolenie wolontariuszy. Temat
szkolenia „Wolontariat, misja,
cele”. W spotkaniu uczestniczyło blisko 30 młodych ludzi z całej gminy . Nowi i „starzy” wolontariusze przygotowywali się
do nowych i starych zadań. Przepracowaliśmy wspólne wartości ruchu wolontarystycznego
w gminie, omówiliśmy zadania
na najbliższy czas i zaplanowa-

CZARNA DĄBRÓWKA

Warsztaty kulinarne
dla wszystkich
W ramach działań towarzyszących w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa
2014-2020 będą się odbywały
warsztaty edukacyjne. Warsztaty odbędą się 20 listopada,
będą to praktyczne warsztaty
kulinarne. Warsztaty skierowane są do osób korzystających
z pomocy żywnościowej. Warsztaty odbywają się w Centrum
Informacji Turystycznej
w Czarnej Dąbrówce. - Chętnych zapraszamy do uczestnictwa - mówią organizatorzy. Zgłoszenia przyjmujemy
pod nr tel. 604 181 765. (ZIDA)

FOT. OPIEKUNKOWIE WOLONTARIUSZY

Przyniosą książki, odśnieżą i zbiorą żywność dla potrzebujących

b Spotkanie wolontariuszy z Czarnej Dąbrówki

Bezpłatne porady
Możesz zgłosić się
po pomoc
a W sobotę, 21 listopada, będzie
można skorzystać z bezpłatnych
konsultacji z psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym zajmującym się interwencją kryzysową. W tym samym czasie na osoby
chcące porozmawiać z policjantem
w sprawie przemocy domowej będzie czekać funkcjonariusz KPP
w Bytowie.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie wraz z Komendą
Powiatową Policji w Bytowie organizują konsultacje dla mieszkańców
powiatu bytowskiego pn. „ Zatrzymać przemoc” - mówią organizato-

liśmy prace na przyszły rok mówią opiekunowie grupy. Niebawem młodzi pomagacze
rozpoczną akcję „Wesoła
Gwiazdka”, włączą się też w dotarcie z pomocą żywnościową
do najbardziej potrzebujących,
planują pomoc w odśnieżaniu
i donoszeniu opału starszym
i niepełnosprawnym zimą, myślą o wspieraniu działalności
animacyjnej w swoich miejscowościach, chcą docierać z książkami do seniorów. W przyszłym
roku będą wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,

włączą się w organizację
Karnabalu
i Wielkiego
Rybobrania dla osób niepełnosprawnych. Planujemy też przygotowanie ulicznej inscenizacji
teatralnej o wartościach patriotycznych na przyszłoroczne obchody 11 listopada. Wolontariusze poprosili o zorganizowanie
im szkoleń pierwszej pomocy,
animacyjnych i savoir vivre.
Jednego nie można odmówić
tym młodym ludziom, mają zapał, pomysły i dobre, wrażliwe
serca. I tak trzymać. A
ą

Bytów
rzy akcji. - Osoby, które potrzebują
wsparcia specjalistów w związku
z doświadczaniem przemocy domowej, mogą skorzystać z bezpłatnego
poradnictwa pedagoga ds. dzieci,
psychologa i pracownika socjalnego.
Dyżurujący specjaliści będą przyjmować w siedzibie PCPR w Bytowie
przy ul. Miłej 26 w godz. 9.00 –
13.00 w sali nr 7.
W tym samym czasie w KPP
w Bytowie, ul. Styp-Rekowskiego 2,
w pokoju 223, dyżur będzie pełnić
funkcjonariusz policji. Harmonogram zaplanowanych konsultacji dostępny jest również na stronie
www.pcprbytow.pl. (ZIDA)
ą

Do wygrania półtora
tysiąca złotych
a Do 27 listopada można wziąć
udział w konkursie na projekt maskotki gminy Bytów wraz z jej nazwą. Konkurs jest skierowany
do wszystkich. Złożone prace można wykonać w dowolnej formie:
ręcznie lub komputerowo, w formacie co najmniej A4. Niezbędnym
elementem jest nadanie nazwy maskotce oraz dołączenie uzasadnienia przedstawionego wizerunku.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie formularza
zgłoszeniowego, w przypadku osoby nieletniej oświadczenia wyrażającego zgodę jej przedstawiciela

ustawowego na wzięcie udziału
w konkursie, uzasadnienie przedstawionego wizerunku. Zgodnie
z regulaminem konkursu, maskotka
powinna kojarzyć się z regionem
i odwoływać się do historii, kultury,
tradycji lub przyrody. Projekt maskotki może zawierać elementy herbu lub logo Bytowa. Zgłoszenia
konkursowe należy złożyć osobiście
w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Bytowie lub przesłać pocztą
na adres Urzędu Miejskiego
w Bytowie. Laureat zwycięskiej maskotki otrzyma nagrodę w wysokości 1,5 tys. złotych.
(ZIDA)

ą
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Zmienić życie pana Mirka
A Potrzebna jest pomoc dla pana Mirosława.

A Pan Mirek już jest bardzo wzruszony

Jest niepełnosprawny. Liczy się każda złotówka

zainteresowaniem i opieką wolontariuszy

Czarna Dąbrówka
Wypadek w pracy zupełnie
zmienił życie pana Mirosława.
Porusza się na wózku inwalidzkim. Mieszka w fatalnych
warunkach.

b Pan Mirosław mieszka w fatalnych warunkach. Bardzo potrzebna jest pomoc
Stowarzyszenie Loko-Motywa,
sołtys, radny. Wszyscy oferują
pomoc, chcą społecznie pracować, kolega kupi i wymieni
drzwi, siostry chcą kupić farby,
pościel i inne potrzebne drobiazgi, wolontariusze wyrazili
gotowość prac remontowych,
GOPS dofinansuje zakup okien
i opału na zimę. Całość prac rozpocząć musimy od wymiany
okien. I tu się zaczynają schody.
Nie mamy wystarczającej
kwoty, aby wymienić 4 okna stać nas najwyżej na dwa - mówi pani Beata. - Apelujemy
do wszystkich ludzi dobrej woli, aby przekazali choć drobną
kwotę na ten cel. Stowarzyszenie Loko-Motywa użyczyło
nam na ten cel swoje konto. Jeśli uda nam się zebrać większą
kwotę niż wartość 2 okien, to
zakupimy panu Mirkowi używaną pralkę automatyczną lub
naprawimy kawałek podłogi.
Potrzeby są ogromne, ale wierzymy w to, że siłą dobrych serc
i pracowitych rąk poprawimy
choć trochę los chorego człowieka. Przyłączcie się do nas,
razem nam się uda.Chcesz pomóc, dzwoń: 609313055. a
ą

FOT. SYLWIA LIS

Zbliżają się święta - czas, w którym każdy z nas myśli o zrobieniu czegoś dobrego dla innych,
czegoś, co sprawi, że ktoś, kto
traci nadzieję, odzyska ją lub
ktoś, kto jest smutny, uśmiechnie się .
- Korzystając z tego specjalnego czasu, chcemy zaproponować państwu przyłączenie
się do naszej inicjatywy - mówi
Beata Łozowska, pracownik socjalny z Czarnej Dąbrowki.
- Opowiem państwu smutną
historię, która dzięki waszej
wrażliwości nie musi się źle
skończyć. Nie tak daleko
od nas, nie za siódmą górą i nie
za siódmą rzeką, lecz całkiem
blisko nas, mieszka człowiek.
Jeszcze niedawno był zdrowy,
pracował, ale uległ wypadkowi. W jednej sekundzie stał się
niepełnosprawny, ma porażenie czterokończynowe, porusza się na wózku i jest całkowicie uzależniony od opieki innych. Nie nabył uprawnień
rentowych, nie dostał żadnego
odszkodowania, jego jedynym
dochodem jest zasiłek stały
z pomocy społecznej. Pan Mirosław, bo tak ma na imię, żyje
w dwupokojowym popegeerowskim mieszkaniu, którego
standard odbiega od norm
współczesnego poziomu życia.
Mieszkanie jest lodowate, zagrzybione, okna nieszczelne
i pojedyncze, sprawiają, że
wiatr hula, podobnie drzwi,
podłogi są pozarywane, co
utrudnia choremu poruszanie
się wózkiem. Standard wyposażenia mieszkania też pozostawia wiele do życzenia. Brak
jest pralki, szafek kuchennych,
wersalka wymaga wymiany,
nie mówiąc już o pościeli i innych przyziemnych potrzebach. Niepełnosprawny człowiek korzysta z różnych form
wsparcia pomocy społecznej,
jednakże rozmiar jego potrzeb
jest niewspółmiernie większy
od możliwości i pomocy indywidualnemu klientowi. Stąd
narodził się pomysł, aby w jednym czasie połączyć wszystkie
siły i razem pomóc Mirkowi.
Do wspólnej akcji włączają
się GOPS, Klub Wolontariatu,
rodzina pana Mirosława (2 siostry i brat), koledzy, sąsiedzi,

FOT. SYLWIA LIS

Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl

b Najpilniejsze potrzeby to wymiana okien oraz pralka. Jeśli masz zbędną, skontaktuj się z nami
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Wielkie podróże dla uczniów
A Koło Polarne to stowarzyszenie, które pomoże

uczniom przeżyć wielkie przygody

A Chodzi o to, by za darmo lub za niewielkie

opłaty młodzież poznawała Skandynawię

dróży na kraniec Europy, przyszedł czas na realizację nowego pomysłu. Czas na powołanie
Stowarzyszenia Koło Polarne.
Chcę swoje doświadczenie,
wiedzę przekazać w zupełnie
inny sposób niż dotychczas.

Powiat bytowski
Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl

Dlaczego
Skandynawia?

- Od zawsze chciałem podróżować i swoje marzenie zrealizowałem - mówi pan Robert.
- Skandynawia jako kierunek
moich podróży pojawiła się niemal od razu. Pierwszy kraj, który odwiedziłem to była Dania.
Potem przyszedł czas na na-

Jest już pierwsze koło

FOT. ARCHIWUM

- Jesteśmy grupą osób w różnym wieku, o różnych zawodach, zainteresowaniach - mówi Robert Dominiak, podróżnik. - Połączyła nas wspólna
chęć do podróżowania i zwiedzania. Doświadczenie zawodowe, a także zdobyte podczas
naszych podróży doprowadziły do powstania Stowarzyszenia Koło Polarne. Tworząc Koło Polarne, chcemy podzielić się
z Wami naszą wiedzą i doświadczeniem. Podróże to nasza pasja, a szczególne miejsce
zajmuje tu Skandynawia. Chcemy umożliwić Wam poznawanie tego niezwykłego regionu,
który, leżąc całkiem blisko naszego kraju, jest wciąż mało
znany. Mamy nadzieję, że Nasze i Wasze Koło Polarne będzie
takim miejscem spotkań, dyskusji, podróży i to nie tylko
wirtualnych. Głównym celem
koła jest wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą, historią i geografią krajów
nordyckich i innych obszarów
położonych poza kręgiem polarnym. Koło służyć będzie rozwojowi działań edukacyjnych
poświęconych dalekiej północy, a także aktywizacji społeczności lokalnej wokół problematyki skandynawskiej.

b Stowarzyszenie Koło Polarne powstało między innymi po to, aby dać młodzieży i uczniom możliwość zwiedzania przede wszystkim
Skandynawii
stępne kraje skandynawskie.
To wszystko działo się na początku lat 90.` XX wieku. Moje
pierwsze wyjazdy to były wycieczki dla dzieci. Jeździliśmy
do skandynawskich parków rozrywki: Tivoli w Kopenhadze,
Legoland, to te najbardziej popularne, ale było ich znacznie
więcej. Niemal każde większe
miasto w Skandynawii taki
park rozrywki posiada…
Goeteborg, Oslo, Sztokholm,
parki rozrywki można znaleźć
również na dalekiej północy.
No, ale to nie było wszystko.
Później zaczęły się wyjazdy
z dorosłymi. W 1997 roku pojechałem po raz pierwszy
na Nordkapp. Nordkapp – czyli sama północ naszego kontynentu. Majestatyczna wyciecz-

ka, niesamowite widoki i wrażenia. Spodobało mi się do tego stopnia, że Nordkapp został
moim ulubionym kierunkiem
w Skandynawii – nie mającym
sobie równych. Kolejne lata to
kolejne wyjazdy właśnie tam.
Każdy inny, choć są to wyjazdy
z grupami, z turystami jadącymi w autokarze. Od samego początku
moich
podróży
na Nordkapp chciałem pojechać tam samochodem osobowym. To takie połączenie
dwóch moich pasji: podróży
i automobilizmu. Mijały sezony, latem pilotowałem wycieczki, a wyjazd samochodem
na Nordkapp po sezonie nie był
już taki prosty ze względu
na
warunki
pogodowe.
Nordkapp to już Arktyka i zima

w tamtym regionie jest zupełnie inna od naszej. Jednak myśl
o podróży samochodem
na Nordkapp cały czas była
i wreszcie w 2008 roku postanowiłem pojechać. Tylko poprzeczkę podniosłem bardzo
wysoko. Chciałem pojechać zimą i postanowiłem, że pojazd,
którym tego dokonam, to fiat
126p. Tak, tak, nasz poczciwy
Maluch. Udało się! W 2009 roku, 18 stycznia, pojechawszy fiatem 126p, zdobyłem zimą Nordkapp. Zimą odbywały
się moje kolejne wyjazdy. Nazywam je Transscandinavia.
W kolejnych wyprawach towarzyszem podróży była moja żona. Każdy z takich zimowych
wyjazdów to temat na bardzo
długie opowieści. W tym roku

postanowiliśmy z żoną, że 8.
edycja Transscandinavia odbędzie się ponownie fiatem 126p
i to tym samym. Udało się! Maluch dotarł na Nordkapp, pływał na statku po Oceanie Arktycznym, opłynął przylądek
Nordkinn i wrócił do kraju. I nadal jeździ. O tych zimowych
wyprawach będzie jeszcze okazja napisać. O moich wyprawach chętnie opowiadam. Pojawiam się w szkołach i nie tylko. Pokazuję zdjęcia, filmy
z moich podróży. To naprawdę
wielka przyjemność móc się
podzielić tym, co takie ulotne –
wspomnieniami i wrażeniami,
a zdjęcia i filmy to tylko dodatek do tych relacji. Po zdobyciu
ponad 80 razy Nordkapp latem
i zimą i ponad 1000 dni w po-

- Pojawił się pomysł, żeby powstało pierwsze szkolne Koło Polarne - mówi pan Robert. - Powstało w szkole, która podróżowała ze mną na wycieczki
szkolne. Byli w Kopenhadze
i jak powiedziałem o swoim pomyśle, to zadziałało błyskawicznie. Kilkanaście osób od razu zapisało się do Koła Polarnego numer 1 w Borowym Młynie. Śnieżna Gwiazda – tak nazwali swoje Koło. Zrobiliśmy
pierwsze spotkanie. Potem
druga szkoła z małej wioski
Garczyn na Pomorzu i trzecia
z Czerska. Jadę do jednej i drugiej. Robię prezentacje, pokazuję zdjęcia i filmy. Widać zainteresowanie i to duże. Rozmawiam z nauczycielami, dyrektorami szkół.
Koła Polarne mogą tworzyć
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
- Każde koło musi mieć swojego opiekuna - mówi pan Robert. - Będziemy utrzymywać
kontakt z opiekunem. Przysyłajcie do mnie informacje
o utworzeniu koła. Jeżeli
macie jakieś pytania, prosimy
o kontakt mailowy: info@
kolopolarne.pl.
- Jeździcie na wycieczki
szkolne. To dlaczego nie można pojechać do Skandynawii?
To całkiem blisko, niestety, podróże kosztują, ale postaramy
się, żeby były przystępne
cenowo, będzie to zależało
od naszych sponsorów - zapowiada pan Robert. a
ą

Gmina Tuchomie szykuje się do zdobycia dużych unijnych funduszy
Tuchomie
Po projekcie budżetu gminy
Tuchomie na 2016 r. widać, że
samorząd po raz kolejny przygotowuje się do sięgnięcia dużych unijnych funduszy.
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
Dochody zaplanowano na 16,9
mln zł, a wydatki na nieco ponad 19 mln zł. Deficyt zostanie
pokryty z kredytów i pożyczek.
- Projekt budżetu na 2016 rok
jest tak skonstruowany, aby

maksymalnie wykorzystać
unijne dofinansowanie. Stąd
przeznaczamy środki na wiele
dokumentacji - mówi Jerzy Lewi-Kiedrowski, wójt Tuchomia.
300 tys. zł zaplanowano
na przebudowę mostu na rzece
Kamienica. To wspólna inwestycja z powiatem. Dojdzie
do realizacji, jeśli będzie dofinansowanie (wniosek został
złożony). Tyle samo jest
na modernizację dróg gruntowych. - Myślę, że wybierzemy
jedną drogę - stwierdza wójt.
Na przebudowę dróg i chodników jest jeszcze 120 tys. zł
z funduszu sołeckiego. 35 tys.

zł ma kosztować remont elewacji budynku Urzędu Gminy
w Tuchomiu i montaż
przed nim dwóch lamp. 14 tys.
zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji drogi do budynku
socjalnego
w Trzebiatkowej. 8,5 tys. zł
kosztować będzie dokończenie
remontu klubu strażaka
w Kramarzynach. - Trzeba tam
jeszcze położyć płytki, jest
do zrobienia kominek - mówi J.
Lewi-Kiedrowski.
Pozostałe inwestycyjne wydatki w 2016 roku to projekty,
dokumentacje. Realizacja zadań
nie wcześniej niż w 2017 roku.

7,3 tys. zł ma kosztować projekt
połączenia wodociągów między
Tuchomiem i Modrzejewem,
Tuchomiem i Tuchomkiem
oraz Trzebiatkową i Ciemnem.
Koszt samych prac to 800 tys.
zł. 60 tys. zł zabezpieczono
na dokumentację związaną
z termomodernizacją 10 gminnych obiektów (koszt prac - 2
mln zł). 15 tys. zł jest na projekt
komunalnego budynku mieszkalnego na wynajem przy ul.
Słonecznej w Tuchomiu. - Jest
zapotrzebowanie na takie
mieszkania. Jesteśmy gminą
rozwojową. Być może wejdziemy we współpracę z Towarzy-

stwem Budownictwa Społecznego - oznajmia wójt. Kolejny
dokumentacyjny wydatek
to modernizacja Gminnego
Ośrodka Kultury w Tuchomiu.
Chodzi o stworzenie w obiekcie
m.in. dużej sali. Na opracowanie projektu przeznaczono 15
tys. zł. Koszt prac szacuje się
na 315 tysięcy złotych. Mieszkańcy Ciemna chcą we wsi boiska wielofunkcyjnego z placem
zabaw (mają teraz boisko trawiaste). Koszt dokumentacji
wynosi 7 tys. zł, a koszt prac nieco ponad 300 tys. zł. Kolejny
duży projekt dotyczy budowy
boiska ze sztuczną nawierzch-

nią przy Zespole Szkół
w Kramarzynach (dokumentacja 10 tys. zł, prace 510 tys. zł). Przy szkole jest obecnie boisko
tartanowe - informuje J. LewiKiedrowski. Ostatnia inwestycyjna pozycja dotyczy projektu
„Kajakiem przez Pomorze” - 5
tys. zł.
Wójt mówi, że są inwestycje,
które mogą być zrealizowane
w 2016 r., a nie są ujęte w projekcie budżetu. Dotyczy to
m.in. budowy nowej wieży
na Górze Lemana w Piasznie.
Gmina stara się o dotację na ten
cel. A
ą
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Uczniowie z całego powiatu ocalili
od zapomnienia małych bohaterów
A Młodzież z Zespołu Szkół

A Przedstawienie „Ocalić od zapomnienia”

Ponadgimnazjalnych przygotowała spektakl

zaprezentują w IPN

Powiat bytowski

b W przygotowaniu spektaklu uczestniczyło ponad trzydzieści
osób

11,7 mln zł to dochody w projekcie budżetu gminy
Trzebielino na 2016 r. Wydatki
wynoszą prawie 13,4 mln zł.
To będzie trudny budżet.

FOT. ANDRZEJ GURBA

b Niedługo projektem budżetu
na 2016 r. zajmą się radni.
Gmina nie ma dużych
dochodów
dżecie tylko 900 tys. zł. Samorząd liczy także około 60-procentową dotację na ten cel.
750 tys. zł gmina dołoży
do przebudowy dróg powiatowych (między Broczyną
a Bożanką, od drogi krajowej
do Bąkowa i od drogi krajowej
do Mielna). Inwestycja zostanie

zrealizowana, jeśli powiat dostanie dofinansowanie na ten
cel. 60 tysięcy złotych zaplanowano na modernizację drogi
rolniczego użytkowania. W grę
wchodzi albo droga w Cetniu,
albo droga w Trzebielinie.
57 tysięcy złotych przeznaczono na zadaszenie trybun
na stadionie w Trzebielinie.
- Niewykluczone, że zadaszenie powstanie jeszcze w tym roku. Tak deklarował wykonawca. Płatność przewidziana jest
w 2016 roku - oznajmia wójt.
12 tys. zł zaplanowano jako
dofinansowanie budowy wierconych studni, a 8 tys. zł jako
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ostatni wydatek to prawie
8 tys. zł na rozpoczęcie prac
przy rekultywacji jeziora
w Trzebielinie. Gmina stara się
o dotację na ten cel. - Nasz
wniosek przeszedł etap formalny - informuje wójt. Koszt prac
szacuje się na 260 tys. zł. a
ą

doposażenie placów zabaw
(fundusz sołecki) w Darżkowie,
Gałąźni Małej, Gałąźni Wielkiej
- 19 tys. zł, renowacja boiska
w Barnowie - 14 tys. zł, budowa
wiaty w Kołczygłówkach - 6,7
tys. zł, projekt budowy świetlicy wiejskiej w Łobzowie - 4,3
tys. zł, zakup i montaż progu
zwalniającego w Jezierzu - 5,2
tys., zakup agregatu - 42 tys. A

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

w Barkocinie, Kołczygłowach,
Podgórzu,
Raduszu,
Wierszynie, Witanowie - 66 tys.
zł (fundusz sołecki),przebudowa dróg w Jezierzu - 40 tys. zł,
Podgórzu - 60 tys. zł, zakup samochodu pożarniczego - 75 tys.
zł,
budowa
świetlicy
w Barnowcu - 75 tys. zł, budowa podestu tanecznego
w Gałąźni Wielkiej - 10 tys. zł,

Deficyt w wysokości nieco ponad pół miliona złotych zostanie pokryty kredytami. Na inwestycje w przyszłym roku zaplanowano 975 tys. zł. Są
to drobne zadania, ale ważne
dla mieszkańców. I tak: przebudowa drugiego odcinka drogi w Witanowie - 177 tys. zł,
opracowanie dokumentacji
związanej z systemem ściekowym w Łubnie - 100 tys. zł
i Gałąźni Małej - 75 tys. zł,
dokumencja
rozbudowy
oczyszczalni w Wierszynie - 55
tys. zł, dokumentacje na drogi
- 72 tys. zł, budowa dróg

b Sesja Rady Gminy w Kołczygłowach. Nie wiadomo jeszcze,
kiedy radni zajmą się projektem budżetu

Kołczygłowy
Według projektu budżetu
na 2016 r. dochody w gminie
Kołczygłowy wyniosą prawie
15,8 mln zł, a wydatki około
16,3 mln zł.

FOT. ANDRZEJ GURBA

Trzebielino

Deficyt budżetowy pokryty zostanie m.in. z kredytów i pożyczek. Wójt Trzebielina Tomasz
Czechowski mówi, że gminy
nie będzie stać na wiele inwestycji z uwagi na zbyt małe
własne dochody.
- Wśród zaplanowanych zadań są takie, których płatność
chcemy częściowo przerzucić
na 2017 r. - oznajmia T.
Czechowski. Dotyczy to największej zaplanowanej inwestycji w 2016 r., a więc budowy
drogi osiedlowej w Suchorzu.
Jej koszt szacuje się na 2,8 mln
zł, a gmina zaplanowała w bu-

b Inscenizacja będzie teraz prezentowana w Instytucie Pamięci
Narodowej w Gdańsku

Dużo drobnych zadań sołeckich

Inwestycje będą na raty

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

FOT. MAŁGORZATA WENTA

W ramach projektu „Nasz patriotyzm” młodzież Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych przygotowała inscenizację historyczną
pt: „Ocalić od zapomnienia - historia małych powstańców”.
Uczniowie wystąpili na deskach
bytowskiego Centrum Kultury
oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu (w tamtym roku szkolnym pomysł młodzieży
tak spodobał się dyrektorowi, że
postanowił zaprosić ją na obchody rocznicowe). Młodzi artyści
w nietypowy sposób zaprezentowali treść historyczną poświęconą grupie przyjaciół , którzy
w wieku 18 lat zostali powstańcami (bohaterowie ukazani w inscenizacji byli autentycznymi
żołnierzami Armii Krajowej podczas Powstania Warszawskiego).
Inscenizacja została wzbogacona dokumentami archiwalnymi
z roku 1944. Wykorzystano też
fragmenty filmów fabularnych
m. in. „Miasto 44“. Materiały filmowe przygotowali uczniowie
klasy IV Technikum Informatyczne: Miłosz Pawłowski i Marcin Cichosz ( to sztab bez, które-

FOT. MAŁGORZATA WENTA

Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl

go nie byłoby tej inscenizacji).
Ciekawym walorem były kompozycje muzyczne. Uczeń
Bartosz Żebrowski przedstawił
swój autorski tekst. Paulina Brzezińska w wyjątkowy sposób zaśpiewała piosenkę Czesława
Niemena - „Sen o Warszawie“.
Paulina razem z Julką Starzyńską
stworzyły ciekawy duet podczas
piosenki „Pójdę boso...“. Na scenie pojawili się debiutanci m. in.
siostry
Beata
i
Agata
Perszewskie, które były cudowne w utworze „Dziewczyna
z granatem“, zaś Krzysiu Błaż
otoczony smugą dymu tajemniczości wykonał niesamowicie
utwór „O sobie samym“. Jednak
najważniejszym elementem całej inscenizacji był fakt, że 39
osób zaangażowanych w ten
projekt zbudowało doskonale
zintegrowany zespół. Grupa
osiągnęła już sukces, ponieważ
udało się nawiązać współpracę
z Instytutem Pamięci Narodowej. - Otrzymaliśmy zaproszenie
do Gdańska , aby tam przedstawić swoją autorską interpretację
historyczną. Mamy nadzieję, że
też będzie podobała się tak jak
naszej lokalnej społeczności mówi Beata Sandak, opiekun
grupy. Opiekunowie tej grupy to
Beata Sandak (autor scenariusza) i Halina Sałdan. a ą
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Poznajesz te fotografie, podziel się
wspomnieniami sprzed lat
A Historia rodziny Ingi Mach, znanej hafciarki

A Kobieta prosi osoby, które wiedzą coś

i fotografki z Bytowa

na temat wydarzeń i ludzi ze zdjęć, o kontakt
tę. Na pamiątkę tego wydarzenia wręczył zdjęcie z przemarszu. Myślałam, że to jest właśnie ta fotografia, ale znajomi,
którym pokazywałam to zdjęcie, wyprowadzili mnie z błędu, więc nie wiem nic na temat
tego zdarzenia ze zdjęcia.

Historia
Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl
Historia rodziny Ingi Mach,
znanej hafciarki i fotografki
z Bytowa, jest bardzo barwna.
Nie brakuje w niej szczęśliwych
chwil, jak i tych bardzo dramatycznych. Ostatnio pani Inga
próbuje rozwikłać kilka zagadek z historii rodziny, publikuje w internecie zdjęcia z rodzinnego albumu. Ma nadzieję, że
może ktoś z mieszkańców wie
więcej szczegółów dotyczących prezentowanych starych
fotografii.

REP. INGA MACH

Mama znana krawcowa,
ojciec cieśla

Dzielna babcia

REP. INGA MACH

b Tu pracował ojciec pani Ingi. Widać, że to duża budowa. Może ktoś wie, gdzie to jest

b Grono nauczycielskie, które walczyło o polskość. W którym roku i gdzie zrobiono to zdjęcie?

REP. INGA MACH

Rodzina Ingi Mach pochodzi
z Wojska w gminie Lipnica. Jej
babcia bardzo szybko została
wdową, jej mąż zginął podczas
pierwszej wojny światowej
w Rumunii.
- Niewiele wiem o dziadku
- mówi Inga Mach. - Z opowiadań babci pamiętam, że przyjeżdżał do domu z bronią
i psem. Ten pies był wyszkolony. Zdejmował mu z głowy
czapkę wojskową i na komendę zakładał z powrotem.
Babcia pani Ingi została sama z dziewięciorgiem dzieci.
- Było jej bardzo ciężko - mówi
pani Inga. - Starała się, aby
wszystkie dzieci były wyuczone zawodu, dlatego posyłała je
na płatne praktyki do rzemieślników. Co prawda pomagała jej
rodzina, ale to była kropla
w morzu potrzeb.
Najstarszy syn babci pani Ingi bardzo szybko musiał dorosnąć. Już jako czternastolatek
zajął się gospodarstwem, zaś
najmłodszy z jego braci urodził
się już jako pogrobowiec, obowiązków było więc bardzo dużo. Babcia jednak nie poddawała się.
- Tu przypomina się taka historia (dotyczy trzeciego prezentowanego zdjęcia - dop. redakcji) - mówi Inga Mach. - Moja babcia widziała ten marsz
wojsk w Borzyszkowach. Przecisnęła się przez tłum, by podbiec do dowódcy. Miał siedzieć
na koniu. Zaczepiła go i poprosiła o pomoc, mówiła, że jest
wdową, że wychowuje sama
dzieci. Dowódca zawołał
do siebie starostę i dał mu dwa
tygodnie na załatwienie tej
sprawy. Jego słowo było ważne, potem babcia pieszo poszła do Chojnic, spotkała się ze
starostą, który zapewnił jej ren-

b Przemarsz wojsk w Borzyszkowach. Pani Inga prosi o informacje na temat szczegółów tego wydarzenia

Mama pani Ingi - Cecylia z domu Sabisz, po mężu Richter,
była krawcową. - Babcia posłała ją na płatne nauki, ale ich nie
skończyła, bo ich na to nie było stać - mówi pani Inga. - Mimo to była utalentowaną krawcową. Szyła ubrania na śluby
i pogrzeby. Szczególnie ludzi
młodych. Siostra mamy zginęła w lesie, stanęła na minę, nie
znam szczegółów tej tragedii,
mama przygotowała dla niej
białą suknię z welonem, w którą ubrano ją na ostatnią drogę.
Dzięki jej umiejętnościom mogłam cieszyć się wspaniałymi
ubraniami. Koleżanki w szkole
mi zazdrościły, że zawsze mam
coś nowego, modnego. A tak
nie było, bo potrafiła nawet trzy
razy ten sam płaszcz przerobić.
To właśnie dzięki mamie mam
tak obszerny album fotograficzny, dla mnie było to bardzo
ważne, każda fotografia była
dokładnie wklejana.
Ojciec pani Ingi był znanym
w regionie cieślą i stolarzem.
- Pomagał odbudowywać gospodarstwa po wojnie - mówi
pani Inga. - Tam gdzie szedł
front, wszystko było mocno
zniszczone. Za swoją pracę nie
dostawał pieniędzy, ludzie dawali mu, co było. Przychodził
do domu z kurą, połową świniaka. Kiedyś jeden z gospodarzy dał mu rodowy zegarek,
bardzo cenny, z diamentowymi
ośkami. Niestety, podczas remontu kościoła w Brzeźnie
Szlacheckim ojciec spadł z dachu. O dziwo, nic mu się nie stało! Natomiast zegarek potłukł
się. Nie dało się już go naprawić. Jednak wspaniale prezentuje się jako rodzinna pamiątka. Tak mówimy, że ten zegarek uratował mu życie, bo to
przecież cud, że upadając z takiej wysokości, nic mu się nie
stało.
Jeśli ktoś zna szczegóły zrobienia prezentowanych obok
zdjęć, okoliczności, miejsca,
kojarzy przedstawiane wydarzenia, pani Inga Mach prosi
o kontakt. Można się z nią skontaktować przez portal społecznościowy. a
ą
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INFORMATOR

„Remus” w Bytowskim Centrum Kultury

Informator

Bytów

Listy do M. 2 , sob, niedz, godz.
10:30 11:30 13:00 14:00 15:30 16:30 18:00
19:00 20:30 21:30
Rejs
Sawa. Mały wielki bohater.pt, sob, niedz. godz.
14, Chemia pt, sob. godz. 15.45, niedz..godz.
20.15, Moja matka pt. godz. 18, sob. godz. 20.15,
niedz. godz. 15.45, Imigranci, pt, godz. 20.15,
sob, niedz, godz. 18

Lębork
Fregata
Rabusie fistaszków 3D, pt.16.20, sob. niedz.
godz.14.20, godz. 18; List do M. 2 pt, godz. 16,
sob, godz.18, 20, niedz. godz. 16, 18, 20

DYŻURY APTEK
Słupsk
Ratuszowa, ul. Tuwima 4, tel. 59 842 49 57

Ustka
piątek - Pod smokiem, ul. Kilińskiego 8, tel.: 59
814 53 95, sobota - Remedium, ul. Kardynała
Wyszyńskiego 1 b, tel.: 59 814 69 69, niedzielaUstecka, ul. Żeromskiego 5, tel.: 59 814-98-17

Bytów
Centrum Zdrowia, ul. ks. Bernarda Sychty 3, tel.
59 822 66 45

Miastko
Piastowska, ul. Długa 10, tel.: 59 857-22-455

Człuchów
piątek - Oberland, ul. Długosza 29, tel.: 59 834
17 52, sobota - Centrum zdrowia, ul. Szczecińska 13, tel.: 59 834 31 42, niedziela - Rodzinna,
ul. Długosza 5, tel.: 59 721 21 77

Lębork
piątek -Staromiejska, ul. Staromiejska 17, tel. 59
863 41 03, sobota - Dr. Max, ul. 1 Maja, tel. 59
726 09 19, niedziela - Stary Browar4, ul. Wolności 40, tel. 59 862 27 66

Słupsk: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
Janusza Korczaka, ul. Hubalczyków 1, informacja telefoniczna 59 846 01 00;
Ustka: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny , ul.
Mickiewicza 12 tel. 59 814 69 68; Poradnia
Zdrowia POZ , ul. Kopernika 18, tel. 59 814 60
11; Pogotowie Ratunkowe - 59 814 70 09;

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

Lębork: Szpitalny Oddział Ratunkowy 59 863
30 00; Szpital , ul. Węgrzynowicza 13, 59 863
52 02; Bytów: Szpital , ul. Lęborska 13, tel. 59
822 85 00; Dział Pomocy Doraźnej Miastko ,
tel. 59 857 09 00; Człuchów : 59 834 53 09.

„Życie i przygody Remusa”
Aleksandra Majkowskiego to
pierwsza powieść w całości napisana w języku kaszubskim
i jednocześnie główna epopeja
literatury kaszubskiej, nie bez
przesady porównywana z „Panem Tadeuszem” Adama Mickiewicza. Świat realny miesza
się w niej ze światem kaszubskich legend i baśni. Bohaterem
opowieści jest Remus, Kaszub,
który przez swoją wadę wymowy i niejasne pochodzenie staje się outsiderem. Jako dziecko

WAŻNE
NIEBIESKA LINIA - Ogólnpolskie Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie, tel. 59 848 01 11,
801 120 002
Słupsk: Policja 997 ; ul. Reymonta, tel. 59 848
06 45; Pogotowie Ratunkowe 999; Straż Miejska 986; 59 843 32 17; Straż Gminna 59 848 59
97; Urząd Celny - 58 774 08 30; Straż Pożarna
998; Pogotowie Energetyczne 991; Pogotowie
Gazownicze 992; Pogotowie Ciepłownicze
993; Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994;
Straż Miejska alarm 986: Ustka - 59 814 67 61,
697 696 498; Bytów - 59 822 25 69

USŁUGI POGRZEBOWE
Kalla, ul. Armii Krajowej 15, tel. 59 842 81 96,
601 928 600 - całodobowo. Pełna oferta pogrzebowa. Zieleń, tel. (24h/dobę) telefon 502
525 005 lub 59 841 13 15, ul. Kaszubska 3 A.
Winda i baldachim przy grobie; Hades, ul. Kopernika 15, całodobowo: tel. 59 842 98 91, 601
663 796. Winda i baldachim przy grobie. Hermes, ul. Obrońców Wybrzeża 1, (całodobowo),
tel. 59 842 84 95, 604 434 441. Winda i baldachim przy grobie.

Słowińska, ul. Kościuszki 70 a, tel. 59 866 13 65

Pod Agawą, tel. 59 86111 14

KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118 000; 22 194 36; PKS 59 842 42
56; dyżurny ruchu 59 843 71 10; MZK 59 848
93 06; Lębork: PKS 59 862 19 72; MZK w godz.
7-15, tel. 59 862 14 51; Bytów: PKS 59 822 22 38;
Człuchów: PKS 59 834 22 13; Miastko: PKS 59
857 21 49.

KULTURA
Nowy Teatr, ul. Lutosławskiego 1, tel. 59 846 70
00; Filharmonia Sinfonia Baltica, ul. Jana Pawła
II 3, tel. 59 842 38 39; Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego 2, tel. 59 842 39 35; Teatr Rondo, ul.
Niedziałkowskiego 5a, tel. 59 842 63 49; Słupski Ośrodek Kultury, ul. Braci Bierymskich 1, tel.
59 845 64 41; Młodzieżowe Centrum Kultury,
al. 3 Maja 22, tel. 59 843 11 30; Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 3, tel. 59 840 58 38.

Jerzyk dzisiaj nie pije
Miastko
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
10
grudnia
zapraszamy
do Bytowskiego Centrum Kultury na występ Kabaret Moralnego Niepokoju (godz. 17.30).
Najnowszy program Kabaretu
Moralnego Niepokoju pt. „Jerzyk dzisiaj nie pije” miał premierę w listopadzie 2014r. Dzięki temu obejrzą państwo absolutnie świeże skecze, niedostępne w telewizji, nieodparcie
śmieszne i niezmiennie zaskakujące. Ponad dwie godziny

b 20 listopada w Bytowskim Centrum Kultury odbędzie się
spektakl „Remus”
Remus zostaje poproszony
o pomoc przez uwięzioną królewnę; jako dorosły rusza w podróż po regionie, handlując
książkami i tocząc walkę ze
Smętkiem, kaszubskim dia-

błem. „Życie i przygody Remusa” to barwne dzieło na miarę
„Don Kichota”, gdzie w podróży po Kaszubach bohaterowi
towarzyszy wierny przyjaciel,
grajek Trąba.

Giełda Piosenki dla Dzieci i Młodzieży w Miastku
Miastko

Łeba
Wicko

20 listopada w Bytowskim
Centrum Kultury odbędzie się
spektal „Remus”. Wykonawcy to artyści z Teatru Miniatura. Początek o godz. 18.

FOT. ORGANIZATOR

Multikino

USŁUGI MEDYCZNE

humoru na najwyższym poziomie z udziałem Orkiestry Moralnego Niepokoju, gości specjalnych i paru niespodzianek.
Będziemy mieli okazję uczestniczyć w posiedzeniu rządu,
zobaczymy m.in. jak ojciec
odrabia lekcje z synem i co w takiej sytuacji wnosi obecność
dziadka, przysłuchamy się,
o czym mówią panowie, gdy się
przypadkiem spotkają na spacerze z psami i przede wszystkim, dowiemy się, dlaczego Jerzyk dzisiaj nie pije. Bilety w cenie 50-60 zł. do nabycia:sekretariat BCK, nr tel. 59 822 23 09,
Agencja Artystyczna „Art”, t el.
693 062 880. A ą

21 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Miastku odbędzie się XIX
Giełda Piosenki dla Dzieci
i Młodzieży.

FOT. ORGANIZATOR

Kina
Słupsk

Spektakl w Miniaturze to
opowieść o straconej tożsamości, o miejscu zapomnianym. Żeby je na nowo odnaleźć, trzeba
pokonać trzy zjawy: Strach,
Trud i Niewarto.
Adaptację powieści przygotował Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Teatru Miniatura,
reżyser i dramaturg. Przedstawienie wyreżyserował Remigiusz Brzyk, jeden z najciekawszych współczesnych polskich
reżyserów, m.in. dwukrotny
laureat jednej z najbardziej prestiżowych nagród za reżyserię
w Polsce - Lauru Konrada (w
2014 roku za spektakl „Koń, kobieta i kanarek”). Nad scenografią pracowały - pod kierunkiem
reżysera i scenografki Katarzyny Zawistowskiej - dwie studentki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku: Monika
Ostrowska i Katarzyna Skoczylas. A
ą

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
- Celem Giełdy Piosenki jest popularyzacja piosenki dziecięcej
i młodzieżowej oraz upowszechnienie aktywnych form
spędzania wolnego czasu
wśród młodego pokolenia.
Przede wszystkim chodzi o to,
aby dać alternatywne możli-

Pogoda

b 21 listopada (sobota) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Miastku odbędzie się Giełda Piosenki dla Dzieci i Młodzieży
wości młodym ludziom i odciągnąć ich od zagrożeń typu
narkomania, alkoholizm, wandalizm - mówi Janusz Gawroński, dyrektor miasteckiego

domu kultury. W konkursie wezmą udział soliści i zespoły wokalne do 10 osób, w trzech kategoriach wiekowych: od lat 7
do 12 - szkoły podstawowe,

od lat 13 do 16 - gimnazja, od lat
17 do 20 - szkoły ponadgimnazjalne.
Każdy wykonawca zobowiązany był do przygotowania
jednego utworu autorów polskich. Może prezentować tylko
jedną piosenkę i tylko raz
uczestniczyć w chórkach lub
zespołach towarzyszących.
Uczestnicy wykonują piosenki z akompaniamentem
własnym lub z wykorzystaniem półplaybacku.
Komisja oceniać będzie: dobór repertuaru, umiejętności
wokalne, ogólny wyraz artystyczny. Początek Giełdy Piosenki dla Dzieci i Młodzieży
o godz. 10. A ą

Głos Bytowa i Miastka
Piątek, 20 listopada 2015

SPORT

tygodnik//15

Andrzej Wroński bacznie przyglądał się
młodym zapaśnikom klasykom w Koczale

Grand Prix
Bytowa
Tenis stołowy
Środowisko pingpongowe nie
próżnuje i jego przedstawiciele rozgrywają turniejowe gry
w Bytowie. Przy stołach emocji nie brakuje. I to dobrze.

Zapasy
Trenerzy: Kazimierz Wanke
(ZKS Miastko) i Daniel
Połowyszczak (ZUKS Łękinia)
byli zadowoleni z postawy
swoich podopiecznych.

FOT. ZUKS ŁĘKINIA

b Ekipa Zapaśniczego Uczniowskiego Klubu Sportowego Łękinia prezentuje zdobycze w Koczale. Z prawej trener Daniel Połowyszczak
reprezentanci naszego regionu z Łękini i Miastka. ZUKS
zdobył 10 medali, w tym 5 złotych, 1 srebrny i 4 brązowe.
Złote krążki zdobyli: Karol
Binczyk (kategoria wagowa
do 35 kg), Kacper Kopczak (38
kg), Bartłomiej Ciesielski (47
kg), Kamil Kuśnierczak (66 kg),
Weronika Żabińska (62 kg).
Srebro przypadło Kindze
Kuśnierczak (62 kg). Brąz wywalczyli: Marcin Rzeczkowski
(23 kg), Damian Michalski (59
kg), Patrycja Strzelczyk (48
kg), która była o krok od spra-

wienia niespodzianki, bo na 10
sekund przed końcem walki
wygrywała z aktualną mistrzynią
Polski
Moniką
Kiepuszewską
(MLUKS
Karlino), ale nie udało się jej
utrzymać korzystnego wyniku. Również brąz wywalczył
Patryk Bednarz, który pokonał
swojego klubowego kolegę
Grzegorza Michalskiego. Znakomicie walczyli miasteccy
klasycy. W młodzikach złote
medale wywalczyli: Piotr
Ziembicki (29 kg) i Kacper
Karaśkiewicz (32 kg). Brązowy

Będą ścigać się nad jeziorem Jeleń
Kolarstwo
Bardzo ciekawie zapowiadają
się dwudniowe zawody
w Bytowie, gdzie rywalizować
będzie polska czołówka kolarskich przełajowców.
Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@gp24.pl
Weekend w Bytowie minie
pod znakiem kolarskich wyścigów przełajowych. W tym roku
wyścig o randze Pucharu Polski
będzie III Memoriałem Marka
Cichosza, który, mając niespełna
33 lata, odszedł do anielskiego
peletonu. Ten wychowanek
Baszty Bytów zmarł 13 maja 2012
roku. Jego przyjaciele, pamiętając o tak niezwykle koleżeńskim
i niepowtarzalnym kolarzu, postanowili organizować wyścigi
przełajowe, którymi chcą uczcić
pamięć wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski w kolarstwie przełajowym. Zmagania

zostaną przeprowadzone na trasie umiejscowionej nad jeziorem Jeleń.
21 listopada (sobota) odbędzie się ogólnopolski wyścig
przełajowy klasy A (mistrzostwa okręgu pomorskiego). Rywalizacja w ramach Pucharu
Polski i jednocześnie III Memoriału Marka Cichosza zaplanowana jest na 22 listopada (niedziela).
Wszystkie wyścigi zostaną
przeprowadzone
zgodnie
z przepisami sportowymi Polskiego Związku Kolarskiego.
Oto program zawodów w obydwa dni: godz. 10.30 – zabawy
rowerowe dla dzieci - kategoria
żak (chłopcy, dziewczęta) - 20
minut; godz. 11.00 – kategoria
młodzik - 20 minut; godz. 11.01
- kategoria juniorka młodsza,
młodziczka - open - 20 minut;
godz. 11.40 – kategoria junior
młodszy - 30 minut; godz. 11.41
- kategoria masters II (40-49 lat)
- 30 minut; godz. 11.42 – kategoria masters III (powyżej 50

lat) - 30 minut; godz. 12. 30 kategoria masters I (30-39 lat) 40 minut; godz. 12.31 - kategoria elita kobiet, juniorka - open
- 40 minut; godz. 13.20 – dekoracja kategorii- dzieci, żak,
młodzik, juniorka młodsza,
młodziczka, junior młodszy,
masters II, masters III; godz.
13.30 - kategoria elita mężczyzn, orlik, junior minimum
50 minut; godz. 14.30 - dekoracja kategorii – masters I, elita
kobiet open, juniorka, elita
mężczyzn - open, junior. Zgłoszenia
należy
dokonać
na adres: MLKS Baszta, 77-100
Bytów, ul. A. Mickiewicza 13
lub e-mailem: kolarzyk-trener@wp.pl oraz można kontaktować się telefonicznie
z osobami odpowiedzialnymi
za przeprowadzenie zawodów,
a są to Kazimierz Kwidziński
(691 376 951) i Tomasz
Natkaniec (509 522 985). Dla
najszybszych uczestników będą nagrody pieniężne od 50
do 400 zł. a

krążek przypadł Jakubowi
Dobrowolskiemu (53 kg).
W minizapasach srebrne medale zdobyli: Leon Rudnik (24
kg) i Witold Szor (38 kg). Brązowe krążki wywalczyli
Hubert Wojciechowski (31 kg)
i Kacper Dunda (36 kg).
Z dziewcząt w kategorii wagowej do 48 kg walczyła Agata
Kazimierczak, która w finale
przegrała na punkty 5:7 z M.
Kiepuszewską (MULKS), aktualną złotą medalistką mistrzostw Polski młodziczek.
Bardzo zacięte boje były w ka-

W skrócie

detach w kategorii wagowej
do 69 kg. Pierwsze miejsce wywalczył Paweł Zabłocki (aktualny brązowy medalista mistrzostw Polski), który ze swoim bratem Piotrem (aktualny
srebrny medalista mistrzostw
Polski) stoczył zacięty pojedynek finałowy, wygrywając
z nim na punkty. Jakub Bednarz zajął piąte miejsce. W klasyfikacji drużynowej ZKS
Miastko był pierwszy. Drugie
miejsce przypadło Morenie
Żukowo. Trzecie miejsce wywalczył ZUKS Łękinia.a (FEN)

Chcą współpracować
Lekkoatletyka

SIATKÓWKA

Mistrzem Bytowa
został Stoczniowiec
Dwa dni trwały zmagania siatkarskie w ramach III Mistrzostw Bytowa.
Do bytowskiej rywalizacji
przystąpiło 12 drużyn. Najpierw zespoły rywalizowały
w dwóch grupach, z których
po dwie najlepsze ekipy wywalczyły awans do dalszych
gier o miejsca na podium.
W finale Stoczniowiec Gdańsk
pokonał 2:1 KSK Kołczygłowy.
Pojedynek był zacięty i obfitował w wiele efektownych
zagrań z obydwu stron. Spotkanie o trzecią lokatę też dostarczyło sporych emocji i zakończyło się sukcesem
Acryleksu Kościerzyna, który
wygrał 2:1 z cewickim zespołem Drywa Kowalstwo. a
(FEN)

W bytowskiej sali Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych rozegrano
trzeci turniej cyklicznej imprezy
pingpongowej o nazwie XXVIII
Grand Prix Bytów 2015. Tym razem grało 37 uczestników, a w tej
stawce było 7 kobiet. Wielu pojedynkom towarzyszyły spore
emocje. Dlaczego? Bo rywalizacja była niezwykle zacięta.Czołowe miejsca w poszczególnych
kategoriach wiekowych wywalczyli: kobiety (open) - 1. Iwona
Gadomska (UKS 8 Chojnice), 2.
Agata Chrapkowska (UKS
Konarzyny), 3. Kinga Gliniecka
(ZS Lipnica); juniorzy (rocznik
1998 i młodsi) - 1. Bartłomiej
Ossowski (UKS 8 ), 2. Maksymilian Żychliński (UKS 8), 3. Szymon Hołubowski (PMDK Miastko); seniorzy (rocznik 1997 i starsi) - 1. Michał Brieger (UKS 8) powtórzył sukces z drugiego turnieju, 2. Rafał Megger (UKS 8 ), 3.
Wiesław Płotek (TKKF Radość
Bytów).
Czwarty turniej zaplanowany
jest na 22 listopada (niedziela).
Początek gier: o godz. 10 - kobiety open i juniorzy, o godz. 12 - seniorzy. Miejsce pingpongowych
zmagań bez zmian, czyli mała
sala ZSP przy ul. Wł. Sikorskiego
w Bytowie. a

Podpisano porozumienie dotyczące współpracy w realizacji
rozwoju lekkoatletyki pomiędzy samorządem gminy
Borzytuchom i Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w Warszawie. W ramach projektu,
który funkcjonował najpierw
pilotażowo, prowadzi się nabór,

selekcję i szkolenie dzieci ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Organizowane są zawody oraz szkolenia dla nauczycieli. Szkoły biorące udział
w projekcie otrzymują sprzęt
sportowy dostosowany do potrzeb najmłodszych adeptów
królowej sportu. Najbliższe zawody halowe odbędą się 21 listopada w Słupsku. a (FEN)

FOT. ZE ZBIORU UG BORZYTUCHOM

I Turniej Zapaśniczy o Puchar
Wójta Gminy Koczała miał dobrą obsadę. Włodarz gminy
Eugeniusz Dmytryszyn może
być usatysfakcjonowany z imprezy. Rywalizacja odbywała
się z udziałem chłopców (styl
klasyczny) i dziewcząt (styl
wolny).
W Koczale swoją formę
sprawdziło 67 zawodników
i zawodniczek z ośmiu klubów: Cartusia Kartuzy, Granica Gdańsk, Morena Żukowo,
Achilles Kolbudy, ZKS Koszalin, MLUKS Karlino, ZKS Miastko i ZUKS Łękinia. Gościem
honorowym imprezy był Andrzej Wroński (dwukrotny złoty medalista olimpijski w zapasach w stylu klasycznym,
wielokrotny medalista mistrzostw Europy i świata).
W Koczale również obecni były znani przedstawiciele środowiska zapaśniczego w osobach Zygmunta Kreta (trener
kadry narodowej seniorów
w zapasach w stylu wolnym)
i Andrzeja Pryczkowskiego
(prezes Pomorskiego Okręgowego Związku Zapaśniczego).
Walki
odbywały
się
w szkolnej hali na jednej macie. W dobrej dyspozycji byli

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@gp24.pl

b W podpisaniu porozumienia uczestniczyli (z lewej): Witold
Cyba (wójt gminy Borzytuchom), Marek Fostiak i Jarosław Ścigała

16//tygodnik

Głos Bytowa i Miastka
Piątek, 20 listopada 2015

SPORT

W Borzytuchomiu dla uczestników biegów było
to nie tylko święto sportowe, ale także narodowe
Lekkoatletyka

FOT. ZE ZBIORU ORGANIZATORA

XX Bieg Niepodległości odbył
się w Borzytuchomiu i było to
na terenach leśnych za stacją
PKP. Rywalizacja zaplanowana
była w ramach cyklicznej imprezy biegowej Cross Festival
edycji 2015/2016. Wielu uczestników biegło w koszulkach białych i czerwonych, czyli w barwach narodowych.
Mimo deszczowej aury miłośnicy zdrowego trybu życia
postanowili sprawdzić swoją
kondycję biegową. Łącznie zawody ukończyło 651 zawodników i zawodniczek od przedszkolaków aż po doświadczonych biegaczy. Bieg główny kobiet na 5000 m zakończył się
zwycięstwem Beaty Topki. Biegaczka Taleksu Borysław
Borzytuchom była faworytką
i nie zawiodła oczekiwań.
Na mecie Topce zmierzono
czas 18 minut i 14 sekund.
Zwyciężczyni kroku starała się
dotrzymać Joanna Terefenko,
która dopiero na finiszowych
metrach trochę osłabła i ostatecznie zajęła drugą lokatę
z czasem 18 minut i 22 sekundy. Trzecia była Małgorzata
Adamczyk (Talex Borysław). Jej
czas to 19 minut i 27 sekund.
Na kolejnych miejscach na me-

FOT. ZE ZBIORU ORGANIZATORA

W XX Biegu Niepodległości
w Borzytuchomiu wygrali faworyci. Z grona mężczyzn był
to Tadeusz Zblewski. W stawce pań wygrała Beata Topka.

b Po biegu głównym na podium stanęli (z lewej): Grzegorz Ebel, Tadeusz Zblewski, Zbigniew Kaszewski

b Tym młodym dziewczynkom biegowa rywalizacja sprawia frajdę

cie zameldowały się: 4. Magdalena Jasińska (Chojniczanka
Chojnice), 5. Dominika Grzelak
(Chojniczanka), 6. Klaudia Sójka (Wiking Rychnowy), 7. Ewa
Dawidowska (Baszta Bytów),
8. Aleksandra Pawłowska
(CMKL Człuchów).
Mężczyźni również biegali
na 5000 m. Jako pierwszy linię
mety minął faworyt Tadeusz
Zblewski (Baszta Bytów).
Bytowianim miał czas 15 minut
i 26 sekund. Drugie miejsce zajął podopieczny Zblewskiego,
a jest nim Grzegorz Ebel (Baszta) - 15 minut i 40 sekund. Trzecią lokatę wywalczył Zbigniew

dziewczęta (1000 m): 1. Katarzyna Główczewska (Gimnazjum 1 Bytów), 2. Magdalena
Pela (Niepoględzie); chłopcy
(1500 m): 1. Bartosz Mielewczyk
(Gimnazjum 2 Bytów), 2. Daniel Kryzel (Kołczygłowy).
Bardzo ekscytująca była rywalizacja na 100 m z udziałem
przedszkolaków. Klasyfikacja
najszybszych dziewczynek:
1. Lena Metel (Bytów), 2. Nadia
Treder (Parchowo). Najszybsi
chłopcy to: 1. Piotr Kowalczyk
(Sławno), 2. Ksawier Pituch
(Niedarzyno). VIP to była specjalna kategoria. Miała ona interesujący przebieg i dostarczy-

Kaszewski (Talex Borysław),
któremu zmierzono czas 15 minut i 56 sekund. Na kolejnych
miejscach finiszowali: 4. Leszek Ginter (Talex Borysław),
5. Bartłomiej Krotla (CMKL),
6. Grzegorz Dorszyński (Talex
Borysław), 7. Mateusz Obecny
(CMKL), 8. Mateusz Hering
(Talex Borysław).
Biegali także młodzi zawodnicy i zawodniczki. Rozstrzygnięcia biegowe w poszczególnych grupach wiekowych:
roczniki 2007-2008 (dystans
600 m) - dziewczęta: 1. Amelia
Trzebiatowska (Bytów), 2. Paulina Jóskowska (Rokity); chłop-

cy: 1. Oliwier Borowiak
(Przechlewo),
2. Jakub
Świątkowiak (Borzytuchom);
2005-2006 - dziewczęta (600
m): 1. Otylia Możuch
(Człuchów), 2. Roksana
Piechowska (Lipnica); chłopcy
(1000 m): 1. Szymon Biernat
(Sławno), 2. Mikołaj Holc
(Człuchów); 2003-2004 (1000
m) - dziewczęta (w ramach Memoriału imienia Krzysztofa
Chrobotowicza): 1. Maria
Stroike (Przechlewo), 2. Emilia
Brucka (Bytów); chłopcy: 1.
Krzysztof
Kasprowicz
(Rekowo), 2. Daniel Sprenger
(Człuchów); 2000 - 2002

W Czarnej Dąbrówce gospodarze zdominowani

W skrócie

Piłka nożna

GTS CZARNA DĄBRÓWKA - STEGNA
PARCHOWO 0:3 (0:1).
Bramki zdobyli: 0:1 Bartłomiej Kapiszka (14),
0:2 B. Kapiszka (52), 0:3 Marcin Kurkowski (71).

GTS Czarna Dąbrówka: Jakub Gralak I ,
I po meczu (82 Dawid Gralak), Biernat 2xI,
a w konsekwencji I, Ciepłuch, Dawidowski (78
Mułyk), Duszkiewicz (53 Artur Toporek), Michał

FOT. GTS CZARNA DĄBRÓWKA

b Piłkarze Gminnego Towarzystwa Sportowego Czarna Dąbrówka (stroje niebiesko-żółte) przegrali
0:3 ze Stegną Parchowo. Teraz po zakończeniu rozgrywek jesiennych zmagań nastąpi analiza gry
Gralak I, I, Grzegorz Lejk II I, Grzegorz Lejk I,
Naderza (70 Tkaczyszyn), Paweł Szczegielniak,
Ostrowski. Stegna Parchowo: Cichosz, Janusz
Benkowski, Marcin Benkowski (76 Bigus),

Durawa, Grabowski (62 Dominik Rożek), Hendel,
Kapiszka (85 Dariusz Rożek), Kulas, Kurkowski,
Osowski, Wesołowski.
a

W Jasieniu i Nożynie
będą przełajowcy

Tradycyjnie już o tej porze roku rozpoczyna się pingpongowa rywalizacja edycji
2015/2016. Będzie ona w ramach Grand Prix Lipnicy (pięć
turniejów). Pierwsze zawody
zaplanowane są w najbliższą
sobotę (21 listopada). Granie
odbędzie się w sali Zespołu
Szkół w Borowym Młynie.
Przewidziane są następujące
grupy: dziewczęta i chłopcy
ze szkół podstawowych,
chłopcy z roczników 19992002, open kobiet. Te rywalizacje rozpoczną się o godz.
9.30. Zmagania mężczyzn
w kategorii open ruszą o godz.
12.30. Odpowiedzialnym
za przeprowadzenie tej imprezy jest wuefista Roman Reszka z Borowego Młyna. a
(FEN)

(FEN)

Zaczyna się Grand
Prix Lipnicy

W Czarnej Dąbrówce doszło
do rywalizacji piłkarskiej GTS Stegna Parchowo w ramach trzynastej kolejki słupskiej klasy
A w grupie II. Miejscowi, najwierniejsi kibice, musieli przeżyć gorycz porażki swoich ulubieńców.
Dla gospodarzy był to piąty przegrany mecz. - Zostaliśmy mocno skarceni przez Stegnę. Brak
niektórych graczy z podstawowego składu nie może być żadnym usprawiedliwieniem. Moją
drużynę nie było stać na wiele
i stąd smutne pożegnanie rundy
jesiennej - stwierdził załamany
Tadeusz Gralak, trener zespołu
z Czarnej Dąbrówki.

LEKKOATLETYKA

Od wielu lat biegi przełajowe
w gminie Czarna Dąbrówka
cieszą się sporym zainteresowaniem. Taką formę aktywnego ruchu dla wszystkich
grup wiekowych propaguje
Gminne Centrum Kultury
i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce. Niedawno ruszyła rywalizacja edycji 2015/2016
w ramach XIX Grand Prix
Czarnej Dąbrówki w Biegach
Przełajowych. W pierwszych
zawodach startowało 165
osób. W najbliższą sobotę (21
listopada) o godz. 11 na terenach leśnych przy Szkole Podstawowej w Jasieniu odbędzie
się druga impreza biegowa.
Przypominamy, że bieganie
zaplanowane jest na dystansach od 100 m do 6000 m
w zależności od grupy wiekowej. W tym roku przewidziane są też trzecie zawody z tego
cyklu. Ich termin to 5.12 (sobota) o godz. 11 w Nożynie. a

TENIS STOŁOWY

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@gp24.pl

ła sporych emocji. Biegano
na 1000 m. Rywalizację mężczyzn wygrał Kryspin Garski
(Świat Płytek Bytów). Drugi był
Jarosław Wrycza (Talex
Borysław). Kolejność w stawce
kobiet: 1. Klaudia Kalinowska,
2. Anna Pituch-Szachta (obydwie Talex Borysław). Jantar
Ustka - 22 punkty. W klasyfikacji gmin kolejność czołówki
po biegach młodzieżowych była następująca: 1. Bytów,
2. Borzytuchom, 3. Lipnica. Nagrody, koszulki i medale były
przygotowane dzięki hojności
sponsorów. Były bułki i kiełbaski oraz herbata. a (FEN)

