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JERZKOWICE

Głosuj na ulubione
restauracje, bary
i pizzerie w regionie!

We wsi nie
chcą kurnika

Pasł krowy
i zaginął. Odnalazł
go pies
str. 4

GMINA KOŁCZYGŁOWY

To małe dzieci wznieciły
ten pożar. Mógł zapalić się
blok mieszkalny

A Mieszkańcy przeciw hodowli drobiu

Po 26 latach stracili
jedyny dojazd
do swojej posesji

Czarna Dąbrówka
Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl

str. 5

Miało do tego nie dojść, a doszło. Jak
twierdzą mieszkańcy, w byłych budynkach po firmie Irene powstał kurnik. Ludzie są wściekli. Zorganizowano w tej sprawie spotkanie. Przyszło
na nie blisko stu mieszkańców. Pojawili się urzędnicy ze starostwa, a tak-

BYTÓW

Miasto dostanie
miliony na zamek
i most

że Mariusz Łuczyk, wicewojewoda pomorski. Od samego początku było bardzo dużo emocji. Jeden z mieszkańców nawet zaproponował, aby spotkanie przenieść do remizy, która znajduje się niedaleko dawnej Irene.
Wiadomo, że sprawą zajęły się
służby wojewódzkie. 31 maja w asyście
policji i lekarza weterynarii do firmy
wejdzie inspektor nadzoru budowlanego. a
ą
Więcej czytaj na a STR. 6
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Nasze pomorskie
powojenne
prostytutki
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Skontrolowane
zostaną wszystkie
posesje
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TUCHOMIE

b Ludzie nie chcą śmierdzącego kurnika w centrum wsi

b Kłęby czarnego gryzącego dymu było widać w całym Miastku. W sobotę paliły
się pomieszczenia gospodarcze przy ulicy Wybickiego. Zagrożony był blok
znajdujący się w odległości około 15 metrów. W mieszkaniach zaczęły pękać
szyby. Stopiły się i zostały uszkodzone elementy aut. (ANG) Więcej str. 3
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Rekordowe połowy
w jeziorach Jeleń
w Bytowie i Lednik
w Miastku

Szkoły w Nożynie
i Studzienicach
miały swoje
jubileusze

W Trzebielinie
tylko dzielnicowy,
w Lipnicy nie
będzie posterunku

Nowe śmieciowe
opłaty dla
właścicieli domków
rekreacyjnych
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DRUGA STRONA

70

Od redaktora

Andrzej Gurba
dziennikarz

osób wzięło udział w spotkaniu na temat nielegalnego kurnika, który powstał w Czarnej Dąbrówce.
W rozmowach uczestniczyli mieszkańcy, urzędnicy starostwa w Bytowie oraz wicewojewoda pomorski.
Wspólnie szukano rozwiązania sytuacji.
Więcej str. 6

Zdjęcie tygodnia

Sąsiad
sąsiadowi

FOT. ARCHIWUM

O

Podziel się
starociami
Ośrodek Kultury w
Studzienicach zachęca
do podzielenia się starymi
nieużywanymi rzeczami,
które mogłyby uatrakcyjnić
Chatę Owczarza i Owczarnię
w Sominach. Przykładowe
rzeczy to: stare krzesło, stół,
gliniane garnki.
Kontakt - 530 024 586
lub też bezpośrednio
u sołtysa wsi.
(ZIDA)

b Taki okaz złowiono w jeziorze Jeleń. Waga 10,20 kg, długość 104 cm (zida)

Konkurs polarny w Borowym Młynie

Plażówka nad jeziorem

Oferty pracy w kraju
i za granicą

Pierwszy konkurs polarny
odbędzie się w Borowym
Młynie, gdzie działa Koło
Polarne Śnieżna Gwiazda.
Dla wszystkich będą nagrody.

Finały powiatowe

Zniszczone
plakaty
Wybory dawno już minęły,
niestety kandydaci do dziś
nie posprzątali swoich
plakatów wyborczych.
- Nawet w najmniejszych
miejscowościach do dziś
wiszą zniszczone plakaty
- mówi mieszkaniec
Ossowskiego w gminie
Czarna Dąbrówka. - U nas
wiszą do dziś i nikt tym się
nie interesuje.
(ZIDA)

(ANG)

Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl
I Mistrzostwa Kół Polarnych zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Koło Polarne, które rozpoczęło swoją działalność
w 2015 roku. Stowarzyszenie
ma na celu propagowanie kultury, historii, geografii i wszystkiego, co związane jest ze Skandynawią, wśród młodzieży
szkół podstawowych i gimnazjów. Mistrzostwa to jedna
z imprez, które stowarzyszenie
będzie organizowało cyklicznie. Celem stowarzyszenia jest
również organizowanie wyjazdów dla młodzieży szkolnej
pod hasłem „Edukacja przez
podróże”, które mają umożliwić młodzieży poznanie Skan-
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A Młodzieżowe Centrum Kariery
w Miastku oraz Urząd Miejski
w Miastku zapraszają do udziału
w giełdzie pracy, która odbędzie się
6 czerwca w godzinach 11- 14 w Centrum Informacji Turystycznej
w Miastku.
Giełda pracy skierowana jest
do mieszkańców gminy Miastko.
Uczestnicy giełdy będą mieli okazję
uzyskać informacje bezpośrednio
od pracodawców dotyczących
miejsc pracy oraz kryteriów, według
których przeprowadzają oni rekrutację. Podczas trwania giełdy
uczestnicy będą mogli otrzymać informację o ofertach pracy stałej i sezonowej w regionie, a także pracy
za granicą w ramach sieci EURES
oraz informację dotyczącą staży zawodowych. Pracodawcy zainteresowani uczestnictwem w giełdzie
proszeni są o kontakt: tel./faks 59
822 56 27.
ą
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Giełda pracy w Miastku

b Pierwszy konkurs polarny odbędzie się w Borowym Młynie,
gdzie działa Koło Polarne Śnieżna Gwiazda
dynawii. Właśnie zakończył się
pierwszy etap I Mistrzostw Kół
Polarnych, które odbywają się
pod hasłem „Skandynawia wiedza ogólna”. Pierwszym
etapem mistrzostw były eliminacje, które odbyły się w zało-

żonych kołach polarnych. Wyłoniły one finalistów konkursu.
Finał odbędzie się 13 czerwca
2016 roku w Zespole Szkół
w Borowym Młynie, gdzie działa Koło Polarne Śnieżna Gwiazda. a ą

BIURO REKLAMY
Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19
tel. 59 848 81 01

A Nad jeziorem Jeleń w Bytowie
odbyły się finały powiatowe w piłce
plażowej dziewcząt i chłopców. Zawody odbywały się na dwóch boiskach. W kategorii dziewcząt rywalizowały trzy szkoły. Pierwszy mecz
odbył się pomiędzy Miastkiem
a Gostkowem - Miastko wygrało
pewnie 2:0 (15:4, 15:6). Drugi mecz
odbył się pomiędzy Bytowem
a Gostkowem. Bytów wygrał 2:1
(15:6, 13:15, 11:6). W trzecim meczu
spotkały się szkoły z Bytowa
i z Miastka. Uczennice z Miastka wygrały 2:0(11:8, 11:6). Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1
w Miastku, drugie Szkoła Podstawowa nr 2 w Bytowie, trzecie Szkoła
Podstawowa w Gostkowie. Wśród
chłopców zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Gostkowie. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Borowym Młynie, a trzecie Szkoła Podstawowa w Świerznie. Organizacja
zawodów stała na bardzo wysokim
poziomie. (ANG) a
ą
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sąsiedzkich konfliktach można napisać
kilka książek. Często
zaczyna się od drobnostki,
błahostki. Poźniej wszystko
urasta do rangi ogromnego
problemu. Sąsiedzki konflikt
to tło sprawy, w której państwo Witkowscy z Podgórza
w gminie Kołczygłowy stracili
jedyny dojazd do swojej nieruchomości (na ten temat czytaj na stronie 5). Podobno były
jakieś mediacje w tej sprawie
ze strony gminy, ale raczej słabe. Chodzi o to, aby jeden sąsiad sprzedał drugiemu sąsiadowi albo gminie pas ziemi
o długości 35 metrów i szerokości 1 metra. I to rozwiązałoby wszelkie problemy. Strony
są jednak ze sobą bardzo mocno skonfliktowane i ani myślą
się dogadać. Szkoda, bo alternatywą jest długotrwała
i kosztowna sprawa sądowa.
Namawiamy do ugody. a
ą
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Pożar spowodowały dzieci
A Spłonęły budynki gospodarcze i wyposażenie

A Pożarem zagrożony był sąsiedni blok,

b Z powodu wysokiej temperatury uszkodzonych zostało kilka
samochodów. Stopiła się także latarnia

b W akcji uczestniczyło około 50 strażaków zawodowych
i z jednostek OSP

FOT. INTERNAUTA

FOT. INTERNAUTA

w którym popękały okna

FOT. INTERNAUTA

o wartości 70 tysięcy złotych

b Z powodu wysokiej temperatury popękały okna w tym bloku.
Strażacy schładzali budynek wodą

b Z budynków gospodarczych
nic nie zostało

Pożar
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
Kłęby czarnego gryzącego dymu było widać w całym Miastku. W sobotę paliły się pomieszczenia gospodarcze przy ulicy
Wybickiego. Zagrożony był blok
znajdujący się w odległości około 15 metrów. W mieszkaniach
zaczęły pękać szyby. Temperatura była tak wysoka, że stopiły
się i zostały uszkodzone elementy czterech zaparkowanych
w pobliżu samochodów.
Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Strażacy podejrzewają podpalenie albo zaprószenie ognia
przez dzieci (oficjalnie została
przyjęta ta druga wersja).
- O pożarze zostaliśmy powiadomieni po godzinie 15. Na miejscu pojawiły się dwa zastępy
strażaków zawodowych z Miastka oraz jednostki OSP z Dretynia,

FOT. INTERNAUTA
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AUTOPROMOCJA

b Drewniana stodoła szybko spłonęła. Straty oszacowano
na około 70 tysięcy złotych
Piaszczyny, Wałdowa, Słosinka
i Świerzenka. Akcja trwała 3,5 godziny. Spłonęła drewniana stodoła, budynek gospodarczy, magazynek, blaszany garaż z wyposażeniem. Łączne straty to 70 tysięcy złotych, w tym budynki 40 tysięcy złotych - informuje
Stefan Pituch, zastępca komendanta KP PSP w Bytowie. Pożar
był o tyle groźny, że w bliskim sąsiedztwie znajdował się blok.
- Z powodu bardzo wysokiej
temperatury mogło dojść do zapalenia się łatwopalnych materiałów znajdujących się w bloku.
Dlatego strażacy schładzali budynek wodą - oznajmia Stefan
Pituch. Blok i tak ucierpiał. Pękło
38 szyb w oknach, uszkodzone
zostały także ramy okienne. Uszkodzone są drzwi wejściowe
do bloku i okopcona jest jego elewacja.
- Ogień rozprzestrzeniał się
bardzo szybko. Było bardzo gorąco. Kiedy zaczęły strzelać szyby w moich oknach, uciekłam

do innego, bezpiecznego pokoju - relacjonuje mieszkanka.
Na szczęście nikt nie ucierpiał.
Wysoka temperatura uszkodziła za to cztery zaparkowane
samochody. - Stopiły się niektóre elementy plastikowe. Uszkodzone zostały maski. Stopiła się
także uliczna latarnia - oznajmia wicekomendant.
Strażacy podejrzewają podpalenie albo zaprószenie ognia
przez dzieci. Wskazują na to
świadkowie. - Mamy wskazane
konkretne osoby. Jest to trójka
dzieci w wieku 8-10 lat. W ciągu kilku dni zostaną przesłuchane w obecności rodziców
- mówi Jarosław Juchniewicz,
pełniący obowiązki rzecznika
prasowego w Komendzie Powiatowej Policji w Bytowie. Nawet gdyby wskazane dzieci
podpaliły budynki, to ze względu na wiek nie można im przypisać żadnej odpowiedzialności. Pozostaje kwestia opieki rodziców. a ą
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Zawody rowerkowe

Kontrola psów

A 5 czerwca w Miastku odbędą się wielkie zawody rowerkowe
A Mnóstwo nagród i atrakcji. Zapisy do środy (1 czerwca)
Miastko

Razem z Urzędem Miejskim
w Miastku organizujemy 5
czerwca zawody rowerkowe
dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat.
Zawody odbędą się na ul.
Grunwaldzkiej (przy ratuszu).
W wyścigach mogą wziąć
udział dzieci w wieku od 3 do 9
lat, z podziałem na kategorie
wiekowe. Każdy rocznik
(chłopcy i dziewczynki) startuje osobno na swoim rowerku.
Dystanse: rocznik 2013- 2012 40 metrów, rocznik 2011-2010 60 metrów, rocznik 2009-2008
- 100 metrów, rocznik 2007 100 metrów. Zapisy są przyjmowane mailowo pod adresem:
rowerki@gp24.pl W temacie
maila prosimy wpisać „Zawody
rowerkowe w Miastku” i podać
imię i nazwisko dziecka
oraz datę jego urodzin. Można
zgłaszać dzieci także w Centrum Informacji Turystycznej

FOT. ANDRZEJ GURBA

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

b Nasi współorganizatorzy i partnerzy
w Miastku przy ulicy Dworcowej, tel. 59 720 33 99. Udział
w zawodach rowerkowych jest
bezpłatny, a dzieci są ubezpieczone. Od godziny 9 wydawane będą numerki startowe,
a o godzinie 10 wystartują najmłodsze roczniki trzylatków.
Każde dziecko biorące udział
w zawodach jest ubezpieczone.

Wszyscy zawodnicy otrzymają
słodki upominek i dyplom. Pani Regina Skiba z miasteckiej
ciastkarni ufundowała dla każdego dziecka pączki. Każdy zawodnik dostanie prezent startowy od Delecty (kisielki, serniczek oraz wafle). Trójka, która
stanie na podium, otrzyma dodatkowo nagrody. W czasie

Gmina Tuchomie
Lada dzień w gminie
Tuchomie ruszy kontrola
warunków trzymania psów.
Sprawdzane będą też podatki
i szczepienia.

trwania zawodów na uczestników i opiekunów czeka wiele
atrakcji, m.in. bezpłatne dmuchane zabawki, konkursy z nagrodami, malowanie buziek itp.
Animacje poprowadzi lęborska
firma Przygoda. Ze swoim
sprzętem pokaże się miastecka
policja. Przyjedzie radiowóz,
do którego będzie można zajrzeć. Będzie pokaz tresury psa
i wiele niespodzianek. Oczywiście wykonamy także pamiątkowe zdjęcia do „Głosu Pomorza” („Głosu Bytowa/Miastka”). Każde dziecko biorące
udział w zawodach musi mieć
kask. Dzieci mogą brać udział
w zawodach na rowerkach biegowych. Dodatkowe informacje na temat naszej imprezy
można uzyskać pod numerem
telefonu 697 770 129.
Szkoła albo przedszkole,
z którego będzie pochodziła
największa liczba zawodników,
otrzyma od nas voucher o wartości 1000 złotych do zrealizowania w sklepie sportowym.
Czekamy na kolejne zapisy
i do zobaczenia. a ą

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
- Ostatnia taka kontrola była
2-3 lata temu. Ponawiamy ją, bo
ciągle jest duży problem z bezpańskimi i wałęsającymi się
psami. Niestety, zdarzają się
także pogryzienia. Sprawy
psów poruszane są niemal
na każdym zebraniu wiejskim.
W naszej gminie jest podatek
od posiadania psów. Będziemy
sprawdzali, czy jest on opłacany. To samo dotyczy obowiązkowych szczepień. W wielu
przypadkach będzie to rekontrola, bo wcześniej ujawnione
zostały niedociągnięcia i nieprawidłowości - mówi Jerzy Lewi-Kiedrowski, wójt Tuchomia.
Hanna Spierewka, która
w Urzędzie Gminy w Tuchomiu
zajmuje się m.in. tymi sprawami, zapowiada, że w ciągu kilku najbliższych dni komisja uda
się w teren. W jej skład poza

Tysiące zdjęć z radaru

Rajd Rodła. Harcerze zawitali do Bytowa
b Celem rajdu jest
propagowanie idei
wędrowania
po ziemi
pomorskiej. Każda
edycja odbywa się
w innej części
Kaszub, dzięki
czemu uczestnicy
co roku odkrywają
kolejne zakątki
swojego regionu.
W tym roku
gospodarzem był
Bytów.
(zida)

W skrócie

Bytów/Miastko

FOT. ORGANIZATOR

Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl

JERZKOWICE/ZAGINIONY

CZARNA DĄBRÓWKA/REMONT

CZARNA DĄBRÓWKA/ZAKAZ

Pasł krowy i zaginął.
Znalazł go pies

Lepszy wyjazd
z bloków

Psy tylko na terenie
posesji

Bytowskie Centrum Kultury
zaprasza na festyn z okazji
Dnia Dziecka, który odbędzie
się w środę, 1 czerwca na placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W programie
w godz. od 14 do 18 popisy artystyczne młodych artystów
BCK Bytów, gry i zabawy
z Przygodą, darmowe
dmuchańce.

Jednostka OSP została zadysponowana do pomocy w poszukiwaniach mężczyzny
w Jerzkowicach. W pierwszej
fazie poszukiwań przeczesano
tereny, w pobliżu których
ostatnio widziany był zaginiony. Niestety pierwsze przejście nie przyniosło efektu. Poszukiwania wznowiono, a policyjny pies podjął trop.
Po około 2-godzinnych poszukiwaniach mężczyzna został
znaleziony cały i zdrowy. Spał
w lesie i nie pamiętał, co się
z nim działo.

Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace upiększające przy blokach w Czarnej Dąbrówce. Obejmowały one demontaż starego metalowego
ogrodzenia wraz z cokolikiem
i usunięcie krzaków. Skwerek
obsadzono tujami oraz wyznaczono i utwardzono nowe
miejsce na parking dla samochodów mieszkańców. Dzięki
temu znacznie poprawiła się
estetyka wjazdu do miejscowości Czarna Dąbrówka.Koszt
prac to ponad dziesięć tysięcy
złotych.

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki
na terenie gminy Czarna Dąbrówka wójt przypomina
mieszkańcom o obowiązku
ciążącym na właścicielach
i opiekunach psów wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarna Dąbrówka. Pies może być puszczony
tylko na prywatnej, ogrodzonej posesji. W przypadku wałęsających się psów właściciel
może dostać 250 zł mandatu.

(ZIDA)

(ZIDA)

(ZIDA)

(ZIDA)

BYTÓW/IMPREZA

Dzień Dziecka
na rynku

urzędniczką wchodzą: Andrzej
Wnuk-Lipiński (kierowca), policjant oraz sołtysi. Komisja
odwiedzi każdą posesję w gminie Tuchomie, czyli około tysiąca gospodarstw. Ma na to czas
do 29 lipca br.
- Zgodnie z uchwałą za psa
trzeba zapłacić roczny podatek
w wysokości 26 złotych. Zwolnieni są z niego rolnicy, ale tylko za dwa psy. Za ich większą
liczbę muszą już zapłacić.
Mieszkańcy w dużej części nie
mają wiedzy na ten temat. Są
gospodarstwa, gdzie psów jest
nawet kilkanaście. Brak wiedzy
dotyczy też szczepień i warunków trzymania psów. Chodzi
m.in. o odpowiednie budy czy
długość łańcucha - oznajmia
H. Spierewka. Wójt Jerzy Lewi-Kiedrowski podkreśla, że choć
formalnie jest to kontrola, to
chodzi raczej o uświadomienie
mieszkańców co do przestrzegania przepisów i ich obowiązków.
- Zawsze dajemy czas na likwidację niedociągnięć - stwierdza J. Lewi-Kiedrowski. Każdy mieszkaniec powinien przygotować na czas kontroli dokumenty potwierdzające opłacenie podatku i wykonanie szczepienia. a ą

Bytowscy policjanci mają pełne ręce roboty. Wszystko przez
zmianę przepisów.
Mnóstwo spraw związanych z niewyjaśnionymi wykroczeniami drogowymi trafiło do Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Są one związane z przekroczeniami prędkości oraz przejazdem na skrzyżowaniu na czerwonym świetle, zarejestrowanymi przez
fotoradary i inne urządzenia
należące do straży gminnych.
Od pierwszego stycznia strażnicy nie mogą rejestrować wykroczeń i wystawiać mandatów, nie udało im się również
ukarać wielu sprawców wykroczeń ubiegłorocznych.
- W chwili obecnej od początku 2016 roku Komenda Powiatowa Policji w Bytowie i Komisariat Policji w Miastku
od Straży Miejskiej w Miastku
i Trzebielinie otrzymały 1262
wykroczenia dotyczące art. 92a
kw - niestosowania się do ograniczenia prędkości przez kierujących - mówi Adam Zborowski, pełniący obowiązki rzecznika prasowego bytowskiej policji. - W toku są 562 sprawy,

FOT. ARCHIWUM
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b Zdjęciami z fotoradarów
zajmują się policjanci
w 557 przypadkach odstąpiono
od skierowania wniosku do sądu, a w 142 przewinieniach skierowano wnioski
o ukaranie do sądu. Ogólna liczba wszystkich przeprowadzonych postępowań w sprawach
o wykroczenia przez KPP Bytów w 2015 roku wyniosła 1069,
a na dzień dzisiejszy ogólna
liczba postępowań w sprawach
o wykroczenia wynosi już 1033.
Zadania związane z prowadzeniem postępowań o wykroczenia prowadzi trzech funkcjonariuszy w KPP Bytów i dwóch
funkcjonariuszy w Komisariacie Policji w Miastku. a ą
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Po 26 latach stracili jedyny dojazd
A Sąsiedzki konflikt o drogę w Podgórzu.

A Witkowscy chcą kupić od sąsiada grunt. Ten

Dostało się także wójtowi Kołczygłów

nie chce im go sprzedać. Będą jeszcze mediacje

Miastko

Państwo Witkowscy z Podgórza
w gminie Kołczygłowy od kilku tygodni nie mogą dojechać
do swojej nieruchomości. Powód? Za sprawą sąsiada trzymetrowa droga zmieniła się
w dwumetrową, a w niektórych miejscach nawet w 1,5metrową. Sąsiad zbudował nowe ogrodzenie. – Samochód
stawiam teraz przed dojazdem
do swojej posesji. Najgorsze jest
to, że dojechać nie może teraz
do nas beczkowóz, aby wywieźć nieczystości. Nie dojedzie też straż pożarna ani pogotowie - mówi Józef Witkowski.
Ze swoim problem przyszedł
na poniedziałkową sesję
w Kołczygłowach.
O tym, że droga gminna stanowiąca dojazd do nieruchomości państwa Witkowskich
jest za wąska wiadomo przynajmniej od 6 lat. Wtedy geodeci

REKLAMA

FOT. ANDRZEJ GURBA

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

b Państwo Witkowscy nie mają dojazdu do swojej posesji
wynajęci przez gminę (na
wniosek państwa Witkowskich,
którzy stwierdzili, że na mapie
droga ma 5 metrów) dokonali
wznowienia granic. No i wyszło, że faktyczna droga w części
znajduje się na prywatnym
gruncie, którego właścicielem
jest sąsiad państwa Witkowskich. J. Witkowski już w 2010

r. prosił wójta gminy i ówczesnych radnych o zajęcie się sprawą. Chodzi o odcinek drogi
o długości około 30 metrów. –
Proponowałem, aby gmina kupiła od sąsiada kawałek gruntu, aby poszerzyć drogę o metr.
Sam deklarowałem zakup
gruntu. W końcu prosiłem
o działania zmierzające do wy-

właszczenia. Tak wtedy, jak i teraz działania wójta były pozorne. Nic nie zrobił w tej sprawie
– denerwuje się J. Witkowski.
Choć o tym, że droga znajduje
się na prywatnym gruncie wiadomo od wspomnianych sześciu lat, to rzeczywisty problem
pojawił się kilka tygodni temu,
kiedy sąsiad Witkowskich zbudował nowe ogrodzenie. Od tego czasu Witkowscy nie mogą
dojechać do swojej posesji. J.
Witkowski zwraca uwagę
na jeszcze jedną sprawę. – Budynek gospodarczy sąsiada stoi
za blisko drogi. Jego róg jest
praktycznie w jej granicy. I z tego powodu to samowola budowlana. Sam wójt w tej sprawie jest bardzo stronniczy.
Traktowany jestem jak zero wyrzuca z siebie J. Witkowski.
Na sesji doszło do ostrej i emocjonalnej polemiki między
mieszkańcem a wójtem. Wójt
Wacław Kozłowski powiedział,
że w tej sprawie nie ma sobie
nic do zarzucenia. – Podjęliśmy
się mediacji. Właściciel gruntu
nie chce go sprzedać gminie,

aby poszerzyć drogę. Ja nie zajmuję się ewentualnymi samowolami budowlanymi. Od tego
są inne służby. Moim zdaniem
najlepszym rozwiązaniem w tej
sprawie jest wystąpienie pana
Witkowskiego do sądu o ustalenie służebności drogowej.
I na pewno sąd taką służebność
ustali na określonych warunkach. Gdyby gmina była dysponentem gruntu, droga już dawno zostałaby poszerzona –
stwierdził wójt W. Kozłowski.
Dodał, że nie był i nie jest stronniczy w tej sprawie. Stwierdził
też, że wystąpi w ciągu kilku
dni o kolejne wznowienie granic.
Kilku radnych zadeklarowało na sesji podjęcie się kolejnych mediacji, aby sąsiad państwa Witkowskich sprzedał nieduży kawałek gruntu na poszerzenie drogi. – Chcemy rozwiązać ten konflikt – powiedział
radny Artur Kalinowski. Dodajmy, źe z jednej strony drogi jest
nowy płot, a z drugiej duże polne kamienie, które mają podtrzymywać skarpę. Niektóre

z nich są bardzo luźne (czasami
lecą na drogę), a poza tym część
tej kamiennej konstrukcji może znajdować się w drodze.
Na miejscu nie było właściciela sąsiedniej działki. Jego żona nie chciała podać do niego
numeru telefonu. Nie była także zainteresowana, aby przekazać mężowi kontakt telefoniczny do naszej redakcji. W krótkiej rozmowie stwierdziła, że
mąż raczej nie zgodzi się
na sprzedać gruntu „po tych
wszystkich najazdach”. Dodała, że państwo Witkowscy sami sobie zrobią krzywdę, bo
ktoś może sprawdzić, czy nie
mają za blisko jeziora domu
i szamba. Stwierdziła także,że
przeszli wszystkie kontrole,
które nic nie wykazały.
W tle tej sprawy jest ewidentnie sąsiedzki konflikt: o psy
bez opieki, zwierzęta gospodarskie, zalewanie drogi, o szamba i kilka innych rzeczy. Efekt
jest taki, że państwo Witkowscy stracili po 26 latach jedyny
dojazd do swojej posesji.
Do sprawy wrócimy. a ą
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LUDZIE

Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl
Miało do tego nie dojść, a doszło. Jak twierdzą mieszkańcy,
w byłych budynkach po firmie
Irene powstał kurnik. Ludzie są
wściekli. Zorganizowano w tej
sprawie spotkanie. Przyszło
na nie blisko stu mieszkańców.
Pojawili się urzędnicy ze starostwa, a także Mariusz Łuczyk,
wicewojewoda
pomorski.
Od samego początku było bardzo dużo emocji. Jeden
z mieszkańców nawet zaproponował, aby spotkanie przenieść
do remizy, która znajduje się
niedaleko dawnej Irene. - Tam
urzędnicy dokładnie poczują
smród, z jakim musimy się codziennie zmagać - mówił zbulwersowany mieszkaniec.
Wszystko zaczęło się od zawiadomienia o zmianach dokonanych na wniosek właściciela
w ewidencji gruntów i budynków, które trafiło do Urzędu
Gminy w Czarnej Dąbrówce.
Okazało się, że cichaczem
zmieniono klasyfikację gruntów z przemysłowych na rolnicze. To oznacza, że do budżetu
gminy z tytułu podatku wpłyną przysłowiowe grosze zamiast 100 tysięcy złotych.
Podczas spotkania Jan Klasa, wójt gminy, zreferował, co
gminni urzędnicy zrobili w tej
sprawie.
- Do wydziału geodezji 16 lutego dotarł stanowczy protest,
wskazujący na rażące błędy
w postępowaniu administra-

b Na spotkanie dotyczące fermy kurczaków przyszło wielu niezadowolonych mieszkańców. Padło
dużo gorzkich słów

b Mieszkańcy domagali się informacji, kto
zezwolił na zmianę klasyfikacji gruntów
stwa rolnego i stanowić ma
miejsce hodowli bydła. Nawiasem mówiąc, właściciel to miejsce zamienił z chowu bydła
na chów drobiu, nie wiecie państwo, w jakich ilościach - osiemdziesiąt sześć tysięcy! W związku z powagą sytuacji zleciłem
służbom wojewódzkim, aby
przygotowały na ten temat informacje. Pomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny poinformował mnie, że z niewiado-

FOT. SYLWIA LIS

W centrum wsi przedsiębiorca
według mieszkańców hoduje
kurczaki. Ludzie są zbulwersowani, bo boją się o swoje
zdrowie i środowisko.

cyjnym. Geodeta powiatowy
poinformował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego
w tej sprawie. Wystąpiłem też
do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z prośbą o sprawdzenie legalności już
wykonywanych w obiektach
prac budowlanych. W sprawie
interweniowała również Kowalik Ewa, prezes spółdzielni
mieszkaniowej, którą prosiłem
o zebranie podpisów pod protestem wzmacniającym społeczny negatywny akcent na tego rodzaju przedsięwzięcie.
Wszystkie te stanowiska wysłałem do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
w Słupsku, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bytowie, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Pracy, właściciela nieruchomości. Mimo naszych starań w całym toku postępowania gmina jako jednostka administracyjna nie ma żadnych kompetencji na uczestniczenie jako strona, dokonywanie kontroli czy wydawanie jakichkolwiek decyzji w tej sprawie.
Dlatego też gmina nie jest informowana o wynikach przeprowadzonych kontroli, jednak
okazało się, że Mariusz Łuczyk,
wicewojewoda, przedstawił
najwięcej faktów na temat zdarzeń dotyczących zagospodarowania nieruchomości po dawnym zakładzie Irene. - Nowy
właściciel za obiekty zapłacił
około miliona złotych - mówił
do mieszkańców Mariusz
Łuczyk. - W grudniu do starostwa w Bytowie wpłynął wniosek właściciela nieruchomości
dotyczący zmiany w ewidencji
gruntów i budynków. Jednocześnie oświadczył, że nieruchomość została nabyta w celu
powiększenia jego gospodar-

FOT. SYLWIA LIS

Czarna Dąbrówka

FOT. SYLWIA LIS

Mieszkańcy nie chcą śmierdzących
kurników w centrum wsi

b Sołtys Czarnej Dąbrówki (stoi) złożył
doniesienie do prokuratury

mych względów geodezyjnie
grunt został zakwalifikowany
jako rolny, co jest niezgodne
z planem zagospodarowania
przestrzennego gminy, najprawdopodobniej na skutek
błędu. Wskazał też na prowadzoną nielegalnie inwestycję.
Natomiast Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował mnie, że starostwo
nie wydało pozwolenia na przebudowę lub zmianę sposobu

użytkowania obiektów. Była też
kontrola, na którą nie wpuszczono inspektora, bo na miejscu nie było właściciela, a on nikogo nie upoważnił do oprowadzenia po obiektach. Kolejną
kontrolę zaplanowano na 31
maja, tym razem w asyście policji i powiatowego lekarza weterynarii. Natomiast powiatowy lekarz weterynarii poinformował mnie, że dla tych działek zarejestrowano dwie fermy

drobiu o łącznej, planowanej
obsadzie 68 tysięcy. Następna
inspekcja to Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
Stwierdzono, że inwestycja,
która jest tu prowadzona,
w sposób znaczący może negatywnie oddziaływać na środowisko. Przesłał też pismo powiatowy lekarz weterynarii,
który wyjaśnia, że musiał się
zgodzić na hodowlę kur, bo
przepisy nie regulują tego w ten
sposób, gdzie te obiekty mają
się znajdować. Poinformował
jednak właściciela, że potrzebna jest opinia, analiza, czy budynki spełniają wszystkie normy wymagane do takiej hodowli. W związku z tym, że
właściciel nie poinformował lekarza o rozpoczęciu hodowli,
została zlecona kontrola dla
tych obiektów.
Urzędnicy starostwa oraz
Zbigniew Batko, wicestarosta,
niemal nie zostali dopuszczeni
do głosu. Krótko wicestarosta
przedstawił działania powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Z przekazanej dokumentacji wynika, że właścicielowi nieruchomości nie wydano pozwolenia na przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektów przemysłowych na fermę hodowli drobiu.
Wyznaczono trzeci termin kontroli w asyście policji i powiatowego lekarza weterynarii. Poza
tym uczestnicy spotkania zarzucili powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego
brak skuteczności, bo inwestor
łamie przepisy i jest bezkarny.
Szukano wyjścia z sytuacji
i wszystko na to wskazuje, że
największe szanse na wstrzymanie działalności ma właśnie
inspektor nadzoru budowlanego, który może wydać decyzję
administracyjną do przywrócenia stanu poprzedniego. a ą

Bytów
Blisko pięć milionów złotych
wyda Bytów na renowację zabytkowych obiektów. Dużo
zmieni się przy zamku czy
na wzgórzu cerkiewnym.
Sylwia Lis
sylwia.lis@polsparess.pl
Niedługo zamek i jego okolice
zmienią się nie do poznania. Zakres prac jest olbrzymi. Zakłada między innymi wykonanie
oświetlenia iluminacyjnego
sylwetki zamku, wymianę i roz-

budowę oświetlenia ogólnego
przedzamcza,
wykonanie
oświetlenia iluminacyjnego
dziedzińca zamku, wykonanie
oświetlenia ogólnego dziedzińca zamku, budowę ścieżki wokół murów zamkowych, budowę schodów terenowych (przy
baszcie północno-zachodniej),
przebudowę istniejących schodów terenowych, budowę muru oporowego przy ścieżce prowadzącej wzdłuż płn. ściany
zamku.
Obiekt będzie też monitorowany. Na inwestycjewokół
zamku ratusz wyda ponad 1,2
miliona złotych.

Pieniądze na ten cel gmina
zdobyła z Zarządu Województwa Pomorskiego, gdzie wniosek Bytowa pod nazwą „Renowacja zabytkowego mostu
na rzece Borui oraz iluminacja
średniowiecznego zamku wraz
z zagospodarowaniem historycznego otoczenia w miejscowości Bytów uzyskał dofinansowanie.
Dodajmy, że wartość całego
projektu to blisko pięć milionów złotych, z czego uzyskano
dofinansowanie na poziomie
60 procent. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata
2016-2018. Dodajmy, że za te

pieniądze będzie również odrestaurowany most na rzece
Borui, park przy dawnym
cmentarzu ewangelickim,
a także park na wzgórzu, gdzie
znajduje się cerkiew.
Wartość zabytkowa obiektów objętych projektem jest
bezsprzeczna.
Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się
do wyeksponowania istotnych
miejsc o wartości historycznej
na terenie miasta, a tym samym
zwiększy atrakcyjność turystyczną. Z inwestycji cieszą się przede
wszystkim mieszkańcy. a
ą
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Podświetlą bytowską warownię, odnowią most

b Wizualizacja iluminacji bytowskiego zamku. Inwestycja
pochłonie ponad milion złotych
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Rekreacyjni mieszkańcy zapłacą
za śmieci. Opłaty od nowego roku
A Sołtys Ugoszczy Piotr Polak domagał się poszerzenia drogi przy wyjeździe w kierunku Bytowa.

Prosił także o zamontowanie lampy przy posesji niepełnosprawnego mieszkańca
Gmina Studzienice
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
Na ostatniej sesji Rady Gminy
w Studzienicach wójt Bogdan
Ryś otrzymał absolutorium
z wykonania budżetu za 2015 r.
oraz podjęto uchwały dotyczące odpłatności za wywóz śmieci m.in. z domków rekreacyjnych i gospodarstw agroturystycznych. O remont drogi
i budowę lamp prosił sołtys
Ugoszczy.
Zanim doszło do głosowania, wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2015 r. - Wydatki budżetowe
na koniec ubiegłego roku wyniosły 17 mln 696 tys. zł. Z tego
na inwestycje przeznaczyliśmy
nieco ponad 3 mln zł - mówił
B. Ryś. Najwięcej, bo 823 tys. zł

- To dla mnie forma rozgrzeszenia finansowego i uznanie dla
pracy, którą wykonujemy
na rzecz mieszkańców i zrównoważonego rozwoju - powiedział wójt po głosowaniu.
Radni dokonali zmian w budżecie gminy, wprowadzając
m.in. 5 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę pomostu nad jeziorem
Fiszewo w Skwierawach. Następnie przyjęto kilka uchwał
dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy,
a są odpady (m.in. domki rekreacyjne). Z tej uchwały wyłączono cmentarz. - Ksiądz proboszcz będzie zawierał umowy
osobno. Włączenie cmentarza
do tej uchwały byłoby niesprawiedliwe - stwierdził B. Ryś.
Dodajmy, że zmiany wejdą
w życie dopiero w przyszłym

wydano na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
(przez dwa lata wybudowano
ich 97). 635 tys. zł poszło na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Ugoszczy, 500
tys. zł na tereny rekreacyjne
i remont pomostu w Kłącznie.
To tylko niektóre wydatki inwestycyjne. Radni mieli pytania
dotyczące m.in. pożyczek i kredytów (rocznie gmina spłaca
około pół miliona złotych). Niepokoił ich też brak wykonania
zaplanowanych wpływów z tytułu opłat za odbiór śmieci (na
poziomie 88 procent). - Niestety, są mieszkańcy, którzy nie
płacą. Na razie wysyłamy
upomnienia, ale niedługo zaczniemy ściągać przymusowo te
należności przy pomocy urzędu skarbowego - zapowiedział
wójt.
Wójt Bogdan Ryś otrzymał
jednogłośne absolutorium.

działalności. Poinformował, że
wpłynęła jedna oferta na zakup
wozu strażackiego (OSP Półczno). Został złożony wniosek
na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Półcznie (wartość
prac to 1,5 mln zł). Wpłynęło
siedem ofert na dostarczenie
kontenera
mieszkalnego
(Osława Dąbrowa). Wybrano
ofertę za 24 tys. zł. Wójt poinformował także o projektach
na świetlicę w Kłącznie oraz siłowniach zewnętrznych w Studzienicach, Ugoszczy i Półcznie. Gmina będzie miała kontrolę Komisji Europejskiej. Chodzi o budowę pomostu w Kłącznie, na który były przyznane
środki unijne. - Zostaliśmy wylosowani. Dobrze, aby teraz nic
nie odpadło ani nie zostało
zniszczone - stwierdził wójt.
W czasie wolnych wniosków i zapytań sołtys Ugoszczy
Piotr Polak wniósł o poszerze-

roku. Ma to związek z tym, że
do końca roku obowiązuje
umowa z Elwozem. W nowym
śmieciowym przetargu zmiany
zostaną już uwzględnione.
Jakie będą stawki? Za pojemnik 120-litrowy - 22 zł,
za pojemnik 240-litrowy - 44 zł,
za pojemnik 1100-litrowy - 242
zł (w przypadku segregacji odpadów). W przypadku braku
segregacji stawki wzrastają
o 100 procent (odpowiednio 44,
88 i 484 zł). W przypadku domków letniskowych lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-letniskowe jedynie przez część roku
wprowadzono roczną opłatę
ryczałtową. To 165 zł przy segregacji odpadów i 330 zł, jeśli
jej nie ma. Te opłaty trzeba
wnieść z góry za każdy rok
do 30 czerwca.
Po uchwałach wójt przedstawił sprawozdanie z bieżącej

nie drogi przy wyjeździe
z Ugoszczy w stronę Bytowa (z
lewej strony). - Mówię o tym
od trzech lat i nic się nie dzieje.
Droga jest za wąska dla samochodów ciężarowych - denerwował się sołtys. Wójt odpowiedział mu, że to droga powiatowa. - Zarządca tej drogi nie
widzi potrzeby zmian, ale porozmawiam na ten temat jeszcze raz z dyrektorem ZDP
- obiecał B. Ryś. Marian Miazga, dyrektor ZDP w Bytowie,
stwierdził, że droga jest odpowiedniej szerokości. Poprosiliśmy dyrektora, aby na miejscu
spotkał się z sołtysem i mieszkańcami Ugoszczy. Kolejny
wniosek P. Polaka dotyczył braku lampy przy posesji niepełnosprawnego mieszkańca.
- Od trzech lat jest ona obiecywana. Ciągle słyszę, że trzeba
zrobić projekt itd. - mówił sołtys Ugoszczy. a ą

Nasz konkurs Laur Piękna - wręczyliśmy nagrody i dyplomy
Powiat bytowski

FOT. ANDRZEJ GURBA

b Agnieszka Jastrzębska z Miastka zajęła trzecie miejsce w kategorii
na najpopularniejszą kosmetyczkę

b W kategorii na najpopularniejszy salon fryzjerski drugie miejsce
zajął salon Omega w Miastku

b Lucyna Szuta-Lubieńska z Miastka zajęła drugie miejsce
w kategorii na najpopularniejszą kosmetyczkę

FOT. SYLWIA LIS

FOT. ANDRZEJ GURBA

b Drugie miejsce w kategorii na najpopularniejsze studio urody zajął salon Nefretete
w Miastku, którego właścielką jest Sylwia Nowak

FOT. ANDRZEJ GURBA

Nie wszystkie panie biorące
udział w naszym konkursie
„Laur Piękna” mogły gościć
na jego finale, który odbył się
w Ustce. Dyplomy i nagrody
przyjechały więc do miasteckich i bytowskich salonów fryzjerskich oraz kosmetycznych.
Wręczył je redaktor naczelny
„Głosu Pomorza” Krzysztof
Nałęcz. Gratulujemy i życzymy
kolejnych sucesów. A
ą

FOT. ANDRZEJ GURBA

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

b Agnieszce Cylce, właścicielce salonu Fryzjernia, nagrodę wręcza
Krzysztof Nałęcz, redaktor naczelny „Głosu Pomorza”
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Smaki Pomorza 2016
A Trwa wielki plebiscyt, w którym możecie wybrać najlepszą

restaurację, bar, kawiarnię, pizzerię lub cukiernię w regionie
bierzmy najpopularniejsze
miejsca w regionie.

Anna Zawiślak
anna.zawislak@polskapress.pl

Jak głosować?

Piękna pogoda, słońce, dłuższy
dzień sprawiają, że coraz częściej i z większą ochotą wychodzimy z domu i stołujemy się
na mieście. Restauracja, bar,
pizzeria stają się coraz popularniejszymi miejscami, w których nie tylko lubimy jeść, ale
także przebywać. Na kawę
i pyszne ciasto spotykamy się
również znacznie częściej
w kawiarni lub cukierni niż
w domu.
O popularności miejsca stanowią znakomite dania, świeże produkty, miła obsługa, klimat i przyjazna atmosfera
stworzona przez właścicieli,
ale także ciekawie zaaranżowane wnętrze i przestrzeń lokalu.
Powstaje wiele nowych
miejsc, które zaskakują swoich
gości nowatorskimi i ciekawymi propozycjami potraw.
Na rynku jest już spora konku-

FOT. FOTOLIA

Nasz plebiscyt

b Sprawdź listę kandydatów na www.gp24.pl/smaki-pomorza,
odszukaj swoje ulubione miejsce w regionie i zagłosuj już dziś
rencja, co nam klientom daje
wybór i pozwala docenić tych
najlepszych.

częściej odwiedzanej przez
Ciebie kawiarni. Nasz plebiscyt
Smaki Pomorza to niepowtarzalna okazja, żeby wyróżnić
i docenić lubiane przez Ciebie
lokale gastronomiczne.
Warto rozejrzeć się dookoła, być może odwiedzić nowe
kawiarnie i restauracje, spróbować wypieków z nowych,
nieznanych Ci dotąd miejsc
i przyznać im swoje głosy. Wy-

Twoje ulubione miejsca
Na pewno masz swoje ulubione miejsca, lokale, do których
niezmiennie wracasz. Zapewne jesteś przyzwyczajony
do wypieków swojej ulubionej
piekarni i cukierni. Nigdzie kawa nie smakuje tak jak w naj-

Znajdź swój ulubiony lokal
na stronie www.gp24.pl/smaki-pomorza i oddaj swój głos.
Wyślij SMS o treści przypisanej
do wybranego przez Ciebie
miejsca na nr 72355 (koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT).
Obok publikujemy częściową listę kandydatów w poszczególnych kategoriach, którzy
uplasowali się na szczycie naszego rankingu. O tym, kto
zwycięży, rozstrzygną głosy
wysłane przez naszych czytelników. Głosować na swoich
kandydatów można do 23
czerwca do północy.
Wspólnie wybierzmy tych,
którzy są najlepsi w regionie.
Właściciele najpopularniejszych lokali gastronomicznych
otrzymają od nas vouchery
na realizację kampanii promocyjnej w naszych mediach,
o wartości 3000 zł każdy!
Zapraszamy do głosowania
na swoich kandydatów. A ą

Bar i pub Granss
w Miastku

Nasz plebiscyt

Nasz plebiscyt

Restauracja Młyn w Bytowie
bierze udział w naszym plebiscycie Smaki Pomorza. Tu
zjesz przepyszną dziczyznę
i ryby.

Bar Granss w Miastku w ubiegłym roku wygrał nasz konkurs w kategorii na bar/bistro.
W tegorocznej edycji na razie
jest na pierwszym miejscu.

Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl
Restauracja Młyn już kolejny
raz bierze udział w naszym plebiscycie Smaki Pomorza. Restauracja znajduje się w zabytkowym młynie z XVII wieku,
który niegdyś obsługiwał leżący na pobliskim wzgórzu zamek krzyżacki. Obiekt zasilany
był przez rzekę Bytowę, która
cały czas przepływa przez jego
wnętrze.
Posiada trzy sale. Ulubioną
przez gości salę kominkową,
następnie dużą salę konferencyjną z możliwością oglądania
dużych wydarzeń sportowych
czy przeprowadzania pokazów
oraz trzecią, kameralną, idealną na uroczystości rodzinne.
Restauracja dysponuje tarasem
przy rzece oraz placem zabaw
dla naszych milusińskich.
- Udział w „Kuchennych Rewolucjach” był dla nas doskonałym doświadczeniem, które

b Właściciele restauracji
z Magdą Gessler
z powodzeniem wykorzystujemy w restauracji - mówią jej
właściciele. - Jest tu miło i przytulnie, przestronnie, a jednocześnie elegancko i kameralnie.
Naturalne drewno w połączeniu z bielą to charakterystyczne elementy nowego wystroju
wnętrza. Taka aranżacja wygląda bardzo ciepło, domowo,
tworząc niepowtarzalny klimat. Wielkim uznaniem cieszy
się oczywiście wyśmienita
kuchnia. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wychwalana
przez naszych gości pieczeń
z jelenia oraz zupa z dzika.
Do produkcji tych dań wykorzystujemy bogate płody kaszubskiej ziemi. a
ą

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
Miastecki bar Granss prowadzą
Marek Wolski i Adrian Chachaj.
Bar znajduje się przy ulicy
Dworcowej 17 b. Obaj panowie
od pewnego czasu prowadzą
też pub o tej samej nazwie znajdujący się przy ulicy Małopol-

skiej, w pobliżu baru przy ulicy
Dworcowej. W barze serwowane są tzw. szybkie dania. Najpopularniejszy jest kebab, rollo
i kapsalon. W pubie jest duży
wybór pizzy i dania obiadowe.
Właściciele podkreślają, że stawiają na jakość dań. Wszystko
musi być świeże i dobrze wykonane. A do tego uśmiechnięta,
sympatyczna i profesjonalna
obsługa. Bar czynny jest codziennie, od poniedziałku
do soboty w godzinach 11-22,
w niedziele w godzinach 12-22.
Granss dowozi też swoje dania
w Miastku i okolicy - telefon
883 074 700. A
ą

FOT. ANDRZEJ GURBA

FOT. ŁUKASZ CAPAR

Przepyszna kaszubska
kuchnia i dziczyzna

b Bar Granss w Miastku w ubiegłym roku wygrał nasz plebiscyt
w swojej kategorii. W tym roku też jest w czołówce

Głos Bytowa i Miastka
Piątek, 27 maja 2016

AKCJA/REDAKCJA

tygodnik//09

Na ryby do Mądrzechowa
A Hufiec Pracy z Bytowa przygotował Wojewódzkie Mistrzostwa w Wędkarstwie Spławikowym

Młodzieży i Kadry OHP

Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl
Hufiec Pracy z Bytowa wraz
z Kołem Polskiego Związku
Wędkarskiego, Uczniowskim
Klubem Sportowym „Tornado”
w Bytowie oraz Januszem
Cichoszem, właścicielem łowiska na Słonecznym Wzgórzu
w Mądrzechowie, przygotowali Wojewódzkie Mistrzostwa
w Wędkarstwie Spławikowym
Młodzieży i Kadry OHP. Impreza była objęta patronatem przez
starostę powiatu bytowskiego
Leszka Waszkiewicza.
W tym roku pogoda dopisała i zgłosiło się na zawody 10
drużyn z województwa pomorskiego: 11-4 HP Starogard Gdański, 11-5 HP Lębork, 11-7 HP
Gdańsk, 11-12 HP Gdynia, 11-16
HP Kwidzyn, 11-19 HP Słupsk,
11-20 HP Bytów, 11-23 HP
Słupsk, OSiW Człuchów i OSiW
Tczew. Zawody odbyły się

w miejscowości Mądrzechowo
na Słonecznym Wzgórzu. Zawodników przywitali Katarzyna Zdyń-Krzywobłocka, specjalista ds. kształcenia zawodowego i wychowania PWK OHP
w Gdańsku, Katarzyna Gajewska, komendant 11-20 HP
oraz prezes PZW Piotr Kluk,
który omówił regulamin.
Po omówieniu nastąpiło losowanie stanowisk dla 40 wędkarzy i rozpoczęto połowy.
Po upływie wyznaczonego czasu sędziowie PZW zakończyli
połowy i rozpoczęto liczenie
punktów.

Złowili
mnóstwo ryb
Zwycięskie drużyny: I miejsce
11-7 HP Gdańsk, II miejsce 11-19
HP Słupsk, III miejsce 11-23 HP
Słupsk. Uroczyste zakończenie
mistrzostw odbyło się w Restauracji Młyn w Bytowie,
gdzie zwycięskie drużyny
otrzymały puchary ufundowane przez burmistrza miasta Bytów Ryszarda Sylkę.

FOT. ORGANIZATOR

Bytów

b Wędkarskie zmagania w Mądrzechowie

W Trzebielinie tylko dzielnicowy
Trzebielino
W Trzebielinie powstanie co
najwyżej tzw. policyjny pokój
dzielnicowego. Nie ma mowy
o komisariacie ani nawet o posterunku.
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
Obecne wydanie „Głosu Bytowa/Miastka” wyjątkowo zamykaliśmy już we wtorek, stąd informacje o policji w Trzebielinie

są nieoficjalne. Te oficjalne zostały przekazane przez komendanta powiatowego policji Andrzeja
Borzyszkowskiego
na środowej sesji w Trzebielinie. W tej gminie może na stałe pracować co najwyżej jeden
dzielnicowy. Komendat wojewódzki po analizie danych
o przestępczości uznał, że więcej nie potrzeba. Nie ma więc
mowy o posterunku (2 policjantów), nie mówiąc już o komisariacie (5 policjantów). Dzielnicowy fizycznie znajdzie się
w Trzebielinie, jeśli gmina

zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami użyczy pomieszczenia oraz zapłaci za media.
Od 1 maja jest już zatrudniony
policjant.
Na środowej sesji radni podjęli uchwałę o likwidacji straży
gminnej z dniem 31 maja 2016
roku. - Pół etatu w urzędzie
gminy ma jeszcze komendant
i jego zatrudnienie przez jakiś
czas zostanie. Mamy jeszcze
do wyegzekwowania zaległe
mandaty - mówi Tomasz Czechowski, wójt Trzebielina. a
ą

Puchary i nagrody wręczył
Andrzej Hrycyna, kierownik
Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu Urzędu Miejskiego
w Bytowie. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali indywidualne nagrody ufundowane
przez starostę bytowskiego, Pomorską Wojewódzką Komendę
Ochotniczych Hufców Pracy
oraz UKS „Tornado”. Tytuł łowcy okazów zdobyła wychowawczyni z 11-12 HP z Gdyni
Barbara Bieżuńska, która otrzymała puchar ufundowany
przez PZW. - Dziękujemy sędziom bytowskiego koła PZW
za wkład i zaangażowanie
wniesione w organizację imprezy, Januszowi Cichoszowi
za udostępnienie przepięknego łowiska oraz PWK OHP, staroście powiatu bytowskiego,
burmistrzowi miasta Bytów
oraz UKS „Tornado”, którzy
ufundowali nagrody i puchary
dla zwycięskich drużyn - mówi
Katarzyna Gajewska, komendant hufca. a
ą

Policja w Lipnicy bez zmian
wego na rozmowy w tej sprawie.
Wójt Lipnicy Andrzej Lemańczyk mówi, że wiele razy
rozmawiał na ten temat z komendantem powiatowym.
- Ostatni raz w ubiegłym roku.
Jeśli jest taka potrzeba, to zorganizujemy spotkanie. Pewnie,
że chciałbym, aby do Lipnicy
wrócił posterunek, który został
zlikwidowany około dziewięciu lat temu, o ile dobrze pamiętam. Mam jednak świadomość
ograniczeń organizacyjnych i finansowych w tej sprawie, choć

Lipnica
Lipnicki radny Wojciech
Gierszewski pyta, czy wójt zabiega o przywrócenie posterunku policji w Lipnicy. Jego
zdaniem jest to konieczne.
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
Radny zadał pytanie o posterunek policji w Lipnicy na ostatniej sesji. Zaproponował, aby
zaprosić komendanta powiato-

z drugiej strony policja ma u nas
swój budynek - oznajmia Andrzej Lemańczyk.
Komendant powiatowy
bytowskiej policji Andrzej
Borzyszkowski mówi, że
w Lipnicy urzęduje dzielnicowy, są też oczywiście patrole
z Bytowa. - Uważam, że z punktu widzenia bezpieczeństwa
i porządku w gminie Lipnica jest
to optymalne rozwiązanie, dlatego nie przewiduję żadnych
zmian - stwierdza komendant
Andrzej Borzyszkowski. a
ą

Mieszkańcy Dąbrówki
Bytowskiej posprzątali cmentarz i odnowili krzyż. To tylko
początek prac w ich miejscowości.
Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl
Mieszkańcy Dąbrówki Bytowskiej w gminie Borzytuchom
znowu pokazali, że chcieć to
znaczy móc. Już kolejny raz
wzięli się za porządkowanie
dawnego cmentarza. Część

prac wykonano wczesną wiosną, niestety teren jest bardzo
duży i nie udało się wykonać
wszystkich prac. Teraz zorganizowano kolejną akcję. Tym razem frekwencja dopisała
i do porządkowania zgłosiło się
bardzo dużo osób. Wycięto niepotrzebne krzaki, pozbierano
śmieci. Odnowiono też krzyż.
Mieszkańcy są zadowoleni ze
swojej pracy.
Mieszkańcy chcą, aby w tym
miejscu powstało symboliczne
miejsce pamięci. Potrzebne jednak są rozmowy z samorządowcami z gminy Borzytuchom. A ą

FOT. SOŁTYS

Dąbrówka Bytowska

FOT. SOŁTYS

Odnowili krzyż, posprzątali dawny cmentarz

b Do pracy na cmentarzu zgłosiło się bardzo dużo mieszkańców
Dąbrówki Bytowskiej

b Mieszkańcy odremontowali krzyż. Z cmentarza zniknęły też
niepotrzebne krzaki

10//tygodnik

Głos Bytowa i Miastka
Piątek, 27 maja 2016

WOKÓŁ NAS

Paweł Beręsewicz
- pisarz i poeta
A Pomorska Wiosna Literacka w Bibliotece

Publicznej w Miastku

Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl

b W spotkaniu z Pawłem Beręsewiczem uczestniczyli m.in.
uczniowie klasy szóstej SP nr 1 w Miastku

b Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą

b Były też występy
artystyczne uczniów

Florystyka i bukieciarstwo w Łąkiem

W skrócie

ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Pierwsze miejsce zajęła para Justyna Milewska, Dominika Dworakowska - Gimnazjum w Miastku. Na drugim
miejscu uplasowały się Kinga
Borzyszkowska, Sandra Lankamer - Szkoła Podstawowa nr
1 w Miastku, a na trzecim
Klaudia Łopacka, Roksana
Jaśkie wicz - Gimnazjum
w Miastku. a ą

MIASTKO/IMPREZA

Rajd rowerowy

FO.T. ANDRZEJ GURBA

Na boiskach piłki plażowej
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miastku odbył się turniej
piłki plażowej dziewcząt o Puchar Prezesa Uczniowskiego
Klubu Sportowego ,,Morena”.
W turnieju wzięło udział 14 par

To był ważny dzień dla mieszkańców Nożyna w gminie Czarna Dąbrówka. W Zespole Szkół
w Nożynie odbyła się 10. rocznica nadania imienia św. Jana
Pawła II miejscowemu gimnazjum.
Uroczystość rozpoczęła się
od mszy św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. An-

torzy szkół, nauczyciele oraz
byli pracownicy gimnazjum.
Potem popis dali uczniowie
szkoły. Część artystyczna z pantomimą powstała w oparciu
o scenariusz i choreografię widowiska „Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy”, przygotowanego przez Gimnazjum Miejskie w Sławnie.
Było bardzo podniośle i uroczyście. a
ą

toniego Padewskiego w Nożynie, którą celebrował ks. proboszcz Sławomir Ossowicki.
Potem uczestnicy uroczystości przenieśli się do sali w Zespole Szkół w Nożynie, gdzie
odbyła się dalsza część obchodów rocznicy nadania imienia
szkole, na której gościli przewodniczący rady gminy Tadeusz Gralak, sekretarz gminy Danuta Karcz-Karczewska, ks. Sławomir Ossowicki, radni, dyrek-

b Pamiątkowe zdjęcie uczestniczek i organizatorów turnieju piłki
plażowej w Miastku

FOT. UG LIPNICA

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

Nożyno
W Zespole Szkół w Nożynie
odbyła się dziesiąta rocznica
nadania imienia św. Jana Pawła II miejscowemu gimnazjum.

Plażówka Moreny
Miastko

Dziesiąta rocznica
nadania imienia szkole

FOT. ORGANIZATOR

b Autor zaprosił uczniów do rozmowy o literaturze i napisanych
przez niego książkach

b Był uroczysty przemarsz z kościoła
do miejscowej szkoły

FOT. ORGANIZATOR

FOT. ANDRZEJ GURBA

b To był bardzo doniosły dzień dla uczniów
i rodziców

FOT. ANDRZEJ GURBA

W ramach Pomorskiej Wiosny
Literackiej Bibliotekę Publiczną w Miastku odwiedził pisarz,
poeta i tłumacz Paweł Beręsewicz, autor książek dla dzieci i młodzieży, m.in. „Co tam
u Ciumków?”, „Pan Mamutko
i zwierzęta”, „Kiedy chodziłem
z Julką Maj”, „Na przykład
Małgośka”. Pisze nie tylko dla
młodego czytelnika, ale również tłumaczy, m.in.: Marka
Twaina („Przygody Tomka
Sawyera”), Briana Pattena
(„Olbrzym z Zamczyska Baśni”), Edith Nesbit („Księga
smoków”), Margaret Mahy
(„Przemiana”).
Spotkanie autor rozpoczął
od przedstawienia przebiegu
swojej kariery zawodowej, jako wymagającego i groźnego
nauczyciela języka angielskiego w liceum. Następnie zaprosił wybranych uczestników
spotkania do poważnych rozmów o książkach przy herbatce, zadając m.in. pytania: Czy
to prawda, że ludzie czytają coraz mniej?, Co w książkach lubią, a czego nie? Na zakończenie spotkania pisarz chętnie odpowiadał na pytania. a
ą

FOT. SZKOŁA

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

FOT. SZKOŁA

Miastko

b W sali wiejskiej w Łąkiem zorganizowano kurs florystyki, bukieciarstwa z elementami savoir-vivre.
Odbyły się już dwa spotkania. Ostatnie zaplanowano na 2 czerwca (początek o godz. 16)
(ANG)

Z arządy Osiedli Północ i nr 1
zapraszają na XVII Rajd Rowerowy do Krainy Rummela
szlakami Bolesława
Tomaszczyka, który odbędzie
się 28 maja 2016 r. (sobota).
Zbiórki: nowa Biedronka, ul.
Fabryczna, godz. 9.15, parking
przy ul. Koszalińskiej, godz.
9.45. Program imprezy: godz.
9.45-10.30 - rozpoczęcie imprezy na Osiedlu Niepodległości, złożenie kwiatów
na grobie B. Tomaszczyka,
godz. 10.30-11.30 - przejazd
rowerami pod wigwam, godz.
11.30-14.30 - zabawy, gry
sportowe, konkursy z nagrodami dla dzieci, pokaz sprzętu
straży pożarnej i policji. Dla
wszystkich uczestników przewidziana jest kiełbasa z ogniska. Festyn zakończy się
o godz. 15. (ANG) ą
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b Adam Kupczyk
z rekordowym amurem

Gmina Miastko
Rekordowe wędkowanie
nad jeziorem Lednik. Adam
Kupczyk najpierw złowił
15-kilogramowego amura,
a później okazałe karpie.
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
Pierwszy był 15-kilogramowy
amur (105 cm długości), a później dwa okazałe karpie

REKLAMA

K016005031E

REKLAMA

K016000497AB

FOT. AUTOR

FOT. AUTOR

Rekordowy amur
i karpie w jeziorze
Lednik
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b Okazałe karpie złowione
w jeziorze Lednik
(pełnołuski 10,6 kg i 74 cm
długości oraz lustrzeń 7,9 kg
i 55 cm długości). Przynętą była kulka proteinowa własnej
produkcji. - Po zważeniu
i zmierzeniu ryby trafiły z powrotem do wody i mogą stanowić atrakcyjne połowy dla
następnych wędkarzy. Gratulujemy koledze Adamowi i życzymy powodzenia w kolejnych połowach - mówił Tomasz Krauze z miasteckiego
koła wędkarskiego Karaś.A
ą

FOT. SYLWIA LIS

Filipiada, pieczony dzik
i smażone pączki

b Frekwencja dopisała

Bytów

FOT. SYLWIA LIS

Po raz kolejny mieszkańcy Bytowa bawili się na Filipiadzie.
Impreza rozpoczyna się w niedzielę poprzedzającą odpust
parafialny i trwa cały tydzień.
Każdego dnia mieszkańcy spotykają się na mszy wieczornej,

po której odbywają się różnego
rodzaju spotkania i konkursy.
Filipiada kończy się sobotnim
festynem. W programie były
występy dzieci przedszkolnych, zespołów młodzieżowych, na placu trwały różne
gry i zabawy, a hitem były świeżo usmażone pączki oraz pieczony dzik. A ą

b Wystąpiły zespoły kaszubskie
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Wiosenne biegi przełajowe
A W Słosinku odbyły się szkolne biegi przełajowe. W klasyfikacji generalnej zwyciężyła SP nr 2

b W klasyfikacji generalnej wygrała Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku przed Szkołą Podstawową
w Dretyniu i Szkołą Podstawową nr 1 w Miastku

Gmina Miastko
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
W Słosinku odbyły się XVIII Indywidualne Biegi Przełajowe.
Uczniowie biegali wyznaczoną
trasą nad brzegiem Jeziora
Słosineckiego Wielkiego. Najmłodszymi uczestnikami biegów, którzy rywalizowali między sobą, były dzieci z roczników 2010 i 2009. Po ukończeniu biegów przez najmłod-

szych, rozpoczęły się biegi
dziewcząt i chłopców z roczników 2008-2003, wchodzące
w skład klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Wszyscy
biegacze, którzy zajęli miejsce
na podium, otrzymali medale
oraz nagrody rzeczowe.
W klasyfikacji generalnej
zwyciężyła SP nr 2 w Miastku,
przed SP w Dretyniu i SP nr 1
w Miastku. Oto indywidualne
wyniki w kolejności zajętych
miejsc (osobno chłopcy i dziewczęta). Rocznik 2010 - Emil
Janus, Wojciech Dembczyński

– obaj SP Słosinko, Oliwia Kornaś, Nadia Syczewska – obie SP
Słosinko. Rocznik 2009 - Wojciech Rapta – (SP Świerzno),
Adam Mejer ( SP Słosinko),
Wiktor Kłos (SP Piaszczyna),
Nikola Krochmalska – (SP
Słosinko), Alicja Klusek – (SP
Świerzno), Zuzanna Kłosińska
– (SP Słosinko). Rocznik 2008 Wiktor Dzięcioł – (SP Świerzno),
Dominik Borysiewicz (SP
Słosinko), Igor Sztobnicki (SP
Piaszczyna), Kinga Grzymek –
(SP Dretyń), Eryka Starczewska
– (SP Świerzno), Zuzanna

FOT. ANDRZEJ GURBA

FOT. ANDRZEJ GURBA

w Miastku przed SP w Dretyniu i SP nr 1 w Miastku

b Biegi przełajowe w Słosinku od lat cieszą się dużą popularnością. Tego dnia w szkole odbyła się
także akcja, której celem było promowanie zdrowego trybu życia
Kolenda – (SP nr 2 Miastko).
Rocznik 2007 - Sebastian Kozłowski – (SP Dretyń), Jakub
Szymański (SP nr 2 Miastko), Jakub Szymoniak (SP nr 2 Miastko), Kaja Kądziela – (SP nr 2
Miastko), Anna Demko – (SP nr
2 Miastko), Amelia Orlikowska
– (SP Piaszczyna). Rocznik 2006
- Maksymilian Synak – (SP nr 2
Miastko), Kacper Łaszcz (SP nr
2 Miastko), Piotr Napieraj (SP
Dretyń), Nina Synak – (SP nr 2
Miastko), Zuzanna Borowska –
(SP
Dretyń),
Kornelia
Szczepaniak – (SP nr 2 Miastko).

Rocznik 2005 - Hubert Harasiuk
(SP Dretyń), Kacper Ksiądz (SP
nr 2 Miastko), Ziemowit
Topolewski (SP Dretyń), Weronika Olesiak ( SP Dretyń), Julia
Napieraj (SP Słosinko), Wiktoria Bulczak (SP nr 2 Miastko).
Rocznik 2004 - Patryk
Kuniszewski (SP nr 2 Miastko),
Antoni Borys (SP nr 1 Miastko),
Oskar Psujek (SP nr 2 Miastko),
Sandra Lankamer (SP nr 1
Miastko), Adriana Frączak (SP
Dretyń), Nadia Bodnar (SP nr 2
Miastko. Rocznik 2003 - Mariusz Wojciechowski (SP nr 2

Miastko), Hubert Bachman (SP
Świerzno), Krystian Olejniuk
(SP nr 2 Miastko), Nikola Płachta (SP nr 2 Miastko), Paulina
Krupa (SP nr 2 Miastko), Anna
Kozłowska (SP Dretyń).
Podczas tego dnia w szkole
odbyła się również akcja, której
celem było promowanie zdrowego
stylu
życia.
Każda osoba mogła bezpłatnie
dokonać pomiaru poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego krwi oraz określenia wskaźnika BMI. a
ą

b W kategorii szkół podstawowych wygrali gospodarze, czyli
uczniowie z Niezabyszewa

b Wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Nakli
w gminie Parchowo

FOT. ANDRZEJ GURBA

W
Szkole
Podstawowej
w Niezabyszewie odbył się finał
turnieju „Prewencja, ale inaczej”. Uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
rozwiązywali testy (wiedza
o policji, ruch drogowy i alkoholizm/narkomania) oraz zmagali się na torze przeszkód. Dodatkowe punkty mogli zdobyć
w konkurencji niespodziance –
rzut trampkiem do celu. Rywa-

lizowało 8 drużyn ze szkół podstawowych oraz 7 ekip z gimnazjów. Wśród szkół podstawowych zwyciężyli uczniowie
z Niezabyszewa. Drugie miejsce ze stratą tylko jednego
punktu zajęła drużyna z Nakli,
a trzecie uczniowie z Brzeźna
Szlacheckiego. Pierwsze miejsce wśród gimnazjów zajęli
uczniowie z Nakli. Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum z Brzeźna Szlacheckiego,
a trzecie ekipa z Gimnazjum nr
1 w Bytowie. a ą

FOT. ANDRZEJ GURBA

Niezabyszewo/turniej

FOT. ANDRZEJ GURBA

Powiatowy finał turnieju „Prewencja, ale inaczej”

b Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów turnieju w Niezabyszewie. Ze szkół
podstawowych wystartowało 8 drużyn, a z gimnazjów 7 ekip

b Uczestnicy powiatowego finału turnieju „Prewencja, ale inaczej” mogli zdobyć dodatkowe punkty,
celnie rzucając trampkiem do celu
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Trudna powojenna turystyka
A W 1948 roku w Bytowie był tylko jeden hotel, podobnie jak i w Miastku. Łącznie było w nich

Bytów/Miastko
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
Po drugiej wojnie światowej,
powoli, ale odradzała się turystyka. W 1948 roku Ministerstwo Przemysłu i Handlu, które miało Wydział Usług i Turystki chciało ożywić ruch turystyczny. Stąd, na początek,
opracowano ankietę, którą musiał wypełnić każdy powiat.
Znalazły się tam informacje
o hotelach, zabytkach, jeziorach, terenach myśliwskich, organizacjach turystycznych. Jeśli chodzi o powiat bytowski

i miastecki, to działalność turystyczna wyglądała blado.
W Bytowie działał tylko jeden
hotel . To Hotel Brystol przy ul.
Drzymały 6, którego właścicielem był Józef Pawlikowski. Było w nim 10 pokojów z 12 łóżkami. 180 zł za dobę pokój pojedynczy, 300 zł podwójny. W powiecie miasteckim były trzy hotele. Hotel Pomorski – 6 pokojów plus 2 służbowe. Razem 10
łóżek. Jego kierownikiem był
Stanisław Kowalewski. Cena
za pokój 110 zł. Hotele działały
także w Kiełczygłowach
(Kołczygłowy) – 7 pokojów i 7
łóżek (kierownik Konrad Kowalik, cena 150 zł) oraz w Korzybiu
– 6 pokojów i 6 łóżek (kierow-

FOT. ARCHIWUM MGOK MIASTKO

około dwudziestu miejsc noclegowych

b Hotel Pomorski w Miastku przez długi czas był po wojnie
jedynym hotelem w mieście

Nasze pomorskie powojenne prostytutki
Po wojnie władze walczyły
z nierządem. W powiecie
bytowskim i miasteckim,
według oficjalnych danych,
prostytucji nie było.
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

licji Obywatelskiej. Zorganizowanej walki z nierządem nie
ma, ponieważ brak jest odpowiedniego referatu w Komisariacie Miejskim w MO. W ramach akcji „W” prowadzona
jest walka z nierządem w ten
sposób, że pojedyncze przypadki podejrzane o choroby
weneryczne są doprowadzane
do miejskiego ośrodka zdrowia
- napisał prezydent Słupska.
W powiecie szczecińskim
prostytuowały się kobiety
z gromady Trzebież w gm. Jasienica. Władze proponowały
zlikwidowanie prostytucji
w tym miejscu poprzez poprzez
umieszczenie prostytutek
w Domu Ochrony Kobiet.
Do sprawozdania dołączony
jest wykaz prostytutek. To
w większości kobiety w przedziale wiekowym 20-28 lat,
często mające problem z alkoholem.
W Drawsku nie było domu
publicznego, ale rejestrowano
kobiety zajmujące się nierzą-

Przeciw bimbrownikom

dem. W powiecie stargardzkim
nierząd uprawiały kobiety
z Ińska, Dobrzan, Chociwela,
Mielna, Storkowa, Bytowa (Bytowo), Stargardu. – Jednak nie
spotyka się, aby było to uprawiane zawodowo. Komenda
Powiatowa MO prowadzi walkę z nierządem poprzez szukanie materiałów i oddawanie
w ręce sprawiedliwości, jak to
miało miejsce w Stargardzie,
gdzie osadzono w więzieniu
cztery osoby lekkiego prowadzenia
się
–
napisał
wicestarosta Stanisław Jaworski.
Największe skupisko prostytutek było oczywiście w samym Szczecinie (44 zarejestrowane kobiety). Były pod kontrolą lekarzy i kierowano je
do pracy, jeśli ta praca była.
W powiecie szczecineckim
było kilka kobiet trudniących się
nierządem.
Wszystkie
zarejstrowano, badano i kierowano do przymusowej pracy. A
ą

b Z bimbrownictwem walczono przez cały okres PRL

Potajemne gorzelnictwo
Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl

FOT. ARCHIWUM

W szczecińskim archiwum
znajduje się sprawozdanie
w sprawie walki z nierządem
w ówczesnym województwie
szczecińskim, w skład którego
wchodziły powiat bytowski
i miastecki. Jeśli wierzyć ówczesnym władzom z Bytowa
i Miastka, to w naszych powiatach do 1949 roku nie było nierządu. W całym województwie
istniało kilka większych skupisk prostytucji w: Stargardzie,
Białogardzie, Drawsku, Szczecinie, Sławnie, Słupsku. Najwięcej w Szczecinie – 44 osoby.
W 1949 r. w Urzędzie Woje-

wódzkim w Szczecinie powołano osobę odpowiedzialną
za walkę z nierządem w całym
województwie. Została nią Zofia Perko.
Prześledźmy sprawozdania
z poszczególnych miast.
W Gryficach oficjalnie nie było
prostytutek, ale wykazano osoby, które w ten sposób sobie dorabiały. Jak zaznaczono, nie stanowiło to ich głównego źródła
utrzymania. W Sławnie „prostytucja była sporadyczna”.
W Białogardzie naliczono 18
prostytutek. – Podejrzane kobiety doprowadza się do ośrodka zdrowia celem badania. Poza tym kieruje się przez urząd
zatrudnienia do pracy oraz prowadzi akcję uświadamiającą –
napisał starosta powiatowy.
Sporo kobiet trudniących się
nierządem było w Słupsku. –
Ilość kobiet uprawiających nierząd na terenie miasta Słupska
jest dość znaczna ze względu
na obecność większych oddziałów i Centrum Wyszkolenia Mi-

b Według oficjalnych sprawozdań po wojnie w powiecie bytowskim i miasteckim prostytutek nie było. W całym województwie nierząd
uprawiało około stu kobiet

ce. Starosta miastecki informował, że jest możliwość remontu małych domów na działalność turystyczną. – Cały powiat mimo sprzyjających warunków dla celów turystycznych dotychczas nie został wykorzystany. Powiat tutejszy jest
terenem falistym, posiada dużo lasów iglastych, jezior i piękne krajobrazy – napisał Z.
Żychliński, kierownik Referatu
Przemysłu i Handlu w Starostwie Powiatowym w Miastku.
Aby ożywić działalność turystyczną, proponowano zakładanie towarzystw turystycznych, przyznanie kredytów,
promowanie miejscowości letniskowych. a ą

FOT. ARCHIWUM

Prostytucja

nik Zygmunt Wróblewski, cena
150 zł). W 1948 r. w powiecie
bytowskim i miasteckim nie
działały żadne organizacje turystyczne. Nie było także żadnych pocztówek (ministerstwo
pytało o to w ankiecie). Starosta bytowski jako miejscowości
turystyczne wymieniał Jasień
i Sominy, zaznaczając, że jest
utrudniony do nich dojazd (nie
było połączeń kolejowych). Jako zabytki wymieniono zamek
krzyżacki w Bytowie i XVIIwieczny kościół w Jasieniu.
Wymienione tereny myśliwskie
to:
Borzytuchom,
Tuchomie, Sominy, Siersko
(Sierzno). Zwierzyna: dziki, jelenie, kaczki, kuropatwy i zają-

- Państwo nasze przeżywa ciężki okres trudności powojennych. Całe połacie kraju są
zniszczone. Toczymy walkę
z głodem. Wszystkie wysiłki
powinny łączyć się w kierunku
jak najoszczędniejszej gospodarki posiadanymi zapasami
żywności. Tymczasem znaczna ilość zboża, ziemniaków, buraków cukrowych i cukru idzie
na nielegalną produkcję napojów alkoholowych. Producenci
samogonu niszczą płody rolne
i środki żywnościowe przeznaczone na wyżywienie ludności
i utrudniają akcję aprowizacyjną oraz siewną. Opóźniają oni
i hamują dzieło obudowy kraju. Potajemne gorzelnictwo jako przestępstwo wysoce szkodliwe dla Narodu i Państwa jest
zagrożone ciężkimi karami wię-

zienia i grzywny (do 5 lat więzienia i do 500 000 zł grzywny).
Mając powyższe na uwadze
wzywam całe społeczeństwo
do jak najszczerszego współdziałania w akcji zwalczania
potajemnego gorzelnictwa czytamy w obwieszczeniu z lipca 1946 r. podpisanym przez
wojewodę
Leonarda
Borkowicza. Później w powiatach powstały specjalne komisje do spraw walki z alkoholizmem. W Bytowie przewodniczącą komisji została Helena
Dakiniewicz, zastępcą Irena
Porańska. Komisja przygotowała plakaty o szkodliwości nadmiernego spożycia alkoholu,
które trafiły m.in. do lokali,
wójtów, sołtysów. We wsiach
odbyły się pogadanki na ten temat.W Miastku zorganizowano
kilka ogólnych spotkań m.in.
z udziałem wójtów, na których
przekazano instrukcji w sprawie zwalczania potajemnego
gorzelnictwa. Były także akcje
uświadamiające. A ą
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INFORMATOR

70 lat szkoły w Studzienicach

Informator

Studzienice

Rejs
Bóg nie umarł 2, pt., godz. 16, sob., godz. 20,
niedz., godz. 17.45; Córka pułku, sob., godz. 17;
Ernest i Celestyna, sob.-niedz., godz. 15; Nena,
niedz., 20

Ustka
Delfin
Angry Birds film, pt., godz. 15, 17, 19, sob.-niedz.,
godz. 14, 16, 18; Dzień matki, pt., godz. 21, sob.niedz., godz. 20

Lębork
Fregata
Angry Birds film, pt.-niedz., godz. 14.30, 16.30,
18.30

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

Lębork
pt. - Stary Browar, al. Wolności 40, tel. 59 862
27 66, sob. - Cef@rm, ul. Armii Krajowej 32, tel.
59 863 40 90; niedz. - Staromiejska, ul. Staromiejska, tel. 59 862 48 76

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

Wicko
Pod Agawą, tel. 59 86111 14

KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118 000; 22 194 36; PKS 59 842 42
56; 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.

USŁUGI MEDYCZNE
Słupsk: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul.
Hubalczyków 1, tel. 59 846 01 00; Ustka: Szpital, 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;
Lębork: SOR 59 863 30 00; Szpital , ul. Węgrzynowicza 13, 59 863 52 02; Bytów: Szpital , ul.
Lęborska 13, tel. 59 822 85 00; Miastko , tel. 59
857 09 00; Człuchów : 59 834 53 09.

WAŻNE
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

Ustka
pt. - Ustecka, ul. Żeromskiego 5, tel. 59 814 98
17, sob. - Apteka z Pasją, ul. Polna 2, tel. 732 806
600, niedz. - Centrum Leków, ul. Grunwaldzka
26, tel. 59 814 42 80

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

Miastko
pt.-niedz. - Nova, ul. Kazimierza Wielkiego 24,
tel. 59 857 67 32

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.

Neo-Nówka w Bytowie
Bytów
Sylwia Lis
sylwia.lis@polskapress.pl
Kabaret Neo-Nówka i Bytowskie Centrum Kultury serdecznie zapraszają na wyjątkowy, jubileuszowy koncert
Neo-Nówki, podsumowujący
15-lecie działalności wrocławskiej formacji. Występ odbędzie się 25 czerwca o godz.
17.30. W programie zobaczycie państwo największe hity
kabaretu. Nie zabraknie kultowego już skeczu „Niebo”,

który został przez widzów
wybrany skeczem 30-lecia,
czy też bezkompromisowej
Pani Wandzi Nierusz z domu
Zostaw, która potrafi wyjść
obronną ręką z każdej niewygodnej sytuacji. Neo-Nówka
szykuje także kilka niespodzianek, które mają być dopełnieniem całości.
Czas trwania programu to
około 100 minut. Ceny biletów: 60 i 75 zł.
Indywidualnie bilety można nabyć w Bytowskim Centrum Kultury przy ul. Wojska
Polskiego 12. a
ą

Andrzej Gurba
andrzej.gurba@polskapress.pl
To było prawdziwe święto
szkoły. Uczestniczyli w nim
uczniowie, nauczyciele, rodzice, lokalne władze, a także absolwenci placówki. Obchody
rozpoczęły się mszą w miejscowym kościele. Dalsze uroczystości odbywały się w szkole
oraz w domu kultury. Uczniowie zaprezentowali bogaty
i ciekawy program artystyczny.
Jubileusz był okazją do wielu
życzeń i prezentów. Przedstawiono także rys historyczny
placówki.
Szkoła w Studzienicach
powstała w 1946 roku. Do obwodu szkolnego należały:
Studzienice, Chabzewo, Studzienice - Gajówka, Studzienice
- Wybudowanie, Nadleśnictwo
Sierzno. Ponadto na terenie
gminy funkcjonowały szkoły
podstawowe w miejscowościach: Osława Dąbrowa, Kłączno, Przewóz, Skwierawy. Były to placówki o jednym nauczycielu, w których prowadzono zajęcia w klasach łączonych.
Dzieci kończyły w nich edukację na poziomie IV klasy, a następnie uczęszczały do szkoły
w Studzienicach. Pierwszy powojenny rok szkolny był bardzo
trudny i nie chodziło tylko
o niewyremontowane pomieszczenia, ale też o brak tablic, krzeseł, stolików.
W roku szkolnym 1945/1946
w studzienickiej szkole uczyło
się 45 dzieci. a ą

Pogoda

FOT. AUTOR

Dzień matki, pt., niedz., godz. 21.20; Kapitan
Ameryka: Wojna bohaterów, 2D dubbing, pt.niedz., godz. 14.45, 2D napisy: pt., niedz. godz.
20.45; Liga Mistrzów UEFA - finał, sob., godz.
20.30; Nice guys. Równi doście, pt.-niedz.,
godz. 17.30, 20.05; Tree Fu Tom, sob.-niedz.,
godz. 10.30; Nela mała reporterka, sob.-niedz.,
godz. 12; Sąsiedzi 2, pt.-niedz., godz. 17.50;
Summer Camp, pt.-niedz., godz. 20, 22; X-Men:
Apocalypse, 2D dubbing, pt., niedz., godz. 15.15,
sob., godz. 15.20, 2D napisy, pt.,niedz., godz.
18.15, sob., godz. 18.20, 3D dubbing, pt., niedz.,
godz. 12.15, sob., godz. 12.20, 3D napisy, pt.,
niedz., godz. 21.15, sob., godz. 21.20; Zakładnik
z Wall Street, pt., niedz., godz. 18, 20.15, sob.,
godz. 18, 21.20; Alicja po drugiej stronie lustra,
2D dubbing, pt., niedz., godz. 10.20, 12.50,
13.50, 15.20, sob., godz. 11.20, 13.50, 16.20, 2D
napisy, pt.-sob., godz. 18.50, 3D dubbing, pt.,
niedz., godz. 11.20, 16.20, sob., godz. 10.20,
12.50, 15.20, 3D napisy, niedz., godz. 18.50;
Angry Birds Film, 2D, pt., godz. 10.15, 13, 15.15,
16.15, sob., godz. 10.45, 13, 15.15, 16, niedz.,
godz. 10.45, 13, 15.15, 16.15, 3D, pt., niedz., godz.
11.45, 14, 18.30, sob., godz. 11.30, 13.45, 18.15;
Były sobie człowieki, pt., godz. 12.30, niedz.,
godz. 10; Księga dżungli, pt., godz. 10.10, sob.,
godz. 10; Mój przyjaciel orzeł, pt., godz. 10

Zespół Szkół w Studzienicach
obchodził 70-lecie swojego
istnienia. Odbyła się msza
oraz uroczystość z występami
dzieci.

b Uczniowie Zespołu Szkół w Studzienicach przygotowali z okazji jubileuszu bogaty i ciekawy
program artystyczny

b Jubileusz 70-lecia powstania szkoły w Studzienicach był okazją
do wspomnień, życzeń i prezentów. Z naszej strony życzymy
placówce kolejnych udanych lat

FOT. AUTOR

Multikino

pt. - sob. - Centrum Zdrowia, ul. Szczecińska 13,
tel. 59 834 31 42, niedz. - Oberland, ul. Długosza 29, tel. 59 834 17 52

FOT. AUTOR

Kina
Słupsk

Człuchów

b Budynek Szkoły
Podstawowej w Studzienicach
w 1955 roku
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Zawodnika z Bytowa nie interesują miejsca
i czasy, bo robi to, co lubi. Po prostu często biega
Niektórzy biegacze powiadają,
że popularność ich czasami męczy. Według mnie przysparza
wielkiej satysfakcji. Co pan
o tym sądzi?
Oczywiście, że największą popularnością cieszą się biegacze, którzy są na topie i wygrywają. O nich najwięcej pisze się w gazetach i pokazuje
w telewizji. Dla mnie fajną
sprawą jest to, że z takimi znanymi osobami z tras biegowych mogę się spotkać i porozmawiać nie tylko o sporcie,
ale także na różne tematy. Takie kontakty przydatne są
w życiu.
Jaką przyjmuje pan taktykę
podczas biegowej rywalizacji?
Biec tak, żeby dobiec do mety
w dobrej kondycji. Zawsze
biegnę swoim rytmem i nie
forsuję tempa.
Co daje panu bieganie?
To jest sposób na realizację
mojej pasji. Dla mnie bieganie
w różnych zawodach i na różnych dystansach jest radością.
Dzięki niemu mam wielu znajomych i przyjaciół.
W swojej karierze startował pan
w wielu okazjonalnych biegach.
Które zawody wspomina pan
najmilej?
Na pewno debiut maratoński
w 1979 roku w Warszawie. Jak
to mówią, tego pierwszego razu nigdy się nie zapomina.
A tak naprawdę, to cieszę się
z każdego ukończonego biegu
i zawsze je mile wspominam.
lle kilometrów ma pan w nogach?

Rozmowa
Stanisław Majkowski pasjonuje się bieganiem. Robi to dla
zdrowia i przyjemności. Już
trzydziesty szósty raz szykuje
się do półmaratonu Gochów.

W skrócie
SIATKÓWKA

Grały o puchary
prezesa Moreny
Na miasteckich boiskach
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się turniej piłki plażowej dziewcząt. Rywalizowano o puchary prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Morena Miastko. Grało 14
par ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych. Końcowa
klasyfikacja najlepszych duetów: 1. Justyna Milewska i Dominika Dworakowska (Gimnazjum Miastko), 2. Kinga
Borzyszkowska i Sandra
Lankamer (Szkoła Podstawowa nr 1 Miastko), 3. Klaudia
Łopacka i Roksana Jaśkiewicz
(Gimnazjum Miastko). Oprócz
pucharów były też dyplomy
i kiełbaski z grilla. Organizatorzy turnieju to trenerzy Moreny: Joanna Zabłocka i Waldemar Żurawik. (FEN)

bStanisław Majkowski w towarzystwie Urszuli Zaborowskiej, koleżanki z Klubu Biegacza Goch Bytów
scenerii. Przeważnie trenuję
cztery razy w tygodniu, w różnym wymiarze czasowym.
Nie zważam na porę roku
i warunki pogodowe.

Jest pan biegaczem długodystansowym. Jakimi najważniejszymi osiągnięciami może się
pan pochwalić?
Dla mnie nie są najważniejsze

miejsca i czasy. Moim największym sukcesem jest to, że
wciąż biegam i czuję się znakomicie. Robię to przede
wszystkim dla zdrowia.

Rozmawiał Krzysztof Niekrasz

Mocnym akcentem zakończyła się rywalizacja XIX Grand Prix
Czarnej Dąbrówki. Do mety wszyscy dobiegli radośnie
Lekkoatletyka
Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@gp24.pl
Piąty, a zarazem ostatni raz
spotkali się uczestnicy XIX
Grand Prix Czarnej Dąbrówki
edycji 2015/2016. Tym razem
na starcie zameldowało się 155
zawodników i zawodniczek,
którzy biegali na dystansach
od 100 m do 6000 m. Rywalizacja odbyła się na terenach leśnych przy kompleksie sportowym w Czarnej Dąbrówce. Warunki do biegania były bardzo
dobre. Dorośli biegali na dystansie 6000 m. Z grona mężczyzn
wygrał faworyt Leszek Wróblewski (Niezabyszewo). Na drugim miejscu uplasował się Jerzy
Kozłowski (Czarna Dąbrówka).
Jako trzeci na mecie zameldował się Emilian Czarnowski (Kozin). W stawce kobiet triumfo-

FOT. ZE ZBIORU ORGANIZATORA

Co skłoniło pana do uprawiania
biegania?
Postanowiłem sobie, że muszę kiedyś przebiec maraton.
Jakie były pana początki kariery?
Moja fascynacja bieganiem
rozpoczęła się trzydzieści siedem lat temu. Wówczas to
pierwszy raz w Polsce zorganizowano bieg masowy. Już nie
tylko sportowcy mogli startować, ale również amatorzy dostali szansę rywalizowania
z wyczynowcami. Było to
w Biegu Lechitów, który odbył
się w 1979 r. w Gnieźnie. Dwa
tygodnie później zapoczątkowany został Maraton Pokoju
w Warszawie, w którym wystartowałem.
Pokonanie 42 kilometrów i 195
metrów w stolicy to był akt heroizmu. Czy wtedy czuł się pan
jak bohater po minięciu mety?
Bohater to zbyt mocno powiedziane. Po prostu byłem chyba pierwszym maratończykiem z ziemi bytowskiej. Teraz pokonywanie takiego dystansu to normalka.
Gdzie pan trenuje i ile czasu poświęca pan treningom?
Mistrzowie wychodzą z lasu.
Ja lubię też biegać w leśnej

Teraz żałuję, że nie prowadziłem zapisków i odpowiednich
statystyk, ale chyba kulę
ziemską już obiegłem.
Który tegoroczny występ szczególnie zapadł panu w pamięci ?
Sztafeta Walentynkowa
w Słupsku.
Dlaczego?
Niech to będzie moją słodką
tajemnicą.
Co porabia pan poza sportem?
Od trzech lat pracuję w Spółce
Basenowo-Rekreacyjnej
„Nimfa” w Bytowie.
Niedługo, bo 4 czerwca będzie
w Bytowie XXXVI Półmaraton
Gochów. Które z dotychczasowych zmagań półmaratońskich
utrwaliło się panu w pamięci?
Dzięki Bogu udało mi się zaliczyć wszystkie trzydzieści
pięć półmaratonów. W tym
roku też szykuję się do kolejnego startu. Jeśli brać
pod uwagę wynik sportowy,
to czternasty bieg był najlepszy. Zająłem dziewiąte miejsce w kategorii open i uzyskałem czas 1.09.00 godz.
Jak ocenia pan półmaratońską
trasę w Bytowie?
Jest jedną z najtrudniejszych
w kraju, ale za to bardzo malowniczą.
Co mówi rodzina na pana biegową pasję?
Ostatnio zadaje mi pytania,
kiedy skończę biegać i co zrobię z pucharami. A ja mam
marzenie, by zaliczyć pięćdziesiąt półmaratonów
w Bytowie. a ą

b Młodym biegaczom nie brakowało zaciętości i ambicji podczas
rywalizacji w Czarnej Dąbrówce. Wszyscy byli zadowoleni
wała Martyna Dalecka (Baszta
Bytów). Na drugim miejscu była Jolanta Szczerba (Rokity). Jako trzecia na mecie finiszowała
Sylwia Lewandowska (Baszta).
W innych biegach po bardzo zaciętych rywalizacjach czołowe

lokaty w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęli: rocznik 2010 i młodsi (dystans 100
m) - dziewczęta: 1. Małgorzata
Sobieraj (Nożyno), 2. Karolina
Cierzan (Jasień); chłopcy: 1.
Marcin Chomacki (Nożyno), 2.

Adam Goliszek (Jasień); 2009
(300 m) - dziewczęta: 1. Maja
Zelewska (Jasień), 2. Alicja Kossak (Czarna Dąbrówka); chłopcy: 1. Paweł Labuda, 2. Filip Żwirek (obaj Czarna Dąbrówka);
2008 (400 m) - dziewczęta: 1.
Edyta Gangalewska (Rokity), 2.
Dorota Lis (Czarna Dąbrówka);
chłopcy: 1. Dawid Stenka (Rokity), 2. Patryk Zelewski (Jasień);
2007 (500 m) - dziewczęta: 1.
Marcelina Wenta (Rokity), 2. Olga Idzikowska (Jasień); chłopcy: 1. Kamil Stenka (SP 1 Bytów),
2. Bartłomiej Galus (Czarna Dąbrówka); 2006 - dziewczęta
(500 m): 1. Zofia Kosińska
(Jasień), 2. Roksana Labuda
(Czarna Dąbrówka); chłopcy
(1000 m): 1. Kamil Jóskowski, 2.
Jakub Lis (obaj Rokity); 2005
(1000 m) - dziewczęta: 1. Weronika Brzeska, 2. Monika Stenka
(obydwie); chłopcy: 1. Nikodem
Labuda, 2. Tomasz Gruchała
(obaj Rokity); 2004 - dziewczę-

ta: 1. Wiktoria Mulik, 2. Agata
Domaszk (obydwie Nożyno);
chłopcy: 1. Wojciech Gorzelak
(Nożyno), 2. Daniel Gosz
(Jasień); 2003 (1000 m) - dziewczęta: 1. Aleksandra Malek
(Czarna Dąbrówka), 2. Klaudia
Mańska (Jasień); chłopcy: 1. Maciej Brzeski, 2. Andrzej Klejna
(obaj Rokity); 2002 (1000 m) dziewczęta: 1. Dominika Szczerba (Rokity), 2. Alicja Cichosz
(Gimnazjum 2 Bytów); chłopcy:
1. Tomasz Gruszka, 2. Mikołaj
Szczerba (obaj Rokity); 2001
(1000 m) - dziewczęta: 1.
Martyna Hewelt, 2. Andżelika
Wantoch Rekowska (obydwie
Czarna Dąbrówka); chłopcy: 1.
Damian Czarnowski, 2. Szymon
Stolc (obaj Czarna Dąbrówka);
2000 (1000 m) - dziewczęta: 1.
Anna Krause, 2. Agnieszka
Józkowska (obydwie Czarna
Dąbrówka); chłopcy: 1.Oskar
Cierzan, 2. Jędrzej Narloch (obaj
Czarna Dąbrówka). a ą
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W Bytowie wyleją siódme poty
w półmaratońskim biegu

W skrócie

Lekkoatletyka

W Bytowie lubią biegać.Pamiętajmy! Bieganie to cudowny eliksir życia. W kaszubskim mieście
biegowa impreza ma wieloletnią
tradycję. Chodzi o XXXVI
Półmaraton Gochów, który zaplanowany jest na 4 czerwca (sobota). Równocześnie odbędą się
VII Mistrzostwa Polski Leśników
w Półmaratonie. Uczestnicy będą mieli do przebiegnięcia dystans 21097 m. Start nastąpi
o godz. 16 z ulicy Zamkowej (zamek krzyżacki) w Bytowie.
W tym samym miejscu będzie
meta. Organizatorzy zwracają
się do użytkowników dróg o zachowanie należytej ostrożności
na trasie biegu.
Wpisowe wynosi 60 zł do 31
maja (wpłata przelewem), 80 zł
w dniu imprezy w biurze zawodów. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy: Bank Polska
Kasa Opieki SA nr 64 1240 3783
1111 0010 2529 4267, dopisek:
półmaraton.
Trasa prowadzić będzie ulicami miasta (nawierzchnia asfaltowa i kostka brukowa). Rywalizować mogą osoby, które
ukończyły 18 lat. Uczestnicy
muszą posiadać aktualne badania lekarskie. W kategorii open
dla kobiet i mężczyzn przygoto-

FOT. KLUB BIEGACZA GOCH BYTÓW

Bytów zaprasza miłośników
ruchu na świeżym powietrzu
do uczestnictwa w XXXVI
Półmaratonie Gochów.
Impreza będzie 4 czerwca.

bW ubiegłym roku na starcie XXXV Półmaratonu Gochów w Bytowie zameldowało się 220
uczestników. Tym wszystkim, którzy wystartują 4 czerwca, życzymy wytrwałości, silnej woli i rekordów
tończyka. Będzie prowadzona
klasyfikacja z podziałem na kategorie wiekowe dla kobiet
i mężczyzn: K-20 (roczniki 1998-1987), K-30 (1986-1977), K-40
(1976-1967), K-50 (1966-1957),
K-60 (1956-1947), K-70 (rocznik
1946 i starsi).
W ubiegłym roku na listę
zwycięzców wpisał się Tadeusz
Zblewski z czasem 1.09.28 godz.
Trzeba dodać, że biegacz
bytowskiej Baszty jest królem

wano za zwycięstwo po 2000 zł.
Zdobywcy drugich miejsc otrzymają po 1000 zł, a trzecich
po 500 zł. Zapisy poprzez formularz znajdujący się na stronie
www.elektronicznezapisy.pl
do 31.05, a 4.06 w biurze zawodów na stadionie przy ul. A. Mickiewicza 13 w Bytowie w godzinach od 11 do 15.30. Każdy, kto
weźmie udział w XXXVI Półmaratonie Gochów, otrzyma w pakiecie startowym ręcznik mara-

Zblewski wygrał w Koszalinie

b W mistrzostwac h Polski seniorów w biegu na 10 000 m
w Białogardzie zadebiutował Grzegorz Ebel (nr 241). Biegacz Baszty
Bytów zajął dwunaste miejsce z czasem 30.35.95 min, zabrakło mu 21
sekund do uzyskania kwalifikacji na mistrzostwa świata juniorów. (FEN)

BADMINTON

Zajmowali czołowe
miejsca w wyścigach

Tym razem wrócili
bez medali

Kolarze bytowskiej Baszty
pokazali wszechstronne
umiejętności i zajmowali czołowe miejsca w wyścigach
szosowych ze startu wspólnego oraz w zawodach na rowerach górskich. Oto ich lokaty:
Puchar Stolema w Ostrzycach
- żaczki - 2. Karolina Karpińska; żacy - 1. Jacek Glazik;
młodzicy - 2. Bartosz
Kuflewski; juniorzy - 4. Jan
Suszko; eliminacje do XXII
OOM MTB: juniorki młodsze 8. Martyna Krefta; juniorzy
młodsi - 2. Radosław
Rocławski, 14. Bartosz Suszko, 15. Mateusz Reclaw; międzywojewódzkie mistrzostwa
młodzików w Świeciu: start
wspólny (34 km) - 2. Aleksander Suszko. Bytowianie startowali też w dwóch wyścigach w Gdańsku. Pozycje
w Skandia Maraton Lang Team: mini (33 km) - 24. Marcin
Karpiński (dziesiąte miejsce
w M-3), 27. Marian Sabisz
(pierwsza lokata w M-6), 98.
Piotr Myszkowski (dwudzieste czwarte miejsce w M-4),
123. Elżbieta Reca (piąta lokata wśród kobiet, pierwsze
miejsce w K-4) - wszyscy
Baszta Masters; medio (64
km) - 4. Piotr Rzeszutek
(czwarte miejsce w M-2), 18.
Tomasz Rzeszutek (pierwsza
lokata w M-1); Colnago Lang
Team Race: mini (50 km) - 21.
P. Myszkowski, maxi (100
km) - 46. Adam Dawidowski Baszta Masters. (FEN)

W Kobierzycach zakończyły
się indywidualne mistrzostwa Polski młodzików młodszych w badmintonie. Grało
130 zawodniczek i zawodników. W tym gronie byli przedstawiciele Lednika Miastko
i Dwójki Bytów. Rywalizacja
odbywała się systemem pucharowym. Nasi reprezentanci tym razem nie zdobyli medali. W grze pojedynczej
dziewcząt najkorzystniej zaprezentowała się bytowianka
Weronika Niklas, która podzieliła miejsca od piątego do
ósmego. Jej koleżanka klubowa Anna Radtke została sklasyfikowana w przedziale lokat dziewięć - szesnaście. Natalia Maciupa z Miastka była
sklasyfikowana na siedemnastej pozycji. W grze deblowej
dziewcząt para bytowskiej
Dwójki W. Niklas - A. Radtke
uplasowała się w przedziale
miejsc pięć - osiem. Z kolei N.
Maciupa grała w parze z Amelią Grygułą (Maced Polanów).
Debel miastecko-polanowski
uplasował się na dziewiątym
miejscu. W grze podwójnej
chłopców Błażej Lange
(Lednik) tworzył duet z Wojciechem Lebiodą (Maced). Para miastecko-polanowska zajęła siedemnastą pozycję.
- Pozostał niedosyt, bo liczyłem na jeden medal, ale tym
razem nie powiodło się. Wielka szkoda - stwierdził Jerzy
Saldat, szkoleniowiec
bytowskiej Dwójki. (FEN)

Zwycięska Magdalena Pela

FOT. JACEK WÓJCIK

FOT ZE ZBIORU BASZTY BYTÓW

Grzegorz Ebel był dwunasty

półmaratonu Gochów w Bytowie, bo ma na koncie już sześć
zwycięstw z rzędu. Drugi był Paweł Grzonka (Bytów )- 1.13. 57
godz. Trzeci finiszowal Paweł
Piotraschke (Szkoła Policji
Słupsk/LKB im. Braci Petk) 1.15.32 godz. Klasyfikacja kobiet:
1. Krystyna Kuta (Serock) 1.29.13 godz., 2. Małgorzata
Tuwalska - 1.32.23 godz., 3. Elżbieta Tuwalska - 1.35.37 godz.
(obydwie Zantyr Sztum). a Ą

KOLARSTWO

FOT. ŁUKASZ CAPAR

16//tygodnik

b Bieg Wenedów w Koszalinie na dystansie 10 kilometrów zakończył
się zwycięstwem Tadeusza Zblewskiego (pierwszy z prawej) z Baszty
Bytów. Na mecie bytowianinowi zmierzono czas 35.25 min. Brawo!
W koszalińskim biegu ulicznym rywalizowało 195 osób. (FEN)

b Z grona kobiet najszybciej dystans 6 kilometrów pokonała w XV
Biegu Olimpijskim Kwakowo 2016 Magdalena Pela (Społeczne Szkoły
w Niepoględziu). Z tego kwakowskiego sukcesu zadowoleni byli także
jej trener Karol Szczepański i kolega Magdaleny Daniel Orłowski. (FEN)

