Ko³o ratunkowe
czy tylko kó³eczko?
20 tys. z³ wysup³ane ostatnio z miejskiej kasy ma za¿egnaæ konflikt gro¿¹cy odejœciem z Bytovii trenera, prezesów i g³ównego
sponsora. Problem jest jednak g³êbszy i doraŸne dzia³ania w³adz
miejskich nie uchroni¹ nas przed kolejnymi burzami.

tor nie bêdzie w stanie uzdrowiæ atmosfery, on sam zrobi wszystko, by wspieraæ
sukcesy Bytovii. - Jeœli zajdzie potrzeba,
bêdziemy spotykaæ siê co miesi¹c z zarz¹dem Bytovii, dyrektorem obiektu i proW ostatnich latach dzia³acze Bytovii i dy- daæ 20 tys. z³ na jej odnowê. Po co? Jak nie toko³owaæ to, co zosta³o powiedziane rektor Miejskiego Oœrodka Sportu i Re- bêdzie znowu œrodków na jej utrzymanie? obiecuje L. Lenc.
Doceniaj¹c zaanga¿owanie wiceburmikreacji, Andrzej Doleciñski nie szczêdz¹ Wiceburmistrz broni pomys³u. - Dowiesobie gorzkich s³ów. Zaledwie przed dwoma tygodniami pisaliœmy o nowym konflikcie wokó³ fatalnego stanu murawy na
pi³karskim boisku. Jednak uwa¿ny obserwator wie, ¿e nie tylko o trawê chodzi. Problemy z korzystaniem z pryszniców przez
pi³karzy, brak przyzwoitych szatni czy niefortunny termin remontu trybun na obiekcie - to czêœæ pretensji kierowanych pod
adresem A. Doleciñskiego. Ten odpiera zarzuty, t³umacz¹c, ¿e zarz¹dzanie oœrodkiem nie jest ³atwe i ¿e problemy wynikaj¹
z braku pieniêdzy. W ubieg³ym tygodniu
dzia³acze Bytovii i dyrektor usiedli do rozmów, które mia³y byæ pocz¹tkiem budowy
nici porozumienia. Dwukrotne spotkania
obu stron odby³y siê pod patronatem wiceburmistrza Ludwika Lenca, który zadeklarowa³, ¿e miasto wy³o¿y 20 tys. z³ na odnowienie murawy. Jak siê okazuje, rozmowy
rozmowami, a konflikt trwa nadal. - Trener To z³y czas dla bytowskiego MOSiR-u. Obiekt popada w ruinê, jak ten widoczny na zdjêciu Dom
Pi³karza. Do tego dochodz¹ konflikty klubu z dyrekcj¹ Bytovii.
do koñca rundy wiosennej pozostanie tylko
na moje proœby. Co dalej, nie wiem. Wice- dzia³em siê, ¿e takie renowacje przeprowa- strza, nie sposób oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e
prezes Janusz Wiczkowski jest gotowy do dza siê co roku. To zreszt¹ nie jest ca³kowi- to tylko ³atanie dziur. MOSiR trawi boodejœcia z Zarz¹du. Ja te¿. G³ówny sponsor ta renowacja, tylko dosianie trawy wiem znacznie powa¿niejszy rak - obiekt
bez normalnej atmosfery te¿ pewnie nie bê- urz¹dzeniem, które natnie glebê i wpuœci popada w ruinê, co gorsza - brakuje podzie widzia³ sensu inwestowania w klub - nasiona. Rêcznie nie da siê tego zrobiæ. W mys³u na zdobycie pieniêdzy, które by tepodsumowuje efekty spotkañ rozgoryczony tej kwocie mieœci siê te¿ zakup urz¹dzenia mu zaradzi³y. Nie trzeba byæ prorokiem,
prezes Bytovii, Rafa³ Gierszewski. Dodaje: do podlewania murawy za ok. 4 tys. z³ - by przewidzieæ, ¿e taka sytuacja bêdzie
- Od lat s³yszymy, ¿e murawa nie jest utrzy- wyjaœnia L. Lenc i zapowiada remont tu¿ rodziæ kolejne konflikty.
P.C.
mywana tak, jak powinna, bo nie ma œrod- po zakoñczeniu wiosennej rundy rozgryWiêcej na str. 9
ków. Nagle jednak pada propozycja, by wy- wek. Przy okazji zapewnia, ¿e jeœli dyrek-

AKTUALNOŒCI

Leœna na 9 lat
Jutro poznamy nazwisko nowego dzier¿awcy restauracji „Leœna” w Bytowie.
Wiadomo, ¿e bêdzie musia³ podnieœæ nieprzystaj¹cy do dzisiejszych czasów
standard lokalu.
1.06. koñczy siê 9-letnia dzier¿awa lokalu
na terenie Miejskiego Oœrodka Sportu i
Rekreacji. Przed kilkoma miesi¹cami w³adze miejskie og³osi³y przetarg na jego najem
na kolejnych 9 lat. We wtorek, 30.05.,
otwarto 3 z³o¿one oferty. Wœród zainteresowanych restauracj¹ byli dotychczasowy dzier¿awca, Krystyna Stachowska, Justyna G³ówczewska prowadz¹ca sto³ówkê w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytowie oraz Henryk Wiczkowski, szef lokalu WIK i dyskoteki
na bytowskim zamku. - Na razie nic
nie mogê powiedzieæ o ofertach. Decyzjê
podejmiemy w ci¹gu 3 dni - t³umaczy³
we wtorek Andrzej Doleciñski, dyrektor bytowskiego MOSiR-u. Wiemy tylko, ¿e cena
wywo³awcza dzier¿awy wynosi³a ponad 1,2
tys. z³ miesiêcznie. Innym wa¿nym kryterium by³y dodatkowe warunki zobowi¹zuj¹ce najemcê do podniesienia standardu
„Leœnej”. - Po³owa czynszu ma trafiaæ do

nas, a po³owê dzier¿awca ma wydaæ na inwestycje - mówi A. Doleciñski. Wartoœæ wymaganych nak³adów oszacowano na 60 tys.
z³. Za te pieni¹dze nowy najemca ma popra-

wiæ wygl¹d restauracji. - Dotychczasowy
dzier¿awca wymieni³ m.in. okna i drzwi
oraz poprawi³ stan kuchni - mówi A. Doleciñski. Nie zmieni siê charakter lokalu. Nadal bêdzie s³u¿y³ do organizacji imprez okolicznoœciowych i obs³ugi obozów sportowych.
P.C.

PiS naprzeciw SLD
Jolanta Szczypiñska pos³anka Prawa i Sprawiedliwoœci, otworzy³a swoje biuro w Bytowie.
Jaros³aw Sellin, wiceminister kultury i
dziedzictwa narodowego, Janusz Wiczkowski, szef bytowskiego PiS-u, przedstawiciele
zwi¹zków zawodowych bytowskich firm,
mieszkañcy miasta i oczywiœcie sama pani
pose³, s³upszczanka Jolanta Szczypiñska,
byli obecni 30.05. na otwarciu jej biura w
Bytowie. Tego samego dnia PiS otworzy³ te¿
swoje biura w Koœcierzynie i Kartuzach.
- Chcieliœmy, aby w ka¿dym mieœcie powiatowym funkcjonowa³a siedziba naszej
partii. Ma to u³atwiæ ludziom kontakt z nami - wyjaœnia³ J. Sellin. - Do tej pory mieszkañcy Bytowa za³atwiali swoje sprawy w

mojej siedzibie w S³upsku, a problemów
mieli sporo. Zadbam o to, ¿eby w tym biurze
rzeczywiœcie têtni³o ¿ycie i nikt nie odszed³ z
kwitkiem - zapewnia³a pos³anka.
Bytowskie biuro PiS ma byæ otwarte codziennie. Bêd¹ w nim pe³nili dy¿ury pos³owie i senatorowie PiS z woj. pomorskiego, a
tak¿e lokalni dzia³acze partii. W tej chwili
jest to jedyne biuro poselskie w naszym
mieœcie. Mieœci siê na parterze budynku po
Miejskim Zarz¹dzie Budynków Komunalnych ko³o pl. Krofeya. Drzwi do biura PiS-u
znajduj¹ siê naprzeciw siedziby SLD.
B.K.

Na otwarciu swojego biura pos³anka PiS, Jolanta Szczypiñska, zapewnia³a, ¿e pomoc w jej
siedzibie znajdzie ka¿dy zainteresowany.
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W kilku s³owach
Ú Dy¿ury radnych miejskich w czerwcu: 5.06. - Marian Miazga, 12.06. Ryszard Sylka, 19.06. - Leszek Waszkiewicz, 26.06. - Kazimierz ¯ywicki.
Radni bêd¹ pe³niæ dy¿ury w sali nr 1
Urzêdu Miejskiego i pod nr. tel. 822-20-11 lub 822-20-12.
Ú 30.05. Zarz¹d Powiatu Bytowskiego zatwierdzi³ wykaz dotacji dla stowarzyszeñ na realizacjê zadañ z zakresu kultury i sportu. W konkursie og³oszonym 28.03. do rozdysponowania by³a kwota 36 tys. z³. Najwiêcej otrzymaj¹ Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” na projekt „Powiat bytowski
okiem fotografa”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie na monografie bytowskiego oddzia³u Zrzeszenia, miasteckie Stowarzyszenie Twórców i Mi³oœników Kultury „Spichlerz” na konkurs
malarski, Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepe³nosprawnym „Pomó¿
mi” przy Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Bytowie na projekt teatralny, a tak¿e Liga Mini Mistrzów i
Talex-Borys³aw.
Ú Zak³ad Us³ugowy Marko Marka
Kochañskiego z Kotuszewa (gm. Czarna D¹brówka) wygra³ przetarg na remont dróg: 1,6 km z Kleszczyñca do
Ossowskich, 2 km z miejscowoœci Dêby
do drogi wojewódzkiej i 2,6 km z Karwna do Soszyc. Ca³kowity koszt naprawy wyniesie 306 414 z³.
Ú Katarzyna Neumiller zostanie now¹ dyrektork¹ Przedszkola Samorz¹dowego w Parchowie. Do tej pory
pracowa³a tam jako nauczycielka. Jej
oferta by³a jedyn¹, która wp³ynê³a na
konkurs.
Ú 17.06. w Sylcznie (gm. Parchowo)
odbêdzie siê otwarcie nowo wybudowanej remizy stra¿ackiej. Koszt trwaj¹cych prawie dwa lata prac wyniós³
ok. 40 tys. z³. Budowê czynem
spo³ecznym wspierali mieszkañcy wsi.
Ú W³adze gm. Ko³czyg³owy po raz
drugi przymierzaj¹ siê do przetargu na
sprzeda¿ starej szko³y w Raduszu. Odbêdzie siê on 25.06. Cena wywo³awcza
nie uleg³a zmianie i wynosi 425 tys. z³.
Ú Ustalono ju¿ grafik zawodów gminnych jednostek OSP: 3.06. - Wa³dowo
dla gm. Miastko; Mikorowo dla gm.
Czarna D¹brówka; 10.06. - Ga³¹Ÿnia
Wielka dla gm. Ko³czyg³owy; 11.06. Borzytuchom; 17.06. - Sylczno dla gm.
Parchowo; 18.06. - Tuchomie; 25.06. Borzyszkowy dla gm. Lipnica; Studzienice.

AKTUALNOŒCI

KRONIKI
1.06. mieszkanka gm. Czarna D¹brówka zg³osi³a, ¿e pijany konkubent
wszcz¹³ awanturê, w trakcie której
znêca³ siê nad ni¹ fizycznie i psychicznie. Wezwani na miejsce policjanci
przewieŸli nietrzeŸwego 49-letniego
mê¿czyznê do policyjnej izby zatrzymañ.
1.06. funkcjonariusze zatrzymali
41-letniego mieszkañca gm. Lipnica,
który bêd¹c pod wp³ywem alkoholu
podpali³ na poddaszu swojego domu
materace i pierzyny, a nastêpnie grozi³ ¿onie i dzieciom pozbawieniem ¿ycia. Nastêpnego dnia wobec mê¿czyzny S¹d Rejonowy w Bytowie zastosowa³ 3-miesiêczny areszt. Okaza³o
siê ¿e mê¿czyzna od trzech lat znêca³
siê fizycznie i psychicznie nad rodzin¹.
1.06. w Tuchomiu z prywatnej posesji zginê³o 120 sztuk cegie³ klinkierowych. W³aœciciel straty wyceni³ na
750 z³.
2.06. na ul. Gdañskiej w Bytowie dosz³o do kolizji trzech samochodów:
Fiata Seicento, Renaulta 19 i Opla
Astry. Straty oszacowano na 1 tys. z³.
4.06. na ul. Szkolnej w Bytowie patrol policji w trakcie rutynowej kontroli znalaz³ przy 23-letnim mê¿czyŸnie nabój.
5.06. w sklepie przy ul. Wojska Polskiego w Bytowie nieznany sprawca,
wykorzystuj¹c nieuwagê klientki,
ukrad³ jej portfel, w którym by³o 60
z³ gotówki, dwie karty bankomatowe
i prawo jazdy.
W nocy z 4 na 5.06. w Studzienicach
nieznany sprawca wybi³ szybê w
przystanku. Straty wyceniono na
500 z³.
6.06. 22-letni mieszkaniec Bytowa
zg³osi³, ¿e dwa dni wczeœniej trzej
nieznani mê¿czyŸni grozili mu pozbawieniem ¿ycia. Mê¿czyzna obawia
siê, ¿e groŸby mog¹ zostaæ spe³nione.

***
1.06. w £¹kiem (gm. Studzienice)
pali³ siê budynek mieszkalny. Straty
wynosz¹ 500 z³.
2.06. przy ul. W¹skiej w Bytowie
stra¿acy œci¹gali kota z drzewa.
4.06. w Modrzejewie (gm. Tuchomie) pali³a siê œciana budynku gospodarczego. Straty oszacowano na
300 z³.

Z³odziej ¿ar³ok
Wêdliny, koniak, piwo i ptasie mleczko pad³y ³upem z³odzieja, który w³ama³ siê do
trzech domków letniskowych w gm. Parchowo.
2.06. w³aœciciele dwóch domków wczaso- siê na 6 butelek piwa, butelkê koniaku i
wych w Grabowie (gm. Parchowo) powia- dwa opakowania ptasiego mleczka. W³adomili policjê o odwiedzinach nieproszone- œciciele straty wycenili na 600 z³.
go goœcia. W³amywacz dosta³ siê do domku,
Z³odziejowi wpad³ w oko jeszcze jeden
wywa¿aj¹c drzwi metalowym przedmio- domek. Nie wiadomo jednak, co z niego
tem. Nastêpnie spl¹drowa³ znajduj¹c¹ siê zginê³o, gdy¿ w³aœcicieli nie by³o na miejwewn¹trz lodówkê. Musia³ byæ g³odny i scu. Nie mo¿na wiêc oceniæ ewentualnych
spragniony, bo jego ³upem pad³y warte 300 strat. Na razie policja jeszcze nie wie, kto
z³ wêdliny, a w drugim domku. po³akomi³ jest g³odnym z³odziejem.
B.K.

P³omienie w œrodku nocy
25 tys. z³ wynosz¹ straty po po¿arze budynku mieszkalnego w Bytowie Na szczêœcie nikt z domowników nie ucierpia³.
7.06. kilka minut po pó³nocy mieszkañ- giej czêœci domu starszej pani. Baliœmy
ców ul. Jeziornej w Bytowie obudzi³ ryk siê, ¿e coœ mo¿e siê jej staæ. W koñcu jednak
syren stra¿ackich i policyjnych wozów. Na siê uda³o - dodaje nasz rozmówca. Przyby³e na miejsce 4 jednostki stra¿y po¿arnej
przez ponad 3 godziny walczy³y z ¿ywio³em, powstrzymuj¹c
ogieñ, by ten nie zaj¹³ drugiej po³owy
mieszkalnego poddasza. Mimo ich ofiarnej pracy, straty s¹
jednak spore i wynosz¹ ok. 25 tys. z³. Budynek nadaje siê
do ca³kowitego remontu. Wszystko jest
zalane wod¹, okopSpalone poddasze nadaje siê do gruntownego remontu.
cone. Trzeba wymieniæ dach, okna - opoulicy pali³ siê dwurodzinny dom. - Przez
wiadaj¹
s¹siedzi.
okno pokoju na poddaszu bucha³y jêzory
Ze wstêpnych ustaleñ wynika, ¿e prawognia, a przez dach wydostawa³ siê dym opowiada mieszkaj¹cy obok spalonego bu- dopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru by³o zapródynku mê¿czyzna. - Najwiêkszym proble- szenie ognia w pokoju na poddaszu.
B.K.
mem by³o obudzenie mieszkaj¹cej w dru-

Twarda sztuka
Pewien 26-letni bytowiak mo¿e o sobie powiedzieæ, ¿e jest uparty, ale te¿, ¿e wyj¹tkowo nierozs¹dny.
31.05. kilka minut przed godz. 8.00 rano ul. Tartacznej zobaczyli znanego im dobpatrol policji na ul. Gdañskiej w Bytowie rze malucha i jego w³aœciciela za kierozatrzyma³ Fiata 126p. W trakcie rutyno- wnic¹. Okaza³o siê, ¿e m³ody mê¿czyzna
wej kontroli okaza³o siê, ¿e 26-letni kie- zd¹¿y³ ju¿ odebraæ swój pojazd i wybraæ
rowca nie ma prawa jazdy - straci³ je kil- siê na kolejn¹ przeja¿d¿kê po mieœcie.
ka miesiêcy wczeœniej. Bytowiak nie mia³ Funkcjonariusze po raz kolejny odes³ali
te¿ obowi¹zkowego ubezpieczenia OC. samochód na parking. Kierowca w najFunkcjonariusze nakazali wiêc sholowa- bli¿szym czasie bêdzie musia³ udaæ siê na
nie pojazdu na parking strze¿ony. Nie rozprawê do s¹du grodzkiego.
minê³y 3 godziny od zda¿enia, kiedy na
B.K.
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AKTUALNOŒCI

Mi³oœnik miedzi

Jak Zab³ocki
na mydle

Na œwiatowych gie³dach miedŸ ma coraz wiêksze wziêcie. Równie¿ w Bytowie, choæ na nieporównywalnie mniejsz¹ skalê, cieszy siê nies³abn¹cym za- 8,5 tys. z³ straci³ gospodarz z Tuchointeresowaniem.
mia, który sprzeda³ zbo¿e jednej z
29.05. ok. godz. 17.00 jad¹cy ul. Mic- sprawdzili prawdomównoœæ zatrzyma- gdyñskich firm.
kiewicza policjanci zauwa¿yli mê¿czyznê pchaj¹cego wózek ze z³omem.
Kiedy siê zbli¿yli, zacz¹³ uciekaæ. Po
krótkim poœcigu funkcjonariusze zatrzymali 49-letniego zbieracza z³omu.
Ten od razu przyzna³ siê do kradzie¿y
miedzianego kabla. Funkcjonariusze

nego. Rzeczywiœcie, z nieczynnej ju¿
napowietrznej linii telefonicznej w
okolicach Przyborzyc zginê³o kilkanaœcie metrów miedzianego przewodu.
Skradziony towar warty ok. 400 z³ odzyskano w ca³oœci. Teraz sprawa znajdzie fina³ przed s¹dem.
B.K.

Sezon na auta
W ci¹gu dwóch tygodni na Ziemi Bytowskiej zginê³y trzy samochody.
W³aœciciel jednego z nich wyceni³ skradziony pojazd na 75 tys. euro.
W ubieg³ym wydaniu „Kuriera” pisaliœmy o kradzie¿y Skody Fabia z ul.
S³onecznej w Bytowie i Fiata 126p z ul.
Sikorskiego. Polica po dwóch dniach
ustali³a sprawców kradzie¿y i odzyska³a „malucha”.
Funkcjonariusze nadal nie mog¹ spaæ
spokojnie. Nad ranem 26.05. spod pensjonatu „¯urawi M³yn” w Ciemnie (gm.

Tuchomie) z³odzieje odjechali Toyot¹
Land Cruiser. Samochód nale¿a³ do obywatela Danii, który przyjecha³ w nasze
strony na polowanie. Ze wstêpnych ustaleñ policji wynika, ¿e z³odzieje sforsowali
bramê zabezpieczaj¹c¹ wejœcie na teren
posesji, wypchnêli samochód na drogê i
odjechali w sin¹ dal. Skradziona Toyota
warta by³a 75 tys. euro.
B.K.
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Na pocz¹tku marca do rolnika z Tuchomia zg³osi³ siê przedstawiciel firmy z Gdyni zajmuj¹cej siê skupem zbo¿a. Zaproponowa³, ¿e kupi 25 ton owsa po bardzo
atrakcyjnej cenie. Gospodarz przysta³ na
ofertê i na umówiony dzieñ przygotowa³
towar. Przedstawiciel firmy umówi³ siê, ¿e
pieni¹dze za zbo¿e wyp³acone zostan¹ w
ci¹gu dwóch tygodni. Ciê¿arówka z owsem odjecha³a do Trójmiasta, a rolnik zacz¹³ liczyæ dni. Kiedy po umówionym terminie na jego koncie nie pojawi³a siê oczekiwana kwota, skontaktowa³ siê z gdyñsk¹ firm¹. Tam zapewniono, ¿e pieni¹dze
wkrótce zostan¹ wp³acone. Jednak przelew nie nadchodzi³. Ostatnio rolnik dowiedzia³ siê, ¿e firma ma problemy i pieniêdzy raczej nie wyp³aci. Sprawê zg³osi³
wiêc na policjê. - Szybko okaza³o siê, ¿e tuchomianin nie jest jedynym pokrzywdzonym - powiedzia³ nam komisarz Rafa³
Burnicki, oficer prasowy bytowskiej policji, dodaj¹c, ¿e spraw¹ zajmuj¹ siê jego
koledzy z Trójmiasta.
B.K.

AKTUALNOŒCI

Drobna
Ochotnicy na start
kosmetyka

Niezabyszewo goœci³o pierwsze z serii zawodów gminnych OSP. Najlepsi
wezm¹ udzia³ w zmaganiach powiatowych na pocz¹tku lipca.
27.05. na boisku w Niezabyszewie zja- ustanowi³a jednostka z Zapcenia. - Stra-

Bytowska wieœ bêdzie mia³a wiêksze wi³o siê kilkusetosobowe grono stra¿a- ¿acy z Pomyska byli w bardzo dobrej forprzebicie w Radzie Miejskiej po je- ków i dopinguj¹cych ich widzów. £¹cznie mie. Nawet w konkurencji pokazowej byli
siennych wyborach samorz¹dowych. w zawodach wystartowa³o 20 dru¿yn w pierwsi, osi¹gaj¹c czas 24,8 s - opowiada
Zmiana spowodowana jest odp³ywem
bytowiaków z granic administracyjnych miasta. Coraz wiêksza ich liczba
buduje siê bowiem na osiedlach, które
le¿¹ ju¿ w obrêbie podmiejskich so³ectw, g³ównie Rzepnicy i Udorpia. To
dlatego w nadchodz¹cych wyborach o
jednego przedstawiciela mniej bêdzie
mia³ okrêg wyborczy nr 1, obejmuj¹cy
pó³nocn¹ czêœæ miasta. Mandat ten
przypadnie okrêgowi nr 4, w sk³ad którego wchodz¹ wsie gminy Bytów. - Pod
uwagê braliœmy liczbê mieszkañców z
koñca 2005 r. Granice okrêgów pozostan¹ takie jak w 2002 r. - wyjaœnia Zenon
Smantek, kierownik wydzia³u spraw
obywatelskich i spo³ecznych Urzêdu
Miejskiego w Bytowie.
Rada Miejska zatwierdzi³a zmianê na
sesji 31.05. Tego samego dnia dokona³a
te¿ kilku niewielkich korekt granic obwodów. - Kilka ulic czêœciowo zosta³o przydzielonych do innych okrêgów. O zmianach oficjalnie poinformujemy 35 dni
przed dat¹ jesiennych wyborów samorz¹dowych - t³umaczy Z. Smantek.
Liczba 21 radnych miejskich w Bytowie
pozostaje bez zmian.
A.W.

trzech kategoriach wiekowych: ch³opcy i z uznaniem aspirant sztabowy Stefan Pi-

Stra¿acy OSP rozpoczêli gminne eliminacje do konkursu na szczeblu powiatowym.

dziewczêta 12-15 lat, ch³opcy i dziewczêta 16-18 lat i grupa powy¿ej 18 lat.
Ochotnicy najpierw startowali w sztafecie, potem w æwiczeniu bojowym. Bezkonkurencyjna okaza³a siê ekipa z Pomyska Wielkiego, która w trzech kategoriach (ch³opcy 12-15 lat, dziewczêta
16-18 lat i mê¿czyŸni powy¿ej 18 lat) zajê³a pierwsze miejsca. W grupie powy¿ej
18 lat w æwiczeniu bojowym ochotnicy z
Pomyska wyrównali nawet rekord powiatu (29,9 s), który w ubieg³ym roku
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tuch, zastêpca komendanta bytowskiej
stra¿y po¿arnej.
Tam gdzie ratownicy z Pomyska nie wystawili swoich zawodników, laury zbiera³y
ekipy z Gostkowa i Rekowa. Gostkowianie
pierwsze miejsce podium zajêli w grupach:
dziewczêta 12-15 lat i ch³opcy 16-18 lat.
Ochotniczki z Rekowa wygra³y natomiast
w kategorii kobiet powy¿ej 18 lat.
Kolejne zawody odbêd¹ siê 3.06. w Mikorowie dla gm. Czarna D¹brówka i w
Wa³dowie dla gm. Miastko.
B.K.

AKTUALNOŒCI

W cieniu

budowy
Kierowcy ciesz¹ siê z budowy ronda na ul. Dworcowej w Bytowie, ale o wysokoœæ swoich obrotów martwi¹ siê w³aœciciele licznych w tej czêœci miasta
sklepów.
- Od czasu rozkopania ulicy i ograniczenia dojazdu obroty spad³y mi nawet o 70
procent - skar¿y siê Sylwester Kuczkowski, w³aœciciel sklepu „Hydros”. - Mimo
zapewnieñ kierownika budowy, ¿e do nas
nawet TIR-y bêd¹ mog³y dojechaæ, s¹ dni,
kiedy nie mo¿na tu siê dostaæ nawet samochodem osobowym. Klienci nie chc¹
nosiæ towaru na plecach, dlatego rezygnuj¹ z zakupów w moim sklepie - ¿ali siê
handlowiec. W swoim ¿alu nie jest odosobniony. - Nikt nie przejmuje siê, ¿e jesteœmy wy³¹czeni z handlu. Robotnicy czêsto
zaczynaj¹ pracê o godz. 10.00, kopie tylko
jedna koparka, a o 15.00 ju¿ ich nie ma, a
my do 17.00 tkwimy i czekamy - ¿ali siê
kolejny handlowiec. - Mimo ¿e do kasy
miejskiej p³acê prawie 1,4 tys. z³ podatku
miesiêcznie, nikt z w³adz miasta nie konsultowa³ z nami terminu rozpoczêcia i
czasu trwania remontu - skar¿¹ siê sprzedawcy innych sklepów, przypominaj¹c, ¿e
oficjalna informacja o rozpoczêciu prac i
utrudnieniach w ruchu do w³aœcicieli firm
znajduj¹cych przy remontowanych ulicach trafi³a faksem dopiero na pocz¹tku
kwietnia, czyli dwa tygodnie przed rozpoczêciem przebudowy. - O samym remoncie
mówi siê od roku, dlatego nie powinien
byæ dla nikogo zaskoczeniem. Rozumiem
problemy przedsiêbiorców, ale to nie miasto jest inwestorem. O ile wiem, nie by³o

innej mo¿liwoœci przeprowadzenia tej budowy - mówi i prosi o cierpliwoœæ Bogdan
Ryœ, sekretarz Urzêdu Miasta w Bytowie.
Ale handlowcy uwa¿aj¹ te¿, ¿e budowa w
centrum miasta w œrodku sezonu to z³y
pomys³. - Budowa przypad³a na szczyt
prac polowych. Wielu rolników, którzy zaopatrywali siê u mnie w towar, zrezygnowa³o z zakupów. Ze wzglêdu na brak dojazdu mam trudnoœci z zaopatrzeniem skar¿y siê Roman Treder, w³aœciciel Centrum Handlowego „Ursus”. - Roboty mia³y
rozpocz¹æ siê w ub.r., ale, ze wzglêdu na
brak pieniêdzy w kasie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zosta³y
przesuniête - broni inwestora B. Ryœ. - Na
zachodzie w tak newralgicznych miejscach sprzêt pracuje 24 godziny na dobê.
Zmieniaj¹ siê tylko ludzie. Dlaczego u nas
nie mo¿na by³o tego zrobiæ lub zaplanowaæ robót na wrzesieñ? - pyta siê R. Treder. Wykonawca, Przedsiêbiorstwo Robót
Drogowych ze Starogardu Gdañskiego,
uwa¿a, ¿e i tak idzie w³aœcicielom sklepów
na rêkê. Drogowcy t³umacz¹, ¿e w umowie zarz¹dca drogi zatwierdzi³ ca³kowite
zamkniêcie ruchu, tymczasem oni odst¹pili od zakazu. - Rozumiemy problemy
w³aœcicieli sklepów. Dlatego staramy siê,
aby chocia¿ z jednej strony by³ dojazd. Jednak na niektórych etapach budowy jest
to niemo¿liwe. Dla mnie naprawdê naj-

Handlowcy z ul. Dworcowej ¿al¹ siê, ¿e budowa ronda popsu³a im interesy.
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wa¿niejsze jest ukoñczenie inwestycji na
czas, bo w przeciwnym wypadku moja firma bêdzie musia³a p³aciæ kary - t³umaczy
Ryszard Waœniewski, kierownik budowy.
- Co do ci¹g³ego systemu pracy to niemo¿liwe, bo nawet w bia³y dzieñ mieliœmy
skargi na ha³asy - dodaje. - Nie by³o mo¿liwoœci innej organizacji prac - potwierdza przedstawiciel inwestora, Wies³aw
Repiñski, zastêpca kierownika Rejonu
CDDKiA w Koœcierzynie.
W zwi¹zku z mniejszymi obrotami w³aœciciele sklepów rozwa¿aj¹ wspólne wyst¹pienie do w³adz miasta o obni¿enie b¹dŸ umorzenie podatku od nieruchomoœci. - Je¿eli
trafi do nas takie pismo, na pewno zostanie
rozpatrzone. Jednak ostateczna decyzja nale¿y do Rady Miejskiej i burmistrza - t³umaczy B. Ryœ. Jednak ju¿ dziœ wiadomo, ¿e
nawet pozytywna decyzja nie wszystkim
przedsiêbiorcom zrekompensuje straty. Wynajmujê lokal i p³acê czynsz, który raczej
nie zostanie obni¿ony, dlatego jedyn¹ szans¹ na ograniczenie strat jest szybkie zakoñczenie przebudowy lub lepsza organizacja
pracy - mówi S. Kuczkowski.
Wykonawca zapewnia, ¿e roboty trwaj¹
od godz. 7.00 do 21.00 i robi wszystko, by
budowa by³a jak najmniej uci¹¿liwa dla
otoczenia. - W przysz³ym tygodniu rozpoczniemy prace drogowe i bêdziemy nawet
etapami oddawaæ gotowe odcinki. Myœlê,
¿e rondo bêdzie gotowe zgodnie z planowanym terminem, czyli do 18.07. - twierdzi
R. Waœniewski.
Jego firma byæ mo¿e bêdzie musia³a siê
zmierzyæ z jeszcze jednym problemem. W³aœciciele Centrum Handlowego „Ursus” zamierzaj¹ wyst¹piæ o odszkodowanie za szkody, jakie w ich budynku zosta³y wyrz¹dzane
podczas wyburzania rampy biegn¹cej
wzd³u¿ modernizowanej ulicy. - Wstrz¹sy
wywo³ane prac¹ ciê¿kiego sprzêtu spowodowa³y, ¿e popêka³y mi œciany i pod³oga. Pobrudzona zosta³a te¿ niedawno odnowiona
elewacja - wymienia straty R. Treder.
W.R.

AKTUALNOŒCI
UM tego nie robi? - Nie mieliœmy ¿adnych
projektów. Poza tym trzeba by³o robiæ pilniejsze inwestycje, jak kanalizacja czy drogi
- t³umaczy siê wiceburmistrz. Ko³o siê wiêc
zamyka.
Wybuchaj¹ce co jakiœ czas k³ótnie miêdzy dyrektorem Miejskiego Oœrodka Czy nie ma pomys³u na zmiany? - System
finansowania MOSiR-u jest z³y. Myœlê, ¿e
Sportu i Rekreacji a dzia³aczami Bytovii odwracaj¹ uwagê od smutnej prawpomys³em by³oby wydzielenie jakiejœ czêœci
dy - MOSiR z roku na rok podupada.
obiektu i oddanie jej w dzier¿awê. Najemca
- MOSiR jest zadbany, zawsze czysty, pan daæ mi tylko drugie tyle. róde³ dochodów móg³by podnieœæ standard. Z tego co s³yszaAndrzej, ile mo¿e, tyle robi. Zawsze coœ wy- nie jest wiele, dlatego czêsto musz¹ ograni- ³em byliby chêtni - proponuje Janusz Wiremontuje, jak¹œ œcianê obije - mówi wice- czaæ koszty, a o inwestycjach nie ma mowy - czkowski, wiceprezes Bytovii i radny miejburmistrz Bytowa, Ludwik Lenc. - Jest nie- mówi A. Doleciñski. Jednak po pieni¹dze ski. - Wina le¿y po stronie zarz¹dcy obiektu,
doinwestowany - nie zaprzecza jednak. Za- unijne MOSiR nie próbowa³ nawet siêgn¹æ. który odpowiada za jego utrzymanie. To, ¿e
przeczyæ bowiem siê nie da. Wystarczy prze- - Nie mamy œrodków w³asnych, a urz¹d nie miasto nie daje pieniêdzy na inwestycje lub
jœæ siê po obiekcie, by szybko stwierdziæ, ¿e zapewnia nam takich funduszy - skar¿y siê wk³adu w³asnego potrzebnego do pozyskachwaliæ (mo¿e poza jedn¹ stron¹ trybuny)
nia œrodków zewnêtrznych,
nie ma siê czym. Na pewno nie wal¹cym siê
pokazuje tylko nieskuteDomem Pi³karza, przestarza³¹, ciasn¹ sal¹
cznoœæ dyrektora. Przecie¿
gimnastyczn¹, z której du¿e imprezy ucieinne jednostki pisz¹ projekty
k³y do hal przyszkolnych. Do tego hotel. Rai dostaj¹ pieni¹dze. Widaæ tu
czej tylko dla niewybrednych. Poza tym zapotrzebny jest zarz¹dca z si³¹
pomniane i zapuszczone domki, wreszcie
przebicia - mówi inny radny
zniszczona murawa i boisko treningowe z
Leszek Waszkiewicz. W banawierzchni¹ przypominaj¹c¹ piaszczyst¹
we³nê nie owija te¿ prezes
pla¿ê. Ale jest jeszcze coœ, czego nie widaæ
Bytovii. - Zarz¹dy Bytovii
na pierwszy rzut oka. - Nie mieœci, mi siê w
zmienia³y siê, a ka¿dy mia³
g³owie, ¿e dyrektor obiektu móg³ zaproponopretensjê do zarz¹dcy. Mo¿e
waæ oszczêdnoœci polegaj¹ce na rezygnacji z
czas na zmiany z drugiej
potreningowych k¹pieli naszych najm³odstrony? - podsuwa pomys³.
szych pi³karzy graj¹cych w lidze wojewóSam A. Doleciñski nie wiedzkiej - mówi Rafa³ Gierszewski, prezes By- Domki MOSiR-u, jak ca³y obiekt, wo³aj¹ o podwy¿szenie standardu. rzy, ¿e takie rozwi¹zanie coœ
tovii. - To tylko propozycja. Nikogo jeszcze
zmieni. - Nowy dyrektor nic
nie wygoni³em z natrysków. Ale proszê zau- dyrektor, przypominaj¹c, ¿e nie raz zg³asza³ nie poradzi, jeœli na inwestycje nie bêdzie
wa¿yæ, ¿e kolarze, kulturyœci czy uczniowie potrzeby inwestycyjne w magistracie. - To pieniêdzy - uparcie powtarza. Wiceburpo lekcjach wf. te¿ z nich nie korzystaj¹. Za- prawda, ¿e chodzi³. No, ale hali mu nie wy- mistrz te¿ stara siê studziæ nastroje, zaperaz wszyscy mog¹ do mnie przyjœæ i tego za- budujemy, bo nie ma pieniêdzy. Marzy mu wniaj¹c, ¿e remont trybun jest pocz¹tkiem
¿¹daæ - próbuje siê broniæ Andrzej Doleciñ- siê tartan, ale na to te¿ brakuje œrodków - inwestycji sportowych. - Sk³aniam siê do
ski, szef MOSiR-u. Podobnych problemów mówi L. Lenc, który przyznaje, ¿e ostatnie pomys³u wybudowania sztucznej murawy,
wiêksze pieni¹dze (oprócz tych na remont
jest wiêcej.
na której da³oby siê nawet zarabiaæ. Na to
Dyrektor rozk³ada rêce. - Czasem wstydzê trybun) kasa miejska wyda³a na stadion 7, potrzeba ok. 150 tys. z³, co mo¿na wpisaæ w
siê za hotel, ale kiedy siadamy z ksiêgow¹ i 8 lat temu. - Rozesz³y siê jednak na bie¿¹ce przysz³oroczny bud¿et. Liczymy te¿ na œrodliczymy nasze rozliczenia, okazuje siê, ¿e nie remonty - mówi. Uwa¿a te¿, ¿e to urz¹d po- ki z funduszu norweskiego, gdzie wyst¹pima za co inwestowaæ - mówi ze smutkiem i winien pozyskiwaæ unijne fundusze. - Dy- liœmy z projektem modernizacji hotelu - zaci¹gnie: - Formu³a zak³adu bud¿etowego rektor sam programu nie napisze. To jest powiada L. Lenc.
zmusza mnie do wypracowania po³owy wy- agenda gminy i my powinniœmy siê tym zaOby by³ to pocz¹tek zmian, bo te s¹ kodatków, a wiêc ok. 300 tys. z³. Miasto mo¿e jmowaæ - mówi L. Lenc. Dlaczego jednak nieczne.
P.C.

Smutna prawda

KILKA S£ÓW OD SIEBIE

Czas na zmiany
Kiedy s³yszê, ¿e ze zwyk³ej z³oœliwoœci ktoœ psuje w³asne podwórko, odpowiadam, to bzdura, nie wierzê. Z ³atwoœci¹ jednak przychodzi mi do g³owy inna prosta myœl - stan podwórka wynika z zaradnoœci gospodarza.
Nie zgodzê siê z sugesti¹, ¿e z³y stan murawy, brak ciep³ej wody dla sportowców
czy brak boisk treningowych to przejawy
z³oœliwoœci szefa stadionu. Nie wierzê, ¿e
cz³owiek o zdrowych zmys³ach, a za takiego uwa¿am Andrzeja Doleciñskiego, kopa³by pod sob¹ do³ki. Ale te¿ niekopania
do³ków nie uwa¿am za sukces. Ten wyma-

ga bowiem wysi³ku. Dyrektor twierdzi, ¿e
taki podejmuje. Wiceburmistrz przytakuje i odpowiedzialnoœæ za stan obiektów
bierze na barki magistratu. Tylko có¿ z tego, skoro wysi³ki dyrektora i odpowiedzialnoœæ miasta przez kilkanaœcie lat
przynios³y obok nowych krzese³ek, jedynie za³atanie dziur w p³ocie, malowanie
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krawê¿ników i niewiele wiêcej. To nie
jest w stanie zmieniæ obrazu smutnej
rzeczywistoœci!
Bardzo d³ugo czekaliœmy na IV ligê.
Kiedy, j¹ mamy, a trzecia, patrz¹c na tabelê i s³uchaj¹c planów dzia³aczy, wydaje siê niedaleka, pojawiaj¹ siê problemy.
Jeœli wiêc powiedzia³o siê „A” - ja tu jestem gospodarzem, sportowcy to goœcie,
mo¿e czas powiedzieæ „B”, tworz¹c dla
tych goœci godne warunki. I nie chodzi
tylko o pi³karzy, jesteœmy silni równie¿
w innych dyscyplinach. Jeœli tak bêdzie
- dajê sobie rêkê uci¹æ - to siê op³aci. Owi
goœcie œci¹gn¹ ludzi na bytowski obiekt i
go o¿ywi¹. £atwiej te¿ mo¿e bêdzie w
koñcu odpowiedzieæ sobie na pytanie,
dla kogo jest bytowski stadion?

Pawe³ Chodorowski

AKTUALNOŒCI

Na wsi odnowa
444 tys. z³ trafi¹ na Ziemiê Bytowsk¹ w ramach tegorocznej edycji Pomorskiego Programu Odnowy Wsi. Dziêki tym pieni¹dzom w 11 bytowskich
wsiach powstan¹ nowe boiska sportowe i skwerki, odnowione zostan¹
œwietlice.
22.05. sejmik województwa pomorskiego ostatecznie zatwierdzi³ listê projektów, które bêdzie finansowa³ w tym roku.
- Na 182 z³o¿one wnioski zaakceptowaliœmy 174. Odpad³y tylko te, które mia³y
b³êdy formalne - mówi Kazimierz Sumis³awski, dyrektor departamentu rozwoju
obszarów wiejskich i ochrony œrodowiska
w Urzêdzie Marsza³kowskim w Gdañsku. W naszej okolicy szczêœcie dopisa³o
wszystkim wnioskodawcom. Akceptacjê
otrzyma³o 11 zg³oszonych projektów.
£¹cznie opiewaj¹ one na 444 tys. z³, co
stanowi ponad 10% ca³ej puli przeznaczonej na program (przypomnijmy, ¿e jeden samorz¹d nie móg³ z³o¿yæ projektów
na wiêcej ni¿ 60 tys. z³). - Razem do podzia³u by³o 5 mln z³. Z jednej strony to
du¿o, ale bior¹c pod uwagê zaniedbanie
przez lata naszej wsi, bardzo ma³o - uwa¿a Barbara Pob³ocka, radna wojewódzka
z naszego powiatu.

Niemniej, patrz¹c na listê dofinansowanych projektów, bytowiacy powinni siê
cieszyæ. Tym bardziej, ¿e w wiêkszoœci
przypadków gmina dok³ada do inwestycji drugie tyle, ile dostanie z Gdañska.
Gostkowo np. zyska nowe boisko sportowe, którego koszt przed przetargiem szacowany jest na 120 tys. z³. - Powstanie w
tym samym miejscu, co obecne, ale ustawione prostopadle do ulicy - mówi Krzysztof Szymañski, kierownik wydzia³u inwestycji w Urzêdzie Miejskim. Nowe
boisko powstanie równie¿ w ¯ukówku. Bêdzie po prawej stronie, przed dawn¹
szko³¹. Oprócz tego wyremontowane zostanie drugie pomieszczenie w domu kultury w Jamnie - zapowiada Piotr Labuda
z Urzêdu Gminy w Parchowie. W Programie Odnowy Wsi zadebiutuje wreszcie
gmina Lipnica. W BrzeŸnie Szlacheckim
zrobi plac zabaw i oczyœci staw, a w Kiedrowicach zmodernizuje salê wiejsk¹. Naj-

Kultura
po metamorfozie
Jeszcze tylko drobna kosmetyka i nowej sali Gminnego Oœrodka Kultury w
Borzytuchomiu inni bêd¹ zazdroœciæ. Jej modernizacja zwieñczy trwaj¹c¹ 3
lata i wart¹ niemal 300 tys. z³ odnowê ca³ego GOK-u.
Jeszcze przed rokiem sala w Gmin- miu wygl¹da³a jak rudera. Wilgoæ, stanym Oœrodku Kultury w Borzytucho- ra sypi¹ca siê pod³oga i byle jakie sufi-

Sala GOK-u w Borzytuchomiu po modernizacji nie bêdzie mia³a sobie równych na Ziemi Bytowskiej.
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Borzytuchom: po 30 tys. z³ na remont œwietlic w
Jutrzence i Osiekach
Bytów: 60 tys. z³ na modernizacjê boiska w Gostkowie
Czarna D¹brówka: 60 tys. z³ na modernizacjê
œwietlicy i budowê placu zabaw w Kleszczyñcu
Lipnica: 28,6 tys. z³ na plac zabaw i adaptacjê
stawu w BrzeŸnie Szlacheckim, 30 tys. z³ na modernizacjê œwietlicy w Kiedrowicach
Ko³czyg³owy: 26,3 tys. z³ na zagospodarowanie
stawu i jego otoczenia w centrum Barnowca
Parchowo: po 30 tys. z³ na budowê boiska w ¯ukówku i remont œwietlicy w Jamnie
Studzienice: 59,5 tys. z³ na remont Wiejskiego
Domu Kultury w Pó³cznie
Tuchomie: 60 tys. z³ na remont domu kultury w
Kramarzynach

mniej, bo zaledwie 26,3 tys. z³, trafi do
gminy Ko³czyg³owy, która planuje odnowiæ staw w Barnowcu i zagospodarowaæ
jego otoczenie. - Nie wyst¹piliœmy o 60
tys. z³, bo nie byliœmy w stanie zapewniæ
wiêkszego wk³adu w³asnego - wyjaœnia
Arkadiusz Kukliñski z Urzêdu Gminy w
Ko³czyg³owach.
W tym roku nasze wsie bêd¹ mia³y jeszcze jedn¹ szansê na pieni¹dze. Urz¹d
Marsza³kowski przeznaczy bowiem na
odnowê wsi dodatkowe 4,5 mln z³ z kontraktu wojewódzkiego. Samorz¹dy mog¹
ubiegaæ siê o nie do 19.06.
P.C.
ty. Na szczêœcie w ubieg³ym roku gminnym w³adzom uda³o siê znaleŸæ w unijnej kasie 148 tys. z³. Samorz¹d musia³
jednak dodaæ w³asnych 77 tys. z³. Dziêki pieni¹dzom w sali wymieniono niemal wszystko - pocz¹wszy od konstrukcji dachowej, przez okna, drzwi i instalacjê elektryczn¹, po now¹ pod³ogê, scenê i efektowny sufit. Ponadto ca³y budynek GOK-u zyska³ now¹ elewacjê, a w
jego kot³owni pojawi³ siê nowy piec. Jestem bardzo zadowolony. Tym bardziej, ¿e w ci¹gu ostatnich 3 lat uda³o
nam siê zmieniæ nie tylko salê, ale odnowiæ niemal ca³y, niegdyœ ponury obiekt mówi nie bez dumy Romuald Tarnowski, wójt gminy Borzytuchom, maj¹c na
myœli m.in. modernizacjê biblioteki, sanitariatów, pokrycia dachowego i utworzenie Gminnego Centrum Informacji.
Na to ostatnie przedsiêwziêcie gmina
pozyska³a niemal 30 tys. z³ z Pomorskiego Programu Odnowy Wsi, a tak¿e
46 tys. z³. z Urzêdu Marsza³kowskiego.
- Teraz mamy normalne warunki. Ludzie mog¹ tu przyzwoicie spêdzaæ wolny
czas - cieszy siê Jaros³aw Pêkala, dyrektor GOK-u, który ma jeszcze jeden
powód do radoœci. - Ze œrodków w³asnych GOK kupi nowy sprzêt nag³aœniaj¹cy - mówi zadowolony.
P.C.

AKTUALNOŒCI

Dwa w jednym,
czyli o jeden za du¿o

Infohiphopowiec
Piotr Krzyszczak ze Œrodowiskowego Hufca Pracy w Bytowie zaj¹³ drugie miejsce w I Ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy Informatycznej dla
m³odzie¿y OHP.

W finale konkursu, który odby³ siê
19-21.05.
w Tarnowie, udzia³ wziê³o 31
Mi³oœnicy motorów, którzy w ten weekend odwiedzili Ziemiê Bytowsk¹ nie
osób
reprezentuj¹cych
18 jednostek Ochotmogli narzekaæ. Do wyboru mieli dwa zloty. Wiêkszoœæ wybra³a ten w BrzeŸniczych
Hufców
Pracy
z
ca³ego kraju. - Zanie Szlacheckim.
danie polega³o na obronie pracy utworzoTrudno siê spodziewaæ, ¿eby dwie podob- do BrzeŸna. Tak zrobi³o wielu moich kolene imprezy odbywaj¹ce siê w tym samym gów - mówi dwudziestolatek z Bytowa.
czasie i w odleg³oœci zaledwie 35 km od- Dlaczego imprezy odby³y siê w jednym ternios³y sukces. Przegra³ zlot w
D¹biu, choæ jego organizator, Jacek
¯muda-Trzebiatowski, liczy³ na reklamê, jak¹ da³ ubieg³oroczny
zjazd, mimo, a mo¿e w³aœnie dlatego, ¿e towarzyszy³a mu s³awa skandalu (patrz: artyku³ na www.motofakty.pl). Zawiod³a g³ówna atrakcja
imprezy - koncert zespo³u Iwan i
Delfin. Wystêp nie przyci¹gn¹³ spoPiotr Krzyszczak nagradzany za zajêcie drugiej
dziewanego t³umu widzów. Do tego
lokaty w ogólnopolskim konkursie informatycznym m³odzie¿y z Ochotniczych Hufców Pracy.
artyœci spóŸnili siê ponad godzinê,
koncertowali z playbacku i nie ponej na etapie wewnêtrznym - mówi Agnietrafili rozruszaæ publicznoœci. Nie
szka Kruger, wychowawczyni w bytowzobaczyliœmy te¿ zapowiadanych
skim ŒHP. W przypadku 19-letniego Piowyœcigów skuterów wodnych. - Zatra oznacza³o to prezentacjê strony interwini³a pogoda - t³umaczy J. ¯munetowej, któr¹ poœwiêci³ ulubionej przez
Kilka quadów by³o atrakcj¹ w D¹biu.
da-Trzebiatowski.
siebie muzyce hip-hopowej.
Pogoda w niczym nie przeszkodzi³a tym, minie? - Nie wiem - kwituje radny J.
R.N.
którzy zjechali do BrzeŸna Szlacheckiego. ¯muda-Trzebiatowski. Wie natomiast preChoæ nie by³o wielkich gwiazd, zlot siê zes klubu motocyklowego „Pirates” z Bytouda³. I to nie tylko zdaniem organizatorów, wa. - Nasz zlot zawsze odbywa³ siê w tym
ale i motocyklistów, których na zlocie poja- czasie. Odst¹piliœmy od tego terminu tylko
wi³o siê ok. 150. £¹ka, na której odbywa³a raz - rok temu. Teraz wróciliœmy do starej
siê impreza, zastawiona by³a namiotami. - daty. Wszyscy zainteresowani znali datê
zlotu ju¿ kilka miesiêcy temu - mówi ToStarsz¹ i nowsz¹ historiê naszego
masz Petryszyn. Momiasta oraz walory turystyczne i kratocykliœci w BrzeŸnie
joznawcze
w
multimedialnych
Szlacheckim spotkali
prezentacjach
pokazywali
uczestnicy
siê ju¿ szósty raz. Do
konkursu
„Bytów...
ale
historia”.
tej pory imprezie nie
towarzyszy³
¿aden - Nie by³o ³atwo wy³oniæ zwyciêzców.
skandal, a mimo to Spodziewa³em siê, ¿e prace bêd¹ mniej
zyskuje sobie ona co- dopracowane, ale mile siê rozczarowa³em
raz
wiêcej
sym- - mówi Maciej Kwaœkiewicz, cz³onek jury,
patyków. - Nasz zlot które musia³o oceniæ dzie³a 26 uczjest dla hobbystów i estników konkursu. Pracownikowi bytowmi³oœników
moto- skiego muzeum najbardziej w pamiêæ zarów. Podczas niego pad³y dwie prezentacje. - Jedna dlatego,
odbywaj¹ siê wystêpy ¿e podk³ad muzyczny stanowi³a kaszubrockowe. W tym roku ska piosenka, druga ze wzglêdu na temaNawet wypadek nie przeszkodzi³ jednemu z uczestników zlotu w do- by³ te¿ pokaz ognio- tykê. Jako jedyna dotyczy³a wydarzeñ z II
tarciu do BrzeŸna.
wy grupy Barierki. wojny œwiatowej. Konkretnie wyzwolenia
Szkoda, ¿e takie imprezy odbywaj¹ siê w Jeœli komuœ siê podoba³o, niech przyje- Bytowa w 1945 r. - opowiada M. Kwaœkiejednym czasie. Dlatego trzeba by³o wybraæ dzie za rok. Nie potrzeba lepszej promocji wicz. Pokaz najlepszych prac po³¹czony z
lepsz¹. W D¹biu by³em tylko 2 godziny i jak dobra zabawa - podsumowuje impre- wrêczeniem nagród odbêdzie siê 12.06. o
jak tylko nadarzy³a siê okazja, pojecha³em zê w BrzeŸnie T. Petryszyn.
A.W. godz. 12.00 w bytowskim muzeum. A.W.

Prezentacje
wybrane
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AKTUALNOŒCI

SPOTKALI SIÊ Z PAPIE¯EM

Niewa¿ny
deszcz i ch³ód
Ponad 150 osób z Ziemi Bytowskiej pojecha³o w zorganizowanych pielgrzymkach na spotkania z Benedyktem XVI. Wziêli udzia³ we mszach
œwiêtych na Placu Pi³sudskiego w Warszawie i krakowskich B³oniach.
Najwczeœniej na spotkanie z papie¿em
wyruszyli pielgrzymi z Tuchomia. 25.05. o
godz. 8.00 autokar z 54 osobami pojecha³
najpierw do Lichenia. - To by³ dobry pomys³. Pielgrzymka Benedykta XVI spowodowa³a, ¿e w sanktuarium by³o ma³o osób
i panowa³a wspania³a cisza - opowiada
Andrzej Borzyszkowski z Tuchomka.
Wierni z Tuchomia i Kramarzyn przenoco-

wali w Domu Pielgrzyma. Nastêpnego
dnia ruszyli do Warszawy. Na Placu
Pi³sudskiego spotkali siê z grup¹ z Bytowa. Byli w niej wierni z parafii œw. Katarzyny i œw. Filipa Neri oraz kilka osób spoza naszego miasta. - Droga minê³a szybko.
Na miejscu te¿ by³o wspaniale. Staliœmy w
dobrym sektorze i uda³o mi siê zobaczyæ
Ojca Œwiêtego - opowiada zadowolony proboszcz parafii œw. Katarzyny, ks. Roman
Spichalski.
Niestety,
pogoda
sp³ata³a figla naszym
p¹tnikom. Obie grupy,
które uda³y siê do
Warszawy, przemok³y
do suchej nitki. - Na
placu staliœmy od
godz. 8.00 do 12.30.
Bez
przerwy
la³o.
Wszyscy trzymali w
rêku parasolki i ciê¿ko
by³o cokolwiek zobaczyæ - mówi Kazimiera
Jenta z Tuchomia.
Zarówno w Warszawie (u góry), jak i na krakowskich B³oniach (na doBrzydka pogoda to
le) oczekuj¹cy na nabo¿eñstwo z Ojcem Œwiêtym pielgrzymi tonêli w
nie jedyna niedogostrugach deszczu. Mimo brzydkiej pogody i wielu godzin spêdzonych
dnoœæ, na któr¹ narzepod go³ym niebem, nie ¿a³uj¹ wyjazdu. Fot. A. Borzyszkowski i A.
kaj¹ uczestnicy spotGostkowska.
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Pielgrzymi z Tuchomia i Kramarzyn w drodze
na spotkanie z Benedyktem XVI zatrzymali siê
w Licheniu. Fot. Andrzej Borzyszkowski.

M³odzie¿ z Borzytuchomia na krakowskich
B³oniach. Fot. Agnieszka Gostkowska.

kania w Warszawie. - Moim zdaniem mog³a byæ lepsza organizacja. Dwie m³odziutkie dziewczyny mia³y siê opiekowaæ naszym
sektorem, a same zas³ab³y z zimna i braku
snu. Dla nas jednak wa¿niejsze by³o to, co
dzia³o siê w naszych sercach - dodaje A. Borzyszkowski. Na szczêœcie naszym pielgrzymom pomoc nie by³a potrzebna.
Na organizacjê spotkania w Krakowie
nie narzekaj¹ z kolei pielgrzymi z Borzytuchomia. - Na B³oniach byliœmy w niedzielê ju¿ od godz. 3.00 nad ranem. Niektórzy nawet trochê pospali, bo mieliœmy
ze sob¹ karimaty i œpiwory. Ogólnie zaliczyliœmy dwie nieprzespane noce, ale by³o
warto. Dokucza³o tak¿e zimno i deszcz, ale
o tym szybko zapomnimy. Wra¿enia pozostan¹ na ca³e ¿ycie - mówi Justyna Steranka z Borzytuchomia. Licealistka jecha³a
na spotkanie z Benedyktem XVI z mieszanymi uczuciami. - Ba³am siê trochê, ¿e Ojciec Œwiêty bêdzie nieprzystêpny, ale okaza³o siê, ¿e jest odwrotnie. Myœlê, ¿e wszyscy Polacy pokochaj¹ go po tej wizycie, tak
jak ja - dodaje Justyna.
A.W.

AKTUALNOŒCI

Podziemny Bytów
- ci¹gle ma³o znany
Muzeum Zachodniokaszubskie zatrudni³o swojego pierwszego archeologa Kamila Kajkowskiego. Rozmawiamy z nim o tym, jak trafi³ do placówki i co
chce zrobiæ na Ziemi Bytowskiej.
„Kurier Bytowski” - Pochodzisz z
Bytowa. Niewiele osób, które siê u
nas urodzi³y, wybiera archeologiê
jako kierunek studiów, a potem za
swój zawód ...
Kamil Kajkowski - Wszystko zaczê³o
siê od bractwa rycerskiego. Jako ch³opiec fascynowa³em siê rycerzami, broni¹, zbrojami i œredniowiecznymi bitwami. Gdy by³em trochê starszy, bywa³em
na festynach archeologicznych i spotkaniach ludzi o podobnych zainteresowaniach. Kiedy w Bytowie powsta³o pierwsze bractwo rycerskie, natychmiast do
niego wst¹pi³em. Tu rozwija³y siê moje
zainteresowania, pojawi³a siê fascynacja histori¹ i pewnymi aspektami archeologii. Gdy przyszed³ czas studiów,
zdecydowa³em siê na historiê. Dosta³em
siê na Uniwersytet Miko³aja Kopernika
w Toruniu. Tam zetkn¹³em siê z archeologi¹. Tak mnie zauroczy³a, ¿e po drugim semestrze nauki postanowi³em zdawaæ na studia po raz kolejny - tym razem na archeologiê. No i w ten sposób
rozpoczê³a siê moja przygoda z t¹ piêkn¹
dziedzin¹ nauki. Podczas studiów bra³em udzia³ w ró¿nych wykopaliskach,
które na równi z wiedz¹ teoretyczn¹
ugruntowa³y moje zainteresowania wiekami œrednimi. Pracê magistersk¹ napisa³em o kulcie pogañskim we wczesnym
œredniowieczu.
Dlaczego po studiach wybra³eœ
Bytów? Dot¹d raczej nasze miasto
nie uchodzi³o za mekkê archeologów.
Pochodzê z Bytowa. Pomorze jest mi
bardzo bliskie, wiêc szukanie zatrudnienia zacz¹³em od w³asnego podwórka. Jak
siê okaza³o, kierownik dzia³u artystyczno-historycznego naszego muzeum od
paru lat próbowa³ rozszerzyæ dzia³alnoœæ
w³aœnie o archeologiê. Najpierw zosta³em skierowany przez Urz¹d Pracy na
10-miesiêczny sta¿ do muzeum, aby zapoznaæ siê z profesj¹ muzealnika.
Tak, ale sta¿ ju¿ siê skoñczy³ i ...
Zosta³em przyjêty na pó³roczny okres
próbny. Od efektów mojej pracy zale¿¹
moje dalsze tutaj losy. Bardzo chcia³bym
tu pozostaæ.

Do tej pory Muzeum Zachodniokaszubskiego nie kojarzono z archeologi¹. Rzeczywiœcie jest tu praca dla
kogoœ w Twoim zawodzie?
Zwi¹zki archeologii z muzealnictwem
wychodz¹ na dobre obu stronom. Archeolog prowadzi badania, wzbogaca muzeum w nowe zabytki. S¹ to czêsto ciekawe znaleziska o walorach nie tylko poznawczych, ale i ekspozycyjnych. Chêtnie
wystawiane i ogl¹dane. Nasze muzeum
ma bardzo bogat¹ kolekcjê etnograficzn¹, ale ubogie jest w zabytki z dawnych
czasów. Na wystawie poœwiêconej ar-

Kamil Kajkowski chce, by takich prehistorycznych naczyñ i innych eksponatów z odleg³ej
przesz³oœci znalaz³o siê wiêcej w zbiorach
Muzeum Zachodniokaszubskiego.

cheologii w wie¿y koœcielnej prezentowane s¹ przewa¿nie obiekty wypo¿yczone z
innych muzeów. Moja dzia³alnoœæ archeologa mo¿e ten stan rzeczy zmieniæ.
Kiedy zatem pierwsze wykopaliska?
Niestety, niezbyt szybko. Prawo polskie
nie zezwala na prowadzenie badañ archeologowi zaraz po skoñczeniu studiów.
Teraz przede mn¹ praktyka pod okiem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Potem muszê stworzyæ w muzeum warsztat archeologiczny, który umo¿liwi fachowe przeprowadzenie takich badañ.
Poza tym badania wymagaj¹ œrodków finansowych, wspó³pracy z konserwatorem, œrodowiskiem naukowym i oczywiœcie doœwiadczenia i znajomoœci dziedziny.
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Jednak czy warto u nas kopaæ?
Dot¹d niewiele zabytków pozyskano
na Ziemi Bytowskiej.
Pomorze jest bardzo ciekawe z racji
swojego po³o¿enia i uwarunkowañ historycznych. Odnosi siê to równie¿ do Bytowszczyzny. Co wiêcej, od reszty Pomorza odró¿nia nas jedna wa¿na cecha –
niewielka
iloœæ
przeprowadzonych
wykopalisk. Brak zw³aszcza badañ systematycznych o charakterze wielosezonowym. Wiêkszoœæ z nich odby³a siê w
latach 60. i 70. XX w. Dotyczy³y one Archeologicznego Zdjêcia Polski lub badañ
ratowniczych wykonywanych w zwi¹zku
z przypadkowymi znaleziskami. Nie jest
ich wiele. Z drugiej strony liczne zg³oszenia znalezisk œwiadcz¹, ¿e teren archeologicznie jest niezwykle ciekawy i
atrakcyjny.
Od kilku lat „Kurier Bytowski” relacjonuje coraz ciekawsze, niemal
sensacyjne odkrycia w Trzebiatkowej. Czy nie szkoda, ¿e tych badañ
nie prowadzi Muzeum Zachodniokaszubskie?
W momencie zg³oszenia znaleziska nasze
muzeum nie mia³o mo¿liwoœci prowadzenia badañ. Nie mo¿na te¿ rozpatrywaæ tego zagadnienia w kategoriach: nasze, nie
nasze. To jest dziedzictwo kultury i jest dobrem wspólnym. Prowadz¹ce badania Muzeum w Lêborku i Muzeum Zachodniokaszubskie od lat ze sob¹ wspó³pracuj¹. Z tego
co wiem, archeolodzy z Lêborka pomagali
nam stworzyæ w Bytowie wystawê. S³ysza³em równie¿ o planach ekspozycji prezentuj¹cej odkrycia z Trzebiatkowej. Niewykluczone, ¿e te piêkne zabytki bêd¹ pokazywane równie¿ w Bytowie.
Wróæmy na moment do tego, co nowego mo¿na u nas odkryæ, co nowego zbadaæ?
Dla mnie najbardziej frapuj¹ca jest nieznana lokalizacja pierwszego zamku Bytowa: castrum sprzedanego przez rodzinê Behrów Krzy¿akom. Poza tym niepokoi mnie dzia³alnoœæ poszukiwaczy skarbów, którzy mog¹ poprzez nieuwagê albo
z braku wiedzy niszczyæ cenne dla nauki
zabytki. Tak dzieje siê czêsto tak¿e podczas prac rolniczych czy budowlanych.
Wa¿nym jest równie¿ dokoñczenie rozpoczêtych, a ci¹gle niepodsumowanych badañ.
Czego mo¿na ¿yczyæ nowemu bytowskiemu archeologowi?
Najwiêkszym moim marzeniem jest
zg³êbienie zagadnieñ kultury materialnej i duchowej wczesnoœredniowiecznych
mieszkañców Bytowa.
rozmawia³ Piotr Dziekanowski

KULTURA

Henryk Czy¿

Odgrzebujê
dzieciñstwo
W op³otku
zakwit³a kalina
Dzieci wystrajaj¹
biel ga³¹zek szukaj¹ paz³otek
Iza wnios³a
poz³acan¹ wazê
Lutka
a¿urowy talerz
Tak¿e Grzegorz
krzew przyz³oci³
zegarkiem z kurantem
Wzruszony wiatr
drgn¹³ - - S³ychaæ ariê
w krajobrazie...

Pisarka w Gostkowie
XIII S³upska Wiosna Literacka zawita³a tak¿e na Ziemiê Bytowsk¹. W ubieg³ym tygodniu jej oddech poczuliœmy w Bytowie i Gostkowie.
24.05. w Szkole Podstawowej w Gostkowie w³asnorêcznie wykonany prezent - butelkê z
goœci³a Beata Ostrowicka, autorka kilkunas- magicznym eliksirem. - W jej ksi¹¿ce „Eliktu ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y. Uczniowie sir przygód” taka mikstura przenosi bohatedo spotkania przygotowywali siê od kilku ty- rów do XVII wieku. Specyfik naszej receptugodni. - Pisali test na temat autorki „Niezwyk³ych wakacji” czy
„Z³ej dziewczyny” oraz bohaterów jej ksi¹¿ek. By³y te¿ konkursy plastyczne - mówi El¿bieta Zaborowska, bibliotekarka w Gostkowie, jedna z organizatorek
imprezy.
W spotkaniu z pisark¹ wziêli
udzia³ uczniowie miejscowej
szko³y oraz kilkoro z Rekowa i
Pomyska Wielkiego. - Dziewczynki z Rekowa przyjecha³y godzinê wczeœniej i rozmawia³y z
autork¹ równie¿ przed spotkaniem. To ciep³a i mi³a pani bardzo lubi kontakt z dzieæmi - opo- W Gostkowie Beata Ostrowicka opowiada³a o sobie i swowiada wspó³organizatorka Ewa ich ksi¹¿kach. Zainteresowanym uczniom wpisywa³a te¿
dedykacje.
Sobczyñska, polonistka z SP w
Gostkowie. Rozmowa z autork¹ by³a cieka- ry ma przenosiæ w przysz³oœæ, do nas, na Kawa nie tylko dla dzieci, ale tak¿e dla niej sa- szuby - œmiej¹ siê organizatorki.
mej. Uczniowie przygotowali bowiem dla pi- Godzinne spotkanie zakoñczy³o siê podsarki kilka niespodzianek. Przebrali siê za pisywaniem ksi¹¿ek. Potem autorka odbohaterów jej ksi¹¿ek, a ona rozpoznawa³a wiedzi³a Szko³ê Podstawow¹ nr 2 w BytoA.W.
poszczególne postaci. Wrêczyli jej tak¿e wie.

Podzieliæ to, co zosta³o

Chore
gard³o
Koncert Grzegorza Tomczaka, który
mia³ siê odbyæ w minion¹ niedzielê w
klubie „Jaœ Kowalski”, zosta³ odwo³any. Artysta zachorowa³.
- Dzwoniliœmy do wszystkich, którzy rezerwowali miejsca, ¿eby nikt nie przyszed³ na
darmo. Pozosta³ych przepraszamy, ale nie
mogliœmy nic na to poradziæ - t³umaczy
w³aœciciel klubu, Jaros³aw Rahn. Koncert
kompozytora i tekœciarza prze³o¿ono. Piosenek Grzegorza Tomczaka, znanych z repertuaru m.in. Ryszarda Rynkowskiego czy
Maryli Rodowicz, wys³uchamy w wykonaniu autora za dwa tygodnie. - Ju¿ mo¿na
rezerwowaæ bilety na niedzielny wieczór
11.06. - zaprasza organizator koncertu.
A.W.

35 tys. z³ podzielono ju¿ w tegorocznej edycji programu „Dzia³aj Lokalnie V”.
Kto siê spóŸni³ z wnioskiem, niech siê nie martwi. Og³oszono bowiem drugi
termin sk³adania projektów.
- Przygotowaliœmy drugi termin, bo s¹ jeszcze pieni¹dze do rozdysponowania. Na
wnioski czekamy do 19.06. - mówi Krzysztof Wirkus, dyrektor Centrum Miêdzynarodowych Spotkañ w Tuchomiu, koordynator programu „Dzia³aj Lokalnie” w
powiecie bytowskim. Liczy na propozycje
tych organizacji, które wczeœniej interesowa³y siê programem. - Zg³osi³o siê do mnie

Lista przyznanych grantów „Dzia³aj Lokalnie V”: Rada Szko³y w Niezabyszewie na program „Zatañcz z nami” - 5
tys. z³; ULKS Talex-Borzytuchom na powiatow¹ ligê biegów prze³ajowych - 5 tys.
z³; Stowarzyszenie Mi³oœników Ziemi
Dretyñskiej na „Akademiê dobrych obyczajów” - 5,6 tys. z³; Biblioteka Publiczna
w Czarnej D¹brówce na program „Bawmy
siê razem” - 2,2 tys. z³; Zespó³ Szkó³ w
Ko³czyg³owach na „Letni trójk¹t 2006” -
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kilka grup z Ziemi Bytowskiej, ale nie
wp³ynê³y do nas ich projekty. Mam nadziejê, ¿e teraz wykorzystaj¹ szansê - dodaje K. Wirkus.
Jeœli wiêc ktoœ ma ciekawy pomys³ na
zorganizowanie lokalnej imprezy, mo¿e napisaæ wniosek. - Kto nie wie, jak to zrobiæ,
niech zwróci siê do nas - zachêca dyrektor CMS.
A.W.

4,6 tys. z³; nieformalna grupa Bractwo
Dobrej Zabawy w Czarnej D¹brówce na
program „Apetyt roœnie w miarê jedzenia” - 2,6 tys. z³; nieformalna grupa
Alebabki z Borzytuchomia na „Lato bez
alkoholu” - 2 tys. z³; nieformalna grupa
Nasze Pociechy z Tuchomia na program „¯yjemy nie tylko dla siebie” - 3
tys. z³; zespó³ Rokitki na „Operê wieœniacz¹” - 3 tys. z³; MDK Bytów na festyn integracyjny - 2 tys. z³.

KULTURA

Rodzinne œwiêtowanie
Choæ z pogod¹ by³o ró¿nie, to i tak t³umy bytowiaków w czasie weekendu
uczestniczy³y w Filipiadzie, „Spotkaniach z fizyk¹” na zamku i koncercie zespo³u Arka Noego.
Organizatorzy Filipiady przyzwyczaili nas
do tego, ¿e fina³em trwaj¹cej tydzieñ imprezy
jest sobotni festyn rodzinny. Nie inaczej by³o
te¿ 27.05. Na placu
przy koœciele œw. Filipa Neri zjawi³y siê
t³umy. - Razem z
dzieæmi przychodzimy na ten festyn co
roku i zawsze jest
super. Ka¿dy znajdzie tutaj coœ dla
siebie - zapewnia³
tata dwóch kilkuletnich dziewczynek.
W tym roku na
uczestników festynu czeka³y œwie¿e
p¹czki, pieczony dzik, wystêpy przedszkolaków i innych Pogoda wystraszy³a wiemiejscowych arty- lu amatorów koncertu
Arki Noego. Ci, których
stów. Na scenie swonie zrazi³ deszcz, nie
je umiejêtnoœci po¿a³owali.
kazali m.in. wychowankowie przedszkola œw. Filipa Neri, kaszubski zespó³ Sekretë ze Szko³y Podstawowej w Pomysku Wielkim. Nie zabrak³o te¿
znanego i lubianego zespo³u Blue Blues prowadzonego przez ks. Ryszarda Koz³owskiego.
Amatorzy mocniejszych wra¿eñ próbowali
swoich si³ we wspinaczce po specjalnie przygotowanej œcianie, mogli te¿ pojeŸdziæ quadem. Najm³odsi chêtnie brali udzia³ w zorganizowanych dla nich konkursach i zabawach.
- Startowa³em ju¿ w turlaniu pi³ki pomiêdzy pacho³kami, a teraz chcia³bym przejechaæ siê bryczk¹, bo na kucyka jestem
chyba

trochê za du¿y - opowiada³ rozentuzjazmowany 8-letni Patryk. Wielkim powodzeniem cieszy³y siê te¿ losy loterii fantowej.

co roku nie zawiod³a organizatorów, ksiê¿y
filipinów i Stowarzyszenia „Nazaret”
Aura sprzyja³a równie¿ studentom i pracownikom Pomorskiej Akademii Pedagogicznej
w S³upsku, którzy w sobotê wieczorem w
przystêpny i bardzo widowiskowy sposób pokazywali, na czym polegaj¹ prawa fizyki.
Dowiedzieliœmy siê wiêc, czym jest zasada
zachowania momentu pêdu i jak¹ moc ma si³a podciœnienia. Nie zabrak³o te¿ wyczarowanych przez fizyków b³yskawic, œniegu,
plazmowych kul i mieczy Yedi z „Gwiezdnych wojen”. Po pokazie na usta cisnê³o siê
wyznanie: Ech, gdyby tak wygl¹da³y szkolne
lekcje fizyki!
Mniej szczêœcia do pogody mieli fani zespo³u
Arka Noego, który w niedzielê, 28.05., po raz
pierwszy wyst¹pi³ w Bytowie. Zacinaj¹cy deszcz

„Fizyka na weso³o” ma w Bytowie swoich fanów. Impreza podobnie jak rok temu cieszy³a siê
sporym zainteresowaniem.

Niemal wszytkie sprzedano w ci¹gu tygodnia i niska temperatura nie zniechêci³a jedynie najpo mszach œwiêtych. Dobrej zabawie i mi³ej gorliwszych fanów grupy. Ci, którzy przyszli i
atmosferze sprzyja³a ³adna pogoda, która jak pozostali na terenie Miejskiego Oœrodka Sportu
i Rekreacji, nie po¿a³owali. Gor¹ce rytmy i ¿ywio³owe wykonanie starych
przebojów wci¹gnê³y w zabawê wiêkszoœæ licz¹cej nieco ponad 100 osób widowni. Bytowiacy jako pierwsi, „po znajomoœci”, mieli tak¿e okazjê pos³uchaæ nowych, nieprezentowanych jeszcze publicznie utworów. Us³yszeli je przez sentyment prowadz¹cego zespó³
Roberta Friedricha, który
zdradzi³, ¿e w dzieciñstwie odwiedza³ w Bytowie swoj¹ ciotkê, która by³a tu dentystk¹.
Chocia¿ deszcz podczas trwaj¹cego ponad godzinê koncertu nie przestawa³ padaæ nawet na chwilê, publicznoœæ
rozesz³a siê w prawdziwie
s³onecznych nastrojach.

B.K., P.D., W.R.

Festyn koñcz¹cy Filipiadê by³ prawdziwym rodzinnym œwiêtem.
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O samorz¹dzie
wiedz¹ du¿o
Kto ustala granice powiatu? Na jakiej zasadzie instytucje pozarz¹dowe mog¹
otrzymaæ dotacje z urzêdu gminy? Na takie pytania odpowiadali gimnazjaliœci
startuj¹cy w VI Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorz¹dzie Lokalnym.
W imprezie zorganizowanej 25.05. przez
Gminny Oœrodek Kultury w Tuchomiu i
Centrum Miêdzynarodowych Spotkañ
wziê³o udzia³ 8 gimnazjów reprezentowanych przez trzyosobowe dru¿yny. Uczniowie przez godzinê rozwi¹zywali test, w
którym znalaz³o siê 47 pytañ dotycz¹cych
organizacji i dzia³alnoœci w³adz samorz¹dowych. - Pytania zawsze s¹ bardzo
trudne, a udzia³ w konkursie bierze swego
rodzaju elita. Ci uczniowie, mam nadziejê, to przyszli radni, wójtowie. Wiedzy,

któr¹ maj¹, pozazdroœci³by im niejeden
przedstawiciel lokalnych w³adz - komentowa³ Ludwik Szreder, dyrektor GOK-u,
organizator konkursu.
Za test mo¿na by³o otrzymaæ 108,5 punkta. Najbli¿sza tego wyniku by³a Weronika Meger z Zespo³u Szkó³ w Borzytuchomiu, która zdoby³a 84,5 pkt. Drugie miejsce zajê³a Agnieszka Depka Pr¹dzyñska z
ZS w Tuchomiu. Ostatnie miejsce na podium przypad³o Miko³ajowi Binczykowi z
ZS w Borowym M³ynie. Najlepsi ucznio-

Zdecyduje los

Nasi gimnazjaliœci o samorz¹dzie lokalnym wiedz¹ wiêcej od niejednego radnego.

wie w nagrodê otrzymali sprzêt komputerowy ufundowany przez powiat.
W klasyfikacji ogólnej szkó³ pierwsze
miejsce zdoby³ ZS w Borzytuchomiu, drugie ZS w Borowym M³ynie, a na trzecim
znalaz³o siê Gimnazjum nr 2 w Bytowie.
Pe³na lista wyników na www.kurierbytowski.com.pl
B.K.

Paulina
i tenor

Nie do koñca wiadomo, kto bêdzie reprezentowa³ gminê Studzienice na powiatowym etapie konkursu recytatorskiego „Ptaki i ptaszki polne”. Jury decyzjê odda³o w rêce losu.
Konkurs piosenek Pana Tenorka jest
przepustk¹ do wystêpu na szklanym
26.05. w Ugoszczy w trzech kategoriach
KLASYFIKACJA KONKURSU
wiekowych wyst¹pi³o 42 uczestników. Ju- Kl. I-III: I - Paula Kendzierska - Zespó³ Szkó³ ekranie. Po raz drugi nagrodê zdoby³a
ry wybra³o spoœród nich 15 finalistów - po Pó³czno; II - Marlena Kreft - ZS Studzienice, w nim Paulina Brzeziñska z Bytowa.
piêæ osób z ka¿dej kategorii. - Zaskoczeniem tegorocznych eliminacji by³ ró¿norodny dobór wierszy. Recytuj¹ce dzieci bardzo siê stara³y - opowiada jurorka Dorota
Szako³a, instruktorka w studzienickim
domu kultury. Nie ukrywa, ¿e ona i jej koledzy z komisji konkursowej mieli problem z wyborem najlepszych. Po raz pierwszy o tym, kto pojedzie 9.06. na fina³ po-

Klaudia Hinca - ZS Pó³czno; III - Agata Litwiñska
- ZS Ugoszcz, IV - Micha³ Spierewka - ZS
Pó³czno.
KL. IV-VI: I - Paulina Taube - ZS Studzienice i
Rafa³ Serafinowski - ZS Ugoszcz; II - Magdalena
S³aby, Arkadiusz S³aby - oboje ZS Ugoszcz; III Paulina Malek ZS Pó³czno.
Gimnazja: I - Kinga Myszk i Anna Wa³doch - obie
ZS Pó³czno; II - Katarzyna Szimikowska - ZS
Pó³czno; III - Marta Wejer - ZS Ugoszcz; IV Joanna Bukowska - ZS Studzienice.

Paulina Brzeziñska (pierwsza z prawej) po
raz drugi wyst¹pi w programie telewizyjnym
z Jackiem Wójcickim.

Organizatorzy przysy³aj¹ uczestnikowi
piosenkê, któr¹ ma wykonaæ podczas konkursu. Tak jak przed rokiem Paulinê przygotowa³ Jan Stec z Miejskiego Domu Kultury w Bytowie. Tym razem dziewczynka
uczy³a siê „Zaczarowanych okularów”. Paulina szybko przyswaja nowe melodie i
dobrze œpiewa. St¹d kolejny sukces - uwa¿a instruktor. Dziewczynka wyst¹pi w
Najliczniejsz¹ grupê na eliminacjach w Ugoszczy stanowi³y dzieci ze szkó³ podstawowych.
„Budziku”, programie dla dzieci prowadzowiatowy do Miastka, zadecyduje losowa- sowaæ bêd¹ gimnazjaliœci i starsze dzieci nym przez Jacka Wójcickiego. Bytowiankê
nie. - Przyznaliœmy po dwa pierwsze miej- ze szkó³ podstawowych - t³umaczy D. Sza- zobaczymy w nim w TVP 1 w poniedzia³ek
A.W.
A.W. 5.06. o godz. 9.00.
sca w dwóch kategoriach wiekowych. Lo- ko³a.
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ZAWODY KO£A PZW BYTÓW

Szczupaki
nie lubi¹ wa¿enia
30 wêdkarzy rywalizowa³o w otwartych mistrzostwach ko³a PZW Bytów w
dyscyplinie spinningowej. Zwyciêstwo oraz Puchar Jez. Jeleñ przypad³y
Ginterowi Benzigerowi z Modrzejewa.
27.05. w zimne i wietrzne przedpo³udnie wa schodzi³o ze stanowisk w wyj¹tkowo
po 4-godzinnych zmaganiach 30 wêdka- minorowych nastrojach, bowiem tylko 5 z
rzy z kó³ PZW z Czarnej D¹brówki i Byto- nich mog³o pochwaliæ siê wymiarowym
po³owem. - Ryba nie lubi zimna
i wiatru - t³umaczy s³abe wyniki
wiceprezes ko³a, Leon Kute³³o,
choæ - jak podkreœla - Jeleñ obfituje w szczupaki, o czym œwiadcz¹ ostatnie dni, kiedy nawet z
pomostu ³owiono ponadmetrowe sztuki.
W zawodach jedynego, 45-centymetrowego szczupaka, wyci¹gn¹³ z wody obok bosmanki
19-letni Marcin Grzegorczyk z
Bytowa i jemu przypad³a nagroda za najwiêksz¹ rybê. - Znam
Marcin Grzegorczyk z najwiêksz¹ ryb¹ zawodów, 45-cen- jezioro i dlatego wybra³em to
tymetrowym szczupakiem.
miejsce [nie by³o losowania sta-

HOROSKOP
BARAN (21.03 - 21.04)

Niebawem zdecydowanie polepszy siê
Twoja sytuacja finansowa. W pierwszej
kolejnoœci pomyœl jednak o op³aceniu zaleg³ych rachunków, a dopiero potem o
przyjemnoœciach. Unikaj alkoholowych
imprez.

BYK (22.04 - 21.05)
Wymarzony urlop za granic¹ jest teraz w
zasiêgu rêki. Przed wyjazdem wybierz siê
na zakupy. W nowym stroju bêdziesz móg³
dobrze zaprezentowaæ siê przed nowo poznanymi osobami.

BLINIÊTA (22.05 - 21.06)
Przed Tob¹ kilka bardziej spokojnych
dni, podczas których bêdziesz móg³ wreszcie odetchn¹æ. Oczekiwana gotówka nie
nap³ynie w tym tygodniu, dlatego bêdziesz musia³ pomyœleæ o po¿yczce. Mo¿esz liczyæ na Raka.

RAK (22.06 - 22.07)
W sprawach uczuciowych nie wszystko bêdzie siê uk³adaæ po Twojej myœli.
Nie próbuj na si³ê przekonywaæ partnera do swoich racji. Wkrótce sam powinien zrozumieæ pope³nione b³êdy. Podczas zakupów pilnuj portfela. Zajmij siê
wreszcie ogrodem.

Wiceprezes Okrêgu PZW w S³upsku, Ryszard
Osmañski, wrêcza Puchar Jez. Jeleñ Ginterowi Benzigerowi.

nowisk - przyp. red.]. Mia³em tutaj w tym
roku 4 szczupaki - mówi zadowolony z niespodziewanego sukcesu niedawny junior.
Os³od¹ zawodów by³ 38-centymetrowy
okoñ z³owiony przez Gintera Benzigera z
Modrzejewa (gm. Tuchomie). - To mój rekord w kilkudziesiêcioletniej karierze.
Wreszcie zdoby³em pierwsze miejsce, bo
zawsze brakowa³o mi do zwyciêstwa centymetra lub niewiele wiêcej - cieszy³ siê z
podwójnego sukcesu modrzejewianin,
który za po³ów 3 okoni o wadze 790 g zdoby³ tak¿e Puchar Jez. Jeleñ ufundowany
przez Stanis³awa Malka. Tytu³y wicemistrzów ko³a przypad³y natomiast M.
Grzegorczykowi i Dariuszowi Kuczkowskiemu z Bytowa.
K.K.

LEW (23.07 - 22.08)

STRZELEC (23.11 - 21.12)

W najbli¿szym czasie nie planuj d³u¿szych podró¿y, bo bêdziesz bardzo potrzebny w domu. Równie¿ w pracy przybêdzie Ci obowi¹zków. Wolne chwile poœwiêæ
bliskiej osobie, która od jakiegoœ czasu ma
powa¿ne problemy. Weekend spêdŸcie wspólnie, odpoczywaj¹c na ³onie natury.

Ktoœ z przyjació³ potrzebuje Twojej pomocy. W tej chwili jesteœ jedyn¹ osob¹, na
któr¹ mo¿e liczyæ, dlatego postaraj siê nie
zawieœæ. Podczas wyjazdu nie wydaj zbyt
du¿o pieniêdzy, bo oka¿¹ siê bardzo potrzebne po powrocie do domu.

PANNA (23.08 - 22.09)
Jeœli chcesz zapobiec zbli¿aj¹cym siê k³opotom finansowym, ju¿ teraz pomyœl o
oszczêdzaniu i od³o¿eniu jakiegoœ grosza na
czarn¹ godzinê. Nie unikaj dyskusji dotycz¹cych Twojej przysz³oœci, bo wkrótce bêdziesz musia³ podj¹æ wa¿n¹ decyzjê. Najwy¿szy czas zacz¹æ szukaæ nowego zajêcia.

WAGA (23.09 - 22.10)
Przed Tob¹ wspania³y tydzieñ. Pamiêtaj
jednak, ¿e nie wszystko musi uk³adaæ siê
po Twojej myœli. W razie problemów zawsze mo¿esz liczyæ na wsparcie ze strony
partnera. W niedzielê przygotuj siê na mi³e spotkanie z dawno niewidzianym przyjacielem.

SKORPION (23.10 - 22.11)
Niestety, bêdziesz musia³ przesun¹æ planowany od dawna wyjazd. Mo¿esz byæ jednak pewien, ¿e szefowie Ci to wynagrodz¹. Niespodziewani goœcie pokrzy¿uj¹
Twoje plany. Wspólnie spêdzony czas oka¿e siê jednak bardzo owocny.

25

KOZIORO¯EC (22.12 - 21.01)
Niebawem bêdziesz musia³ podj¹æ bardzo wa¿n¹ decyzjê finansow¹. Od niej mo¿e zale¿eæ ca³a Twoja przysz³oœæ, dlatego
postaraj siê, aby by³a dobrze przemyœlana. Pod koniec tygodnia spodziewaj siê
nieproszonych goœci. Chocia¿ wprowadz¹
zamieszanie, nie daj siê ponieœæ emocjom i
przeczekaj trudne chwile.

WODNIK (22.01 - 20.02)
Bardzo zale¿y Ci na za³atwieniu pewnej
sprawy rodzinnej. W pojedynkê jednak
niewiele mo¿esz zdzia³aæ. Nie bój siê poprosiæ o wsparcie bliskiego Ci Lwa. W
weekend czeka Ciê mi³a niespodzianka.
Odwdziêcz siê osobie, która Ci j¹ sprawi.

RYBY (21.02 - 20.03)
Zbyt wiele czasu poœwiêcasz kolegom, zaniedbuj¹c przy tym rodzinê. Najwy¿szy czas
wybraæ siê na urlop. Niespodziewany przyp³yw gotówki poprawi Ci nastrój. Zostaw coœ
na czarn¹ godzinê. W niedzielê wybierz siê z
przyjacielem na kawê.

