Rejsy

lliliil-ll'--;.;.;;..;."""'

piątek

W dzisiejszych
~Rejsach# ro.in.: I
O Madeleine Albright od A do
Z li O objawie
niach w Mediu gorie I O masażyście uWielbianym przez kobiety ■ O karierze
Jerzego Dudka I
Jak zwykle krzyżówka i horos~?P·
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Hanna
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Rumi, nie może
w swoim wła
snym domu zameldować

loka-

torów. Powodem
jest brak zgody
sąsiadów
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Do Ziemi Świętej
,"'''"'~,,,f.iii:1 W niedzielę

Zmartwychwsta nia Pańskiego, 23
kwietnia br. z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi
wyruszyła piel•
grzymka do Ziemi Swiętej .

ieszkanka naszego miasta Aleksan dra Zdrojewska zdobyła Złote Pióro
Sopotu, gł6wną coroczną nagrodę w konkursie organizowanym przez Sopocki
Klub Pisarzy i Wydział Kultury sopockiego
magistratu. Cieszymy się tym bardziej, że
Ola jest naszą redakcyjną koleżanką.

s tr. 9

Ostatnia modlitwa
W kościele
Stara kobieta przesuwa korale

różańca

Młodzi piłkarze

MKS Orkanu
Rumia, roczniki
1985/86
i 1987/88, minionej nierdzieli zaproszeni zostali
przez kierownictwo klubu na
uroczyste zakoń
czenie sezonu.

W blasku
do niej sami mężczyini

Schodzą

Święty Krzysztof przestępując wodę
uprzedza nie możesz wrócić do brzegu
święty Jan omija płomienie
i g!adzi po włosach bez blasku
święty Jakub nie radzi jej
pytać umarłych w sprawach żywych
święty Wojciech zostawia męczenników
o.kzywa drżące w nagłym chłodzie ciało
święty Józef schodzi z gór
daje schronienie w silnych ramionach
święty Piotr czyta Ewangelię
lecz nie może uzdrowić

tr 15
wakacje, czas odpoczynku
R
po
nauki, okres urlopów; wyjazdów, wycieczek.
wszak ma swój spoozpoczynają się
miesiącach
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Każdy

sób na odpoczynek i spędzenie wolnego od
pracy i innych obowiązków czasu. Musimy pamiętać jednak, że w okresie wakacyjnym ła
cotu'D
O
azla
na
Plus!
twym
łupem dla złodzieji są nasze pozostawioNUil
ne często bez opieki mieszkania, ale nie tylko,
ponieważ złodzieje działają z pewnością
w miejscach, do których wyjedziemy, więc i tam
.,~,
WEJHEROWO
RUMIA
m na kradzieże będą narażone nasze samochody
;(.~.:... ,
ul.Rzeźnicka 2F ul.Dąbrowskiego 2 ~ pozostawione w nich nasze aparaty fotogra"'!fJ.....~
tel. 672-63-49
tel. 679-38-05
~ ficzne, kamery opraz inne cenne przedmioty.
·-· .. ··~·••·....,"11: ... ••··..,.,,,.,.
pawllon 17
D.H."EWA"
~ W następnym numerze .Gońca#, zamieścimy
•Opl,ta~tl• ♦ V.\f--.latl•--·
,
Ultót_...,~.,..--TtMl'oll,..._.. ..,._.. •..,,.~-,_- W ffl"'ldłlfy ~ tełN)' ~ , kilka policyjnych porad jak się przed kradzieżami ustrzec.
ajg

Jaka s!abość w sercu
Ojcze nasz zdrowaś Mario
A gdy pojawia.5ię Bóg
w świetle i śpiewie wody tryskają rzeki
p!yną

- Córko urosłaś zmęczona
z rękoma ku niebu by chwycić tęczę
młodość sp!ynęła ci deszczem
dojrza!ość poczęłaś wijąc się w bólu
starość zbliżyła cię ku mi!ości
Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen

Aleksandra Zdrojewska

str. 9
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MII,E ZASKOCZENI
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2
Już

piątek

czynny
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Nasze rozmowy

S lachetne
drowie

Oni pomogą

radnej Barbary Nieme. Będzie tam można
nieodpłatnie i bez skierowania lekarskiego
otrzymać porady w zakresie zdrowego stylu
życia, nadciśnienia tętniczego i chorób
układu krążenia, zdrowia psychicznego, cukrzycy; aktywności fizycznej i odżywiania.
Gabinet czynny jest we wtorki i czwartki
w godz. 17-19.
- Przydałoby się, by gabinet działał we
wszystkie dni tygodnia - przyznał przybyły
na otwarcie starosta Grzegorz Szalewski.
Na otwarciu gabinetu obecna była także
przewodnicząca Rady Miasta, Joanna Żu
rek, burmistrzowie: Jan Klawiter, Witold
Reclaf i Roman Knop.
B.Mźr.

Zaproszenie

PiQtkowa
sobótka
~--

iejski Dom Kultury i Dom Kultury
Janowo zapraszają mieszkańców
Rumi dzisiaj na sobótkę przy Szkole Podstawowej nr 4. Organizatorzy zapewniają
wiele atrakcji, m.in. poszukiwanie kwiatu
paproci (konkurs) oraz ognisko.
Impreza rozpocznie się o godzinie 17
grami i zabawami dla najmłodszych. Na
20.30 przewidziano występ zespołu kaszubskiego Checz, a godzinę później koncert
szantowej kapeli Gdańskiej Grzegorza
Lewkowicza Kamraci.
Od 23 będzie można pobawić się przy
muzyce biesiadnej, którą zagra znany
mieszkańcom naszego miasta zespół Półto
ra Gościa.
Na imprezie nie zabraknie małej gastronomii, a dla najmłodszych - dmuchanego
zamku i zjeżdżalni.
(ska)

~1

Kaszubska msza
rzeszenie Kaszubsko- Pomorskie o.
Rumia serdecznie zaprasza na mszę
świętą z kaszubską liturgią słowa. Msza zostanie odprawiona w najbliższą niedzielę,
25 czerwca o godzinie 14.30 w dolnym koście,Ie Najświętszej Maryi Panny WW przy
ul. Swiętojańskiej.

Z Mieczysławem Lewińskim, prezesem
Mieszkaniowej Spół
dzielni Młodzieżowej
„Maluch", rozmawia
Barbara Miruszewska

- Kiedy powstała
dzielnia .Maluch·?

- Co już zostało wybudowane?
- Mamy 5 budynków
przy ul.
Zwirowej, w których mieszka 81 rodzin i 1 budynek
przy ul. Polnej, w którym
mieszka 21 rodzin. Są to
mieszkania o średnim stan dardzie, o powierzchni od
45 do 100 m. kw: Łącznie
w naszych blokach mieszka
361 osób. Budynki przy
Żwirowej powstały wcześniej, ok.10 lat temu i były
budowane systemem got_rzypiętrowych

...

Młodzież

Tenis ziemny

istrzostwa Rumi w tenisie amatorów
M
w grze pojedynczej i podwójnej oraz
ósmy w tym sezonie turniej Grand Prix Wybrzeża amatorów o puchar „Dziennika Bał
tyckiego" rozegrane zostaną w najbliższy
weekend na kortach rumskiego TKKF
Orzeł przy ul. Mickiewicza 43.
- Są to dwie imprezy połączone w jeden
turniej. Punkty z mistrzostw Rumi będą się
liczyć w Grand Prix Wybrzeża - wyjaśnia
Jan Zdzisław Nowicki, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Zapraszam
wszystkich miłoś9-ików tenisa do wzięcia
udziału w tym turnieju.
Zapisywać można się dzisiaj do godziny
16, po czym uczestnicy przystąpią do
pierwszych rozgrywek. Dla najlepszych organizator ufundował puchary i nagrody
rzeczowe.
(ska)

■ Poradnicwo rodzinne
Każdy

z mieszkańców Rumi może skorzy'." :
z bezpłatnej, dyskretnej pomocy te- ,
rapeutycznej.
•Specjaliści przyjmują w siedzibie Miej- '
\ skiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul.
t.Abrahama 17, tel.
67~10~556 oraz .
; w punkcie porad
Stoczniowców 7
stać

spół

- Założyliśmy ją (19
osób) w 1984 roku, kiedy
panował większy jeszcze
niż obecnie głód mieszkaniowy Tu w Rumi mieszkały rodziny trzypokoleniowe,
wiele z nich gnie ździło się
w pokoikach i na strychach.
Pochodzę z Rumi, sam
chciałem też mieć mieszkanie. W latach osiemdziesią
tych moja rodzina mieszkała w dwudziestometrowym
pokoju. Dlatego założyłem
wraz z innymi potrzebują
cymi spółdzielnię. Nie było
to łatwe. Kilka lat trwało
przygotowywanie
doku mentacji, załatwianie przydziału materiałów; itd. Dzisiaj, mając pieniądze, moż
na wybudować blok mieszkalny w ciągu roku lub pół
tora. Wówczas czekaliśmy 3
lata na rozpoczęcie prac.
Pierwszy blok przy Żwiro
wej został oddany do użyt
ku w 1990 roku. Budowaliśmy wówczas głównie na
bazie kredytów długotermi
nowych. Dziś to przede
wszystkim gotówka, kredyt
stanowi tylko 10 proc. kosztów budowy:

ISAga/

Mistrzostwa Rumi
i Grand Prix

mas
iproblemy

I

li

P~zychodni Rejonowej nr 2 w JanoW
wie otwarto 15 czerwca Gabinet
Promocji Zdrowia, utworzony staraniem

.Jeśli

■

li

ul.

■ Dyżury psychologa:

wtorek w godz. 14.30~ 18.30
czwartek w godz. 14.30- 16.30
: punkt porad - poniedziałek godz.8.45-

12.45
Specjaliści pomagają przezwyciężyć

problemy związane z samotnością, rozwodami, chorobami, rodzinnymi konfliktami,
trudnościami wychowawczymi, brakiem
pracy 1 stresem
■ Konsultacje przy problemach alkoholo-

wych:

Mieczysław Lewiński
Fot. Dorota

spodarczym przez przylokatorów.
- Ilu członków liczy spół
dzielnia dzisiaj?
- Jest nas 115. Prezesem
zostałem w 1984 roku. Za rząd to oprócz mnie zastęp
ca Jan Olechno i członek
zarządu, Iwona Kocińska.
Stan zatrudnienia wynosi
tylko 3, 75 etatu.
- Czy to prawda, że rozszłych

poczynacie

- Ostatnio nabyliśmy teren przy ul. Towarowej,
w pobliżu dworca w Rumi
i tam stanie budynek dla 30
rodzin. W połowie będą to
kawalerki o powierzchni 32
m kw: Przetarg na generalnego realizatora wygrała
firma Pikobud z Rumi. Budowa rozpocznie się jeszcze
tego lata. Wiemy już, że budynek będzie miał kształt
litery C i, podobnie jak po-

przednie,

będzie

Kaspruś

reprezen-

tował
średni
standard;
z wyposażeniem takim, jakie zażyczą sobie przyszli
użytkownicy.

w

- Ile kosztują mieszkania
spółdzielni „Maluch"?

- Cenę metra kwadratowego dyktuje rynek. Obecnie kształtuje się ona na poziomie 1900-2000 zł. Trzeba
wpłacić ok. 30 proc. wartości mieszkania gotówką,
resztę spłaca się w ratach.
W porównaniu do innych
spółdzielni mamy niższe
czynsze. Niestety; ok. 10
proc. lokatorów nie płaci.
Nie stać nas na urządzanie
terenów wokół bloków; na
zieleńce, drogi itd. Zaletą
naszego budownictwa jest
to, że stawiamy budynki
w tzw. plombach, w miejscach cichych, ładnie poło
żonych, poza blokowiskami.
- Dziękuję za rozmowę.

z Litwy

'fydzień

wczesnych wakacji spędzili w Rumi
uczniowie z zaprzyjaź
nionego rejonu Świę
ciany na Litwie. Mło
dzież reprezentowała
największe

dowości

budo-

kolejną

wę?

narotego regionu.

Do Polski przyjechało 42
uczniów wyższych klas polskiej podstawówki (odpowiednik naszego gimnazjum) i liceum w Podbrodziu oraz klas litewskich
i rosyjskich szkół Nowych
Święcian. Planowano przyjazd większej grupy mło
dzieży, Z\Vlaszcza reprezen tantom polskiej mniejszości
we władzach rejonu zależa-

■ Dyżury pedagoga:

,

■

OSCI

lo, by młodzi Polacy poznali kraj przodków. Koszty pobytu w Rumi finansowała
nasza gmina, władze Świę
cian dofinansowały przejazd w 3/4 wysokości. Jednak dopłata w wysokości
100 litów (około 100 zł), jaką musieli uiścić rodzice
każdego dziecka,
okazała
się zbyt duża, by skompletować większą grupę.

- Polska musi być bogatym krajem, tyle tu nowych samochodów. Podobają mi się wasze zabytki,
u nas tylko w Wilnie moż
na takie ładne zobaczyć wyjawił Adrian ze szkoły
w Podbrodziu.
Młodzież mogla czuć się
usatysfakcjonowana,
bo

pracownicy UM i MDK pokazali jej najpiękniejsze zakątki Trójmiasta i Kaszub,
odwiedzili Malbork, Łebę,
Żukowo i Kartuzy. Korzystając z doskonałej pogody
goście kąpali się w jeziorze
i w morzu. Wprawdzie w jeziorze woda była cieplejsza,
za to morze bardziej przypadło dzieciom do gustu.
Niektóre widziały je po raz
pierwszy.
- Woda przeraźliwie zimna, ale jak się nie wykąpać,
jeśli u nas do morza kilka set kilometrów?! Nie każ
dego stać, by tak daleko
w wakacje pojechać - powiedziała
nam
jedna
z opiekunek dzieci, Rita.
(PS)

•

wtorek w godz. 7.30- 13.00
piątek w godz. 7.30-11.30
punkt porad-czwartek 7.30-11.30
Pedagodzy pomagają przy trudnościach
_wychowawczych, problemach szkolnych,
rodzinnych konfliktach
■ Dyżury radcy

prawnego:

poniedziałek
środa

w godz.15.00-18.00
w godz 15.30-18.00

■ Problemy alkoholowe, przemoc w rodzinie

Zespól Konsultacyjny Miejskiej Komisji
Problemów Alkoholowych
w Rumi, tel. 671-94- 73. Dyżury co drngi
piątek w godz. 17.00-19.00 w siedzibie Straży Miejskiej, ul. Abrahama 17.
Punkt konsul~acyjny Demokratycznej Uni1
Kobiet: Katarzyna Domańska tel kom. (0604) 312-652 we wtorki godz. 10-12.
Rozwiązywania

■ Straż Miejska
Zgłoszenia osób nadużywających alkoholu, skargi osób doświadczających przemo
cy przyjmuje też komendant SM Marek
Jereczek w:
poniedziałki w godz. 13.00 • 17.00
środy w godz. 11.00 - 13.00

■

narodo

trzy

poniedziałek w godz. 7.30-12.30
czwartek w godz. 7.30-12.30
punkt porad- wtorek godz. 7.30-12.00
konsultanci zajmują się uzależnieniami
oraz przemocą w rodzinie

Policja

w sprawach przemocy kontakt z naczelni
kiem wydziału prewencji, Romanem Lę
śniakiem od poniedziałku do piątku
-w godz. 10.00 - 14.00
■ Dyżury terapeuty
ds. uzależnień w klubie przy ul. Micl9.ewicza 19:
środy w godz. 13.00 - 19.00
piątki w godz. 13.00 - 19.00
■ Ruch AA i Klub Abstynenta Alfa
Spotkania AA odbywają się w Klubie
Abstynenta Alfa, ul Mickiewicza 19
w każdy czwartek o godz. 18.00. Grupa Al
- Anon spotyka się we wtorki o godz
18.00
. Grupa „Świt" spotyka się w środy o godz
18.00, Al - Anon w piątki o godz 18.00 ul
Świętojańska 1
Członkowie i sympatycy Klubu Abstynenta Alfa spotykają się co drugą sobotę mie
siąca o godz. 18.00. W każdą sobotę
w godz. 15.00 - 18.00 dyżuruje ktoś

z członków klubu

piątek
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SPOŁE

Unihiokeiści

Wolnoć

Jedna z najmłodszych drużyn unihokeistów w Polsce, rumski zespól Uczniowskiego Klubu Sportowego Czwórka w minioną niedzielę wygrał mecz
barażowy z zespołem Orlęta Stromiec 12:6 i tym
samym wywalczył sobie miejsce w ekstralidze.

Hanna Brzezińska,
mieszkanka Rumi, nie
może w swoim własnym
domu zameldować lokatorów. Powodem jest
brak zgody jej sąsiadów,
mieszkających w budynku przylegającym przez
ścianę do posiadłości

Rumska drużyna stopniowo pnie się się do góry.
W zeszłym roku młodzi
sportowcy wywalczyli brą
zowy medal w kategorii juniorów. W tegorocznym sezonie trener zespołu, Lidia
Lipińska zdecydowała się

zgłosić swoich podopiecznych do
drugoligowych
rozgrywek seniorów. System rozgrywek oparty jest
na turniejach. W początko
wej fazie zespoły grały 2
turnieje „każdy z każdym".
Po zakończeniu tej części
rozgrywek wyłoniona została najlepsza czwórka zespołów; które przy zaliczeniu wyników z eliminacji,
• · walczyła o awans do pierwszej ligi. Rumski zespól
uplasował się na drugim
miejscu. Tym samym miał
szansę zagrać mecz barażo
wy o awans do pierwszej ligi.
- Wszyscy wierzyliśmy;
że wygramy ten mecz. Po
pierwszej tercji przegrywaliśmy 1:2. nasza trenerka

a·

przekazała nam drobne
uwagi, zmieniliśmy taktykę
no i drugą tercję już wygraliśmy 4: 1, a później i trzecią
7:3 - mówi Marcin Potkań
ski.
- Chłopcy są bardzo ambitni i dlatego osiągamy tak
wysokie wyniki. Przegrywaliśmy pierwszą tercję, ale
chłopcy zmobilizowali się
i wygraliśmy. Jest to dla
mnie duża satysfakcja
i ogromna radość dla chłop
ców - powiedziała nam po
powrocie Lidia Lipińska,
trener zespołu.

Skład zespołu:

Dariusz
Szymkowiak,
Karol Wenta, Andrzej Rybiński, Rafał Boppa, Bartłomiej Haase, Łukasz Bukowski, Marcin _Potkański,
Marcin
Dajczer.
Rafał
Wichnowski, Wojciech Kobierski, Marcin Szymanowski, Rafał Bellwon ( bramkarz)
(ska)

Janowo

ot

butach

V D, jako szkolny
K lasa
teatrzyk szkól podstawowych w Zespole Szkól
Ogólnokształcących w Rumi Janowie, wystawiła
w. ostatnich dniach kilka
przedstawień bajki „Kot
w butach". Jako tytułowy
kot wystąpiła Kasia Pio-

trawska. Przedstawienie
klasa przygotowała pod kierunkiem mgr Marzeny Taube. ,.Kota w butach" zobaczyli nie tylko uczniowie
podstawówki, ale także
dzieci z pobliskiego przedszkola.
(ab)

3

Tomku w swoim domku?

państwa Brzezińskich.
Kłopoty pani Brzeziń
skiej rozpoczęły się w lutym
tego roku. Wtedy to udała
się ona do Urzędu Miejskiego w Rumi. Kobieta chciała
zameldować u siebie w domu robotników pracujących
w stoczni, aby w ten sposób
dołożyć trochę grosza do
domowego budżetu. Usły
szała jednak, że musi uzyskać zgodę współwłaścicieli

jej domu.

głowę
- Takie postawienie sprawy niemal zwaliło mnie
z nóg - mówi. - Mieszkam
w domu, który jest w całości

Obuchem w

moją własnością.

Sąsiedzi,

którzy zgłaszają zastrzeże
nia. mają do swojej posesji
zupełnie
inne wejście.
Osobne są także wszystkie
liczniki, klatki schodowe,
itd. W dokumencie - informacja o terenie - wydanym
przez Urząd Miasta Rumi
w 1990 roku, wyraźnie
stwierdzono, że na działce
przy ul. Wróblewskiego 2,
gdzie mieszkam, znajduje
się budynek mieszkalny
dwurodzinny. Tymczasem
obecnie urzędnicy twierdzą,
że jest to dom jednorodzinny; co z lubością akcentują
we wszystkich przysyłanych
do mnie dokumentach. Dziwi mnie taka nagła zmiana
interpretacji przepisów; bo
wspólny jest tylko grunt, na
którym zbudowano budynek, lecz na pewno nie do-

Dobudowana

część

domu przy ulicy Wróblewskiego.
Fot Dorota

my Jeżeli ktoś twierdzi odwrotnie, znaczy to, że posesji przy ul. Wróblewskiego 2
nigdy nie widział na oczy.

Sytuacja
bez wyjścia?
Jak twierdzi mieszkanka
Rumi, zabiegi urzędników
miejskich spowodowały poważny uszczerbek w jej budżecie. Niemożność meldowania ludzi w mieszkaniu
powoduje bowiem brak dopływu dodatkowych pienię
dzy na utrzymanie gospo darstwa domowego, co
w sytuacji Hanny Brzeziń
skiej jest poważnym problemem.
Tymczasem przedstawiciele Urzędu Miasta Rumi
utrzymują, że podzielony
dom, w którym przyległe
posesje kupione zostały
przez dwie niezwiązane ze
sobą rodziny od dwóch róż-

właścicieli,

nych

Kaspruś

kich wymaganych procedur,
dla np. złożyli druku meldunkowego.
lokatorów.
- Przyszli do nas z nasta - Pani Hanna Brzezińska
nie ma racji - mówi Alicja . wieniem. że oznajmią nam,
Elwart, naczelnik Wydziału iż meldują nowych lokatoSpraw Obywatelskich Urzę rów i sprawa będzie zała du Miasta Rumi. - Jestem twiona - mówi. - My jednak
przekonana, że dom przy ul. nie możemy działać według
Wróblewskiego
2
jest takich realiów. Propanowa liśmy
pani Brzezińskiej
współwłasnością dwóch rodzin. Co prawda mieszkają wiele rozwiązań, które moone osobno. ale sprawę głyby ułatwić jej życie, m.in.
komplikuje wspólna dział meldunek tymczasowy goka, na której położona jest ści, na dwa miesięce. Ale jej
posesja. Kwestia ta budziła nie interesowały negocjacje
nasze wątpliwości, ale uzy- ani nasze propozycje wybrnięcia z tej sytuacji. Mimo
skaliśmy wiążące opinie
radców prawnych, które to uważam, że sprawa ta
niestety musimy respekto- wcale nie jest nie do rozwią
zania. Pomóc nam może
wać. Konsultowaliśmy się
planowana nowelizacja nietakże z Urzędem Wojewódzkim, gdzie również po- których przepisów; m.in.
twierdzono nasze stanowi- zmieniana aktualnie ustawa
o ewidencji gruntów; na któsko.
Alicja Elwart nadmienia rą czekamy z utęsknieniem.
ponadto. że państwo BrzeSzymon Szadurski
zińscy nie wypełnili wszystwspółwłasność

stanowi
obecnych
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Dom Seniora
wRumi
Nowy Dom Seniora zapewnia:
• wysoki standard
• rodzinną atmosferę
• fachową opiekę
Możliwe

pobyty
krótkoterminowe!
Serdecznie zapraszamy!
Rwrua, uL Biała 6
671-<Jl-91

l

• montaż anten
satelitarnych
• telewizja

~

~

przemysłowa

• telewizja cyfrowa
• naprawy
RUMIA, ul. Akacjowa 8
tel. kom. 0-601 655-232
tel./fax 671-02-32

84-230 Rumia, ul. Wybickiego 20, filia ul. B. Chrobrego 29
tel./fax 671-23-33, tel. 671-58-25, 771-20-89 czynne całą dobę
tel. komórkowy w systemie IDEA 0·501-163-354

l!ll!i!!IJ ~~

~

~

~

• PO PIERWSlli ~:~t ż~~~~:z:: ict;; ::~ri~~~:~;~~ :~:~~~~~~t o zarobkach, o zatrudnieniu,

:

• PO DRUGIE:

0

I

•

PO TRZECIE:

Ale to nie wszystko! Możesz także otrzymać na specjalnych warunkach
pakiet ubezpieczeń AC, OC, NW oraz korzystną promocję finansową.

N

~

~

e-mail: posluga@rumia.com.pl

~

Zadzwoń, zapytaj i zarezerwuj.

~

pod naszym adresem w Internecie wiele ciekawych informacji
funeralnych dotyczących Rumi jak i czynności związanych z pogrzebami.
S-31121N1006

TWOJE BIURO

PODRÓŻY

eN

LATO 2000!

~

@~

PRZYJDŹ, SPRAWDŹ NAS!
PRZEKONAJ SI~ JAK TANIO, MIŁO I PEWNIE MOŻESZ
SP~DZIĆ NADCHODZĄCE WAKACJE.

-- ~
Zapraszamy do salonu firmowego w CHOJNICACH: • DT „A. Libera" - St. Rynek 9/10, tr (052) 397-34-18
~

~
%

~ll'l:
' q

~otyczy planu

połówkowego

Teks! na prawach oglosmia R-11376/W/1062

!J

~~~

vz ·~a '.?flf ffi\\OWI1 f!1AUl3TtffiV'Z ·~a '.?ill ffi\\OWI1 fI1AUl3ZffilVZ ·~a '.?flf g_~o

e-mail: posluga@inetia.pl

Nasza reklama w INTERNECIE pod adresem http://www.posluga.rumia.com.pl

2.4% w skali roku oto najniższy na rynku koszt usługi, wielokrotnie niższy ;
od oferowanych kredytów bankowych (ok. 20%)
Rata miesi~czna od 198* zł jest nieporównywalnie niższa od rat dotychczas ~~o
proponowanych przez firmy samochodowe i banki.
;s:

TERAZ SAMOCHÓD JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO!!!

C,

POGRZEGOWYCH

ŚWiADCZVMY PEŁNY ZAKRES USŁUG WKRAJU I ZA GRANICĄ

~

~

ZAkł..AD USŁUG

~ffAo/._!~~ftll~1,j

i

PIERWSZA TAKA OFERTA!
DLACZEGO JEST WYJĄTKOWA?

N

~
o

,

DAEWOO: MATIZ, TICO, LANOS, NUBIRA, POLONEZ~%

j

~

SAT-VISION

~~OWĘ JUŻ DZIŚ, ZAREZERWUJ UMOWĘ JUŻ DZIŚ, ZAREZERWUJ UMOWĘ JUŻDZIŚ, ~

Podróżuj

_

z „Brawo"

Agencja Turystyczno - Artystyczna „Brawo•
ur. Dąbrowskiego 6, Rumia, tel. 77 111 55
_
e-mail: brawo@brawo.com.pl

j

l

4
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Sprzęt wędkarski

Rumia, ul. Piłsudskiego 37
tel. 67116 44
NAPRAWA ROWERÓW

pon.-pt. 10.00-18.00,
sobota 10.00-14.00
SKLEP MOTORYZACYJNY
Rumia, ul. Żwirki i Wigury 15

tel. 671 16 44
pon.-pt. 9.00-18.00,
sobota 9.00-13.00
S-2921/A/1006

MILANO
Bezpłatna

domu, biura,

dostawa do
zakładu pracy.

Oferujemy wypieki według
oryginalnej receptury włoskiej
oraz zestawy obiadowe.

Niskie ceny!
Rumia, ul. Szkolna 3
671-52-79, 0501 08-21-00

I
•
Super promocJa ■

Wpłać 80% ceny
samochodu i wyjeżdżaj.

Resztę zapłacisz

bez

żadnego

za rok
oprocentowania.

Alternatywnie możesz skorzystać
z upustów cenowych, bezpłatnych
pakietów ubezpieczeń
lub przedłużonej do 3 lat
gwarancji TOP ASSISTANCE*

Na nawy sezon i na lata.

W nadchodzącym sezonie obowiązuje modo na u5miech.
Dlatego proponujemy Państwu praktyczne i niezawodne auto. Już od
pierwszego spojrzenia wprawia w dobry nastrój. Zgrabnej sylwetce dodają
uroku lusterka i klamki w kolorze nadwozia, ozdobne kołpaki, przyciemniane
szyby, listwy boczne oraz halogeny przeciwmgielne. Centralny zamek ułatwia
wsiadanie całej rodZJnie. Projekrując: przyjemne i obszerne wnętrze pomy~eliśmy
o różnych drobiazgach, które zawsze chce się mieć pod ręką. A teraz wystarczy
wygodnie usiąść i można ruszać bez obaw, ~owet w da•eką podróż.

Sopot Groblewski J-R, al. Niepodległości 954
tel./fax (058) 550-36-19
FILIA: ul. Bitwy pod Płowcami 54
tel. (058) 550-37-38

Auto-Mobil ~"

WEJHEROWO, ul. Gdanska.17
tel. 672-14-72, 672-74-15

,,

•

r

__

~

,

l•

R-8524/A/886

~~ZĘŚC/ SAMOCHODOWE

do:
• silników • zawieszenia • hamulców
• napędu • tłumiki • wycieraczki

HOLBEX

®

TEL. (0-58) 682-89-78
FAX (O -58) 682-03-70

Uszczelki

RABATY DLA WARSZTATÓW I TAXI
STRASZYN K/GDAŃSKA, ul.STAROGARDZKA 5

PRZEDSl~BIORSTWO WIELOBRANŻOWE

ROL-CAR s.c.
UL WARSZAWSKA 87, 82-300

$wiece zapłonowe,
żarowe, kable

Klocki
hamulcowe

a.ł:.łrm
u,,cl8ł<JhydraAd

sarochooowe!

OKNA PCV, DRZWI PCV
Na życzenie klienta:

Paski,
gumowe

węże

oraz wiele innych marek

DOSTARCZAMY TOWAR DO KLIENTA

.· OKTAN s.c.

ELBLĄG

TEL 055/233 32 21, TEL/FAX 055/ 233 63 97

- okucia i szyby antywłamaniowe
- szyby termofloat oraz

Wvkonuiemv również:

- ogrody zimowe
- fasady

dźwiękochłonne

- szprosy międzyszybowe
- nietypowe kształty

NAJLEPSZV

Rumia, ul. Dębogórska 9, tel./fax 771-11-10, 771-16-50

IRATY OLA KAŻDEGO I
• SUPEROKAZJA BEZ ZAŚWIADCZEŃ OZAROBKACH
- BEZ PORĘCZVCIKI, MIN. FORMALNOSC

ZAPRASZA DO WSPÓł.PRACY W CZASIE

ŻNIW 2000
Jeżeli

1:1 Pr~!j~~f,l'd~~~~~n~

U NAS NAJNIŻSZE RAn, WKRAJ!.J ~p

chcesz korzystnie sprzedać:

1O OOO,- od 66,30 zt;
25 OOO,- od 165,74 zł;
100 ooo od 662 zł.

Rzepak
Pszenicę paszową
Jęczmień, Pszenżyto

Strączko· ve
A ponadto

kupić po

atrakcyjnych cenach importowane nawozy:

Saletrę amonową

N-34%

Mocznik N-46%
Wieloskładnikowe NPK
Sól potasową K-60%

JESZCZE DZIŚ SKONTAKTUJ SI~ Z NAMI !!!

Stacje Paliw
z dostawą do domu
po konkurencyjnej cenie

83-334 Miechucino
tel. (058) 684-51-21
84-220 Strzebielino
tel. (058) 676 24 84
(058) 676 24 85
76-241 NowaDąbrowa
tel. (059) 811-34-78
tel. ( 059) 811-34-57

REZERWACJE
TEL. 058 661 79 68

B.P.H.F. ,,,MECOM"

GDYNIA, ul. Swlttoiańska 46

GONIEC
RUMSKI

piątek
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H ilarY Pozorsk~
ro1esjona ne doradztwo i montaz

HURTOWNIA PATRONACKA

B~ LI~
system

1

OKNA PCV, DRZWI PCV
Na tyczenie klienta:
- okucia i szyby antywłamaniowe
- s2;y~y termofloat oraz

dzw1ękochłonne

- szprosy międzyszybowe
- nietypowe kształty

OFERUJE W CENACH PRODUCENTA

Wvkonuiemv również:

A

• Cement, wapno
• Kleje do płytek ceramicznych
• Kleje do systemów ociepleń
• Tynki akrylowe i mineralne
• Płyty kartonowo-gipsowe „RIGIPS"

: fa9;ii? zimowe .

~ KBE
"""M'""''""'

NAJLE S

P 'ZY

• Styropian
• Wełna mineralna „PARO("
• Wełna szklana .,ISOVER GULLFIBER"
• Ceramika budowlana „WIENERBERGER" ,.POROTHERM" (
·'
• Papy izolacyjne i masy hydroizolacyjne

TRANSPORT GRATIS! DOSTAWY NA TELEFON!

Rumia, ul.

Dębogórska

9, tel./fax 771-11-10, 771-16-50

RUMIA, ul.

Dąbrowskiego

147,· tel. 679•51-15

1aństwo Regina i Józef Klasowie w przydomowym
50 lat temu, 14 czerwca 1950 roku, na ślubnym
kobiercu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wejherowie stanęli państwo Regina i Józef Klasowie.
Oboje urodzili się w okolicach Wejherowa i tam do
ślubu mieszkali. Pani Regina urodziła się w Reszkach,
a pan Józef w Robakowie.
Po ślubie zamieszkali w Ru mi. Obchodzą więc także 50
zamieszkiwania
rocznicę
w naszym mieście. Wychowali trójkę synów; doczekali

się ośmiu

wnuków. Z okazji
godów prezydent
RP nadal jubilatom medale
za długoletnie pożycie mał
żeńskie Wręczył je zastępca
burmistrza miasta, Witold
Reclaf, składając w imieniu
władz Rumi życzenia dłu
gich i szczęśliwych lat
wspólnego życia.
złotych

KB
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KOMPLEKSOWE MALOWANIE WNĘTRZ
• TWOJE WYMARZONE KOLORY
.ti.i!ADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WVCE~Ę .~ DORADZTWO
sprzedaż ratalna • 5-letnie gwarancje • pomiary i montaż u Klienta
• parapety • wypełnienia drzwiowe

OKNA .•.
TE,

wczasy

KTÓRYCH

3- lub 7-dniowe
··· na terenie

,I'ii:;:a!
·~

SZUKASZ •..

Polski, Czech

\

okucia okienne ~

ASSISTANCE TOURIST

WOJAŻER

MKLiNW

o
ł

liCEl

U)

81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska m
tel. (0-58) 629-00-36, 629-95-97
fax 629-94-99

-

UBEZPIECZAMY MILION-Y POLAKÓW
--

•
'<..I Q

(:;)

Centrum

ł Materiałów
Budowlanych

murator

g~ęią

riI•lC•l
ZAPRASZAJĄ

I Kiermasz ie zy ud

wł

-

-

-

~

nej

2 lipca 2000 roku - Gdańsk-Kokoszki, ul. Nowatorów, godz. 10.oo

Dowiesz się

jak i z czego budować

Zobaczysz nowości tech nologiczne w budownictwi e

Zaoszczędzisz Materiały zamówione w czasie Kiermaszu kupisz po promocyjnych cenach
Wygrasz: konkursy dla dorosłych i dzieci, PONADTO: zespoły muzyczne, degustacja pieczonego dzika ...
Udział biorą

ul. Słowac1.•

l'l1eg 0

.IKEA

~o

O,.

a.o

li)

firmy: AKA, ARBOL, AXTER, B-COMPLEX, CEKOL, EURONIT, IZOHAN, IZOLMAT, ISOVER,

KACZMAREK.OPTIROC, RIGIPS, RUPPCERAMIKA. SCHREYER, TYTAN, TERRANOVA, TERRAZYT. WIENERBERGER
S-3331/A/1039
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RUMSKI

Siedmiu

wspaniałych

o
Dzielnicowy pow!nien
dobrze znać swoje terytorium, jego mieszkań
ców. Często pełni on
rolę łącznika pomiędzy
społeczeństwem

danego

rejonu a policją.
By poprawić pracę dzielnico-wych, pobudzić ich do
większej inicjatywy, zorganizowano konkurs na -wyróżniającego się dzielnicowego, w którym biorą
udział wszyscy dzielnicowi.
Oceniane będą ich -wyniki, osiągnięte w ciągu całe
go roku 2000.
Rumia została podzielona na siedem rewirów:
Lotnisko,
Śródmieście,
Szmelta, Biała Rzeka, Janowo I, II i III. Za każdy
z nich odpowiedzialny jest
dzielnico-wy.
prezentujemy
Obok
Państwu

mapę

podziału

miasta na rewiry. Przedstawiamy również dzielnicowych, numer telefonu,
pod którym można kontaktować się z nimi oraz kiedzielnicowych
rownika
Wydziału Prewencji Komi-:
sariatu Policji - Bożenę Lewińską.

(ska)

Podkomi.sarz Ryszard żiiralski
komendant Komisariatu Policji w Rumi

Kierowruk
•dzielnicowych

Rejon I

Rejon Il

■ Dzielnica - Śródmieście

■

Dzielnica - Lotnisko

■ młodszy aspirant Ma

■

starszy

na· Lewińska
tel 671- 94 - 81 wew 16

rek Groth

Olszewski

sander Krużołek

tel: 671 - 94 - 81 wew 20

tel. 671 - 94 - 81 wew 19

tel: 671 - 94 - 81 wew. 17

Rejon IV

Rejon V

Rejon VI

Rejon vn

■

■

rewiru
Wydziału

Prewencji Komisariatu
Policji
■ młodszy

Tak Jak kazdy człowiek, dz1e1mcowy powinien byc
przede wszystkim uczciwy; profesjonalnie podchodzić ;
do realizacji swoich zadań. Powinien też budzić respekt
wśród sprawców przestępstw; a z drugiej strony być da
rzony zaufanieu przez mieszkańców swojej dzielnicy.
Generalnym zadamem dzielnicowego jest utrzymame porządku i bezpieczeństwa w swoim rewirze Reago·
wać też powinien na wszelkie naruszenia porządku, po- ,
, przez zwracanie uwagi osobom w formie pouczeń. Powinien też mieć dobre rozpoznanie osobowe i terenowe
swojego rejonu, służyć mieszkańcom radami, np. zwią
zanymi z opieką socjalną.

(ska)

■
■

aspirant Boże-

Dzielnica Biała Rzeka
starszy

sierżant

Woj-

•

Dzielnica Janowo I
sierżant

' Krzysztof

sierżant

Janusz

Dzielnica Jano wo n

■ młodszy

aspirant

Sła-

■

Dzielnica Szmelta

■

starszy sierżant Alek-

■

Dzielnica Janowo m

■

starszy sierżant Leszek

ciech Klein

Pieńkowski

womirDrobik

Osentowski

tel 671 - 94 - 81 wew 17

tel: 671 ~ 94 - 81 wew. 20

tel· 671 - 94 - 81 wew. 19

tel: 671- 94 - 81 wew. 17

.
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:'.

]

_.,
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' Zmarł/Stanisław
Dziennik

Bałtycki-.

Pismiono Kaszi!bsczi Zemi

: (ygień
.

W piątek 16 czetwca, p o 1

~ długiej chorobie, :zmarł za-;
t,' slużony działacz

Zrzesze-

tnia JKaszubsko ' -fPomor

z
„

iskiego z Pucka, dr Stani ~
tsław i Cygiert . PochodzH i

25/267

Golubia Kaszubskiego I
23 czerwińca 2000 t iz~Przed
wojną uczęszczał d{' ·
' gimnazjum : w Kośderzy
gdzie był ~m.in :
ruczniem 1; ks dr Leona ł
lHeykego, który w,ywa!ł de-: i

:,nie,

Studium Edukacji Kaszubskiej

na

fcydujący ' wpływ :

jego J.

Nótera?
Czej tak wzeróm w twoje lica
meszla sobie - anielica
Czej kąsk niżi zdrza na pierse
jaż dergoce we mie serce
Czej zdrok spuszcza jesz cos niżi
jakbem dechac zaczął chiżi
Czej uwina sa kol klina ...

~f,a!!!-t~r~,~~~an,~~ ,"l{asz.u.~~~

;;skfe,,,Po studuich:wefory i

t naryjnych, zakończonych ~
; doktoratem, osiadł na zie- ł
;: mi puckiej> Był współzalo ł
życielem ·klubu studenc }

Konkurs Literacki w Przodkowie

-·kiego "Pomorania" ora, .

i

, założycielem i wspótzało
' życielem kilku . oddzialó\\ i
, ZKP. szczególnie na półno !
i, cy Kas~ht Przez. więle lat i
;. pełnił . funkcję :: prezesa

i
ij puckiego partu.' Doostat J
· nich ; lat··· był aktywnyrr !

i

5

ro

■

po

I

t działaczem . ·. kaszubskim
Przed trzeba laty uhonoro- i - Trzeba nie lada odwagi, by chwycić za pióro wany m.in. medalem ~ mówił do młodych poetów, uczestników VIII KonSrebrnct Tabakiera Abra ł

kursu Literackiego dla Uczniów Województwa Pomorskiego w Przodkowie Mirosław Wenta, wicestarosta kartuski. - Życzę wam, byście fapali tego
ducha, byście go nie zatracili.

-hama

Konkurs zorganizował
Gminy w Przodkowie
oraz Zarząd Główny i Oddział Przodkowski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przy współpracy Starostwa Powiatu Kartuskiego.
Napłynęło 221 prac napisanych przez 50 autorów. Nadeszły one z różnych zakąt
ków Pomorza: od Pucka,
Gdyni, Starzyna, Skrzeszewa, Kożyczkowa, Chmielna,
Kobysewa,
Pomieczyna,
Czeczewa . po Somonino
i Brusy. Konkurs zbliża mło
de pokolenie do literatury
' '.i i doskonali je w języku oj¼
czystym, przyciąga dzieci
CHOJNIC DO HELU i młodzież z różnych zakąt
' 1 lipca' odbędzie się , II Ił ków Pomorza.
. Zjazd ,Społeczności ,Ka
Jury, któremu przewodni· szubskiej 3Połnić · do , czył prof. dr hab. Jerzy TreNorde". Jest to kontynu ł der, wyraziło podziw dla or: acja I zjazdu, któ,rego ini
ganizatorów za wieloletnie
ą cjatorem był starosta wcj ), rozwijanie
konkursu.
' her,owski, Gr~egorz :sza- // W protokole podziękowało
: lewski. Tegoroczna ,; im i ,,nauczycielom za stałą piefpre~ zakończy w He- j czę nad młodzieżą wrażliwą
,j na twórczość literacką" oraz
''.'•-'r'.11......,...
J, u.
P.rzeds1ęwzięcie_m.a na f podkreśliło, że „konkurs li· celu integrację regionalną I teracki,
organizowany
'Kaszub. i w Przodkowie, stanowi inludności
W czerwcu ub.r. ·specjał
spirację dla młodzieży pinym pociągiem podróżo- ł!' szącej po kaszubsku.
wało do i Chojnic ponad ~
- Od początku istnienia
800 os_ób. W tym roku Ka i konkursu nadsyłane są
Urząd

Spotkanie prowadził prof. Andrzej Ceynowa, od lewej: Renata Mistarz, prof. Urszula Jackowiak.
Fot. Jan Antonowicz
stnieje coraz większa potrzeba nauczania języka
kaszubskiego. Nauka na
szerszą skalę jest jeszcze
niemożliwa, ponieważ brakuje przygotowanych do tego
nauczycieli. Być może, chociaż częściowo, zaradzi temu
powstające przy UG Centrum Edukacji Kaszubskiej.
Dobre rezultaty osiąga Podyplomowe Studium Edukacji Regionalnej i Alternatyw~ QNej prowadzone przez dr.
~'-azimierza Kossak-Głów
czewskiego. Stanowi ono
wstęp do nauki języka. Kolejnym etapem, o randze
znacznie wyższej, może być
powstające tzw. Centrum
Edukacji Kaszubskiej.

I

Studia dzienne
Grupa inicjatywna spow Domu Kaszubskim 9 czerwca. Spotkanie
poprowadził prorektor ds.
studenckich UG, prof. Andrzej Ceynowa. Zebrani byli
zgodni, że powinny to być
studia dzienne na Wydziale
Filologiczno-Humanistycznego. Jak mówił prof. Jerzy
Treder, już na etapie rekrutacji studenci będą wybierać
tę specjalizację Prof. Treder
opracował na piśmie koncepcję CEK. Napisał, że
tkała się

Kluki.

noodpowiedzi na istniejące zainteresowanie lokalnej społeczności, wyraża ne m.in. przez władze samorządowe, w sferze aktywiza cji dążeń młodzieży kaszubskiej i również choćby części
dorosłych, inną jakościowo
próbą

od wszystkich poprzednich, mianowicie stalą
agendą UG nastawioną na
rozwój kadr, m.in. własnych
Uniwersytetu, niezbędnych
w dynamicznym rozwoju
dziedzin życia
różnych
oświatowego i kulturalnego
na Kaszubach, na Pomorzu
i w Polsce". Prawnymi możli
wościami powstania cen trum podjęła się zająć, obecna na spotkaniu, prorektor
ds. kształcenia, prof. dr hab.
Urszula Jackowiak.

Nadszedł czas
centrum
Powstawanie
wspiera rektor UG, prof. dr
hab. Marcin Pliński, który taką wolę wyraził w telewizyjnym \,VfWiadzie, opublikowanym także w „N ordzie".
Wywiad przeprowadzono
w najbliższym języku rektora, czyli po kaszubsku, jako
że prof. Pliński urodził się
w Łe bczu pod Puckiem.
Stwierdził wówczas m.in.

Przegląd Zespołów

Po prostu

„dopóczi me bądzerne
gódele midze sobą po
kaszebskiI, tak długo bą
dzeme uwóżele, że jesme
Kaszebama, móme swoja
historia. A jak me zacznieme gadac jinszim
przestónieme
jazeka,
mes lee o tim, że jesme z tą
piakną

zemią

związóny.

Tak wie, to je ważne, żebe
tacze cos belo. Je to
nóweższi czas, żebe tuwo
na Wedzelu filologiczno-historicznyrn beł institut
kaszebsczi. Tam miisza be
bee też etnografia. Bo tak
richtich etnografii nóukowi
me ni móme. Są muzea,
chocbe skansen we Wdzydzach, ale to je blós do
Tuwo
pokozywanió.
powinne bee prowadzone
badania tak, żebe kaszebizna bela dla nas wóżnó."
Z inicjatywy rektora 25
kwietnia, doszło do pierwszego spotkania w tej spra wie w wąskim gronie na UG.
Debatowało osiem osób. Na
dokumencie z tegoż zebrania
podpisali się: Urszula Jackowiak, Bogusław Breza, Andrzej Ceynowa, Kazimierz
Klawiter, Renata Mistarz,
Pryczkowski,
Eugeniusz
Brunon Synak i Jerzy Treder.

Jan Antonowicz

Artystycznych

Maryśki

szesnastym Przeglą
dzie Zespołów Artystycznych, który odbył się w
Klukach, gm. Smołdzino
udział wzięły 23 zespoły
z byłego woj . słupskiego oraz
z Gdańska i Elbląga.
Kaszuby reprezentowane
były przez Modraki z Par-

W

,,miałoby być całkowicie

wą próbą

chowa, Mareszci z Cewic,
Regionalny Zespól Kaszubski z Jasienia oraz rodzinny
zespół muzyczny Majowiczów z Kramarzyna. Zespoły
po kaszubsku,
śpiewały
a niektóre z nich tańczyły regionalne tańce kaszubskie. Mareszci w tłumaczeniu na
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"· w,, poszczególnych gru

,

pach· wiekowych pierwsze :
miejsca zajęli: I-ITI Emilia •
Konkol z SP Kobysewo :
(gm. ;/iPrzodkowo), IV-VI•
, Marzena Reszka z SP Ko· ;
Chmi~lno)
j Gimnazjum· Iwona ·
Marzejon 11 z Sf-, Starzyno .
l (gm.' Puck), ,w ponadpod
i stawowych, Ewa Maciszka .
l z ZS6 Puck.1 Nagrodę spe '
lcjalną za\ zestaw. wiersZ) 1
! przyznano Kamili }Tusk '
i z Zespołu Szkół w Czecze

!życzkow-0 (gm.

;vm
f

!wie (gm. Przodkowo}

pociągiem ~

Helu

do

wiersze w języku kaszubskim - powiedział sekretarz
konkursu Jerzy Stachurski.
- Jak obserwujemy, wielu
z tych młodych autorów
kontynuuje naukę w szkołach średnich nie zaprzestając dalszego pisania. Można
tu wymienić m.in. Anetę
Rzeszewicz z Zespołu Szkół
Agroturyzmu w Przodkowie, czy już maturzystkę
Marzenę Drawc. Niektórzy
z nich próbują też pisać
pierwsze prace dziennikarskie, które publikowano
m.in. w „Nordzie" i „Glosie
Kaszub".
(ep, ].K)

i „ Transcassubia",

któcy ;,

zabierze około 1000 osób. ~
Pociąg wyruszy z Choj- j
• nic przez Brusy, Lubnię f
' Dziemiany, Lipusz. ·Ko- :
·. ścierzynę, Gołubie, ,. So- i
: monino, i ukowo, ,' Osowę
Wielki Kack do Gdyn i
i dalej poprzez :Rumię
Redę, Puck,' Władysławo r,

I
i

wo,

J,astarnię

do ;Helu

~

mówi Bernard Hinz, kie I
rownik pociągu: -W Helu
pasażerowie

język

polski znaczy po prostu Maryśki - tłumaczy Da nuta Grabowska,, z Gminnego Ośrodka Kultury w Smoł
dzinie, który w tym roku był
organizatorem przeglądu. A wybrali taką nazwę, ponieważ w zespole najwięcej
jest pań o tym imieniu. (]])

'wezmą

i

j

· udział w pikniku transmi- z
towanym przez II pro~ I
gram TVP Wystąpią ze ł
społy śpiewacze w językt. f
kaszubskim oraz zapro i
szone gwiazdy polskie

·

f
Wójt Andrzej Wyrzykowski wręcza nagrodę autorce
wierszy kaszubskich Annie Bartkowskiej z Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach. Obok laureatki w kategorii szkół średnich - Ewa Maciszka i Lilia
i Pieraszewska z Pucka, z tyłu Krzysztof Knurek z TH
i w Somonin.ie.
.
Fot. Janina Stefanowska
Tomasz Fopke I

sceny
•
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Kto na Kaszuby

sprowadził

truskawki?

Skry

NQRD A
twórczości

km,zubskiej

agrod
,,Pomeranii"
ygoda kolo Chmielna,
słynie z pięknego kościoła, wybudowanego w latach 1913-14 przez ks. Anastazego Sadowskiego oraz z
uprawy truskawek, które
Kaszuby - - zawdzięczają ·
przede wszystkim Helenie
Gruchałowej z domu Polaszk. Niektórzy mylnie podają, że truskawki sprowadził ks. Sadowski.

Sadzonki z ogrodu
spalonej szkoły
Helena Gruchała mies.z:kała w pobliskiej Wygodzie
wsi o nazwie Długi Kierz.
Nieco dalej jest Szklana. Pomiędzy tymi wsiami stała
szkoła zbudowana w połowie
XIX w., która spaliła się pod
koniec I wojny światowej.
Nauczyciel pochodził z Niemiec, dokąd wrócił zaraz po
ustaniu działań wojennych.
Nikt nie pamięta jego nazwiska. Nie zachowały się też
żadne kroniki. Spłonęły wraz
ze szkołą. W przyszkolnym
ogródku nauczyciel pozostawił wątle, zarośnięte krzaczki truskawek sprowadzone
z głębi Niemiec. Nieopodal
mieszkał Wilhelm Warmowski, który był kawalerem
owdowiałej podczas wojny
Rozalii Lewny; sąsiadki Heleny Gruchalowej. Warmowski, sądząc, że znalazł
w ogródku byłej szkoły sadzonki poziomek, przeniósł
je do ogrodu narzeczonej,

edakcja miesięcznika
,,Pomerania" wręczyła
swoje coroczne nagrody.
Laureatami „Skry Ormuzdowej" zostali: Jadwiga Kirkawska z Wierzchucina,
prezes i założyciel Oddziału
Zrzeszenia Kaszubsko - Po morskiego w Wierzchucinie,
Aleksandra MaciborskaPytka, nauczycielka w Zespole Szkół Agroturyzmy
w Somoninie, opiekunka
grupy recytatorsko-teatra!nej, w interesujący sposób
prezentującej ambitną literaturę kaszubską, Ewa Stachowska,
organizatorka
Biesiad Krajeńskich, Andrzej Lemańczyk, prezes
oddziału ZKP w Lipnicy; popularyzator kaszubskiego
ruchu na Gochach, Jerzy
Henryk Demski, lider kociewskiego oddziału ZKP
w Pelplinie, Zespół redak-

gdzie okrutnie zarośnięte
przez trzy lata.

wegetowały

To nie poziomki
Z kolei Helena

Gruchała

fascynowała się uprawą

by-

lin. W S"\.VOim ogródku hodowała poziomki, W Ś\l!ięco 3
maja 1922 r. przyniosła z lasu
kolejne sadzonki poziomek.
Przed domem spotkała ją
córka sąsiadki, Łucja Lewna.
Pochwaliła się, że u nich
w ogródku rosną małe czerwone jagódki. Zainteresowana Helena - myśląc, że to poziomki - poprosiła o nie. Wyglądały marnie. Wraz z Rozalią odzyskała siedem sa dzonek, które posadziła
u siebie. Jak się później okazało, były to truskawki, na
które wówczas mówiono
czerwone jagody Po kilku latach wyhodowała dorodne
owoce.

cyjny „Gdińsczi KlEczi",
biuletynu oddziału gdyń
skiego ZKP, ciekawie informującego o wydarzeniach
i problemach kaszubskiego
życia społeczno-kulturalne

go.
Wręczono

takie Nagrodę

im. Romana Wróblewskiego, ufundowaną przez Beatę
i Grzegorza Wróblewskich
z Danii dla młodego i utalentowanego twórcy w języ
ku kaszubskim. Laureatem
został

Łukasz Jabłoński,
twórczości zainspirował jego brat, były
współredaktor
„Nordy",

którego do

obecnie starosta pucki, Artur Jabłoński.
Trzecią nagrodę wręczo

no laureatom konkursu na
reportaż „Pomorska dekada
zmian" Otrzymały ją dwie
Ewy: Zielińska i Kuniczuk.
(ep)

Opłacalna

produkcja
Wydarzenia te doskonale
zmarła
przed
dwoma laty siostra Heleny
Gruchały; Bronisława Polaszk. Potwierdzają to również starsze osoby; mówiąc
że truskawki rosły opodal
„cerpiska". To kaszubskie
słowo oznacza pocholeryczne lub ewangelickie cmenta rzysko. Do dziś ślady po nim
są pomiędzy Długim Krzem
a Szklaną, dokładnie obok
miejsca, gdzie stała dawna
pamiętała

Helena

Gruchała

J.jn ArchiWum

szkoła. Wspomniał

o tym bardziej narastały, chłopi
Franciszek Treder, podjęli się innej, opłacalniej
urodzony w Borzestowie pod szej produkcji, a mianowicie
Wygodą, założyciel Muzeum
uprawy truskawek, zapoKaszubskiego w Kartuzach. czątkowanej przez Helenę
W książce „Wspomnienia , Gruchalową z Długiego
działaczy kaszubskich" pod
Krza.
redakcją Józefa Pawlika,
Opowieść tę potwierdza
Warszawa 1973 r., pisze tak: również zachowany list na Gdy w miarę ograniczeń stępcy Sadowskiego, ks.
trudności hodowlane coraz
Zygmunta Poćwiardowskie
go z 3 lutego 1939 r. Tego
Truskawkowe wreje
dnia odbywała się uroczystość 25- lecia ślubu pań
Zbieranie truskawków to Je od lat nolepszó leżnosc i okazja
stwa Gruchałów. Miał być
do łączenió sa młodech. Gospodarze sprowódzają z rozmajitech
na niej ksiądz proboszcz.
stron młode dzewczata do robote, a kawalerze do nich sa smulą,
Niestety; złamał rękę. Z kara tej sej wnet dowają na zópowiesce. Stóri gburze radzą dobrze
tuskiego szpitala napisał
sa przezerac, jak dzewczata zbierają czerwode jagode. Po tim jim.in.: Niech gulki [indyczki
dze sa wiele dowiedzec o charakterze dzewczeca.
- EP] się chowają, niech
To je tak. Czej dzewcza zbieró decht wszetcze truskawcz1 i kła
truskawki rosną. Cala okolidze do koszika nawetka nadpsete i zaplesniałe, tej można wiedzec, że
ca dziś wdzięczna jest tej cibrutka je chcewó. Taczi ni ma co' brac za białka. Czej dzewus przebiera
i obzeró, a do kosza kładze błós piaknć malene. tej je rozdrzetne i wemeslne. W żecym chej pracowitej „Gruchalinie" za te „jagody"
też może le przebierac, a wezerac i wemeszlac. Takó białka nie je dłó gbursczego
Warto pomyśleć, by Heknópa. Zós jak dzewcza na wierzku koszika ułożi piakny brzod (owoc), a bene (welenie Gruchale poświęcić
wnątrz) mó schowóne te gorsze, tej brutkaje cwanó. W żecym też_wiedno bądze szła
także

cwaniactwem i cegaństwem, a czasto sa zdarzi, że chłopa oszukó Od taczi brutczi lepi trzemac sa z dołek.a. Czej prze zbieranim sa wiele obzeró a gódó, tej je zgniłi
i rod klapac (plotkować) b,1dze.
---~----·~-,-Antonow Jank

choćby pamiątkową tablicę

za wielkie dzieło swego życia..
Eugeniusz Pryczkowski
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Laureaci nagród redakcji „Pomeranii" za rok 1999.
Fot Eugeniusz Pryczkowski

Brusy. Konkurs poetycki

Promowanie regionalizmu
OgólK aszubskie Liceum
rozpoczynokształcące

na przyjmowanie zgłoszeń
do pierwszej edycji Konkursu Poezji Kaszubskiej.
Własne utwory poetyckie
w języku kaszubskim oraz
utwory propagujące walory
turystyczne regionu i zdrowy
styl życia należy nadsyłać
w zamkniętych kopertach do
1 września.
Organizatorzy przygotowali także listę utworów, które będą mogli prezentować
pojedynczy recytatorzy oraz
grupy wokalne. Wszyscy
chętni, którzy pragną sprawdzić się w tej kategorii, powinni przysłać zgłoszenia do

NORDA.!
Pismiono Kaszebsczi l.emi
REKI.M-\A

25 sierpnia. W konkursie
może brać udział młodzie..:.
szkół ponadpodstawowy
oraz dorośli.

- Celem tego konkursu
jest promowanie regionalnej
twórczości poetyckiej - informuje Henryk Krzoska, dyrektor KLO w Brusach Chcemy także w ten sposób
upowszechniać mowę i piśmiennictwo kaszubskie.
Finał konkursu odbędzie
się 9 września w Kaszubskim
Liceum Ogólnokształcącym
w Brusach o godz. 13.
Zgłoszenia należy wysyłać

pod adresem: Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące, ul.
Ogrodowa 2, 89-632 Brusy.
(ros)
Dodatek kaszuh~ki do „Dziennika Bal•
80.894 Gdafo,k. ul. Targ
Drzewny 9/1 I. lcl. '.101-20-27. Redaktor
prowadzący: Eugeniu~z Prvczkowski.
tyckiąo··

piątek

Rumianka

wygrała

23 czerwca 2000 r.
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Jubileuszowa Pielgrzymka
SLO - raport
Jakość szkoły

w Sopocie

~ alezjańskie

Liceum
jest
zarówno
lubianą
szkołą
przez uczniów (80 proc.), nauczycieli (100 proc.), jak i rodziców (98 proc.). Tak wynika
z raportu badania jakości
pracy szkoły, który został 14
maja br. zaprezentowany
w Oratorium. W marcu
i kwietniu br. przepr<.::r'.Yi:!_rlzon.G ankiety: wśród - uczniów
„Moje liceum"; nauczycieli
Liceum, w którym jestem nauczycielem" i rodziców „Liceum mojego dziecka". Od149
powiedziało na nie
uczniów; 18 nauczycieli i 103
rodziców.
;;Jl Ogólnokształcące

■,

IO O

Aleksandra Zdrojewska.
.

iennikarka naszej
gazety i mieszkanka
Rumi zdobyta Złote
Pióro Sopotu, główną
doroczną nagrodę

w konkursie organizowanym przez Sopocki
Klub Pisarzy i Wydział
Kultury sopockiego ma'
gistratu.
Nasza koleżanka, jak sama mówi, urodziła się
z piórem w lewej ręce. Zaczęła pisać już mając 5 lat,
co prawda pismem lustrzanym, ale jednak dało się to
przeczytać. Pierwsze literackie próby poczyniła
w wieku 7 lat były to
fraszki, ale niestety nie na
··• - irę Jana KochanowskieNauka w szkole, a potem
na studiach filologicznych
i dziennikarskich tak ją pochłonęła, że za bardzo nie
miała czasu na twórczość
poetycką. Dopiero po studiach wzięła udział w konkursie ogólnopolskim o laur
Czerwonej Róży, na który
wysłała trzy wiersze, do tej
pory zamknięte w szufladzie. Jeden z tych utworów
przyniósł jej II nagrodę
w konkursie i status poetki.
Było to dwa lata temu,
a więc wtedy, gdy Ola Zdrojewska była już pięć lat
dziennikarką i naszą koleżanką.

Dziennikarskie szlify Ola
w „Gazecie Mor-

Fot. Dorota

Kaspruś

skiej" W 1994 roku przyszła do „Dziennika Bałtyc
kiego", przez kilka kolejnych lat pisała tu m.in. informacje terenowe i reportaże i ani się pochwaliła, że
w szufladzie trzyma jakieś
swoje wiersze.
W marcu tego roku widocznie nie miała zbyt dużo
pracy w gazecie, bo znów
wysłała trzy swoje wiersze,
tym razem walcząc o Złote
Pióro Sopotu w konkursie
wieńczącym
Wiosnę

VI

Sopocką
Literacką.

W szranki stanęło 120
utworów poetyckich. Wygrał wiersz Zdrojewskiej pt.
,,Ostatnia modlitwa"
- Poezje piszę naprawdę
rzadko. Do tej pory pisałam
przede wszystkim erotyki.
„Ostatnia modlitwa" jest
wierszem o zupełnie innej
refleksyjnym,
tematyce,
wręcz filozoficznym - mówi
laureatka. - Napisałam go
rok temu, w szczególnej dla
mnie chwili. Cieszę się, że
właśnie ten utwór został
przez jury zauważony i na grodzony
Zwycięski wiersz znalazł
się w antologii „Miejsce
obecności 2000"
Nasza koleżanka nie myśli na razie o wydaniu samodzielnego tomiku poetyckiego. Jak mówi - ma na
to czas, a po pióro poetyckie
sięga, niestety, niezbyt czę
sto. Może się to zmieni, skoro teraz ma już Złote Pióro ...

Kształcenie
Jak wynika z badań, przeszło 60 proc. uczniów twierdzi, że większość nauczycieli
ocenia ich sprawiedliwie, jasno tłumaczy zagadnienia na
lekcjach, chętnie wyjaśnia
zgłaszane problemy; a także
okazuje szacunek. N aj niżej
uczniowie oceniają sposób
prowadzenia lekcji. 64 proc.
z nich uważa, że mniej niż
połowa nauczycieli prowadzi
zajęcia w interesujący sposób. Oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole jest bardzo bogata, każdy może znaleźć coś
dla siebie - twierdzi 79 proc.
uczniów i rodziców. Wskaź
nik uczniów promowanych
z klasy do klasy wynosi 100
wszyscy
proc. Również
uczniowie klas czwartych
przystępują, do egzaminu
dojrzałości. Srednia ich ocen
z matury wynosi około 4,0,
w tym roku 4,23. Większość
z nich (95 proc.) dostaje się
na studia.
szkoły
jest wychować dobrego chrześcijanina.
Z wypowiedzi uczniów i ich
rodziców wynika. że realizowany program uczy ich od-

Klimat

Misją szkoły

powiedzialności, wrażliwości

na problemy drugiego czło
wieka, pielęgnuje i rozwija
postawy moralne. SLO jest
szkołą lubianą przez uczniów,
nauczycieli i rodziców. Uważają, że kontakty z nauczycielami i wychowawcami są
dobre (70 proc.). Bardzo dobrze oceniają nauczyciele relacje między sobą jak i z dyrektorem szkoły. Z wypowiedzi ks. dyrektora oraz na-,
uczycieli wynika, że ucznio\.vie SLO są kulturalni i dobrze wychowani, nie spra wiają trudności wychowawczych. 90 proc. nauczycieli
i uczniów twierdzi, że wagary,
zażywanie narkotyków; bójki
i inne zachowania agresywne
nie mają miejsca na terenie
szkoły Sporadycznie zdarza
się palenie papierosów.

szkoły
W opinii · wszystkich an kietowanych budynek szkoły
REKLAMA-- - - - - - - - - - - - - - - - jest ciasny i niefunkcjonalny,
ale za to czysty i pełen zieleni. 70 proc. uczniów i nauczySZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH I OWOCOWYCH
cieli uważa, że wyposażenie
RUMIA, ul. KOŚCIELNA 29, tel. 0501-29-75-90
szkoły w pomoce naukowe
SKLEP OGRODNICZY
i sprzęt audiowizualny jest
RUMIA, ul. KOŚCIELNA 7, tel. 671-29-28
wystarczające. Zaplecze saoferuje w atrakcyjnych cenach
nitarne urządzono funkcjonalnie i estetycznie. W opinii
krzewy ozdobne od 4 zł • iglaki od 5 zł
uczniów i rodziców dużym
żywopłoty od 0,5 zł • kwiaty balkonowe od 3 zł
mankamentem jest wielkość
środki ochrony roślin na działkę i plantację
zaplecza sportowego, zbyt
deszczownice ogrodnicze
,., mała sala gimnastyczna
i brak boiska szkolnego.
oraz wszystkie nasiona, nawol;'j i sprzęt ogrodniczy
zdobywała

•

Anna Bystra

S-7!1~011\11 ~06

Baza

(ska)

Pamiątkowe zdjęcie

uczestników pielgrzymki przed
Domem Polskim w Jerozolimie ·z jego opiekunem
Fot Arch1u'UmAFP
księdzem Dariuszem Sztukiem.
W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 23
kwietnia br. z parafii NMP Wspomożenia Wiernych wyruszyła pielgrzymka do Ziemi Świętej, tego
zakątka świata, gdzie „Słowo Ciałem się stało ... "
Pielgrzymowanie po Ziemi Świętej zwykło się nazywać „Czytaniem Piątej Ewangelii".
Pielgrzymki organizowane są od czerwca 1997
roku cyklicznie 3-4 razy do
roku. Przygotowaniem zajmuje się ks. Dariusz Sztuk
- salezjanin i rumianin,
który od blisko 10 lat studiuje biblistykę w Ojczyź
nie Jezusa. Organizacją
polskich pielgrzymek do
Ziemi Świętej zajmują się
salezjanie.
Kwietniową pielgrzymkę

można nazwać

ju bowiem przypadła w Roku Wielkiego
Jubileuszu, a ponadto była
dziesiątą z rzędu organizowaną przez parafię.
Jak przebiegała? Pielgrzymi wyruszyli z Rumi
autokarem do Warszawy.
Po odprawie paszportowej
odprawiono mszę świętą
w kaplicy; która znajduje
się w strefie bezcłowej. Po
3 i pół godziny lotu samolotem linii izraelskich EL
AL wylądowali na lotnisku
Ben Gurion w Tel Awiwie.
Przywitał ich ks. Dariusz.
Po godzinnej jeździe autokarem znaleźli się w Starym Domu Polskim u sióstr
elżbietanek, gdzie zostali
zakwaterowani. Kilka godzin odpoczynku i rozpoczęło się wielkie pielgrzymowanie.
Pierwszego dnia pielgrzymi odwiedzili najważ
niejsze Sanktuarium Jerozolimy, jakim jest Bazylika
Grobu Pana Jezusa. Następnie zwiedzili Bazylikę
z Rumi

bileuszową,

N aj świętszej
Zaśnięcia
Maryi Panny i Wieczernik,
gdzie Pan Jezus spożył
wraz z apostołami ostatnią
Wieczerzę. Uczestniczyli
tam we mszy św.

Drugiego dnia
rumianie pojechali do
Betlejem; na Pole Pasterzy;
do Bazyliki Narodzenia. Na stępnie odwiedzili Ain Karem - miejsca narodzin Jana
Chrzciciela i Nawiedzenia
św: Elżbiety przez matkę Jezusa.
Trzeci dzień był równie
bogaty w przeżycia: obejrzano dom Marty, Marii
i wskrzeszonego Łazarza;
piękną

Pustynię

Judzką.

Następnie

pielgrzymi wjechali kolejką linową na GóKuszenia, zwiedzili
rę
klasztor prawosławnych zakonników. Byli w Jerycho,
a potem udali,się nad Morze
Martwe, kąpali się w wodzie
o największym na świecie
zasoleniu.
Kolejnego dnia wyruszyli
do Galilei. Zwiedzili Kafarnaum z domem św. Piotra
i starożytnymi synagogami,
kościół Prymatu i Rozmnożenia Chleba. Zachwycali
się Górą Błogosławieństw,

a następnie odbyli rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim. Po obiedzie składają
cym się z ryby św. Piotra
wybrali się na Górę Przemienienia.

W piątek
program
Górę

przewidywał

Oliwną,

Miejsce

Krzyż

Jerozolimski z goPolski, który został ufundowany przez
pielgrzymów dla Domu
Polskiego.
dłem

Wniebowstąpienia, kościół

Pater Noster/ w którym we
wrześniu Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie zawiesi taplice z modlitwą „Ojcze
naszu w języku kaszubskim/, Ogród Oliwny; Bazylikę Getsemani. W dolinie
Jozafata rumianie zwiedzili
Bazylikę

Wniebowzięcia

NMP
Sobotę spędzili pielgrzymi w Galilei. Najpierw Nazaret, Kana Galilejska, Hajfa, następnie Cezarea Nadmorska.
Niedzielę - ostatni dzień
pielgrzymki .:.- rozpoczęto
mszą św. na Kalwarii i tam
modlono się, dziękując za
przeżycia i łaski doznane
podczas wyjazdu. Udano
się także p,od Mur Płaczu
i Wzgórze Swiątynne. Tego
dnia odbyła się uroczystość
w Starym Domu Polskim zamontowanie i poświęcenie pięknego Krzyża Jerozolimskiego z godłem Polski,
który został ufundowany
przez pielgrzymów dla Domu Polskiego.
Pielgrzymi starają się
w miarę możliwości pomóc
siostrom Elżbietankom prowadzącym dwa domy polskie w Jerozolimie. Domy te
są małymi oazami polskich
tradycji, pobożności i gościnności.

Bqrbara Miruszewska

~

piątek

10

23 czerwca 2000 r.

RUMSKI

o

ae
Jubileuszowa książka o dziejach I LO oraz praca
o teatrze Dwunastu Braci zostały uhonorowane nagrodą burmistrza za najlepsze publikacje o Rumi.
fa Rekowskiego działający
przy MDK w Rumi w latach
1996-1998". Zarząd Miasta
postanowił nagrodzić autorów książki o liceum kwotą
750 zł, Anna Łysiak otrzyma 350 zł. Uroczyste zakończenie konkursu w wa kacje.
- Martwi niewielka liczba zgłoszeń. Przed rokiem
mieliśmy ułatwioną sytu ację, bowiem do pierwszej
edycji zgłoszono wiele ciekawych prac powstałych
w ciągu kilku lat poprzedzających konkurs - zdaniem Józefy Perkowskiej,
członka konkursowego jury, obie wyróżnione w 2000
r. prace różnią się prezentują dobry poziom. Nie
można się spodziewać, by
w ciągu roku powstałą duża
liczba ciekawych publikacji, dlatego zmieniono regulamin konkursu. Kolejne
edycje ogłaszane będą co 5
lat, jednak najbliższa odbę
dzie wyjątkowo w 2004 r.,
z okazji jubileuszu SO- lecia
miasta.

Cykliczny konkurs, którego pierwszą edycję ogło
szono ledwie przed rokiem,
ma wyłonić najciekawsze
publikacje dotyczące historii i współczesności miasta,
jak również ochrony środo
wiska, kultury, perspektyw
rozwoju. Inicjatorowi konkursu, burmistrzowi Janowi
Klawiterowi, chodziło o zadokumentów
chowanie
promujących gminę i jej
osiągnięcia, a jednocześnie
mogących mieć w przyszło
ści dużą wagę dla historyków. Stąd, prócz publikacji
jak
ogólnodostępnych,
książki, foldery, można było
do konkursu zgłaszać prace
środowiskowe - dyplomowe, magisterskie, nawet co
ciekawsze wypracowania.
W tym roku jury posta nowilo wyróżnić książkę
,J Liceum Ogólnokształcą
ce im. Książąt Pomorskich
w Rumi". Jest to praca zbiorowa, dokumentująca 50 lat
historii tej zasłużonej dla
miasta szkoły. Drugą nagrodę uzyskała, specjalnie
napisana na konkurs, praca
dr nauk humanistycznych,
Anny Łysiak z Gdyni pt.
,, Teatr Dwunastu Braci - teatr alternatywny Krzyszto-

(PS)

„Kangury" z Rumi

Wiedeń

w nagrodę

uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 zostało wyróżnionych i nagrodzonych w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur. Uroczystość odbyła się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 15 czerwca br.
W tym roku szkolnym 133 uczniów ze SP nr 9 wzięło
udział w konkursie. Ośmioro z nich uzyskało od 113 do 145
punktów na 150 możliwych. Jeden z nich Rafał Kierończyk,
uczeń z klasy VI a, zdobył główną nagrodę - wycieczkę do
Wiednia.
(ska)
Ośmioro

szukasz pracy?

.

3.5, teł.

Biura Ogłoszeń
11, tel. (058) 300-32-23, fax 300-32-23;
fax 620-89-17;
620-08-32,
IV 17, tel /058)
}236--10-50, 238-12-10, fax 235-27·77;
059) S41-4B 71, bx841-48-7 1

--

::

Rys. bartlumiej Brosz

Praca listonosza jest różnie postrzegana przez
społeczeństwo. Jedni doceniają trud (dźwiganie
ciężkich toreb niezależnie od pogody), inni zaś narzekają na nieterminowe dostarczanie korespondecji i złą jakość usług.
W Rumi zatrudnionych
Jest obecnie na etacie listonosza 18 pracowników. Obsługują rozległy teren od
Rumi Janowa do Redy.
Utrudnieniem jest fakt, iż
60 procent doręczeń obejmuje domki jednorodzinne,
co znacznie wydłuża czas
pracy Aby ją usprawnić jeż
dżą własnymi samochodami
czy rowerami. Ci, którzy doręczają korespondencję do
bloków mieszkalnych dźwi
gają ciężkie torby na piechotę.

Dzi eń pracy
Jedna z listonoszek, której rejon obejmuje 25 ulic,
dzisiaj pokonuje trasę na
piechotę.

-

mi się
w rowerze - mówi.

Kiedyś zerwał

łańcuch

- Syn mi

naprawił.

Doręcza

listy od 9 lat.
a i ona
zna każdy zakątek swego
rejonu. Chodzi po nazwiskach, bo nie każdy domek
oznaczony jest numerem.
Objuczona ciężką torbą
przewieszoną przez ramię
i dodatkowo siatą wypełnio
ną po brzegi koresponden cją przeskakuje z jednej
strony ulicy na drugą.
- Zmorą naszej pracy są
skrzynki. Często są one zbyt
małe, aby pomieścić duże
Mieszkańcy ją znają

koperty. W wielu przypadkach mieszkańcy zavriesza ją po prostu koszyki na pło
tach - mówi jedna z listonoszek. - Listy w nich mokną,
wiatr je wywiewa, a potem
ludzie skarżą się, że nie
otrzymali korespondencji.
27 proc. domków jednorodzinnych faktycznie nie
posiada skrzynek, a tylko 5
proc. nadaje się do pozosta wienia wszystkich rodzajów
korespondencji.
- Tam, gdzie skrzynek nie
ma muszę wchodzić na teren posesji - mówiąc to listonoszka usiłuje zatknąć
w miniaturową
kopertę
skrzynkę zawieszoną po
wewnętrznej stronie płotu.
Pojawia się duży pies,
szczerząc zęby doskakuje
do siatki. W drzwiach staje
staruszka.
- Listy, pani podejdzie,
żeby pies nie pożarł - donośnie woła doręczycielka. I tym razem się udało, palce
nie zostały odgryzione.
Pogoda dzisiaj dopisuje,
a korespondencji stosunkowo niedużo, bo nie ma rachunków, niewiele też poleconych. Jedną ulicę listonoszka obskakuje w 15 minut.
- Najwięcej pracy mamy,
gdy roznosimy rachunki
i renty. Naj cięższe są święta,

SK O K
Agencji Handlowo-Usługowej „Sam"
w Rumi przy ul. Pomorskiej oraz pracownikom
serdeczn~ podziękowanie za udział w pogrzebie
i wsparcie w ciężkich chwilach po stracie Męża i Ojca
Wtaścicielom

KRZYSZTOFA

Narodzenie.
robi się ciemno,
trzeba sobie przyświecać latarką, żeby sprawdzić adres.
Jak ciemno to i niebezpiecznie, roznosimy przecież
również pieniądze - opo·
wiada.
W tym miesiącu w Gdyni
dokonano już dwóch napadów na doręczycieli. Rumscy listonosze ćwiczą samoobronę. Przeszli 9 godzinny
kurs.
- Jak tu się bronić, kiedy
ręce mamy zajęte siatami komentuje jeden z listono...
szy.
doręczyciele
Rumscy
przeciętnie roznoszą 100 listów poleconych, 50 przekazów, 300 sztuk zwykłej
korespondencji i dodatkowo reklamy. Zdarza się, że
z~uszeni są dźwigać torby
50- kilogramowe. W takich
przypadkach pomocne są
rowery z bagażnikami.
Do dyspozycji listonoszy
przeznaczony jest też samochód z Urzędu Pocztowego.
Dowozi on korespondencję
do wyznaczonego punktu.
Potem jednak jej doręcze
nie spoczywa na barkach
każdego listonosza.
Wcześnie

Dwie strony medalu
Zawód listonosza posiada, jak każdy, swoje złe i dobre strony. Rumscy dorę
czyciele przeciętnie pracują
od 7 rano do 18 - zależnie
od wielkości obsługiwanego
rejonu.
Nadgodziny nie są opła
cane. Zrealizowanie <lorę-

czeń w ciągu 8 godzin nie
jest możliwe z powodu niedostosowania liczby p:i; •. ·
cowników do potrzeb. IL
dania wykazały bowiem, że
gdyby istniejąca w Rumi kadra zwiększona została o 7
etatów, to problem nieterminowego doręczania przesyłek zniknąłby natychmiast. Rejony przypadające
na 1 listonosza są zbyt duże
(rekordzistą jest pracownik
obsługujący 40 km obszar
Rumi). Aby obejść cały teren musieliby pracować
przecięnie 14 godzin dziennie. Dzielą więc rejony na
dwie części i to jest powodem, że nie widzimy ich codziennie na swojej ulicy
Są jednak też dobre strony tej pracy Listonosze są
na ogół lubiani i szanowani
w swych rejonach. Ludzie
dają dowody swej symp
W śród emerytów i renc
stów zwyczajowo przyjęte
jest oddawanie „końcówki"
z przekazów pieniężnych.
- Niewielkie są to pienią
dze - mówi jedna z emerytek. - Kilkadziesiąt groszy;
złotówka, bo na więcej nas
nie stać. Ale na kawkę listonosz sobie uzbiera.
W pogodne dni, kiedy nie
ma nawału korespondencji
pracę tą można uznać za
Sprzyja ona
przyjemną
utrzymaniu kondycji i przynosi satysfakcję, gdyż ludzie cieszą się z otrzyma nych listów.
Alicja Kołodziejska

im. Św. Jana z K~t

OKAZJA!

. ,. J-1

tel. 671 73 73

Lokata 12-miesięczna do

18,5%

(oprocentowanie Y.n1ic1111c)

Lokaty terminowe:

serdeczne podziękowanie
składa

Hanna Kędzierska z dziećmi.
2025350/A

zwłaszcza Boże

(oproccntowan-ic stale)

1 m-c do 15,5%
2 m-ce do 16,0%

A tr ak c yj ne

3 m-ce do 16 ,5 %
6 m-cy do 16,8%

kre dyty_!

GDAŃSK, UL WIELKOPOLSKA SA
TEL/FAX (058) 309-97-64
S il77Nl!Ml6

Reklama jest kuponem rabatowym

OGŁOSZENIA DROBNE W INTERNECIE
WWW.GRATKA.PL

"".,,.,.,,......,.,...,
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A.

PRACA

Rozbite

zniszczone, 0601/78-40-02
A 0602J722-790, auta, motocykle, powypadkowe.

A 0602/722-790

ZATRUONQ;

CHAŁUPNIKÓW

zatrudnimy,
gwarantujemy zbyt, dobre zarobki, urządzenia gratis- pracę
można rozpocząć bez nakładu.
Informacje bezpłatne. Prosimy
o znaczki 4z!. przesyłka polecona, ciężka, ,Agora' Żeromskiego
14, 84-150 Hel
LEKTORÓW języka angielskiego, niemieckiego, zatrudnię,
052/56-25-636, 0605/069-231
MAGISTRA i technika farmacji
zatrudni apteka w Bolszewie,
(058)572-00-50
MENAGERÓW, agentów zatrudni polsko- niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe. Tworzymy filie Lębork, Puck, Kościerzy
na, Kartuzy, Tczew, Władysła
wowo. Oferujemy korzystne warunki, tel. 0603/608-024
UCZNIÓW, dwóch do 17 lat,
w zawodzie elektro- instalatora,
Rumia Batorego 19
CHAŁUPNICTWO

-adresowanie, koperty cały kraj. Zarobki
400 -5.000 zł. Zgłoszenia listowne, koperta zwrotna ,A. R." 02326 Warszawa Al. Jerozolimskie
145/ 19

EKAMP~=::1
MŁODY, 22 lata, wykszt. zawodowe, prawo jazdy, po wojsku,
dy~oozycyjny, pilnie poszukuje
a "prócz akwizycji, tel. 777"
'111't0501)19-37-12
-

OGŁOSZENIA

-

MOTORVZACJA

FIAT 126p, biały, palony na klu-

powypadkowe
AUTA powypadkowe, skorodowane 0604/444-422
POWYPADKOWE uszkodzone,
zachodnie, (058)671-59-62,
0604/088-964!

WSZVSTKIE powypadkowe,
zniszczone, 058/531-28·56,
0602/65-32-88

145 tys. km, 12 700 zł, biały, CZ,
WS, stan techn. bdb, pilnie, cena
do uzgodnienia, tel. (0601 )6597-88, (058)347-61-68
MAZDA 626, 2.5 V6, 92 r., wersja sportowa, pełne wyposaże
nie, ABS, K, tel. (058)675-29-04,
(0604 )09-64-73
OPEL Kadett, 1,7 D, 1991,
11.000 zł, 0605/32-08·44,
068/562-82-29
POl"1NEZ biały, 88 r., 1,5, 5
garażowany, stan dob, 1 , , oUO zł, tel. (058)673-83-30
RENAULT Clio, 1,2 benz., 91 r.,
145 tys. km, 1O OOO zł, biały,
składak, AA, BS, R, EW, kpi.
opon zimowych, tel. (0502)08·
61-22
SCANIA, ciągnik siodłowy 400
KM V8, na resorach, 89 r., nieeksploatowany wPolsce, 49 OOO zł
do uzgodnienia, pilne, tel. 683·
35-06 po 19.00, (090)62-37-38,
(0501 )62-37-38
STAR 200, 84 r., plandeka, zielony, przegląd do Xll.2000 r.,
stan dobry, cena 900 zł, tel.
(0602)39-34-78
TOYOTA Corolla 1.3, 16 V, 90
koni mechanicznych, automat,
cena do uzgodnienia, 058/5612-039

]

ATRAKCYJNE! DostawczeMikrobusy- Osobowe- (refundacja- zastępcze), wypożyczalnia, (058)552-75-22,
0601 /65-16-72

budowlana, 590 mkw., uzbrojona,
82 OOO zł, tel. (0501 )45-54-35

sprzedaż, układanie,

Tel. cały
kraj 94-49; Taew 532-0180; Malbork 055-27282-99; Bytów 059/822Grudziądz
32·60,
056/463-84-97; Koście
rzyna 686-58-06, 686-2642; Starogard -Gd. 77514-99; Słupsk 059/842·
50-29
Sprzedaż, montaż.

OKOLICE Pucka, działka budowlana, 2700 mkw., 6zł mkw.,
położona przy drodze asfalło
wej, tel. (058)673-85-82

(058)672-78-38
PROJEKTY gotowe domów
do nabycia- Puck, 1OLutego
27 (składnica), 774-31-38.
Wofercie 400 sztuk

AUTO· Szyby Jaan. Sprzedaż,
montaż. Wrzesza 058/34412-81, Kościuszki 8; Orunia
058/309-02-51, Trakt św. Wojciecha 223; Gdynia 058/620·
49-77, Kapitańska 4; Elbląg
055/234-57-09, Metalowców 1;
Kwidzyn 055/279-28-12,
Piękna 3; Słupsk 059/842-5180, Przemysłowa 128
SCANIA, 400 KM, V8, na resorach, 89 r., nieeksploatowana
w Polsce, 50 OOO zł, na sam.
Man, Daf lub Volvo z plandeką,
pilne, tel. 683-35-06 po 19.00.
(090)62-37-38, (0501)62-37-38

[:RZEDAM J
CHŁAPOWO, działka

okna,
bramy,
ROLETY,
058/621-92-32, 058/672-12-17

SCHODY

budowla·

na, przy wąwozie Chłapowskim,
z widokiem na morze, tel.
(058)673-37-77
GNIEŻDŻEWO, działka budowlana, 977 mkw., plan domu. wi·
dok na zatokę, 25 OOO zt. tel.
673-37-77
JASTARNIA· centrum, bar gastronomiczny sprzedam, wydzierżwię, (058)676-11-28
LEŚNIEWO k. Pucka- działka
budowlana z planami, zezwoleniem na budowę. 622 m kw·
sprzedam, (058)771-12-19
NOWY Staw- dorn jednorodzinny, tel. 0551271-52-23
ODARGOWO, działki budowla·
ne przy lesie, z widokiem na morze, 3 km od Dębek, tel.
(058)673-37-77
PUCK, mieszkanie 2-pokojowe,
38,5 mkw. własnościowe, poretel.
sprzedam,
moncie,
(058)673-84-51 po 18.00
PUCK, mieszkanie 86 m kw.,
glazura, terakota, siła, telefon,
kominek, opomiarowane, tel.
(058)673-17-53
PUCK, mieszkanie 86 m kw.,
glazura, terakota, sita, telefon,
kominek, opomiarowane, tel.
(058)673-17-53

użytkowy 60 m kw, plus 20
mpiwnica, C. O, telefon. Parter
kamienicy, na wszelką działal
ność odnajmę, 058/562-91-19
po 20.00

REDA,
2-pokojowe, komfortowe, 400,·
kautja, (058)62143-23, 0602/705-002
miesięcznie,

TURYSTYKA

r

ALE wakacje! Zakopane,
,Hawrań"
pensjonaty
018/20-171-29
BAŁTYK-

Stegna, wesela, wczasy, 055/247-72-37
BUS 8-osobowy, (058)677-5475, 0603-332:140

CONCORDIA

kawalerka, komfortowa, 300,kautja, 0602J705-001
RUMIA Janowo, domek gospodarczy, okratowany, 22 m kw.,
odnajmę, na cichą produkcję,
działalność, tel. 671-06-98 po
17.00
WŁADYSŁAWOWO, wydzierża

WCZASY- Sulęczyno. Nowe
zienki, 058/684-42-23
USŁUGI RMNE

r=~::.=;::,w~,""-1

miejsce na działalność gow sezonie letnim,
(058)67 4-27-90
-

używane,

2 pokoje gratis, organizuje

ANTENY- radiowo-telewizyjne, satelitarne, cyfrowe, drugi konwerter, ustawienia, instalacja, montaż, 0601/6482-26

DOM

[

targowych, elewaCJe, obrazy,
portrety, studio reklamy,
(059)822-57-35

~~~

BOAZERIE, deski podłogowe, listwy, 058/342-54-31
KOMPLET skórzany, czarny, 3,
2, 1plus 2 pufy. Dwójka- funkcja
do spania.-2999 zł, 058/588-1183
KOMPLET skórzany, czarny, 3,
2, 1plus pufy, na dębie- 2499 zł,
058/588-11 ·83

BLACHARSKO dekarskie, tel.
0603/268-993
BRUKARSTWO, 0601-617-019
BUDOWA kompleksowa, ciesielstwo, remonty, (058)676-19-03
BUDOWLANE- kompleksowe remonty, 671-47-40,
17.00· 20.00

RADIOMAGNETOFON z CD
Jlta", 6 m-cy na gwarancji, 250
zł, tel. 673-11-86

CHŁODNICTWO

]

naprawa, urządzenia handlowe- lodówki, zamrażarki,
Rumia (058)671-14-98

HYDRAULICZNO· gazowe, c.o.,
(058)672-66-85, 0501-32-57-89

CYKLINIARSKIE, parkieciar-

remonty, 0601-65-67-74

skie, 672-08-13, 06041900587

cekolowanie,

tanio,

DŁUGI, handel, odzysk, 307-4216, 307-44-17

(058)672-17-63

SKUPUJĘ stale brojlery,
059/823-13-02, 823-25-57

KURKI odchowane,

Leśna

nię,

MABZYN
ROLNICZE

I

1O, droga na

CYKLOP siewnik zbożowy, Pelikan, (058)676-63-45

kamer, telewizorów, magnetowidów, Rumia, Tysiąclecia 6

KOMBAJN

.Volvo', 4

sztuki- sprzedam, 0602/28-96-

TRALKI betonowe- produkcja,

SNOPOWIĄZARKĘ Wartę

montaż,

mato używaną, 058/684-93-39

(058)678-22-35

z silnikiem Fiata 1500, p remon-

na zakup/zamianę
domu, mieszkania,
na zakup działki

RHODESIAN Ridgeback- psy
afrykańskie, 3-m i esięczne,

2,

gazowe do kurczaków.
Helios- grill. Producent ·
(089)524-05-30, www "8
l1os-grill.com.pl

mROWE

SAUNY

USŁUGI
montaż

blacharsko- dekarskie,

urządzeń

Żelistrzewo, Żytnia 23,

USŁUGI

szczenięta,

WÓZEK, spacerówka, zadbany,
tel. 673-60-12
YORKSHIRE teriery, rodowodo-

VIDEOFILMOWANIE, (058)678-

POLICEALNE Studium ObSpedycyjnej, Celnej,
Zarządzania, Marketingu.
Kurs Agenta Celnego. Rolex
Długi Targ 1-7, 305-75-30,
305-75-07. Elbląg 055/23357-82, Kwidzyn 055/279-39·
35, Słupsk 059/842-48-94,
Tczew 058/532-41-79, Starogard Gd. 058/562-96-09,
Wejherowo 058/672-16-46

we, sprzedam, Kwidzyn tel.

budowlane- budowa

055/279-38-33
UBEZPIECZENIA, niskie
stawki, zniżki- raty. Rumia
Dokerów 10, 671-08-92tel/fax, 0501-76-23-44

SPRZEDA2 kurczę! &-tygodniowych, kurnik llechowo, tel.
(058)67~17

po 16.00
FOKSTERIERKA krótkowłosa,
8-miesięczna,

058/562-14-94

UWAGA, hurtownie, sklepy.

56-59

parkiet, cyklinowanie, panele, szwedzka, (058)672-70·
87 rano, wieczorem, tanio,
solidnie

(058)676-02-58

31, 0602/24-11-11

kafelkowanie, (058)771-12-19

OGÓLNOBUDOWLANE,

lso.6/0/'53

(058)346-21-76, (058)305-83-

(058)673-86·66
OCIEPLANIE domów zewnętrz
ne- styropianem oraz między
ściennie pianką lub styropianem
Piantex, telefon
sypkim.
0602)78-96-82

PRZEDSTAWICIELSIWO
CKF
ul. Hetmańska 518
tel. (0-55) 235-59-09
Elbląg
Siybko! Tonio! Solidnie!

tanio!
0-602-

pomarszczone

SHAR-PEI

009

chłodniczych

KREDYTY
GOTÓWKOWE
KONSUMPCYJNE

sługi

zabiegi, 0603/389-680
KONSULTANT Diety Cambridge

48, 0501-800-378, 0604-706-

fińskie,

(052)34-62-753,
122-376

sidingu, rachunek Val, 2

lata gwarancji, tel. (058)673-28-

KREDYTY
DLA POm.!IOTÓW
GOSPODARCZYCH

KREDYTY
SAMOCHODOWE

ROŻ NA

GINEKOLOG

magnetofonów

sucz ·

43-74

USŁUGI blacharsko- dekarskie, Domatowo 13, tel.
(058)673-90-50

6

Gdańsk,

ul. Grunwaldzka 99/101

HIPOTECZNE

-

UKŁADANIE glazury, terakoty, 0602-55-32· 1O

671-01-06

tel. 346 12 81

-ŁÓDŻ motorowa „Jesion 111"-

ki rodowodowe, tel. (Ó58)663-

673-18-14

radioodbiorników,

Kartu-

cie, tel. 0601/62-72-88

zbożowy

01, 0604/711-768

magnetowidów,

piątki. Wylęgarnia

BIURO BROKERSKIE

KREDYTY

tel. 677 23 43
Hel
tel. O 605 390 053

kamer,

zamawiać:

zy, 058/681-21-04

ul. Pucka 17

NAPRAWA
telewizorów,

żwirow
5.11..

Puck
Pl. Wolności 24
tel. 673 46 33
Wejherowo

671-01-06

Ró2NE

tel. 058/552-81-11

KURKI odchowane,

NAPRAWA

zamawiać:

Marek Cichocki, Chwaszczyno,

KIOSK,

rożen przenośny

WESELA- długa limuzyna, tanio,

posażeniem,

(058)771-11-08

0602/61-95-59

z wy-

sprzedam, tel.

ZAOCZNE Liceum Ogólno-

Bransolety, łańcuszki z eloxalu już od 2 zł. oraz pierścionki, sygnety, obrączki
tombakowe, (032)266-96-57

kształcące , Policealne Studium Prawa Administracji,
zapisy: 673-27-16

Tygodnik Lokalny ■ kupon dla osoby fizycznej
uprawniający

Pakiet nr 4
treść:

do jednego

bezpłatnego ogłoszenia

drobnego do 20
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CO ZROBIĆ żeby Twoje ogtoszenie drobne ukazato się ZA DARMO

FIAT Cinquecento, (gotówka),
058/561-39-14, 0602/31-28-73

słów

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI
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KAFELKOWANIE,
MALOWANIE,

OLCHA, buk, dąb, drewno tartaczne- dłużycę, 0603/619-279
SZNAUCER Olbrzym, 2· szczeniaki, (059)811 -68-1 O

KURCZAKI odcnowane, Mechowo
kurnik, tel 675-59-17, 675-59-32
(grzeczn.)

domów, remonty, docieplania,

ARAN2ACJA wnętrz, stoisk

·1

~PRZEDAM -

KUPIĘ kurniki na terenie woj.
pomorskiego, 059/823-13·
02, 823-25-57

052/385-39-97,

Rumi

671-57-11

kupię,

dębowe

FRYlY

(058)672-78-38, 0501/012·
236

0602/326-748, 0602/272-873

ul.

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia pustaków i bloczków na Ka·
szubach, plus transport piasek
i pospółkę, Władysław JoskOW·
ski, Golica, 83-321 Mściszewice,
gm. Sulęczyno, tel. 058/685-00·
30, 058/681-62· 16

Tysiąclecia

6 m sześć. cena do

ne, barakowozy- zachodnie,

hotel Faltom

olchę- dłużycę

tartaczną kupię, tel. 0601/67-40-17

KONTENERY biurowe, sanitar-

50

NAPRAWA

spodarczą

DAEWOO Tico, gotówka.
058/561-39-14, 0602)31-28-73

0602J728-393 rozbite, osobowe,
dostawcze- gotówka.

WESELA
w cenie 100 zł
od osoby

(0-58)303-00-82, 0601/67-02-

INSTALACJE hydrauliczne,
gazowe, c.o. sanitarne, naprawa urządzeń gazowych,
771-14-36, 0604-753-173

Rumia ul.

rozbite,

FIAT Punto, (gotówka), 058/56139-14, 0602/31-28-73

ła

wię

I

rozpałkę

uzgodnienia, (058)673-61-62

1

KUPIĘ

BUK,

17 KW, 1,5 mkw, żebra żeliwne,

podania, pisma, umowy,
prace zlecone, tel. 679-1555, 0-501/178-796

w

r

WIDEOFILMOWANIE

NAPRAWA pralek, Puck,

lider wyjazdów autokarowych
wPolsce, najniższe ceny, wyśle
my gratis katalog, (052)581-1012, 581-10-13

grzewczy o mocy ciep!.

60· 100 szt. drzewo opalowe na

wtorki,

RÓ2:NE

nowe, 0-601/958-090

PRAWNIK-

KAFELKOWANIE, solidnie,
Puck, tel. (058)673-11-22 po
18.00

KOLN, Hamburg, Stuttgart, codziennie (058)677-06-06

REDA

bankiety. Wynajem sali, Buchna- Bolszewo,
(058)672-22-33

,I

()-6()2)613-043, 677-03-47

KOCIOŁ

przyjęcia,

REMONTY- kompleksowe,
malowanie, tapetowanie, cekolowanie, kafelkowanie, panele, szybko, solidnie, 67152-97

HYDRAULIKA· miedź, pla0601-66-45-08,
styk,
(058)671-89-33

KOBIAŁKI

WESELA

ELEKTRYK- uprawnienia,
elektryczne,
pogotowie
(058)671-12-44
HYDRAULICZNO· gazowe, ta·
nio, 0502/987-535

[ _ _:NN:__]
GDAŃSK Dolne Miasto, lokal

gwa-

rancja,

WYCINKI, gmina Osiek, domek
letniskowy, na dziłce, 1300
mkw, 0602J796-812

AUTO! Glas!

naprawy pralek automatycznych. Udzielamy gwarancji,
Bratnikow,
Ryszard

-producent

TCZEW mieszkanie, 4-pokojowe, 120 mkw, wdomu 2-rodzinnym. Parter 300 m kw, działki
w tym pozwolenia na budowę
garażu, 058/531-16-99, 562-37·
13

WŁADYSŁAWOWO, działka

DOMOWE

(058)671-27-35

PARKIET

WŁADYSŁAWOWO,

00 auta powypadkowe,
0-604-228·214
GD powypadkowe,
(058)556-96-25

do produkcji
żaluzji i rolet. Przedstawiciel
,Seltu'. Hurtownia ,Aspo',
11,
Wolności
Słupsk,
(059)84-032-70

STAROGARD· obiekt produkcyjno- mieszkalny, 600 mkw, dział·
ka 6000 mkw, wszystkie media.
Dowolne przeznaczenie, możli
we raty, cena 227.000 zł,
0601 /65-90· 70

dom z widokiem na morze, atrakcyjna lokalizacja, tel. (058)673-37-77

POMIARY instalacji elektrycznych, tel. (058)77 4-2666, 0601/682-442

MATERIAŁY

USTKA- trzypoko1owe, 48 m,
li piętro, (059)810-85-25

czyk, stan idealny, tel. 673-1691 po 21 .00

MAZDA 323F, 1,8 benz., 90 r.,

PUCK, os. Grodzisko, dziatki budowlane, widok na zatokę, atrakcyjna lokalizacja, tel. 673-37-77

DROBNE

• pod adresem lokalnego biura ogłoszeń
• pod adresem gdańskiego biura ogłoszeń

80-$94 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

[fil
~
~

podpis

WRZUĆ KUPON DO NłElUESKIEJ
SKRZYflllU DB

PRZEŚLIJ FAKSEM
• do lokalnego biura ogłoszeń
• do gdańskiego biura ogłoszeń

fax (058) 300-35-08

R-126B2/A/5

PROPOZY

12

piątek

23 czerwca 2000 r.

GONIEC

RUMSKI

Akcja Lato

Sopot

Bal
charytatywny
23 czerwca w Grand
Hotelu w Sopocie odbę
dzie się Wegetariański
Bal Charytatywny,
z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc zwierzętom.

'i

W Zespole Szkól nr} w Rumi odbyty się Targi
Zdrowej Żywności. Imprezę pr~ygatowcily: Elż
W zabawie wezmą udział
bieta Amb?, Lucyna·Łangowska i Aleksandra To- i, wybitni przedstawiciele
świata

kultury, polityki,
ochrony środowi
ska oraz zwolennicy wegetarianizmu z Polski i zagra nicy
Honorowym gościem bę
dzie Juliet Gellatley, założy
cielka brytyjŚkiej organizacji VIVA.
W programie przewidziana jest ro.in. zabawa
taneczna w salach i ogrodach Grand Hotelu, uczta
wegetariańska i wegańska,
wręczenie nagrody Wegetarianina Roku, aukcja
dziel sztuki, happeningi
i loteria fantowa oraz wybory miss balu.
działacze

·_ owano

liczne konkursy, m.m.na al umy; pła
, rysunki, modele jadlospi~9w ornz ko!1kurs literacki
promujący zdrowe odżY".{ianie. Odbył się takze konkurs ·

1linarny· .~na.__ najlepszego kuchcika ... W konkursie tym
zyosobowe drużyny z klas gimnazjalnych wykonywały ,
trawy ze' zdrowych'produktów_ od okiem fachowca··•~ ·":
charza Krystiana Sósriowskiego

,~~t:a:Ji_J„lf-_. . . .~-•filł

•.

.
· "
:

are
cze. z a u anu zdr<>,y.rej
A 'I'omaszews_ka przy uctz·
liny BofUty i Eweliily Lęsile
~

Odbył się też kiermasz książek,(dos.!arcz)1 je He11;ryk

:

'-Graff z hurtowni Oleńka). Opiekunem stoiska była Lucy-""
. na Langowska,•;a oma ali ·e· uczniowie: Łukasz Czwof- "
draki Kaćp Imprezę wz
'szkol

a a cz~c ar s czna,

(ajg)

anu

or

.

przy
-,,Czy wiesz. co

Fot Dorota Kaspruś

azjalnych~ Komisja, w ad które· weszła . osnows ;
_. . __ .
. ._._
rektor szkoły, Iwo
bo i uczennica kl VIIIb Oliwia Borkowska oceniała
domośd poszczególnych zespołów z zakresu pr

7 tys. uczniów szkól podstawowych, gimnazjalnych
i średnich, którzy dziś żegnają szkolę, do września
cieszyć się będzie swobodą, słońcem

ty

i przygodą.

r
Cytrus, sklep s ·o·

c

Lewiatan Marek Trella), Ur
Instytut Praw Zwierząt.

REKLAMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
gmina przeznacza ponad 45
tys. zł, z czego 17 tys. przekazano rumskim organizacjom na wsparcie akcji Lato,
czyli na ciekawy wypoczynek w mieście.

opieką
Na wypoczynek w bazie
w Choczewie zaprasza ZHP
Półkolonie jak zwykle przygotowały kościoły Parafia św.
Krzyża zaprasza na turnus
26.06-5.07, parafia NMP
26.06-7.07 i 10-21.07, zaś parafia św Józefa i Judy Tadeusza w dniach 26.06-7.07
oraz 31.07-11.08. Zorganizow1.ny wypoczynek dla dzieci
i młodzieży zapewniają również domy kultury: Od 17 do
29 lipca w godz. 10-14 MDK
prowadzić będzie w Dworku
pod Lipami gry i zabawy, jak
również zajęcia plastyczne,
wokalno-taneczne i teatralne. DK Janowo otwiera dla
dzieci podwoje na cale wakacje w godz. 9-15.30, również
przygotowując urozmaicone
zajęcia, tańce, zawody ikonkursy W klubie Zagórzak
przy ul. Żwirowej młodzież
będzie mogla spędzać czas
w lipcu od godz. 17 do 21.

Dzieci pod

Agencja Turystyczna ORNOWSKI~ VEL

.

.

organ1zu1e
e wycieczki (szkolne)
• pielgrzymki

e wczasy zagraniczne i krajowe
e wyjazdy indywidualne (konferencje, sympozja, pobyty szkoleniowe)
inne imprezy
e wczasy sanatoryjne
e transport turystyczny w kraju I za granicą
e kolonie. obozy w kraju i za granicą
e zielone

szkoły

e organizacja biesiad

1--~-----ł! NASZE HITY NA ROK 2000 ,WtOCHY
FRANCJA
FRANCJA „Paryż i okoliczne zamki"
FRANCJA
FRANCJA „Lazurowe Wybrzeże"
,, TR%Y STOLICE"
,,DWIE STOLICE"
PRAGA z zamkami
w,GRY
BENELUX
PIELGRZYMKA „Śladami świętych mieisc"
FRANCJA

1O
8
7
6
1O
7
5
5
6
6
19
1O

dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni
dni

od 780 zł
od 690 zł
od 575 zł
od 480 zł
od 51 5 zł
od 535 zł
od 200 zł
od 250 zł
od 475 zł
od 600 zł
od 2600 zł
od 1 26 5 zł

To i owo
na sportowo
Instytucje rumskie, promując zdrowy wypoczynek,
nastawiły się na dużą dawkę

zajęć

UWAGA'

Pozostało

jeszcze kilka wolnych miejsc!

Informacje: Biu ro ORNOWSKI TRAVEL
DH ABRAHAM, ul. Starowiejska 9, II p.
tel. 771 34 48

S-3339/ A/1006

sportowych. Od 31 lipca do 26 sierpnia w godz. 1014 MDK przeprowadzi
w Szkole Zasadniczej zajęcia
piłki nożnej, koszykówki,
unihokeja. Przez cale wakacje od godz. 16 do 19 w po-

dobne gry (oraz w siatkówna
janowskich boiskach, oczywiście pod nadzorem wychowawców DK. Duże, popołu
dniowe zawody przygotowuje MOSiR: na boiskach przy
ul. Pomorskiej i Krakowskiej
zostaną rozegrane turnieje
siatkówki i streetballa, na
boisku SALOS przy ul. Kokę) będzie można pograć

ścielnej zagrają piątki piłkar

skie. Dodatkowo MOSiR zaprasza na czwartki lekkoatletyczne i wakacje z tenisem; 13, 20 i 27 lipca w godz.
10-15 trenerzy szkolić będą
zwolenników biegania, zaś
w dniach 3-7, 10-14 lipca
oraz 14-18, 21-25, 28-31
sierpnia od godz. 8 do 13 bę
dzie można poćwiczyć na
kortach tenisowe zagrania.
Także Oratorium przy parafii
NMP zaplanowało zawody
streetballa (15.07 i 25.08)
oraz turniej bilardowy dla
uczniów gimnazjów i starszych (21-25 sierpnia).

Wycieczkowo
imprezowo
W planach wakacyjnych
warto uwzględnić jednodniowe wypady i rumskie
festyny MDK planuje dwie
wycieczki autokarowe - 21
lipca wokół Jez. Żarnowiec
kiego, a 18 sierpnia wokólpPętli Raduni (Kartuzy;
Chmielno, Wieżyca). Na rowerowe wycieczki będzie
się można wybrać w lipcu: 8
(MDK), 8 i 15 (ZHP), 22, zaś
w sierpniu: 5 i 19 (MDK), 19
i 31 (Oratorium, tylko dla
młodzieży powyżej V klasy).
Zaplanowano także dwa
pi_esze wypady w pobliskie
lasy: 11 lipca o godz.10

sprzed UM rusza rajd ekologiczny, a 12 sierpnia
sprzed harcówki rajd har. cerski.
Wprawdzie rumskie festyny są otwarte dla wszystkich, ale latem zawsze
uczestniczy w nich znacznie
więcej młodzieży Do parku
Żelewskiego przy ul. Filtrowej na zabawę zaproszono
Radio Plus - 27.06 w godz.
15-18 festyn promocyjny,
oraz DK Janowo - 8.07
w godz. 18-23 Piknik Country, a 19.08 od 15 do 23 odbędzie się Janowska Biesi"
da. 15.07 oraz 26.08 nad
wem przy Mickiewicza
MDK organizuje od godz. 19
Muzyczne Lato, natomiast 6
sierpnia w godz. 14-22 należy wpaść na stadion, by
wziąć udział w wielkim Jarmarku Kaszubskim przygotowanym przez MOSiR.

s

Organizatorzy
Większość imprez i zajęć
sportowych ma charakter
otwarty, można do nich
przystąpić w dowolnym
czasie, bez wcześniejszych
zapowiedzi. Jednak na pół
kolonie, wycieczki i niektóre turnieje trzeba się zapisać u organizatorów z wyprzedzeniem. Dlatego też
przypominamy numery telefonów, pod którymi moż
na uzyskać także więcej informacji o wakacyjnym wyparafia św.
poczynku:
Krzyża - 671-01-10; parafia
NMP i Oratorium - 671-0111; parafia św. Józefa i Judy
671-16-05;
Tadeusza
MDK - 671-07-37; DK Janowo - 671-82-93, MOSiR 671-07-49; ZHP - 671-0844.
Od przyszłego numeru
wprowadzimy specjalną
rubrykę z wakacyjnymi informacjami.
(PS)
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,,Szkuner"
84-120 Władysławowo
tel. 674-00-64

Dni otwarte hodowli
,i-10.1a-1-~i1•~

\el. (OSS) 23&-\0-50, 'ł.3&-~ . u\. r1::.71'._
\el. (OS9) S4\-4S-7\, la:/.

~\1tf!~l
RUMIA, UL. PADEREWSKIEOO 9

Dostawa do domu
~

na terenie
Rumi przy zamówieniu
powyżej

1 O zł

t•I. 611„52-87
czy~

PON.-SOB. 1• .00-22.00
NIED2' ELA 13.00 22 00

§

i
~

Hotel FALTOM
- : ..
., ..
~

,

zaprasza
na

zjeżdżalnie

wodne
-

W szklarniach można podziwiać najeżone kolcami
Hinz pieszczotliwie nazywa „fotelami teściowej".

złote

Szanowni Państwo/
Gdy będziecie Państwo przejeżdżać przez Władysławowo
- zapraszamy do odwiedzenia naszego SKLEPU
FIRMOWEGO znajdującego się w porcie rybyckim.
Do Państwa dyspozycji są ryby świeże oraz przetwory
rybne produkowane według sprawdzonych receptur. Stawiamy
bowiem na tradycję. Poza tym cena... niższa niż gdzie indziej.
Władysławowo

także

- to nie tylko plaża w okresie letnim ... to
smaczne ryby przez cały roki

Zapraszamy również do naszych sezonowych punktów
sprzedaży ryb przy ul. Hryniewieckiego i ul. Portowej
oraz do SMAŻALNI RYB również przy ul. Portowej.
S-33871A/995

tel. 771-22-79
-

----

kule, które pan Andrzej

P. P. ,,Hajwam"

WieFot. Andrzej Gojke

Największa

w Polsce hodowla katusów i sukulentów - Andrzeja Hinza w Rumi zaprasza miłośni
ków przyrody i niesamowitości. Warto zaproponować jej obejrzenie przyjezdnym.

Rumia, choć jest stosunkowo młodym miastem, posiada bardzo wiele atrakcji
przyciągających tu turystów.
Jedną z największych atrakcji Rumi, zwabiającą tu wiele wycieczek, a także turystów indywidualnych, jest
n ·~ększa w Polsce i jedna
jwiększych w Europie
owla kaktusów i sukulentów państwa Hinzów.
Na ponad 1000 m2 pod
szkłem podziwiać można blisko 6000 tys. gatunków, odmian i mutacji wśród ok. 220
tys. sztuk roślin. Początek tej

kolczastej hodowli dało kilka zaledwie roślinek przywiezionych przed niespełna
pół wiekiem przez maryna rzy - przyjaciół i znajomych
Stanisława Hinza, założy
ciela kolekcji.
O historii hodowli i kaktusach chętnie opowiada
prowadzący ją obecnie Andrzej Hinz, syn Stanisława.
- Serdecznie zapraszamy wyszystkich miłośni
ków kaktusów i sukulentów do odwiedzenia naszej
hodowli. Poza tym że warto
zobaczyć naszą sporą ko-

lekcję tych roślin, staramy
się też odpowiedzieć na
dotyczące ich hodowli py-

tania - mówi Andrzej Hinz.
W szklarniach podziwiać
można m. in. najeżone dugimi kolcami złote kule
o niemal metrowej średni
cy; zwane żartobliwie (?)
fotelami teściowej. Górują
nad nimi wysmukłe głowy
starców. Jest też przedstawiciel największego gatunku katusów - corregia gigantea, który w naturalnych warunkach osiąga
nawet 15 metrów wysoko-

informuje swoich P.T. Klientów
o otwarciu nowego salonu sprzedaży
w Redzie Pieleszewie przy ul. Wejherowskiej 21,
do którego zaprasza od 19 czerwca.
HORMANN

Tel: 678-47-70
678-47-78

ści.
Wstęp jest
niedziałku

wolny Od podo
piątku
w godz. 7.00-17.00, sob.
8.00-15.00.
(ANGO)
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@

WEJHEROWO
ul.Rzeźnicka 2F
tel. 672-63-49
· pawilon 17

RUMIA
ul.Dąbrowskiego

2

tel. 679-38-05
D.H."EWA"

lnforn,acja handlowa:

WŁADYSŁAWOWO

PUCK
ul.Towarowa 17A
ul.M.D.Lot. 24
tel. 67 4-22-69
tel. 673-27-63
~
•o•~r+ ... :,ol,1rgrrt:n,edL'lt_;c:.• t:iryfyrulaksit-Cho
pasaż I piętro
obok L.O.
• Opłata aktywacyjna 15 zł + VAT dolicz.ana jest do pierwszego rachunku.
v,
Liczba zestawów promocyjnych ograniczona. Telefony działają wyłącznie z kartą aktywacyjną sieci Plus GSM.
w sprzedaży także zestawy Simplus

I
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RUMSKI

Turniej
w Redzie

Zabawy na sto dwa

sporktóra była przewidziana w kalendarzu imprez dla szkól ponadgimnazjalnych, był powiatowy turniej piłki nożnej, który odbył się na stadionie MOSiR
w Redzie. Rumię w tej imreprezentowali
prezie
uczniowie I Liceum Ogólnostatnią imprezą

tową,

wiącą się

czyło

200 absolwentów klas
szóstych ósmych.
Salę własnoręcznie udekorowali uczniowie. Torty;
kanapki i inne smakołyki
przygotowane
zostały
przez mamy, które czujnym
okiem

Impreza rozpoczęła się
polonezem.
uroczystym
Szybko jednak zniknął dostojny klimat i uczniowie
wraz ze swoimi wychowawcami wspólnie zaczęli
zabawę przy dźwiękach
ulubionej muzyki nastolatków. W zabawie uczestni-

na młodzież, bado godz. 22. Dużo
emocji wywołały konkursy;
w których brały udział także wychowawczynie. Jedną
ze zwyciężczyń została Kamila Hinca, która dla swojej klasy VI b wygrała butelkę szampana - ma się
rozumieć bezalkoholowego.
ósmych
W klasach
chłopcy byli trochę bardziej nieśmiali niż ich koledzy z młodszych klas.
natomiast
Dziewczyny
zerkały

Serdeczny druhu przybywaj wesela z nami zaży
waj - takie oto motto towarzyszyło zabawom
z okazji zakończenia roku szkolnego 15 i 16
czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi.

z fantazyjnymi fryzurami
i w wieczorowych kreacjach tworzyły raczej karnawałowy klimat.
- Bardzo podoba mi się
takie zakończenie roku
szkolnego - mówi Asia
Liesk, uczennica z VIII a świetna zabawa. To prawdziwe pożegnanie „podstawówki". Wybieram się do
LO 1 w Rumi. Napewno
miło będę wspominać lata
spędzone w podstawówce.
Dużym uznaniem cieszył
się didżej ze szkoły tańca

Szczepan, ze

swoją niezłą

kolekcję

najnowszych
przebojów, które uczniowie dedykowali nauczycielom.
Zabawa była wyśmieni
ta, niektórzy tak się roztańczyli, że pozdejmowali
buty.
Wieczorem, szaleństwa
się

pozostało

zakończyły

tylko rozdanie świadectw.
Na szczęście wszyscy zdali
i spotkają się znowu po
wakacjach.
(DorKa)

kształcącego .

- Poziom rozgrywek był
wysoki. Zdecydowanie najlepsza była drużyna Zespołu
Samochodowych
Szkół
z Wejherowa. Zaskoczyła
mnie pozytywnie postawa
drużyny z Rumi, która
w ostatnim meczu grając
w niepełnym składzie pokonała licealistów z Redy 1:0.
Dzięki temu zajęła 2 miejsce
w turnieju - powiedział Andrzej Byczkowski organiza tor zawodów powiatowych. Szkoda, że nie było pienię
dzy; aby zorganizować turniej wojewódzki. Uważam,
że w przyszłym roku trzeba
o tym pomyśleć.

GMS

Wyniki turnieju:
ZSS

Wejherowo-?",.

Wejherowo 4:2, ZSS

L

Reda 5:1. ZSS-I LO Rumie1

_6:0, ZSE-10 Reda 0:2

ZSE-I LO 1:0, I LO - LO
' Reda 1:0, ZSS-LO Reda 5:1
Końcowa _kolejność

:

1. ZSS Wejherowo

,2. I LO Rumia

Impreza

rozpoczęła si ę

... ale jak

uroczystym polonezem ...

widać

nie tylko poloneza

tańczono.
Fot. Dorota Kaspruś

Fot. Dorota Kaspruś

'. 3. LO Reda
4. ZSE Wejherowo
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Od godziny 16.00 „ Witajcie wakacje"

'/.loito-

rok

na

,.,

rotex@rotex pl

www.roteJ:. I

15%

TARGOWISKO RUMIA,ul. Kościelna

0-58105 75-30, 30,-75-07

Występy dla dzieci
* Gry i zabawy
* Konkursy i zawody - zapraszamy dzieci z rolkami
* Mini-dyskoteka

*

l974

PCV, ALU, rolety zewnętrme i markizy
Bramy garażowe

8
doradztwo techniczne, pomiar, transport-gratis! ~.

np. okno PCV 1,5/1,5 m RU - 499zl netto
Rum ia, ul. Młyńska 8
tel. 671-93-41, 6 71- 57 -6 8, 671- 93 -44

~~

HURTOWNIA PATRONACKA

B~-LI~
system

OFERUJE W CENACH PRODUCENTA

•

• Cement, wapno
• Kleje do płytek ceramicznych
• Kleje do systemów ociepleń
• Tynki akrylowe i mineralne
• Płyty kartonowo-gipsowe .RIGIPS"

• Styropian
• Wełna mineralna .PARO(•
• Wełna szklana .ISOVER GULLFIBER'
• Ceramika budovAana •WIENERBERGER• .POROTHERM•
• Papy izolacyjne i masy hydroizolacyjne

TR A NSPORT GRATI S ! DOS TAWY N A T EL E FO N !

RUMIA, ul. Dąbrowskiego 147, tel. 679-51-15

Od godziny 20.00 „SOB ÓTKA 2000"
* Ognisko
* Biesiada
* Konkurs w rzucie lotkami
* Zabawa taneczna
* Ogródki piwne

W części artystycznej będą Państwa zabawiały zespoły „Artus" i „Kasat"

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WSTĘP WOLNY!
S-3356/Ai1006

Piłka nożna

a
piątek
23 czerwca 2000 r.

Podsumowali udany sezon
■

a

Czwarty

półfinalista

zowe wtorkowych barażach, zaś finaliści i zdobywca pucharu
znany był wczoraj, ale
o tym ze względu na cykl
wydawniczy w następnym
wydaniu „Gońcau Dotychczas wiadomo, że w sobotnich eliminacjach do półfi
stał wyłoniony

u
Młodzi piłkarze

MKS
Orkan Rumia, roczniki
1985/86 i 1987/88 minionej niedzieli zaproszeni zostali przez kierownictwo klubu na
uroczyste zakończenie
sezonu.
dbyło się

W dniach 17 i 18
czerwca, na boisku
osiedlowym w Janowie,
odbyły się eliminacje
Pucharu Janowa. Jest to
już IX edycja tej imprezy. Do zamknięcia tego
numeru poznaliśmy
trzech półfinalistów
turnieju.

nału awansowała drużyna

Dalmors Rumia. W niedzielę natomiast, rozgrywki miały bardziej rozbudowany charakter Najpierw
został rozegrany baraż pomiędzy drużyną juniorów
OKS, oraz drużyną o na-

zwie Chiny; składającą się
w znacznej części z seniorów OKS. W meczu tym po
rzutach karnych zwyciężyli
Chińczycy.
W
grupie
uczestniczyły jeszcze drużyny FC Pirania, _Madej
oraz Poco Loco (mieszanka
zawodników Orkana Rumia oraz OKS Janowo). •
Najsłabsza w grupie okazała się Pirania, a walka
o awans rozstrzygnęła się
między pozostałymi trzema
drużynami. Ostatecznie, do
półfinałów
drużyny

awansowały

składające

się

z zawodników naszych,
rumskich klubów; czyli Poco Loco i Chiny. Chiny
w półfinałach spotkały się
z Dalmorsami, a Poco Loco
ze zwycięzcą wtorkowych
baraży, ale o tym za tydzień. Szkoda tylko, że
w tym roku zawody zgromadziły

mniejszą

uczestników

niż

liczbę

zazwyczaj,

chociaż finały zapowiadają

się

ciekawie.
(ruti)

ono w plene-

w popularnym Piekieł

ku. Oba zespoły uplasowaw środku tabeli, prezentując dobrą formę i ciekawa grę Duża w tym zasługa trenerów: Romana
Ratajczaka i Jarosława
Mamrota. Rocznik 1985/86
od nowego sezonu poprowadzi Jarosław Formela
a Roman Ratajczak zajmie
się szkoleniem najmłod
szych, urodzonych w latach
1989/90.
Do najlepszych zawodników w zespole Jarosława
Mamrota (rocznik 1987/88)
należeli w minionym sezonie: Krzysztof Grzenia najlepszy strzelec, Mateusz
Rolka - bramkarz i Łukasz
ł • iński - kapitan druży; zespole Romana RataJczaka na szczególne wyróżnienie zasłużyli: trenujący 4 lata, tj. od powstania
drużyny; Piotr Mitura, Rafał i Norbert Siemaszko,
Piotr
Syrocki,
Paweł
Bronk, Aleksander Lewandowski i Andrzej Kobylski.
Do wyróżniających się zawodników należał też Ł u kasz Garstkowiak, szkoda
że obecnie nie trenuje.
ły się

Sztuki walki

Egzamin
u karatekó
Przy ognisku pieczono wspólnie
Zajęcia przygotowujące
drużyny

do nowego sezonu
rozpoczną się na poczatku
sierpnia, a w II połowie
sierpnia odbędzie
się
w Żelistrzewie obóz treningowy. Chętni do gry
w zespołach młodzieżo
wych mogą zgłaszać się do
trenerów; szczególnie dotyczy to nowo tworzonej
przez trenera Romana Ra tajczaka drużyny; składają
cej się z chłopców urodzonych w latach 1989/90. Pamiątkowe

kiełbaski.

bu Jerzy Nowak. Po części
oficjalnej zapłonęło ognisko, smażono smakowite

we było dzięki zaangażo
waniu sponsorów i rodziców.

kiełbaski, były także pączki

i napoje. Spotkanie

możli-

KiBic
ZdJęcia

Kazimierz Bielicki

podziękowania

za występy w sezonie
1999\2000 wręczał młodym
piłkarzom wiceprezes klu-

W niedzielę

przystąpiło

ponad 30 uczestników.
Fot Kazimierz Bielicki

Działacze

w Rumi.

dyskutowali na

przyszłością piłki nożnej

W zespole Romana Ratajczaka
m.in. Norbert Siemaszko.

wyróżnienie otrzymał

· towarzyszenie Budo~ kan-Sakura było w minioną niedzielę organizatorem egzaminu dla trenują
cych karate. Egzaminy ze
zdobytych umiejętności organizowane są dwa razy
w roku - w grudniu i czerwcu. Zdany egzamin oznacza
uzyskanie wyższego stopnia.
W niedzielę przystąpiło
do sprawdzianu ponad
trzydziestu uczestników.
Poprzedził go tzw. egzamin
wewnętrzny - pierwsze sito

eliminacyjne.

Sprawdzian
na wysokim poziomie, udało się go
zdać zaledwie kilku osobom.
Kolejnym etapem szkolenia karateków należących
do Budokan-Sakura będą ,·
obozy letnie. Obóz dla mło
dzieży odbędzie się w Potę
gowie, natomiast rodzinny
obóz wypoczynkowo-treningowy zorganizowany zostanie w Lubiatowie.
•
umiejętności stał
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REDA:

Pokaz gołębi pocztowych, żonglowania piłeczką tenisową, mecz
Salos kontra Straż Miejska i Pożarna to tylko
niektóre z atrakcji, jakie w tym roku przygotowali organizatorzy festynu św. Jana Bosko,
który odbył się w minioną niedzielę na boiskach
Salos przy parafii Pod-

"

ut

Gdańska

biuro obsługi klientów:
ul. Poznai'i,,la l-.:1, Gdynia ·
od ponied.zialku tło piqtirn

wyższenia Krzyża Świę

.I

tego.

od 8.00 do ](j,0()

OBSŁUGA

lat ubiegłych,
przed końcem roku
szkolnego, salezjanie z parafii Św: Krzyża organizują
fes tyn. W tym roku i pogoda
dopisała i licznie przybyli
parafianie.
- Z księdzem Bosko za wsze jest bosko. Co roku załatwia nam pogodę - mówi
!<s. Wojciech Mielewczyk, jeden z organizatorów imprezy. - W przygotowania festynu angażują się parafianie.
Pomagają go przeprowadzić.
Panie pieką ciasta, a mło
dzież z różnych grup parafialnych sprzedaje je. Czuwa
też nad sprawnym przebiegiem konkurencji sprawnościowych, przygotowanych
dla dzieci. Jestem im za to
bardzo wdzięczny. Tym bardziej, że niedługo odchodzę
z parafii - dodaje.
Dla najmłodszych przygotowano liczne gry i konkursy.
By otrzymać dyplom uczestnika festynu, dzieci musiały
narysować, jak wygląda niedziela w ich domu, a także
zaliczyć rzuty do celu oraz
łapanie rybki na haczyk.
- Niby łatwo się rzuca, ale
parę razy nie trafiłem. Najwięcej problemu miałem ze
złowieniem rybki - mówi
siedmioletni Kamil.
Atrakcją dla chłopców
był pokaz żonglerki piłki tenisowej w wykonaniu 19letniego Jacka Górzewskiego z Elbląga.
- Od 11 roku życia zaczą
łem podbijać piłeczkę do tenisa ziemnego. W zeszłym
roku, 11 listopada ustanowiłem nowy rekord w podbijaniu - ponad 35 tys. razy
w czasie 5 godzin 28 minut
i 59 sekund - powiedział na
wstępie Jacek.

KASZTEL"

Tradycją

tydzień

BHP

SZKOLENIA
WYPADKI
INSTRUKCJE

kl. ()61 88 88 wew. ~2. :ł3
<'-mail:

infi)mi..,.szkaniaJiJamrm·x.pl
\\Ww.lamnH'x.pl

PORADY KADROWE
DORADZTWO PRAWNE

Hildebrandt
BIURO BHP WEJHEROWO
ul. I Bryg. Panc. WP 32
(obok Urzędu Pracy)
TEL. (O 58) 672 67 50

W festynie wzięło u~ział bardzo dużo młodzieży.

Fot. Dorota

S·3203/All49

Kaspruś

Chłopcy byli ciekawi, ile
razy podbija w ciągu 10 minut, czy umie też innymi
piłkami.

- Przez 10 minut podbij am około tysiąca razy.
Umiem żonglować różnymi
piłkami, a nawet jabłkiem odparł Jacek.
Zespół Efekt z Gdyni
uświetnił swoim występem
większą część imprezy; na
której również zaprezentował się zespół folklorystyczny ze Szkoły Podstawowej
w Mostach i Dębogórzu oraz
zespół Renoma.
Specjalnym gościem była
orkiestra dęta Mietek Band
z parafii św. Wawrzyńca
z Luzina, po występie której
rozp.oczął się mecz pomię
dzy Strażą Pożarną wspartą
siłami Straży Miejskiej a
Salos. Zwyciężyli gospodarze 4:2.
Dużym
zainteresowaniem przez cały czas trwania festynu, cieszyła się loteria fantowa. Za trzy złote
można

było

wylosować

atrakcyjne nagrody m.in.
kwiaty, a wśród nich pnącą
truskawkę, a także książki,
klocki Lego.
(ska)

Nie lada wyzwaniem dla najmłodszych był konkurs rysowania niedzieli w swoim domu.
Fot Dorota Kaspruś

Bank SpółdZiełczy w Rumi
84-230 Rumia. ul. Morska 21
teł. 05816710038. fax: 058 / 671 26 39
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Balex Metal spółka z o. o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C
tel. /0 58/ 778 44 44. 778 44 45, fax /0 58/ 778 44 55
e-mail: bal ex@ ba lex.com. pl
Oddział Gdańsk ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /0 58/ 344 7 4 90
Oddział Słupsk ul. Dwernickiego 21, tel./fax /0 59/ 842 81 31
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