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W tym miejscu

doszło

do wybuchu.
Fot. Andrzej Gojke

W wyniku eksplozji do jakiej doszło
21 czerwca w magazynie Zakładu
Produkcji Aerozoli „Champion Color" zginął 42- letni pracownik firmy Wiesław Sz.

ubiegłorocznego

I zjazdu, którego
inicjatorem był

starosta wejherowski Grzegorz

Szalewski.

str. 9

Do wybuchu doszło tuż po godzinie 13,
chwilę potem jak do magazynu wszedł
Wiesław Sz. Jak udało się nieoficjalnie
ustalić reporterowi „Gońca" w firmie już
tego dnia zakończyła się praca i nie wiadomo po co pracownik wszedł do pomieszczeń, w których przechowywano
używany do produkcji aerozoli rozcień
czalnik.
- W chwili eksplozji byłem w garażu
służbowym, wykegłem na ulicę, jakaś kobieta krzyczała: -,,Tam wybuchła bomba".
Wpadłem szybko do dyżurki i powiadomiłem wszystkie służby Zintegrowanego
Systemu Ratowniczego. Na miejsce zdarzenia pobiegli natychmiast obecni na
służbie strażnicy. Po kilku minutach przyjechała straż pożarna i policja. Ci pierwsi
jednocześnie dogaszali powstały w wyniku wybuchu pożar i udzielali pomocy cięż
ko rannemu pracownikowi firmy Po około
kwadransie na miejsce tragedii przyjechała karetka. Niestety; poparzenia mężczy
zny okazały się zbyt rozległe i poważne, by
można było mu pomóc i pomimo wysiłków
załogi pogotowia zmarł.
Jako jedną z prawdopodobnych przyczyn wybuchu wymienia się samozapłon
oparów rozpuszczalnika, jednak jednoznacznie będą się mogli wypowiedzieć
eksperci.
- Przyczyny eksplozji zbadają powołani
przez nas biegli z Laboratorium Kryminalistyki Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku, którzy zabezpieczali materiał
dowodowy na miejscu zdarzenia - poinformował podkomisarz Ryszard Żuralski,
komendant policji w Rumi.
w

Unihokeiści

„4-ki" w I lidze
Rumski zespół
unihokeistów

Uczniowskiego
Klubu Sportowe
go ,,4-ki" już od
wielu lat jest
jednym z najlep-

szych zespołów
w województwie
pomorskim.

st~ 15

Fot AFP

I

anusz Zabłocki wywalczył IV miejsce
Jl w międzynarodowym konkursie florystycznym na Filipinach, w którym uczestniczyli reprezentanci 43 państw.
Najlepsi floryści wytypowani w poszczególnych krajach konkurowali o puchar przechodni za mistrzowskie ułożenie kompozycji
kwiatowych. W tym roku konkurs zorganizowano w Manili na Filipinach. Tematem
wiodącym były "Trendy roku 2000 - praca
z naturą"
(B.Mir.)
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Kompozycja Janusza
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Najlepsza uczennica w Rumi

fQri..P'!~<;>.gą

Zwodowane ... morze

: Jeśli

.ma
:problem

l~J M~e~skiej

Biblio~ece ~~b~icznej miała
~ 'r.f!f! m1eJsce promocJa ks1ązki zatytułowa
nej „Siódme morze" autorstwa rumianina Józefa Franciszka Wójcika. Po „Prezydencie
Hebryd" i zbiorze opowiadań z „Darem Mło
dzieży" w tytule jest to trzecia pozycja książ
kowa tego autora.
,,Siódme morze" to kontynuacja „Prezydenta Hebryd", ale znacznie łatwiejsza w odbiorze.
- Książka jest w pewnym sensie dokumentem, chociaż wcale nie z zamiaru i nie
z myślą o potomnych powstała - powiedział
autor - przeciwnie, dotyczy aktualnych
spraw i dzisiejszych ludzi.
,,Siódme morze" jest już znane Czytelnikom, ponieważ kilkanaście odcinków drukowano przed kilkoma laty w „Gońcu Rumskim"
Józef Franciszek Wójcik pochodzi z połu
dnia kraju, wywodzi się z rodziny o tradycjach wojskowych. Po ukończeniu WSMW
służył krótko na okrętach desantowych
w Świnoujściu, skąd w 1970 roku trafił do
Studium Wojskowego przy Wyższej Szkole
Morskiej w Gdyni. gdzie dosłużył się stopnia
komandora podporucznika oraz ukończył
studia magisterskie. Pływał na statkach handlowych u armatorów zagranicznych. Podczas wojny w Zatoce Perskiej pływał w tamtejszym rejonie na tankowcach. Przed kilkoma laty trafił na „Dar Młodzieży", kiedy ża
glowiec wypływał w rejs do Japonii, Z tego
rejsu powstały krótkie opowiadania i reportaże. Autor, zapytany przez nas o dalsze plany literackie stwierdził. że w najbliższym
czasie nie przymierza się do czegoś nowego,
ale kto wie. Jak sam przyznaje, po pióro się
gnął nie z pobudek literackich, ale raczej politycznych.
(SAga)

Rodzina
w fotografii
związku z obchodami Roku Jubileuszowego Akcja Katolicka w Rumi
organizuje Tydzień Kultury Chrześcijań
skiej, w ramach którego ogłasza konkurs
plastyczno-fotograficzny
zatytułowany
,,Rodzina"
Do konkursu można zgłaszać prace
wykonane w dowolneJ technice: rysunek,
olej, akwarela, grafika. fotografia i inne.
Będą one oceniane w dwóch kategoriach do 15 lat i powyżej 15 lat Prace, wraz
z danymi autora, należy dostarczyć do 15
września pod adresem: Miejski Dom Kultury w Rumi, ul. Mickiewicza 19. Dla
uczestników konkursu przewidziano liczne nagrody. Planowana jest aukcja prac
na potrzeby Kościoła Katolickiego na
Wschodzie. Autorów prosi się o zaznaczenie, czy deklarują wolę przekazania swoich prac na aukcję.
(SAga)

Do zobaczenia
w Rewie
uż

jutro nastąpi uroczyste otwarcie sezonu letniego w Rewie. Od godziny 15 na
,plaży trwać będą turnieje sołectw, konkursy dla dzieci i publiczności, a także występy
zespołów muzycznych. O godzinie 22 rozpocznie się dyskoteka.
Społeczność Gminy Kosakowo serdecznie zaprasza wszystkich spragmonych
czynnego wypoczynku i kąpieli w promieniach słońca i morskiej wodzie.
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni
informuje, że na okres wakacji uruchomiona została linia sezonowa pospieszna „M",
która kursować będzie w soboty i niedziele
w tzw; dni plażowe na trasie Rumia Dworzec PKP - Rewa przez osiedle Janowo, Kazimierz i Pierwoszyno. O tym, czy linia „M"
funkcjonuje w danym dniu moża dowiadywać się pod nr tel. 620-89-10 i 621-86-11.
(SAga)
"
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■ Porad.mewo rodzim1e
:Każdy z miesz!<ań:~ów,Rumi może skorzy
stać z bezpłameJ, dyskretnej pomocy. te
rapeutycznej
Specjaliści · przyjmuJą w siedzibie MieJ
ski~go Ośrodka"' ton1()cy SpołeczpeJ yl
Abrahama 17, ;teL 67.:'10-556 or~z
· w punkcie porad ul. Stoczniowców 7
■ ~ p~chologa:
wtorek w godz 14.30-18.30
. L0Vartęt~ g()clz: )1.39,- 16.30
; pu,r:ikt p<:>rad · por1iedzialek godz.8.45
12.45
: Specjaliści poma~ają przezwycięży; pru
: blemy związane z samotnością, rozwoda-

Małgorzata Bożek

w tym roku

ukończyła

klasę szóstą w

Szkole
Podstawowej nr 4 ze
średnią 6.0. Najbardziej lubi matematykę.
Duż_o czyta. Jeździ na
rowerze. Gra z kolegami w piłkę nożną.
- Małgosia lubi się uczyć.
Do południa ma zajęcia,
później liczne kółka przedmiotowe - biologiczne, teatralne, rekreacyjne, a wieczorem siada do nauki. Jest
bardzo systematyczna, na
bieżąco odrabia lekcje. Trochę bałam się o jej zdrowie,
ale obawy zniknęły Za ten
wkład pracy należą się jej
wys'okie oceny - mówi pani
Zofia, mama Małgosi.
Państwo

Bożkowie

mieszkają w Rumi od 1994
roku. Przeprowadzili się tu taj z Mińska Mazowieckiego. Małgosia pierwsze sukcesy
zaczęła
odnosić
w przedszkolu. Wzięła
udział w konkursie plastycznym: .. Rumia dzisiaj
i jutro" Namalowała kościół ze Starej Rumi. Otrzymała wyróżnienie. Po raz
pierwszy też wtedy wystą
piła przed szerszą publicznością w przedstawieniu
,,Kopciuszek", grając Wróż
kę.

- Zawsze była śmiała
i dobrze się uczyła - dodaje
pani Zofia.
- Im wyższa klasa tym
wyższą mam średnią - mówi Małgosia.
Klasę

piątą

ukończyła

z wynikiem 5.6. Podobnie,
pierwsze półrocze w klasie

:

:)ni, s?orop,am1„ roą~iI1nynii ~9nm~'iallli,

: trndr1ościa~.i ·. wychowawczym1, ,; brakiem
, pracy 1 stresem.

;■ Konsultacje przy problemach alkoholo ~
:wych:

:.:::..:..___....c.....:.:~~---'--·•~---- _______,
Matematyka to jest taki przedmiot, który wystarczy
zrozumieć - mówi Małgosia.
Fot. DorotaKaspruś
szóstej. Z matematyki, angielskiego, historii i wychowania fizycznego nie miała
szóstek. Zapracowała na
nie w następnym semestrze.
Obecnie uczy się grać na
gitarze. Jak sama mówi,
umie zagrać na razie cztery
piosenki
Najczęściej
bierze
udział w konkursach z ma tematyki. której - jak powiada - nie musi się uczyć.
- To jest taki przedmiot, podobnie jak fizyka, który wystarczy zrozumieć - mówi
Małgosia.
Dużo czyta - książki
przygodowe i obyczajowe.
Orzeszkowa i Niziurski to
jej ulubieni autorzy. Z cza-

sopism ceni sobie „National
Geographic" i „Świat Wiedzy" Zawarte tam informa cje wykorzystuje w przygotowaniu zagadnień z danego tematu.
25 czerwca po raz pierwszy wyjechała na kolonie.
Przebywa w Beskidzie Ży
wieckim. Wybiera się też na
wczasy z rodzicami. Pozostałe dni sama sobie zagospodaruje.
- Na pewno nie będę się
nudzić. Jeżeli pogoda dopisze, to z koleżankami pojeż
dżę na rowerze, a z kolega mi zagram w piłkę nożną.
Na deszczowe dni pozostały
moje ulubione książki mówi Małgosia.
(ska)

Po raz pierwszy laureaci szkolnych olimpiad oraz
ich opiekunowie spotkali się z burmistrzem miasta. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy
i zachętę do dalszej pracy.
Dotychczas
różniającej

część

wy-

się młodzieży

nagradzana była stypendiami. Jednak łatwiej je
było zdobyć licealistom
i studentom. Dlatego też
burmistrz Jan Klawiter postanowił

uhonorować

uczniów szkół samorządo
wych przodujących w konkursach przedmiotowych
lub sportowych.
W minionym tygodniu
do UM przybyło aż 40 wyróżnionych
uczniów.
Otrzymali honorowe dyplomy i książkę o dziejach
Rumi. Zaproszono również
ich szkolnych opiekunów

i trenerów, dzięki którym
mogli osiągać tak dobre
wyniki w ulubionych przez
siebie dyscyplinach czy
przedmiotach.
- Macie duży zasób wiedzy, duże osiągnięcia, powinniście je więc dobrze
spożytkować. Musicie być
bardziej aktywni w życiu zachęcał młodzież burmistrz Klawiter. Wspomniał też o planach zorganizowania w mieście laboratorium fizycznego, dostępnego dla wszystkich
zainteresowanych uczniów,
co mocno ucieszyło Monikę
Marzec, miłośniczkę fizyki.

;~.])yżury pedagoga:
, wtorekw godz: 7.30.; 13
, piątek w godz, 730~ 11J0
lpunkt porad-czwartek 7.30-11.30
!Pedagodzf poma.gaJą .przy „trudrioś~i§!Ch
,wycll?~aw~zych,· pr9blema~h .s~ł<Ólnych .
•' rodzinnych konf1ikta~h
..

111 Dyżury radcy prawnego:
;poniedziałek w godz.15-18

~środ~ w go~. 1.5.~0-18.00
~.• J?,rClblępiycUk,ółloląwe, przelll.()C tv:. rodzinie
; Zespół ..·KonsultacyJny \Miejskiej KomisJl
. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1
tel. i 671-94- 73 pyzury co ct111gi
"piątekw gqdz. 17)9 w siedzibie ·straży
Miejskiej uL Abrahama 17
Punkt konsultacyjny Demokratycznej Unii
:Kobiet~' Katarzyna Domańska tel. kom. (0604} 312-652 we \Vtorkigodz. 10-12.
·

'w ~urni,

■ Straż Miej~

•Zgłoszenia os ób,padużywających alkoho,.
lu, skargi osób doświadczających przeri10cy przyjmuJe też komendant SM Marek
,i.Jereczek·w·
poniedziałki w godz. 13 - 17
,środy w godz. 11 ~ 13

Laureaci

ęd

; poniedziałek w godz. 7.30-12.30
'. czwariek·\"V·g~dz. 730-1?.30
, punkt porad ~ . wtorek godz. 7.30~1z
: konsult~nci. zajmu}ą,i się ".uzależniemam
oraz przemocą w rodzime

■

1e

■ Policja

w sprawach pr.zeinocykontakt z naczelni
)dem Wydziału. Prewencji Ro~anem Lę

i

- Jest to wspaniała nauka, jeśli się ją tylko dobrze pozna - przekonywa ła burmistrza.
W gronie wyróżnionych
znaleźli się młodzi mistrzowie sportu, zwycięzcy
konkursów recytatorskich,
Kangura oraz 6 laureatów
konkursów przedmiotowych: Aleksander Sielawko (biologia), Paulina Wiśniewska (matematyka),
Karolina Klorek (geogra fia). Monika Marzec (fizyka) oraz Agnieszka Jurczyk
1 Katarzyna Otczyk - obie
z polonistyki.
Laureaci, ciesząc się
z osiągnięć, mogą też liczyć na dodatkowe punkty
za konkursy przedmiotowe
podczas przyjęć do szkół
średnich.

(PSJ

śniakiem od poniedziałku 'do piątku
w godz. 10 - 14
■ Dyżury terapeuty

"cts. uzależnień w Klubie przy ul. Mickie
\vicza 19:
środy w godz. 13 - 19
piątki w godi: 13 - 19
■ Ruch AA i KJ.ub Abstynenta .ALFA"
Spotkania
odbywają się w Klubie .
Abstynenta „Alfa", ul. Mickiewicza 19
w każdy czwartek o godz. 18.00. Grupa Al
- Ancln spotyka się we wtorki o godz. 18. ·
Grupa „Świt" spotyka się w ś·rody o godz
·18, Al~ Anon w piątki o godz. 18 ul. Świę
tojańska 1
Członkowie i sympatycy Klubu Abstynen
ta „Alfa" spotykają się co drugą sobotę
miesiąca o godz. 18. W każdą sobotę'•'
w godz. 15 - 18 dyżuruje ktoś z członkó,v
klubu.

AA

piątek

3
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Zanim pojedziemy na urlop

1

Zaplanuj

.
, .
m1esc1e

tydzień

;Lato

ZAJiCIA DLA MŁODZIEŻY
Na gry świetlicowe, Konkursy; zabawy, naukę tańca z
: praszają domy kultury. MDK, ul Mickiewicza 19, tel. 671
07-37 zaopiekuje się dziećmi 1 młodzieżą w godz 10-14
DK „Janowo", tel 671-82-93 zaprasza w godz 9-15.30 do
swojej siedziby przy ul. Pomorskiej 11, natomiast w godz.
16-19 na osiedlowe boiska, gdzie organizowane będą
, .,,.óżnorodne turnieje spo:-towe Klub Zagórzak przy Ż'Wiro -·
wej 20 czeka na młodzież ze Szmeltv w godz 11~· 21

Nadchodzi okres letnich
wyjazdów, podczas których zostawiamy nasze
mieszkania bez opieki.
Pamiętajmy o ich zabezpieczeniu, aby nie stały
się łatwym łupem dla
złodziei. Nasze letnie
rozleniwienie wykorzystać mogą również kieszonkowcy, uważajmy
więc na portfele i torebki zwłaszcza w tłoku w autobusach, pocią
gach, czy na festynach.
Kiedy Juz nadejdzie
upragniony dzień wakacyjnego ·wyjazdu, gorączkowo
pakujemy się i opuszczamy
mieszkanie, często zapominając o jego zabezpieczeniu. Zostawiamy niedomknięte okna czy drzwi
balkonowe. Złodzieje czy.
hają tylko na takie okazje.
. Kradzieże odbywają się
najczęściej na nieoświetlo
nych ulicach, w domach
stojących na uboczu, czy
mieszkaniach na parterze.
Poprzedzone są zazwyczaj
dłuższą obserwacją. Zaparkowany samochód, nieobecność
gospodarzy
w ogródku lub też brak wieczorem zapalonych świateł;
leżąca przez dłuższy czas
w skrzynce na listy korespondencja, rachunki - to
dla złodziei sygnał, że mogą
przygotowywać się do ataku
na opuszczone mieszkanie.
Ważne jest, aby uniemożli
wić, a przynajmiej utrudnić
im to zadanie.

Rodzaje
zabezpieczeń
Istnieje wiele sposobów
na zabezpieczenie naszych
domostw. Okna i drzwi balkonowe możemy zaopatrzyć
w kraty; żaluzje antywłama
niowe, okiennice, czy folie
wzmacniające. W drzwiach
wejściowych możemy za-

SPORT DLA MŁODZIEŻY
4 lipca na boisku przy ul. PomorskieJ w godz. u.~•:,w ou
turmeJ stre€tballa w kat do lat 17, a 5 lipca
w godz 17-20 - turnieJ siatkówki 6 lipca w godz. 18·20 na
' oisku przv ul Krakowskiej odbędzie się turniej street
balla w kat. open .
W dniach 3-7 lipca od godz 8 do 13 d7irci będą mogły '
zajrzeć na korty przy ul Mickiewicza 43, by skorzystał
z bezpłatnych nauk gry w temsa, natomiast w godz. 16 -19
na boisku SALOS~ u przy ul Kościelnej 1 toczyć się będą ·
rozgxywki piątek pilka"skich.
Powyższe zajęcia orgamzuJe MOSiR tel 671-07 49,
gdzie też drużyny podwórkowe mogą zapisywać się do
turniejów
będzie się

WYCIECZKI ROWEROWE
organizują rajd rowerowy przez Wej
herowo do Choczewa i z powrotem do Rumi zapisy chęt
, nych w ZHP, tel. 671-08-44.
Także 8 lipca MDK zaprasza wsz.ystkich chętnych na ,
, wycieczkę trasą: Zatoka-Oslonino-Beka-Redoujście· Ka '
: zi.,rnierz. Wyjazd sprzed Dworku pod Lipami o godz 10

8 lipca harcerze

Rys. Marek

montować

zamki np. z wie-

lopunktową blokadą.

Innym skutecznym środ
kiem, który powinien wypłoszyć intruza z naszego
mieszkania jest alarm. Na
rynku dostać można kilka
rodzajów różniących się
czujnikami i ceną. Najpopularniejsze są alarmy z czujnikami reagującymi na
drgania.
Należy jednak pamiętać,
że żadne zabezpieczenie
nie daje 100-procentowej
gwarancji. A na dodatek,
uczynienie z domu twierdzy
może kusić złodziei profesjonalistów do wydobycia
z niego tak dobrze strzeżo
nych skarbów.
Najprostsze metody są
najskuteczniejszej. Podczas
krótkiego wyjazdu warto
upozorować naszą obecność

domu, np. włączając
czy radio i zasłania
jąc okna. W przypadku
dłuższej nieobecności sposoby te nie są jednak skuteczne.
w

światło

Długi wyjazd
- Jeśli wybieramy się
w długą podróż, należy
przede wszystkim pamiętać
o wyłączeniu energii elektrycznej i gazu. Natomiast
najskuteczniejszą

metodą

zabezpieczenia mieszkania
przed kradzieżą jest samopomoc sąsiedzka - radzi
młodszy aspirant KP w Rumi, Zbigniew Kustusz.
Zainteresowanie sąsia
dów mieszkaniem podczas
nieobecności lokatorów to
jedna z wytycznych programu „Bezpieczne miasto"
wzorowanego na państwach
zachodnich i charakteryzu jącego się dużą skutecznością. W Rumi. ze względu
na rozległość miasta i niemożliwość kontroli całego
obszaru przez policję, samopomoc sąsiedzka powin na stać się nawykiem wśród
mieszkańców.
- O wyjeździe powinniśmy
więc zawiadomić sąsiadów,

dać im klucze, aby zaglądali
do mieszkania. Sam fakt

Wdziękońsk..

nadzoru zazwyczaj skutecznie odstrasza złodzieja.
a wszelkie niepokoje sąsiedzi
powinni kierować do KP
w Rumi lub telefon 997 - zaleca młodszy aspirat Zbigniew Kustusz.

Uwaga,
kieszonkowiec!
Podczas wakacji powinniśmy również zwracać uwagę

NIECO MUZYKI
5 lipca o godz.19 w kościele NMP przy ul. Sw1ętojan•
skiej 1 rozpocznie się pierwszy z letnich koncertów Przy ,_
instrumencie zasiądą Edyta Muller z Gdyni i Tomasz Har
kot z Gdańska. Wstęp wolnv

FESTYN

na nasze portfele. Oto kilka
8 lipca w parku Żelewskiego przy F1ltroweJ odbędzie s1ę ·
rad, które pomogą nam
Pienik Country W godz. 18-24 DK „Janowo" zaprasza
uniknąć kradzieŹy Pierwwszystkich rumian na wielką zabawę pod hasłem ~ 'fyle
sza zasada: nie nośmy ze so- ' słońca w naszym nueście" Dla naJmlodszych zorganizo ·
bą zbyt dużych kwot. Portfe, wane zostaną liczne konkursy i zabawy, zagrają zespoły
le trzymajmy raczej przy sofolk z Zajazdem na czele, zaś zabawę zakończy wspaniała ·
bie, np. w wewnętrznej kie- • ,lvskoteka pod księżycem
szeni na klatce piersiowej,
a nie w torebkach lub wiklinowych koszykach. Większą
Z początkiem wakaq1 ZKM uruchotrul specJainą llmę
czujność
zachowujmy
wakacyjną
„M" łączącą dworzec PKP w Rumi poprzez Ja ~
w miejscach zatłoczonych,
nowo
i
Kazimierz
z Rewą. Autobusy kursują w soboty, nie
unikajmy sztucznego tłoku.
dziele i śv.ri.ęta w tzw: dni plażowe, czyli w dni słonecznP
Na letnich festynach, koni ciepłe. przejazd trwa ok 30 min, Czy dzień istotnie jest ~
certach czy w środkach komunikacji roi się od kie- • plażowym można się upewnić pod nr. tel. 620-89 10 lub
621 86-11, albo i usłyszeć w komunikacie Radia Eska
szonkowców. Starajmy się
Nord
też nie chodzić sami.
IPS) ,
Alicja Kołodziejska

NA PLAŻ~

REKLAMA _
SKLEP ROWEROWY
Sprzęt wędkarski

Rumia, ul. Pifsudskiego 37
tel. 671 16 44
NAPRAWA ROWERÓW

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

tel. 671 16 44
pon.-pt. 9.00-18.00,
sobota 9.00-13.00
f,.?Q?1/Ą/100/,

I

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

~-~·~-- i~

1

PIERWSZA TAKA OFERTA!
§ DLACZEGO JEST WYJĄTKOWA?
_
-~ WCZASY! - w PREZEl\<.:IE DO ZAWARTEJ UMOWY - GRAT~S!!!
~

~-

~

(do wykorzystania w Polsce, Czechach lub Słowacji - WYJEDŹ NA ~CZASY N~WYM SAMOCHODEM DAEWOO)

_vi-

S;
~

PO PIERWSZE: Jest dost<;pna dla wszystkich, bez zaswiadczcn o zarobkach, o zatrudmemu,
bez żyrantów i skomplikowanych formalności.
~ • PO DRUGIE: 2 4% w skali roku oto n_ajniższy na rynku koszt usługi, wielokrotnie niższy
i:i:::
od oferowanych kredytow bankowych (ok. 20%)
~ • POTRZECIE: Rata miesięczna od 198* zł jest nieporównywalnie niższa od rat dotychczas
~
proponowanych przez firmy samochodowe i banki.
0

•

~

~

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

·NC
~

Ale to nic wszystko! Możesz także otrzymać na specjalnych warunkach
pakiet ubez11ieczeń AC, OC, NW oraz korzystn,1 nrornocJ·t• finansowe!,

~

_

~

t

lt

Zadzwoń, zapytaj i zarezerwuj.

T

I
~
t:i

l"rum>'\

~~ .I?!,t;i~;o~l!i!~~a" - St.

N

~-V>-

~

ft""""°°

Zapraszamy do salonu firmowego w CHOJNICACH:

,§

Rynek 9/10, 1r
.~()◊~
~~ SIZCT zru 3h\0Wfl ff1A\łl3ZillIV'Z ~a Zill 3h\0Wfl fflMłl3ZmIV'Z 'srza znr 3:M.Or
1

,S~~:t~~?,;_~t!~

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
e-mail: posluga@rumia.com.pl

e-mail: posluga@inetia.pl

Nasza reklama w INTERNECIE pod adresem http://www.posluga.rumia.com.pl
pod naszym adresem w Internecie wiele ciekawych informacji
funeralnych dotyczących Rumi jak i czynności związanych z pogrzebami
S-311 2,A/1D06

5

~ TERAZ SAMOCHÓD JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO!!! ~
Bezpłatna dostawa do
domu, biura, zakładu pracy.
Oferujemy wypieki według
oryginalnej receptury włoskiej
oraz zestawy obiadowe.

SWIADC2YMY PEŁNY ZAKRES USŁUG WKRAJU I ZA GRANICĄ

TWOJ E BIURO

PODRÓŻY Br 1wo
LATO 2000!
PRZYJDŹ, SPRAWDŹ NAS!
PRZEKONAJ SIĘ JAK TANIO, MIŁO I PEWNIE MOŻESZ
SPĘDZIĆ NADCHODZĄCE WAKACJE.
Podróżuj

z „Brawo"

·Agencja Turystyczno - Artystyc:zna .Brawo•
ur. Dąbrowskiego 6, Rumia, tel. 77 111 55
·a-mail: brawo@brawo.com.pl

~
!4

~

4
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RAD I
POWIATU WEJHEROWSKIEGO

OKNA PCV, DRZWI PCV
Na

życzenie

Wvkonuiemv również:

klienta:

.
ł
b
. .
- o kuc1a I szy y antyw amarnowe
- szyby termofloat oraz
dźwiękochłonne

- szprosy międzyszybowe
- nietypowe kształty

Rumia, ul.

Dębogórska

- ogrody zimowe
_ fasady
[ ( KBE.

A

,., ,

NAJL,_E,.,P.,•.s_,.,.z.y,

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

OKTAN s.c.
Rumia
Ludwik Bach
dyrektor MDK w Rumi
Komisje: Organizacyjno-Prawna oraz
Rewizyjna

Jan

Domański

Rumia

nauczyciel
Członek Zarządu

Powiatu

Stacje Paliw
Ryszard Hinc

Rumia

księgarz

Komisje: Kultury, Sportu i Turystyki oraz
Rewizyjna - Przewodniczący

Rumia
Henryk Mizak
prawnik - notariusz
Komisje: Organizacyjno-Prawna oraz
Polityki Gospodarczej

Jan Nowicki

Tadeusz Ptach

Rumia
Elżbieta Rogala-Kończak
mgr inż. elektronik
Komisje: Edukacji oraz Polityki Rodzinnej
i Społecznej

lekarz
Starosta Wejherowski

Rumia
dyrektor MOKSiR w Rumi
Komisje: Rewizyjna - Przewodniczący
oraz Organizacyjno-Prawna

ogłaszaj się!

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

Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11,
tel. (058) 300-32-60, fax 300-32-66;
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6,
tel. (058) 661-43-14, 620-78-40, fax 661-43-06;
Ellląg, ul. Rybacka 35,
tel. (055) 236-10-50, 236-12-10, fax 235-27-n;
SłUpsł(, ul. Filmowa 3d,
tel. (059) 840-32-40, fax 842-26-80;

Rumia
technik budownictwa i urządzeń sanitarnych
Komisje: Organizacyjno-Prawna oraz
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Grzegorz Szalewski

Rumia

skodaFelicia Trend

.
0
I

N, oowy sezon i no lato.

.

W nodchodzącym sezonie obowiązuje modo no uśmiech .
Dlatego proponujemy Pońilwu praktyczne i niezawodne auto. Już od
pierwszego spojrzenia wprawia w dobry nastrój Zgrabnej s~wetce dodojq
uroku lusterko i klamki w kolorze nadwozia, ozdobne kołpaki, przyciemnione
szyby, listwy boczne oraz halogeny przeciwmgielne. Centralny zamek ułalwia
wsiadanie całej rodzinie. Projektując przyjemne i obszerne wnętrze pomyśleliśmy
o różnych drobiazgach, które zaw,ze chce się mieć pod rękq A teraz wystarczy
wygodnie usiąść i można ruszać bez obaw, nawet w daleką podróż

Sopot Groblewski J-R, al. Niepodległości 954
Danuta Wójcik
nauczycielka
Komisje: Edukacji oraz Polityki
Prorodzinnej i Społecznej

Rumia

Krzysztof Zorn
inżynier

Rumia

budownictwa
Komisje: Polityki Gospodarczej oraz
Rewizyjna

tel./fax (058) 550-36-19
FILIA: ul. Bitwy pod Płowcami 54
tel. (058) 550-37-38
R-8524/A/88e
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Rumia - Jurata
■

HURTOWNIA PATRONACKA

I

B:_,~LI~!
system

OFERUJE W CENACH PRODUCENTA

■

1e

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

• Styropian
• Wełna mineralna „PAROC
• Wełna szklana „ISOVER GULLFIBER"
• Ceramika budowlana .WIENERBERGER" .POROTHERM"
• Papy izolacyjne i masy hydroizolacyjne

TRANSPORT GRATIS! DOSTAWY NA THE.FON!
...

.

RUMIA,

,

.

u . Dtbrowsklego 147, tel. 679-51-15

- to nie iedna, ale wiele mocnych stron

udowodnimy ci to na
wystawie samochodów
dostawczych i van w dniach

3 • 5 lipca
2000 ,.
Rumię,

przed radnymi trzech kaszubskich miast, prezentuje burmistrz Jan Klawiter.

tylko raz w roku na

Fot. Dariusz Kuczmarski

-

ady Miast Wejherowa, Rumi i Redy wyraziły zgodę na utworzenie stowarzyszenia Male Trójmiasto
Kaszubskie. Wspólną uchwalę radni trzech miast
podjęli w trakcie sesji w Juracie.
Dokładnie

rok temu
w trakcie obchodów 45-lecia Rumi prezydent Wejherowa i burmistrzowie Redy
i Rumi rozmawiali nad moż
liwością współpracy ppprzez stowarzyszenie miast.
Już pod koniec ubiegłego
roku, te same osoby podpisały list intencyjny zawarcia
takiego
porozumienia,
a w dniu 21 czerwca rady
tych miast podjęły (jednomyślnie) ostateczną decyzję

o utworzeniu stowarzyszenia Male Trójmiasto Kaszubskie.
- Mimo krótkiej historii
_11iasta, Rumia ma szansę
stać się mocnym ogniwem
stowarzyszenia. Rozwijamy

się się pręzme.

Przybywa

mieszkańców, lokują się
przedsiębiorcy
mówi

w prezentacji miasta burmistrz Jan Klawiter. Wspólnie z Wejherowem
i Redą będziemy mogli rozwiązać więcej problemów:
dnia
przyjęcia
Od
uchwały Małe Trójmiasto
Kaszubskie zajmować się
ma rozwijaniem trwałych
i partnerskich związków
pomiędzy miastami należą
cymi do stowarzyszenia,
aktywnym współdziałaniem
i popieraniem inicjatyw
społeczno-gospodarczych,
dążeniem do zachowania
kulturalnej i duchowej spuścizny Kaszub. Przed po-

mysłodawcami·

pozostała

już

tylko droga prawno-administracyj nej rejestracji.
Gośćmi sesji byli marszałek
Sejmu RP Maciej Płażyński,
arcybiskup Tadeusz Gocłowski, wicewojewoda Edmund Glombiewski, poseł
Jerzy Budnik, starostowie
powiatów puckiego i wejherowskiego, samorządowcy
województwa pomorskiego,
przedsiębiorcy,

ZAPRASZAMY

I Sp. zo.o.
AUto •Mob•1
-

GDYNIA,ul.Węglowa22

tai. 661-50-95, 661-47-59
5-30.49 C 106 ł

MIASTA RUMI

- Stowarzyszenie to jest
przykładem sukcesu reformy samorządowej. Dziesięć

aw,eme meruc omo c1 meza u owane1,
cejśię z c:zęści działki nr.179/16 o pow. 143,8~ m2,
anej. w księdze wieczystej KW 30294, położonej
przy ul. H. Sawickiej, stanowiącej własność Gminy
rzeznaczenie
ybudowanie zgodnie
❖•.· onanym na z ecenie Urzęau'Miasta Rumi,
. 7 garaży po 20,55 m2 każdy.
w.~:::-:~::::..

lat zmian na Pomorzu, to
zmiany i sukcesy samorzą
dów: Myślę, że jest to specyfika regionu i mieszkającej
tu ludności - powiedział
marszałek Maciej Płażyń
ski. - Oby współpraca Małe
go Trójmiasta była lepsza
niż tego dużego.
(dark)

:::~

;..-'!':'=)

i:.;,

:J:!::·,::

•

W przetargu tym mogą wziąć udział tylko mieszkańcy budynków położonych w Rumi
przy ul. H. Sawickiej 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, przy
ul. Młyńskiej 1, 2, 3, 4, przy ul. Szkolnej 4, przy ul. Zakole 2, 4, 6, 8, 9, 11 i przy ul. Sabata 7, 9, 11, 13.
Ceną wyjściową

Konkurs haftu

Każdy

W Lini rozstrzygnięty został konkurs Haft Kaszubski, w którym wzięli udział prze~sta~
wiciele z województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Rywalizacja była ostra. ,
Trzecie miejsce w kategorii hafciarzy ze szkół podstawowych zdobyła reprezentantka Ru~ ,
mi J9anna Socha.

Spiewać każdy może

Monika Czarzbon z Rumi została laureatką Il edycji Powiatowego Konkursu Piosenki
„Śpiewać każdy może" Odbył się on w Wejherowskim Centrum Kultury W kategorii so~ i

listów wystąpiło ośmiu wykonawców.

Male Trójmiasto Kaszubskie

21 czerwca w Juracie odbyła się wspólna uroczysta sesja rad miast Rumi, Redy i Wej*
herowa. W trakcie sesji radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie zawarcia ·
pomiędzy tymi miastami partnerskiego sojuszu opatrzonego nazwą Małe Trójmiasto Kaszubskie.

zapraszają

-

ZARZĄD

działacze

samorządowi.

iatu

Ojcowie franciszkanie

Wybrzeżu

·

Na Kalwarii Wejherowskiej 1 i 2 lipca 2000 r. odbędzie się odpust ku czci Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych.
Uroczystości rozpoczną się w sobotę 1 lipca o godz.16 obchodami kalwaryjskimi w in
tencji chorych ( początek w kościele klasztornym). O godz. 18.30 - nabożeństwo różańco
we w kościele klasztornym, o godz.19 odprawiona zostanie msza przed Cudownym Obra~
zem Matki Bożej Wejherowskiej, do godz. 21 ~ czuwanie modlitewne u stóp Pani Wejhe~
rowskiej, o godz. 21 Apel Jasnogórski.
W niedzielę 2 lipca o godz. 9.15 uroczystości rozpocznie procesja z kościoła klasztornego na kalwarię (kaplica Kajfasza), gdzie o 10 odprawiona zostanie jubileuszowa suma
odpustowa pod przewodnictwem metropolity gdańskiego abp Tadeusza Gocłowskiego
połączona z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych. Po mszy nastąpi błogosla~
\\ieństwo Najświętszym Sakramentem podobnie jak w Lourdes, a po nim - poświęcenie
pojazdów mechanicznych.

G.W.

oferent

do przetargu jest stawka dzierżawy 0,48 zł za 1 m2 miesięcznie.

może złożyć

tylko

jedną ofertę

na teren pod jeden boks

garaż.

W drodze przeprowadzonego przetargu zostanie wyłonionych 7 dzierżaw~ów gruntu, którzy
zaoferują najwyższą cenę. W drodze losowania zostaną im przydzielone konkretne garaże.
Z wyłonionymi w drodze przetargu dzierżawcami, zostanie zawarta umowa dzierżawy na okres
20 lat.
Dzierżawca zobowiązany będzie do uzyskania pozwolenia na budowę w terminie 3 miesięcy
od podpisania umowy. Wybudowanie garażu winno nastąpić w okresie 12 miesięcy od
otrzymania pożwolenia na budowę.

Budowa boksu garażu obejmować będzie również wewnętrzne linie elektroenergetyczne
z puszek rozgałęźnych, szafki pomiarowe, podliczniki.

zasilające

Czynsz ustalony w drodze przetargu - 22% VAT płatny będzie miesięcznie, w terminie do 15-go
każdego miesiąca z góry. Poza czynszem, dzierżawca zobowiązany bądzie do uiszczania opłat
za energię elektryczną, zgodnie ze wskazaniem podlicznika.
Stawki czynszu podlegać będą rocznej indeksacji w
i usług ogłaszanego corocznie przez GUS.

wysokości

80%

wskaźnika

Otwarcie ofert w drodze przetargu nastąpi w dniu 11 lipca 2000 r. w siedzibie
Rumi przy ul. Sobieskiego 7 o godzinie 10.00.
Oferty

wzrostu cen

Urzędu

Miasta

należy składać

znajdują się

w sekretariacie do dnia 11 lipca 2000 r. do godziny 10.00 (druki oferty
w pokoju 101 ).

oferty zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu.
informacji o nieruchomości uzyskać można pod numerem telefonu 671-94-52
w. 324 lub w pokoju 101 tut. Urzędu.
Oferent przed

złożeniem

Szczegółowych

Zarząd

Miasta Rumi zastrzega sobie prawo

zamknięcia

przetargu bez wybrania którejkolwiek

z ofert.
S-3436/A/1006
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,,ZABAWA KASZUBSKA DWOJKI W HELU"

Program Zabawy
13.55 - uroczysty wjazd
na Bulwar Nadmorski w Helu i powitanie
gości chlebem i solą przez
gospodarzy
14.00 - połączone zespoły
kaszubskie
sp1ewają
,,Kaszebsczi jezora"
14.08 - recital Z. Wodeckiego,
wręczenie piosenkarzowi
kluczy do Chałup
14.20 - .,Hej żeglujże ..."
w wykonaniu połączonych
kapel oraz tańce kaszubskie
15.30 - taniec kaszubski
dzek oraz nauka „Alfabetu
kaszubskiego" przez E. Lewańczyka i zespół „Koseder'' i „Dębogórze"
15.43 - występ gościa specjalnego W. Gąssowskiego
15.53 - tańce i przyśpiewki
kaszubskie w wykonaniu
zespołu „Kaszuby" z Chojnic, zespół rockowo-folkowy CHECZ
16.03 - występ W. Młynar
skiego
16.14 - tańce i przyśpiewki
kaszubskie w wykonaniu
pociągu

połączonych zespołów

16.23 - występ Rudiego
Schubertha /
17.23 - pokaz ratownictwa
morskiego Marynarki Wojennej
17.32 - występ zespołu
,,Zayazd"
17.41 - ,,Jem j6 rebok" oraz
krzyżnik odtańczony przez
połączone zespoły kaszubskie
17.55 - koncert zespołu
,,Szwagierkolaska"
ok. 18.20 - zespół „Bazuny"
oraz tańce i przyśpiewki
kaszubskie
ok. 19.00 - Weronika Korthals z zespołem
ok. 20.00 - zespół „Krebane" z Brus i „Kaszubianki"
ok. 20.30 - ,,Płynie woda ..."
i „Hej morze ..." w wykonaniu połączonych zespołów
kasz.
21.00 - pożegnanie mieszkańców i gości 'przy piosence „Kaszebsczi jezora"

Dla Telewidzów

'

/~

13.55-14.25 - I wejście
15.30-16.25 - li wejście
17.25-17.5-3 - Ili wejście
20.00-20.56 - rejestracja IV
wejścia

Drodzy Kaszubi
Serdecznie zapraszamy do szerokiego
udziału w II Zjeździe Społeczności Kaszubskiej, którego gospodarzem w tym roku jest
powiat pucki wspólnie z samorządem helskim. Chcemy w ten sposób wyrazić naszą
radość z faktu, iż od półtora roku Kaszubi
znajdują się w jednym obszarze administracyjnym - w województwie pomorskim.
N a to wielkie wydarzenie przyszło nam
czekać 700 lat.
Wielką radością

jest dla nas również odrodzenie się po wielu latach powiatu puckiego,
który powrócił wreszczcie na mapę administracyjną kraju. To olbrzymia satysfakcja dla
społeczności miast i gmin od wieków przynależących do starostwa puckiego.
Chcąc zamanifestować

swoje przywiąza
nie do kaszubskich korzeni i podkreślić potrzebę kulturowej integracji północnych
i południowych Kaszub spotykamy się
w nordowym Helu. Podobnie jak rok temu,
z Chojnic wyruszy pociąg integracyjny
,,Transcassubia", który jadąc przez Zabory,
skrajem Gochów, przez Pojezierze i Pobrzeże
Kaszubskie aż na Półwysep Helski zabierze
z mijanych po drodze powiatów zorganizowane grupy Kaszubów.
Gorąco zachęcamy

do uczestnictwa w tym
wielkim święcie Kaszub i całodziennej zabawy w Helu przy dźwiękach muzyki kapel kaszubskich.

.-.........",. ...

- T,

Pociąg
* 7.12
* 7.37-7.41
* 7.50
* 8.04
* 8.16
* 8.34-8.46
* 9.02
* 9.17-9.22
* 9.39-9.49
* 10.00-10.05
* 10.15
* 10.28-10.40
* 10.54-10.56
* 11.02-11.07
* 11.28-11.33
* 11.48-11.54
* 12.23-12.26
* 12.45-13.30
* 13.50

,.-

; ·'
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„ Transcassubia"
CHOJNICE
BRUSY
LUBNIA
DZIEMIANY
LIPUSZ
KOŚCIERZVNA

~GOł.UBIE

SOMONINO
ŻUKOWO
GDAŃSK OSOWA

GDYNIA W. KACK
GDYNIA GŁÓWNA
RUMIA
REDA
PUCK
WŁADYSŁAWOWO

JASTARNIA
HEL PKP
HEL PORT

* 23.22
* 22.57
* 22.48
* 22.36
* 22.23
* 21.52-21.59
* 21.40
* 21.26
* 21.12
* 20.55
* 20.44
* 20.13-20.25
* 19.58
* 19.52
* 19.23
* 19.08
* 18.20
* 18.02

1

Artur Jabłoński
Starosta Pucki
Mirosław Wądołowski

Burmistrz Helu
Brunon Synak
Prezes Zarządu Głównego
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

U

„Zabawa Kaszubska Dwójki w Helu"
- 1 lipca samorząd helski udostępnia
w tym czasie następujące atrakcje:

- ,,Fokarium" Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego
- Latarnię Morską i Muzeum Rybołówstwa
- statek ratowniczy Polskiego Ratownictwa Okrętowego
„Sztorm li" i okręty Marynarki Wojennej w porcie
rybackim
- zwiedzenie baterii „cyplowej" im. H. Laskowskiego
- uczestnictwo w mszy św. na kutrze rybackim „Sandra"
- rejsy kutrami rybackimi po zatoce
S-3465/ A/99:,
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Srebrna Tabakiera Abrahama
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wany;
jest"' w każdą medzielę
o 8.25, a powtarzany .. do<l·
. tychczas o 23.30 w ponie-l
· dziatki. W sezonie le . ,
zmieniają się

godziny emi
sji powtórek. Teraz możn
oglądać magazyn kaszub
, ski. w poniedziałek o 16.0

' na IU programie TVG. Je
to ._. pora o wiele lepsz
Niestety; po sezonie, po~.

s

wtórki znów powrócą naI
godziny . nocne Jeszcze
gorsze jest nakładanie się'''
programów'· kaszubskich/
w telewizji i radiu. Impas

trwa. Niestety;
mało

wciąż

za·

jest reakcji z teren

·

Truskawkobranie
ZŁOTA

GÓRA

ze:;

względu na wielotygodnio
upały, tegoroczne Tru ~

.
'skawkobranie, wielka im
preza plenerowa na ZłoteJ;
Górze pod Kartuzami, od*,,
będzie się 2 lipca już'.
\1 schyłku sezonu truskaw~ •
. kowego. Początek o godz. :
· we

1
;

Wystąpią między inny-:
mi Kaszubi z Kartuz, ka ·

t 10

Proza żecego pchóme przed sobą
w samotni rozpojimóme upódczi e szose
~trachóme sa otemknąc na dregą osoba
Obówióme sa losu szpalczi e psote
A może ...
A może reżka proze z naji wzati dole
Spartaczony z reżką drecha. chteren jego boli
Dó sztrófka podniosłą, akord, rim, poemat
Ko namienieniego nie oddó nawetk nólepsze modło.
Może

to co beło codniową szaroscą
zmarachowanim, jiną procemnoscą .

,,draką,

Mdze teró farwne, ochotne w uczinku
Rozsejóne blóska jak

słuńce

Nalezeme w żecym nowi cwekdzejanió
~wek proce, miłote, redote z dówanió
Ostawime tej slóde naje jiwre mółe
A szczesce mdzeme dzelec z dredzima pospołu.
Stanisław

Bartelik

Na kaszubskich pustkach

był

formowaniu. Naj gorsza była
praca w dole, zwłaszcza po
obniżeniu się poziomu wyrobiska sięgającego czasem
4 m głębokości. Wymagało
to dwóch przerzutów urobku. Pracę rozpoczynano
najpóźniej o godz. 7.
Około 9 było śniadanie,
ok. 13 obiad. Po obiedzie godzina przeznaczona była na
odpoczynek. Jedni drzemali
w cieniu krzaka, młodsi zaś
śmiali się i dowcipkowali.
Torf równocześnie kopali
mieszkańcy
okolicznych
wsi. Nic dziwnego więc, że
godzina przeznaczona na
odpoczynek, była dla mło
dych okazją do nawiązywa
nia znajomości, przyjaźni
i miłości. Torfowisko leżało
w pobliżu młodego gęstego
lasku sosnowego. Młodzież
chętnie urządzała tam różne
harce, skąd można było
usłyszeć: ,,Józku,
dójże
pokul Co te mia tak geldzysz! Wez ta raka precz!
Pusce mie, bo ce repna
w munia!", albo „Lenko,
mułku, dójże kuska."
Po wypoczynku dalej do
roboty O godz. 17 podano
podwieczorek i tak pracowano do zmroku. Praca ta
trwała około dwóch tygodni.
Po przeschnięciu, kostki
torfu układano w kupki po 5
sztuk. Po kilku dniach skła dano je w duże kopce, gdzie
stały aż do całkowitego wy-

zerwiec
dawniej
C
bardzo
kiej pracy; szczególnie przy
miesiącem

cięż

Dziś tylko
· starsi pamiętają trud tej
(ep)~ pracy Sporadycznie można
jeszcze spotkać wyrób torfu
Morska
- paradoksalnie - w najbardziej rozwiniętych gminach
pielgrzym ka
Kaszub: Chmielnie i SieraZ KUŹNICY DO PUC•' kowicach.
KA. W minioną niedzielę~
Nie wynika to absolutnie
rybacy po raz dwudziesty z ubóstwa mieszkańców, tyl' pielgrzymowali łodziami; ko z ich mądrości ludowej.
, z Kuźnicy do Pucka. Jak
Kopanie torfu opisuje
Izwykle w połowie drogi Marian Majkowski w przy'złączyli swoje jednostki, gotowanych do druku wspo"i odprawiorne zostało na-,. mnieniach „Na kaszubskich
·bożeństwo. Z Pucka przy- ' pustkach". Opisy dotyczą
·był
riie arcybiskup me- · przedwojennych czasów we
,tropolita gdański' Tadeusz·· wsi Skrzeszewa, na pograrGocłowski. Przypomniał niczu polsko-niemieckim.
Dwóch lub trzech męż
· tam słowa Jana Pawła II 1
czyzn cięło torf hakami na
zachęcające Kaszubów do·
drobne kawałki i zalewając
.trwania w \Vierze oraz kul- wodą deptało, najczęściej
i tywowania tradycjiijęzyka · boso, na ciasto. Urobek
przodków. Po tych słowach wkładano na drewnianą,
·arcybiskup przekazał mi - umocowaną na dwóch pło
ikrofon Arturowi Jabłoń zach, skrzynię zaprzężoną
skiemu, staroście puckie~ ' w konia. Gdy była pełna,
•· mu. Po kaszubsku podzię- odciągano ją na wolny plac,
: kowal on rybakom i ich ro- gdzie zawartość wysypywadzinom za uczestniczenie no. Dwie kobiety wkładały
·.w jubileuszowej · piel- ciasto do drewnianej formy;
grzym.ce.
1 ubijały; zdejmowały; przesuPodczas mszy św. przy wały formę i tak przez wiele
.puckim porcie, czytanie po godzin. Zaprzęgów ze
skrzyniami było kilka, tak
kaszubsku
przeczytał
że
praca szla nieprzerwanie.
Edward· Muża z Jastarni,
a modlitwę wiernych od~ Torfowa załoga składała się
śpiewała · Maria
Guz najczęściej z dwóch męż
czyzn w dole, dwóch przy
z Chłapowa. Natomiast da- ;
koniach i dwóch kobiet przy
ry ofiarne niosły delegacje

; stra z Duderstadt.

.
1

że

eszi nas baro,
to
C
nówiaksze kaszebscze
miasto Gdinia
"'I

✓

dozdrzało
daleką gmina . Srakojce
i odznaczeło tim medalem

- mówił podczas wręczania
medalu Srebrna Tabakiera
_Abrahama wójt Sierakowic,
1
:i-:ideusz Kobiela. Oprócz
5miny Sierakowice laureatami zostali dr Janusz Kowalski z Gdańska i Bogdan
Wiśniewski z Pelplina.
Kapituła, którą

jest Za-

rząd Gdyńskiego Oddziału

Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, przyznaje te
medale za zasługi dla regionu kaszubskiego w działal
ności publicznej.

Rodna mowa
Edmund

Szczesiak,
dokonania
Janusza Kowalskiego, wspomniał artykuły laureata publikowane w 1981 r.
w „Dzienniku Bałtyckim",
w którym ten już wówczas
namawiał między innymi do
nauczania języka kaszubskiego i przygotowania ta blic z dwujęzycznymi nazwami miejscowości. Wtedy
przedstawiający

spotkało się

to z

miażdżącą

krytyką, głównie

prof. Andrzej a Bukowskiego, a dziś
postulaty te stają się faktami.
- Janusz Kowalski często
wyprzedzał epokę w swoich
działaniach. Niektórzy dopiero teraz uświadamiają
sobie, jak potrzebna jest powszechna nauka języka kaszubskiego - mówił Szczesiak, redaktor naczelny „Pomeranii".

Na zachód
Sam laureat, dziękując za
docenienie
wieloletniej
działalności, namawiał Ka szubów do integrowania się
i gospodarczego parcia
w zachodnie powiaty kaszubskie. W powiatach
słupskim, bytowskim i lę
borskim panuje duże bezrobocie, wywołane głównie
upadkiem pegeerów. Przedsiębiorczy Kaszubi z kartuskiego i wejherowskiego
powinni się -tam osiedlać
i zakładać nowe miejsca
pracy - namawiał Kowalski.
- To już się dzieje! - dopowiadał wójt Kobiela. Nasi przedsiębiorcy prawa-

dzą i rozwijają tam firmy
Przez to wszczepiają etos
pracy i gospodarności kaszubskiej.

Zakorzeniać się
Trzeci z laureatów, Bogdan Wiśniewski, jest rodowitym Kaszubą z Firogi pod
Gdańskiem, który od ponad
dwudziestu lat mieszka
w Pelplinie. Jest oddanym
regionalistą, działaczem kociewskiego oddziału ZKP
w Pelplinie. Między innymi
zebrał i wydal tom wspomnień o ks. prof. Januszu
Pasierbie.
- Trzeba się zakorzeniać
w nowym miejscu - mówił. Jak się pokocha swoją najmniejszą
Tatczeznę,
to
wówczas bardzo łatwo stać
się prawdziwym Europejczykiem, czy obywatelem
świata. Nie podoba mi się
slogan: ,,Zmierzamy do Eu ropy" Przecież to my ją stanowimy; tylko trzeba mieć
tego świadomość.
Uroczystość
występ

uświetnił

zespołu

folklory-

stycznego Gdynia.

Jan Antonowicz

napisał

Wiersz ,,Nótera" z poprzedniego numeru
Bartelik.

także Stanisław

pela podwórkowa Barwy~;
;, Lwowa, zespół Hej i orkie- ; kapaniu torfu.

Janusz Kowalski od lewej, wójt gminy Sierakowice, Tadeusz Kobiela i Bogdan Wiśniewski odebrali Srebrne Tabakiery Abrahama.
FotJanAntonowicz

na zymku

na

schnięcia.

Marian Majkowski

rybaków z ZKJ> z Helu, Ja~
starm,

Kuźnicy.

Chałup,

Władysławowa

i Pucka
Przepiękny ołtarz zbudowało wspólnie miasto •
1 tutej,;zy oddżiał

ZKP

6an),

Czede na S,Jd Bosczi

Czemu nie znóme date naszi smierce?
czej Pón czckawosce sa go
on ustoji, a pózni niech sa
D0 czasu,
choc rozpadnie.
Jezcs ród chodzył
- Czemu te,
Pón Jczes tak

NORDA}!,

spitół:

chłopie,

po zemi, ledze wiedzele
czede pudą na Sąd Bosczi.
Róz Pón Jezes szedł ze
swójima aposztołama drogą
i uzdrzół jak jeden chłop
robi płot ze 'sycene. Z

robisz nen płot ze sycene,
on doch nie wetrzimie wicy
Jak dwie niedzelc?
- Jo, Panie. We moce
prawda, ale jo za tidzćń
umrza, wie do moji smierce

pom~slół

i rzekł:
- Od dzys niech nicht nic
znaje dnia ani godzene
swoji smierce.
Tak też sa stało.
Czesław

Birr

"~
-::- • il

-

Dodatek ka'\zUbski do ,,Dz1enn1-

k!1

B,iłtyckicgo ,, .

ao-894 Gdańsk
Drzewny 9/11 tel. 301-20•27.
Redaktor prowadzący Eugeniu~z
Prvczkowski
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Na corocznej imprezie „Czarne wesele", które dawniej
było podsumowaniem kopania torfu, organizowane są
pokazy tej pracy w skansenie kaszubskim w Klukach.
Fot Eugeniusz Pzyczkow,ki

piątek 30 czerwińca 200~0 r.

8
Program zabawy
w Helu
13.55 - uroczysty wj azd
pociągu

na Bulwar N admorski w Helu
14-15 - występy zespofolklorystycznych,
łów
m.in. Kaszuby; Koseder,
Kaszibe
15-15.30 - recital Zbigniewa Wodeckiego
15.40-16.10 - nauka "Alfabetu kaszubskiegoH i występy kapel kaszubskich
16.10-17 - występ Rudi
Schuberta i zespołu Kribane
17-17.30 - grają Kribane
i Kaszubianki
17.30-17.35 - pokaz rd
townictwa morskiego Marynarki Wojennej
17.35-17.50 - taniec kaszubski, wiązanka tańców
i przyśpiewek kaszubskich
17.50-18.20 - koncert zespołu Zayaz

18.20-20.08 - zespól Bazuny oraz tańce i przyśpiewki kaszubskie
20.20-20.35 - tańce ka
szubskie koseder i krzyżni k
oraz Weronika Korthals
20.35-20.45 - zespó1
Szwagierkolaska

20.45-21 -

NQRD A

Hel. Polnie do Norde

Bez Chojnic
nie ma Kaszub
eforma administracyjna
kraju, wprowadzona 1
stycznia 1999 r., przyniosła
Kaszubom upragnione połą
czenie całego regionu w jednym województwie. Poprzedni podział powodował zatracanie własnej tożsamości, zanik języka kaszubskiego,
brak koordynacji i kontaktów
pomiędzy Kaszubami z róż
nych województw.
- A przecież my zawsze
Wił

pożegnani e

i gości przy
piosence „Kaszibsczi jezio-

mieszkańców

ra"
(jn)

ZJazdem kaszubskim za
interesowała się Nina Terientiew; dyrektor II Programu TVP Impreza w Helu ' będzie transmitowana
w Dwójce pod nazwą Ka
szubska Zabawa Dwójk1
w Helu.

Transmisja
w li Programie TVP
13.55-14.30 - I wejście
15.30-16.25 - II wejście
17.15-17.58 - III wejście
20-20.55 - IV wejście

~Kl.Nv\A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

II Zjazd Społeczności
Kaszubskiej „Palnie do
Norde" odbędzie się jutro w Helu. Rok temu
podobna impreza odbyła
się w Chojnicach.
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stanowili spotkać się wspólnie na Nordzie, 'Czyli północy
regionu. Gospodarzami zjazdu będą wspólnie miejscowy
samorząd, helscy Kaszubi
i Starostwo Powiatowe

wtoczą się na Bulwar Nadmorski w Helu.
W organizację zjazdu włączyła się również telewizyjna
Dwójka. Na potrzeby relacji
wybudowana specjalną scenę stylizowaną na żaglowiec
wyn urzaj ący się z morza.
Stanęła ona częściowo na
plaży, a częściowo w zatoce.
Zjazd będzie miał charakter pikniku. Estradowym
prezentacjom towarzyszyć
będzie jarmark twórców ludowych na deptaku w Helu.
Do bezpłatnego zwiedzania
(tylko osoby z biletami
nTranscassubin) udostępniano fokarium Stacji Morskiej
Uniwersytetu Gdańskiego,
Muzeum Rybołówstwa, latarnię morską, militaria na
cyplu związane z obroną Helu w 1939 r., statek Polskiego
Ratownictwa Okrętowego
,,Sztorm II" i okręty Marynarki Wojennej w porcie rybackim.
h
·
Dl a zamteresowanyc
na
ku trze ryb ac ki m „San d ra" na
Zatoce Gdańskiej odprawia-

~ii;~~~sd:~~::~!\~~~:

~~, ~\~~a:=··-~:,;,

Tym razem Kaszubi po-

w Pucku.
O godz. 7.12 z Chojnic wyrnszy; liczący 12 wagonów,
pociąg „Transcassubia", któryz mijanych po drodze powiatów zbierze zorganizowane grnpy Kaszubów. Planuje
się, że o godz. 13.50 cztery
wagony składu uroczyście
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CHOJNICE
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uczcić połączenie regionu.

oryginalną formę

t

2

0

23.22
22.s1
22 -48
22.36

22.2 3
21.s2-21.s9
21.40
2 1._2 6
2 1 12

20.55
GDYNIAOSOWA
10.00·10.05
10.1s GDYN1Aw1ELK1 KACK 20.44

,,,,
,;

_ '."'."""·:"." ~

_.1.>

-
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10.2s-10.4o
10.54-10.56
07
11
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Nic dziwnego, że po wdro-

żeniu reformy postanowiono
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na zostanie msza ku czci patrona rybaków św. Piotra.
- Zaprosiliśmy także wiele
zespołów z różnych stron
Kaszub - mówi Artur Jabłoński, starosta pucki.
Tegoroczny zjazd Kaszubów zapowiada się na spore
wydarzenie kulturowe i etniczne oraz ogromne przedsięwzięcie medialne. - Szacujemy; że do Helu zjedzie
pociągiem ponad 1000 osób,
zaś drugie tyle dojedzie innymi środkami transportu,
nie mówiąc już o przebywających tu turystach - mówi
burmistrz miasta Mirosław
wąd ołows ki .
· · i·1 e
· dz1ec,
- Trudno powie
osób zasiądzie przed telewi-

(i,

zorami - dodaje starosta Jabłoński, - ale spodziewamy
się znacznego audytorium.
Cieszę się, że możemy w ten
sposób promować kaszubszczyznę

i

wyrazić naszą

ra -

dość z odrodzenia się powiatu puckiego.
W hiS t orii mchu kaszubskiego znane są Kongresy
Kaszubskie. Pierwszy odbył
się w 1946 r. w Wejherowie,
a drngi w 1992 r. w Gdańsku.
Kongresy miały jednak charakter polityczny, a ideą zjazdów jest zabawa, integracja

Kaszubów z różnych stron
i promocja kaszubskiej ziemi.

Janusz Nowicki

REKl.Nv\A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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NOWA SIEDZIBA
HURTOWNI

udzi'1t.l w Wielkiej Lo+erii!

i ciężarowych

* POMPY WTRYSKOWE

Mima i rajst°l"J
GDAŃSK-PRZVMORZE
ul. Śląska 39A

TEL. {058) 762-00-99
A-6414IAl114J

KLIMATYZACJA W STANDARDZIE!

www )eugeot.com.pl
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* TURBOS PR ĘŻARKI
do samochodów osobowych

_i.

lu Zasłużony dla Brns, wybitny artysta z tego miasta, Józef
Chełmowski. - W Gdańskiem
mamy więcej krewnych
i przyjaciół. A przede wszyS t kim łączy nas wspólna kultura i historia.

Wybrano
przejazdu pociągiem Kaszubów z północy do Chojnic.
Pierwszy zjazd odbył się 19
czerwca ub.r. Na rynkP
k ł ,
Ch · · h
w oJmcac spot a o się
800 osób, wraz z parlamenta' . 1 .
d
t ' '
rzys ami 1 prze stawioe ami
władz wojewódzkich i samob ł kż
h Ob
d
rzą owyc · ecny Y ta e
marszałek Sejmu.
, , poł ączema. Kas}iusznosc
szubów w jednym wojewódz·
twie potwlerdzana jest nieustannie. Przede wszystkim
przez wspaniałe Międzynarodowe Festiwale Folklorystyczne organizowane wspólnie, z inicjatywy Brns, także
przez Sierakowice i Koście
rzynę. Udane są też inicjatywy gospodarcze: Stowarzyszenie Gmin Zaborskich,
w skład którego wchodzą
gminy z dawnych trzech województw. Dawniej takie
działania były o wiele trnder...
niejsze.
Opracowywana jes~
wspólna strategia rozwoju
ziemi kościerskiej i zaborskieJ. Ustalenia będą procentowały na wiele lat - mówi
zastępca burmistrza Brus,
Władysław Czarnowski.
Nic dziwnego, że na drngi
zJ·azd Kaszubów, tym razem
z Półnia do Nordy, z ChoJ·nic
do Helu, wybiera się liczna
delegacja z powiatu chojnickiego. Z samej gminy Brnsy
pojedzie blisko 150 osób, nie
licząc znakomitego zespołu
Krebane, który jedzie wcześniej przygotowywać się do
Podobnie jest
koncertu
w przypadku równie dobrego
zespołu Kaszuby z Chojnic.
Ai trudno sobie wyobrazić
jakże ubogie byłoby życie regionu kaszubsko-pomorskiego bez pełnego w nim uczestnictwa powi~tu chojnickiego.

Eugeniusz Pryczkowski

GoNIE C piątek

f~EPOR

30 czerwca 2000 r.
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I
Il Zjazd

- ADEX UStUGI
PODNOŚNIKOWE
OGÓLNOBUDOWLANE
WYCINKA DRZEW
PIELĘGNACJA ZIELENI

Społeczności

Kaszubskiej „Pólnie do
Norde" odbędzie się 1
lipca w Helu. Jest to
kontynuacja ubiegło
rocznego I zjazdu, którego inicjatorem był
starosta wejherowski
Grzegorz Szalewski.
Celem tego zJazdu jest
integracja regionalna społeczności
kaszubskiej.
W czerwcu ubiegłego roku
specjalnym
pociągiem
z pólnocych Kaszub na południe do Chojnic podróżo
wało 800 osób.
W tym roku mieszkańcy
południowych powiatów zamieszkałych przez Kaszubów pojadą na północ pociągiem Transcassubia, który łącznie zabierze około
1000 osób. Pociąg wyruszy
z Chojnic o 7.22 przez Brusy;
Lubnię, Dziemiany; Lipusz,
Vościerzynę, Galubie, So*mino, Żukowo, Gdańsk
Usowę, Gdynię Wielki Kack
do Gdyni Głównej i dalej
przez Rumię o godzinie
10.54, Redę o 11.02, Puck,
Władysławowo, Jastarnię do
Helu.
Na poszczególnych sta cjach dosiadać się będą reprezentacje powiatów; zespoły muzyczne, twórcy ludowi, których zadaniem jest
promocja swojego regionu
oraz społeczności lokalnej
gmin kaszubskich.
Tegoroczny zjazd będzie
miał formę pikniku. Kluczo-

9

TANIO
SZYBKO
SOLIDNIE
TEL. 677-06-10

0602-875-658
· S-3456/A/1169

~~

FIRMA

~<,l>

E2igg:c! •~

Grzegorz Szalewski (drugi z lewej) - starosta powiatu wejherowskiego - inicjator
I Zjazdu.
Fot.DariuszKuczmarsla
mu Telewizji Polskiej. Zostanie ona przeprowadzona
bezpośrednio z
imprezy
pod nazwą Kaszubska zabawa Dwójki w Helu.
Pierwsze telewizyjne wejście rozpocznie się o 13.55.
- Telewidzom i gościom
zjazdu zamierzamy zaprezentować tańce kaszubskie,
m.in. kosedera, krzyżnika
oraz _ tańczonego wyłącznie
przez mężczyzn _ dzeka.
Z piosenek wybraliśmy
,,Kaszebsczi nute", czyli alfabet kaszubski, którego będzie uczył Edmund Lewań-

czyk wspólnie z zespołem
ze szkoły w Dę
bogorzu i kartuskim Kosederem. ,,Dziewczyny zaśpie
wają „Kaszebsczi jezora"
a mężczyźni i chłopcy rybacką pieśń ,,Jom je re bok" powiedział nam Marek
Czarnowski.
dziecięcym

Dwójka na Zjazd zapro-

siła także Szwagierkolaskę,

Rudiego Schubertha, Zbigniewa Wodeckiego, Wojciecha Młynarskiego, Wojciecha Gąsowskiego i zespól
Zayazd. Imprezę poprowa-

...--------=r---..---..... ..

dzi rumianka, znana aktorka, mówiąca po kaszubsku Joanna Kurowska wraz
z Agatą Młynarską.
W tym dniu będzie moż
na bezpłatnie zwiedzić fokarium Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego, latarnię morską i Muzeum
Rybolóstwa, militaria zwią
zane z obroną Helu w 1939
roku, statek ratowniczy Polskiego Ratownictwa Okręto
wego „Sztorm 2" i okręty
Marynarki Wojennej w porcie rybackim.
(ska)

HANDLOWO-USŁUGOWA

SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
PIERWOSZYNO
ul. Kaszubska 16, tel.Max 679-14-26

NADESZŁA

CHWILA

Jako p1erws1 w Trojm,eście oferuje!'l1y:

p~OSB
pa~~le boazeryj1,1e
panele podłogowe
UWAGA
LETNIA PR0M0OA

~~~~~,t'!""'li!J

wą rolę odegrają występy

kaszubskich zespołów folklorystycznych na bulwarze
Nadmorskim i ulicy Wiejskiej.
,·'7, - Do udziału zaprosili. ay wiele zespołów z róż
nych regionów Kaszub
m.in. Kaszebe z Chojnic,
Koseder z Kartuz, Bazuny
z Żukowa, Krebane z Brus
- mówi Artur Jabłoński,
starosta pucki.
Estradowym prezentacjom poszczególnych regionów Kaszub towarzyszyć
będzie jarmark twórców ludowych na głównym dep ta ku w Helu (rzeźba, malarstwo, tkactwo, haft kowalstwo). Na wodach zatoki pojawią się tradycyjne łodzie
żaglowe z Półwyspu Helskiego. Na kutrze rybackim
,,Sandra" zostanie odprawiona msza św. ku czci pa trona rybaków św. Piotra.
Zjazdem kaszubskim zainteresowała się Nina Terentiew; dyrektor II progra-

DLA KLIENTÓW Z RUMI
10% RABATU
KOMPLEKSOWE MALOWANIE WNURZ
- TWOJE WYMARZONE KOLOR'ł
ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ WYCENĘ I DORADZTWO
sprzedaż ratalna • 5-letnie gwaranqe • pomiary i montaż u Klienta
• parapety • wypełnienia drzwio~

OKNA ...
TE,

GRATIS!!!

$,ka z o.o.

wczasy
3- lub 7-dniowe
na terenie
Polski, Czech
lub Słowacji!! I

KTÓRYCH
SZUKASZ....

1mm !
okucia okienne

a,

7

Swój zjazd zorganizowali w ub. roku również Kociewiacy. Na zdjęciu reprezentacja
powiatu wejherowskiego. na rynku w Starogardzie Gd.
Fot Dariusz .. JCZmarsla

ij
r/)

]ANDA

81-571 Gdynia, ul.

S-lla Z O.O,

REKLAMA

Centrum
Materiałów

Budowlanych

murator

JANDA

g~ętą

rir•lC•l
ZAPRASZAJĄ

Chwaszczyńska

172

tel. (0-58) 629-00-36, 629-95-97
fax 629•94-99

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

Dowiesz się jak i z czego budować Zobaczysz nowości technologiczne w budownictwie
Zaoszczędzisz Materiały zamówione w czasie Kiermaszu kupisz po promocyjnych cenach
Wygrasz:

konkursy dla dorosłych i dzieci, PONADTO: zespoły muzyczne, degustacja pieczonego dzika ...

Udział biorą

firmy:

AKA, ARBOL, AXTER, B-COMPLEX, CEKOL, EURONIT, IZOHAN, IZOLMAT, ISOVER,
KACZMAREK.OPTIROC, RIGIPS. RUPPCERAMIKA. SCHREYER, TYTAN, TERRANOVA, TERRAZYT. WIENERBEAGER
S-3331/N1039

SPORT
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Personalia sportowe

wRu.mi

NIEMIECKIE RU 1,5/1,5 495 zł

Nowv Dom Seniora zape....,nia:

RATY!

• wysoki standard

Transport, kompleksowa obsługa,
gwarancja 1Olat

,

o

OKNA PCV

Vom Senio1 et

arcin Dejczer jest zaUKS
wodnikiem
GWARANTOWANE
Czwórka Rumia. Trenuje
Możliwe pobyty
Najniższe ceny : unihokej od kilku lat. Rozkrótkoterminowe!
począł swoją przygodę z tą
"
Najwyższa jakość. SPRAWD2!
Serdecznie zapraszamy!
dyscypliną w Szkole PodRwma, ul Biała 6
stawowej nr 31 w Gdyni.
6'/1-91-~1
<
Został powołany do reprezentacji Polski i brał udział ...
w mistrzostwach świata,
Dyrekcja I LO w Rumi przy ul. Starowiejskiej 4
które odbyły się w Norwegii. Był to debiut polskiej
reprezentacji w imprezie
prowadzi nabór kandydatów do Liceum Ogólnokształcęcego
o takiej randze.
dla Dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
- Jako debiutanci zajęli
śmy 4 miejsce w grupie B.
Podania przyjmujemy do 18 sierpnia 2000 r. w sekretariacie
Naszym celem było wyjście
szkoły.
z podgrupy, co nam się udaZapytania prosimy kierować na adres:
ło. Myśleliśmy o wygraniu
I LO im. Książąt Pomorskich
grupy, ale do tego potrzebne
Rumia, ul. Starowiejska 4, tel./fax 671-06-22
było doświadczenie, a nam
S-352~, A/1006
tego doświadczenia zabrakło- opowiada o MS zawodnik. - Organizatorzy imprezy uważali, że jako debiutanci, reprezentacja Polski
11
KONCESJONER RENAULT
przyjedzie zobaczyć jak się
1
84-242 Luzino, Kębłowo ul. Wejherowska 30
w unihokeja gra. Nikt nie
1"
•

rodzinną atmosferę

• fachową

opiekę

r

AK

AUTO-

tel. 678-25-37 /38

spodziewał się, że będziemy

§I
<

ZATRUDNI:
'

. LA IE NIKA

~

i
1·

ZGŁOSZENIA OSOBISTE Z PODANIEM I C.V.

~--------------------1

chcieli wygrywać.
Pierwsze mecze z Australią i Japonią Polacy wygrali. W następnych me-

■

I

czach przegrali. Ostatecznie
pierwsze miejsce zajęła niemiecka drużyna i awansowała do grupy A. Drugi był
zespół Austrii, trzeci Estonii. Za polskimi reprezentantami uplasowały się: Anglia, Japonia i Estonia.
Krajem, w którym unihokej jest bardzo popularny
jest Szwecja. Na meczach
jest duża frekwencja i podchodzi się do treningów
bardzo profesjonalnie. Aby
Polacy mogli grać w grupie
A, trzeba z nich brać przykład.

ukończy!

policeturystycznej i zamierza kontynuować naukę w Akademii
Wychowania Fizycznego.
W Gdańsku istnieje także
myśli
zespół unihokeja,
więc o dalszej grze. Oprócz
sportu interesuje si_ę także
muzyką. Razem z trzema
kolegami stworzył zespól
i gra muzykę hip-hopową.
CMS
Marcin

alną szkołę

obsługi

Marcin Dejczer
i • Arcluwum

t;fi<lM,\A

Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz Eurotruck
serdecznie zaprasza na imprezę

r

w sobotę 1 lipca 2000, w godz. 12.00 - 18.00
w Bytowie, ul. Zamkowa 1 (przed zamkiem)
w programie:
- prezentacja najnowszych modeli Mercedes-Benz: Sprinter, Vito, Actros
- konkursy i loteria
- grillowanie na świeżym powietrzu przy piwie
oraz inne atrakcje

Mercedes-Benz

A 'lOC5/Ai8ó4
-

""'--

.

-.,._-.....,.~

.

_,_
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-adresowanie, koperty cały kraj. Zarobki
400 ·5.00C z!. Zgłoszenia istowne, koperta zwrotna ;.. R: 02326 Warszawa Al. Jerozoi msk1e
145119

CHAŁUPNICTWO

PRACA

ZATRUDNI(:

CHAŁUPN KOW zatn„an my,
gwarartuier:iy zbyt, dobre za·
robki, ~rządzenia oratis- pracę
moz1a rozpocząć bez nakładu
lnforracie bezpłatne Prosimy
oznaczki 4z!· przesytka polecona. aęzKa, .Agora Żeromskie
go 14, 84-150 Hel

HOLANDIA. praca, wszystkie zawody. riemiecki pasz port, (059'8~-124-10

•

MAGISTRA tecrrika farmaCJi
zatrudni apteka w Bolszewie,
(058 572-00-5C

ME\JAGEROW, agentow zatrudr1 polskc "em eckie towarzrtwo ubezo eczeniowe Tworzyrriy 1iI1e LęlJork Puck. Koście
rzyna Kartuzy Tczew, Włady
sławowo. Oferuiemy korzystne
warurk1, tel. 06031608-024

ELEKTRYK, a~tor-atyk, uprawnienia, z~aiomosć drgIeIsKIego.
rosyisk1ego.1el 6.,, -12-44

22-LETNIA podeim1e pracę
w biurze, wyKszt. średnie. doświadczeriP whandl~ ra sta"O·
w1sKu xas1srk , bdb znajomosć
urządzer biurowych, :e I 67250-15 pr. Beatę

KADRY - place ::,elra obsługa
doswiadczerie .dobyte wtlIuI ze
rachurkowym, te' [~58)6,'9-38
53 po 17.00

ZAOPIEKUJĘ się

dz1eck1em,
duze dośw:adczenie. teI. 67311 86

OPEL Astra kombi, '997 r 20
tys. przebiegu. uderzona wDOK,
tel 058!684-28-9'

ZAOPIEKUJĘ się dz1eck,em
t. s;~ e pa"1 zw1elolet" a prak'YKa wzło0kJ i przeaszkolt. !:łez
nałogów te (0581671-23-64

zł,

OPEL Kadett ◄ .6 , 1987 X, ,
eIeKtryczne lus1erka, Katalizator,
cent·alny zamek, 058 '588-•819, 0605.436-715

MŁODA,

HANDLOW EC do,w:adczona.
operatyNna, z aomosc spraw
celnych, licercia ooae m1e p·acę wduzeJ 111"' J handlowej, :el.
(0606)31-42 56

cfyspozycyir a. sarot
na, wykszt. sredr1e zraIomosc
;bieg, 1, •, I
włoskiego
'0606;'2-2'-08

SPRZEDAM

POSIADAM Z~ka, diesel. Nolny
czas, oczeKuJę prnpozyqI, tel.
(058)671-38-07

NAUCZVCIEL ~I,mIecKIeoo.
emeryt, poszuKuJe pr c.CY whotelt. uo pryw... ,rI~. 'el. ;:J58)672
49-35

drobre
POSZUKWĘ pracy
prace malarskie, •y~KowarIe,
cekolowarne. malowanie •el.
671-44-29 po 18.00

AUDI 8C 1J 91 r 17 400 zł.
srebr1y meta11k, AA, WS, osobne 2abezp1eczerIa paI1wa, R,
tel 673-61-56

OPERATOR kop?.1\1 lllasa I lat

PRZEPISYWANIE prac dyplomowych lf'nycr r:: dy5kletkę
Z wydrJ1el"", SC' d •el. T'4
'8-23

1

56 SZUKr! pr1ey te 6/3-35-46
22-LETNiA, sLdrntka zarzą
dzania rzaorz 11 bie<;t;i atlslu·
ga ~oMput"r ~rZ"czrn biurowych, ang1elsk pore1rn1e pracę
biurową, te1hx 57'-81-29

PRZEPiSZĘ pracę zeskd~u1ę.

tel. (058)671-15-QS '05C'J95·
74.99

OPEL Kadett, 13, '988 1C OOO
czerwony 3 ata .,, Pu1sce
stan ba·dzo dobry, 05$775-'0·
89

1

FORD F sta. 11. rocznik 995sprzedam te1. 302-97-17
ŁADA 2103. 1980 ·., 600 zt 15,
zareiestrowana. stai dobry tel.
(05~ t,71-9'-30
MAZDA 323F 18 oerz . 90 r
'45 tys. km, 12 ~oc z! biały, CZ.
WS stan techr bdb, p1, ie. rena do Jzgodmema, !el.
(0601 /65-97-88 (058J:l47-61-68

OPEL Vectra, 2.0 D STDi 1 6V
1997 model 98. bezwypadkowa,
w mIiczen;u tańszy, 058·561·
39-14. 0602131-28-73

SCANIĄ cIągm~ siodłowy 400
KM va, na resorach, as r., rIeeksploatowany w Polsce 49
OOO zł do ~zgodrier1a p1lre. !el.
683-35-06 po 19.00, (09016237-38. (050' J62-37-J8

STAR 200. z s1łr1k1em Leyland,
wozeK widiowy, elek•rycz~y :YD
Bu1ga1, 3 tony :ena do uzgoarIe0Ia. Cegiel~1a Sucum1r·
sprzedam, 058 562-'0-36
?ATRA 8'5 S3. czerwory kolor
1
993 ro~ 1a ua,onach, tei
060' 663 470
PlłZYCZEPA

GKB Szap 10 I
rok prJd. 1986, cena 2.50C z•
tel 058 681-61-67

POLONEZ Caro,' 6GLi:, 94 r
6500 zł, 80 tys. ~m. :el. 673-1250

PRZYCZEPA HL 60' 1, 'OK
prod. 1987, 6to~. cena 2.500 z'
tel. 058 68 1 -61-67

POLONEZ Caro, 95 'ok. cera
do uzgodnienia, peł"e wyposazen e serw1~owany. 0603 '78
089

pi::izvcZEPA kempingowa .~ova 531 199' 2x 6 m, azIe1 ka,
Kt.cnn a lodów~a. saIon, syo1c1I
•11a. ak:,ary przeg'ąd. zarere·
~1row<11 y 12.600 zł 058 562
27-06

POLONEZ fack. ok 93 cena
3JOO z!, (0581671 09-39 po t7
teJ

SPYCHACZ Dl 75. '986 r, tel
058,676-86-80. J606,324-5W

KUPI{:

AUTA powypadkowe, skorodowane 0604/444-422
WSZVSTKIE powypadkowe.
zniszczone, 058 531-28-56,
0602165-32-88

DAEWOO Tco, gotówka,
058 561-39·'4, J602,31·28-73
~IAT c;nqLece1to. (gotow~aJ,
058,56139- 1 4, ~602/31-28-73
1gotowka1,
~IA? Purto
058'561-39-14, 0602.31-28-73
POWYPADKOWE uszkodzone,
zachodr,e. (058)671-59-62,
0604-088-964
06021728-393 rozbite osobowe,
dostawcze- gotów~a.
A Rozbite

m,szczon€. J601 78 40-02
A 06021722-79C. auta, riotocykle. powypadkowe.

A0602/722-790
powvpadkowe

ATRAKCYJNE! Dostawcze.
Mikrobusy- Osobowe· (refundaCJa· zastępcze), wypożyczaln1a, (058)552-75-22.
06Q1i65-16-72

___J

AUTO· Szyby Jaan. Sprzedaz,
montaż. Wrzeszcz 058'344·
12·81, Kościuszki 8; Orunia
058309-02·5'. Trakt św. Wo1ciecra 223; Gdynia 058'62049-77, l(aptańska 4; Elbląg
055,234-57-09, Metalowców 1·
Kwidzyn 055.279-28-12,
Piękna 3: Słupsk 059,842-5180, Przemysłowa '28

SCANIA, 400 KM, V8, na resorach, 89 r rIeeKsploatowana
w Polsce, 50 OOO zł. na sam
Man. Daf tub Volvo z plandek
oilne tel 683-35-06 po 19.00
1090)62-37-38. (050' 62-37-38

AUTO! Glas!
montaz. Tel. cały
kra1 94-49 Tczew 532-01 ·
80; Malbork 055-27282-99; Bytów 059,822·
Grudziądz
32-60,
056463-84-97 Koście
rzyna 686-58-06. 686-2642; Starogard -Gd 775
14·99; Słupsk 059-'842·
50·29
Sprzedaż,

SPRZEDAM

BRUDZEWO. az1alka budowlra
opow. 903 "11\W., •8OOO zt te
10581673-37 77
BYTONIA gll'ina Zblewo. 3.5 a
gruntu pod cele 'eKreacyire ze
stawami Nodnym1. Catośc l~b
na dz1afki. 058. 588-30-92

OGŁOSZENIA DROBNE W INTERNECIE
WWW.GRATKA.PL

piątek

30 czerwca 2000 r.

PARKIET dębowy, jesionowy
oraz stopnie na schody, tel. 67129-70

CONCORDIA

NAJSTARSZA i solidna wytwór-

lider wyjazdów autokarowych
w Polsce, najniższe ceny, wyślemy gratis katalog, (052)58110-12, 581-10-13

nia pustaków i bloczków na Ka-

OGŁOSZENIA

RUMSKI
JASTARNIA, Piw. Helski, atrakpod zabudowę
szeregową, 420 m kw., projekt
budynku, 150 mdo linii brzegowej zatoki, tel. (058)675-29-04,
(0604 )09-64-73
cyjna

działka

JASTRZĘBIA

Góra, działka pod
hotel 2500 m. kw. super lokalizacja, (058)673-16-26

JURATA,

działka

budowlana
1250 mkw., z dostępem do Zatoki, uzbrojona. 250 USD/m kw.,
tel. 67 4-26-66
LEŚNIEWO k. Pucka- działka
budowlana z planami, zezwoleniem na budowę, 622 m kwsprzedam. (058)771-12-19

MIECHUCINO, centrum wioski,
działka budowlana uzbrojonasprzedam, tel. 058/684-28-91
MIRACHOWO działkę budowlaną, 1000 m kw, cena 7000 zlsprzedam, tel. 685-56-25

MRZEZINO, dom do wykończe
nia, atrakcyjna architektura, 850
m kw .. działka uzbrojona, 150
m pow. domu, 65 OOO zł, tel
(058)673-37-77
MRZEZINO k. Pucka, dom stan
surowy, 65.000, okazja,
(058)673-16-26
NOWA Karczma- okolice,

domek letniskowy,
drewniany 60 m kw, działka
atrakcyjna 1OOO m, 1ezIoro, las,
kompletnie wyposażony, do zamieszkania, cena przystępna,

JL:C4/99-46-61
.

,, działka budowlana, 961
mkw., 20 OOO zł, tel. 774-31-04
działki budowlane. 8001700 mkw., własność hipoteczna, tel. 673-43-53, (0602)15-3020

PUCK,

budowlane. wła
hipoteczna. 987-1025
mkw., tel. 673-37-72

PUCK,

działki

WEJHEROWO, (os. Kaszubskie), mieszkanie 2-pokojowe,
kuchnia, łazienka, przedpokój
z wnęką, (47 m.) tel. (058)68105-25
WEJHEROWO- mieszkanie 53
m kw. (058)672-25-36, 0605285-293
WŁADYSŁAWOWO,

PUCK, mieszkanie 62 mkw., 3
pokoje, tel. (058)673-32-34
PUCK, os. Grodzisko. działka
budowlana, atrakcyjnie usytu·
cwana, tel. 673-37-77
PUCK - szereg skrajny, do wy·
kończenia, pow. całk. 440
m kw„ uż. 260 m kw., działka
393 m kw., 300 tys. zł, tel.
lnS8)673-38-41 po 17.00
<;'?

IA sprzedam lokal handlo'llu· usługowy. pow. 45 m kw,
(058)628-59-18, (058)671-48-35
SIERAKOWICE, ul. Wichrowe Wzgórze, mieszkanie
dwupoziomowe, 85 m kw,
komfortowo wykończone,
pilnie sprzedam, tel.
058,'681-94-82

WŁADYSŁAWOWO, działka bu-

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

STARZYNO,
ną,

działkę

budowlasprzedam, tel. (058)673-37-

77
TCZEW, dom, pow. 120 mkw.
działka 550 mkw, wrozliczeniu
może być mieszkanie, tel.
0603/675-360
TCZEW, dom Jednorodzinny,
170 mkw, cena: 180.000 zł, tel.
0606/960-4 77

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

SIATKA ogrodzeniowa PCV

MIKROBUS do Kolonii, wy-

4,20 mkw, ocynkowana,
słupki ogrodzeniowe.
Przywidz tel/ fax.

jazd? lipca z Rum ii, wolnych
8 miejsc. (058)671-48-35,
(058)628-59-18

ZAMRAżARKA 4-szufladowa,

ZBLEWO

stan bdb, tel. 671 _93 _52

2,55 ha gruntu wtym 1.25 ha lasu w Donimierzu, gm. Szemud,
przy szosie asfaltowej, 50 tys.
zł, tel. (058)676-26-32

,

„

INNE

t_
-~ ~ - DACHY, elewacie, podbitki
(058)672-25-36, 0605-285-293

KAFELKOWANIE

NIERUCHOMOŚĆ 1760 rn kw.,

WCZASY- Sulęczyno. Nowe tazienki, 058/684-42-23
WILCZE Błota, gmina Lubichowo, wczasy agroturystyczne,
058/56-233-58, 0602/292-283
1
- ~
USŁUGI RÓ:2NE

j
I_

-

l

~---HVNE

KAFELKOWANIE,
remonty, 0601-65-67-74
MALOWANIE. cekolowanie,

tanio,
(058)672-17-63
MATERIAŁY

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

,.,

KARTUZY. Posiadam do wynamieszkanie M-4. tel. 30297-17

jęcia

OSTROWO centrum, tanio od-

PARKIET

najmę działkę budowlaną

700
kw., sezon, tel. (058)673-15-

producent

43

sprzedaż, układanie,

PUCK- obiekt pod hurtownię,
400 mkw. wydzierżawię, (058)673-16-26

rancja,

przetwórnię

REDA,

hydrauliczne, (kortownie, olejowe- gazowe), ogólnobudowlane, 0501-282411

REDA
kawalerka, komfortowa, 300,kaucja, 0602/705-001

PROJEKTY gotowe domów
do nabycia- Puck, 10 Lutego

RUMIA centrum, wynajmę domek gospodarczy, 22 111 kw., na
cichą działalność, tel. 671-06-98
po 17.00

27 (składnica), 774-31-38.
Wofercie 400 sztuk
ROLETY. bramy, okna,
058/621-92-32, 058/672-12-17

o-602/613-043, 677-03-47

WŁADYSŁAWOWO, wydzierża

USŁUGI

ciesielsko- dekarskie, (konstrukcje dachowe,
schody, boazerie, podłogi),
(058)778-30-22, 0501-282411

wię miejsce na działalność gospodarczą w sezonie letnim,

(058)674-27-90
POSZUKWĘ, kupię tanio, małą
kawalerkę wKartuzach lub Wej-

herowie, tel. 681-26-24. 672-4935

··--·-11

ce, gm. Sulęczyno, tel. 058/68500-30, 058/681-62-16

li
.•

-

Puck

PL

NAPRAWA pralek. Puck,

lURYSTYKA

NAPRAWA
telewizorów,
magnetowidów,
kamer,
radioodbiorników,
magnetofonów
Tysiąclecia

BLACHARSKO dekarskie, tel.
0603/268-993
BUDOWA kompleksowa. ciesielstwo, remonty, (058)676-1903

Hel
tel. O 605 390 053
Z-771/A/12;,6,

TYNKI, tel. 0581684-91-27
UKŁADANIE

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

CHŁODNICTWO,

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

CYKLINIARSKIE. parkieci ars kie,
0604i900-587

672-08-13,

DEKARSKIE. blacharskie, 67618-66 po 18.00
DŁUGI,

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

DOMOWE
naprawy pralek automatycznych. Udzielamy gwarancji, Ryszard Bratnikow,

(058)671-27-35

pogotowie
elektryczne,
(058)671-12-44

blacharsko- dekarskie.
montaż sidingu, rachunek Val, 2
lata gwarancji. tel. (058)673-2848, 0501-800-378, 0604-706009

NAPRAWA
urządzeń

chłodniczych

USŁUGI

budowlane- budowa
domów, remonty. docieplania.
kafelkowanie. (058)771-12-19
po 16.00

Żelistrzewo. Żytnia 23,

(058)673-86-66

OCIEPLANIE domów zewnętrz
ne- styropianem oraz
ściennie pianką

sypkim.

między

lub styropianem

Piantex.

telefon

0602/78-96-82

USŁUGI

ogólnobudowlane, kafelkowanie. układanie panel~
podłóg szwedzkich, tel. 673-2258
WESELA- długa limuzyna, tanio. (058)771-11-08
WESELA długa limuzyna, tanio. (058)771-11-08

OGÓLNOBUDOWLANE,

WESELA

parkiet, cyklinowanie, panele. szwedzka, (058)672-7087 rano, wieczorem, tanio,
solidnie

cji, 250

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

WESELA w cenie
100 zł od osoby

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

2pokoje gratis, organizuje

hotel Faltom
wRumi 671-57-11

malowanie, tapetowanie, cekolowanie, kafelkowanie,
panele, szybko, solidnie,
671-52-97

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

50

STYRHOP
lDUKCJA
..,..,,.__,.,,.,...._,..,,..___,_,""
RÓŻNE

BIZON Z-056, Star 28- wywrotka, (059)857-74-17, 0-604-9849-10

Gdańsk,

gazowe do kurczaków. Helios- grill. f reducent,
(089)524-05-30, www.hellos-grill com.pl

SNOPOWIĄZAŁKA

Warta 2,
0581684-93-39

ul. Grunwaldzka 99/101

KREDYTY
HIPOTECZNE
na zakup/zamianę
domu. mieszkani a.
na zakup dziatki

fińskie,

SAUNY

SPRZEDAM rozrzutnik oborni-

!anioł

KREDYi'Y
DLA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH

(052)34-62-753, 0-602122-376

ka, Kos, Cyklop, zgrabiarka 7,
talerzówka, kopaczka, siewnik
Poznaniak, przyczepa wyw. 3.5
t, przyczepa ,kaczka'·, tel. 67683-10

SHAR-PEI

KREDYTY
GOTÓWKOWE
KOt-.;SUMPCYJl\/F

pomarszczone

szczenięta,

(058)676-02-58

KREDYTY
SAMOCHODOWE

SOLARIUM profesjonalne, 1rok
pracy, efektowny wygląd, posia-

PRZEDSTAWICIELS'IWO
CKF

ul. Hetmańska 5/8
tel. (0-55) 235-59-09

da certyfikat, stan bdb, 15 OOO

RÓźNE

zł,

GINEKOLOG

tel. 671-11-68

Elbląg

ślubna,

SUKNIA

atłasowa,

Szybko! Tanio! Solidnie!
•501,610/!,\J

zabiegi, 0603/389-680

rozm. ~2. krótki rękaw, góra bo-

POLICEALNE Studium Ob-

gato zdobiona, welon gratis, 150

KONSULTANT Diety Cambridge (058)346-21-76. (058)30583-31, 0602/24-11-11

zł,

sługi

Spedycyjnej, Celnej,
Marketingu.
Kurs Agenta Celnego. Rolex
Długi Targ 1-7, 305-75-30,
305-75-07. Elbląg 055.'23357-82. Kwidzyn 055,'279-3935, Słupsk 059/842-48-94,
Tczew 058/532-41-79, Starogard Gd. 0581562-96-09,
Wejherowo 058/672-16-46

tel. 675-81-23 po 19.00

Zarządzania,

I

ROlNE

fZNY grające 100 co, -wiszące
I 11o;.ce, nowe I używane,
(068)327-19-?2, 0,601-.07t

SPR?.IDAM

WÓZEK głęboko-s~acerowy +

I'

nosidełko,

JAMNIKI krótkowłose miniaturowe, po championie. rude, pieski
8tygodni, (058)679 14-56

(058)679-45-96

z wysprzedam, tel.

WYPOSA2ENIE sklepu mię

nowe, 0-601/958-090

snego, sprzedam, 058/56280-28

0602/61-95-59
KOBIAŁKI

granatowy w koloro-

we mIsIe, stan bdb, 270 zł. tel.

KOBYŁA źrebna rasy wielkopolskiej. 058!588-30-92

---

UBEZPIECZENIA, niskie
stawki, zniżki- raty, Rumia
Dokerów 1O, 671-08-92tel/fax, 0501-76-23-44
ZAOCZNE Liceum Ogólno-

-

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

SPRZEDA2 kurcząt &-tygodniowych, kurnik Mechowo, lel.
(058)675-59-17

KOCIOŁ grzewczy o mocy ciepl.

17 kW, 1,5 mkw. żebra żeliwne,
60- 100 szt. drzewo opalowe na
rozpałkę 6 m sześc. cena do
uzgodnienia, (058)673-61-62

~- -"fi

gazowe, Gyross gazowy
oraz przyprawy do kurczaka. tel.
0608/102-820

--

RAZEM ŁATWIEJ

1

'RÓ2NE

BUK, olchę- dłużycę tartaczną kupię,

PIEC kaflowy (kafle brązowe,
wzorzyste), szamotka na kominek, tel. 671-37-49
PRZYCZEPA kempingowa „Niewiadów" N- 126, cena 2.000 zł,
tel. 055/272-65-57

1

I

KUPfł'

KUIICZAKI odchowane, Mechowo
kurnik, tel. 675-59-17, 675-59-32

rożne

PRZYJMĘ reklamę na Poloneza
Trucka. tel. 678-02-40

przenośny

posażeniem,

PRZYCZEPĘ gastronomiczną,

1

BIURO BROKERSKIE
tel. 346 12 81

tel. 0601/67-40-17

(grzeczn.)

PROFESJONALNE przepisywanie prac, (058)673-28-70

ZAKRZEW035
84-223 LINIA
(058) 676 87 66

TV Neptun 14", stan

ROŻNA

KOMPUTERY, ceny hurtowe.
Netpartner, 0581672-17-98

REMONTY- kompleksowe.

Z 8S

zł,

bdb, 110 zł, tel. (058)673-11-86

atlas, 4-skibowy, z dmuchawą do siana stojącą,
058/676-86-80, 0606/324-590
mało używana,

11

Ella (Boombox), 6 m-cy gwaran-

PŁUG

KIOSK, rozen

przyjęcia,

ODM
miedź, plastyk,
0601-66-45-08,
(058)671-89-33

KOMBAJN zbozowy „Volvo" 4
sztuki- sprzedam, 0602128-9601, 06041711-768

USŁUGI

=lOPIAN

ELEKTRYK- uprawnienia,

RADIOMAGNETOFON, 2 CD

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

6

BUDOWLANE- kompleksowe remonty. 671-47-40,
17.00- 20.00

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

SPRZEDAM kombajn Bizon
Z40, cena 12 tyś. zł. Mechowo
28 k/Pucka

ul. Pucka 17
tel. 677 23 43

ANTENY- radiowo-telewizyj-

BIURO rachunkowe, konkurencyjne ceny. usługi również
wsiedzibie klienta, (058)679-3585

24

Wejherowo

L-::,,._~~~~~~
ne, satelitarne, cyfrowe, drugi konwerter, ustawienia, instalacja, montaż, 0601/6482-26

Wolności

tel. 673 46 33

Ró2NE

FRVZV

dębowe

POSZUKUJE bezdzietnej pani,
która pragnie mieszkać i żyć na
Zachodzie. Oferty BO Gdynia,
Władysława IV/17, nr 11456603

kupię,

(058)672-rS-38. 05011012236

WDOWA pozna pana do lat 50,
trochę

OLCHA, buk,

dąb,

drewno tar-

taczne- dłużycę. 0603;'619-279

POCZTÓWKI,

stare,

tel.

(058)671-02-07

przy tuszy, bez zobowią
zmotoryzowanego, chętnie złota rączka, tylko
poważne oferty. Oferty BO Gdynia, ul. Władysława IV 17, nr
11456528
zań i nałogów,

HYDRAULIKASPRZEDAM

BOAZERIE, deski podłogowe, listwy, 058/342-54-31
BOJLER elektryczny, 60 I, stan
bdb, 160 zł, tel. (058)673-32-34

ALE wakacjel Zakopane,
pensjonaty
,Hawrań"
O18/20-171-29
BAŁTYK- Stegna, wesela,
wczasy. 055/247-72-37

wełna, odcienie
i biel, wzór królewski, mało używany, 350 zł, tel. 671-6917

BREMEN- Oldenburg- Bremerhafeen, codziennie, (058)34455-54

ł.AWA,

BUS 8-osobowy, (058)677-5475, 0603-332-140

DYWAN 3x4,

brązu

jasny brąz, wys. 0,5 m,
20 zł, tel. 671-39-23

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

Tygodnik Lokalny . kupon dla osoby fizyczn~j
treść:

ogłoszenia

drobnego do 20 słów
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adres lub telefon kontaktowy:
imię

'Wyłącznie
dÓ wiadomości

ogłaszaj się!

do jednego bezpłatnego

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI
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KAFELKOWANIE, solidnie,
Puck. tel. (058)673-11-22 po
18.00

uprawniający

Pakiet nr 4

KAFELKOWANIE, (058)676-6987

' biura

ogłoszeń
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i nazwisko

adres
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nr dowodu osobistego

telefon
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CO ZROBIĆ żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA DARMO

TRZCIANO koło Kwidzyna, dom
jednorodzinny. wolno stojący
z telefonem, garaż murowany
4400 m kw. ziemi, częściowo
ogrodzony, cena 75 tys. zł, tel.
055.'271-46-33

Biura Ogłoszeń
Gdańsk,

USTKA- trzypokojowe 48m,
drugie piętro, (059)810-8525

Jaskow-

Mściszewi

671-01-06

SCHODY

WEJHEROWO, mieszkanie 3pokojowe. parter, tel. 572-10-21

żaluzji,

usługi

43-23, 0602/705-002

STAROGARD Gdański, dom
120 mkw, odnajmę. Inne propozycje. 0601/59-86-85

gwa-

(058)672-78-38

PRODUCENT rolet,

2-pokojowe, komfortowe, 400,kaucja, (058)621-

miesięcznie,

Władysław

Rumia ul.
;

ZIEMIA 1,20 ha, część łąki, zezwolenie na budowę hurtowni,
prąd, tel. (058)679-35-50

111

chaty góralskie, 018/267-31-61

(058)672-66-76

tel. (058)552-31-35
OBIEKT o pow. 2700 m kw.,
Gdańsk Stogi, pow. użytkowa,
1760 m kw„ 700 tys. zł. tel.
(058)552-31-35 od 7.00 do
15.00

i pospółkę,

ski, Golica, 83-321

PODHALE

WŁADYSŁAWOWO. Jastrzębia

kolo Starogardu
Gdańskiego. dom- stary, na
działce 3400 m kw, 48.000 zł,
0604/115-153

szubach, plus transport piasek

673-18-14

058/682-51-38

Góra, działki pensjonatowe,
,Awal", (058)673-16-26

STAROGARD Gdański, centrum, dom sprzedam, na wszelką działalność, 0605/409-824
STAROGARD Gdański, mieszkanie 60.12 mkw. 3-pokojowe,
balkon, łoza, dobra lokalizajcja,
przedszkole, sprzedam lub zamienię, na domek w okolicach
Starogardu, 0581562-70-53 po
20.00

dom, tel.

(058)673-37-77

sność

PUCK, mieszkanie 2-pokojowe,
38,5 mkw własnościowe, poremoncie.
sprzedam,
tel.
(058)673-84-51 po 18.00

SIATKA ocynkowana od 2,20
m kw, powlekana 4.30 m kw,
Skrzeszewa- 681-88-20

1~ lb>@@tt=l

DROBNE

raiy Ol'Zewny 9111, tel. (058) 300-32-23, fax 300-32-14;
Gctynia lady$1awa IV 17, tel.(058) 620--08-32, fax 620-89-17·
Elbląg, ul. R ~ 35, tel. (055} 236,10-50, 236.12-10, fax 235-27-n;
Słupsk, uł.F\tmowa3d, teł

(05~) 841-4a-71. fax 841-48-71;

podpis

ZOSTAW KUPON
W LOKALNYM
BUJRZE OGtOSZE~

WRZUĆ KUPON DO ł\UEBIESłUEJ
SKRZVfiiK.l DB

PRZ!!ŚUJ KUPO~ P~-rĄ

PRZ...:ŚLU fA..f{SEt\-1
• do lokalnego biura ogłoszeń
• do gdańskiego biura ogłoszeń
fax (058) 300-35-08

• pod adresem lokalnego biura ogłoszeń
· • pod adresem gdańskiego biura ogłoszeń
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11

A-12682/A/

12
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ASTRA CLASSIC
- - - - - - -

--

/

WIELKA PROMOCJA
JUŻ OD

32 950 ZŁ

ASTRA CLASSIC. NA

CAŁE

.

ZYCIE.
OPEL-8-

www.opel.com.pl

Konocar

Motor Centrum

Odejewski

Serwis Haller

Winiarczyk

Ventus

Baxima

80-314 Gdańsk
ul. Grunwaldzka 303
tel. 058 552 34 06
554 83 33 do 36
II/o Brzeźno
tel. 058 342 76 40

80-717 Gdańsk
ul. Miałki Szlak 4/8
tel. 058 301 04 22
30195 33

77-300 Człuchów
Trasa 22
tel. 059 834 51 35
834 5136

80-299 Gdańsk
Obwodnica Trójmiejska
tel. 058 5525 525
www.opelhaller.com.pl

76-200 Słupsk
ul. Gdańska 18
tel. 059 8422 880
8428 826

83-110 Tczew
30 Stycznia 40
tel. 058 532 08 00
532 08 Ol

82-300 Elbląg
ul. Rawska 2-4
tel. 055 235 25 88
232 80 28

S-350/J/1063

G NIE Cpiątek
RUMSKI

Janusz

Zabłocki

w Manili

Janusz Zabłocki wywalczył IV miejsce na mię
dzynarodowym konkursie florystycznym na Filipinach, w którym
udział wzięli reprezentanci 43 krajów.
Konkurs Teleflor International odbywa się co 5 lat,
w różnych miastach świata.
Najlepsi floryści wytypowani w poszczególnych kraj ach konkurują o puchar
przechodni za mistrzowskie
ułożenie kompozycji kwiatowych.
W tym roku konkurs zorganizowano w Manili na Filipinach. Tematem wiodą
cym był „ Trendy roku 2000 praca z naturą". Projekty
przygotowywane w konkursie miały być wykonane ze
tropikalnych
świeżych,
kwiatów i innych roślin
ozdobnych oraz akcesoriów
niczych wykonanych
•
ilipinach.
•

J.

Z Rumi na Filipiny
Kilka miesięcy temu
w Warszawi.e wytypowano
polskieg0 reprezentanta na
mistrzostwa świata w ukła
daniu kompozycji kwiatowych. Został nim Janusz
Zabłocki, który na eliminacje wykonał kompozycję
z kwiatów tworzącą pięcioli
nię z nutami pierwszych
taktów poloneza.
Janusz Zabłocki brał
udział w wielu krajowych
konkursach florystycznych,
ma wiele dyplomów i wyróżnień. Wygrana w eliminacjach na konkurs Teleflor
International była dla niego
- zególnym wyzwaniem.
. ierwsze, konkurował ze
swiatową czołówką florystów. Po dmgie, zdawał sobie sprawę z trudności, jakie go czekają, ze względu
na egzotykę /nieznane
kwiaty i inne, w tamtej szerokości geograficznej, kryteria oceny/.
Myślał dużo o konkursie,
znał bowiem wcześniej już
tematy prac, jakie trzeba
będzie wykonać na Filipinach. Denerwował się, czy
sprosta światowym wymaganiom i czy uda mu się
ułożyć wszystkie kompozycje w wyznaczonym czasie.

kwiatowej,

13
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-Osiągnięcia
florysty
Certyfikat)
i NYUHON (sredni 1 -wyż ,
sz} tytuł mistrzowsk
w ukladanm Japońskict 1
bukietów) wydane prze
4,zkołę w 1999 roku

reklamującej

hotel na
wyspach Pacyfiku, na tle
białej, piaszczystej plaży
i błękitnego oceanu. Wyznaczono na to 90 minut.
Dmgim zadaniem było wykonanie aranżacji stołu na 8
osób, przy którym prezydent Teleflory z Filipin podejmuje obiadem prezydenta międzynarodowej organizaacji Teleflor./ w ciągu 60
minut/. Trzecim - ułożenie
kwiatów wręczanych mło
dej parze /również w ciągu
60 minut/ Czwartym - zaprojektowanie bukietu dla
modelki promującej turystyczny ośrodek na wyspie
Pacyfiku I w ciągu 40 minut/.
Kolejne dwie konkurencje 18 finalistów konkursu
wykonywało przed publicznością. W czasie 100 minut
trzeba było ułożyć bukiet,
ozdoby do włosów dla panny młodej i następnie,
w ciągu 3 minut przypiąć je
i poinstmować modelkę, jak
ma prezentować swoje
pięciogwiazdkowy

kwiaty

I wreszcie piątą konkurencją był pakiet - niespodzianka. Zadanie uczestników polegało na aranżacji
filipińskiej chaty na palach
jako domku letniskowego.

- Co jadłem?
Nie wiem.
Puchar otrzymał florysta
z Pretorii /RPAf, II miejsce
zdobył Anglik, III - Australijczyk, IV - Polak, Janusz
Zabłocki. Prace oceniało 3
jurorów, którzy stwierdzili,
iż były one na wyrównanym
poziomie, bez błędów technicznych.
- Mieliśmy półtora dnia
na obejrzenie i sprawdzenie
kwiatowego.
materiału
Wielka rozmaitość kwiatów:
ogromne helikonie, dżin dżery, banksje, kilansje,
storczyki - o wiele bardziej
imponujące niż spotykane
u nas... - opowiada Janusz
Zabłocki. - Wszyscy uczest-

IKENOBO w Kioto
■ I rme1sce w konkursu.
Kompozycja dowolna ,,J

sienna Nniespodzianka

n

na IV Targach Ogrodnic
twa Garden ·Party w Gdy
ni w październiku 1997
roku

Nagroda Publiczności na
tych samych targach
■ III mieJsce w konkursi
na wiązankę ślubną na
tych samych targach

Aranżacja filipińskiej

chaty

według

Janusza

Zabłockiego.

Fot AFP

nicy to bardzo bogaci ludzie,
prowadzący ekskluzywne
firmy kwiaciarskie zaopa trujące w kwiaty nierzadko
i głowy państw. Są jednak
życzliwi i pozbawieni zawiści. Wszyscy młodzi, 20- 30
lat.. Jadaliśmy razem obiady,
miasto.
zwiedzaliśmy
W Manili widać ogromne
kontrasty : jedna ulica
z marmurami i złoceniami,
na drugiej obok - lepianki
i kartony Ludzie są sympatyczni, uśmiechają się. Duży
ruch. Charakterystycznym
widokiem są amerykańskie
jeepy przerobione na mikrobusy komunikacji miejskiej Filipińczycy bardzo
pilnują bezpieczeństwa przed wejściem do sklepów,
urzędów, banków sprawdzają, czy ktoś nie ma broni.
Co jadłem w Manili? Dokładnie nie wiem. Oprócz
egzotycznych potraw, także
europejskie. Nagroda zdobyta na Filipinach jest największym

jakie mnie

Nagroda Specjaln
w konkurenqi „1\voJe
okno w kwiatach" n
I Małopolskim K0nkurs1
Kompozycji Kv.iatowych
na Wiosennej Wystawie

Ogrodnictwa w KrakowH
w maju 1998 roku.
REKLAMA _ __

0GtA91Ał 51(
W„DZIE/'IN/K(J
BAłTYCK/M"

MIESZKANIA

wyróżnieniem,

spotkało

w życiu.

Barbara Miruszewska

Bukiet panny

młodej.

REDA:

ł'otAFP

"

KASZTEL"

;, k"a
ut. G dans

Przed kamerą
i przed

biuro obsługi klientów:

publicznością
Janusz Zabłocki przybył
do· Manili po 30 godzinach
podróży. Wraz z innymi
uczestnikami konkursu zamieszkał w pięciogwiazdko
wym hotelu. Teleflor International pokrył koszty przelotu i zakwaterowania /ze

od ponit><liialku do piątku

uJ. Poznatbka l-,3, Gd~ n ia

od 8.00 do 16.00
f('l.

661 88 88 """· 12, :t{

<...mail:

infcJmies-1.kania ~lamnH'X.pl
1

www.lammc\.pl

śniadaniem/. Resztę posił

ków goście finansowali sami.
W konkursie wykonywano 6 zadań, w tym 2 przed
publicznością, a 4 były nagrywane. Pierwszym było
ułożenie dużej kompozycji

Janusz

Zabłocki

{trzeci z lewej w górnym

rzędzie) wśród

finalistów i modelek festiwalu „Teleflor International".
Fot AFP

S•3203/A/949
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Sobótka, sobótka

Kącik
■

o

o
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Szansa na sukces

seniora

Chłopak

Letnie
•
imprezy

a

Z

jednodniową

gitarą

piel-

grzymką do Lichenia udah_
:t:
. się rumscy emeryci. .
- To właśnie tu; za po· :

średnictwem Maryi ··z·· or- "
lem na ·piersiach, dzięko ·
' waliśmy za wszystkie łaski
uzyskane od Boga dla na .
szego m,iązku - powiedział ·
Jerzy Ratajczak.
Po mszy przed cudow
nym obrazem Matki BożeJ
Bolesnej Królow,ej Polski,
nastąpiło zwiedzanie świą
tyni. W. drodze pO\vrotnej
odwiedzono sanktuarium·'
Matki Boskiej w, Piasec:z~
nie
:Na d21en 19hpca zaplanowano rówriieź..• jedno- ·
dniową

Jedno z pierwszych sobótkowych ognisk

zapłonęło

na targowisku miejskim.
Fot. Dorota Kaspruś

Palenie ognisk i puszczanie wianków na wodę to
stara słowiańska tradycja, kultywowana od niepamiętnych czasów podczas najkrótszej nocy w roku
z 23 na 24 czerwca.
Tego dnia od wczesnych
godzin wieczornych w Rumi można było zobaczyć
dziesiątki małych ognisk
palących się niemal we
wszystkich przydomowych
ogródkach. Niektórzy potraktowali noc świętojań
ską nieco bardziej symbolicznie ograniczając się tylko do balkonowego grilla.
Miłośnicy koszykówki z ul.
Pomorskiej, nierozerwalr1ie związani ze swoim boiskiem, rozkoszowali się
kiełbaskami
grillowymi
właśnie pod koszem.

Rodzinnie
na targowisku

Chłopcy

zamiast ... dziewicy
Między

artystycznymi
rozstrzygnięty konkurs na najpięk
niejszy wianek. Ku zaskozgromadzonych,
czeniu
pierwszego miejsca wcale
nie zajęła przecudnej urody
dziewica, lecz ... dwóch
chłopców. Ok. godz. 23 licznie przybyli rumianie chórem odśpiewali imieninowe
,,sto lat" burmistrzowi- Janowi Klawitrowi, który również był gościem na sobótkowym ognisku.
występami został

Zaraz potem, aby tradycji
stało się zadość, zaczął padać deszcz.
Większość jednak przewidziała ten „stały punkt
programu", biorąc ze sobą
parasole lub kurtki z kapturem. Część osób, spłoszona,
udała się do domów. Pozostali bawili się dalej przy
muzyce zespołu „Półtora
gościa"

Rano, tu i tam, między
blokami można było rozpoznać miejsca biesiadne po
pozostawionych puszkach
i butelkach.
Ale w końcu to jedyna
najkrótsza noc w roku. Od
teraz dnia zacznie ubywać.
Liczący na znalezienie swojego kwiatu paproci będą
musieli poczekać cały rok na
kolejną taką magiczną noc.
DorKa.

Natomiast na rumskim
targowisku przy ul Kościelnej mogły spotkać się
całe rodziny na ognisku
przez
zorganizowanym
tamtejszych kupców.
Od godz.16 najmłodsi
mogli rywalizować w róż
norakich konkursach przeznaczonych specjalnie dla
nich. Dla starszych nie zabrakło tradycyjnych kieł
basek i odpowiedniego do
tego dania bursztynowego
napoju. Wszyscy wspólnie
bawili się przy muzyce biesiadnej.
Jednak główne ognisko
sobótkowe zapłonęło, jak
co roku, na polance przy
szkole nr 4. Organizatorami byli MDK i DK Janowo.
Jedną z głównych atrakcji, jak przystało na noc św.
Jana, było poszukiwanie
kwiatu paproci, sprytnie
ukrytego przez organizatorów.
Przed godz . .21 rozpoczął
swój występ na kaszub-

sko-rockową

nutę

JeL Marek Gerwatowski - chłopak z gitarą.

Chętni mogą zapisywać

'się w siec:lzibie ~ązku.

Emeryci z Ognisk~
TKKF Senior i PZEiR po.;
witali lato zabawą na leśnej
·polanie.W imprezie o cha- ·.
rakterze \ sportowo-rekreacyjnym wzięło udział oko
lo 50 osób. Rozegrano kilka ·
konkurencji sportowych,
w których triumfowały panie Lotką najlepiej rzucała
Maria Puzdrowska, w ringo
, zwyciężyła Danuta Treder>
w chodzie utrudnionym
pod górę naJlepszą kondycją wykazała "się Iza Za, choll. Kostką szczęścia najtrafniej rzucała · Helena
Szreder
Przy dźwiękach ·niuzykl
bawiono się do późnych godzin wieczornych.
- Do zobaczenia ria festy
me z okazji pożegnania lata
- powiedział przewodniczą
cy PZEiR Jerzy Ratajczak zapisy już trwają \

dłoń
Z akcji tej

skorzystało

i nadal korzysta wiele
osób. Do siedziby związku
emerytów co jakiś czas napływają nowe zgłoszenia
zarówno od osób potrzebujących, jak i pragnących
tę pomoc nieść.
- W naszych domach
lub firmach posiadamy
niepotrzebne sprzęty, które z pe\VIlością przydadzą
się innym - mówi Jerzy Ratajczak, przewodniczący
PZEiR
W każdy pierwszy pi,!tek miesiąca można je odbierać bezpośrednio od
Ponadto
ofiarodawcy

w każdy poniedziałek
i piątek można zgłaszać się
do magazynu przy ul. Mic-

kiewicza 16 i

bezpłatnie

odbierać

Pieczenie

kiełbasek

rzeczy potrzebne
dla siebie.

na polanie przy SP 4.
fot. Dorota

Kaspruś

ISAga!

Fot. Dorota Kaspruś

15 letni Marek Gerwatowski zakwalifikował się do
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Polskiej Gama 2000, który odbędzie się w drugiej połowie
sierpnia w Radomiu.
Wyjazd będzie możliwy,
do 10 lipca chłopiec
znajdzie sponsora.
Od najmłodszych lat
Marek śpiewa, układa teksty do piosenek oraz sam
muzykę.
komponuje
W tym roku wygrał Wojewódzki Konkurs RecytatorŚki Poezji Polskiej, oraz
zajął drugie miejsce w WoPrzeglądzie
jewódzkim
Wokalistów.

jeśli

Wstęp do kariery
W czwartej klasie został
przeniesiony ze Szkoły
Podstawowej nr 10 do SP
nr 7. Na jedną z lekcji muzyki mieli ułożyć muzykę
do piosenki.
- Zaśpiewałem „Zachodźże słoneczko" N aszej pani, Grażynie Pierzgalskiej tak się spodobało,
że zaczęła wysyłać mnie na
różne konkursy muzyczne
- wspomina Marek.
Pierwsze sukcesy przyszły w 1997 roku. N a XII
Bałtyckim Festiwalu Piosenki Morskiej w Gdyni
zajął drugie miejsce. Jako
nagrodę

Pomocna

zespół

Checz. Następnie na scenę
wyszli zaproszeni „piraci"
z Gdańska czyli szantowa
kapela Grzegorza Lewkawicza - Kamraci.

pielgrzymkę,

trasa .będzie .. wiodła do
Stoczka. Św Lipki i Gietrz
waldu.
W lipcu p1anu3e się row
, nież zorganizowanie kilku :
innych''imprez, 15 - wyjazd na grzyby 1 w,okolise
Kartuz (koszt •·• 12 zł) 24 impreza sportowo-rekre. acyjna z okazji imienin Anny i Joachima.

otrzymał

gitarę,

na której do dnia dzisiejszego komponuje muzykę.
Został zaproszony do .,45
minut", programu mło
dzieżowego, emitowanego
w Telewizji
ówcześnie
Gdańsk

Zaprezentował

dwie piosenki swojego autorstwa: ,,Przebudzenieu
oraz ,,Inny dzień"
- Wychowawcy Marka
ciągle mi powtarzali, że
chłopak ma duży talent.
Ładnie śpiewa, pisze teksty piosenek i komponuje
muzykę. Dlatego też postanowiliśmy zgłosić go do
programu Elżbiety Skręt
kowskiej „Szansa na sukces" - mówi pani Halina,
mama Marka.
Rumianin, by wystąpić
w telewizji, najpierw musiał pokonać 1700 kontrkandydatów; późnieJ jeszcze jednego, wykonującego
również piosenkę Marii
Koterbskiej „Parasolki"
Program został wyemito-

wany dwa lata temu
w święta wielkanocne .
Z tą piosenką wys!
w zeszłym roku w „Pętli
czasu" w Telewizji Gdańsk.

Festynowe
śpiewanie
Marek bardzo często
występuje na festynach
W Rumi reprezentuje swoją

byłą

szkołę

(Zespół

Szkó1 nr 3) oraz Ognisko
Pracy Pozaszkolnej, do
którego teraz należy. Prowadząca je Barbara Czarkowska od pół roku prowa dzi z nim zajęcia ze śpie

wu.
Swoje wokalne zdolnoprezentuje na
imprezach w innych miejscowościach. Jako przedstawiciel Rumi został wvsłany na Dni Sochaczey'
- N a takich imprezdu1
śpiewam różne piosenki,
także własnego autorstwa.
N a zakończenie szkoły dla
nauczycieli ułożyłem dwie
piosenki. Jedną z nich za śpiewała moja była klasa
VIII a - mówi Marek.
Od nowego roku szkolnego rozpocznie naukę
w XIX Liceum Ogólnokształcącym o profilu muzycznym we Wrzeszczu
- Mam nadzieję, że
w końcu nauczę się grać na
pianinie. A teraz przygotowuję się do Gamy 2000. By
wystąpić, trzeba nagrać
swoje piosenki na kasecie.
Wyjazd tam też kosztuje.
a muszę zapłacić również
za opiekuna - dodaje.
Może znajdzie się sponsor, który sfinansuje przynajmniej częściowo koszty
wyjazdu Marka na Gamę
2000. Jest to dla tego mło
dego wokalisty życiowa
szansa, a przy dużych
szansach na sukces - promocja dla miasta oraz
ewentualnych sponsorów.
Dla zainteresowanych
podajemy numer telefonu, •
pod którym można kontaktować się z Markiem: 67107 - 21
(ska)
ści również
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Wywalczony awans

Piłka nożna
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zakończonej

IX edycji Pucharu Janowa triumfozespól Dalmorsu Rumia. Drużyna ta występu
je z powodzeniem w lidze salezjańskiej, a składa
sźę w większości z zawodników Orkana Rumia II.
wał

Runda finałowa tych
rozgrywek była interesują
ca i zacięta. Najpierw; we
wtorek rozegrano baraże,
które miały wyłonić czwartego półfinalistę, którym
został zespół o nazwie Ma dej, również wywodzący się
z ligi SALOS. Słowa uznania
za postawę w grach barażo
wych należą się juniorom
OKS Janowo, którzy byli
bardzo bliscy sprawienia
niespodzianki.
Gry finałowe odbyły się
w czwartek 22.06. Jak zwykle, zgromadziły sporą gru pę widzów; co dodało kolo. 1 imprezie. W pierw.n meczu zmierzyły się
•
drużyny Chiny i Dalmors.
Chiny szybko zdobyły prowadzenie, po strzale Daniela Tatrockiego, ale później
zrobiło się 3:1 dla Dalmorsów; głównie za sprawą Janusza Bukowskiego. W drugiej połowie Chińczycy próbowali odrobić straty; ale
udało się im strzelić tylko
jedną bramkę.

Wreszcie, przyszedł czas
na finał. N a początku meczu zawodnicy Poco Loco
ostro natarli i objęli prowadzenie. Znowu strzelali
Głogowski i Górzyński, ale
Dalmorsi wyrównali. Mecz
stal się nerwowy i efektem
tego czerwona kartka dla
kapitana rumian, Marka
Mielewczyka. Poco Loco
zwietrzyli szansę i objęli
prowadzenie 4:2. To, co stało się w końcówce wprawiło
w zdumienie obserwatorów
spotkania.
Poco
Loco
w ostatnich dwóch minutach spotkania stracili dwie
bramki i mecz zakończył się
remisem 4:4 .
każda
W dogrywce,
z drużyn trafiła po razie
i wynik brzmiał wręcz hokejowa 5:5. Wtedy sędzio
wie zrządzili rzuty karne.
Trzy karne wykorzystali
Dalmorsi, a do trzeciego dla
Poco Loco podszedł Krzysztof Łagoda i strzelił prosto
w bramkarza. Tak więc
zwycięstwo
Dalmorsów
w całej imprezie stało się
faktem.
Najlepszym strzelcem
turnieju został Adam Gło
gowski z Poco Loco. Za całą
organizację imprezy gorące

Zdobył ją

Robert Zinko. Tak więc Dalmors został pierwszym finalistą. W drugim meczu
Poco Loco zmierzyli się
z Madejem i wygrali, choć
nie było łatwo. Na boisku
brylowali Adam Głogowski
i Leszek
Górzyński. W małym fi·le - trzecie miejsce - Chichoć prowadziły po
strzale Piotra Siudzińskie
go, przegrały 1. 2.

podziękowania należą się

panu Zygmuntowi Mikołaj
czykowi, który od początku
zajmuje się tym turniejem.
Jeżeli tak będzie dalej, to za
rok doczekamy się jubileuszowej, X edycji.
(ruti)
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Rumski zespól unihokeistów Uczniowskiego
Klubu Sportowego „4ka" już od wielu lat jest
jednym z najlepszych
zespołów w województwie pomorskim.
Do ubiegłego roku chłop
cy startowali w zawodach
w kategorii juniorów. Wywalczyli brązowy medal w II
Mistrzostwach Polski w tej
kategorii. Trener zespołu,
Lidia Lipińska postanowiła
swoich podopiecznych zgło
sić do rozgrywek w drugiej
lidze seniorów. W śród sześciu drużyn nasz rumski zespół był najmłodszy Po rozegraniu wszystkich meczów
unihokeiści uplasowali się
na drugim miejscu, zaraz za
Absolwentem z Siedlec, który awansował do pierwszej
ligi. Tym samym UKS ,,4- ka"
miał szansę również walczyć

o awans do I ligi. 18 czerwca
rozegrali mecz barażowy
z siódmym zespołem pierwszoligowym, Orlętami Stromiec. Pokonali ich 12:6.

Oko socjologa
Lidia

Lipińska

z wyjest socjologiem.
Jednak od najmłodszych lat
czynnie uprawia sport. Była
jedną lepszych sportsmenek, zarówno w szkole podstawowej jak i średniej. Podczas studiów nie zapomniała
o sporcie. Grała w drużynie
kształcenia

piłkarek ręcznych.

- Trudno mi było znaleźć
pracę w swoim zawodzie,
dlatego też zajęłam się sportem, który zawsze był mi bliski. Od osiemnastu już lat
pracuję w szkole, jako nauczyciel - mówi pani Lidia.
Ukończyła podyplomowe
studia trenerskie na Akademii Wychowania Fizycznego. Przez sześć lat trenowała piłkarki ręczne. Siedem
lat temu rozpoczęła pracę
w Szkole Podstawowej nr 4.
Uczniowie z tej szkoły;
zarówno
chłopcy
jak
i dziewczęta, pierwsze kroki
w unihoca (tak do ubiegłego
roku nazywała się ta dyscyplina), stawiali na osiedlowych podwórkach. Ojciec
jednego z nich pracował
w firmie produkujących
sprzęt sportowy
- Kiedy przyszłam do tej
szkoły zastałam młodych,
zaledwie dziesięcioletnich,
chłopców rozentuzjazmowanych unihokejem. Byłam
pełna podziwu, że sami wy-

promowali ten sport. Chcieli grać i brać udział w zawodach. Nie mieli nikogo kto
zająłby się nimi profesjonalnie, dlatego też podjęłam
się tego - mówi trenerka ze-

Rynny, cement, wapno
Wełny mineralne, kleje do glazury
Styropian, kształtki i rury PCV
folie budowlane, masy
hydroizolacyjne
Zapewniamy transport
z załadunkiem

społu.

Pierwsze sukcesy
Przez trzy pierwsze lata
drużyna z ,,4-ki" odnosiła
sukcesy lokalne. W 1997 roku zdobyli srebrny medal
w Wojewódzkich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej. Rok

sklep czynny 7.00-17.00
we wszystkie sohoty 7 00-13.00

■

ukazuje

się

później

na tych samych
igrzyskach zmierzyli się
z rówieśnikami i o rok starszymi kolegami. N a 16 drużyn startujących, wywalczyli brązowy medal. W turnieju tym zagrały również
dziewczyny z „czwórki"·
Agnieszka Konicz, Monika
Malek i Alina Szwarc.
W 1998 roku zespól unihokeistów zajął VI miejsce
w finale I Mistrzostw Polski
w kategorii juniorów.
- Był to niewątpliwie
ogromny sukces. Amatorska
drużyna z młodymi zawodnikami uplasowała się tak
wysoko wśród czołowych
zespołów w Polsce. Jeden
z naszych zawodników Krzysztof Szwarc został po
raz drugi powołany do reprezentacji Polski juniorów
- wspomina Lidia Lipińska.
Rok później chłopcy odnieśli jeszcze większy sukces. Wywalczyli bowiem
brązowy medal w drugich
Mistrzostwach Polski w kategorii juniorów.

Droga do awansu
Unihokej jest dyscypliną
jeszcze dość mło
dą. Dopiero w bieżącym roku zainaugurowano rozgrywki ligowe na skalę

Fot Dorota

w nim sześć zespołów. Rumscy unihokeiści wygrali dwa
spotkania: z Capitolem Jarocin 10:2 i z MGGP Nowy
Targ 8: 1. Przegrali z Absolwentem Siedlec 2:5.Drugi
z turniejów odbył się 11 marca w Sułkowicach koło Kra kowa. UKS ,,4-ki" zwyciężyła
z Multi 75 Kraków 2:1, natomiast z zespołem Prus Żary
zremisowali 4:4.

I liga i pieniądze
Po tych turniejach rumscy unihokeiści uplasowali
się na drugim miejscu, zaraz za Absolwentem z Siedlec. Obie te drużyny jak
wraz z . MGG P Nowy Targ
i Prus Zary awansowały do
rozgrywek finałowych, które odbyły się 25 i 26 marca
w Siedlcach. Tam nasza
dr_użyna pokonała zespól
z Zar 6:2, zremisowała z gospodarzami 4:4 i z MGGP
Nowy Targ 5:5. Ponownie
zajęła drugie miejsce, za
Absolwentem, który autonomicznie awansował do
pierwszej ligi. To dawało im
szansę powalczenia w bara-

swoich podopiecznych do
rozgrywek drugoligowych,
czy pozostać w kategorii juniorów. Lidia Lipińska
w ostatniej chwili zgłosiła
swoich podopiecznych do
rozgrywek drugoligowych.
Chłopcy udowodnili jej, że
była to słuszna decyzja.
System rozgrywek oparty
jest na turniejach. Począt
kowo zespoły grają dwa turnieje każdy z każdym.
Pierwszy z nich odbył się
w dniach 19 i 20 lutego
w Siedlcach. Wystartowało

z ostatnią drużyną
pierwszej ligi. W niedzielę
18 czerwca rozegrali mecz ~
barażowy z Orlętami Stromiec.
- Chłopcy zaczęli grać
ostrożnie. Może to tak wysoka stawka ich paraliżowała.
Przegraliśmy p·ierwszą tercję 1:2 - mówi Lidia Lipiń
ska. - Ale chłopcy są bardzo
ambitni i bez trudu udało mi
się ich zmobilizować; drugą
tercję już wygrali 4: 1, także
trzecią 7:3, a tym samym cały mecz 12: 6
- Pierwsza liga prezentuje wyższy poziom. Potrzebne nam będą większe na kłady finansowe. Jesteśmy
drużyną amatorską, nasze
przygotowania do meczów
drugoligowych nie wyglądały tak, jak powinny. Wszystko z powodu braku pienię
dzy. To naprawdę bardzo
ambitny zespól. Chłopcy „
chcą grać i walczyć z najlepszymi Jak widać na przykładzie tegorocznego sukcesu, stać ich na bardzo
wiele - mówi trenerka.
(ska)

Sukcesy rumskich u11ihokeiŚtów:

sportową

ogólnopolską.
Powołano
pierwszą i drugą ligę seniorów. Trenerzy do końca nie
wiedzieli, czy mają zgłaszać

Kaspruś

żach,

■

1997/98
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży SzkolneJ - II mieJst E

1997/98
Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży SzkolneJ - m miejsce
Ogólnopolski turnirj unihokeja o puchar Wzgórz More
nowych w Gdańsku ~ III miejsce
■ I Mistrzostwa Polski w kategon, Jumorow IV m1eJsc,.,
■ V Międzynarodowy Festiwal Unihokeja w Elblągu w kat
~ juniorów ~ III miejsce
■
■

1998/99
II Mistrzosrad Polski w kategorii Juniorów - III mieJs<.
■ V1 Międzynarodowy Festiwal Unihokeja w Elblągu w kat
juniorów II miejsce
1999/2000
■ TurmeJ o Puchar, Rektora WyższeJ Szkoły Zawoaowe
w Elblągu ~ II miejsce
■ VII Międzynarodo~y Festiwal Unihokeja w Elblągu w kat
·seniorów~ II miejsce
■ starty w II lidze seniorów • zajęoe II mie3sce
■

~
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18.06.2000
■ Wejście do I hg1 po wygramu meczu barażowego z Orlęta

mi Stromiec
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turnieju Maciejowi Pieczonce.
Fot Dorota Kaspruś

Otwarte Mistrzostwa Rumi w tenisie amatorów odbyły się w miniony weekend na kortach tenisowych
TKKF Orzeł.
wało Rumię. Dwóch z nich,
młodziutki
Szymon Wiśniewski i Radosław Orzęcki
przeszło do ćwierć finałów.
W finale zmierzyli się
gdańszczanie: Maciej Pie-

Punktacja z gry singlowej
zaliczana równocześnie była
do ósmego z tym sezonie turnieju Grand Prix Wybrzeża
o puchar „Dziennika Bałtyc
kiego" Deble rozegrano po
raz pierwszy w mistrzostwach.
Do rywalizacji w grze singlowej zgłosiło się 20 tenisistów. Dziewięciu reprezento-

_czonka i Ireneusz Ziarkiewicz. Wygrał Pieczonka.
6 par rywalizowało w grze
podwójnej. Faworyci spotkania Maciej Pieczonka i Bog-

dan

Łojewski

przegrali z parą deblową: Ireneusz Ziarkiewicz i Jacek Piątek.
Nasi tenisiści: Ryszard
Wolański i Szymon Wiśniew
ski zajęli ex aequo trzecie
miejsce parą deblową reprezentującym Wejherowo: Mirosławem Brusiło i Dariu szem Olszewskim.
Najlepsi otrzymali puchary i nagrody rzeczowe
ufundowane przez Urząd
Miasta i TKKF Orzeł.

JV

••
zaprasza
od 10
14 lipca
w godzmach od 9 00 do 14 00 oraz od 15.00 do 18.00
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e-mail: balex@balex.com.pl
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