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Dom Kultury Janowo
O puchar burmistrza

Trwa remont ulicy
Sienkiewicza. Największe problemy
mają jednak
mieszkańcy tego
fragmentu drogi,
gdzie prace już
zakończono. Po
silniejszych opadach w ich domach zbiera się
woda.
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Rowerem
o Ukrainie

Fot. Andrzej Gojke

uchar od burmistrza Jana Klawitera
P
pierwszych rumotrzyma
skich regat, organizowanych jutro na wozwycięzca

Ukrainę chcieliśmy pojechać już
dawno. Ubiegło

Na

dach Zatoki Puckiej. W regatach mogą
uczestniczyć dosłownie wszyscy, gdyż organizatorzy zapewniają żaglówki i doświadczonych żeglarzy do pomocy.
Nasza gmina nie jest położona bezpośrednio nad samym morzem, jednakże
wielu mieszkańców żywo interesuje się
żeglarstwem aktywnie uczestnicząc w róż

roczna projekcja
filmu nOgniem
i mieczemn zrobiła
na nas ogromne
wrażenie, że sami
chcieliśmy tam
być i móc wykrzyknąć

- - - - wzięty!".
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. arcerstwo
Historia ruchu
harcerskiego
w Rumi zaczęła
się jeszcze przed
wojną. Pomimo
zawirowań historycznych, jedno
pozostaje bez
zmian - udział
młodych ludzi
z harcerską lilijką
w codziennym
życiu miasta.

,,Jezioro

łabędzie"

w wykonaniu uczestników WTZ przy Caritas Rumia.

ięć grup teatralnych z Ośrodków
Terapeutycznych dla dzieci i mło
dzieży niepełnosprawnej wzięło we wtorek udział w I Przeglądzie Przedstawień
Teatralnych zorganizowanym wspólnie
przez Caritas i Dom Kultury Janowo
w Rumi. -Jest naszą radością, że DK staje się centrum animacji osób niepełno
sprawnych. Te dzieci i młodzież wcielając
się w teatralne role wyzbywają się ograniczeń, które toważyszą ich codzienności
- powiedział dyrektor placówki Leszek
Winczewski.
(ANGO)
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Sport

Dwie wygrane
Orkana
Dużo

str. 7

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

lepsze na -

stroje towarzyszą
kibicom Orkana
Rumia. Piłkarze
tego klubu wygrali w ubiegłym tygodniu dwa mecze. Zwycięstwa
są tym cenniejsze,
że odniesiono je
w znacznie osła bionym składzie.

str. 16

Fot. Andrzej Gojke

nego rodzaju regatach.
Rumianie zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Klasy Puck wpadli na pomysł
przeprowadzenia miejskich regat o otwartej formule w których uczestniczyć może
dosłownie każdy z mieszkańców, przedstawiciele rumskich firm, szkół czy instytucji
jak i zaproszeni goście. Do tych ostatnich
skierowano ponad 60 zaproszeń.
Patronat nad regatami objął burmistrz
Jan Klawiter, fundując dla najlepszej zało
gi honorowy puchar.
- Na rumskie regaty postaramy się zapewnić łódź i sternika z uprawnieniami
wszystkim zgłaszającym chęć uczestnictwa w zawodach załogom - mówi Wojciech
Opajdowski z PSKP Zapowiada on również, iż jeżeli zainteresowanie zawodami
będzie duże, to stowarzyszenie umieści
rumskie regaty w kalendarzu imprez cyklicznych.
Zawody odbędą się na wodach Zatoki
Puckiej na łodziach klasy Puck. Startować
będą 3-osobowe załogi. Wpisowe wynosi
100 zł. Do niepełnych załóg organizatorzy
dokooptują doświadczonego sternika. Bazą regat jest Harcerski Ośrodek Morski
w Pucku, ul. Żeglarzy 1, gdzie jutro w godz.
8-9.30 przyjmowane będą zgłoszenia.
Zwycięzca zostanie wyłoniony podczas 5
wyścigów. Nagrody dla zwycięsców wrę
czane będą około godziny 15. Widzowie
będą mogli oglądać regaty z pomostu oraz
z pokładu żaglówek i motorówek. Więcej
informacji pod nr 671-09-55.
(PS)
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Scena z przedstawienia „Pyza na polskiej
gruszy"•
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Nasze rozmowy

Kronika policyjna
li Przygotowania
Komisariat Policji w Rumi przygotowuje się do przeprowadzenia we wszystkich klasach szkół rumskich pogadanek na temat zjawisk patologicznych, tj. narkomanii i alkoholizmu. Policjanci chcą uczulić dzieci i mło
dzieży na grożące niebezpieczeństwo uzależnienia się
od używek oraz narkotyków.
Spotkania z uczniami mają nauczyć ich rozpoznawania
zagrożenia, sprzeciwiania się namowom do brania narkotyków i picia alkoholu. Mają również wskazać mło
dzieży instytucje, które, przy zachowaniu anonimowości, udzielą im pomocy i wsparcia. Treść pogadanek bę
dzie zróżnicowana. W młodszych klasach przeprowadzone zostaną także szkolenia na temat bezpieczeństwa
, w drodze do i ze szkoły. Funkcjonariusze policji od początku roku szkolnego objęli szczególną opieką rejony
ulic na których występuje największe zagrożenie dla
bezpieczeństwa idących uczniów

Rozmowa z Antonim Chrzanowskim z Rumi, emerytem, od dwudziestu lat piszącym wiersze

- Kiedy zaczął pan pisać
wiersze?
- Ponad

trzydzieści

lat
jako kierowca i operator dźwigu.
Siedząc tak samotnie w kabinie pojazdu zastanawiałem się co zrobić z wolnym
czasem. Wtedy zacząłem
pisać krótkie wiersze, dosłownie o wszystkim. Niektóre z nich prezentowałem
podczas różnych uroczystości kościelnych m.in pogrzebów i święceń. Inne
powstają z myślą o konkretnej osobie, nie · tylko
z najbliższego otoczenia.
- Czy wysyła im pan te
przepracowałem

Złapano włamywaczy

li

nie. Szczególnie cenne jest
to, które dostałem od Papieża. Napisałem dla niego
najdłuższy wiersz. Musiałem sporo się natrudzić, by
dotarł on do rąk Ojca Świę
tego.

W minionym tygodniu zatrzymano czterosobową grupę
sprawców włamania dokonanego w marcu br. na terenie Rumi. W wyniku przeprowadzonych przeszukań
odzyskano skradzione mienie - telewizor wartości 1200
zł, a posiadającej go osobie przedstawiono zarzut nabycia telewizora pochodzącego z włamania czyli tzw. pa serstwa.

■ Łamali

przepisy
o ochronie środowiska

Zebrano materiały; które pozwoliły wszcząć dochodzenie z artykułu 109, paragrafu 2 ustawy z 31 lipca 1980
roku o ochronie środowiska przeciwko dwóm mieszkańców Rumi, którzy niezgodnie z przepisami przejęli
grunty rolne na cele nierolnicze, bez zgody właściwego
organu.
W ubiegłym tygodniu policja w Rumi zatrzymała 9 poszukiwanych, nałożyła 38 mandatów karnych i wylegitymowała 317 osób. Odnotowano 8 kolizji drogowych.

utwory?
- W

przeszłości

bardzo
chętnie to robiłem, obecnie
jestem na emeryturze i wysyłam rzadziej. Zdarzyło mi
się, że od niektórych osób
otrzymałem

podziękowa-

Najbliższym,

wiersze

wręczam

osobiście

lub odje przy szczególnych okazjach. Zdarzyło mi
się też pisać na zamówienie. Panie przedszkolanki
poprosiły o krótki wierszyk
dla dzieci o lustereczku
i misiu.
czytuję

- Co pana inspiruje?
- Dosłownie wszystko,
szczególne uroczystości jak
i codzienne życie. Obecnie
dorabiam jako portier, niedaleko naszego hotelu wycięto piękną brzozę, by w to
miejsce postawić słup reklamowy. Nie za wiele jest
zieleni w naszym mieście,

(B Mir)

Personalia

Straż

Miejska w działaniu

o

„Zabawy" młodzieży
CENTRUM. 1 września w godzinach popołudniowych
interweniowano na przedszkolnym placu zabaw dla
dzieci przy ul. Rodziewiczówny; gdzie grupa młodzieży
zaczęła dewastować urządzenia. Przybyły patrol Straży
Miejskiej wylegitymował młodzież - o ich zachowaniu
poinformowano rodziców.

41-letni Mirosław Szopiński, prawnik, mieszkaniec Gdyni, od 1985
roku prowadzi w Rumi
firmę Brawo, zajmującą

Dziwny osobnik
CENTRUM. 8 września rano

Straż Miejska interweniona ul. Wybickiego, otrzymała bowiem zgłoszenie,
że przebywa tam dziwnie zachowujący się mężczyzna.
który próbuje wchodzić na teren kilku kolejnych posesji.

wała

Znów dzikie wysypisko
SZMELTA. Zlokalizowano kolejne dzikie wysypisko,
tym razem w rejonie ulicy Podgómej. Trwają
mające na celu ustalenie sprawcy.

czynności

Studzienki

~

CENTRUM. Na ul. Sobieskiego i Grunwaldzkiej kilkakrotnie zabezpieczano (aż do przybycia odpowiednich
służb) studzienki kanalizacyjne, których wieka zapadły
się.

Miniony tydzień należał do spokojniejszych.
Wylegitymowano 171 osób, pouczono 95, a ukarano
mandatami 69.
tł

(B Mir)

się produkcją sprzętu

,

turystycznego oraz
usługami turystycznymi
i artystycznymi.
-

Działalność

gospodargdy bylem
na trzecim roku studiów Na
rynku brakowało wtedy
wielu produktów; a ja miałem maszynę do szycia. Tak
czą rozpocząłem,

więc zacząłem szyć śpiwory

- wspomina pan Mirosław.
Od tego czasu firma rozwija się. Przetrwała czasy
przemian w Polsce. Poszerzyła krąg odbiorców; których ma na terenie całej
Polski. Jej wyroby nie są
znane jedynie w. .. Trójmieście. W 1998 roku na Mię
dzynarodowych Targach
Poznańskich otrzymała zło

Do końca września br. można jeszcze odwiedzić wysrawę fotograficz
ną „Światy niezliczone" Autorkami są dwie rumianki, Maja Samson
1 Zuzanna Piórkowska, uczennice klasy maturalnej.
Prace oglądać można w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy
ul. Pomorskiej 11.

ty medal za plecak TOP SEVEN
Firma rozszerzyła
swoją działalność i otworzyła biuro turystyczne, które
zajmuje się usługami stricte
turystycznymi
organizo-

waniem imprez. Prowadzi je
Jolanta Stracewska, współ
właścicielka firmy Brawo.
Od 1995 roku pan Mirosław należy do Pomorskiej
Izby Przemysłowo - Handlowej i jako członek jej
władz prowadzi działalność
społeczną. Sponsoruje drużynę obecnych mistrzyń
Polski w koszykówce kobiet
i Rumski Klub Sportowy
oraz imprezy odbywające
się w mieście.
Jest ojcem trzech uroczych dziewcząt: siedemnastoletniej Agnieszki, szesnastoletniej Eweliny i dziesięcioletniej Alicji oraz siedemnastoletniego Maćka.
Interesują go komputery
oraz motoryzacja. Chętnie
wystartowałby w rajdzie samochodowym, ale ... najbliż
si boją się o jego bezpieczeństwo. Jest bardzo zapracowany. Na urlop wybiera się jesienią. Wyjeżdża
wtedy z rodziną na dalsze
lub krótsze wycieczki. Ulubionym jednak miejscem
wypoczynku jest Majorka jak mówi - wyspa słońca
i uśmiechniętych ludzi.
(ska)

Antoni Chrzanowski
wystarczyło

metr dalej wya drzewo by pozostało. Ten smutny fakt natchnął mnie. Na cześć wyciętego drzewa powstał
kopać,

Fot. AndrzeJ Gojke

wiersz pod tytułem:
cząca brzoza"

,,Pła

Rozmawiała

Dorota Szulczyńska
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li Sprzątanie

I

świata

Trwa remont ulicy
Sienkiewicza. Największe problemy ma ją jednak mieszkańcy
tego fragmentu drogi,
gdzie prace już zakoń
czono. Po silniejszych
opadach w ich domach
zbiera się woda.
ostatnich dniach
W
sierpnia na ulicy Sienkiewicza wyłożono betonowe
płyty. Takie utwardzenie
drogi miało być korzystne
dla mieszkańców; jak i dla
dzieci przechodzących tamtędy do szkoły Tymczasem
sytuacja jednych i drugich
nie poprawiła się.
- W poniedziałek padało
tylko przez 20 minut, ale
woda stała już w moim domu. A:ż strach pomyśleć, co
będzie się działo jesienią mówi Bolesław Szalwatkowski, mieszkaniec ul.
kiewicza - Dwie stu • _nki burzowe u wylotu
L,
ulicy to za mało. Bardzo
szybko się zapchają. Wszyscy sąsiedzi będą pływać
w swoich mieszkaniach.
Nadmiar wody bierze się
z różnicy poziomów pomię
dzy drogą a działkami poło
żonymi przy niej. Brak krawężników powoduje, że
masy wody spływają na boki. Wprost na prywatne posesje. Jeżeli ulica nie zostanie poprawiona, jedynym
wyjściem dla nich będzie
podniesienie podmurówki
ogrodzenia. W ten sposób
jednak woda zaleje kolejnych mieszkańców.
Właśnie

wróciłem

z urlopu, dowiedziałem się
o .alanym domu i bylem już
niejscu. Sytuacja taka
Syvwodowana jest brakiem
odpowiedniej kanalizacji
burzowej na ul. Sienkiewicza. Powiadomieni przez
mieszkańców

podjęliśmy

prace remontowe. Wyłożyli
śmy więc takie płyty, które
umożliwiają wodzie wsią
kanie w ziemię . Dodatkowo,

Klasa VI b z SP nr 9 podczas akcji.

Fot. Dorota Kaspruś

RUMIA CZYŚCIEJSZA. Kilka tysięcy dzieci i młodzieży
8 września br. w akcji „Sprzątanie świata"
Dostali worki, rękawice oraz okolicznościową naklejkę,
wydaną specjalnie z tej okazji.
Idea sprzątania świata przybyła do nas z Zachodu
przed 9 laty. Od początku młodzi rumianie aktywnie
w tej akcji uczestniczą. Najpierw; niektórzy wyjeżdżali
do Gdyni, aby posprzątać plaże ... Okazało się, że
i w Rumi nie jest najczyściej.
W tym roku do akcji włączyły się wszystkie rumskie
przedszkola i szkoły Młodych wsparła Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Janowo" oraz Administracja Budynków
Komunalnych. W dniu wolnym od zajęć, młodzi ludzie
wysprzątali wyznaczone sektory; które znajdowały się
w okolicach szkoły Zebrane śmieci, w zawiązanych niebieskich workach, złożyli w wyznaczonych miejscach, z
których zbierali je pracownicy Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych.
Rumska edycja „Sprzątania świata" zakończyła się
(ska)
ogniskiem w parku Żelewskiego.

wzięło udział

li Testy trzecioklasistów
Aż

strach

pomyśleć

co

się będzie działo jesienią

- mówi

Fot. Dorota

je tak, aby uła
twiony był spływ deszczówki w kierunku ul. Ceynowy
Tam są już studzienki burzowe, niestety tylko dwie.
Zapewnia to bezpieczeń
stwo w czasie zwykłego
deszczu. Przy bardzo dużych opadach mogą ponownie pojawić się problemy
Jeżeli dostaniemy kolejne
sygnały; jeszcze raz poprawimy nawierzchnię ul.
Sienkiewicza - powiedział
reporterowi „Gońca" Andrzej Oglęcki, naczelnik
ułożyliśmy

i Komunikacji.
Problemem są także kierowcy, skracający sobie
drogę do domów Mimo
ustawienia zakazu wjazdu,
który nie dotyczy wyłącznie
Jednak
mieszkańców.
mieszkający na sąsiednich
ulicach również z niej korzystają . 'fymczasem droga
ta miała służyć, jako wygodna i krótka trasa do
szkoły, uczniom pobliskiej
SP nr 6.

Wydziału Inżynierii

PONAD PRZECIĘTNOŚĆ. Rumscy trzecioklasiści roz-

Bolesław Szałwatkowski.

o jedno zadanie więcej niż ich rówieśnicy z województwa pomorskiego w specjalnych testach kompetencyjnych.
Dotąd obowiązkowym testom podlegali ośmioklasiści.
Jednak w b. r. oceniając przydatności reformy oświato
wej zorganizowano specjalne, testy kompetencyjne dla
uczniów klas trzecich, Ponieważ były dobrowolne, pisało je tylko 28,6 tys. uczniów w całym kraju. W naszym
województwie przystąpiło do nich prawie 2,9 tys. trzecioklasistów; zaś w Rumi 564, czyli wszyscy, którzy byli
tego dnia w szkołach.
Test obejmował 56 zadań z matematyki, przyrody i ję
zyka polskiego. Pisano go w maju br. Ostateczne wyniki
zostały opracowane dopiero we wz:ześniu. Przeciętny
wynik krajowy wyniósł 43,32 pkt. Srednia uczniów województwa pomorskiego była niższa -42,64. Natomiast
rumianie wypadli znacznie lepiej, uzyskując przeciętnie
43,63 pkt.
(PS)
wiązali

Kasp ruś

- Nie zamykam furtki, by
dzieciaki miały gdzie uciec
przed przejeżdżającymi autami. Sam wielokrotnie widziałem samochody przedozwolone
kraczające
prędkość - dodaje Bolesław
Szałwatkowski - Ulica jest
tak wąska, że ruch powinien być maksymalnie
ograniczony Należałoby też
wstawić muldy; które skutecznie zniechęciłyby piratów drogo-wych. Nie zaszkodziłby też patrol policyjny.
Arkadiusz Cyman
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Plecaki szkolne
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WYMIEŃ LUB WYZlOMUJ używany samochód ( lub ŻYRAFĘ ) I
KUP NOWEGO FIATA a zyskasz do 4 OOO,· zł upustu !!!

promocyjne#

Rumia, ul. Wejhera 5
ul. Abrahama 1
(dojście do tunelu)

Auto-Mobil

S·4442'A'1006

PIZZA

Wejherowo
Gdańska 17

tel. 672 14 72

MILANO

Gdynia

Bezpłatna dostawa do
domu, biura, zakładu pracy.
Oferujemy wypieki według
oryginalnej receptury włoskiej
oraz zestawy obiadowe .

Węglowa

22

tel. 661 50 95
Gdynia - Pogórze
Unruga 182

Niskie ceny!
Rumia, ul. Szkolna 3

F I A/T

~II©~~og

torebki, torby podróżne,
portfele, etui, paski.
Ceny

---•

§

671-52-79, 0501 08-21-00 ~
www.rumla.gd.pl/milano ~
<J'.

tel. 663 76 76
*ilość

ograniczona

SKLEP ROWE~owv„
Sprzęt wędkarski
Piłsudskiego

montaż anten
satelitarnych
• telewi:zia

•

Rumia, ul.

37

tel. 671 16 44

g

i

przemysłowa

NAPRAWA ROWERÓW

pon.-pt. 10.00-18.00,
sobota 10.00-14.00

~

• telewi:zia cyfrowa
• naprawy

ui

RUMIA, ul. Akacjowa 8

tel. kom. 0-601 655-232
tel./fax 671-02-32

:~KLEP MOTORVZACVJNVJ}
Rumia, ul. Żwirki i Wigury 15§
~
tel. 671 16 44
&l
pon.-pt. 9.00-18.00,
sobota 9.00-13.00

i

ł::.I p~!j~~Q'd~~!?~~!l
OKNA PCV, DRZWI PCV
Na

życzenie

klienta:

- okucia i szyby antywłamaniowe
- szyby termofloat oraz
dźwiękochłonne

- szprosy międzyszybowe
- nietypowe kształty

Rumia, ul.

Dębogórska

Wvkonuiemv również:
- ogrody zimowe
.
'f""/
-fasady

A

~~,~.! .~

+~N NAJLEPSZV
9, tel./fax 771-11-10, 771-16-50

piątek
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B.umsk ·

RUMIA, ul. Dąbrowskiego 147
tel. 679-51-1 S

Mamy na Ciebie sposób
- iesteśm}' bardzo dobrzy

... z firmy GLASTECH
Nie potr'zebujesz operacji
plastycznej, aby posiadać
idealny profil. Postaw na
konstrukcję

cieplną

okien z firmy.

',

Odwiedź

Prace wykonujemy z materiałów
lub powierzchniowych

własnych

mieszkańców

p::.~~®

na

stolarkę

założen ia

PCV, ALU, rolety

np. okno PCV 1,5/1,5 m RU - 499
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Antywłamaniowość w standardzie:

Rumi

- specjalna listwa przyszybowa mocno trzymająca szybę
- unikalna możliwość przykręcania okuć do wzmocnień stalowych
Przedstawicielstwo:
HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI

Zapraszamy do naszego biura:
GLASTECH sp. z o.o.
Wejherowo, ul. Przemysłowa 21
tel. 677-51-11, 677-53-99

netto

doradztwo techniczne, pomiar, transport-gratis!
Młyńska

1
\
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PRZEMYSŁOWYMI

Justyna Grubba

Wejherowo, ul. Gdańska 72
tel. 672- 18-63

8

tel. 671-93-41, 671-57-68, 671-93-44

DELKON Autoryzowany
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakład

(pozwoleniem na

NA

4435

~I=
1

~

pracę)

STANOWISKA:

- cieśla
• elektryk
• pomocnik

Kont~lg
MULTIPLE
skr. poczt. 21
60-974 Poznań (54)

••:~,.,

POGRZEBOWYCH
do
Zapraszamy
.,

OSTATNIA SZANSA!

RUMIA, ul. Dąbrowskiego 21
Biuro czynne od pon. do sob. 8.00-16.00
tel. całodobowe: 671-07-96, 671-18-70

najnowocześniejszego

FELICIA TREND 1,6

salonu na

W CENIE 1,3 !

promocję

POLSKO-NIEMIECKIE
BIURO MATRYMONIALNE
zaprasza panie.
Oferujemy szeroki
i różnorodny wybór ofert
ze strony niemieckiej .

Felicii Trend

Skoda Felicia

prosimy kierować
na adres:
MULTIPLE
skr. poczt. 21
60-974 POZNAŃ (5

Zgłoszenia

odbiór Zmarłych
ogłaszaj sięl

·ompleksm 1 organi,aqq 1 l 1, •~ługa pogrzer ·
ua.1sv,11t ~1aJ 1 Europa
·remac~. . , :ałkow~· 1 organizacJa,
1,~;,humacja

GROBLEWSKI JR
Sopot, Al. Niepodległości 954
tellfax (058) 550 3619, tel. (0604) 600 600
Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 54
tel. (058) 550 37 38, fax (058) 555 07 49
http://www.groblewski.com.pl

Sprzedaż:
Cl Uffiil)

wie11~e i " iązank~ L dostawą
odzież żałobna

miesięczna:

NASTĘPUJĄCE

• ślusarz
- spawacz
- murarz
• monter rusztowań

477,37 PLN

,/

~✓,,

ETERNUM

Całodobowy

rata

\

WYSOKA JAKOŚĆ USŁCG WIELOL.fiNIE DOŚWIADCZENIE
84-200 Wejherowo, ul. Ofiar Piaśnicy 43, tel. (0-58) 672-19-6l 'A! ą
116

ZAKŁAD USŁUG

S-4140/C/ 1169

NIEMIECKA FIRMA ZATRi
1
PRACOWNIKOW Z AKTU
NIEMIECKIM PASZPORTt:: ...

Konserwacji Samochodów

konserwację metodą hydrodynamiczną

ML
Konserwuję samochody osohowe rów-nież dostawcze
zapra wek
Usuwanie ognisk rdzy na pod'-'oziu i nadwo!.iu, mbi
Ręczne mycie nadwozia na depło z wvsu;,,z 'l1ien
Odkurzanie wnr,;trza samochodu
Obustronne czyszczenje szyb
Czyszczenie na sucho i mokro tapicerki. sufitówki i boczków drzwi
f
Czyszczenie. konserwacja i poler(iwanie la_k.eru
Mycie podwozia na ciepło pod ciśnieniem <>raz sprawdzenie jego stanu
'
.
do vkresu zimow~go
Przygotowanie · m

Wykonuje

A

,/

I

1974

zewnętrzne

OB~~B6

I

Bramy, garażowe
Rumia, ul.

I

nas !!!

~V I~~ {f.ltiU.r.J ~
rok
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- tynki dekoracyine i ocieplanie
- remonty i wykończenia
budynków
- podłogi drewniane
,,Barlinek"

15% rabatu dla

....

Twoją.

usługi

.,,.,,.,tł'

'
li
'
11
I t,I
I )
I 1'

...,
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a życiowa wygrana jest

Rumia
ul. Grunwaldzka 12
671 17 64
771 20 34
0-601/65 25 56

86,5 x 218,5 cm

143,5 x 146,5 cm

i ochronę

GLASTECH,
poleca swoie

2000 r.

drzwi PCV i AL

Producent okien

Okna z profilem

września

cena samochodu: 29 120 PLN
wkład własny: 5824 PLN

okres kredytu! 72 miesiące

•przy zakupie 2° 01 '"::tbm.

RATY DLA KAŻDEGO
EKOLOGICZNE
KOTŁY GRZEWCZE „HAJNÓW

• SUPEROKAZJA BEZ ZAŚWIADCZEŃ OZAROBKACH
• BEZ PORĘCZVCIELI, MIN. FORMALNOŚCI

spalające

odpady, drewno, trociny,

Promo'cyjna ~przedaż
gwoździ, srub, lin, narzędzi

U NAS NAJNIŻSZE RA TY W KRAJU NP.
1O ooo,- od 66,30 zł;
25 OOO,- od 165,74 zł;
100 OOO od 662 zł.

'

słomę, węgiel

GALWANIZER NIA
firmy GALPOL oferuje usługi

w zakresie

REZERWACJE
B.P.H.F. nMECoM•

• CYNKOWANIA

• KADMOWANIA

• MIEDZIOWANIA

• NIKLOWANIA

GDYNIA, ul. Śwl9toiańska 46

• CHROMOWANIA

• SREBRZENIA

TEL. (058ł 661 79 68

S&UPSK, ul. Kilińsklego 2/3
TEL. (059ł 84 00 904

Stacje Paliw

• TRAWIENIE MIEDZI
Gdańsk
·9

ut Watowa 63 (tereny EŁMORIJ},

tet.(058) 763- lS,04-05
fax.(058) 7361805
A )0SS//!l,•)'l

z dostawą do domu
po konkurencyjnej cenie

83-334 Miechucino
tel. (058) ó84-5 l-21

84-220 Strzebielino
tel. (058) ó76 24 84
(058) ó7f, 24 85
76-241 Nowa Dąbrowa
tel. (0:'i9) 811-34-78
tel. (059) 811-34-57

piątek
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Pismiono Kaszebsczi Zemi
W skrócie

Nasze rozmowy

Rozmowa z

Il „Pater Noster"
KĘTRZYNO. ·Niewielu wie, że na
Kaszubach istnieje
kościółek, a właści
wie kaplica, o nazwie „Pater Noster" Znajduje się
w niewielkiej wsi
Kętrzyna, w gminie
Linia, dwanaście
kilometrów od Lę 
borka. Powstała
z inicjatywy śp. ks. Kaplica, o nazwie „Pater Noster" .
Bazylego Olęckie
Fot. Eugenmsz Pryczkowski
go, regionalisty
i miłośnika Kaszub, autora książki „Dzieje wsi i parafii
Linia" Nazwę zawdzięcza jerozolimskiej bazylice. Z niej
pochodzi kamień pamiątkowy, który jest umieszczony na
marmurowej tablicy przy wejściu do kaplicy Napis na
kamieniu brzmi: ,,Pater Noster św. Rok Odkupienia 1983"
Rocznik oznacza czas zakończenia budowy kaplicy
(ep)

met,-opolitą

gdańskim, księdzem

a,-cybiskupem Tadeuszem Gocłowskim
- Nowóżnieszim wedarzenim pielgrzimczi do
mdze
Swiati
Zemi
poswiacenie i odsloniace
tófle z kaszebsczim teksta
„Ojcze nasz". Cze ksądz
arcebiskup rozmieje ju
nen tekst po kaszebsku?
- Nie tylko rozumiem,
ale od cżasu do czasu też
czytam, dlatego, że jest to
język moich braci i sióstr,
& rJm służę od wielu lat
~ ~ biskup. Odmawiając
codziennie, wielokrotnie
,,Ojcze nasz", chętnie czytam też tekst kaszubski jako, że wówczas łatwiej mi
wnikać w ducha tego języ
ka
- Jacze podług ksadza
arcebiskupa mó znaczenie, że tófla z Modletwą
po kaszebsku
Pańską
naleze sa westrzód jinech
jazeków swiata w koscele
,,Pater Noster" w Jerozolimie?
- To, że tablica kaszubska znajdzie się wśród tych
języków świata ma znaczenie ściśle religijne, kulturowe oraz informacyjne
o języku. Bo wyobraźmy
sobie ilu to ludzi codzien•~ przesuwa się przed tyii,: tablicami w Jerozolimie
i będą się zatrzymywać
i pytać „A to jest jaki ję
zyk? Kaszubski. A gdzie
jest Kaszubia? W Polonii"
Wówczas będzie to miało
znaczenie
niezwykłe
i w wymiarze ogólnopolskim i w wymiarze kaszubskim.
- Ksądz arcebiskiip jedze ju dredżi roz do Zemi
Swiati. Z jaką deją, jintencją jedze ksądz terózka
z Kaszebama?
- Jestem jednak przekonany, że wszystkim Kaszubom towarzyszyć będzie
myśl, iż w roku 2000 od
Narodzenia Naszego Pana
Jezusa Chrystusa odwiedzić trzeba jego ziemię
Dlatego wydaje mi się, że
ta motywacja ściśle religijna pielgrzymki będzie na
pierwszym miejscu, a na
drugim miejscu ta etniczna, kaszubska. By Kaszubi
jako wielka rodzina mogli
w 2000 roku oddać hołd
naszemu Panu Jezusowi
Chrystusowi. Moja intencja własna zbieżna jest z tą
jaką mają Kaszubi. Ziemia
Święta jest miejscem,
w którym chcą żyć w pokojowych relacjach przedsta-

E Autokarem na lotnisko
z pielgrzymów przed wyjazdem z Gdańska otrzyma chusty z nadrukiem - logo pielgrzymki, turystyczne
czapeczki, informator oraz żółte koszulki z pielgrzymkowym logo.
Każda z grup będzie liczyła 50 osób, w tym co najmniej
jeden ksiądz. Do Warszawy na lotnisko wszyscy pojadą
autokarami. Stamtąd 18 września o godz. 6 rano trzy grupy wylecą pierwszym samolotem Boeing 763, a pozostałe
pięć grup wyleci z Okęcia do Tel Awiwu o godz. 16.40.
Kaszubscy pielgrzymi w Ziemi Świętej podzieleni będą
na osiem grup: żółtą, białą, jasnoniebieską, ciemnoniebieską, pomarańczową, czerwoną, zieloną i fioletową.
(sz)
Każdy

1B Historyczna wyprawa
Metropolita

gdański, ksiądz

-

arcybiskup Tadeusz

Gocłowski

- Niedowno ukozół sa
pierszi w dzejach regionu
kaszebsczi elemeńtórz,
chteren mólim Kaszebóm
dó możnosc poznanio historeji i jazeka starków.
Cze w dzysdniowi czas
internetu i móde na
uczba cezech mowów
tacze dzejanió mó cwek?
- Nie ulega żadnej wątpliwości język ten, którym
się kontaktujemy z ludźmi
poprzez Internet oraz inne środki masowego przekazu to jest inna sprawa.
Natomiast język kaszubski
to jest sprawa oddechu
ludzkiej duszy, kultury kaszubskiej. Dlatego jestem
wdzięczny Kaszubom, że
przełamują opory żeby
z kaszubskim wychodzić
na zewnątrz, żeby mówić
w tym języku. Nasze pokolenie przełamuje te
opory, także w Kościele.
- O Kaszebach godają,
że są robocy, nóparti
i pobożny. Cze po 40 laminałe
jacze
tach,
od przińdzenió ksadza
arcebiskupa z Krakowa
Jego
Gduńska,
do
pozdrzatk na naja grepa
etniczną je podobny?
- Jest to delikatne pytanie. Oni są może bardziej
stanowczy niż uparci, oni
swoją t_ożsamość, troskę --.. są zdecydowani w obronie
o język, chrześcijański ka- pewnych wartości. Kaszutolicki kształt. Wydaje się, bi nie przetrwaliby przeszło tysiąca lat na tej zieże nic lepszego nie wymymi, dotykanej tyloma kłoślimy.

wiciele trzech wielkich religii - żydowskiej, chrześcijańskiej i muzułmańskiej .
Przezwycięża się opory
polityczne. Jednak katolików jest mało.
- A jacze bądze przesianie z tego wióldżego
wedarzenió dló tech,
chtemy ostóną doma; dló
Kaszebów i jinszech
Polóchów?
- Ja myślę, że my nad
tym wspólnie pomyślimy,
kiedy tam będziemy. Ziemia Święta czasami nazywana jest piątą ewangelią.
Jedziemy tam oddać hold
Chrystusowi, ale jedziemy
tam złożyć nasze wyznanie
wiary. A Kaszubi to ludzie
o głębokiej wierze, która
się sprawdza w ich codziennym życiu. Wyraża
to w regularnym
się
uczestniczeniu w niedzielnej mszy świętej, w solidnym przekazywaniu tradycji chrześcijańskiej w rodzinach. Zatem przesłaniem nas Kaszubów, którzy
udadzą się do Ziemi Świętej winien być szeroko za krojony apel, aby pilnowali tego co jest im bardzo
bliskie, a co się utożsamia
z wartościami chrześcij ańskimi. Ojciec Święty prosił
Kaszubów, by zachowali

Fot. Roben Kwiatek

potami, gdyby nie byli
związani tak mocno z wartościami chrześcijańskimi .

To jest zjawisko, które jest
refleksji
przedmiotem
psychologa czy etnografa .
U Kaszubów głęboka religijność płynie od wewnątrz. Pielgrzymka jeszcze ją pogłębi.
- Jakó je nodzeja, że
nastapnym tego kroka po
mdze
pielgrzimce
odprówianie cali msze po
kaszebsku?
- Trudno powiedzieć
Dlatego, że to jest sprawa,
która musiałaby uwzględ
niać dwie rzeczy. Taka
msza musiałaby być odprawiana w środowisku
w stu procentach kaszubskim. Nie można narzucać
języka kaszubskiego ludziom, którzy nim się nie
posługują. A my mamy
kaszubskie
wspólnoty
i tam język kaszubski
mógłby być językiem liturgii całej mszy świętej
Trzeba jednak dokonać
przekładu tekstów liturgicznych, a przepisy Kościoła wyraźnie mówią, że

musi to być zatwierdzone
przez Stolicę Apostolską.
To co było możliwe już
mamy w Kościele czyli
teksty czytań i modlitw.
Rozmawiali.·
Mariusz Szmidka
Leszek Szmidtke

Organizatorem ośmiodniowej pielgrzymki Kaszubów do
Ziemi Świętej jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, jedna z największych organizacji pozarządowcych w Polsce.
Głównym celem zrzeszenia jest wszechstronny rozwój
społeczny, gospodarczy i kulturalny Kaszub i Pomorza.
Działacze tej organizacji starają się chronić tradycję
i rozwijać kulturę. Za fundament etniczności uznają ję
zyk. Prezesem zrzeszenia jest prof. Brunon Synak. Poprzez pielgrzymkę Kaszubi chcą uczcić wielki jubileusz
chrześcijaństwa, a także podkreślić trwanie Kaszubów
w wierze. Zrealizują też słowa Ojca Świętego, który podczas wizyty w Sopocie zachęcał do pielęgnowania języka
kaszubskiego i strzeżenia tego dziedzictwa, które stanowi
o ich tożsamości. Głównym punktem pielgrzymki będzie
odsłonięcie i poświęcenie tablicy z kaszubskim tekstem
,,Ojcze nasz" w kościele „Pater Noster" w Jerozolimie. Została ona wykonana przez ojców benedyktynów i zamontowana na jednej ze ścian wśród 112 innych tablic w róż
nych językach świata. Ma wymiary 40 X 60 cm.
(sz)

li Pielgrzymkowa „P.omerania"
Najnowszy numer miesięcznika „Pomerania" organu
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w większości poświęcony jest pielgrzymce Kaszubów do Ziemi Świętej.
Pismo publikuje rozmowę z metropolitą gdańskim arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim oraz prezesem zrzeszenia prof. Brunonem Synakiem. Red. Stanisław Janke
przypomina długą drogę kaszubszczyzny na ołtarze
w kościele katolickim. Są też opinie Kaszubów, którzy
pojadą do Ziemi Świętej.
(sz)

11 Duchowni na pielgrzymce
Lista księży; którzy wezną udział w kaszubskiej pielgrzymce do Jerozolimy
1. abp Tadeusz Gocłowski z Gdańska
2. ks. bp Zygmunt Pawłowicz z Gdańska
3. ks. Stanisław Megier z Gdyni
4. ks. Janusz Pawlak z Dębicy Kaszubskiej
5. ks. Bogusław Głodowski z Gdańska
6. ks. Jacek Dawidowski z Chojnic
7. ks. Jacek Pawelczyk ze Złotowa
8. ks. Bronisław Chudy z Kłodawy Gdańskiej
9. ks. Zbigniew Wilczyński z Półczna
10. ks. Kazimierz Goldstrom ze Świekatowa
11. o. Roman Deyna z Gdańska
12. ks. Zbigniew Kerlin z Redy
13. ks. Andrzej Kreft rodem z Gowidlina
(sz)
14. ks. Ireneusz Kalf z Pelplina
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Młodzi

Na

Matkę Boską Siewną

poeci kaszubscy

W dwóch największych sanktuariach maryjnych
na Kaszubach odbyły się odpusty Narodzenia
Najświętszej Marii Panny.
Dawniej odpusty odbyteraz postanowiono je rozdzielić. Odpust swarzewski
odbył się 3-go, a sianowski
10-go września. Dzięki temu wielu wiernych mogło
uczestniczyć w obu odpustach.
Do Swarzewa, na zaproszenie kustosza i dziekana
puckiego ks. Stanisława
przybył
Majkowskiego,
emerytowany metropolita
szczecińsko - kamieński,
ks. abp Marian Przykucki,
niegdyś biskup chełmiń
ski W znakomitej homilii
wyrażał wielką radość za
zaproszenie go na umiło
wane Kaszuby. W Sianowie
sumę celebrował sufragan
diecezji pelplińskiej, ks. bp
Piotr Krupa.
Na obu odpustach fragmenty powitań, jedno czywały się jednocześnie,

Justyna Ziółtkowska {z prawej) i Weronika WelgrowPI ,kowskl
Fot Eugeru
ska podczas występu.

BRUSY. Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące po raz
pierwszy zorganizowało I Konkurs Poezji KaszubskleJ.
Rozstrzygnięcie odbyło się 9 września w trzech kategioriach: poezji recytowanej, utworach poetyckich własnych
i poezji śpiewanej. W pierwszej zwyciężyła Anna Bartkowska z KLO Brusy przed Justyną Ziółtkowską z Kosobud i Edytą Knopik z Lipusza. Nagrodę specjalną od
Brunona Synaka otrzymała Joanna Rogala z Radunia.
W kategorii poezji śpiewanej przyznano jedno wyróżnie
nie dla Pauliny Klainszmidt i Łukasza Zgardy z Łubiany
tworzących zespół muzyczny „Skry". Za najlepsze utwory
własne jury pracujące w składzie prof. Brunon Synak
(przewodniczący), Stanisław Janke i Jerzy Stachurski
uznało wiersze Anny Bartkowskiej. Drugie miejsce zajęła
Iwona Rekowska z Brus i Magdalena Pranczke z Rębu.
(ep)

li Dla

młodzieży

wiejskiej

tanie, kilka wezwań modlitwy wiernych odbyły się
w języku kaszubskim.
W Swarzewie przybyłych
witał Zygmunt Orzeł, przewodniczący Rady Powiatu
Puckiego. Wręczył arcybiskupowi tabakierkę, ży
cząc by po zażyciu tabaki
zawsze przypomniał sobie
o Kaszubach. W Sianowie
podkreślano, że madonna
szczególną
sianowska
opieką otacza narzeczonych - Jest patronką pięk
nej i czystej miłości. Nic
zatem dziwnego, że Kaszubi wyróżniają się trwało
ścią

związków

małżeń

skich oraz przywiązaniem
do wartości regionalnych
opartych na wartościach
chrześcijańskich - mówiono podczas powitania.
Tradycyjnie na drugi
odpust (pierwszy jest po

Sianowscy pielgrzymi składają w darze ofiarnym wieniec dożynkowy księdzu biskupowi Piotrowi Krupie.
Fot Eug, nmsz Pryczkowsk

16 lipca) więcej pielgrzymów przybywa do Swarzewa. Tym razem również tak
było. Przybyło kilkanaście

pielgrzymek,
zwartych
z powiatu wejherowskiego i Gdyni. Do Sia nowa przybyły pielgrzym ki z najbliższych parafii

głównie

powiatu kartuskiego. Miłym zaskoczeniem, -'·-~e
dla kustosza sianows1 .b
sanktuarium ks. Waldema ra Piepiórki, było przybycie pieszych pielgrzymów
z odległego Lęborka.
(ep)
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REKLAMA

ogłaszaj się!

/
/
szewie przyjmuje zapisy na pierwszy rok trzyletniego
studium. Mogą zgłaszać się młodzi ludzie od 16 do 30 ro- /
ku życia. Pożądana jest, ale niewymagana, matura. Preferowana jest młodzież wiejska i rolnicza. W roku 2000/01;
prowadzone będą zajęcia z prawa, księgowości, z obsługi
komputera (Windows 95, Internet, Word). Będzie także
lektorat języków angielskiego i niemieckiego. Zajęcia
będą odbywać się w każdą sobotę od 9 do 15.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do 1 listopada pod nu mer tel. 672-29-68 lub pod adresem: ul. Polna 44, 84-239
Bolszewo.

BOLSZEWO. W tym roku Uniwersytet Ludowy w Bol-

„

I

ie.I Jt.iej Lo+e..r,' ·

(ela)

li Nasz wielki mistrz
SYDNEY. Dziś rozpoczyna się
Olimpiada w Sydney (Australia)
Polską flagę państwową będzie
niósł na inauguracji, jako chorąży

polskiej reprezentacji, Kaszuba Andrzej Wroński. Jest to wielkie wyróżnienie dla naszego mistrza i dla
regionu, który dał Polsce takiego
sportowca. Wroński pochodzi ze
Babi Dół, wsi położonej pod Żuko
wem w kierunku Kościerzyny. Jego
Andrzej Wroński
pierwszym klubem była Radunia
Żukowo. Jest dwukrotnym złotym
KWJatek/Arch.wum
medalistą olimpijskim w zapasach,
jednym z największych mistrzów w historii polskiego
sportu. W Sydney jest poważnym kandydatem do zdobycia trzeciego złotego krążka.
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PEUGEOT. ZAPROJEKTOWANY, BY CIESZVĆ.

PEUGEOT

Niezależne ogrzewanie firmy Eberspacher lub komplet opon
zimowych otrzymasz w bezpłatnym pakiecie promocyjnym.
Zadzwoń i dowiedz się o szczegóły.

(ep)

Ładne

posesje

KOŚCIERZYNA. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kościer

skiej organizuje spotkanie z uczestnikami VII finału konkursu na najbardziej zadbaną posesję. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi 19 września o godz. 15 w budynku Starostwa Powiatu Kościerskiego.
(ep)

NORDAW
Pismiono Kaszebsczi 'lemi

Dodatek ka mhski do .,Dz1enmka B.;J
tvckiego · 80 8 4 Gda k ul larg
Drzev,:nv 9 I t I li -20- ~7 Redaktor
prowad7.ący· [ugc sz Pn·czko"' k

Gdańsk, ul. Miałki Szlak 48/50, tel 0-58) 301-84-67, 301-11-23
Słupsk • ALMOT, ul. Piłsudskiego 80, tel. 0-59) 843-33-06
Bytów. ul. Lęborska30, tel 0-59) 822-76-16
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TRUCK CENTER
S-41'l71BW11,3
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Dom Kultury SM „Janowo"

,

o

o

o
Wiele emocji i radości dostarczył niepełno
sprawnym dzieciom i młodzieży z ośrodków terapeutycznych Trójmiasta, Łapina i Rumi I Przegląd Przedstawień Teatralnych w Rumi.
Przegląd miał charakter zamknięty i poza niepełnosprawnymi wzięli w nim udział jedynie
opiekunowie poszczególnych grup oraz przedstawiciele organizatorów - Caritasu i DK „Janowo" z Rumi
Na deskach janowskiego
DK, różne formy sceniczne
zaprezentowały
trzy zespoły

teatralne
z Gdyni oraz po jednym
z Łapina i Rumi.
Jako pierwszy wystąpił
tespół teatralny z Ośrodka
Adaptacyjnego dla Dzieci
i Młodzieży Niepełno
sprawnej w Gdyni, który
przygotował krótką wersję

sztuki Samuela Becketa "Przychodzić - odchodzić".
N~ nnie teatr „Biuro Rzecz~ iobistych" z Dziennego Centrum Aktywności
w Gdyni zaprezentował
przedstawienie „To nie jest
spektakl o filatelistach",
w którym poza niepełno
sprawnymi wystąpiło dwoje
uczniów klasy maturalnej
III Liceum Ogólnokształcą
cego w tym mieście - Marta
Bala i Tomasz Widłak.
- Na scenie jedyną rzeczą, którą trzeba pokonać są
własne zachamowanią., a od
niepełnosprawnych przyjaciów nauczyłem się wiele
o sobie - powiedział po
spektaklu Tomek.

Ostatnia gdyńska grupa
ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
na Obłużu pokazała przeurocze widowisko „Pyza na
polskiej gruszy" z niesamowitą Marlenką w tytułowej
roli. Uczestnicy Warsztatu
Terapi Zajęciowej z bliźnia
czego Rumi ośrodka Caritasu w Łapinie, zadebiutowali
na scenie adaptacją biblijnej przypowieści „O ubogim
szewcu i chciwym młyna
rzu"
Jako ostatni wystąpili rumianie z baletem Piotra
Czajkowskiego - ,,Jezioro
Łabędzie", które to przedstawienie zrobiło prawdziwą furorę wśród złożonej

z aktorów innych grup, ich
wychowawców i przyjaciół
widowni
W przerwie przeglądu
odbył się bankiet dla artystów, na którym stoły uginały się pod paterami z owocami i słodkościami, a na
zakończenie grupy zostały
obdarowane upominkami.
Tekst i zdjęcia Andrzej Gojke

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

Pamiątkowe zdjęcie

wszystkich uczestników

Przeglądu.

Fot.Andrzej Gojke

- dyrektor Domu Kultury SM „Janowo"
, - Je~t naszą radością'. że DK staje się
w Rumi centrum animacji osób

niepeł~

'"i-wsprawnych. Te dzieci ź młodzież wcielając
się w teatralne role wyzbywają się wszelkich ograniczeń które
towarzyszą ich codzienności. >Mam nadzieje, że w przyszłości
będziemy mogli zaprosić więcej grup teatralnych z Wybrzeża.

..

- kierownik Warsztatu Terapi Zajęciow j przy C r tasie
- Inspiracją do zorganizowania przeglą~
Biura Reklamy
Gdańsk,

Targ Drzewny 9/11, tel. (058) 300-32-60, fax 300-32-66;
Gdylia. ul. Starowiejska 17/6, tel. (058) 661-43-14, 620-78-40, 1ax 661-43-06;
Bxąg, ul. Rybacka 35, tel. (055) 236-10-50. 236· 12-10, 1ax 235-27-77;
Sąlsk, ul. Filmowa 3d, tel. (059) 840-32-40, 1ax 842-26-80;

du byt sukces ubiegłorocznej premiery
NRomea i]ulźi"w wykonaniu uczestników
naszego WTZ. Uważam ze teatr jest doskonalą formą propagowania twórczości osób niepełnosprawnych.

„ To nie jest spektakl o filatelistach" w wykonaniu
FotAndrzejGojke
teatru Biuro rzeaczy osobistych z Gdyni.

I

Balet „Jezioro Łabędzie" przygotowane przez Rumian.

1

I

Fot.AFP
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Krótka historia pewnego warzywa
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1em1
loskiej do Rumi

dawno. Ubiegłoroczna projekcja filmu „Ogniem i Mieczem" zrobiła na nas ogromne wrażenie, że sami chcieliśmy
tam być i móc wykrzyknąć „Bar wzięty!".
Na

Ukrainę chcieliśmy pojechać już

Zdobyć Chocim, przemierzać bezkresne pola i przepływać Dniestr. W ubiegłym
roku oglądaliśmy kolorową

mapkę „Sladami Skrzetu-

Rys. Marek Wdziękoński

{abaczek wędrówkę po stołach Kaszub i całej Polski
:ozpoczął najprawdopodobniej w Rumi. Sprowadził go
io nas włoski konsul Leonardo Filippi.
,tarsi mieszkańcy miasta zapewne pamiętają pana Lema. Leonardo Filippi był Włochem, który ożenił się
~ Polką i zamieszkał w Rumi. Z wykształcenia był agro10mem, więc posiadany kawałek pola postanowił ob;iać tym, co jadał w swojej ojczyźnie. W ten sposób nad
~agórską Strugę trafił kabaczek, gorzka sałata i cukinia.
)zięki odpowiedniej uprawie, Leonardo Filippi doczecał się obfitych plonów. Kabaczki sprzedawano na ryncu w Gdyni. Miejscowi nie znali tego warzywa, więc
>an Leonardo przygotował dla nich odpowiednią infornację, którą dołączano do zakupionych warzyw. Podane
,yły tam przepisy kulinarne oraz wiadomości na temat
vłaściwości kabaczka, który zawiera m.in. dużo witami1y A, dlatego też dobrze służy zębom, oczom i włosom.
fabaczek niezwykle szybko rozprzestrzenił się na całą
(arcy)
~olskę. I bardzo wszystkim smakuje.

ł

I

razy kaNaelt

Kabaczek po włosku

kabaczek (około 2 kg), 2-3 świeże papryki, 3-4 pomidory, 2
szklanki ugotowanego spaghetti, 1/2 szklanki wody, 2 łyżeczki magg ,
1/2 szklanki startego sera gouda, 1/2 szklanki tartej bułki, 2 łyzki masła, 2 łyżki mąki, 1/2 szklanki jogurtu i śmietany, sól, pieprz, masło do
smarowania naczynia
1. Tartą bułkę mieszając lekko przyrumienić na suchej gorącej patelni
2. Pomidory sparzyć, obrać, posiekać.
3. Paprykę umyć, usunąć nasiona i białe zgrubienia, pokrajać w cienkie paski.
4. Kabaczek umyć, obrać, przepołowić, łyżką usunąć pestki. Połówki
przekrajać, pokrajać w szerokie paski.
5. Makaron włożyć do suto wysmarowanego masłem naczynia.
6. Pomidory i paprykę układać warstwami, każdą lekko posolić i pasy
pać mąką i pieprzem.
7. Kabaczek ułożyć na jarzynkach.
8. Wymieszać wodę, przyprawę maggi i jogurt, polać zawartość naczynia
9. Posypać serem, tartą bułką i grudkami masła,
10. Wstawić do średnio nagrzanego piekarnika, piec 55-70 min.
11. Podawać na gorąco ze świeżym białym pieczywem i sałatą.
Młody

Kabaczek w śmietanie
Mały (około 75 dag) obrany i pokrajany w kostkę kabaczek, 2 i 1/2
łyżki masła lub oleJu, mała posiekana cebula, 3/4 szklanki gęstej

śmietany, sól, papryka w proszku, 1 i 112 łyżki mąki, posiekany koperek
1. Włożyć kabaczek do garnka, wlać 1/2 szklanki wrzącej wody, dus
na małym ogniu przez 3-4 min, osączyć.
2. Wdrugim garnku rozgrzać masło, wsypać cebulę, smażyć na złoty
kolor.
3. Kabaczek dodać do cebuli, doprawić do smaku solą i papryką, za
mieszać.

z mąką, postawić na małym ogniu, mieszając
doprowadzić do wrzenia.
5. Kabaczek przełożyć do gorącej salaterki, polać śmietaną, suto posypać koperkiem i papryką w proszku.
6. Podawać z ryżem ugotowanym na sypko i sałatką z pomidorów.
Kabaaek zapiekany
1 kg kabaczków, 2 łyżeczk' soli, szklanka tartego sera cheddar lub tylzyckiego, 1/2 szklanki twarogu, 4 roztrzepane jajka, 3/4 szklanki tarte
bułki, 3 łyżki posiekanej zielonej pietruszki, 1/2 łyżeczki pieprzu, 3 łyż
ki masła.
1. Kabaczki obrać, wydrążyć łyżeczką, zetrzeć na tarce o dużych otwo
rach, osolić, odstawić na 1/2 godziny.
2. Wycisnąć sok z jarzyny.
3. Żółty ser i rozkruszony twaróg wymieszać, dodać starte kabaczk ,
wlać roztrzepane jajka, tartą bułkę, zieloną pietruszkę, doprawić pieprzem, dokładnie wymieszać.
4. Wlać masę do żaroodpornego naczynia (lub rondla) wysmarowa
go masłem, wstawić do nagrzanego piekarnika, piec przez 45 minut
5. Podawać z zieloną sałatą.
Na podstawie .Kuchni jarskier Katarzyny Pospieszyńskiej opracowa
(arcy

4. (śmietanę

roztrzepać

skiego", wydrukowaną w
Dzienniku Bałtyckim, planując przejechanie tej trasy
na rowerze. Potem przy dokładniejszym obejrzeniu mapy; zaskoczył nas ogrom tego
kraju i jego różnorodność.
Musieliśmy mocno zmodyfikować plany i dokonać poważnych wyborów zanim powstał ostateczny projekt wycieczki. Jeden miesiąc na
Ukrainie ·to stanowczo za
krótko.
Zaczęliśmy od Lwowa,
gdyż koniecznie chcieliśmy rozpocząć naszą wycieczkę od zwiedzanir.
Kresów
Krakowa
Wschodnich.
Niestety,
miasto nie
zrobiło na
nas pozytywnego
wraże

nia, jak
nam opowiadali zna jomi.

Miasto przywitało nas brakiem wody; co po 100 km
dość ostrej jazdy na rowerze
było znacznym ... ciosem. Ulice i budynki, choć przepięk
ne, są bardzo zniszczone
i smutno było patrzeć na
niszczejące miasto, o którego
świetlanej przeszłości tak
wiele słyszeliśmy. Natomiast
gospodyni, u której się za trzymaliśmy była ucieleśnie

niem wschodniej gościnno
ści i tylko dzięki niej nie potrafimy wspominać
Lwowa inaczej niż
w zachwycie.

Moje dzieci
kochane
Opuściliśmy Lwów
dzień wcześniej
niż planowaliśmy (w tym
miejscu runął nasz

jeden

wcześniej

tak mister-

nie

sporządzany

plan) i ru-

szyliśmy w kierunku gór. Po
drodze odwiedziliśmy Dro-

hobycz i Truskawiec. Drohobycz jest poważnym centrum
polskości na Ukrainie Zachodniej. Odzyskany kościół
św. Bartłomieja jest dumą ży
jącej tam dużej grupy Polaków. Zdumiewało wprost ich
zainteresowanie
żywe
wszystkim co polskie i bardzo duża wiedza o Polsce.
goSiedemdziesięcioletni
spodarz, u którego spędzali
śmy noc zaskoczył nas ...
piękną polszczyzną i pokazywał regularnie czytaną „Rotę" - pismo Polaków żyjących
poza granicami kraju, mówiąc do nas: ,,moje dzieci kochane".

Karpaty
Przez następny tydzień
Karpatach
jeździliśmy po
Wschodnich. Jest to najczę
ściej odwiedzany przez Polaków rejon Ukrainy. Góry
okazały się bardzo wymagające. Na szczęście, po każdym
wjeździe był równie długi
zjazd, a piękno krajobrazu stanowiło zawsze
nasze
przechodzącą
oczekiwania nagrodę
za duży wysiłek fizyczny. Ze względu
na całkowity brak
oznaczeń dróg, nasze mapy niewiele mogły nam
pomóc, dlatego
też

byliśmy

zdani na inform a cj e
uzyskiwane
przeod
chodniów.
Ten. z poc z ą t ku
mankament
wycieczki,
się

stał

czystą

przyjemnością.

Zagady-

w a n i
przez
nas ludzie prawie nigdy
nie poprzestawali na
pokazaniu
właściwej

drogi i pytali o życie
w Polsce,
gdyż więk-

s z o

ś ć

z nich
miała rodzinę lub
JUZ
byli
w naszym
kraju. Interes o w a li
się

także

rowerami
i proponowali
wodę.
jabłka

oferow a 1i
mi ej sca na

odpoczynek. Przejeżdżając
przez wieś zawsze mieliśmy
zabawną
chłopców;

eskortę małych
z największą sa-

tysfakcją i okrzykami radości, prześcigających nas na
skrzypiących

rowerach mar-

ki Ukraina.

~a brak wody
- gościnność
Brak cieplej wody i prądu
wkrótce przestał nas dziwić.
Nawet w najlepszym, bo jedynym w mieście hotelu na
granicy Ukrainy z Rumunią
usłyszeliśmy, że „nie ma wody, bo ją zakręcili". Szybko
nauczyliśmy się, że ciepła

woda nie należy do standardowych usług oferowanych
przez hotele i schroniska
młodzieżowe. Jednakże nie
sposób było obrażać się na
kogokolwiek, bo gościnność,
z jaką spotykaliśmy na każ
dym kroku, nagr .ała
wszelkie niedogodnoś- Z gór zjechaliśmy prosto
w ogromnie ciągnące się pola i łąki. Zboże było już skoszone, natomiast słoneczniki
właśnie dojrzewały. Nie mogliśmy się napatrzeć na niekończące się pola pełne sło
zwróconych
neczników,
w kierunku słońca. Jadąc na
rowerach widzieliśmy drogę
na następne paręnaście kilometrów przed nami. Rozglą
daliśmy się wypatrując nr
horyzoncie wojsk tatarskicł
lub husarii. Były tylko stada
bydła, które i tak wyglądały
sienkiewiczowska. Po pan
dniach dojechaliśmy do Ko
łomyi i tutaj rozpoczęła siE
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· · · · Ukraina~~ informacje
KOZACY
grupę spoteczną zamieszkującą Ukrainę i południowo
wschodnią Rosję. Powstała w XV i XVI wieku z różnych klas społecznych, głównie chłopów. Duża część to zbiegowie uchodzący
w stepy Zaporoża. W Rzeczypospolitej i państwie moskiewskim
tworzyli swoisty wolny stan. Nominalnie podlegali państwu polskiemu, w istocie byli niezależni. W obronie przed Turkami i Tatarami tworzyli zbrojne watahy. Wkrótce nabrały one charakteru za
czepnego. Ich celem było przede wszystkim zdobycie łupów. Przed
wyprawą zbierali się w tzw. koszach. Na ich czele stawał ataman
koszowy, w czasie wyprawy władca absolutny. Podczas pokoju je
go władzę ograniczała tzw. czarna rada, stanowiąca ogólne zebrci
nie wszystkich Kozaków, oraz rada pułkowników,
· Walki na Ukrainie w drugiej połowie XVI! wieku zapoczątkowały
upadek Kozaayzny zaporoskiej. Przypieczętował go rozejm w An
druszowie, dzielący Ukrainę pomiędzy Polskę i Rosję. ostatecznie
została rozwiązana przez carycę Katarzynę li w 1775 roku.

Stanowili

zamkowa część naszej wy.,Prawy Kołomyja wkrótce bę
ldzie przepięknie odnowioYm miastem. W starej czę 
ści miasta prowadzone były
:Prace renowacyjne - tych
iwidoków zabrakowało nam
we Lwowie.

Ruiny
starych zamków
Kolejne dni wcieczki

spę

dziliśmy na oglądaniu pozostałości

po siedemnasta. ·ecznych zamkach. Byliśmy
Buczaczu, Czortkowie, Barze, Złotym Potoku, Rakowcu
nact Dniestrze i w Krywcach.
Większość zamków to wolno stojące ruiny, wykorzystywane w najróżniejszych
Celach przez mieszkańców
Wsi, Prawdziwymi atrakcjami
turystycznymi są zamki
w Chocimiu i Kamieńcu Podolskim.
Gd)i .,+atni zamek na naszej trjR - Bar - został już
r

Wzięty,

zmieniliśmy środek

transportu na kolej i popę
dziliśmy w kierunku Odessy.
R:oleją udaliśmy się z Odessy
do Simferopola (stolicy Krymu). Pociągiem jechaliśmy
także do samego Lwowa. Podróże kolejowe były również
P:awdziwą przygodą. Naji1erw zdobycie biletów, poelll. załadunek i w końcu sani.a podróż w wagonach
2
miejscami leżącymi bez
P_rzectziałów i otwierających
st
ę okien (30 godzin w drodze powrotnej) miały w sobie
Co§ z fantastycznego filmu
~anego popularnie horro-

%1.

Na Krymie
W Odessie zaczęła się pła naszej wyprawy.
Morze Czarne jest prześlicz
nie błękitno-turkusowe i nie
sposób nie zachwycać się jego pięknem. Mimo że Krym
miał być miejscem zasłużo
nego wypoczynku po ponad
półtora tysiącach kilometrów
na rowerowym siodełku,
okazał się wcale niełatwym
kawałkiem trasy: Ponadtrzydziestostopniowy upał i bardzo trudne, ciągnące się po
kilkanaście kilometrów .podjazdy w południowej części
półwyspu dały się nam mocno we znaki. Ale odpoczynki
na czystych kamienistych
plażach, kąpiele w wiecznie
ciepłym morzu i świeże owoce kupowane na wszechobecnych ryneczkach (gdzie
można się targować) rekom.:
pensowały trudy rowerowania. Niedaleko Jałty zwiedziliśmy Muzeum Konferencji
Jałtańskiej z 1943 roku.
żowa część

Krym był pierwszym
m1eJscem po trzech tygodniach podróży, gdzie udało
nam się znaleźć kartki
pocztowe. Ukraina nie jest
jeszcze odkryta przez masowych turystów z Zachodu
(w tym Polaków) i przede
wszystkim nie jest jeszcze
do turystycznych wizyt
przygotowana. Ale jest to
kraj mający bardzo wiele do
zaoferowania turystom - od

zalesionych gór na Zachodzie, pól, stepów i równin
w środkowej części po nagie
pustynne krajobrazy ku
wschodowi i Riwierę Krymską. Wszystko okraszane
daleką od komercji, bezinteresowną
uczynnością
nieopisaną wręcz gościn 
nością ludzi. To kraj na następne wakacje.

i

Tekst i zdjęcia
Magda i Wojtek Helminowie

Nie tylko na pa
Sposoby wykonania kary śmierci stosowane przez Kozaków:
• zdzieranie żywcem skóry, a następnie rzucanie psom na żer
• obcięcie rąk i nóg, rzucenie na drogę pod koła wozów i kopyta
koni
'
• otwieranie żył i pozostawianie na drodze
- wbijanie na pal
• grzebanie żywcem

Kry

Kraj
następnej

wyprawy

Sama Jałta wydała się nam
kurortem żywcem wyjętym
z lat dwudziestych - wszystkie panie i panny w sukienkach i kapelusikach, drewniane leżaki na plażach,
wieczorem kawiarnie oraz
re_stauracje z muzyką na ży
wo. Bardzo podobało nam się
niewielkie miasteczko Bakczysaraj - była stolica chanów krymskich. Tutaj oglą
daliśmy pałac Chinów oraz
miasto wykute w skałach.

Drobny uraz ręki nie był w stanie zatrzymać Magdy.
W głębi przepiękna cerkiew na skale.

Półwysep Krymski liczy 27 tys. kilometrów kwadratowych. Z lą
dem połączony jest przesmykiem Perekop na północy. Oblewany
przez Morze Czarne z zachodu i południa, Morze Azowskie ze
wschodu.
Krym przez lata stanowił kość niezgody pomiędzy Rosją a Ukra·
iną. jego historia jest bardzo zawikłana. W latach 1475-1744 zna,
dowat się pod panowaniem tureckim. W 1783 został przyłączony
przez Rosję. Od 1917 do 1930 roku istniała tam Republika Taurydzka. Nast,ępnie, do 1942 r. Krymska Autonomiczna Republika
Radziecka. Kolejny etap to okupacja niemiecka do roku 1944.
Dziesięć lat później I sekretarz KC KPZR Nikita Chruszczow podarował Krym Ukrainie. Po odrodzeniu niepodległej Ukrainy stał się
on przyczyną napięć na linii Kijów • Moskwa. Konflikt z Rosją
o bazę marynarki wojennej w Sewastopolu zażegnano w 1997 ro
ku. Oba państwa podpisały umowę o dzierżawie.

■

W aasie wizyfy na Krymie warto zobaayt:

- góry Ałuszta - wiele jaskiń oraz opiewany przez Adama Mickiewicza szczyt Czatyrdach (1525 m n.p.m.)
- Bakczysaraj - stolica chanatu krymskiego, pałac chanów, Fontan
na ł:ez
- Jałta - największe krymskie uzdrowisko i kąpielisko, miejsce kon
ferencji Wielkiej Trójki w 1945 r.
; Symferopol • stolica Krymu

(arcy

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

Salon Kosmetyczny
w hotelu Faltom
fil\'ladc1i
• szeroki zakres usług kosmetycznych
• makijaż okazjonalny
• przedłużanie paznokci - tipsy, akryl
Profesjonalne kosmetyki wysokiej klasy

~. Dla tych krajobrazów warto przejechać setki kilometrów.

SAT-VISION
• montaż anten
satelitarnych
• telewi:r:ia

§

pr:r:emysłowa

~

• telewi:r:ia cyfrowa ij
• naprawy
(/)
RUMIA, ul. Akaciowa 8

tel. kom. 0-601 655-232

••

tel./fax 671 •02·32

e lamy

1

piątek

15 wneśnia 2000 r.

I

IS

z dnia 22 sierpnia 2000 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitei Polskiei (it. Dz. U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544) podaie się do publicznei wiadomości informacie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisii wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głoso
wanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitei Polskiei zarządzonych na dzień 8
października 2000 r.
Granice obwodu

Nr obwodu

Siedzibia obwodowej
komisji wyborczej

głosowania

głosowania

Konopnickiej, Kostki Napierskiego,
Orzeszkowej, Prusa, Słowackiego,
Tuwima, Tysiąclecia (od ul. Kosynierów do ul. I Dywizji Wojska Polskiego), Wróblewskiego, Żurawia

Szkoła Podstawowa
ul. Kościelna 6

2

Hanki Sawickiej, Harcerska, Hodowlana, Korczaka, Leśna, Młyńska, Piaskowa, Płk. Dąbka, Podgórna
Przemysłowa, Sabata, Skarpowa, Sobieskiego (od Dworca PKP od ul. Sabata), Strzelecka, Szkolna, Śląska,
Towarowa, Wałowa, Wodna, Zakole, Zawiszy Czarnego.

Zespół Szkół

Nr 3
ul. Sabata 12
tel. 671-07-19

3

Biała, Białowieska, Cegielniana, Chełmońskiego, Chodkiewicza, Długa, Dolna, Dunikowskiego, Gajowa,
Gniewowska, Górska, Grottgera, Grunwaldzka, Hetmańska, Jaśminowa, Kasprowicza, Kossaka, Królowej
Jadwigi, Krzywe Koło, Malczewskiego, Mazurska, Migały, Owsiana, Parkowa, Pszeniczna, Reja, Sadowa,
Sędzickiego, Tatrzańska, Wita Stwosza, Wysoka, Zakopiańska, Zbożowa, Zbychowska, Żytnia.

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Grunwaldzka 57
tel. 671-06-59

1

4

Baczyńskiego, Bema, Broniewskiego, Findera, Gałczyńskiego, KIiińskiego,
Kościuszki, Krasickiego, 1 Maja, Majkowskiego, Norwida, Nowotki, Okrzei,

Bydgoska, Dąbrowskiego (od ul. Piłsudskiego do ul. Gdańskiej), Gdańska Nr Nr 1, 3, 5, 7, 9, Grudziądzka,
Janowska, Kielecka, Kochanowskiego, Kolejowa, Łużycka, 3 Maja, Obrońców Westerplatte, Oliwska,
Olsztyńska, Onnińskiego, Portowa, Radomska, Słupska, Suwalska, Świętojańska, Wileńska

Nr 1

ul. 671-08-48

'

......

). M

ze;ół Szkół Nr 2

ul. więtojańska 11
tel. 671-06-45

Abrahama, Dąbrowskiego (od ul. Żwirki i Wigury do ul. Piłsudskiego), Hallera, Krzywa, Maczka, Morska,
Paderewskiego, Starowiejska (od Dworca PKP do ul. Matejki), Torowa, Wejhera.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

6

Aleksandra Fredyry, Asnyka, Ks. Bernarda Sychty, Ceynowy, Chrobrego, Cicha, Fenikowskiego, Gabrieli
Zapolskiej, Ignacego Hapki, Jana Trepczyka, Jeziorna, Kopernika, Krótka, Kosynierów, Kwiatowa, Ks. Leona
Heykego, Lotników, Marzanny, Matejki, Okrężna, Poprzeczna, Roszczynialskiego, Równa, Saperów,
Sienkiewicza, Sikorskiego, Słoneczna, Spadochroniarzy, Staszica, Stefana Bieszka, Stolarska, Sztabowa,
Ślusarska, Tysiąclecia (od ul. Żwirki i Wigury do ul. Kosynierów), Wąska, Wyspiańskiego,Żeromskiego, Żwirki i Wigury.

Szkoła Podstawowa Nr 6
ul. Sienkiewicza 30
tel. 671-01-50

7

Batorego, Brzechwy, Chabrowa, Chmielna, Janczarskie§,o, Kamienna, Leśniczówka, Łąkowa, Makuszyńskiego,
Podmokła, Porazińskiej, Rycerska, Skośna, Szancera, w. Józefa, Zdrojowa, Zielarska, Źródlana.

Zespół Szkół

Bohaterów Kaszubskich, Czarnieckiego, Czechowa, Częstochowska, Derdowskiego, Gdańska (od ul.
Dębogórskiej do ul. Pomorskiej), Gdyńska (od ul. Dębogórskiej do ul. Łokietka), Helska, Jana Kazimierza,
Jaworskiego, Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierza Wielkiego, Królowej Bony, Krzywoustego
Kusocińskiego, Leszka Białego, Łokietka, Marynarska, Mickiewcza, Mieszka I, Piłsudskiego (od ul.
Targowej do ul. Hallera), Przemysłowa 11, Pucka, Puławskiego, Rodziewiczówny, Starowiejska (od ul. Matejki
do Placu Kaszubskiego), Targowa, Władysława IV, Władysława Jagiełły, Wybickiego, Zygmunta Augusta, Zygmunta Starego.

Zespół Szkół

5

8

"

9

Dąbrowskiego (od ul. Gdańskiej do ul. Pomorskiej), Filtrowa, Gdańska
Łokietka do ul. Gdańskiej), Gnieźnieńska, Katowicka, Pomorska Nr Nr
Nr Nr 4, 9, 11, 23, Toruńska, Wrocławska.

Nr Nr 29, 30, 32, 38, Gdyńska (od ul.
1, 1a, 1b, 1c, 3, 5, 7, 9, Stoczniowców

ul. Starowiejska 4, tel. 671-06-22

Nr 4

ul. Batorego 29, tel. 671-01-40
Nr 1
ul. Rodziewiczówny 1O
tel. 671-07-90
,1J V•

'ai '/.'!,5-~
, F,\!l)r

Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Stoczniowców 6
tel. 671-29-17

10

Dokerów, Gdańska Nr Nr 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, Stoczniowców Nr Nr 1, 3, 5, 13, 17, 19,
21, Szkutników, Żeglarzy.

Przedszkole Samorządowe Nr 5
ul. Dokerów 5, tel. 671-93-34

11

Chylońska, Gdańska

Ekologiczna Szkoła Społeczna
ul. Kujawska 8a, tel. 671-13-92

Nr Nr 22, 24, 33, 36, Kujawska Nr Nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, Oksywska, Pomorska Nr Nr 15,

17, 19, 21, 23, 25.
12

Agrestowa, Akacjowa, Borówkowa, Brzozowa, Bukowa, Chełmińska, Chopina, Cisowa, Cmentarna,
Dębogórska, Dębowa, I Dywizji Wojska Polskiego, Grabowa, Jagodowa, Jarzębinowa, Jaworowa,
Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Kazimierska, Klonowa, Kościelna, Lipowa, Malinowa,
Mostowa, Mściwoja li, Ogrodowa, Orzechowa, Plac Kaszubski, Plac Wolności, Porzeczkowa, Poziomkowa,
Przyrzeczna, Północna, Rajska, Skłodowskiej, Sosnowa, Spółdzielcza, Świerkowa, Świętopełka, Topolowa,
Truskawkowa, Warzywna, Wiązowa, Wierzbowa, Wiśniowa.

Przedszkole Samorządowe Nr 2
ul. Kościelna 8
tel. 671-04-48

13

Fabryczna, Garbarska, Granitowa, Gryfa Pomorskiego, Górnicza, Hutnicza, Jantarowa, Ludowa, Mannurowa,
Metalowców, Na Stoku, Okrętowa, Polna, Robotf!icza, Rybaków, Rymarska, Sobieskiego (od ul. Sabata do
granic Gdyni), Stalowa, Szyprów, Włókiennicza, Zwirowa.

Szkoła

Podstawowa Nr 10
ul. Górnicza 19
tel. 671-31-62

14

Gdańska

Przedszkole Samorządowe Nr 6
tel. 671-29-71

15

Bądkowskiego, Bławatkowa, Bratkowa, Daliowa, Fiołkowa, Gerberowa, Goździkowa, Irysowa, Jana z Kolna,
Konwaliowa, Krokusowa, Makowa, Nagietkowa, Narcyzowa, Partyzantów, Różana, Storczykowa, Śniadeckich,
Torfowa, Waryńskiego.

tel. 671-10-25

16

'<rakowska, Lubelska, Łódzka, Poznańska, Szczecińska, Warszawska.

ZeŚlół Szkół Nr 2 (sala gimnastyczna)

17

Objazdowa, Piłsudskiego (od torów PKP do ul. Hallera), Zawadzkiego.

Nr _Nr 26, 28, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, Kujawska nr 15, Pomorska Nr Nr 29, 31.

Lokale wyborcze otwarte

będą

Szkoła Podstawowa Nr 1
(sala gimnastyczna), ul. Kościelna 6

ul. więtojańska 11
tel. 671-22-67
Dom Dziennego Pobytu CARITAS
tel. 671-29-33
ul. Zawadzkiego 8A

w dniu 8 października 2000 r. w godzinach 6.00-20.00.
8-4493/A/1006

Wina i kara

,

■

Z bliźniakami o rodzinie
Sesią o rodzime zaznaczy się udział Rum, w wielkim, .nięozynarodo
wym kongresie 8alt1Ca 2000. Do n,mego miasta przyjedzie prawie
400 delegatów z w elu mieisc Europy, w tym z bratnich święoan
1

1 Hultsfred.

Władze Rum,, wspolme z Gdansk1em, Gdynią, Sopotem I fczewem
przygotowują wielką konferencję Bałtica 2000, poświęconą współ
pracy z gminami bliźniaczymi w zakresie ekologii, rozwoju regiona
nego, kultury, bezrobocia, spraw niepełnosprawnych i rodziny. Sesj
dotyczącą właśnie rodziny odbędzie się w naszym mieście. Szacuje
się, iż w całym kongresie uczestniczyć będzie 800 gości z 35 miast

Od 1997 roku mieszkaniec Rumi walczy o sprawiedliwość i szacunek dla ludzi starszych. W tym
czasie zwracał się do najwyższych władz państwa
polskiego i organizacji chroniących prawa czło
wieka. Niestety, nikt nie mógł mu pomóc.
Trzy lata temu Józef B.,
si ede mdzi es i ę ci o letni
mieszkaniec naszego miasta, poruszał się rowerem
po Osiedlu Dokerów. Z racji
starszego wieku pamięć już
nie taka jak kiedyś. Zapomniał więc zabrać z domu
, kartę rowerową. Na swoje
nieszczęście spotkał na dro_dze policjanta. Ten zatrzymał go i poprosił o dokumenty. Pan Józef miał przy
sobie tylko dowód osobisty.
Funkcjonariusz postanowił
ukarać rowerzystę.

i

- Prosiłem go o łagodne
potraktowanie i o pouczeni ,. ,., umaczyłem, że jechał
lko ze sklepu do domu. Jakie zagrożenie mogłem spowodować? Niestety, funkcjonariusz nie dał
się przekonać - opowiada
nam pan Józef.
Policjant zaproponował
mandat lub kolegium. Przestraszony staruszek w obawie przed wyższą karą zgodził się na przyjęcie mandatu.
- Nikt mi nie powiedział,
że w ten sposób praktycznie przyznałem się do winy.
Tymczasem· 30 złotych to
dla mnie duża kwota, gdyż
pieniądze są mi potrzebne
na zakup leków.
Losem Józefa B. przejął
się burmistrz Jan Klawiter.

-

Jednak rumska policja nie
chciała anulować kary. Raz
wystawiony mandat nie
podlega żadnym odwoła
niom. Policjant jest w takiej
sytuacji prokuratorem, sę
dzią i egzekutorem wyroku.
Tłumaczono, że wiek i stan
zdrowia nie zwalniają od
przestrzegania prawa oraz
ponoszenia konsekwencji
jego łamania. Na argument,
że podobnie postępuje mło
dzież i nie jest karana, odpowiedziano, że przecież
pan Józef nie jest małola
tem.
Staruszek
postanowił
walczyć o sprawiedliwość.
Przez trzy lata korespondował z władzami. Pomocy
szukał u prezydenta, marszałka Sejmu, premiera,
dwóch ministrów, rzecznika
praw obywatelskich, związ
ku emerytów i rencistów
oraz w komitecie helsiń
skim. Jednak nikt nie był
w stanie mu pomóc. Mimo
wyrazów poparcia i szczerego ubolewania nad decyzją policji, nic nie dało się
zrobić. Decyzja policjanta
została utrzymana w mocy.
Prezydent nie mógł nawet
udzielić prawa laski, gdyż
możliwości takiej nie przewiduje kodeks wykroczeń.
- Kiedy tego feralnego
dnia przejeżdżałem obok

w tym z zaprzyjaźnionych z Rumią Hultsfred i świecian

Czemu

służy

kongres?

- Kongres jest doskonałą okazJą do wymiany dosw,adcze z Zdg a·
niemymi partnerdmi, na różnych polach działalności naszej gminy.
Liczę w szczególności na wprowadzenie większego ożywienia we
współpracę Rumi z bliźniaczą gminą szwedzką Hultsfred uważ
burmistrz Jan Klawiter
Głównym

celem spotkania Jest budowa społeczenstwa o ywatel

skiego, które opiera się na niezależnych organizacjach pozarządc
wych uzupełniających działania agend rządowych w różnych dziedzinach. Dlatego też na kongresie najliczniej reprezentowane są róz
norodne organizacje pozarządowe. Mniejszym, choć w perspektyw e
dość

istotnym celem, jest przekształcenie biura organizacyjnego kon
gresu w stalą placówkę promująca i pomagającą w rozwijaniu
wspolnych, międzynarodowych przedsięwzięć między gminami I p
szaególnymi organizacjami

Baltica w Rumi
Ponieważ termm rumskiej debaty zbiegł się z salez1ańsł<1m kongresem poświęconym również rodzinie, organizatorzy postanowili połą
czyć obydwa spotkania. Toteż oprócz 70 uczestników kongresu zain
teresowanych sprawami rodziny do Rumi przybędzie także ponad
300 gości zaproszonych przez Salezjan.
Bałtica odbędzie się w dniach 20- 24 wrzesrna bi: Natomiast w Rum
spotkania robocze rozpoczną się 22 września br. Podzieleni na grupy
uczestnicy kongresu zapoznają się z pracą naszych przedsiębiorstw
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i organizacji sportowych
oraz kulturalnych. 23 września br. od godziny 9 do 14 trwać będą
rodzinne sesje. Wparafii NMP odbędą się wykłady nt: stanowiska
kościoła wobec współczesnych form ubóstwa dzieci i mlodzieiy. Na
tomiast w Dworku pod Upami omówione zostaną tematy związane
z pomocą rodzinie i pracy z rodzinami niepełnym,

Biesiada rodzinna

~r~-

-Jakie zagrożenie mogłem
zef.
grupki młodzieży pod blokiem, ktoś mnie ostrzegł. że
czekają na mnie w radiowozie. Teraz jednak żałuję,
że nie posłuchałem i nie
ominąłem „zasadzki" Naj-

spowodować

Z okazji kongresu, 22 wrzesrna br. w godz.. 18-21 zaplanowdno
w parafii NMP Biesiadę Rodzinną. W programie otwartego dla
wszystkich festynu znajdują się: przedstawienie teatralne przygoto
wane przez dzieci oraz miniturnieje sportowe dla mieszkańców
(siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego, dwóch ogni). Zagra też
zespół Półtora Gościa i rozstrzygnięte zostaną konkursy plastyczne,
poetyckie i fotograficzne. Na konkurs fotografiany „ lato w fotogr a
fii" jeszcze do 21 września br. można sktadać po trzy prace (w za
mkniętej kopercie opatrzonej godtem wraz z drugą kopertą z wiern
jącą dane autora) w pok. 11 UM

- pyta pan JóFot Andrzej Gojke

bardziej boli mnie fakt, że
urzędnicy w Polsce I).ie sza nują starszych, schorowanych ludzi - dodał pan Józef.
Arkadiusz Cyman

(PS
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KOMUNIKAT

.ZARZĄDU

Hotel FALTOM

MIASTA RUMI
-

Zarząd

-!W·- ~

.

.

zaprasza
na

Miasta Rumi

zjeżdżalnie

zawiadamia,

wodne

że stosownie do art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. Nr 15 poz. 139 z dnia 25 lutego 1999 roku z późniejszymi zmianami)
oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXll/217/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 roku

przystąpił do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Rumi, obejmującego obszar działek nr 175 i 178 obręb 21 przy ul. Młyńskiej.

Projektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jednocześnie stanowi zmianę
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi zatwierdzonego
uchwałą nr XV/59/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 29 marca 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego
l dnia 15.06.1990 r. nr 16 poz. 116), zmianami do planu zatwierdzonymi uchwałą XX/127/91 Rady
Miejskiej w Rumi z dnia 29.08.1991 roku (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z dnia 26.09.1991 r. nr 16 poz.
122 z późniejszymi zmianami), uchwalą Vll/49/94 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24.11.1994 r. (Dz. Urz.
Woj. Gdańskiego z dnia 28.11.1994 r. nr 28 poz. 146) oraz uchwałą nr XXV/210/96 Rady Miejskiej
Aumi z dnia 28.03.1996 r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z dnia 10.05.1996 r. nr 12 poz. 42).
Rysunki przedstawiające granice obszarów objętych zmianami planu, znajdują się do wglądu
'IV Wydziale Budownictwa i Architektury Urzędu Miasta Rumi (pok. 200).
iainteresowani mogą zgłaszać na piśmie wnioski i uwagi do miejscowego planu w terminie 21 dni,
Od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w sekretariacie Urzędu Miasta Rumi.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
S-4494/A/1006

tel. 771-22-79

PROGRESS
Centrum Języ)<ów Obcych
Rumia, ul. Strzelecka 22

tel. 671-30-69
O 501 81-12-69
8

~

;%

Pralnia-Magiel
usługa

DOM-DOM

ANGIELSKI-.
Wszystkie poziomy

+ matura, FC
Grupy kilkuosobowe

Rumia
ul. Wyspiańskiego 54
tel. 671-42-63

S-4403/A/1006

!'.--4?59/All006

Stanowisko Rady Miejskiej Rumi
w sprawie 20. rocznicy Porozumień Sierpniowych
Rada Miejska Rumi obradująca w dniu 31 sierpnia 2000 roku w 20. rocznicę Porozumień
Sierpniowych składa podziękowanie i hołd tym wszystkim, którzy odważyli się starnić po
stronie prawdy i wolności w pamiętnych dniach polskiego Sierpnia 1980 roku.
Droga pokojowego rozwiązania spraw najistotniejszych dla naszego narodu, powstanie
„Solidarności" - ruchu społecznego skupiającego 10 milionów członków pozostaje trwałym
i zobowiązującym dziedzictwem tego czasu, który zapisał się w historii Polski, jak i świata.
Pamii;tamy również o tym, iż mieszkańcy Rumi uczestniczyli w protestach świata walcząc
o naszą godność 1 wolność. Niech przesłanie solidarności, o którą walczyli polscy robotnicy i o której mówił Ojciec Święty Jan Paweł I I na Zaspie w 1987 roku będ7ie naszym codziennym zadani·em do wykonania.
,.Nie ma wolności bez Solidarności".
Tekst na prawach o~lo,1cnia S-450!1A/l{Xl6

(
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Rumski

Wiado1ności

z powiatu

70 lat historii

. Pokaz kotów rasowych

■

10 do 16 w Zespole Szkól nr 3 przy ul. Nanickiej w Wejherowie odbędzie się pokaz kotów rasowych. Impreza
organizowana jest przez gdański Oddział Stowarzyszenia Hodowców Kotów Rasowych. Do udziału w pokazie
zgłosiło się kilkunastu hodowców. Wystawione zostaną
koty perskie i egzotyczne oraz duże koty rasy maine coon, norweskie leśne, rosyjskie niebieskie, rex kornwalijskie, abisynka i syjamka. Zaprezentują się też koty europejskie i pospolite dachowce. W trakcie imprezy moż
na będzie kupić małe kotki wystawianych ras. Atrakcją
będzie loteria fantowa, z której dochód zasili fundusze
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Konkurs fotograficzny
Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łeb
nie organizuje konkurs fotograficzny „Cztery pory roku
na Kaszubach" Tematyka prac nadesłanych na konkurs
musi dotyczyć przede wszystkim gminy Szemud.
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i wyższych. Prace,
minimum cztery zdjęcia, należy do 20 listopada br. nadsyłać pod adresem: Gminna Izba Regionalna, 84-216
Łebno. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.
ŁEBNO.

Piękne

SZEMUD: W tegorocznym konkursie

„Piękna Wieś"

11 właścicieli posesji nierolniczych oraz
15 gospodarstw rolnych. Rywalizowali oni w zagospodarowaniu i wyglądzie obiektów; stanie technicznym,
estetyce, związku z tradycjami oraz kulturą regionu.
Komisja konkursowa w kategorii posesji nierolniczych,
oceniała podwórze, ogrodzenie, część wypoczynkowoozdobną i obiekty sanitarne. Laureatami w tej kategorii
zostali: Ryszard Kornacki z Szemudu, Stanisław Skiba
z Koleczkowa, Mirosława Miotke z Kamienia, Fryderyk
Kaszel z Kielna i Marzena Zając z Kamienia. W kategorii gospodarstw rolnych podstawą do oceny było prowadzenie produkcji rolniczej (hodowli zwierząt i uprawy
roślin). Laureatami tej kategorii są: Ryszard Parchem
z Leśna, Stanisław Potrykus z Częstkowa, Ryszard
Okrój z Będargowa, Jan Klawikowski z Szemuda 1 Edmund Sirocki z Jeleńskiej Huty.
(D.D.)
uczestniczyło

Oferty Urzędu Pracy
w Wejherowie
■ kucharz oferta pracy dla mężczyzn z aktualną ks1ąieczką zdrowia
praca w Rumi
■ palacz z uprawmemami na kotły niskopręzne, wymag ny staz
praca w Rumi
■ pracownik przygo warna produkqt - wykształc nie sredme lub
zasadnicze o specjalności przetwórca rworzyw sztucznych, absolwent
2000, praca w Rumi
■ fryzjerka damsko-męska, absolwentka 2000, praca w Rum,
■ robotnicy budowlani, wiek do 40 lat, praca na terenie Rumi,
· kontakt 551-36-61 w godz. 18-20
■ samodzielna krawcowa • praca w Rum,
■ sprzedawca - wykształcenie zawodowe lub średnie, obsługa
komputera, znajomość materiałów budowlanych, absolwent 2000 r.
praca w Redzie.
■ szwaczka wykształcenie zawodowe, staź wymagany, orzeczenie o
inwalidztwie, praca w Rumi.
■ tapicer-wykształcenie zawodowe, staż wymagany, orzeczenie o
inwalidztwie, praca w Rumi
■ pracownik fizyczny • wykształcenie podstawowe, staż wymagany,
orzeczenie o inwalidztwie, praca w Rumi
■ stolarz meblowy • wykształcenie zawodowe, staż wymagany,
orzeczenie o inwalidztwie, praca w Rumi
■ pomocnik stolarza wiek do 35 lat wykszytałceme zawodowe,
dyspozycyjny, praca w Redzie
■ piekarz - wykształcenie zawodowe, staż wymagany, praca w Rum
■ krawcowa ciężka - wykształcenie zawodowe, staż wymagany,
praca w Redzie
■ sprzedawca - wyksztatcen,e zawodowe lub średnie, praca
jednozmianowa w dzie, tel. 673-91-15
■ nauczyciel języka angielskiego • wykształcenie wyższe kierunkowe
praca w Redzie od 1.09.2000, kontakt telefoniczny z p.
Antosiewiczem pod numerem telefonu 678-70-80
lnformaqe na temat powyższych ofert można uzyskać zgłaszając się
osobiście z dowodem osobistym i swiadectwami kfalif1kacyjnym1 do
Urzędu Pracy, ul. I Brygady WP 32, Wejherowo • pokój 12 w godzinach
8.00-14.00

(SAga)

■

I

Historia ruchu harcerskiego w Rumi zaczęła się
jeszcze przed wojną. Mimo wielu zawirowań historycznych, jedno pozostaje bez zmian - udział
młodych ludzi z harcerską lilijką w codziennym
życiu miasta wiele znaczy.
Harcerstwo w Rumi istnieje już prawie siedemdziesiąt lat. Nieznana jest
dokładna data powstania
pierwszej drużyny; ale za chowane dokumenty oraz
wspomnienia jej członków
wskazują na kwiecień 1932
roku. Wtedy to, z inicjatywy
Wojciecha Sabata, powstała
w Zagórzu pierwsza druży
na i działała przy szkole
w której nauczał. Była to
102 Pomorska Drużyna
Harcerzy im. Jana III Sobieskiego.

Pierwszy

gospodarstwa

o

5 I

WEJHEROWO: W niedzielę (17 września br.) od godz.

drużynowy
Od maja 1932 do roku
1939 drużynowym był druh
Klemens Literski. W Rumi
istniały także inne drużyny:
męska i żeńska w Zagórzu,
męska i żeńska w Rumi,
a także drużyna zuchów
w Zagórzu. Rumscy harcerze brali udział w wielu imprezach, zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich.
podczas
się
Wyróżniali
konkursów czynności harcerskich. Wybitną postacią
tych czasów był Wojciech
Sabat. Odwiedził on wiele
zlotów skautów z całego
świata, a podpatrzone tam
wzorce przekazywał polskim harcerzom. Innym
wydarzeniem
ważnym
w historii rumskiego harcerstwa było uczestnictwo
w sztafecie kolarsko-lotniczej, która ze specjalnym
, meldunkiem udała się do
prezydenta Mościckiego.
Odlot delegacji z regionu
gdańskiego nastąpił z lotni1
ska w Zagórzu. Harcerze
brali także udział w codziennym życiu Rumi. Mię
aktywnie
dzy innymi,
uczestniczyli w budowie
kaplicy księży salezjanów.
Po wybuchu II wojny
światowej drużyny harcerskie podjęły nowe zadania.
Należała do nich walka
z pożarami, zabezpieczenie
łączności oraz zajęcie się
rannymi. Natomiast najstarsi harcerze wzięli udział
w walce zbrojnej. Po jej zakończeniu, drużyny prze -

szły

do konspiracji. Prowa-

dziły działalność sabotażo
wą i ·krzewiły wartości na-

rodowe.

W Szarych
Szeregach
Rumskie drużyny od roku 1940 zostały włączone
do Tajnego Hufca Harcerzy
w Gdyni. W roku następ
nym najstarsi z nich przeszli do Szarych Szeregów.
Największym osiągnięciem

z Rumi było
opracowanie niezwykle dokładnych planów lotniska
w Zagórzu. Niestety, we
wrześniu 1942 nastąpiło
rozbicie Szarych Szeregów.
Aresztowano niektórych
oddziałów

Od maja 1932 do roku 1939 dr
Klemens Literski.

członków.
Już

25 kwietnia 1945 pow Janowie pierwsza
powojenna drużyna harcerska. Wkrótce powstała
następna - przy zakładzie
Salezjanów. Już latem rumianie brali udział w zlotach, tradycyjnie wykazując
się sporymi umiejętnościa
mi. W rocznicę bitwy pod
Grunwaldem nie tylko udali się na historyczne miejsce, ale także zorganizowali
prelekcję dla mieszkańców
miasta. Również w tym
okresie doszło do zjednoczenia ruchu skautowego
w Rumi, a jego dowództwo
objął przedwojenny harcerz Alojzy Voigt. Nato miast
1945/46 harcerze
zimą
przeprowadzili udaną akcję
zbiórki odzieży i słodyczy
dla najbiedniejszych dzieci
ze szkoły w Zagórzu.
Wtedy też nastąpił dalszy rozwój organizacji, powstały dwie drużyny zuchów oraz jedna harcerska.
W marcu 1946 roku powstał
Samodzielny Terenowy Hufiec Rumia z komendantem
A Voigtem oraz hufiec żeń
ski pod opieką Janiny Kaź
mierczak.

wstała

Likwidacja ZHP
W latach powojennych
harcerze brali niezwykle
aktywny udział w życiu lokalnej społeczności. Wyróż
niali się podczas budowy

1938 rok. Drużyna harcerek podczas Wigilii.

1957 rok. Druhowie A. Voigt, W. Tylicki i K. Tylicki zało
życiele i pierwsi członkowie Komendy Hufca ZHP
w Rumi podczas pobytu na konferencji rejonowej inAFP
struktorów w Wejherowie.

I

domu dla sierot, czy odbudowy zniszczonego kraju.
Występowali także podczas
oficjalnych uroczystości.
Byli obecni przy ekshumacji zwłok byłego wójta Hipolita Roszczynialskiego
oraz w trakcie wizyty biskupa diecezji chełmiń
skiej. Wtedy też masowo
przystąpili do sakramentu
bierzmowania. Nie zaniedbali także prowadzenia
akcji typowo harcerskich.
W 1949 roku zlikwidowano Związek Harcerstwa
Polskiego wraz z jego symboliką. Na jego miejsce
utworzono przy Zarządzie

Głównym Związku Mło
dzieży Polskiej odpowiedni
Wydział Harcerski. Nową
skupiająca
organizacja,
uczniów szkół podstawowych, przyjęła nazwę Organizacji Harcerskiej Polski
Ludowej. W jej ramach jedna klasa tworzyła drużynę,
na której czele stał jej nauczyciel, zwany przewodnikiem-drużynowym. Wspólnym symbolem nowej orga nizacji były czerwone chusty. Dotychczasowi instruktorowiei opiekunowie przeszli w stan spoczynku.

Opracował

Arkadiusz Cyman

Repr AFP
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Gladiator *'t,**

Ktno I

m1ąscowość

Tytuł

, Produkcja I wiek

kostiumowy
■ reż. Ridley Scott
■ wyk. Russell
Crowe, Joaquin
Phoeniż, Connie
Nielsen
■ USA
■ 155 min

IIURANAPRAW
RUMIA - 671-52-21,
GDYNIA· 623-00-21, 62·91

IIIM'flflll i

cesarz Marek Aureliusz chce znaleźć kogoś, kto
mógłby przejąć po nim władzę. Wybór pada na rzymskiego
dowódcę Maximusa. Otoczenie cezara nie zrezygnuje jednak ze swych wpływów. Dziedzic tronu, Commodus, poleca
zamordować Maximusa i jego rodzinę, Maximusowi cudem
udaje się uniknąć śmierci, Wzięty do niewoli, jest szkolony
na gladiatora. Jedynym sposobem pomszczenia śmierci najbliższych jest dla niego stanie się ludowym bohaterem,
dzięki zwycięstwom w gladiatorskich pojedynkach ...

1-40-26 czynne od pon. do pt
godz. 8-18, sob. 9-15, niedz. rn
(Zynne
DYNIA tel. 620· 13·58 czynne od
n, do pt. w godz. 8.30-16.30. sob
iedz. nieczynne. .. · · · ·

620-13-42, 661-25-02

- +·
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:: , .... .: ~--~....

f: .... ....

!:'

..

· 12.1ns:40

Helikon

#

teł. 94 36,

328-52-60, 328-14 6
4 godz. - tel. 94-36
, tel. 551-00-31

■

Watra- yrena

■ reż.

uL Za Murami 2-10
tel. 305-45-64

Dolby SR

Znia

;USA (15)

Duże zwierzę

'Pol.{15)

Życie jako

,Pol.(15)

Kieślowski

■

wyk. Jerzy Stuhr,

■

_1_i1L_

■

17
18.30

! ANG.lfSJ

[olwar:_k zwieLzę01 _ -~~§....02)
Pol. (15)
Życie jako
śmiertelna choroba
Mtśfu!_a_· ..
;_Q.~~(15}

Pol. (15}

__14.30
16.10

Polska
73 min

.

Uwspółcześniona przypowieść,

śmiertelna choroba
()rzenoszoną drogą ()kią.Wg_

MPUTER 671-01-23, 96-22
PRESS Gdynia 624-16-24
P-RADIO Gdynia 625-01-01
Gdynia 625-07-77
RANS Gdynia 661-11·24
AXI Gdynia 624-17-17
I
661·88-74, 91-95

LUS
-00, 96-25
629-11-11

24-18-18
1-17-77, %-61
68-17-55
61-11-24
-629-80-00

12 zł n. 10 złu
12 złn lOzlu.

~18~
20.50

która opowiada o porzuconym przez cyrk wielbłądzie. Dużym zwierzem zaopiekował się Sawicki - skromny urzędnik bankowy i jego żo
na, Wielbłąd odmienia życie Sawickiego, dodaje mu godności, gdy razem majestatycznie kroczą przez rynek, Ludzie jednak buntują się przeciw obecności wielbłąda
w ich mieście. Opiekunów wielbłąda spotykają represje
towarzyskie, zawodowe i urzędowe. Los .garbusa" ma
się rozstrzygnąć podczas specjalnej sesji Rady Miasta,
Film jest satyrą na kraj zakompleksiony i nietolerancyjny.

BaJka

Titan. Nowa Ziemia

14.30, 20.30 12

t6Jo_-~1~2l

USA(15)

18.45

USA(l }

__ l!SĄ {1_5)
USA(15)

, SA (15

16

12 zł

18 . 20.15

17 zł

16.15

12

Zawisza

■

komedia
Brian levant
■ wyk. Mark Addy
■ USA
■ 90 min

I

.

■ reż.

„ ł ·..

··~l
·~ ·,_ . /Ił:,"

,..,

ul. Słowackiego 3

tel. 348-25-93

■

Ostra jazda ** *
■ komedia

11.45, 15.50 . 12 zł n.' 19
Ostrajazda_____
14, 23
O
C_z_lo_w_ie_k_w_id_m_o_ _,_~_.,...___ _ _
18__ _
, zł u.
Męska gra
USA (12)
20.15
Częstotliwość

■

wyk, Tom Cruise
USA

■

120 min

FAI.A

Agent Hunt musi odzyskać sztucznie stworzony wirus grypy oraz zwalczający go antywirus. Oba wynalazki są
w posiadaniu szalonego Ambrose'a, który zamierza doprowadzić do epidemii zabójczej grypy, by potem zrobić
fortunę, produkując lekarstwo, Ambrose ma tylko jedną
słabość · to jego była dziewczyna, piękna złodziejka klejnotów. Ją właśnie postanawia wykorzystać Hunt.

Tygrys i przyjaciele •~••-•---- - ~ - ~
■

animowany
■ reż. Jun Falkenstein
■ Japonia-USA
■ 77 min

The Flinstones:
niech żyię Rock Vegas
Wielka niedźwiedzica

13

9iadia!or -- - --

Męska gra
Gniew oceanu _
Ostra j_azda
Ja, Irena i ja
Jak ugryźć
1Omilionów'---------1i-:,, .•.,-.....
5siężniczk~a_ _.....,....
!YJll'YS i przyjaciele
Titan. Nowa Ziemia
ladia~o_r __
ission
possible li

■

USA

Josh studiuje w odległości 1800 mil od swojej narzeczonej Austin. Przez pomyłkę zostaje do niej wysiana kaseta
wideo zawierająca nie gorące pozdrowienia od narzeczonego, lecz zapis jego erotycznych wyczynów z koleżanką
z uniwersytetu. Josh wraz z przyjaciółmi podejmują wy·
ścig z czasem by dotrzeć do narzeczonej szybciej niż ka-·
seta. W tej kómedii humor łączy się z napięciem, a motorem intrygi jest walka o coś lub o kogoś.

..,
Księżniczka

Minonolce ***

■ animowany
■

Scen. i reż. Hayao
Miyzaki

■ Japonia
■ 133min

Animowana wersja komiksu wyrastającego z tradycyjnej
narracji. Akcja rozgrywa się w historycznych czasach ery Muromachi za panowania cesarza
Onim. Trwają walki między zwolennikami cesarza a poplecznikami szoguna, Okres ten przeszedł do historii jako
jeden z najbardziej krwawych, a zarazem legendarnych
i barwnych w japońskiej historii. Epoka ta była końcem
starego porządku i harmonii, w której człowiek przestał
rozumieć język przyrody i zerwał z nią ostatnie więzi.

Jak i:igryźć 1Omilionów **
Duże zwierzę

■

Folwark zwierzęcy
Ostrajazda_,__
Człowiek widmo

komedia

■ reż. Jonathana

lynna
■

wyk. Bruce Willis, Matthew Perry,
Rosanna Arquette
■ USA

TEATRY

■

Dzieła wszystkie
Szekspira

Dobranoc Panowie

■ wyk. Breckin Meyer
Seann William Scott

japońskiej szkoły

Kolejna disnejowska wersja przygód bohaterów powieści
Milne'a. Wymyśliła je i spisała Jun Falkenstein. Tygrys·
główny bohater zaczyna czuć się samotny w Stumilowym
Lesie, mimo że ma tu przecież wielu wiernych przyjaciół.
Tygrysek jest przekonany, że gdzieś muszą żyć podobne
jemu pasiaste tygrysy. Wesołego dotąd kompana gnębi
uczucie tęsknoty. Starzy przyjaciele postanawiają sprawić
mu niespodziankę i przebierają się. Okazuje się, że to co
tygrysy lubią najbardziej to inne tygrysy

SOPOT

■ reż. Todd Phillips

■ 93 min

ul. Mireckiego 4
tel. 620-69-63

sensacyjny

Stewart
Raffill
■ wyk. Bryan Brown
■ Kanada-USA
■ 94 min

Gladiator
Patriota

■ reż. John Woo
■

Jarzan
28 dni
P~T~de-usz

9

li**

■ reż.

Wierność

Film ten nie jest · jak można by sądzić - kontynuacją
pierwszego filmu, lecz wyprawą w przeszłość bohaterów,
do ich czasów przedmałżeńskich. Fred, Barney i ich żony
są tu oczywiście „przecharakteryzowani" Opowieść zaczyna się, gdy Fred i zaprzyjaźniony z nim Barney kończą
Akademię Bronto Crane.

Mission: lmpossible

Niedźwiedzica**

W malowniczej, górzystej okolicy Grizzly Falls zapada noc
Przy ognisku siedzi Harry Bankson z dwójką swoich wnuków, Dzieci są lekko przestraszone dobiegajacymi z ciemności odgłosami. Dziadek rozpoczyna opowieść. To najbardziej niezwykła i dramatyczna historia jego życia, związa
na właśnie z Grizzly Falls.

tel. 341-22-94

The Flinstones - Niech żyje Rock Vegas**

Wielk.a

zł

Dolby SR

GDYNIA
ria Milano ul. Szkolna 3
-52-79
GABI ul. Paderewskiego 9
-52-87
NAPOLI ul. Starowiejska 2a
·56-15, 628-59-01

2 ,1

ul, Jaśkowa Dolma

Zwycięstwa 661-60·

bowe Usługi Pogrzebowe:
Dąbrowskiego 21
-07-96,
1ATNIA POSŁUGA Rumia
Wybickiego 20 - 671-23-33,
671-58-25

12 zł

■ przygodowy

MOC DROGOWA · Śliwiński

RNUM ul.

zł

:USA (5)

,..,UJA.{15)

------•-.r-,,-

Dolby Digital

MOC DROGOWA Rumia
Szkutników 2a • 671-73-63
OC DROGOWA Gdynia
Wendy 15 621-05-22
OB-HOL Gdynia
Waszyngtona - 620-71-41
RHOL Gdynia
Podolska 16 • 621-14-27,

Ja, Irena i ja
Zakazany owoc
Jak ugryźć
10 milionów
Jak ugryźć
1Omilionów_
Ja1.lren_aj ja
Gniew oceanu

ul, Szymanowskie
tel. 341-09- i

Akcja filmu rozpoczyna się w 3028 roku. Ludzkość zdążyła
do tego czasu opanować cały kosmos, a podróże nawet
do najbardziej oddalonych galaktyk to normalka, Jednak
ludzie są bardzo przywiązani do swoich korzeni i zawsze
wracają na ukochaną Ziemię. Niestety ziemianie zostają
wygnani przez mściwych Drejów ze swojej planety. Tylko
Cale może im pomóc

',""Ir;;;,,

zard Al.
96-31

lfzt

obyaajowy
■ reż. Jerzy Stuhr
■ scen. Krzysztof

Anna Dymna
Ostra jazda

Folwark zwierzęcy

ul, Długa 57
tel. 301-53 31

_1_2-zf_n_.~-----·
12 zł

***

■

Titan - Nowa Ziemia "'*

ROWE, PTH Prima-Tour, Gdynia, Pa
Dworca PKP,

,, AŃSK, 24 godz,

Ostra jazda ·

10, 16.15
. 14, 20.30

Duże zwierzę

A~SK, tel. 302-15-32, czynna connie w godz, 6.30-18.30
YNIA, tel. 620-77-47, czynna od~
n.-pt w godz. 7,30-15.30
DZYNARODOWE PRZEWOZY AUICJ

JJ!..

Człowiek widmo

·ut.Długa

animowany
Don Bluth
■ USA
■ 95 min

, ,t~

ijL Dł
teL 30l-82-56
Dolby Digital

Kameralne
57
te!. 301-53-31

Umierający

DAŃSK tel. 952, 953, 301-11-61,

Duże ~ierzę

Cena

Godzina

■

reż. Andre Hiibner-Ochodlo

piosenki Agnieszki Osieckiej

18

Teatr Atelier, Sopot

101 min

Stomatolog Nicholas Oz Oseransky jest człowiekiem
uczciwym, spokojnym, nawet trochę fajtłapowatym i nie
pasuje do swojej pełnej temperamentu, obłudnej i bezwzględnej żony, która planuje jak najszybciej wyrwać
się z nudnego, małżeńskiego gniazdka. Tymczasem do
sąsiedniego domu wprowadza się słynny chicagowski
gangster Jimmy Tulipan Tudeski. Tulipan jest 17-krotnym
mordercą, ukrywającym swe prawdziwe oblicze pod maską nieskazitelnego dżentelmena, Sophie myśli o tym,
jak zatrudnić Tulipana do usunięcia męża. Ale to dentysta dostaje od mafii zlecenie, by potajemnie uczestniczyć w przygotowaniu „desantu" na dom sąsiada.

F

OGŁOSZENIA

DROBNE W INTERNECIE WWW.CHATKA.PL

lo

ATRAKCYJNE- (Nowe)- Dostawcze- Osooowe- Miklobusy- w;pcżyczal~ia. zniżki- refundacje- (remont z OC), (058)552-75-22,
!MlOl:65-16-72

dla każdego' Praca woomu. Informacje listowne lub telefoniczne Waryńskiego 8/11 00·631 WaJszawa 10-221825·
69-57; 0-601/ 359-617; 0-601/359-618
CHAŁUPNIKÓW zatrudni ogólnopolska firma

na umowę stałą. Kilka ofert pracy, zn~. dobre
zarobki. Informacje listowne, znaczki za 4.00
zł. Biuro Promocji i Rekamy Agora, Zerom·
skiego 14, 84-150 Hel

CIASTKARZA od zaraz, ciastlamia .Karina',
Wejherowo, tel. (058)677--05-76
DEKARZV-przyjmę. 058'778-33-33

ELEKTRYKÓW· oo 35 lat, niemiecki
paszport, 05&629-35-46 po 18.00

KIEROWCów iakwizytorów zkit Czatrudnię,

tel. 673-29-43

MAGISTRA ianmą, po
05& 531-67-55

stażu,

Tczew.

AUDI coupe, 2100 renzyna, 83/ 92. Cena
6700 zł, 05&682-51-38
DAEWOO Nubira Combi, poj 2.0, CDX. srebrny metalik lub zamiana na terenowy, tel.
0601,62·15-47
FIAT 125, 1,5, 85 r., czerwony, H, 5nowych
opon, R, głośnik, stan db, 1500 zł, tel.
(0600)57-59·04
FIAT 126, 89 r., biały, bogate wyposażenie,
FL I v.1aśc., 2400 zt, lei. (058)674-2451
pełen

FIAT 126 EL 95 r., I lliaśc., czerwony, stan
tx!b, !el. 673-89-58
FIAT Ri!mo, 84;92 r., 1.1, 1600 zł, tel
(0501)01-25-68
FIAT Temixa, 91 r., 10 OOO zł. l.6, 134 tys.
km, ciemnozielony, EW, WS, S. tel. (058)675n-20

NAUCZVCIELA ;ęzyka angielski0!1J i fizy'!i
zatrudni Dyrekqa Gimnazjum nr 1wWe1herowie, (058)672-25-49

PRACA w Ho0/XJii, wymagany niemiecki paszport 0·604-98--07-60

UCZNIÓW wzawodzie elektroinstalatora, Rumia, Batoreg, 9
CHAl:.UPNIClWO
extra zarobki 800l,-. Gwarantujemy zaopatrzenie. odi~ Materia! i;ioooy, kootrakt po
otrzymaniu m:zka 7,20,-. Procter skrytka
241A973-2408ierzlVl'lik
ZEZWOLENIA- kontrakty oo RPA Grecji, Fmlanai· Kaiwy. Biuro: 075,717-40-37

zł,

POLONEZ 1,5, 88 r., 104 tys. km, 1500 zł, R,
zarezpieczerna, tel. 671-34-35. (090)20-6177
POLONEZ 1,5, 88r., 104 tys. km, 1500zł, tel.
671-34-35 po 10.00, (090)aJ-6t-n
POLONEZ 1500, 1988 r, 1500 zł. 104 tys
km, R. zarezpieczenia, tel. (058)671-34-35
po 18.00, (090)2Q-61-77

PQOO Caro, 1.5 GU, XII 92 r., zielony,

BEHAflOWIEC oczekuje propozytji pracy,
tel. (0502)96-52·21
INŻYNIER z ~rawnieniami, doświaoczony,
przyjmie kierownie budową, ooradztwo tecliniczne, tel. 671-26-60

KAFElXARZ monter paneli PCV, /X,(1/óg
• szwedzkich i ~ kartooowo-wsowych, tel.
673-22-58
KSIĘGOWA z 25-letnim stazem. poprowcK!zi
pełną księgowość, KPiR, ZUS, kadry, tel.

M, !)lnie, tel. (058)303-31-11

POLONEZ Caro, 93 r, 64 tys. km, 1,5. CZ. H,
VIII 2001 r„ 5600 zt, tel. 5i2-1300
POLONEZ SLE, 1.5, 84 r., l~aściciel, garażowany, po przeg~dzie techicznym. t:ezwypaollavry, sian tdl, lei 671-15-93
SKODA 100S na części, tel. 572-10-21

STAR 200, 84 r., 4200 zt,
ny do Xll 2000 r., tel. (0602)39-34-78

prze~ąd technicz·

VW Goli Ili, 1,9 diesel, 1996, 28.900 zł, Illia-

MAJ.OWANIE, szpachlowaiie, tynki gipsowe,
tel.6TT-D8-45

\W GoHIII, 1.9 TO, 95 r., 28 500 zł, 1to tys.

RIMOWANICYNIEC z ~i!fliami,

(lJ·

ża ixaktYka, wszystkie tyf1,' rusztowań,
mący brygl&f, tel. (0002)83-97-72

pro-

23-1.ETNl,~śre<iiie,prail'Jjaz(fykat.
8, C, ~ kwa.ifixa::ji. !V<IW!lieflia na

wózki w'dowe, (fyspozycyjny, oczriwy, tel.
671-82-60
24-1..ElNIA,technikhcroo,viec,ooświaocze

nie w hana1u, szuka stciej pracy, tel.
(0605)28-f,6-76 pr. Kasię

AAGll1NA. zaocznie sttxium prawa i aaninislracji, obsługa k~era podstawy księgl
angielski, ~mie pracę biurową
wokolica:h Pocka, tel. 674-30-95

wości,

śaciel, 0581561-19-75, 0601,61-58-32

km, wiśniowy, 3-drzwiowy, ES, WS, I właści
ciel, tel. 671-21-64

\W Jetta, 85 r., cześci. silnik 1,8 benz., siedzania, koła, mi. tyuia szyba, inne, cena do
uzgodnienia, tel. 672-84-01
\W Passat, 1.9 D, XII 00 r„ ciemny turkus
metalik, stan tdl, AA, CZ na l)klta. WS, ES,
El, Mul-Hock, R, zadlany, tel. 672-79-72
po 18.00, (0003)64-88--03
\W Passat, 1979 r., 1500 zł do uzgodnienia,
1,3 benz., stan~- tel (058)302-46-25 po
18.00
\W Polo, 84 r., silnik 00 r., 1,3, 112 tys. km,
ciemnozE!ooy metali\, garażowany. stan (I).
6000 zł, tel. 673-18·22 po 18.00
CAMPINGI stacjonarre oolenderskie z peł
rrym ww,sażeniem .wchoozisz i mieszkasz',
(059)810-54-37. 0-605-23·92-68

MŁODA,

dyspozycyjna, samotna, W'fkszt.
średnie, j. llioski, tel. (OOJ6)12-21-Q8

CZĘ$Cl do Vorio F-613: silni\ TD60A- 1 szt.; skrzynia biegów- 1 szt;
f0!11pywtryskowe-2szt.;stanbardzo
oobry, 0604-106 496

POOE.MĘ ch~nidwo, tel. 572-10-21
PODEJMĘ prace remontowo-budowlane, tel.
572-10-21 po 19.00
PODEJMĘ pracę chałupniczą,

tel. 572-10-21

po 19.00

'lJSTAW naprawczy de silnika Skoda 120,
tel. 672-07-52

fO!TlOC do smlni, tel. (058)673-43-92
~ę spalinową, W)'tnę drzewa,

tel (058)671-57-

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

POSIADN,1 ZuJc.:l ae5el i wolny czas, oczeku-

FIAT Cinquecento, 700 Il.il !X:il, ~óv.M.
05&561·39-14, 00l2'3t-28-73

potnę &ewno oo kominków,

'll
~ IXOl))zytji, !el. 671-38--07

PRZEPISZĘ pracę.

zeskanu~. tel. 671-15-

95, (0501)95-74-99
RENCISTA. 55 lat, dozorca efktrj1\, tel. 67124-75

FIAT Cin(1JecentO, Daewoo TICO, 058,56111-72
FIAT Seicento. gotowka. 05&1561-39-14,
OOJ2'31·28-73
FIAT Uno, Fiat Punto, Peugeot 306,
00@409-882

RENCISTA, sanny. sarootny, ifyspozycyjfrf. JXX!ejnie pra;e porządkowo-g.lspodar
cze, ziemne, rme ixąiozycje, ~ka ~
chorym, posezonowe pilnowanie domów,
dzi;iek. teł. (0002)63-92-14 po 1800

ciesel, go1ó1111a, 05&561-39-M.
0602,31-28-73
06021728-393 rozbrte, osco:;,,ye_ dostawcze-

RENCISTA poszukuje pracy jako stolarz,
konserwator, dozorca lub innej wPucku lub
okolicy, tel. 673-27-65

A Rozbite

WT'KONAM tynki 941sowe I~), szpachlowanie, malowanie, sufity, zabudavry łazienek,
tel. 677-08-45 po 18.00
WY\Y:,ZOOY ogrodn~, żonaty, Niemiec zyją
r:t wPolsce, długoletnia praklyka i doświad
czenie wKaidej dziedzinie ogrodni:!wa, szuka pracy, tel. 671-57-27

ZAOPIEKWĘ się dzieckiem, posiadam l(Nali·

VW

Goił,

!1)tówłla.

, zniszczone, 0601178-40--02
A06021722-790, auta, motocykle, pllW)l)adkowe.

A0602n22-790
, l)Jwypadkowe
POWYPADKOWE, uszkodzone, zachodnie,
(058)671-59-62, 0604,088-964'

ZAOPIEKWĘ się dzledliem lub starszą. cro-

(0502)05-63-13

dz.Eckiem na terenie Wejherowa 100 w~. tel. (0004)17-36-93

ZAOPIEKUJĘ się starszą osooą, ukońaooy

kurs PCK, tel. 673-28-40

STAROGARD Gdański, dz,alki uzbrojone,
2300. 4000 mkw, lub 3ha, 060ti069-997

DOMY
LETNISKOWE

WAASZJ<.OWO k. We1herowo, działka rolna
1870 mkw, 3zł/mkw„ prąd obok, możliwość
budowy.!el.671-23-50

WDA gmina Lubichowo, budynek mieszkalny,
biuro nieruchomości .Doring· Lubichowo,
05&588-5288, 5885266

DO WYNAJfCIA
NA SEZON I.Elll 2001
Gdńk-T•llt

tel.

COOCZEWO, 4 ha ziemi z lasem, 0,40 ha
przy drodze asfaltow~. blisko prą~ jezioro,
!el. (058)676-30-84
GDAŃSK- Przeróbka, ul. Litewska, teren opowierzchni 8320 mkw, pod zabudowę przemysłowo- gospodarczą,

z zabudowaniami, 06021320-605,
0602:320-626

WWJYW.WONO, działka budtrlriana, 591
mkw., uzbroi:XJa wr,ąd, tet 673-16-34

W'cADYW.wrJNO, dzia!'r.a bOOO'Mana, 800
mkw., 130 zlim kw., tel. (0004)44-56-38

IIIIPIY ~
•12718/

AMORTYZATORY,
zawieszenia
Qlańsk 05&'302

56-33, Gdynia O!io664-:i}40, www.i1110rtyzalory com~

OCIEPLANIE domów

domek 4-os. od 51,-

058/684-52-85

ZIBERTOWO k. Wejherowa, szeregowiec
wtrakcie budowy, wśrodku, 168 mkw., lliasność hipoteczna atrakcyjna okolica i cena
tel. (0605)82-38-95

SPf'.ZEDAM motorówkę, 4-osooową +wózek
zwindą, 5200 zł, dodam silnik 30 PS Wicher
+zb~rniknapaliwogratis, tel.676-12·03

lnlormatje 623-07-55

CHŁODNICTWO,

GDYNIA Zuko\\1l. przy trasie. dom mieszkał·
ny, stan surowy zamknięty. Bi110 nieruchomości .Doring' LtMowo (058)588-52-88.
588-52-66

~K:~, mieszkanie oo v,ynajęcia, pokój, kuchnia łazienka, osoone wejś1:1e, do~Y dojazd, tel. 572-05·29

naprawa, wządzenia harxllowe- lodówki, zamrażarki, Rumia (058)671-14-98

:m

KARTUZ\'- ~ sixzeoom nieszm M-4,
tei.681-48-41
KĄPINO k. Wejherowa, txoowlana, 1842
mkw.uzll'opia,(ixąd.woda,telefoo),OOC6-

312-1!:ll
KOKOSZKOWY kcAo Sla'~u Gi, działki
~ - 05&)62-15-34

dom wolno st~ący. 351 m kw.,
dzial'!a ~ mkw„ 3 korxfy!113Cie, 2 wejścia. !el /059)862-27-57
l.ĘBO~

LUBKOWO, położona watrakcyjrrym
miejscu nad jeziorem, 1923 mkw.,
0604-106-496, {058)676-75-16

oom,nowy, 120mkw.dzialka600mkw,oo
zamieszkania. p~kne pi,lożenie, tel.
(0602)83-97-72

tel. (059)862-58--09

DOCIEPLANIE budynków mieszkalnych,
ścian, poddaszy- S1yropianem sypkim, tel.
058'681-91-76

oo wynajęcia, tel.

(059)862-58-09

PUCK, poszukuję mieszkanie oo wynajęcia,
może być do remontu, tel. 74-31 ·32 pr. Dorotę do 15.00

RLlllA,c.11ajmęgaraż,tel.76t-29-24

SŁUPSK (centrum). oo W)'najęcia flmlie lokal
na biJra. na uą Żeromskiego, (059)813-tB76, 0-603-58-12-98

ŚWIECIE, ~-4, 50 mkw., parter. i:µxnia'o-

wn. tel'loo, rm tummidwo, zamiefię
na We,,erowo opoooll'iym standardzie, tel.
672-72-87po20.00

WEJHEROM), 4-~. 90 mkw., ztą)latą,
repti, z•nię na 2pokoJll, ok. 46 mkw ,
I p, tel. 672-44-07

PUCK, mie~ 2-pokoja,w. 38,5 mkw,
~ielcze- Ylłasoościowe. po rernoocie,
ztelefonem. sprzeda. tel (058,673-84-51

państwowei' Gdańsk.

AMSTAFFY 05&531-66-96, 0003/089--017

058/76-179-76

ANGIELSKI, egzaminy, matura, wszystkie poz~my. studentka anglistyki, tel. 671-11-13

(1000-1600)

ANGIB.SKI, s1udentka z certyfikatem CAE,

Puck

ABSOLWENCIE'

listwy,

PolicealneStudiumObsfu~

Celnej

ETERNIT, duża fala, tel. 0581681 ·22-48

i Spedycyjnej. Aotex Gdańsk

KAMERA, tanio, tel. 673-32-13 po 17.00

OIUoJi Targ t- 7, 305-75-30:

KOMPUTERY cerrt hurtowe raty, 672-17-98

Elbląg

KOO walach, ok. 13 lat, txll, 3500 zł, k. Pucka, tel.673-6442wieczorem

0551233-57-82 wpisowe 70,- misięcznie
130,-; Kwidzyn 055,279-39-35; Słupsk
059:842-48-94, Tczew 058/532-41-79, StaJogard Gd. 0581562-96-09; W~herowo
058,672·16-46

KROCZEK- karaś zloty, lin, 052;333.99.
86 po 18.00

Pl. Wolności 24

tel. 673 46 33

OOIElSKI, niemiecki, matematyta, fi.
zyka- korepetyc~. 671-14-90

KROWA jałówka oraz kozy, tel. 67284-01

I

Wejherowo

KURKI nioski, (058)676-84-03

ul. Pucka 17
tel. 677 23 43

KURY nioski, cena 2,:-0 zł/ s11uka, Stanisław
Marszk, Węsiory Wybudowanie, tel. 581 ·22·
55

Hel
tel. o 605 390 053

Rumia. Topolowa49, 771-11-74
Ul'J:ADANIE podłóg, cyklinowanie, lakierowanie, 671--06-81

S.A.

dekarskie. Domatowo 13, tel. 673-00-50

JĘZYK

~ oo ?sania, walizkowe, stan txll,
dobry polski Wkład, 200 zł, tel. 672-43-28

PIEC i ztiomiil na o1Ei opalowy rxJ 18 do 35
kW,tel.05&'684-13-10

HIPOTECZNE

PIEC i ztiomik na olej opalowy rxJ 18 oo 35
kW.tel.05&'634-13-10

od 5 do 25 lat
- na z.ikup, W)kup. zamianę
m,eszkama i domu
na zakup działki
. na budowę i modernizację domu
-na remonly m1es1kań i domów

szczenięta,

VIDEOFILMOWANIE

- złotowe i denominowane

tel.

udziela Hiszpanka, 1058)671-29-70szczegćJnie dzieoom

VIDEOFILMOWANIE, mistrz fotograftanio (058)678-34-89

JĘZYK szwedzki

długa

przyjęcia,bankiety.Wynajemsali,Bocli

remontowo- txmwlane, (058)671-98-

na Bdszewo, (058)672-22-33

uśmiechnięta,

o bogatyrr

siębio1cza, energiczna, pozna pana oo 48 la!
o duż~ kulturze osobisteJ. 84-200 Wejherowo, skr. pocztowa 73

POZNAM dzill'rczynę szczu~ą i dlugollioS<
wwieku 19-23 lata. Mam 25 lat, wykszt wyż
sze- chcesz mnie bliżej l)Jznać, to napisz
Oferty BO Gdynia ul. WliKfysława IV t7, I}
11551431

PRZEDSTAWICIEISIWO
w ELBLĄGU

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

STUDENTKA anglistyki udziela korepetycji
z j. MQIB~. niedrogo. tel. 671-00-00.
(0603)31-52-74

pogoona,

wnętrzu, 40/170/75, ',l')iszl. śiednie, i:ized

KREDYTY
SAMOCIIODOWE

SREBRNE świerki, sadzonij, na ~anta·
cje choinkowe od 1zł sztuka, 058168454-75

WESELA

_j

Mll:A,

KREDYTY
GOTÓWKOWE

SIATKA ogrodzeniowa, PCV, 4,20
zt1m kw + VAT. ocynkowana, Słupki
OIJrodzeniowe, Przywidz, 0581682-51-38

limuzyna, tanio, (058)771·

woczociach, zoomorem, pozna tę je<fyną n.
całe zycie, ($wiem na isty ze zdjęciem
Oferty BO Qlańsk, T; 111 'fff 9/11 B
Y
11551396

GOSPODARCZĄ

VIDEOFILMOWANIE 678-56-59
WESELA·
11-08

KAWAI.ER 29 lat, 170/65, wy'!szt. zaw((Xl,Ye
pooijący, przedsiębiaczy, kootaklowy, stall

KREDYTY NA
DZIAŁALNOŚĆ

SADZONKI truskawek senga- sengana, tel.
684-08-96

(o-58)3)3-00-82,0001~-02-50

DWIE panny po W)'ŻSZych stuóach, dt:t,zE
ustawione zawodowo, szcz~e. lat 29, 31
poznają paoo,v W)'sokich, z wyxształceniefl
W'fższym, oo lat 37, kawalerów. Oferty BC
G:fynia~. 'McK!yslawalV17,rr1155141.

KREDYTY

ROTlWEILERY r ~ . 0501,561}862

hiszpański

Grunwaldzka 99/101

pu~redn,ctu,o w zak..re,ie:

RHODESIAN Ridgeback058,681-01-22

we meśniu zaprasza Panów od 35- 48 lat
atrakcyjne oferty Pań czekają. W~herO\lt
0502·829-786

Gdańsk,

ul.

RĄBARl(,Ą oo rątmiadrewna, tel. 673-28-15
błocharsko-

BIURO
Matrymonialne .Barbarex'

BIURO BROKERSKIE
tel. (058)346 12 81

LINIĘ produkc~ną, kompletną oo rozlewów
napojów wlxJl~ki szklane typu PET, okazyjnie sprzedam, tel 0501-769 364 po gooz. 17

SOlARIUMturbo sauna

82

elektryczna 4-p.mkowa pie-

zł

bez poręczyciela

l&OOJ

KAFELKOWANIE

29-97

podłogowe,

BUTI.E C02, afestowane, 3/J kg, tel. 0:,01769-364 po godz. 17.00

tłYDAAlll(A.miedź,~.0601-66-

WYNUIĘ

l)lkój ooobie samotnej, lei. 673-

- do 5 tys.

0581561-69-

intensywnie678-43-40

WOOWA, 44/164,60, mieszkaiąr.a za mia
stem, dom, samochód, własna działalnośi
gospooarcza. spok~na. pogoooa, pozna pa
na, 50 lat, komunikatywnegJ, $wiedział
nego. 84-200 W~herowo, Soir pocztowa 73

Szybko! Tanio! ~°.~~~!~~

Tygodnik Lokalny • kupon dla osoby fizycznej
uprawniający

Pakiet nr 4

do jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 20 słów

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI

676-12-03

SZNA,4segirent/.~.lawa,4krzesla,
700 zt, tel. 672-46-38

okleiła na!uram,

ZISTAW oo omu telewizji satelitarn~ (talerz, komverter. tuner) an!;ieisk~ fwmy PACE,
250 zł, Gdańsk tel. (058)301-24-80,
(0602)198 460

treść:

BUDOWA. remonty. ~ończenia, 678-6623, 0-6051545-f,()8
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nr dowodu osobistego

CO ZROBIĆ żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA DARMO
ZOSTAW KUPON

N

P(Jr..Z Ą
,..J:ŚW łnJP
• pod adresem lokalnego biura ogłoszeń
• pod adresem gdańskiego biura ogłoszeń
80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11
ATS- Koki- naj1311(j, 05&671-49-59

I

I •• !...L.. J.

I
I

W LOKALNYM
PR! E OGŁOS

v.m

l __ l __ l___ t___ t __ l

I
I

1___ 1__ 1__ 1___ 1_ I

F do wiadomości
'i biura ogłoszeń

zrozpoczę!ąrui'.l#ąOCYIIJ,~.
na z.atokę. ~ 673- 6-20

RUMIA, 12 00/'IJ. 5d m kw, draka #I
m~. osctxleweiśoe CO,m(l)!it'f~ZtJa. teraJrm, El. 'OOJ3'86-44-'1

układanie,

MIESZKANIE 32 mkw., wdomłlu jednoro·
dzillnym, osobne wejście, dogodny dojazd,
wynajmę, tel. 572-05-29

S:ATKA ogoozeoowa ocynkowana. od 2,20
~ mkw. powlekana oo 4,30 mkw. Skrzeszewa, k Żukowa, teł. 05&1i81-88-20

PUCK, garaż z kanaern, ul. Derdowskiego,
15 OOlzł, lei. 678-60-89

Ochrony„Tur".
Roczne studium. Uprawnienie szkoły

-w 48 godzin

45-08, (058)671-89-33

DOMEK na wsi (kdo Kartuz) ooniljn1ę, tel. (O·
581624-20-00

PUCK, 1r.!oorru,63mkw.osotr,ewejście,
CO. risk.ie ~aty. działka 43() mkw, garaż.
wiasność ~eczna, li 100 moo rrola, 1D
OOl zł, tel. 673-25-92

PUCK, dzi.i!i ~ - 800-1700 mkw..
Ili. hipoteczna tel. 67343-53, (00l2)15-3020

GLAZURA terakota64, 06®741933

TCZEW~ pok~. dla ma'żeństwa rez,
drelnego Il.il samotnego pana, 0581531--02·
10

mi;, n.do używana. stan txll, 200 zł, tel.

16-34

ceumogólnokształcące),058.671-00-22

ABSOLWENCI!

KREDYIY
GOTÓWKOWE

0501/341-416,
(058)671-41-46
(wieczorem)

TCZEW- mieszkanie 3lub 4-pokojowe, na 2
rruesące. pilnie poszukuję, (058)672-01-tO

SPRZEDAM

szeregow~.
woda, kanaizacja, 20 OOl zł, tel. 673-

SZKOŁA Muzyczna wRwni ogłasza naoo
klasfletu,fortepianu,gilary,skrzypiecoraztk
ogniska muzycz~, ul. Starowiejska 4 (i

Tel

Szkól średnich. Szkoła Pracowników

pdenzakresuslug,

SIER.AJ(QWICE 2mieszkania, ct.wpokop,ve
zkuchnią, lazmą, ~atne za rli zrfrf, tel.
00@314-876

PClCHOWO, dzlil!ka budowiana 3300
mkW .. ~ ooroo. us)1oowalla na lixlczu,
OOIJ)(JlYdojazd,lel.673-16-34

PUC!( działka w zabudowie

'67

GINEKOLOG

BOAZERIE, deski
058.'34254-31

FIRMA
GEODEZYJNA

REDA. kawalerka komfortowa, 400,- miekaocja, 621-43-23, 0-6021705-

OCYPEL, Libch(r,r,,o, Skórcz, dzial'!J txioowlane i letniskowe. Biuro nien.dmlośo .Domg' I.JJbcho,vo (058)588-52-88. 588-52-66

kończenia. ta. 67:ł-16-34

V'łll,050'

STACJA paliw, przenośna
(kontenerowa) lub dystrybutor. TEL 055/236-17-58

058/671-91-91

tapetowanie, cekolowanie, kafelkowanie, panele- solidnie, 671-52 97, 060840-41-72

DRZWI przesuwane szafy, garderoby,
0581682-47-21, 05&682-545-03

sięcznie ~us

KUClflł<A

pobyty stale, okresowe, choroba Alz·

REMONTY-

handel, odzysk, 0581307-42· 16, 307•

44-17

OCYPEL, bltfynek meszkalny Bitro nierucoomości .Dorilg' Ltb:l'M (058:588-5288. 588-52-66

ixąd.

DŁUGI,

LĘBORK 3-pok~owe + garaż. oo wynajęcia,

002

mod oma, tel. n.1-46-94

dłużycę· k~ę.

DREWNO tartaczne, dużycę olchową, dębo

chaiirera Promocja!

OOiELSK~ iooywijualnie, grupy, naoczycielka (058)671-76-59
BALKONY okna rozsuwane. aluminiowe,
05&682-47-21, 05&682-545-03

JASTRZĘBIA !¼a. działka lxmwlana,

Jl.W""

do remontu, tel.

udziela korepetycji, tel. 671-42·36

~NfY emek kern;jn~W)' wIii stMie,
tel. 671-31-68

GOOCICIOO działki 00'.lowłane oo 615
piękna ~ la5'f
z trzech stroo, cena 7 USD/ mkw, tel.
0602/11-60-20

żące,

powietrzną,

ka, tel. 671H2·70

nabór na mieszkania kat. M-2 i M-3
wRumi, ul. Gmska, cena 1mkwi
1800 zł+ !1Un1.

do 988 mkw,

STUDIA
medyczne,

wą, bukową, 0603!619 279

kańllwwarie- malowane, 00011656-m

j AIAAMY, domofony, (058)671-18-56

KUPIĘ

(058)672-81-18

pianką kirylaminową

REMONTY- kompleksowe malowanie,

od zaraz

PRWIATNE lekcje gry na pianinie, Rumia,

Świerkowa 120601-613-104

OGóLNOBUDOWLANE ciesielskie solklnie,
058/562-97-29, 0601/320 453

4000 m kw kolo Kartuz, cena

GDYNIA, spólooelnia meszkaniowa

GOŚCICINO, działkę buoo,vlaną 1600m kw.,

Seniora-

OCilLNOBUDOWIANE- kafelkowanie s1olarskie, Wejherowo, (058)572-04-32

5km od Karwi, ziemia- 0,84 ha, tel. (058)673-

LĘBORK garaż

BUK, olcha, dąb0601,67-4Q-17

POŻVCZKI. Gotówka pod zastaw samochodu, nieruchomości. Żadnych lormalno&:i,
0581625·24-59, 0601/62-15-47

l.;sfrze' ul. Gniefi'Ska 21. rrowadzi

GNIE202EWO, działki lxldowlane, p1ąd, woda, kanalizacja, na trasie Puck-Jastrzębia ilira, 800-100 mkw .. tel. 673-37-40

DOM

ekolOIJiczną, zatestem oraz styropianem syp-

kim \lłiJmuchrNanym w izolację
tel. 05&681-74-97

iooże być

BETOOIARKA,
782-27-38

komtort. reh~ililacja poszpdalna osoby le-

73-18

GNIEWIOO, uzbrojona, (woda, prąd),
położona w atrakcyjnym miejscu,
1509 mkw., 0604-1(6-496

ZAMYKi\RKA p1óżniowa, niemiecka, lei. 67328- t5

Żeistrzewo, Żytnia 23, 05&~73-86-66

KOLN, Hamburg, Stuttgart, codziennie.
(058 )677--06-00

'M:ADYW.WOWO, n:ieszkanie 4-l)Jk., 90
mkw., 155 OOl zt, 2-poziomowe zwidokiem
na morze, tel. 674-26-66

DZW:.Kl booowiane, 12zlim kw , koło Lęoor

SPRZEDAM snopowiązałkę, wcałości lub na
ko~arki

części, cena do uzgoonienia, koła do
konnej. 50 zł, tel. 672-84--01

chłodni czy eh.

GRECJA, Tunez~. Eg~ od 1.600.- Last Mi·
nUle do 20 %(058)677-()6-()6

OdWrześnia taniej!

45.00J.- tel. (0-58)624-20-09

SPRZEDAM kombajn zbożowy, Super Bizon,
rena do uzgodnienia. tel. (058)678-12-70

WÓZKI hurt, detal, najnizsze ceny, nowe modele ~ęboko spacerowe, Gdynia, Starowiejska 60, (058)620-70-06

urządzeń

*15JIII.OO

WWJYW.WOWO, mieszkanie 2·pok., 37
mkw., tel. 674-10-55

mkw., 2-pok., zamienię na &Me kawalelki,
jedna na,chętn~ wW~herowie, tel. 673-3381

WARlYWA: buraczki ćwikłowe, seler, pietruszka, sprzedam- jesień, tel.055/277-9209

NAPRAWA

l'li.ADYW.~, działka ogrodowo-rekleacy1na. domek letniskowy, tel. 674-15-67

DZIAŁKA

PRACOWAŁEŚ legalnie: Niemcy, Europa za
chooniaodzyskujemy pooatek, 0711385-20
18

'IS~WMIG,~'34,f

8-58/301-17-27

OŚRODEK W'/l)OCZynkowy .EH" Zaprasza wędkarzy. grzybiarzy oraz zainteresowanychtanimW)'poCzynkiem.

GDAŃSK Wrzeszcz, kwaterunkowe. 57

KURS Bioenergoterapii Istopna 30 wrześni,
wGdyni. Zapisy- infonmaqa, tel. 058,572-07
04,kom.0602-598-071

TYNKI szlachetne, produ„Spardom",
cent
(059)811-38-88, 0-602-5780-1 9 •

KOMBAJN, ziemniaczany, ,Anna', stan bardzo dobry, (059)82-157-56

671-01-06

KOREPETYCJE- matematyka 671-24-53

$\Yllł(I morskie, tel. (0005)11-()6-20

Hotel Faltom
wRum, 671-57-11

Rumia, Tysiąciecia6

sowania, ma'e grupy. Zapisy 19-22 IX, 16.00
18.00 Gimnazjum nr 2(była szkoła poostawowa 4), 671-53-88

SlA<NIAślubna,welongratis,stantx!b,na
170cm, po llliaśc., tel. 674-02-24

2pokojegratis,organizu~

telewizorów,
magnetowidów,
kamer,
radioodbiorników,
magnetofonów

JĘZVK Angielski· wszystkie poziomy zaawan

SIA<NIA śluooa. I lliaścicielka. góra dopasowana. dól rozkloszowany, elegancka, 350 zt,
tel. 671-76-59

NAPRAWA

POSZUKUJEMY

WEJHEROWO (Li. Harcerska), 2-poko~we,
34 m kw, 2 piętro. lelelon, balkon, tel.
(0:8)672-48-79 :po 18.00)

piątek

15 września 2000 r.

WESELA w cenie
110 zł od osoby

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia p!lstaków
i bloczków na Kaszubach, plus transport ~asek i pospółkę, l'ltadyslaw Joskowski, Golica,
83-321 Mściszewice, gm. Sulęczyno, tel.
0581685-00-30. 0581681-62-16

(052)581-10-12, 581-10-13

SZCZERBIĘCIN, gospodarslwo rolne lub ziem,ę 15 ha, 0581536-75-71

PUCK, nieszkarie 2-~kof)we. Li. iAa,ow·
skiego, tel. 678-60-89
PUCK, mi!szkanie 3-pok. mp., 86 mkw,
mooowe.tei.673-37-n
POO< os. Grodzisko, dzicdl<a budowlana

ZAOPIEKWĘ się dzieckiem, u siooie. '11-ekr
letn&a !)'~ka wżłobku i r,zedszkolu, tel.
671-23-64

ZAOPIEKUJĘ 5ię

zł,

PUCK, oom wubJdowe biżniaczeJ. do wr·

tikacje, tel. 671-28-13

rą, osooą, tel.

gospodarczej, 150 OOO
(059)822-40-69

LUZINO, pilnie zpowoou wyjaz<iJ sixzedarn

POOEJMĘ pracę jako ekspooientka lub jako

POSIADN,1

49-97

KOREPETYCJE· fizyka, matematyka Przyg01owania oo ma1ury i na studia roZWTąZywa
nie zadań, tel. (058)674-27-82

klerw,jaziKrtvautol<atw{chwPolsce,najniższe cany, wyślemy gratis katalog,

p-zegląd do

623-72-27

tOillR rusztowań zur,awnieniami, do prowadzenia buoow, ix~a na dociepleniach,
ifyspozycyjny. solidny, tel. [0602)83-97-72

BYTćm, dom, możriwość-p,-owa~enia dziaCOOCZEWO, 4 ha ziemi z lasem, 0,40 ha
przy drooze asfaltowej, blisko prąd, jezilro,
tel. (058)676-30-84

OPEL Corsa, 1,0 ecotec, 1999, 29.00J
0581561-19-75, 0601,61-58·32

SMĘTOWO kolo Kartuz, sprzedam ziemię
rolną około 1ha, przy ~ównej trasie, tel. li81 ·

WEJHEROWO $miechowa, dzialf<.I budoll1ana 560 mkw, cena 88 tys. zł, uzbropia,
(058) 672-22-30

FORD Sierra części: AF z oponami. stan
l);lb, w1rysk, lampy.drzwi i zderzak, sprzeglo,
serwo, aparat zaiionowy, filtr powietrza, tel.
572--08·05

NYSA, na części. Gowino 77, Scl:wann
NYSA, stan db. 400 zł. Gowino 77. Schwann

lliasnościowe. parkiet. okna PCV. glazura,
ooazeria, 116000zł,tel.671·33-23po17.00

nia

CONCORDIA

WEJHEROWO, 3-pok~e. wf3Sllościowe,
pa111iet, oma PCV. gazura przedpokój zabuoowany, nowe sanitariaty, tel. 778-35-39

łalności

POLONEZ 1600, benzyna 94 rok, aluminiowe leg, alarm na pi)Jfa 0008/212-102

I

WYPOŻVCZALNIA sarnochcdów. 060221-

S0-51, 0603/974-830

wany, AAx 2. AF. CZ, EW, I, KT, R, WS, airbag, tel. (0000)58-9Q-56

LT 28 TO, ABS, 1992, 300.000 km, cena
27.000, (059)822-42-89

PRACOWNIKÓW do zbioru ziemniaków, zakwaterowanie, W)'Ż)Wienie, tel. 0581684-32·
92

AUTO- Szyby Jaan. Sprzedaż, montaż.
Wrzeszcz 058/344-12-81, Kośtiuszki 8;
Orunia 058/309-02-51, Trakt św. W*iecha 223 Gdynia 05&620-49-n, Kapitań
ska 4: Elbląg 0551234-57-09. Metalowców
1: Kwidzyn 0551279-28-12. Piękna 3;
Słupsk 0591842-51-80, Przemysłowa 128,
Starogard Gd. 0581561-44-15, Ja~elly 7

FORD Fiesta, 1.8 D, 89 r„ 174 tys. km, 11
OOl zł, raty, tel. 675-81-96. pr. Zenka
aemnaziełeń,llliaśc.,garażowany,serwiso

MALARZV, ~- 682-83--05 po 19.00

Sprzedaż, montaz. Tet. caty kraj 94-49:
Taew 532-01-80: Malbork 055272-82-99; Bytów 059i822-32-60,
Grudziądz 056,463·84-97; Kościerzyna 686-58-06, 686-26-42;
Starogard ·Gd. 775-14-99; Słupsk
059/842-50·29

FORD Fiesta. 1,3, 1999, 2500 zt, 058.'562-5739

FORD Moodeo, 1,6 renz., 96 r., 30 OOl zt,

Rll,IIA, 112 domu. osobne wejście, 58 mkw , działka 444 mkw„ niskie OJ:'a·
ty. CO, glazura, terakota. 100 OOl zł, tel.
(0603)86-44-11
RUMIA Janowo. 3pokoje, 62 mkw., Il/IV p„

AUTO! Glas!
CHAŁUPNIClWO

•

podpi,

.

DO NIEBIESKIEJ ,

ITtJ

WRZUC

~
~

PRZĘŚLU łiAKSEM
• do lokalnego biura ogłoszeń
• do gdańskiego biura ogłoszeń

'$j{iłZYNKłii9

fax (058) 300-35--08
11-12682/A/5

..,
piątek

15

września

2000 r.

Wejherowo-Cetniewo

OKS]anowo

■

Pa

I

5
Niestety przegrali w swoim drugim spotkaniu pił
karze OKS „Bartex"Janowo. Janowianie ponieśli
nieszczęśliwą porażkę z Trans - Busem Wejhero-

wo 3:0 (1:0). 1:0 - (38), 2:0 - (50), 2:2 - (85) (k)
OKS od początku zaataNiestety bramka gospodarzy była „zaczarowana" Dwie wyśmienite okazje
do zdobycia bramki zmarnował Adam Filter, który po
dokładnym dograniu Marcina Szczypczyka, który trafił
prosto w obrońcę stojącego
w bramce. Kilka chwil póź
niej po strzale Marcina Kudelskiego piłka uderzyła
w słupek, a uderzenie głową
Szczypczyka minimalnie minęło bramkę. Te sytuacje
mogły' dać janowianom prowadzenie,
ale objęli je goście. Po
strzale z szesnastu metrów
d& niefortunnie interwenW1ł Waldemar Tessmer
i gospodarze objęli prowadzenie. W drugiej połowie od
początku natarli janowianie,
którzy pragnęli odrobić stra-

ty. Jednak stracili

kował.

rawnicy Sądu Rejonowego w Wejherowie organizuod 13 do 17 września w Ośrodku Przygotowań
Olimpijskich w Cetniewie XI Ogólnopolską Spartakiadę,
Prawników.
- Na terenie województwa pomorskiego taka spartakiada organizowana jest po raz pierwszy - powiedziała
Ryszarda Sobczak prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie. - Zainteresowanie nią jest bardzo duże, a swój
udział zgłosiło już ok. 230 prawników-sportowców. Rozegrane zostaną m.in. dyscypliny lekkoatletyczne, tenis
stołowy; piłka nożna zespołów pięcioosobowych, koszykówka i siatkówka.
Turniej tenisa ziemnego rozegrany będzie prawdopodobnie, na wejherowskich kortach tenisowych. Gośćmi
- zawodów będą Wojewoda Pomorski, starostowie powiatów wejherowskiego i puckiego, a także minister sprają,

drugą

bramkę

i to w niecodzienny
sposób. Dośrodkowanie na
pole karne janowiart jeden
z napastników gospodarzy
przedłużył zagraniem jakiego nie powstydziłby się rozgrywający siatkarskiej reprezentacji Polski. Jego
nadbiegającemu koledze
pozostało tylko umieszczenie piłki w siatce, a sędzia
spotkania niczego nie za uważył pomimo wyraźnej
sygnalizacji bocznego. Bez
komentarza ...
Janowianie, którzy chcieli
jeszcze doprowadzić do wyrównania mieli jeszcze kilka
okazji, ale w tym meczu nie
było już dane strzelić bram ki, w czym przeszkodził Remigiuszowi Nowakowi słu
pek. Odkryci janowianie nadziali się na kontrę , która

przyniosła

rzut karny dla gospodarzy , a co za tym idzie
trzecią bramkę. W końcówce
spotkania przed szansą stanął jeszcze Marek Rosada,
ale zamiast zdecydować się
na strzał próbował podawać
piłkę do lepiej ustawionego
kolegi.
Następny mecz janowianie rozegrają w sobotę 16.09.
o godzinie 17.00 z Zenitem
Łęczyce na boisku przy ulicy
Wrocławskiej 3lA.

OKS: Tessmer fi Kostencki , Rutkowski, Spodzieja
(46 Łagoda) , Rybicki, Siudziński, Nowak ( 72 Tatrocki), Kudelski, Wojtal ( 80 Rosada), Szczypczyk Filter (46 Godlewski) Trener - Jarosław Sapiński
Piłkarze OKS Janowo korzystając z lamów tygodnika
pragną podziękować za nieocenioną pomoc pani HaliBożenie
nie Siudzińskiej
Walkusz.
(ruti)

wiedliwości.

(G.W)
REKLA/v\A

ZESPÓŁ SZl<ÓŁ POLICEALNYCH
w REDZIE
84-240 Reda, ul. Łąkowa 36/38
tel. 678-43-32, tel./fax 678-46-90

lnfórmule'
że

REKLA/v\A

IOKNA PCV
Sąsiadom,

Znajomym,

Kolegom Taksówkarzom,
Najświętszej

Marii Panny

Przyjaciołom,
Księdzu

RATY!

oraz Wszystkim, którzy wspierali mnie w

Zaocznej Policealnej Szkoły
Agrobiznesu

GWARANTOWANE

ciężkich

Najniższe

chwilach i uczestniczyli w ostatniej drodze mojego

bankowość

ś.t

- finanse wagrobiznesie.

Dokumenty składać wsekretariacie
do dnia 25.09.2000 roku.

Najwyższa jakość. SPRAWDŻI

Szkoła

Męża

p.

Do końca września trwają przyjęcia uzupełniające.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

publiczna, nauka bezplatana,
tel. (0-58) 673 88 81

S-4548/A/1169

SA521 'A'995

~DEUS A

Salon Kosmetyczny
w hotelu Faltom

Poszukuję

świadków

APIERAŁA
serdeczne podziękowanie
Żona.
/

2026898/A/1006

kolizji
drogowej

• szeroki zakres usług kosmetycznych

pomiędzy

• makijaż okazjonalny
• przedłużanie paznokci - tipsy, akryl

świadczy

pojazdami

VW Polo a Fiatem Ducato w dniu
1 września ok. godz. 19.1 O
w Rumi na ul. Dąbrowskiego

składa

0-501-77-31-83

Uchwała

Nr XXVl/260/2000
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 31 sierpnia 2000 r.

UCHWAŁA

NR XXVl/262/2000
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 31 sierpnia 2000 r.

Urząd

Miasta Rumi

informuje upnejmie wsz),tkich zainteresowan)ch wznie,ieniem reklam na działkach prJ•
walnych, gminn)·ch oraz Skarbu Pań,twa, o obowiąLku dopełnienia • przed kh wzniesieniem• formalno~ci adminblracJ'jn)·ch w~nili.ając~ch z u,taw)' Prawo Bud1mlane.
1. Pozwolenia na budowę wymagają reklamy wolno stojące lub urządzenia służące do ich
montażu. trwale związane z gruntem, niezależnie od miejsca ich usytuowania.
Także reklamy świetlne i podświetlane zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi
wymagają uzyskania pozwolenia na budm,ę przed ich wzniesieniem (art. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r„ Prawo budowlane Dz. U. Nr 89. poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. roboty.budowlane polegające na instalowaniu i remoncie tablic i urządzeń reklamowych na istnic_jących obiektach.
Także urządzenia będące nośnikami reklam. które nie są trwale związane z gruntem (istnieje możliwość przeniesienia ich w inne miejsce). nie wymagają pozwolenia na budowę.
Istnieje jednak obowiązek zgłoszenia zamiaru wykonania tych robót zgodnie z art. 30 ust.
I Prawa budowlanego. Brak takiego zgłoszenia, może skutkować nałożeniem przez organ nadzoru budowlanego. obowiązku usunięcia reklamy uznanej za samowolę budowlaną.

w sprawie ustalenia opiaty za kolczykowanie i znakowanie zwierząt.
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 8 rr.arca 1990 r.
o samorządzie gminnym Uednlity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz
o Inspekcji Weterynaryjnej (jednolity tekst: Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752),
Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje:
§1
Ustala się opłatę za znakowanie zwierząt w następującej wysokości:
1. za oznakowanie kolczykiem:
bydła, trzody, owiec i kóz - 2 z! od 1 sztuki,
2. za oznakowanie tatuownicą trzody chlewnej - 3 zł za każdą rozpoczętą
partię zwierząt, tj. 1Osztuk.

§2

turystycznego

organizacia reklamy
administracia

specjalność:

ceny

rachunkowość
obsługa ruchu

„ hotelarstwo
• handel i marketing

{J_fJJ.Wadzi nabór do

Transport, kompleksowa obsługa,
gwarancja 1Olat

Wiernych

•

Gospodarki

żywnościowej

NIE:MIECKIE RU 1,5/1,5 520 zł

z parafii

Wspomożenia

Zespół Szkół

2 wr2.esnia rozpoczęli na 1Jh.y stuc•1acze
I semestru na kie runkach:

....

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkól Nr 3 w Rumi i nazwy wchodzącego wjej
skład Gimnazjum Nr 3.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity) Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm1anami) w
związku z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami) oraz art. 6 ustawy z dnia
25 lipca 1998 r. o zamianie ustawy o systemie oświaty (DZ. U. Nr 117, poz. 759)
Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Dodatkowo informuje się uprzejmie. że zgodnie z art. 30 ust. 3 - cyt. Prawa. organ adm1ni~tracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia
na budowę. na wykonanie robót budowlanych. które byty objęte obowiązkiem zgłosze
nia.
Szczegółowych inforamcji udziela Wydział Budownictwa i Architektury Urzędu Miasta.
Urząd Miasta informuje także. że za reklamy wzniesione w pasie drogowym na gruncie gminnym oraz Skarbu Państwa pobierane będą opiaty w wysokości ustalonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.01.1986 r. w sprawie wykonania niektórych prze- •
pisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6 poz. 33 z późniejszymi zmianami.
Informacji w tym zakresie udziela Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta.

1. nazwę Zespołu Szkól Nr 3 w Rumi przy ul. Batorego 29 na „Zespól Szkól Nr 4 w
Rumi",
2. nazwę Gimnazjum Nr 3 wchodzącego w sktad Zespołu, o którym mowa w pkt 1, na
,,Gimnazjum Nr 4 w Rumi".

W związku z powyższym Urząd Miasta Rumi wzywa wszystkich właścicieli reklam
usytuowanych zarówno na działkach prywatnych jak i gminnych oraz Skarbu Państwa.
którzy niedopełnili formalności administracyjnych by dokonali tego obowiązku do dnia
6 października br.
F

zmienja się;

§2
Zobowiązuje się

Wydział Budownictwa i Architektury projmuje

dyrektora szkoty do dokonania odpowiednich zmian wstatucie

szkoty.

piątki

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§3
Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
c; 4496/A,1006

od godziny 9.00 do 17.00
od godziny 7.30 do 14.00

Wydział Wynierii Miejsfup_roj_niuje

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§4
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 września 2000 r.

interesantów w:

poniedziałki

interesantów w:

poniedziałki

od godzmy 9.00 do 17()()
wtorki. środy. piątki od godziny 7.30 do 15.30

S 4495/A/1006

________________________,.,

.___

Tekst na prawach oglommi S-45ł0/Ail '06

or

piątek

15 września 2000 r.

W skrócie
li Lekkaatletyka

Piłka nożna

e

D

W najbliższą niedzielę, 17 września, odbędzie się kolejny;
XVI Bieg Pokoju. W tym roku imprezie przyświecają
szczytne cele: propagowanie idei olimpijskiej, biegów masowych w naszym mieście, hasła „Rumia naszym domem",
uczczenie 46 rocznicy uzyskania praw miejskich. Organizatorzy; MOSiR Urząd Miasta oraz TKKF „Orzeł" zapraszają do udziału wszystkich chętnych. W zawodach wystartować może każdy, kto urodził się nie później niż w 1993 roku, zgłosi swój akces do biegu, posiada strój sportowy oraz
zaświadczenie lekarskie. Zapisy przyjmowane są od godziny 10 na stadionie MOSiR. Oplata startowa, w wysokości
10 zł, obowiązuje jedynie uczestników biegu głównego rocznik 1985 i starsi. Trasa tegorocznego biegu wiedzie ulicami: Kusocińskiego, Rodziewiczówny, Jaworskiego, Mickiewicza, start i meta na stadionie miejskim. Zawodnicy
i zawodniczki, podzieleni na kategorie wiekowe, do pokonania będą mieli zróżnicowane dystansy Od 500 m dla najmłodszych, do 10 km w biegu seniorów. Przewidziana jest
także odrębna klasyfikacja dla oldboyów powyżej czterdziestego roku życia. Triumfatorzy zostaną nagrodzeni.

a

Dużo

lepsze nastroje
kibicom
Orkana Rumia. Piłka
rze tego klubu wygrali
dwa mecze w ubiegłym
tygodniu. Zwycięstwa
są tym cenniejsze, że
odniesione w znacznie
towarzyszą

osłabionym składzie.

Program zawodów:
-10.00-11.30 - zapisy na stadionie
-11.15 - zapoznanie z trasą biegu
-11.30 - otwarcie zawodów
-11.35 - start dziewcząt rocznik 1993/90 - dystans 500 m
-11. 45 - start chłopców rocznik 1993/90 - dystans 500 m
-11.55 - start młodziczek rocznik 1988/89 - dystans 900 m
-12.10 - start młodzików rocznik 1988/89 - dystans 900 m
-12.25 - start młodziczek rocznik 1986/87 - dystans 900 m
-12.40 - start młodzików rocznik 1986/87 - dystans 900 m
-13.05 - start do biegu głównego seniorek - dystans 1800 m
-13.25 - start do biegu głównego seniorów rocznik - dystans
10km
-14.40 - dekoracja zwycięzców poszczególnych biegów
(arcy)
REKLAMA-------------------

środę

6.09. Orkan potamtejsze Powiśle 1:0, a bramkę
uzyskał Jacek Stawiasz.
Następny mecz rozegrali
już jako gospodarze z Wierzycą Starogard. I w tym
przypadku rumianie pokonali gości 1:0.
1:0 - M. Manteufel (12)
Orkan przystąpił do spotkania wyraźnie osłabiony
brakiem podstawowych
zawodników Darka Hebla, Jacka Kaszubowskiego
i Adama Dudy (kontuzje).
Ich dublerzy wypadli dobrze i zespół zdobył trzy
punkty, będąc zespołem
lepszym od przeciwnika.
Mecz ten był typowym meczem walki, ale obyło się
bez specjalnych złośliwości.
Orkan przeważał przez cały
czas i stwarzał groźniejsze
sytuacje bramkowe od
przeciwnika, który właści
wie zaskoczył tylko uderzeniami z rzutów wolnych. Jedyna bramka w spotkaniu
padła w 12 min. kiedy to
Szwarca
dośrodkowanie
strzałem głową na bramkę
zamienił Marcin Manteufel.
Ciekawostką jest to , że zespól w dwóch ostatnich meczach występował bez opieki trenerskiej, gdyż trener
Ryszard Lipiński zrezygnował z posady; ale jak poinformował prezes N owak
wakat po Lipińskim obejW

konał

w

Dzierżgoniu

Fot. Elżbie~lińska

mie trener Adam Walczak,
znany niegdyś piłkarz ligowy w Polsce oraz trener
między innymi gdyńskiego
Bałtyku. Klub pragnie podziękować także firmie Niko która funduje nagrody
rozlosowywane wśród kibiców w przerwach meczów.
Następny mecz Orkan
rozegra na ciężkim terenie
w Tczewie z miejscową Wisłą.

Orkan : A.Kreft - Doering, Wańkowicz, Bukowski, Jantowski, Dampc, Stawiasz, Adamiuk, Argalski
Manteufel,
(83 1\varóg)
Szwarc (70 Glogowski)

Orkan li: Remis
na wyjeździe
W następnej kolejce
A klasy piłkarze Orkana II
Rumia zremisowali na wy-

jeździe

z Marpeto Kosakowo 2:2 (1:1).
O: 1 - Nalepa (25) karny;
1:1 - (40) karny, 1:2 - Burchard ( 50 ), 2:2 (53)
Pierwsza bramka w tym
meczu padła z rzutu karnego podyktowanego za faul
na Marku Burchardzie. Jedenastkę pewnie wykorzystał Ryszard Nalepa. Gospodarze wyrównali także
po rzucie karnym, odgwizdanym za zagranie ręką.
W drugiej połowie Orkan
przeważał i w 50 min. spotkania objął prowadzenie.
Do długiego podania wystartował Marek Burchard
i w sytuacji sam na sam
bramkarza
przelobował
Marpeto. Rumianie prowadzeniem cieszyli się krótko,
gdyż po trzech minutach
w zamieszaniu podbramkowym padło wyrównanie
i takim wynikiem zakończył

się 1:1ecz. Ru1;1-iani~eli
okazJę zgarnąc całą Jiulę ,
ale skuteczności zabrakło
napastnikowi rumian Symanowiczowi. Odnotować
należy fakt , że w A- klasie
zadebiutował młody bramkarz Łeppek , który zastąpił
Artura Krefta oddelegowanego do pierwszego zespołu.

Następny mecz Orkan II
rozegra w sobotę 10.09.
o godzinie 17.00 w Rumi
z zespołem Orkana Gdynia.
Orkan II : Łeppek fi.Bury
(60 Orzechowski), Mitura ,
Turulski (60 Borawski)
Runk, Górzyński, Mielewczyk Jatczak, Nalepa, Burchard, Symanowicz, Trene
- Jarosław Formella
W meczu juniorów_l;;}~sy
Junior A Orkan Rurr. m-:okonał Orkana Gdynia '?:ó.

ruti)
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Do 30„10.2000r
wydajemy karty be

OBSŁUGA

.,,,

~I

,~

Płyty

warstwowe

~~~~

Goniec
Rumski
Siaty

~

detal

hurt

INSTRUKCJE

TUJA 'SMARAGD' 55 cm
AŁYCZA żywopl.

KORA SOSNOWA
RÓŻE
ŚWIERK SERBSKI 1,8 m

7 zł
15 gr
4,50 zł
2 zł

35

zł

~\1.ZG. Ef:ł/Ą

9 zł

20 gr
6,50 zł
2,50 zł
45 zł

Czynne we wszystkie dni tygodnia od 8.00 do 20.00

5 _4408;A/995

a61

RUNlA, UL PADE.REWSKIEGO 9
Dostawa do domu
bezplatni_ę_

na terenie

Rumi przy zamówieniu
powyżej

1 O zł

tel. 671-52-87
ClYNM;
PON...SOS. 11.00-22.00
NIEDZIELA 13.00-22.00

BAL
Ba lex Metal spółka z o. o. Bolszewo, ul. Wejherowska 12 C

tel. /0 58/ 778 44 44. 778 44 45, fax /0 58/ 778 44 55
e-mail: balex@balex.com.pl
Oddział Gdańsk ul. Grunwaldzka 244, tel./fax /0 58/ 344 7 4 90
Oddział Słupsk ul. Dwernickiego 21, tel./fax /0 59/ 842 81 31
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