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Burmistrz Rumi Jan Klawiter, burmistrz Redy Antoni Jaks i prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
urmistrz Rumi Jan Klawiter, burmistrz Redy Antoni Jaks
i prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisali
w ostatnią środę ub.r. porozumienie o współpracy w ramach Małe
go Trójmiasta Kaszubskiego.
Przy podpisaniu umowy obecny był przewodniczący NSZZ „Solidarność" Marian Krzaklewski.
Burmistrzowie i prezydent planowali podpisanie takiej umowy
już od kilku miesięcy. Okazją do tego stało się uroczyste
rozpoczęcie roku 2000 jako jubileuszowego roku obchodów 350-le-

Fot. Aleksandra Zdrojewska

cia miasta Wejherowa. Uroczystość odbyła się na rynku, a podpisanie umowy - w wejherowsk1m Urzędzie Miejskim
Gospodarze miast stwierdzili, że jako Małe Trójmiasto Kaszub skie będą mogli zrealizować więcej planów, być bardziej atrakcyjni
tak dla inwestorów, jak i dla turystów. Marian Krzaklewski, honorowy gość wydarzenia, pochwalił inicjatywę trzech włodarzy mówiąc,
że w obecnych czasach bardzo ważne jest integrowanie się społecz
ności.

(AZ)
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Burmistrz podsumował

- Na trzy dni przed świętami chciałam
na chwilę na pocztę. Była godzina 17, ciemno. Zatrzymałam się przy parkingu przed pocztą, uważając, by przez
koleiny śniegu nie wjechać w inny samochód. Sytuacja na drodze była szczególnie ciężka - wszędzie brudny śnieg, koleiny, ślisko. Nie zauważyłam znaku zakazu
postoju. Stanęłam tylko na chwilę, gdy
nagle podeszli do mnie dwaj strażnicy chłopy na schwał - i zażądali 100 zł mandatu za zły postój. Jeżeli z moich pienię
dzy podatnika utrzymuje się takich straż
ników, którzy zamiast wziąć się do łopat
i odgarnąć śnieg przed pocztą lub łapać
bandziorów wolą czatować na bezbronne
kobiety i wyłudzać od nich pieniądze
przed świętami, to ja bardzo dziękuję za
taką Straż Miejską. Tam gdzie rzeczywiście powinni by~, czyli na niebezpiecznych ulicach - tam ich nie ma. To już lepiej panowie decydenci przeznaczcie te
pieniądze na policję.
Mieszkanka Rumi
(nazwisko do wiadomości redakcji)
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Codziennie od
do
piątku czekamy na telefony od naszych Czytelników w godz. 9-15.
Przyjmujemy opinie. uwagi, życze

,

nia. Wszystkie sprawy można

można także zgłaszać osobiście

w redakcji przy ul. Morskiej 15.

STRAŻ MIEJSKA
W DZIAŁANIU
Zasnął
W sylwestrowe popołudnie do Straży
Miejskiej nadeszła informacja, że na ulicy
Ogrodowej od dłuższego czasu leży
mężczyzna.

Po przybyciu

strażników

na miejsce
ze był on ofiarą
wcześniejszego witania Nowego Roku. Po
przebudzeniu na tyle doszedł do siebie,
że o własnych siłach udał się do miejsca
zamieszkania.

J

się,

Kary za strzelanie

Okres między świętami a nowym rokiem przebiegał pod znakiem wystrzałów z
petard.
- Zadziwiające jest to, że więcej nieodpowiedzialności wykazują

dorośli

Malowanie wiaty
Ujawniono sprawcę malowania w
abstrakcje
wiaty
przystankowej.
Winowajca
musiał
pomesc
karę.
Przewieziony został do rodziców; którzy
wspólnie zobowiązali się do usunięcia
śladów pracy artystycznej niedoszłego
malarza-amatora.

Święta spokojne

i niespokojne

rozpoczęła

bójkę

skrzyżowanie

upłynął

w
drugiego

mężczyzn

przenosząc

ulic

n Okazał skruchę

ciągu

minionego roku Rumi
500 mieszkańców, w więk
szości są to ludzie napływowi - na
dziś miasto liczy 41 300 osób. Nic
dziwnego, że budownictwo rozwija
się u nas dynamicznie - ocenia burmistrz miasta Jan Klawiter.
W Rumi powstaje tak budownictwo indywidualne, jak i spółdzielcze - osiedla budują Spółdzielnia Mieszkaniowc1. Janowo,
Własny Dach, Maluch, Zagórze, Wojskowa
Agencja Mieszkaniowa.
Burmistrz ocenia, że bardzo poprawiła
się sytuacja w administrowaniu budownictwem komunalnym, w głównej mierze
dzięki temu, że jest lepsza ściągalność
czynszów oraz dzięki temu, że lokatorzy
dbają bardziej o swoje mieszkania. W minionym roku gmina przeprowadzić musiała kilka eksmisji lokatorów ustawicznie
niepłacących czynszów. Dzięki temu wielu
dłużników zaczęło płacić, bo uwierzyli, że
gmina dojrzała do takiego sposobu egzekwowania swoich praw. Poza tym, lokatorzy w ramach programu małych ulepszeń
przeprowadzają małe remonty, współfi
nansowane przez urząd.
Dzięki temu, że miasto zaprosiło do inwestowania w Rumi Netię - firmę konkurencyjną dla Telekomunikacji Polskiej SA,
Netia założyła w mieście około 1300 nowych numerów; a TP SA - po konkurencyjnych cenach - 1500 numerów oraz wymieniła starą centralę telefoniczną na nową,
Wybudowano i zmodernizowano szereg
dróg - największa inwestycja drogowa to
ul. Kosynierów z rondem na skrzyżowaniu
z ul. Starowiejską. Z inwestycji kubaturowych za największą burmistrz uważa budowę nowoczesnej
hali widowiskowosportowej z kompleksem hotelowym, która
kosztuje 10 mln zł. Hala będzie oddana
w połowie br.
Największym tematem inwestycyjnym
jest jednak budowa kanalizacji sanitarnej,
rozpoczęta jeszcze w ubiegłej kadencji. Na
kanalizację zostały przyznane preferencyjne kredyty z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska oraz bezzwrotne dotacje z Ekofunduszu. W minionym roku
powstało 11 km kanalizacji.
W dziedzinie oświaty burmistrz zadowolony jest m.in. z wdrożenia tzw. popołu
dniówki przedszkolnej - możliwości bez-

Były strażnik jednego z rumskich banków
ukradł przed końcem roku z miejsca pracy
15 mln. starych złotych przeznaczonych do
zniszczenia, po czym wymienił je w Lidzbarku Welskim na nowe złotówki. Kiedy policja
ustaliła sprawcę, zwrócił pieniądze bankowi.

B. Włamania
POMORSKA. 27 grudnia między godz.
17.30 a 22.40 nieznany sprawca poprzez wyłamanie drzwi balkonowych dostał się do
mieszkania przy ul. Pomorskiej, kradnąc
pieniądze w kwocie 5 tys. zł. oraz złotą biżu terię, aparat fotograficzny, kamerę wideo,
wiertarkę, TV o łącznej wartości 12 tys. zł.

,~Ostatnie w starym ...
Jan Klawiter

Fot. Aleksandra Zdrojewska

płatnego

umieszczenia dziecka w przedszkolu na dwie godziny zajęć dziennie.
- Pomysł spodobał się prezdentowi
Szczurkowi, który będzie chciał wprowa dzić ten system w Gdyni - mówi Jan Klawiter.
Reforma oświaty została w Rumi zdaniem burmistrza przeprowadzona wzorcowo, sieć szkół podstawowych i gimnazjów po okresie przejściowym będzie
działała niezależnie. Bardzo ważne jest
także to, że w SP nr 6 powstały nowe klasy integracyjne.
Niezwykle istotny jest dla Rumi rozwój
lokalnej przedsiębiorczości. Najwięcej
powodów do dumy dała w ubiegłym roku
firma Proryb Zygmunta Dyzmańskiego,
która otrzymała znak jakości ISO 9002
i nagrodę Teraz Polska.
N aj większych kłopotów przysporzyła
miastu matka natura - wskutek ulewnych
deszczów bardzo podniósł się poziom wód
gruntowych na terenach Rumi. Trzeba
było zainwestować w poprawę drożności
rowów melioracyjnych, przeznaczyć na to
kilkakrotnie wyższe sumy niż w latach
ubiegłych.

Jak ocenia burmistrz, nie udało się jak
dotąd rozwiązać sprawy Towarzystwa Bu downictwa Społecznego, gmina chce je
uruchomić jako prywatne TBS, ale na to
potrzeba czasu.
Wysłuchała

Aleksandra Zdrojewska

niż

dzieci - powiedział nam komendant SM
Marek Jereczek.
Za używanie środków pirotechnicznych w okresie niedozwolonym, przy
huku wystrzałów wolno jedynie żegnać
stary rok i witać nowy posypały się mandaty. Ukarano około 10 osób.

O ile pierwszy dzień świąt
spokoju, to wieczorny spokój
dnia został naruszony.
Grupa
nietrzeźwych

PO ICYJ

przybyło

automatyczną.

przed sylwestrem

okazało

-W

RO I

•

ring na
Starowiejskiej

Dąbrowskiego.

Wszyscy odwiezieni zostali do izby
wytrzeźwień, a Kolegium d/s wykroczeń
ukarze ich za stworzenie zagrożenia na
drodze.
(SAga)

Personalia

Katar yna DomańSka
Od stycznia w Unii Demokratycvznej
Kobiet przy ul Towarowej 5 w każdy
wtorek w godz. 10 - 12 uruchomione
są dyżury specjalisty ds. przemocy
i alkoholizmu w rodzinie.
Telofony i wizyty przyjmuje Katarzyna
jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Nauk
Społecznych Instytutu Profilaktyki Społecz
nej i Resocjalizacji. Pedagog resocjalizacji,
ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, a także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii
Zdrowia w Warszawie. Posiada Międzynaro
dowy Certyfikat Programowania Neurolingwistycznego na poziomie Practicioner in
the art. of NLP oraz Master in the Art of NLP
Ukończyła szkolenia w Polskim Instytucie
Ericksonowskim w Łodzi. Jest członkiem
Polskiego Stowarzyszenia NLP Specjalista
ds interwencji kryzysowej w Centrum Interwencji Kryzysowej w Gdańsku.
Specjalizuje się w terapiach krótkoterminowych skoncentrowanych na rozwiąza-

UL. POMORSKA. Ostatnim przestęp
stwem dokonanym w starym roku było wła
manie ok. godz. 22 do mieszkania w bloku
przy ul. Pomorskiej. Złodziej skradł TV
i wieżę stereofoniczną wartości 4 tys. zł.

C Łatwo przyszło
KWIATOWA. 30 grudnia policjanci wpaniezapowiedzianą wizytą do 28-letniego mieszkańca Rumi, Krzysztofa O. znajdując u niego pochodzące z kradzieży przedmioty wartości 10 tys. zł. Doszło do niej
grudnia, kiedy to złodziej dostał się prze
okno do domu jednorodzinnego przy ul.
Kwiatowej, kradnąc 3 aparaty fotograficzne,
radiomagnetofion, 50 płyt kompaktowych,
radiostacje, zegarek srebrny; alkohol i plecak, w który zapakowano lupy. Starty oszacowano na 20,6 tys. zł. Ponieważ podejrzany
o kradzież Krzysztof O. nie wyjawił miejsca
ukrycia reszty lu pów; na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny
areszt tymczasowy.

2.

dli z

... i pierwsze w nowym
UL. DĄBROWSKIEGO. Prawdopodobnie
ten sam sprawca co powyżej 1 stycznia, 2
godziny po rozpoczęciu roku 2000 dostał się
do mieszkania przy Dąbrowskiego, kradnąc
400 zł i 1000 dolarów.

Znikające

samochody

PARKINGI. W ciągu tygodnia skradziono
8 samochodów. Z parkingów niestrzeżonych
zginęły Opel Vectra, Passat, Seat Ibiza,
r
Golf, i Fiat 126 p o łącznej wartości 88 tys.
Z prywatnych posesji skradziono Hondę Civic za 12 tys. i seata cordobę za 46 tys. zł.
BATOREGO. Do nietypowego rozboju doszło 30 grudnia o godz. 12.45 na ul. Batorego. Dwaj nieznani mężczyźni podeszli do
stojącego na ulicy Audi 80, wyrzucili zza kierownicy właściciela, Stefana R. i odjechali
w siną dal samochodem wartym 21 tys. zł.

·~, Statystyka
RUMIA. Na przełomie roku odnotowano
8 włamań, w tym 6 do mieszkań i 2 do samochodów. Skradziono 8 pojazdów; wydarzył
się 1 wypadek, w którym ranna została 1
osoba, zgłoszono też 3 kolizje drogowe.
Policjanci wystawili 3 wnioski o ukaranie,
4 mandaty i wylegitymowali 117 osób.

~--

(PS)

A bstynenci

Domańska.Domańska

Spotkania AA
masz pr?blem. p~trzebujesz poJ mocy - prZYJdZ. Spotkama AA w Klubie
eżeli

Katarzyna Domańska.

Fot. Aleksandra Zdrojewska

nie problemu. W ośrodku prowadzi terapię
i grupową oraz warsztaty
i szkolenia.
(az)

indywidualną

Abstynenta, ul. Mickiewicza 19, w każdy
czwartek o godz. 18. W środy i piątki w godz.
13-19 dyżuruje terapeuta. Grupy Al-Anon
spotykają się we wtorki o godz. 18. Członko
wie i sympatycy Klubu Abstynenta „Alfa"
spotykają się w co drugą sobotę miesiąca
o godzinie 18.00 W każdą zaś sobotę w godzinach 15.00-19.00 dyżuruje ktoś z człon
ków klubu. Od kilku ty~odni wznowił też
działalność Klub AA "Swit" przy parafii
NMP Wspomożenia Wiernych. Mityngi AA
odbywają się tam w środy o godz. 18.00,
a Al-Anon o tej samej godzinie w piątki.

(:()N1E(~

-
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Nowy Rok 2000

Toja

Syl ester

Ofiara
przemocy

na stadionie ...

Ofiarom

Teresa Kowalewska ,
Fot. Aleksandra Zdrojewska

Teresa Kowalewska jest
jedną z osób, które
zgłosiły się po pomoc
jako ofiara przemocy
i alkoholizmu męża. Nie
wstydzi się pokazać
swojej twarzy.
Przygrywa kapela, a śpiewają: Jan Klawiter. Joanna
i Grzegorz Szalewski.
Fot Leszek Żurek

Żurek

Życzenia mieszkańcom składa Witold Reclaf.

..- tary rok wielu rumian
żegnało na stadionie
1v.iOSiR. Życzenia składali
mieszkańcom
starosta
Grzegorz Szalewski, burmistrz Jan Klawiter i wiceburmistrz Witold Reclaf,
przewodnicząca Rady Mia -

Fot Leszek

Żurek

sta Joanna Żurek oraz radni. Niebo rozświetliły fajerwerki, szampan lal się stru mfeniami.
Wszyscy życzyli sobie
jeszcze lepszego nowego
roku.
(lż)

... i na pogotowiu

.tatystyka z wypadków
zabawami
S
sylwestrowymi nie
związana

wygląda

najlepiej. Urazy klatki piersiowej, głowy, oczu i poparzenia to konsekwencje
braku wyobraźni i nieostrożności podczas odpalania petard. Poszkodowane
były głównie osoby młode,
a nawet dzieci pozostawione bez opieki rodziców,
przede wszystkim uczestnicy zabaw prywatnych. Organizowany na stadionie
sylwester pod chmurką, mimo że zgromadził tłumy; nie
przysporzył pracy pogotowiu ratunkowemu. Jednak
w noworoczny weekend karetki rumskiego pogotowia
wzywane były aż do 37 wypadków, w tym 14 wyjazdów
dotyczyło
sylwestrowych
zabaw w godz. 00 - 5.
- W tę noc sylwestrową
mieliśmy pełne ręce roboty
Naszemu pogotowiu podle-

3

dokąd uciec, musi
z mężem alkoholikiem. Po raz pierwszy wyszła za mąż mając 20 lat.
Wkrótce po ślubie mąż zaczął pić, potem kraść. Trzecie dziecko przyszło na
świat, kiedy mąż był w wię
zieniu. Kiedy wrócił, kazała
mu wybierać: albo ona, albo
wódka. Wybrał alkohol. Pani
Teresa z trójką dzieci przeniosła się do matki. Wkrótce
potem poznała Jerzego. Wyszła za niego za mąż. Począt
kowo życie rodzinne bardzo
się udawało, na świat przyszło dwoje dzieci. Potem wyszło na jaw, że drugi mąż też
jest uzależniony od alkoholu
- Jurek pil coraz bardziej,
aż stracił pracę. Zostali mu
tylko kompani do wódki.
Swój pokój zmienił w melinę. Zaczął bić mnie i dzieci opowiada pani Teresa, która
zwróciła się o pomoc do
Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie.
Przeszła terapię, która pozwoliła jej przełamać wstyd.
Nie wstydzi się wzywać policji do awantur wszczynanych przez męża i nie pozwala się już bić. Wystąpiła
o rozwód.

Nie ma

-mieszkać

Problem przemocy i alkoholizmu w rodzinie
dotyczy „niestety✓, bardzo wielu polskich domów. W Rumi pokrzywdzone osoby mogą
zwrócić się o pomoc do
kilku miejsc, a od stycznia - także do Unii Demokratycznej Kobiet,
gdzie uruchomione będą
dyżury specjalisty.
działają: Ognisko
Opiekuńczo- Wychowacze,

W Rumi

przy ul. Gdańskiej 2 (tel 67170-51), w świetlicy „Nasz
Dom" przy ul. Swiętojańskiej
2 prowadzonej przez ks.
Marka Barańskiego (tel. 67101-11) oraz Zespól Konsultacyjny przy Miejskiej Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
przy ul. Abrahama 17, której
przewodniczy komendant
Straży Miejskiej, Marek Jereczek (tel 671-94-73).
Z ramienia miasta osoby
najbardziej zaangażowane
w profilaktykę przeciwalkoholową oraz sprawy przemocy w rodzinie to Grażyna
Bratnikow - pełnomocnik
burmistrza ds. rozwiązywa
nia alkoholowych oraz szef
Straży Miejskiej Marek Jereczek. Zespól Konsultacyjny
skierował w minionym roku
7 spraw do prokuratora i jest
wspomagany przez policję,
kuratorów, służbę zdrowia
i psychologów.
G. Bratnikow i M. Jereczek
zauważają, że z roku na rok
przybywa spraw do realiza cji. 2 lata temu odnotowano
18 spraw, rok temu - już 24,
a w roku 1999 zgłosiło się
z problemem alkoholizmu
bądź przemocy aż 29 osób.
- Oznacza to, że jesteśmy
potrzebni, że ludzie krzywdzeni coraz bardziej odważa
ją się mówić o swoich problemach, że stopniowo zanika poczucie fałszywego
wstydu z powodu tego, że
w rodzinie jest problem mówi Marek Jereczek. - Coraz więcej ofiar przemocy

Grażyna

Bratnikow

Marek Jereczek

Fot. Aleksandra ZdroJewska

i ludzi żyjących pod jednym
dachem z alkoholikiem razu mie, że są współuzależnieni.
Dla ofiar przemocy i życia
z alkoholikiem, a także sa mych alkoholików organizowane są terapie w Ośrod
ku Profilaktyki i Rozwiązy
wania Problemów Alkoholowych w Wejherowie.
W niedalekiej przyszłości
ma powstać Powiatowy Zakład Profilaktyki Alkoholowej, w której skład wejdzie
właśnie wejherowski ośro
dek, izba wytrzeźwień i oddział detoksykacji. Dodatkowo przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących przyjmuje terapeuta w Ośrodku
Uzależnień Narkomanów,
a profilaktyką w szerokim
rozumieniu zajmuje się też
koordynator działań profilaktycznych, Beata Reclaf.
- Jest więc dużo osób zaangażowanych w te problemy - ocenia G. Bratnikow.
- Nie zmienia to faktu, że
każda nowa osoba, która
chce pomóc, będzie przez
nas witana z otwartymi ramionami - mówi Marek Jereczek.
Taka osoba właśnie się
pojawiła. Jest nią Katarzyna
Domańska, której szefowa
rumskiego oddziału Unii Demokratycznej Kobiet Elżbie
ta Flisikowska udostępniła
lokal na dyżury przy ul Towarowej 5 (o K. Domańskiej
prosimy czytać też na str. 2).
- Moje dyżury będę odbywała nieodpłatnie w ramach
Niebieskiej Linii, nr tel.
671-36-59, w każdy wtorek
w godz. od 10 do 12. Potrze-

Fot. Aleksandra Zdrojewska

buję oczywiście

wsparcia ze
strony lokalnej - policji, kuratorów, służby zdrowia mówi K. Domańska. Pracując już trzeci rok w Centum
Interwencji
Kryzysowej
w Gdańsku wie z doświad
czenia, że osoby potrzebujące pomocy są często trudnymi klientami, stąd potrzebna jest współpraca
wielu instytucji.
Dlaczego kobieta bita
i upokarzana przez męża
wycofuje się z zeznań przeciwko niemu? Dlaczego
osoba, która rozwiodła się
z alkoholikiem wchodzi
w następny związek z kimś,
kto pije? Dlaczego wiele
osób pokrzywdzonych przechodzi przez stadia napię
cia, agresji i miodowego
miesiąca?

Te wszystkie życiowe
procesy można zrozumieć
na specjalnych terapiach,
które przechodzą ofiary
przemocy i alkoholizmu.
Bez tego nie będzie ani poprawy; ani zwycięstwa.
Aleksandra Zdrojewska

•czują, że stają się lub już są ·

r

r

blemów - pod :podanymi ;

w

tekście

numerami tele~

fonów.
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gają

oprócz Rumi, również
jej okolice: Reda, Koleczkowo, Łężyce, to jest około 60
tys. osób. Były zgłoszenia
spoza miasta. Dodatkowym
utrudnieniem było to, że według zarządzenia Pomorskiej
Kasy Chorych pogotowie
rumskie nie ma zezwolenia
na szycie ran ze względu na
brak ambulatorium chirurgicznego. W związku z tym
nasze dwie karetki musiały
odwozić niektórych rannych
do szpitala w Wejherowie.
Było nap!."awdę bardzo cięż
ko - wyznaje kierownik rumskiego pogotowia. Wiele
z wypadków mogło się
w ogóle nie zdarzyć, można
było ich uniknąć zachowując
większą ostrożność, doglą
dając swoich pociech bawią
cych się petardami czy fajerwerkami, które nie zawsze
miały atesty Warto o tym pamiętać w przyszłym roku.

(AK)

, ,

NOWOSC!!!

RATY NA SAMOCHODY OD

BEZBOLESNE LECZENIE
PRÓCHNICY SZWEDZKIM
ŻELEM „CARISOLV"

152

zł

OFERTA NOWOROCZNA! !!

GABINET STOMATOLOGICZNY
LEK. STOM.
G. MIELCZAREK-BOGUCKA
RUMIA, UL. GEN. HALLERA 9A

Na

najbliższe

4 dni tj. 7-10 STYCZNIA

przygotowaliśmy

dla

Państwa specjalną

noworoczną obniżkę

CZYNN~
!
PON., CZW. 17.00-20.00
;
SOBOTY 12.00-16.00
~
TEL. KOM. 0-602-55-91-60 ~

na samochody DAEWOO.
Osoby, które zdecydują się na zakup auta w tych dniach, dostaną prezent
noworoczny w postaci OPROCENTOWANIA 0%.
Dzięki

temu raty na samochody zmniejszają się o połowę, a państwo zaoszczę
nawet 12 OOO zł.
Aby ułatwić Państwa skorzystanie z oferty w tych dniach pomijamy skomplikowaną procedurę bankową, a do zawarcia umowy wystarczy dowód osobisty.
dzą

NIEMIECKIE ORYGINALNE
1,5 / 1,5 RU • 495 zł

UWAGA! Ta
stanie z niej

1,5/ 1,5 RU +A· 600 zł
Transport, kompleksowa
obsługa, gwarancja 1O lat

GWARANTOWANA

Sprzedaży
~

Najwyższa jakość!
Najniższe

JANKO

ceny!

RUllll8,UI.Gdańska,:
tel.lfax 671-00-16

wyjątkowa

oferta jest ściśle ograniczona ilościowo, dlatego skorzysobie Państwo szybką wizytę w Firmowym Punkcie

zagwarantują

Ratalnej w CHOJNICACH w OT „A. Libera" przy ul. St. Rynek 9/1 O.

Dla osób zainteresowanych naszym noworocznym prezentem uruchomiliśmy
(052) 39-734-18 pod którą można rezerwować umowy.

specjalną linię telefoniczną

R-15378/A/1062

4

piątek

REKLA A

7 stycznia 2000 r.

Po szkole
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Proszę

c~)E
--

Pani,
proszę

Pana

trwa promocia

~/

u Nissana

Rok 2000 Nissan rozpoczyna
ż dwutygodniową promocią

i· modele swoich samochodów.
na wy
.:,prawdź, co nowe , czeka na Ciebi w salonach Nissana.

olej opalowy

* Obniżka

cen nawet do 7%.

Ilość samochodów ograniczono.
-,zczegóły promocji u autoryzowanych dealerów.

lekki RGterm

K.M.J.

PHU RAF-OL&p.zo.o. 80-3:19 Gdańsk, ul. Żeromskiego 1/2
Biuro Handlowe: Zukowo, ul. Kościerska 11

SC

80-314 Gdańsk, al. Grunwaldzka 303
Salon: (0-58) 552-19-92, 552-17-28
Seiwis: tel./fax (0-58) 552-21 -36, 552-13-17

tel.fax:(058) 685-90-12 do 14, 681-84-74, 308-n-48

@. Rafmer,a Gdańsk

- - ~ - -

w

TELEWIZORY KOLOROWE

NOWYM.

.-

TYSIĄCLECIU

STYCZEŃ

f

;ooo

PROMOCJA ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNA

D4EW'OO

1999 - 2000
TV 28" DTL 28 G7K
1899,- Stereo NICAM
-Moc2x10W
- Pilot
- Wyłącznik czasowy
- Telegazeta 8 stron

DUŻO
SZCZĘŚCIA
ŻYCZY

TV 25" DTL 25 G7K
1699,- 100 programów
- Tuner 1V kablowej
- Polskie MENU na ekranie
- Gniazda 2x EURO i S-VHS
- Głośniki po bokach

Angielski
na kursach
władania

miejętność
językami

obcymi jest
dziś na wagę złota. Ci, którzy już to zrozumieli, posiadają cenny kapitał, pozwalający swobodnie poruszać
się po świecie, umożliwiają
cy zdobycie dobrej pracy;
a także, możliwość ogląda nia zagranicznych stacji telewizyjnych. Na naukę nigdy nie jest za późno.
Od około dziesięciu lat
na terenie Rumi można za pisać się na kursy języka
angielskiego (inne, poza
może jeszcze niemieckim,
nie cieszą się na razie więk
szą popularnością), prawa dzone zwykle w szkołach
podstawowych i średnich.
Zajęcia na tych kursach odbywają się w godzinach popołudniowych, są stosunkowo niedrogie (korepetycje kosztują więcej) i odbywają się w małych grupach
(ok. 10-osobowych), a więc
gwarantują dobry kontakt
nauczyciela z uczniami.
Osoby zgłaszające się na
kurs przechodzą test kwalifikacyjny, po którym zostają
umieszczone w grupie
o tym samym poziomie zna jomości języka. Oprócz tego
istnieje- w miarę możliwo
ści- wiekowy podział w gru pach. Największą popularnością kursy cieszą się
wśród rumskiej młodzieży
szkolnej, chcącej nauczyć
się języka szybko i skutecznie. W niektórych szkołach
możliwości nauczenia się
języka obcego są ograniczone - mała liczba godzin, duże grupy (nawet po 35
osób), brak nauczycieli. Na
kursach prowadzone są za jęcia w szkołach usytuowanych w różnych częściach
Rumi, zatem uczniowie nie
muszą zbyt daleko dojeż
dżać.

TV 20" Q4TXT

TV 21" Q4TXT

729,-

779,-

- System SECAM + PAL
- Pilot
- Wyłącznik czasowy
- Telegazeta 8 stron

OFERTA SPECJALNA!!!

- 70 programów
- Tuner TV kablowej
- Menu na ekranie
- gniazdo EURO

MAGNETOWID Q210

599 ,TV 14" Q1
629,-

I

TV 14" Q1TXT
,19,-

- 70 programów
- Tuner 1V kablowej
- Wyłącznik czasowy
- Pilot
- Gniazdo EURO

Od około 8 lat prowadzone są kursy angielskiego
przez London School z Gdyni. Obecnie w Szkole Podstawowej nr 1 kilkadziesiąt
dzieci uczy się w 7 grupach
o różnym poziomie zaawansowania. Oplata wynosi 260
REKLAMA ___

zł za semestr (2 razy po 45
min w tygodniu), nowe zapisy będą w lutym. Zajęcia
prowadzą nauczyciele-an-

gliści.

W SP nr 6, nr 8 i w Ekologicznej Szkole Społecznej
kursy angielskiego prowadzi
od 1992 roku Our School.
Trzy razy w tygodniu po 45
minut kosztują od 480 do
540 zł rocznie. Grupy są
również niewielkie, skupiają
dzieci o odpowiednio zbliżo
nym poziomie zaawansowania, a uczą nauczyciele - angliści.

W Salezjańskim Liceum
Ogólnokształcącym można
uczyć się angielskiego na
kursie organizowanym przez
szkolę Diplomat. Trzy semestry rocznie kosztują po 350
zł (2 razy po 2 godziny lekcyjne tygodniowo). W grupach po 8-10 osób uczą się
osobno początkujący; osobno
zaawansowani
średnio
osobno ci, którzy wkrót • .
zdawać będą egzaminy mi~dzynarodowe.
W Rumi prowadzone są
jeszcze inne kursy charakteryzujące

się

uczą.

nauczycie u,
Zdaniem
istotne jest wyzwolenie
w grupie uczących się dzieci
„ducha rywalizacji" Ucząca
się języka obcego młodzież
jest natomiast bardziej świa
doma i ambitna. Uczy się me
dla stopni, jak w szkole, lecz
dla siebie.
Barbara Miruszewska

-

D4EWOO
TAKŻE OFERUJE
I

lt

I

Radiomagnetofony
zCD
Magneto½1<ly

od 599,-

od 299,-

od 599,-

płyty

gipsowe

RYNNY I RURY PCV
SPRZĘT TEN JEST W OFERCIE WSZYSTKICH SKLEPÓW RTV
lub telefonicznie poinformujemy, który sklep w Waszej miejscowości ma sprzęt DAEWOO

•

DYSTRYBUCJA: PP ZAREX, dealer autoryzowany DAEWOO
80-557 Gdańsk, ul.Marynarki Polskiej 71 , tel. (0-58) 342 13 30 do 32 oraz 343 09 37
Filie ZAREX: Kartuzy, ul. Gdańska 8, tel. (0-58) 681 05 87
Słupsk, ul. Dmowskiego 10, tel. (0-59) 845 50 60

Cement, wapno
mineralne, kleje do glazury
Styropian, kształtki i rury PCV
Sprzedaż detaliczna i hurtowa
Zapewniamy transport
z załadunkiem

Wełny

\\C

zbliżonym

poziomem opłat. Które uczą
najlepiej - nie da się stwierdzić obiektywnie. Niektórzy
uważają, że nie ma jak prywatne lekcje: lepszy kontakt ucznia z nauczycielem,
lepsze wykorzystanie czasu, przystosowanie poziomu do indywidualnych
zdolności ucznia itd. Niektórzy rodzice widząc, że
ich kilkuletnie dziecko niewiele nauczyło się na kilkumiesięcznym kursie, wolą
zapisać je na lekcje prywatne. Twierdzą, że dzieci nie
potrafią tam utrzymać dyscypliny, bawią się, a n;~

sklep czynny 7.00-17 00
""szvstkic ~ohotv 7.00-11.00

Ceż

je ezie:

100 lat fabryki

Dziennik
BaNycki.._

Pismiono Kaszi!bsczi Zemi
-

1/243
Tytuł

7stecznika 2000 r.

dla ks. Hilarego Jastaka

GOŚCICINO. W bibliotece
miejscowej szkoły podstawowej, 6 stycznia odbędzie się
spotkanie poświęcone setnej
rocznicy istnienia Gościciń
skiej Fabryki Mebli w Gości 
cinie k. Wejherowa. Przed
kilku laty fabryka przyjęła
nazwę niemieckiej spółki
Klose. Na spotkaniu nie zabraknie wspomnień o fabryce oraz recytacji prozy i poezji. Początek o godz. 16.

Spotkania
opłatkowe

'

RUMIA. Prawie wszystkie
(ponad 70) oddziały Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
organizują spotkania połączone z dzieleniem się opłat
kiem. W niektórych partach
spotkania odbyły się pod koniec grudnia, m.in. w Kartuzach i Łebie. Najwięcej jednak będzie ich w styczniu.
Dzisiaj o godz. 18 przełamią
się opłatkiem członkowie oddziału w Rumi. W tym samym czasie także w Stężycy
rozpocznie się msza z liturgią
po kaszubsku, a o godz. 19
spotkanie opłatkowe w sali
obrad Urzędu Gminy Wystą
pi m.in. gwiózdka z gimnazjum w Stężycy:

PasterkOwe
kllstrzenie
- Co to za jiwer, jo nie wiem nijak
Ne jak mie w płoszczu stroji - ne jak?
- Skuńcz ju z tim kustrzenim twojim
Ksądz nie mdze czekac ! - to ce powiem .
- Me też chceme, kole meme,
Na msza biegac, lampka dwiegac.
- Zdrze! Ni mamowe, je buten zemno.
Smiote są wioldże i je cemno.
- To je prówda, leno tero
Czas je na wasąg sadac zaró.
- Jedzme zgodą w Bożi dodóm
W łów czi sadac, raczczi składac.
- Jo zaro jida, le jesz perzinka
Milsza SO lepe córnąc szminką.
- To ju nie je do strzimanió
Tacze kuńsztowne czitrowanie.
- Konie żdają, sle ju mają,
Są zaprzegłe, ród do biegu.
- Ju do jachanió jem na poszeku.
Jank z Zoszką są na wasąg wskokłi !

- Reszta pócórk zmówic chiżko
I chutuszko sa legac w łóżko.
- Dzótczi z łkanim Iną do spanió ,
Starszi jadą jak z paradą.

Rodzinny
zjazd Szroederów
KŁĄCZNO. Przygotowywany jest rodzinny zjazd
Szroederów Ma trwać od 2
do 3 czerwca br. Poświęcony
b ędzie zmarłemu przed pię
ciu laty księdzu Antoniemu
Peplińskiemu, pochodzące 

Ks. prałat Hilary Jastak znany jest z fantastycznego
umoru. Mimo sędziwego wieku tryskał nim podczas
OCZyStOŚci,

Fot Andrzej Ciupk~

Piękną uroczystość

zorganizowano pod koniec roku w Kościerzynie. Na mocy ustawy uchwały Rady
Miasta nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kościerzyny ks. prałatowi doktorowi Hilaremu
Jastakowi, zwanemu Królem Kaszub.
podkreślono

wieloletnią ofiarną posługę

jubilata, ks. kanonik Edmund Jastak. Biskupa pel-

duszpasterską,

plińskiego reprezentował

W uchwale

wspaniałą

postawę człowieka

ks.

gającego

piński,

parna biednym i prześladowanym
oraz stałe
podkreślanie dumy ze swoich kaszubskich i kościer
skich korzeni. Tytuł wrę
czono na uroczystej sesji
29 grudnia 1999 r.
Na mszy w kościele pw.
św. Trójcy koncelebrowanej pod przewodnictwem
jubilata oraz na sesji licznie zgromadzili się przyjaciele prałata, przedstawiciele władz kościelnych
oraz państwowych i samorządowych. Byli m.in. wikariusz generalny diecezji
pelplińskiej ks. prałat Jerzy
Zięba i rektor seminarium
ks. dr Wiesław Mering,
prezes Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego,
prof.
Brunon Synak, starosta
kościerski Zbigniew Stencel, burmistrz Zdzisław
Czucha oraz przedstawiciele wojewody pomorskiego, władz Gdyni i Gdańska.
Przybył także starszy brat

prałat

Marian Szczekustosz sanktuKrólowej Rodzin

arium
w Kościerzynie.
Jubilat znany jest z fantastycznego humoru. Mimo
sędziwego wieku .tryskał
nim podczas uroczystości.
Nawiązując do znanego
wiersza Maryli Wolskiej
żartował, że skoro gospodarze Kościerzyny nadali
honorowe obywatelstwo
Królowi Kaszub, tym samym podkreślili stołecz
ność miasta. Przypisany
mu przez społeczność Kaszub symboliczny tytuł
królewski często powtarzano przy składaniu gratulacji. Na zawsze przylgnął
już do ks. prałata, jako osoby, która ma olbrzymi autorytet i zasługi dla kaszubskiej ziemi. Czy znajdzie się następca? Z pewnością tak, ale czy tej miary?

Eugeniusz Pryczkowski

Ks. prałat Hilary Jastak urodził się 3 kwietnia 1914 roku w Koście
rzynie. Jego ojciec, Jakub
Jastak, osiedlił się tam
dwa lata wcześniej ;
Przedtem
mieszkał .
w Gostyczynie Matką ·

Hilarego .była Maria
z Siewertów. Do pelpliń-'"
ski ego
seminarium
wstąpił w 1934 r. Przerwała je wojna. Dzięki
wstawiennictwu . Sługi
Bożego
Konstantyna
Dominika
otrzymał
święcenia z rąk arcybi-

skupa Warszawy Stanisława Galla. Po wojnie ,
wrócił
na Pomorze '"
Krótko pracował w Pogódkach i Toruniu, a od
1946 r. w Gdyni. Dzięki
heroicznej
postawie
w walce z komunizmem ·
wielkiej
pracowitości·
i wspaniałemu talentov.ri ·
stworzył trwałe podwali- ,,
ny gdyńskiego duszpa-.;;,
sterstwa i solidarności. !!1

mu z Kłączna. Matka księdza
i poety kaszubskiego była
z domu Szroeder. Podczas
zjazdu czynne będą dwie wystawy; pierwsza poświęcona
twórczości i życiu ks. Antoniego, druga zawierać będzie
drzewo genealogiczne oraz
pamiątki rodzinne Szroederów. Do tego czasu zostanie
przygotowana
publikacja
o rodzinie. Informacje, pamiątki, listy, artykuły można
wysyłać do Stanisława Szroedera z Kłączna, 77-143 Studzienice. Planowane jest także odsłonięcie pamiątkowej

tablicy poświęconej
nemu kapłanowi.

zasłużo

(ep)

Pamiętają

o tradycji

PARCHOWO. Stowarzyszenie Cassubia powstało
w Parchowie. Organizacja ta
ma zrzeszać młodzież i zara zem zachęcać do poznania
obyczajów i kultury Kaszub.
Stowarzyszenie otrzymało na
swoją działalność z Fundacji
Batorego 10 tys. zł. Na pierwsze spotkanie z młodzieżą została zaproszona Felicja Baska-Borzyszkowska, nauczycielka w liceum kaszubskim
w Brusach. W najbliższym
czasie młodzież wraz z opiekunami wyruszy w teren
w poszukiwaniu starych, kaszubskich opowieści.
(isz)

Wigilia w pomorańskiej checzy

Da no takiej

nieb Io
Rokrocznie studenci
z klubu Pomorania organizują wieczór wigilijny w swojej checzy
w Łączyńskiej Hucie.
Zapraszają nań i zrzeszeńców i przyjaciół,
którzy od dawien dawna
darzą pomorańców
sympatią.

Jak na życzenie 17 grudnia spadło mnóstwo śniegu.
Z wygodzkiego przystanku
szło się przez pola po kolana w białym puchu. Asfaltowe i polne drogi przysypane
były śniegiem, niejednemu
zdarzyło się pchać swoje
auto.
Pogoda nie odstraszyła
tych, którzy byli nastawieni
na spędzenie wieczoru wigilijnego w miłej atmosferze. Pojawili się także klerycy z Klubu Studentów Kaszubów z Pelplina i gimnazjaliści z Wejherowa. Nie
zabrakło też uczniów z Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach
wraz z opiekunką Felicją

Baską- Borzyszkowską

oraz

młodziczlww z Wierzchuci-

na, którym przewodziła Jadwiga Kirkowska. Od tych
ostatnich pomorańcy otrzymali ,w prezencie obrazki
malowane na szkle i bombkę z ręcznie namalowanym
wierzchucińskim

kościół

kiem.
Wigilijne stoły uginały
się od świątecznych potraw:
Poza tym goście, w solidarnym geście przywozili coś
,.od siebie" .
Dzielenie się opłatkiem,
śpiewanie kolęd - kaszubskich i polskich - stworzyło
wigilijną atmosferę. Śpie
wano: ,.Świat przed Tobą
kląkł", ,.Jezu, ostaw szopę",
,.Gloria", ,,Szemi morze",
,.Kolęda", ,.Hej, kolęda" i inne. Na akordeonie akompaniował Zbigniew Sobisz,
prezes Klubu Studenckiego
Pomorania. Uroczo wyglą
dali stojący wokół checzowej i,zby; trzymający się za
ręce ludzie - młodsi i starsi.
A obok nich choinka, wysoka... Dawno takiej nie było
w pomorańskiej siedzibie.
Iwona]oć
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Rozmowa z prof Brunona Synaka, przednika ZKP

30 rocznica

Zanika czy

To beł
baro wóżny rok

Poeta
i etnograf

Gwiózdka
z Łączyna

- Minął rok 1999. Co
nowożnieszego wedarzeło
sa w tim czasu w naszi

organizacji?
- To bel bam wóżny rok.
Bel pierszim w kadencji,
czej jó jem przednika i pierszim w nowech strukturach
samorządowech. Powstało

województwo pomorscze
i powiate.
Zrzeszenie
muszało
sa
nalezc
w nowech warenkach. To
me sobie postawile jako
nówóżniesze zadanie, żebe
raza z nowima strukturama
wojewódzczima i powiatowima dzejac na rzecz naszi
kasze bsko-pomorsc z i
tatczezne. Musza rzec, że
dobrze nama sa uklód6 ta
wespółpróca. W zeszłim
roku udało sa zrealizowac
40 projektów finansowónech bez urząd marszalkowsczi,
powiate
też wspierałe wiele inicjatiw naszi organizacji. Ten
cel mojim zdania ostół osygniati.
A taczim nówóżnieszim
wedarzenim
wszetczich
mieszkańców Pomorzego
w tim Kfszebów beła wizyOjca
Swiatego
ta
w Sopotach, gdze Zrzeszenie Kaszebsko - Pomorscze
i Kaszebi miele bara
wióldżi
udzel. Chocbe
wspomnąc
rzezbiarzi,
1OOO-osobowi chur, pielgrzimka . rebóków. Jak
wiedno prze taczi leżnosce
można belo pewno wicy
zrobic,
ale
dló
nas
nówóżniesze beto to, co Ójc
Swiati powiedzół, żebe me
nie zabóczele naszego
jazeka, tradicji i wórtnotów,
chtemym bez teli lat jesme
wiemy.
- Cze możeme rzec, że to
przesłanie Ojca Swiatego
w Zrzeszenim i żecym
Kaszebów je realizowóne,
osoblewie jeżle chodzi o
umocniwanie jazelra?
- Musza rzec, że ledze,
chtemy do tego czasu nie
bele zaangażowóny w dzejanie dló kaszebizne, zmienile swoje zdanie i stosenk
do tego, co me robime. Me
wiedno tim wórtnotóm bele
wiemy, a rozmajice to je
midze
ledzama, jeżle
choozy o jazek kaszebsczi.
Jesz wiele je czasa wste~u.
Meszla, że to co rzekł Ojc
Swiati, je jesz wiksze achtniace dló naszi kulture. 016

Brunon Synak
wioldże
zobowiązanie, żebe me ro-

nas je to jesz

bile wicy i lepi.
- W przeszłim roku
powstówało baro wiele rozmajitech ksążków osoblewie nóukowech. Jacze to
mo znaczenie dló obrazu
Kaszebów w regionie i kra-

. ?
JU.

Jo, to bel rok,
w chtemym nówicy ukózywało sa rozmaj itech proc,
ksążków, materiałów z edukacji regionalny. Nóleżi tu
mocno podsztrichnąc, że
przez zespół do spraw
oswiate me sa stele i tak
jesme odbieróny w Polsce,
głównym
os trzódka,
chteren specjalizeje sa
w edukacji regionalny. We
wszetczich zeńdzeniach, seminariach bierzeme bara
aktiwny udzel i czasto
jesme
przikłada
dló
jinszech. To je po prówdze
wióldżi krok do przódku
w tim roku.
Jó meszla, że zdarzeło sa
też wiele dobrego w naszich
partach. Na poczatku moji
kadencji zaplanowół jem so
bee choc róz w kożdim
z nich. W tim roku bel jem
w 25 partach. Je to jedna
trzecó, a wie móm nódzeja,
że to zadanie udó mie sa bez
te trze lata zrealizowac.
Też jinszi nóleżnice Prezydium i Zarządu Głównego
mają bezpostrzedny kontakt
z partama. Chodzy o to,
żebe
nasza organizacja
sprawna dzeja i informacja
bela dobrze przekózywónó.
Me wznowile też po wiele
latach biuletin „Stegna"
i wedele folder o ZKP
w szterzech jazekach.
Też coróz wicy dobrego je
o nas w mediach.
- Co nowożnieszego

czeko Zrzeszenie w 2000
1~.?

fO.l!t..U.

odradza?

grudnia 1969, na
krótko przed uzyskaniem doktoratu, zmarł
w Toruniu Jan Rompski,
jeden z najznakomitszych
poetów kaszubskich. Był Zwyczajem kaszubskim
w okresie świąt Bożego
także dziennikarzem, etnografem,
dramaturgiem Narodzenia i Nowego
i działaczem społecznym. Roku są pochody przeUrodził się w Kartuzach
bierańców, tak zwanych
w 1913 r. Wcześnie zaangwiozdków. Zwyczaj ten,
gażował się w międzywo
jenny ruch kaszubski. jak mówi Jerzy Walkusz
Uznawany był obok Alek- z Hopowa, który przez
sandra Labudy za główne 55 lat wędrował w gronie
przebierańców, powoli
go ideologa Zrzeszińców.
,.Człowiek
charakteru zanika.
i zasad, wiemy swojej idei,
którą były Kaszuby: ich
Mieszkańcy niechętnie
świadomość
szczepowa, przyjmują gwiózdków pod
Fot Eugeniusz Pryczkowski
ich odrodzenie kulturalne, swój dach. Obawiają się za- Mieszkańcy niechętnie
- N a godnik 2000 roku je ich miejsce w życiu współ brudzenia mieszkań, szcze- przyjmują gwiózdków
zaplanowóny
zjazd czesnym" - piszą o nim au- gólnie dywanów. Inną przypod swój dach. FotJanAntonowicz
nadzweczajny.
Bądze torki „Bedekera kaszub- czyną jest ubożenie rolni- Najchętniej jeździmy na
on poswiacony zmianóm skiego" Róża Ostrowska ków. Wiadomo, że zwyczaj
Wtedv
najbardziej był i jest zako- zamówienia.
w statuce. Wkół •nas i Izabella Trojanowska.
wszystko
jest
z
góry
ustalorzeniony na wsi. Tak więc
wszetko sa zmieniwó i bez
Napisał około 250 wierne, wiadomo co należy row
sposób
ewidentny
gospoto nasz statut też brekuje szy. W roku 1970 ukazał
bić. Oczywiście, chodzi
dostosowanió do nowi się zbiór „Pomión zwo- darka rolna (właściwie an- po wsi także, ale jest to \
tyrolna)
państwa
wpływa
na
strukture administracyjny nów". Wydano też dramat
łącznie forma podtrzymy- kraju, województwa. Statut „J ó chcę na swiat". Wiele rugowanie kaszubskiej ob- wania zwyczaju, ponieważ
rzędowości.
nie przewideje żódnech swych materiałów publikowiększość mieszkańców reSą jednak wsie, w któstruktur powiatowech. Me wał
w
„Zrzeszeniu rych młodzi starają się pod- zygnuje z naszych wystę
besme chcele dac możnosc Kaszebsczi", z którą był
pów wewnątrz domu - mótrzymać piękne tradycje.
łączenió sa też partów
stale związany, jako jeden Tak jest na przykład w Łą wi Zbigniew Reiter, jeden
w powiatach. Chodzy nama ze Zrzeszińców. Spoczywa
z organizatorów łączyńskiej
czynie, gdzie od niepamięt
też o jinsze zópise, chteme
na cmentarzu w Kartuzach. nych czasów w wigilię gwiazdki. - W tym roku
mieliśmy udany występ
dówałebe wikszą autono(ep) _świąt wędrują gwiózdczi.
w Stężycy, także na zamómia partóm. Dali me be
Kilkadziesiąt lat temu etwienie. Myślę, że to jest docheele, żebe to nasze dzejanograf i założyciel Muzeum
bra forma utrzymania tego
nie belo widoczne na niwie
Kaszubskiego w Kartuzach obrzędu, bo w przeciwnym
edukacji, w gospodarce, tunamówił łączyńską gwiazdrazie będzie wygasał - doristice, a wie bara szerok.
kę do przekazania strojów
daje.
Chceme brac udzel w rozdo muzeum. Można je tam
Zarówno twórcy ludowi,
wiązywanim
problemów
podziwiać. Ich zdjęcia znajseniorzy
oraz uczestnicy
naszego regionu.
dują się w opracowaniach
stężyckiego spotkania są
Móme też nódzeja, że
naukowych. m.in. w książce bardzo
zadowoleni
tóbleca z kaszebsczim
Longina Malickiego „Rok z gwiazdki. Występy są po13 stycznia br. odbę
nop1sa
„Ojcze
nasz" dzie się spotkanie proobrzędowy na Kaszubach".
wodem wielu refleksji
w koscele Pater Noster mocyjne książki ,,Jak to
Łączynianie zadbali jednak,
i wzruszeń związany,,
by szybko wykonać nowe z dawnymi wigiliami k
w Zemi S wiati ostónie
przóde biwało" autoratrybuty, w które każdego <lego starszego mieszkańc .
umieszczono. Je zgoda
stwa Stefana Fikusa
ubierają się młodzi
arcebiskupa na pielgrzimka
Należy zadbać o to, by nie
z Lęborka.·Promocja roz- zroku
tej wsi.
w sewniku, ale żdajeme jesz
doszło do zaniku tego pięk
pocznie się o godz. 16.30
Od kilku lat łączyńska nego obrzędu. Warto już
na decyzja z Pariża.
w Gminnym Centrum
gwiazdka występuje na co- powoli myśleć, gdzie zorga- Czego nóleżi żeczec
Kultury. Na spotkaniu
rocznym spotkaniu wigilij- nizować gwiazdkowy wyZrzeszeniu i Kaszebóm na
wystąpi chór Mareszczi
nym twórców ludowych stęp gwiazdce z Łączyna
ten rok?
z kaszubskimi kolędami.
w Kaszubskim Uniwersyte- i każdej innej odwiedzającej
- Jó bem chcół, żebe to
Będą także recytacje oraz
cie Ludowym w Wieżycy. kaszubskie wsie i miasta.
beł dla Kaszebów i niegadki kaszubskie.
Bywa także_ na spotkaniu
Kaszebów rok dobri. Jedny
(ep)
Jan Antonowicz
seniorów w Zukowie.
gódają, że bądze to rok
REKLA/v\A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
przełomowi. Jó meszla, że
bądze to rok normalny, jak
wszetcze jinsze. A jaczi
on bądze zanólegó od tego,
czego me dokonóme. Jó
bem chcół, żebe beło wicy
Pismiono Kaszebsczi Zemi
dobroce, zgode i robote.
Zebe w checzach beło wiele
Dodatek kaszubski Jo ,.Dziennimiłote, a przindnota roku
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roku?

Citroen Berlingo

Siła

tkwi
scho kach

oa
Wzrost cen obcych walut, wyższe podatki na
nowe auta, drakońskie
_
podwyżki cen paliw,
większe stawki za ubezpieczenie - wszystko
wskazuje na to, że
w ubiegłym roku sprzedano w Polsce mniej aut
niż się spodziewano. 18
procentowego wzrostu
nie spodziewali się nawet analitycy rynku motoryzacyjnego.
To był najbardziej udany
rok dla Mercedesa, Łady
i Kia. Wszystkie koncerny
zanotowały w Polsce ponad
dwukrotnie większą sprzedaż: Mercedes o 235 proc.,
Łada o 228 proc., a Kia o 161
proc.
- Nie będę więcej robił
prognoz na temat rozwoju
lskiego rynku samochoowego. To już nazbyt przypomina wróżenie z fusów komentuje sytuację jeden
z analityków z branży motoryzacyjnej.
Podobnie wyraża się
większość znawców naszego rynku - nikt nie spodziewał się, że mimo wielu przeciwności, w 1999 roku
sprzeda się w Polsce aż 530
tys. aut (od stycznia do paź
dziernika). To nowy rekord.

Polacy lubią małe
Polacy od dawna lubili
kupować małe samochody siła przyzwyczajenia - kiedyś innych na rynku nie było. Podobnie jest i tym roku.
Auta miejskie stanowiły
w tym roku ponad trzydzie. i procent sprzedanych
porównania.
Dla
t.
w ubiegłym roku - tylko jedną czwartą. Czyżby znalezienie miejsca w zatłoczo
nych miastach było dla nas
coraz większym problemem?
To nie jedyny powód.
W 1998 roku zbyt słabo
sprzedawało się Seicento.
Tak przynajmniej twierdzą

W Polsce dużym zainteresowaniem ze strony nabywców cieszy się Citroen Berlingo. W ubiegłym
roku sprzedąno ich ponad 3,3 tysiąca egzemplarzy.

Kia Clarus - ma
roku.

duży udział

w dobrym wyniku

szefowie koncernu z Turynu. Cały ubiegły rok musiał
być lepszy - trzeba było oferować niskie ceny, aby
sprzedać jak najwięcej - i to
tłumaczy wzrost popularności tego samochodu.
W klasie małych aut Fiat
ma bardzo poważnego konkurenta - Daewoo, który absolutnie nie chce odstąpić
pola. Jego „okrętem flagowym" jest Matiz, którego
sprzedano w ponad 51 tysiącach egzemplarzy

Fiat kontra Daewoo
Na rywalizacji Daewoo
i Fiata zyskują inni. Opel
nie ma żadnych ograniczeń
- w przeciwieństwie do sytuacji z 1998 roku - w sprzedaży modelu Astra Classic,
a dla Skody po problemach
na rodzimym rynku, nasz
jest jednym z najważniej
szych, po Niemczech. Nie
narzeka też Renault - co
dwudzieste kupowane auto
w Polsce to właśnie produkt
francuskiej firmy
Prócz samochodów ma łych Polacy kupowali nadzwyczaj często auta luksusowe! Ich sprzedaż podwoiła się w porównaniu z ro-

sprzedaży,

jaki

osiągnęła

Niemieccy fachowcy od
samochodów przeprowadzili test porównawczy
trzech aut o podobnej wielkości. Tym razem najbardziej liczyły się funkcje ga barytowe. Czy Citroen berlingo, Ford Focus Turnier
i Renault scenic sprostają
wymaganiom czteroosobowej rodziny, która wyjeżdża
na dwutygodniowy urlop?
Citroen berlingo jest
„mutacją" auta kombi. Jest
od niego wyższy, więcej
cech ma raczej pochodzą
cych od furgonetki. Z vana
pochodzi pomysł zainstalowania w Berlingo przesuwanych tylnych drzwi. Citroen dysponuje 664 litrami
To najlepszy
bagażnika.
wyniuk wśród trzech aut.
Rodzina pakuje walizki, nie
daje się jednak zasunąć rolety, która zasłaniałaby za-

Kia w 1999
Fot. KIA

kiem ubiegłym. Oblężenie
(w porównaniu z rokiem
ubiegłym)

spotykaliśmy

w salonach Porsche - sprzedano tam dwa razy więcej
aut niż przed rokiem. Nie
może narzekać też Jaguar sprzedaż wzrosła o prawie
70 proc. Podobnie, jak u dealerów pojazdów terenowych i drogich vanów.
Skąd ta dwoistość? Czy
społeczeństwo· polskie żyje
na dwóch przeciwnych biegunach? Z jednej strony tak. Wielu liczy się z groszem - kupują więc samochody tańsze, zazwyczaj
małe. Ci, którym nie grozi
pusty portfel nie obawiają
się kupować najdroższych

samochodów. Mimo że
wzrósł podatek akcyzowy;
w szczególności za auto
z największymi silnikami.
Sprzedaży pomogły jednak
naciski Chryslera, dzięki
czemu obniżono w 1999 roku cła na samochody z silnikami o dużej pojemności
(chodzi przede wszystki
o drogie limuzyny i duże au ta terenowe).
Dziwi słaba sprzedaż VW
i Forda.

Maciej Cnota

fNajwiększe przeb

ij ryrku mot()r,vzacyjn·
½W Polsce-.~/ 1999 ro

:■ auta miejskie - l.

wartość bagażnika.

Konkurencja była gorsza.
W Berlingo razi brak
drugiej pary tylnych, przesuwanych drzwi. Aby dostać się na prawe, tylne siedzenie trzeba się nieźle wygimnastykować

Atutem jest duża liczba
szczególnie
schowków,
w prezedniej części auta.
pasażerem,
przed
w drzwiach, pod środkową
konsolą, nad głowami siedzących z przodu oraz pod
fotelem pasażera. Jest gdzie
pochować wszelkie drobiazgi. Z tyłu mamy sześć kolejnych schowków.
To jednak nie wszystko rywalizacje na scowki wygrywa Scenic. Podobnie, jak
- według niemieckich ekspertów - cały test porównawczy
(me)

:seicento (67 tys. szt. sp

!danych egzelllplarzy)
tDaewoo Matiz {51,9

;szt)

[■ auta małe L Skoda -~
{licia (29 tys. szt.) 2, . '
iUno (15,4 tys:' szt.),
i■·• auta kompaktowe
!Daewgo lanos (41 tys. s
2 Opel Astra Classic{2
Hys. szt),
~ ■ auta klasy ,srednieJ ~

i

!Daewoo nubir

tz. o

!szt.),
au

~lvo s80 (164 s
hides S (143 szt
■ sarnocllody

{

jRenault . . ··•Me

ł {633 szt.),

·

fope (148 s
i ■ .małe

się

w Polsce.

fot Citroen

·

ł ■ ~lla . a. Y
l1 Daewoo Lega
!szt),
,■

Berlingo bardzo dobrze sprzedaje

et

~szt.),

m
łnault Km:igoo ( ,
ł 2. Citroen Berlingo (3,3

Podwyżki

Lepiej

od stycznia

mieć

OC

1 stycznia wzrosły
za jazdę samochodem bez ubezpieczenia OC. Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny ogło
sił w ubiegłym tygodniu, że
właścicielom samochodów
bez ważnego ubezpieczenia
OC grozi karna opłata - 2,6
tys. zł, czyli 300 złotych wię
cej niż w ubiegłym roku.
opłaty

Posiadacze ciężarówek
i autobusów bez ważnego·
OC zapłacą tyle, ile w zeszłym roku - 3,5 tys. zł.
wzrosną
Najbardziej
opłaty za jazdę bez OC motocyklem, ciągnikiem z 270 zł podskoczy do 600
zł! Taka sama opłata obejmuje też przyczepy
(me)
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Era gazu?

Jazda za
mniejsze pieniądze
Benzyna coraz droższa. Zwiększa się też zainteresowanie montażem instalacji gazowej. Nic
dziwnego - jazda na gazie jest tańsza.

zy 2000 rok będzie należał
do kabrioletów?
Przed tygodniem pisaliśmy
o nowym BMW serii "T, Ferrari, Mercedesie i Maserati wszystkie bez dachu. Niektórzy znawcy rynku motoryzacyjnego twierdzą, ·że bardzo
dobrze sprzedawać będą się
również vany.
Na ten rok planowana jest
premiera vanów Hyundaia
i Daewoo. Podobnie chce postąpić Ford. Także ich najnowsza gwiazda - Focus, dostępna będzie w wersji van.
Premiera ma nastąpić wiosną. Auto ma być podobne
do obecnie spotykanych na
drogach wersji kombi. Nie
wyklucza się też ... wersji cabrio. Ta miałaby się jednak
pojawić dopiero w 2001 roku.

C

Także

wielbiciele Alfa Romeo znajdą w tym roku coś
nowego. Włoski koncern zamierza wypuścić na rynek
model 156 Sport Wagon, czyli sportowe kombi, w którym
wykorzystano by wiele cieszących się uznaniem rozwiązań z modelu 156. Sportowo-luksusowe kombi chce
mieć też Jaguar.
Dlatego trwają prace nad
przemodelowaniem modelu
S-Type. Już wiadomo, że samochód posiadać będzie
między innymi chromowane
relingi. W podobnym' stylu
utrzymane będzie kombi można powiedzieć - siostrzanego Rovera 75. Efekty zobaczymy latem tego roku.
Dobry dla siebie okres
chce wykorzystać Skoda,
która zamierza zerwać

z opinią producenta tanich
aut. Trwają prace nad nowym, bardzo luksusowym
modelem, odpowiednikiem
Audi AS z silnikiem VS. Podobnie czyni właściciel duże
go pakietu akcji czeskiego
koncernu - VW. Model nazwany na razie koncept D
ma konkurować z najlepszymi Mercedesami i BMW
Producenci nie zapominają oczywiście o odnawianiu
swojej oferty. Następcę modelu 106 planuje francuski
Peugeot. Auto - nazwane
symbolem 107 - ma wyraźnie
nawiązywać stylistycznie do
,,dwieścieszóstki" i luksusowej „sześćsetsiódemki". Peugeot myśli też co zrobić, aby
zwiększyć zainteresowanie
swoim autem kompaktowym. ,,306", która nie cieszy-

ła się dużą popularnością,

zostanie zastąpiona przez
,,307". Nowy model dostępny
będzie aż w s2:eściu wersjach
nadwozia: trzy- i pięcio
drzwiowej hatchback, sedan
oraz kombi, kabriolet i van!
Ofertę rozszerza też Audi.
Dzięki modelowi a2 koncern
wstępuje na nowe rynki - nie
było dotychczas tak małego
samochodu tej firmy: Audi
opracowuje model turbodiesel, która zużywać będzie 3
litry oleju napędowego na
100 km.
Który z wyżej wymienionych samochodów będzie się
szczycił mianem „Car of The
Year 2000", podobnie, jak
w minionym roku czyniła to
Toyota yaris?

Maciej Cnota

Leon - pierwszy kompakt Seata

Leon ma zarówno sportową sy!wetkę, jak i odpo~ wiednią do niej jednostkę
napędową.
Fot. Mat Promor·rjne

eon jest nowym samóchodem. Mimo to moż
na w nim dostrzec wiele
elementów z VW, Audi czy
Skody
Nowa jest na pewno nazwa. Wcale, wbrew pozorom, nie oznacza lwa, lecz
hiszpańskie miasto. Płyta
podwoziowa pochodzi z dobrze w Polsce znanego Audi
a3. Silniki też są dobrze
znane z różnych aut koncernu VW. Kokpił pochodzi
natomiast z Seata toledo.

L
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Wiele jest też innych powielanych pomysłów, i rozwią
zań, czy to ze Skody; czy Au di i VW. Można by go nazwać dojrzałym nowicjuszem. Złośliwi twierdzą, że
samo wypuszczenie na rynek hatchbacka przez Seata
jest nowością, która to wcale nie musi mieć dobrych
skutków. Chodzi o obawy

związane ze zmniejszeniem
popularności Golfa.
Nie boją się tego szefowie
koncernu. Zgodnie z rolą jaką

pełni Seat, ma on
auta w miarę niedrogie, o ciekawej stylistyce
i sportowych ambicjach.Czy
Leon spełnia te założenia?
Sylwetka na pewno przyciąga oko. nOczywiścien nie

w nim

oferować

jest nowa - trzy czwarte
(prócz tyłu) pochodzi od
Toledo, większego brata leona.
Wydaje się jednak smukły i długi. Pełen jest łagod
nych linii, co przeczy jego
sportowym ambicjom.
Bardzo charakterystyczne są też tylne lampy.
A znajdujące się między nimi logo firmy służy za
klamki do bagażnika. Typowo sportowym atrybutem
Leona jest natomiast montowany we wszystkich wersjach wyposażenia spoiler
wydłużający dach. W wersji
sport będziemy mogli
otrzymać alufelgi i podwójny, chromowany wydech.
Bardzo funkcjonalne ma
być wnętrze auta. Nie zapomniano jednak o jakości.
Zawsze pod ręką są dźwi
gnia zmiany biegów; doskonała kierownica.
Czy zatem Leon jest autem idealnym pod wzglę
dem funkcjonalności?
Dwie rzeczy na pewno
trzeba poprawić: jak zwykle
w samochodach z grupy
VW prawe lusterko jest
mniejsze od lewego; denerwujące jest podświetlanie
deski rozdzielczej na czerwono.
Na razie trudno powiedzieć, jaka będzie cena Leona w Polsce. Do salonów
trafi on dopiero po wakacjach.

Maciej Cnota

Droższe paliwo cieszy
firmy zajmujące się montowaniem instalacji gazowych do samochodów.

Coraz

więcej

chętnych
- Klientów mamy dwa
razy więcej niż w ubiegłym
roku - mówi Paweł Paściak
z Perfect Auto. - Instalacja
gazowa to wydatek 14005500 zł.
Nic w tym dziwnego.
Litr .gazu kosztuje złotów
kę, benzyny - prawie trzy
złote. Auto, które zużywało
10 litrów benzyny na 100
km, potrzebuje ok. 12 litrów gazu.

Nie taki diabeł
straszny
Wielu kierowców zdecyna montaż
instalacji gazowej. Boi się
jednak wozić
„bombę
w bagażniku". Czy słusz
nie?
Ci, którzy zajmują się
montażem instalacji w sa-

likwidować

Oszczędności
są duże
Po przeróbce nasz samochód spalać będzie 1520 proc. więcej gazu niż
benzyny, czyli 10,6 1/100
km, kilometr jazdy będzie
nas więc kosztował ok. 15
groszy!
Nad naszym bezpieczeństwem czuwa wieloza'wór zamontowany w ba gażniku.Podczastankow

dowałoby się

Jak

mochodach twierdzą, że
nie ma się czego bać.
A oszczędności są spore:
jeżdżąc samochodem, który spala średnio 9 litrów na
100 km, za każdy przejechany kilometr na benzynie płacimy ok. 25 groszy.

nia pozwala on zapełnić
zbiornik tylko w 80 proc.,
co uniemożliwia zwiększe
nie ciśnienia powyżej wymaganego.
Same zbiorniki są wykonane z wysokojakościowej
stali, dzięki czemu może
wiele przetrzymać.
(me)

punkty karne?

Szkolenia dla
pirató drogo·-..·ch
W Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdyni można
przejść krótkie szkolenie, dzięki któremu zlikwidujemy sobie 6
punktów karnych, jakie
dostaliśmy za łamanie
przepisów za kierownicą.

- W Ośrodku faktycznie
prowadzimy takie szkolenia - mówi jego wicedyrektor, Andrzej Pepliński. Prowadzą
je psycholog
i policjant Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdań
sku.
Szkolenia organizowane
są zazwyczaj w soboty,
trwają około 6-8 godzin,
kosztują 310 złotych.
Dzięki temu likwidujemy
sześć punktów karnych.
Wicedyrektor Andrzej
Pepliński przyznaje, że zainteresowanie kierowców
tą
formą
„kasowania"
punktów jest znikome.

- Dotychczas w przecią
gu 1999 roku zorganizowaliśmy dwa szkolenia dla 8
osób.
Czy jeździmy tak dobrze,
ze nie otrzymujemy punktów karnych?
Nasz informator z Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji
w Gdyni twierzi, że liczba
punktów likwidowanych
jest zbyt mała i nie przycią
ga kierowców. Wolą organizować

teoretyczną

część

egzaminu na prawo jazdy
w momencie, kiedy uzbierają już maksymalną liczbę

punktów; czyli 24. Mają na
to 30 dni. Koszt egzaminu 13 zł.
- Myślę, że w jakimś
stopniu to działa - twierdzi
Zbigniew Charycki, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej
Policji w Gdyni. - Czy jednak wizja zbierania punktów karnych za wykroczenia drogowe mobilizują
kierowców do spokojnej
jazdy?
(me)

■ Dodatek do .Dziennika Bałtyckiego·. ukazuje się z piątkowym wydaniem lokalnym gazety Wydawca: .Polskapresse· Spółka z o.o. Oddział Prasa Bałtycka, 80-886 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11. Redaktor prowadzący: Andrzej Gojke, tel. 671-93-47 .. Redakcja oddziału .Dziennika Bałtyckiego·: 80-230 Rumia, ul. Morska 15, tel. 671-24-47, 671-00-03. Sekretariat wydania: Gdańsk, tel. 301-20-27.

Biuro reklamy: Rumia, tel./fax 671-24-47, Gdańsk, tel./fax 301-20-94.
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MOPS pomógł

Biednym i samotnym
egor?cz1:1e ś~ęta wiele
rodzm 1 osob samotnych, którymi opiekuje się
rumski oddział MOPS, mogł
spędzić w znacznie lepszej
atmosferze, dzięki wielu ludziom dobrej woli. MOPS
przed Świętami rozdał 150
rodzinom talony żywnościo
we, które można było realizować w trzech rumskich
sklepach: PHU Barbara,
przy ulicy Grabowej 16,
AHU Sam SC przy Pomorskiej 13 i Bazar przy ul. Dą
browskiego 13.
Rada Miejska SLD działa
jąca w naszym mieście prze-

T

ije~t~o\VJ' Sal~~ u~
!l>agmara Str#w~~~
hnoJC

,darowywała wnętrze: salonu: najpie
·włoskie meble, efekto\Vane to lory
. stra. Calóśtwygląda bardzo europej
)Vnowym salonie urody :m<>,zna z
cure, pedicure,' a także świetną fryz

kazała arykuły żywnościowe,

które ośrodek rozdał swoim
podopiecznym. Fundacja
Pomocy Społecznej przy
Banku Spółdzielczym przy
ul. Morskiej przekazała 85
paczek, które zostały rozdysponowane wśród osób i rodzin objętych pomocą.
- Obecnie świadczona jest
pomoc celowa - mówi Wiesława Pacholczyk kierownik
MOPS w Rumi. - Pomagamy
materialnie bądź finansowo
tak , by nasi podopieczni
mogli przetrwać ten trudny
okres zimowy: Od grudnia
zaczęliśmy przekazywać pieniądze na zakup opału, żyw
ności, obuwia. W spółpracu jemy także z innymi placówkami świadczącymi pomoc.
W ciepłą. zimową odzież

niu preparatów L'OreaLMożn~ tu te

Wystawa szopek
■

■

e

I

można

zaopatrzyć

się

w punkcie charytatywnym
działającym przy kościele
NMP Wsp,ollłożenia Wiernych przy ul. Swiętojańskiej.
Gorące posiłki wydawane są
w stołówce Caritasu. Dla
tych, co nie mogą przyjść,
opiekunki zanoszą obiady do
domu. Osoby bezdomne z terenu miasta kierowane są do

.----.,.,.......,,.---------,.,

Wiesława

Pacholczyk.
Fot. Dorota Szułczyńska

noclegowni Towarzystwa
Pomocy Brata Alberta
w Gdańsku.
MOPS dodatkowo przeznacza pieniądze na opłaty
za przedszkole i ośrodek
adaptacyjny w Gdyni, z którego korzystają dzieci niepełnosprawne.
- Najczęściej

rodziców nie
na przygotowanie swoim pociechom choćby najskromniejszego prezentu mówi kierownik rumskiego
ośrodka - Dlatego też wraz
z DK SM Janowo 22 stycznia
przygotowujemy zabawę mikołajkowa - noworoczną dla
200 dzieci z rodzin objętych
pomocą społeczną. Dzieci
będą dobrze się bawić, gdyż
przewidziano szereg atrakcji
i liczne konkursy. A rozba wiać je będzie Gdański Teatr
dla Dzieci Qfer.
Potrzebujący pomocy mogą zgłaszać się do rumskiego
ośrodka codziennie. Nieodstać

płatnie

można

skorzystać

z· porady radcy prawnego,
psychologa, pedagoga czy
terapeuty do spraw uzależ
nień. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się
przy ul. Abrahama 17
(ska)

Caritas. Jasełka sprawnych inaczej
Przybieżeli pasterze
liska 120 osób obejrzało w rumskim Caritasie Jasełka, które wystawili
uczestnicy prowadzonego
tam Warsztatu Terapii Zaję
ciowej.
scenariusza
Autorem
a zarazem reżyserem skła
dającego się z czterech czę
ści jasełkowego widowiska
była Marzena Pałubicka.
przygotowali
Scenografię
Seweryna Bombor i Piotr
Popielec. Świetlicę rumskiego Caritasu wypełnili po
brzegi członkowie rodzin
podopiecznych tej instytucji.
Wśród honorowych gości
znaleźli się dyrektor Pań
stwowego Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych - Małgorzata Graban
oraz ks. Piotr Żynda - zastępca szefa Gdańskiego
Caritasu. Przybyli również

!8

·~'~,=>
Postarała się w tym roku młodzież i wykazała wiele artystycznej inwencji dla
uświetnienia ostatnich świąt Bożego Narodzenia.

REKLAMA

najbliżsi biorących udział

Hilar}' Pozorski

15% rabatu dla

Profesjonalne doradztwo i montaż

OKNA PCV, DRZWI PCV

W

mieszkańców

=.~~®

Rumi

l~rłNU~~i
rok załozenia 1974

Na życzenie klienta:
- okucia i szyby antywłamaniowe
- szyby termofloat oraz

Wvkonuiemy

również:

- ogrody zimowe
-fasady

dźwiękochłonne

- szprosy międzyszybowe
- nietypowe kształty

Rumia, ul.

Dębogórska

NAJLEPSZV
9, tel./fax 771-11-1 O

na stolarkę PCV, ALU, rolety zewnętrme i markizy
wyk(l'Zystą klń:lącą się m<alję 11'(111)Cyj1ydl m na 25ła mny
np. okno PCV 1,5/1,5 m RU · 499zl netto

doradztwo techniczne, pomiar, transport-gratis!
Rumia, ul. Młyńska 8
tel. 671-93-41, 671-57-68, 671-93-44

w przedstawieniu aktorów.
oczywiście
mm1
Byli
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, którzy odkąd to w maju br. odnieśli
wielki sukces wystawionym
na scenie janowskiego Domu Kultury wyreżyserowa
nym przez Ewę Kaszuba
spektaklem Szekspira „Romeo i Julia", zafascynowani
są wprost aktorskim rzeW jasełkowym
miosłem

wcielił

i Mari,

\
przedstawiern.
łącznie 15 akto1
narratorami widowis ...
Grażyna Nogajska i Olga
lińska, a w rolę Maryi i Józefa wcielili się Justyna Bach
i Mariusz Giełżewski.
Przedstawienie spotkało
się z apluzem widowni, która śpiewała razem z -aktorami wykonywane przez nich
kolędy; a grę nagradzała
burzliwymi oklaskami.
Po przedstawieniu wszyscy podopieczni rumskiego
Caritasu i zaproszeni goście
w bardzo serdecznej atmosferze radości podzielili się
wigilijnym opłatkiem.
Anna Gliszczyńska
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1O lat istnienia

W banku

Telefony, telefony

Dla

klien ó
Tradycyjnie już Bank
Spółdzielczy w Rumi
zorganizował noworoczne spotkanie z klientami
swojego banku.

I

.,IS

rok był dla
Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej w Rumi
dziesiątym rokiem istW sali operacyjnej, przy nienia jako ZHR.

Rumskie numery telefoniczne w sieci Telekomunikacji Polskiej S.A.
od północy 1 stycznia
2000 r. są identyfikowane na wyświetlaczach
telefonów komórkowych, na które się
z nich dzwoni. - To narusza ustawę o ochronie danych osobowych mówi mieszkanka Rumi, Elżbieta F.
Jak się dowiedzieliśmy,
identyfikacja rumskich numerów sieci Telekomunikacji Polskiej S.A. na wyświe
tlaczach telefonów komórkowych związana jest z nową usługą tej finny, a nie
problemem roku 2000.
Do ostatnich godzin sta rego roku, gdy ktoś dzwonił
na komórkę z telefonu obsługiwanego przez rumską
centralę o początkowych
numerach - 671, na wyświe
tlaczu tej pierwszej pojawiał
się napis „anonim", ale tuż
po północy pojawił się numer abonenta, który telefonuje.
- Mam zastrzeżony numer telefonu. Gdy dzwonił
lam do kolegi na komórkę
o godz. 23 w sylwestra na
wyświelaczu pojawił się na pis „anonim", ale już po pół-

■

tradycyjnej lampce szampana, Rada Nadzorcza i Za rząd Banku spotkały się ze
swoimi klientami. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta
i powiatu.
Prezes Ewa Poźniak-Kil
kowska przedstawiła osią
gnięcia banku za 1999 r. oraz
plany na rok 2000.
Spotkanie było okazją do
złożenia życzeń noworocznych, lepszego wzajemnego
poznania się i wymiany poglądów.

-

Chcieliśmy

stworzyć

przyjazną atmosferę,

Identyfikacja numeru przychodzącego związana jest
z przejęciem rumskiej centrali przez centralę gdyńską.
Fot. Przemek Swiderski

nocy wyświetlił się mój numer - mówi nasza Czytelniczka.
- Identyfikacja numeru
przychodzącego

związana

jest z przejęciem rumskiej
centrali przez centralę
gdyńską. Ponieważ Biuro
Usług
Telekomunikacyjnych dopuściło przesyłanie
takiej informacji do sieci
GSM i ISDN, od stycznia
rozpoczęło się sukcesywne
przywracanie identyfikacji
numerów abonentów wywołujących . , powiedział

„Dziennikowi" Waldemar
Wielczyk.
Przypadki, kiedy pojawia
się także identyfikacja zastrzeżonego numeru abonenta, związane są z różni
cą technologiczną - centrala
w Gdyni jest cyfrowa, natomiast rumska analogowa.
Abonenci, których numery
są zastrzeżone, a zostały
w wyniku wprowadzenia
usługi ujawnione, mają prawo do reklamacji w TP S.A.
(ANGOJ

.

przebank to nie tylko
pieniądze i dokumenty, to
także ludzie, którzy chętnie
służą swoimi umiejętnościa
mi w rozwiązywaniu wszelkich problemów; proponują
cy nowoczesne rozwiązania
współpracy z bankiem - powiedziała pani prezes.
Życzenia przekazano także naszej gazecie.
knać, że

/SAga/

Ubiegły

Tuż

przed II wojną świa
z inicjatywy księdza
Ignacego Błażewskiego powstała drużyna harcerska
przy kościele NMP Wspomożenia Wiernych. Czas
wojny zawiesił jednak działalność tej licznej już druży
ny. Zaistniała zaraz po wojnie i z czasem nadano jej
imię Związek Harcerstwa
Polskiego - 6 Drużyna Harcerzy im. ks. I. Błażewskiego
wRumi.
Działająca obecnie druży
na powstała w 1991 roku.
Kleryk Kazimierz Chudzicki
dokonał naboru chłopców
i dziewcząt w pobliskich
szkołach podstawowych. Po
kilku miesiącach pracy oraz
przynależności
harcerzy
i harcerek do próbnej druży
ny w ZHP założonego w 1918
roku, powołano 'do legalnej
działalności 9 Rumską Drużynę Harcerską, której drużynowym był ćwik Kazimierz
Chudzicki.
tową

Nawiązania

do tradycji

Założenia ideowe ZHP
1918 nawiązywały do tradycji
harcerstwa z okresu między
wojennego, odróżniając się
od ideologii ZHP, które wówczas było organizacją wychoREKI.Atv\A _ _ _ __
wywania do życia w Polsce
omenda Hufca ZHP socjalistycznej.
W październiku 1992 roku
w Rumi i szczep harZarząd
cerski Reda organizują miało miejsce połączenie
w sobotę 8 stycznia o godz. ZHP 1918 ze ZHR. Obie orogłasza przetarg nieograniczony
9.45 w auli Zespołu Szkół ganizacje posiadały jednakowe założenia ideowe. ZHP
Ogólnokształcących w Redzie (dawna „czwórka") 1918 wcieliło się w struktury
Hufcowy Przegląd Piosenki ZHR. Statut ZHR nie przewiHarcerskiej pt. Ścieżkami duje w swoich założeniach
koedukacyjnych.
zdrowia. Jak nas poinformo- drużyn
Wytworzyła
się
sytuacja
wała wspóorganizatorka imprezy Magdalena Renkiel, sprzyjająca powstaniu nowej
instruktorka prowadząca III drużyny Powstała 51 RumGromadę Zuchową w SP nr ska Drużyna Harcerek z druia podstawowa pomieszczeń wynosi 36,72 m, powierzchnia pomocni6 w Redzie, w przeglądzie żynową dh Olą Rendaszką.
2
Natomiast 9 RDH dołączyła
uczestniczyć będą drużyny
2
oławcza wynosi 11,00 zł za 1 m powierzchni podstawowej oraz 50% ww.
harcerskie, starszoharcer- się do gałęzi męskiej
2
skie i gromady zuchowe. w strukturach ZHR. Dru powierzchni pomocniczej. Do ceny doliczo~y zostanie podatek VAT.
Prezentowane będą piosen- chem był Ryszard Szczygiel· . zawarta na okres trzech lat.
ki harcerskie, piosenki wła - ski.
We wrześniu 1995 roku
snego środowiska, utwory
mr.P. w zaklejonych kopertach, oznaczonych „Najem budynku - Dą
reaktywowano 9 RDH. Nowy
reklamujące zdrowy tryb ży
o 10 A/2" należy składać w sekretariacie Urzędu MJasta Rumi p. 204 do
cia. Warunkiem uczestnic- druh, kleryk Piotr Przyborski
twa jest wykonanie transpa-. energicznie zajął się wzna1 stycznia 2000 r. do godz. 10.00.
rentu z hasłem promującym wianiem działalności mę
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
zdrowie
oraz przygotowanie skiej drużyny harcerskiej.
500,00 zł w kasie Urzędu Miasta Rumi.
przepisu
na eliksir młodości Dokonał naboru wśród miniPrzed złożeniem oferty, oferent zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem
wraz z jego prezentacją. To strantów i chłopców przyprzetargów i projetkem umowy, które są do wglądu w Wydziale Polityki Gospodarwszystko będzie punktowa - chodzących do Oratorium.
czej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pok. 213.
ne przez jury.
Zgodnie
Wymagane będzie również uzyskanie zgody z Wydziału Budownictwa i Architek- Tą imprezą chcemy
z
założeniami
tury tut. Wydziału na zmianę sposobu użytkowania lokalu.
udowodnić,
że
harcerze
uczestniczą w kulturze miaDziś 9 RDH ma w swoich
Oferta winna zawierać imię i nazwisko oferenta (bądź nazwę firmy), datę sporzą
sta - mówi Magdalena Re- szeregach 60 harcerzy i 10
dzenia oferty, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i warunkami przetargu
zuchów w 10 zastępach.
kiel.
i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń, ofertowaną cenę, dowód wpłacenia waWstęp na imprezę jest W soboty odbywają się
dium, oświadczenie o przyjęciu warunków określonych w projekcie umowy oraz
wolny, mile widziani są zbiórki, przy ładnej pogodzie
oświadczenie na jaką działalność lokal zostanie przeznaczony.
wszyscy sympatycy idei w terenie - w różnych czę
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2000 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzę
skautowskiej i harcerskiego ściach Rumi. Styl pracy nie
du Miasta, p. 203.
zmienił się, jest taki, jaki
śpiewu.
PRZETARG------------------------~S~-9~/~~1006;;;;;.i
(az) wprowadził dh Przyborski.

Miasta Rumi

Festiwal

Zuchy

zaśpiewają

K

- Pracujemy zgodnie z zasystemu prewencyjnego ks. Bosco oraz według założeń prawa harcerskiego - mówi dh Paweł. Drużyna prowadzi bardzo
aktywny styl pracy i rozrywki.
W październiku harcerze
wyjechali do Lądu na Zlot
SRP - M „Dęby". W programie starsi harcerze odbywali
zbiórki sprawozdawczo - wyborcze oraz wybór władzy.
Dla ip.łodszych przewidziano
kominki z gitarą, gry, zabawy
manewry w terenie. Także
w październiku odbył się
w Rumi Zlot Kręgu Starszego
Harcerstwa „Drzewo Pokoju".
11 listopada harcerze 9
RDH uczestniczyli w apelu
przy obelisku Ku Czci Poległych. Tego samego dna
w Wejherowie o godz. t-.
odbył się Zlot Hufców Żeń
skich i Męskich. Obecni byli
Kombatanci i przedstawiciele wojska. Tam też nastą
pił Akt Zawierzenia Matce
Boskiej Wejherowskiej niedawno , ukoronowanej
przez Ojca Swiętego na hipodromie. Natomiast o godz
18 w Rumi dh Paweł wraz ze
łożeniami

swoją Drużyną brał udział
św w in-

w uroczystej mszy
tencji Ojczyzny.

Sprzedają świece
9 RDH bierze udział
różnego typu akcjach:
sprzedaż świec, przygotowują paczki dla ubogich,
odszukują i oczyszczają
groby poległych w czasie II
wojny światowej i nie tylko.
W ramach rozrywki wyjE,
dżają na wycieczki. Osta.
nio zwiedzali klasztor po
zakonie kartuzów
Nadal organizowane są
akcje letnie: w 1997 roku
harcerze rozbili obóz w Lubrzy. W 1999 nad jeziorem
Machliny
k/Czaplinka.
Obóz ten zgromadził 80
osób z Lądka Zagórów
i Rumi (35 osób). Obozy zawsze organizowane są
zgodnie z założeniami
twórcy skautingu Roberta
Baden Powella, który
pierwszy obóz harcerski
zorganizował w 1907 roku.
W tych odległych 'od cywilizacji miejscach harcerze
żyją według wychowania
puszczańskiego,
czyli
zgodnie z naturą oraz uczą
się szkoły przetrwania.
Tam też mają szerokie
możliwości na zdobywanie
sprawności harcerskich.
Tak licznej i prężnej 9
RDH będziemy życzyć wielu osiągnieć i sukcesów
a druhowi Pawłowi wytrwania w tej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy oraz
w

błogosławieństwa Bożego.
Danuta Perpelźca
Autorka korzystała z materiałów zawartych w książce

„Salezjanie w Rumi" oraz
rozmowy z druhem Pawłem
Drążykiem.
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KIEROWCA+ Truck, poszukuje stałej pracy, od
lutego 2000 r., tel.
(0606)51-67-12

ZIMOWISKO na Słowacji

POWYPADKOWE
najwyższe

BOLSZEWO, odnajmę
samodzielne mieszkanie,
676-63-90

602/267-534

CHAŁUPNIKÓW zatrud-

nimy. Regeneracja kaset,
thermopressing.
Gwarantujemy zbyt, dobre zarobki. Urządzenia
gratis- pracę można rozpocząć bez nakładów.
Informacje bezpłatne.
Prosimy o znaczki 3,60przesyłka polecona cięż
ka „Agora" Żeromskiego
14, 84-150 Hel
HANDLOWCÓW, akwizy1orów- atrakcyjna, samodzielna praca dla kobiet, mężczyzn. Wiek
pow. 30 lat, samochód,
telefon 0501 /267-890
HANDLOWCÓW- sprzedaż kosmetyków Oriflame, 302-47-07
KIEROWCÓW! Zlecimy
przewóz
towarów.
Gdańsk- Wrzeszcz „Ikar"
058/341-35-60. Gdynia:
· s· 058/521-77-62,
,, .... ureka" 058/624-12-15

KIEROWNIKA
cerni

tapi-

{wdrożeniowca

nowości)
zatrudni
PHP „Fat" Gdynia, zakład w Werblini, tel.
673-87-82, 673-8795, 0602/284-361

MECHANIKA maszyn
i urządzeń, elektryka zatrudnię od zaraz, Wejherowo, tel. 677-24-33
PRACOWNIKÓW
do
działu obsługi klientów
zatrudni przedsiębior
stwo prywatne Hajwam,
dealer firmy Hormann.
Wymagania: wykształce
nie wyższe techniczne
ekonomiczne, wiek
O)at, mile widziana
znajomość j. niemieckiego, tel. 678-47-70
CHAŁUPNIKÓW! Skła

danie „żabek", długopi
sów- zatrudnimy. Cały
kraj. Informacje bezpłat
ne, koperta zwrotna.
,,Menager" 99-300 Kutno,
box 107 024/355-10-38
MONTAŻ

długopisów,

iMOTORVZACJA

FIAT 125, 1985 r, 1.000
zł, tel. 058/681-74-97

FIAT 126p, 91 r., czerwony, siedzenia lotnicze, H,
tel. 671-33-92
FIAT Cinquecento, 1995
r, 900, 681-93-39
OPEL Astra 1.6, 1995,
bogate wyposażenie,
058/582-47-74,
0601 /684-603
POLONEZ 1500, 1985 r,
cena 3.000 zł, silnik po
remoncie w 1996 r,
(0604)08-93-25

POLONEZ Caro, 93 r.,
silnik 97 r., 8000 zł, 1,6,
70 tys. km, stan bdb, garażowany, tel. 671-50-78
SKODA Felicia, 1996,
okazja, 058/56-139-14,
0602/31-28-73
IZOTERMA do Żuka, po
remoncie, tel. 681-57-17

POWYPADKOWE

POWYPADKOWY, 681-73-70

WSZYSTKIE powypadkowe,
zniszczone,
058/531-28-56, 0602/6532-88

I LOKALE

I

--

~

•

-

....

A 0602/72-27-90.
Powypadkowe, zniszczone

AAAUTOS

powypadkowe
0-602/726-296
AUTA powypadkowe,
zniszczone, 0601/784002. Gotówka

JASTARNIA- działka,
projekt budowlany, 67316-26

AUTO kupię powypadkowe {kupione w salonie),
058/56-139-14, 0602/3128-73

PUCK- mieszkanie wła
snościowe , 39 m kw.,
sprzedam, tel. 673-33-50

POWYPADKOWE,
uszkodzone, zachodnie,
671-59-62, 0-604/088964

RólNE

„Fantazja"

---

...............

673-11-12

REMONTOWO- budowlane, kafelkowanie, 671-98-82

CYKLINIARSKIE, parkieciarskie, 672-0813, 0604/900-587
DŁUGI,

handel, odzysk,

Max.Okreskredytowania41ata

I lill~•u«Amt

HYDRAULICZNO- gazowe, c.o. 672-66-85,
0601 /68-73-73

REM.NE OPROCENTOWANE 4% ROCZIL
KREDYT 50 OOO z/· RATA 467 2

dowy,

minimalny wkład własny 1
max. okres kredytowania ,

OKNA PCV, Troka!,
Comfort, bezpłatny
montaż, (059)84-22047 w.19.

KREDYT10 000 zł-RATA 2~

GDYNIA

Q.606.288-497

PAlfTY lJŻYWANE, skup, sprze.
dai, oraz naprawa, (059)84·38-791,
Q.606.2B8-497

jemy

Ul.

TURYSTYKA

LJI _

zlecenie

26

WIDEOFILMOWANIE,

:ze

IHl1 - 31 - 4

T CZEW

532 - 40 - 81

Ul. Ko6clu•zkl 29
Ul.

Soildarno ś cl

NAJSTARSZA i solidna wytwórnia pustaków i bloczków na Kaszubach plus transport. Władysław Jaskowski, Golica, 83321 Mściszewice, gm.
Sulęczyno,
tel.
058/685-00-30,
058/681-62-16

9

Jw,f&;ftlt!fl~i
INSTALATORSTWO
KOLN- Hamburg- Stuttgart, codziennie, 677-0606

elektryczne
„ELGum" oferuje usługi
w szerokim zakresie
robót elektrycznych,
tel. 67-40-502, 602770-195

Szuk
poszu

Ciekawe oferty we wtorki
w dodatku „ Wokół domu".

Karnawał,

KARNAWAŁ

husky,

husky,

;

mieszkać

pragnie

dla grup

i

żyć

organizuje Pensjonat

na Zachodzie, skr. 60,

Kowalówka, Borkowo,

84-200 Wejherowo

tel. 685-84-08

SAT-VISION
montaż anten
satelitarnych
• telewizia

•

przemysłowa

• telewizia cyfrowa
• naprawy

BEZPOSREDNI importe1 firma
'

pani do lat

40, bezdzietnej, która

WYTŁACZARKA PCV
z formami do pojemników do zniczy, 059/8341-863

RUM IA, ul. Akacjowa 8

oc,

.KrexN

POSZUKUJĘ

tel. kom. 0-601 655-232

'

UDZIELAM korepetycje-

tel./fax 671-02-32

matematyka, 774-33-97

Pakiet nr 4
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adres lub telefon kontaktowy:

wni

055/247-72-37, 247-7257, 247-82-47

ŁATWIEJ

-

Tygodnik Lokalny . kupon dla osoby fizycz~ej
treść:

W poniedziałek
z Dziennikiem Bałtyckim

ROTTWEILERY, foksteriery
krótkowłose,
058/56-214-94

,~,

KOREPETYCJE- język
polski, tel. 774-33-79

RAZEM

'

BAŁTYK-

SPRZEDAM pawilon typmetal-piast, powierzchnia 60 m kw., nadający
się na każdą działalność,
tel. 671-18-99

678-56-59

39 . 7 8 - 77 ·

IVl~ń -. t< aa

IITAROGARO Qd

H llól/A/553

Stegna.
ferie,
wesela, szkolenia

SIBERIAN
0603/099-070

235 - 55 - 6"'

H etmańska

CHOJNICE

każde

Srybkol Tanio! Solidnie!

PINCZERKI miniaturowe
(ratlerki), piękne szczenięta, tel. 671-00-99

SIBERIAN
0603/099-070

,,Transnet"

li\iJ,lttiW~
ELBL ĄG

090/66-55-55,

62 1 - 82 - 6 1

Ul. 3 Ma~/31 m . 41

KREDYTY
SAMOCHODOWE

ANTENY satelitarne,
telewizyjne, centralki
telefoniczne, telewizja
przemysłowa, instalacja, serwis, 0601/6482-26

PALETY lJŻYWANE, skup, sprze.
daż, oraz naprawa, (059)84-38-1'91

090/66- 77-77. Wykonu-

REALNEOPROCENTOWANll: OD ł'/, ROCZNF

kursie komputerowym,
solidny, podejmie dowolnetto, tel.

KREDYTY
GOTÓWKOWE
KONSUMPCYJNE

cząt rzeźnych (brojleiy)żywe, cena

TRANSPORT samocho-

&1M [llł! HIHitM 0

..

KREDYTY
DLA PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH

3~ zł kg, 0-603/431-494

ROLETY, żaluzje,
okna, 627-12-17

Działka, Dom, Mieszkan ie
Rynek Pierwotny I Wtórr,v

INŻVNIER, 55 lat, po

zł

ROlNE

na zakup/zamianę
domu, mieszkania,
na zakup działki

IIEatOWO- kurnik· 5jJTZedaż kur•

minimalny wkład wła s n y ,
max. okres kredytowania 1!

lnwest

ną pracę biurową, stalą,

KREDYTY
HIPOTECZNE

INKUBATOR do wylęgu
drobiu, wraz z instrukcją
obsługi, tel. (0604)08-9325

OD9,5'4ROCZlllE
KREDYT 3000 z/. RATA 92 z/

SZUKAM PRACY

za 500-600
671-01-08

zabiegi , 0603/266917

REfilEOPROCENTOWAlłE

sprzątania

GERMANISTA, emeryt,
poszukuje pracy w hotelu
lub prywatnie, tel. 67249-25

Gdań.sk,

ul. Grunwaldzka 99/101

kredyt hipoteczny na 30 lat
oprocentowanie IO %
w skali roku.

ROBOlY ogólnobudowlane, wykończe
niowe, ply1a gipsowa,
szpachlowanie, profesjonalnie,
tel.
0501 /048-826

Bez poręczyciea

PANIĄ

do

S.A.

OFERTA
SPECJALNA

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

-Bifi

Władysławowo

BIURO BROKERSKIE

ciesielstwo,

0604/52-95-68

domu w godzinach popołudniowych,
pilnie!
0604/493-457

733

GINEKOLOG

;

676-19-03

DOMOWE naprawy
pralek automatycznych, udzielam gwarancji, Ryszard Bratnikow 671-27-35

WYCECZKI szkolne (krajowe, zaJranlczne), wynajem autokarów
Top Toum~ Słupsk (059)84·25831, (059)8ł20-991

nia, tel. 0-602/845-

ZIEMNIAKI jadalne, 4045 gr, 684-32-92 po
16.00

REMONTY, budowa, wykończenia,

307-42-16, 307-44-17

BUFET
przeszklony,
drewno orzech, z 1947 r.,
500 zł, tel. 671-38-07

2 ha ziemi, z możliwością
podziału na pól, między
Odargowem a Dębkami,
2 km od morza, tel.
(0606)26-79-45

zaminy. matura, zada-

tel. 346 12 81

Puck.

BOAZERIE, deski podlogowe, listwy, (058)34254-31

GRZYBNO, położona
przy ulicy, 1.800 m kw,
częściowo
uzbrojona.
Cena 20 zł/ m kw, tel.
0606/61-81-06

ka, matematyka: eg-

ska pizza na telefon
USŁUGI

-

· ]I

ka budowlana 977 mkw.,
zalane ławy, plany domu,
widok na zatokę, 28 OOO
zł, tel. (0602)64-43-46

wło

ORYGINALNA

GNIELDŻEWKO - działKUPIĘ

Turystyczne

ELF- Agencja Opieki
Domowej nad osobami niepełnosprawny
mi, sprzątanie mieszkań, zabiegi pielę
gniarskie, tel. 671-5925, 0-501/920-568

•

KOREPETYCJE fizy-

BETONIARKA, może
być do remontu, tel. 67161-40

67, 0602/494-672

DOM

i

Egipt,

,,Kwak" tel./ fax 673-41-

obiekt
produkcyjnomieszkalny, zamienię na
mieszkanie, grunt, 67316-26

Bytów 059/822-32-60,
Grudziądz 056/46384-97; Kościerzyna
686-58-06, 686-26-42;
Starogard-Gd. 77514-99;
Słupsk
059/842-50-29

zimą-

Biuro

WŁADYSŁAWOWO

82-99; 532-01-80;

Włochy;

Tunezja, Cypr, Tajlandia,

WEJHEROWOcentrum, do wynajęcia piekarnia, piec gazowy oraz
lokal uży1kowy z garażem, informacja telefon.
672-28-22

AUTOGLAS sprzedaż, montaż . Tel. cały
kraj 94-49, Tczew
Malbork 055-272-

MERUCHOMOSCI

egzotyka

KARTUZY. Pomieszczenie trzykondygnacyjne,
z rampą za- i wyładunko
wą, o pow. 482 mkw, ul.
Gdańska 1, 681-26-66
(7.00- 15.00)

spalone, ,0-602/282-830

CADILLAC- długa limuzyna, tanio! 771-11-08

wacja, Austria,

magnetowidów, radioodbiorników, magnetofonów. Sprzedaż, naprawa pilotów,
transport,
Rumia
1000- lecia 6, 671-0106

Sło

we, narty- Polska,

KUPII;

telewizorów

sylwester, wczasy zimo-

ceny, 0-

ZAOPIEKUJĘ się małym

dzieckiem u siebie w domu, tel. 673-41-26

NAPRAWA

święta,

30. 01- 11. 02,

11
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CO ZROBIĆ żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA DARMO

podpis

ZOSTAW KUPON
W LOKALNYM
BIURZE OGŁOSZEŃ

WRZUĆ KUPON 00 NIEBIESKIEJ

PRZESMJ KUPOM POCZTĄ

PRZEŚLU FAKSEM
• do lokalnego biura ogloszen
• do gdańskiego biura ogłoszeń
fax (058) 300-35-08

• pod adresem lokalnego biura oglosień
• pod adresem gdańikiego biura ogłoszeń
So-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9111
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GONIEC
RUMSKI

Rumia Janowo

Nasz plebiscyt sportowy
ruszył na dobre. Do redakcji wpłynęły już
pierwsze kupony.
Wypełniający plebiscytowe kupony kibice mają obecnie trudniejsze zadanie niż
a latach ubiegłych. Podział
na najlepszych i najpopularniejszych to pierwsze utrudnienie, a drugie - to brak
przy pierwszych kuponach
listy najpopularniejszych.
Dziś zamieszczamy już
pierwsze nazwiska z tej gru py. Jeden z Czytelników pytał, która część plebiscytu
jest ważniejsza - otóż według zamierzeń organizatorów obie są tak samo ważne
z tą tylko różnicą, że w częć
ci dotyczącej wyboru najlepszych postawione zostały
warunki, które spełniła wą ska grupa wyczynowców
najwyższej klasy; natomiast
popularność jest innego rodzaJu oceną wyników i wy-

uczestniczących w plebiscycie rozlosowane zostaną tra dycyjnie nagrody rzeczowe
ufundowane przez organizatorów. Nową nagrodą jest zaproszenie na Bal Sportu dla
dwóch osób. Zaproszenie to
wylosowanę zostanie w redakcji „Gońca" w dniu 27
stycznia, a więc wśród tych,
którzy dostarczą do tego terminu kupony do redakcji.
Dziś także zamieszczamy
pierwsze typowanie eksperta, którym w tym numerze
jest Jolanta Król, która
w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji zajmuje się organizacją imprez sportowych.

-■
■

Justyna Dawidowska

~ lekkatletyka

1■ Marzena Okońska

Potkański ~

zeglarstwo

■

Maran

■

Aleksandra Wesołek• karate

unihokej

·■ Maciej Szymański • lekkatletyka
· Lista sportowców, na których ooctano gtosy przy wyborze najpopularniejszych:
■ Krzysztof GaJewsk
■ Dariusz Hebel
■ Jacek Kaszubm ski
■ Marcin Manteuffe
■ Jacek Miller
■ Madej SzymanbKl
■ Ryszard Wejnar

.. ,
.

PLEBISCYT
NA SPORTOWCA RUMI 1999
Nalpopularniejszy

.Najlepszy
1
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Oprócz licznej rzeszy
lekkoatletów Rumskiego
Klubu Sportowego oraz
działaczy klubu przybyli na
nie . zastępca burmistrza
miasta Witold Reclaf, czło
nek Zarządu Miasta Zbigniew Januszewski oraz delegat Pomorskiego Okręgo
wego Związku Lekkiej
Atletyki Henryk Fiedorowicz.
Wśród zaproszonych gości dostrzec można było
także radnego Eugeniusza

Naczk oraz Maciej Komorowski oraz sztafeta chłop
ców 4x100m w składzie:
Andrzej Mielewczyk, Maciej Komorowski, Daniel
Żarkowski i Dariusz Marszałek.

Za wielki sukces całej
grupy
lekkoatletycznej
młodzieży z Rumi należy
uznać zdobycie drużynowe
go wicemistrzostwa województwa
pomorskiego
w kategorii młodzików, rumianie przegrali jedynie z
renomowanym zespołem
SKLA Sopot, w pokonanym
polu zostawiając zespoły
z Gdańska, Tczewa, Kwidzyna, Gdyni, Pucka i Skórcza.

(imię

1

I
l
I
i
I

Kierownik klubu Kazimierz Bielicki przedstawił
dorobek rumskich lekkoatletów. Z podsumowania
wynika, że lekkoatleci RKS.
zdobyli w 1999 r 38 medali
na zawodach rangi mistrzostw Polski, makroregionu i okręgu - w tym po
14 złotych i srebrnych oraz
10 brązowych.
Bez wątpienia najcenniejszym medalem jest
brąz zdobyty przez Justynę
Dawidowską na MP młodzików w Bydgoszczy.
Srebrym medalem mistrzostv: okręgu juniorów
młodszych w dziesięciobo
ju, najtrudniejszej specjałności lekkoatletycznej pochwalić

i nazwisko)

się może

Miarą postępu były też

zdobyte klasy sportowe.
Wyniki kwalifikujące do
uzyskania III klasy u
skali: Justyna Dawidows.,.... ,
Marzena Grubba, Magda
Sychowska, Bartosz N aczk,
Łukasz Słupkowski i Daniel Żarkowski. W ub. roku
trzecią klasą pochwalić się
mogła jedynie Marzena

Grubba. Trójka zawodników uzyskała IV klasę:
Emilia Borchman, Grzegorz Dopart i Dariusz Marszałek.

Zaproszeni goście bardzo podkreślali, że sezon
był udany i życzyli jednocześnie jeszcze lepszych
wyników w roku 2000.

Łukasz

I Słupkowski, na szczególne
I
wyróżnienie zasługują też
(adres)
I ~ zdobywcy srebrnych med a mistrzostw makroregionu
L- _____________________ ______ __ _JI liMarzena
Grubba, Bartosz

Kazimierz Bielicki

REKLAMA

Pod d ktando
fa orytów
IAJ dniach

11 - 12 grudłfV nia odbyły się XIV

Otwarte Mistrzostwa Rumi
w Tenisie Stołowym.
Tegoroczny turniej zgromadził rekordową liczbę 84
uczestników, w tym blisko
jedną
trzecią
stanowili
„przyjezdni" Świadczy to o
dużej popularności rumskiej
imprezy w Trójmieście. Od
wielu lat biorą w niej udział
'byh-..i aktualni zawodnicy
z całego Wyt>rzeża, reprezentujący różne kategorie
wiekowe. Mistrzost\va przebiegały pod dyktando faworytów Jedynie w kategorii
grą

Z uroczystego podsumowania minionego sezonu
lekkoatletycznego wynika, że był on bardzo udany.

Grzegorz Miller~ lekka atletyka

RUMIA

Tenis sto łowy

zaskoczył

najlepszego ·

Zwarę.

należy że

młodzików

tytuł

r

stępów.

Jeszcze raz przypomnieć
w części dotyczącej
wyboru najlepszego sportowca na kupon należy wpisać trzy nazwiska z listy kandydatów, natomiast przy wyborze najpopularniejszego
kibice mogą wpisywać dowolne nazwiska swoich ulubieńców, mogą to być także
ci, którzy kandydują do miana najlepszego. Dziś po raz
pierwszy publikujemy listę
sportowców, na których oddano głosy przy wyborze
najpopularniejszych.
Obie listy: na najlepszych
i najpopularniejszych drukujemy w porządku alfabetycznym. W śród Czytelników

L1Sta sportowców kandydujących o
, sportowca Rumi w 1999 r:

Lekkoatleci
podsumo ali sezon

swą

Marcin Kosidowski, wygrywając w finale z liderem
klasyfikacji Grand Prix,
Wojciechem Riggą. Ciekawie
zapowiadała się rywalizacja
w kategorii seniorów. Obyło
się jednak bez niespodzianek. Zwyciężył pewnie Marek Andrzejczak. O kolejną
lokatę zaciętą walkę stoczyli
Ryszard Szczepiński i Eugeniusz Górecki. Ta dwójka
wprowadziła spore ·zamieszanie wśród najlepszych
w tej kategorti. Ostatecznie
drugie miejsce zajął Ryszard
Szczepiński, trzeci był E. Gó-

OBSŁUGA

BHP

SZKOLENIA
WYPADKI
INSTRUKCJE

PORADY KADROWE
DORADZTWO PRAWNE

recki, co pozwoliło tym gra czom wysunięcie się na czołowe miejsca w klasyfikacji
Grand Prix. Tradycyjnie już
organizator Miejski Ośro
dek Sportu i Rekreacji uhonorował najlepszych pucharami, nagrodami rzeczowymi, a dla najmłodszych dodatkowo przygotował „słod
kie" konkursy.
MIRA

Hildebrandt
REK.lAlłA OOO
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(obok Urzędu Pracy)

od dnia 21 grudnia 1999 r. wynosi:

OKNA I DRZWI

1. RACHUNKI BIEŻĄCE
2. WKLADY AVISTA
3. RACllUNKl OSZCZI,:Dl\:OŚCIOWO-ROZUCZ.E"l'l.;IOWE
4. LOKATY TERMINOWE:

7-c.lniowe
14-Jniowe
21-Jniowe
I -miesięczne

Z PCV I ALUMINIUM

3-micsit;czne

fr.TI ~::STEMY R~:~

2. Daniel Lis

3. Krzysztof Lisińs ki

~!~~

■ Młodzicy

1. Marcin Kosidows ki
2. Wojciech Rigga
3. Kamil Szalczyński

o'V-(\

óO~\)

4-miesięczne
5-micsięcznc
6-miesięczne

9-miesi1rczne
12-miesi1rczne

,~0i\~ ~~\{\C
\l~ ~ •i '(~

S,00%
7,00%

IO,()()'J'-

>

10,00%
10.40%
10,80%
11.80%
12,00%
12,75%
12,85%
13.()0%
13,30%
13,60%
13,90'1/o
14.90%

2-miesięczne

,

24-miesięczne

(l,e

■ Juniorzy

~

1 Tomasz Chodub k1
2. Darte Selan
3. Stanisław Czoska

~~ /ł//4

-~if

~

-=::;,:t\\\\\ \lflt 60 \~~
~
\\t\\l

_,- Pt,'v7 - r

■

Seniorzy
: l: Marek' Andrze3cza

5. LOKATI' DYNAMICZl\'E

6. LOKATY RENTIERSKIE

RUM'ii UL SOBtr:-rKl'r:-GO 19

.,,,

,:;J.

~ TEL 67131 91,
~ TEL/FAX 671-90-80

rii

,:;

13.40%
13,70%

OD 12,40% DO 13,60%

7. KREDYTY

PROCENTOWEJ

ul. Opolska 6, t
Sopot. ul. ffaffm:r

8

12-miesięczne
24-miesięcrne

{)I)

17,00%

9. KREDYTY RATALNE O STALEJ STOPIE

Gdańsk-Przymorze,

2 Ryszard Szczepiński
3. Eug niusz Górecki

1. Adrianna-Rad
2. Anna Ellwart

84-230 Rumia, ul. :\lorska 21. telJfax 671-00-38, tel. 671-26-39

TEL. (O 58) 672 67 50

PRODUKCJA'i MONTAŻ

stawiają się następująco:
■ Kategoria kl. VI i ml.odsi
. Krzysztof Szydłowski

■ Dz1ev.tczęt

'i Hill!

BANK SPÓŁDZIELCZY w RUMI

OPROCENTOWANIE
WKŁADÓW I LOKAT TERMINOWYCH
OSZCZĘDNOŚCIOWYCH ORAZ KREDYTÓW
W BANKU SPÓLDZIELCZYM W RUMI

BIURO BHP WEJHEROWO
ul. I Bryg. Panc. WP 32

to rodzaj 1el!larny lłl<3zując,,/ s•

~

Ostateczne wyniki XIV
mistrzostw Rumi przed-

~l~=a
00

OPROCENTOWANIE PODANE JEST
W STOSUNKU ROCZNYM

Gdvnia. ul. Lni na 1

GJrnia: ul. Chwarznieńsk

Gd.i·nia. ul. WielkopaMa
Gdynia. ul.Pik. D4bka 165. tel. 625Reda. ul. Jana Pawia Ir tel.!fax 67&-,fl..J/ C.

od 0.8% m-cznie

11

...
kwartalna kapitalizacja odsetek

S·6084/A/1006

