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Podwójne
dokumenty na te
same zlecenia,
dokumenty
podpisywane
przez byłą
wicewójt z datą,
gdy jeszcze nie
pełniła tego
stanowiska

Szczególny jubileusz

przedstawił

wczoraj Zarząd
Gminy Kosakowo.
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RADA MIASTA

~

się, rozmowną starszą panią, pamiętającą

się opłatkiem

i złożyli sobie
życzenia.
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Swoje spotkanie
wigilijne miały
dzieci
z Przedszkola
Samorządowego

nr 2. Zaprosili na
nie również
wielu gości,
rodziców
i personel
przedszkola.
Starszaki

się odwiedzają.

przygotowały

jasełka.
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Kto przygarnie UKS?
Uczniowski Klub
Sportowy Rumia,
zrzeszający

kolarzy,
do tej
pory przy
Ognisku Pracy
Pozaszkolnej.
Zanosi się jednak
na koniec
młodych

działał

współpracy.

str. 16

Żyjąc

jeszcze czasy narzeczeńskie. Urodziła się
w Rumi w 1912 roku - jej rodzice mieli gospodarstwo w Zagórzu. Pan Franciszek
urodził się w 1904 roku w Aleksandrowie
koło Jarocina i przybył w latach 20. na Wybrzeże do pracy przy budowie Gdyni.
Przez całe życie pracował jako stolarz.
W 1939 roku był jednym z obrońców Kępy
Oksywskiej i został wzięty do niewoli. Spę
dził rok w obozie jenieckim w Niemczech.
Pani Gertruda wojnę przeżyła w Rumi.
Ślub wzięli 27 grudnia 1935 roku w Urzę
dzie Gminy w Rumi, który mieścił się
wówczas w budynku na rogu ulic: Wybickiego i Derdowskiego. .Mieszkają teraz przy
ruchliwej ulicy Grunwaldzkiej, która przed
wojną, jak wspominają, była cichą, lipową
aleją i nazywała się inaczej. Trochę narzekają na hałas i ruch uliczny oraz agencję
towarzyską, z której odgłosy nie pozwalają
czasem zasnąć.
Państwo Ciechelscy mają syna i córkę, która mieszka z nimi i opiekuje się rodzicami.
Mają czterech wnuków i czterech prawnuków. Wszyscy mieszkają niedaleko i często

, świątecznej
atmosferze.
Radni podzielili

~

pożycia małżeńskiego

przez tak długi czas, byli świadkami rozwoju naszego miasta. Dziś władze Rumi wzię
ły udział w ich święcie.
Dostojni jubilaci nie wyglądają na swój
wiek. Pani Gertruda jest prosto trzymającą

Ostatnia w tym
roku sesja Rady
Miasta upłynęła
w miłej

SPORT

Fot.Andrzej Gojke

państwo

i radośnie

r

burmistrz Witold

-lecie
ob;, chodzili
Gertruda i Fran 6
ciszek Ciechelscy z Rumi.
razem

Świątecznie

--- - -- --

odwiedził

Serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym
Nowym Roku,
wieku i tysiącleciu
wszystkim Czytelnikom
,,Gońca Rumskiego''
składa

zespól redakcyjny

Fot. Andrzej Gojke

Z okazji osiągnięcia tak okazałego stażu
małżeńskiego wizytę w domu jubilatów
przy ul. Grunwaldzkiej złożyli zastępca
burmistrza, Witold Reclaf i kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego, Maria Kisicka.
Przedstawiciele władz miasta złożyli najstarszej w Rumi parze małżeńskiej serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności
oraz wręczyli bukiet kwiatów i upominek.
Był szampan, kawa i ciasta. Wspominano
zamierzchłe czasy przedwojenne i mówiono o współczesnych, codziennych sprawach, gdyż państwo Ciechelscy są wciąż
aktywni i pogodni. Zapewne dzięki temu,
że jesień życia spędzają wśród grona bli- _
skich i kochających ich ludzi.
Barbara Miruszewska
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11 Styczeń
20-letni mieszkaniec Gdańska Marcin K. został zatrzymany w jednej z rumskich aptek podczas próby wyłu
dzenia za pomocą fałszywej recepty, anabolików o wartości blisko 2,5 tys. zł.
14-letnia dziewczynka stała się ofiarą gwałtu na ulicy
Fabrycznej. Rumska policja ujęła sprawcę w marcu.
Okazał się nim rówieśnik ofiary Tomasz E.

i;;

Luty

Policja przeprowadziła dwie akcje antynarkotykowe.
Odkryto 350 porcji amfetaminy; ukrytych w salonie bilardowym i agencji towarzyskiej.
Czteroosobowa grupa przestępców napadła i okradła
studenta w kolejce SKM. Policji udało się ująć sprawców: 58-letniego Franciszka G., 17-letniego Tomasza K.,
16-letniego Grzegorza W oraz 15-letnią Agnieszkę K.

11

Marzec

Ponad 270 butelek alkoholu oraz 122 paczki papierosów bez akcyzy; a także sprzęt elektroniczny pochodzą
cy z kradzieży znalazła policja w lokalu Adama L.
■

■

,

11 KwIec1en

1 grudnia Konrad Haga został mianowany nowym
skarbnikiem miejskim. Decyzja ta wywołała wiele
kontrowersji, głównie ze względu na negatywną
opinię Komisji Finansowo-Budżetowej. Dziś
przedstawiamy Czytelnikom Konrada Hogę.
Urodził się przed 55 laty
w Gdańsku, a zasady ekonomii poznawał w Wyższej
Szkole Ekonomicznej w Sopocie. Na tyle dobrze, iż jako
jeden z dziesięciu polskich
studentów został wysłany
w 1968 r. na praktykę do
portu w Antwerpii. Wysoka
średnia ocen z 5-letnich
studiów (4,5) i bardzo dobry
dyplom zapewniły mu pracę w Zakładach Nawozów
Fosforowych. Pan Hoga nie
osiadł jednak na laurach,
w latach 1977-79 ukończył
podyplomowe studia z Ekonomii i Organizacji Inwestycji na UG, a w między
czasie został zastępcą dyrektora ds. ekonomicznych
pruszczańskiego Transrolu
i od 1978

wciąż piastuje stanowiska
kierownicze.
- Moja ponad 30-letnia
praca zawodowa nie była
przypadkowym skakaniem
z firmy do firmy Cala dekadę pracowałem w organiza cjach budownictwa rolniczego, gdzie wspólnie z dr.
Stanisławem Michałowskim
odnieśliśmy duży sukces

z zakresu organizacji i za rządzania

w firmie
Transr o 1,
także

we

wdrażaniu

elektronicznego
przetwarzania danych wtedy jeszcze na maszynach ODRA. Przedstawiając
swoją kandydaturę komisji,
chyba zrobiłem to zbyt
skromnie, gdyż słuchacze
mogli odnieść wrażenie, że
w ogóle nie znam się na finansach - tłumaczy zamieszanie wokół swojej osoby
no\vy skarbnik.
Tymczasem z powodzeniem zajmował się sprawami handlowymi i finansowymi przedsiębiorstw handlowych, produkcyjnych
i transportowych, pełnił też
funkcję głównego księgo

wego w Przedsiębiorstwie
U sług Remontowych Portów Morskich PORTREM.
W czasach wdrażania
reformy gospodarczej
założył i prowadził
własną firmę han dlową, później spół
kę

z o.o., a także odfirmy leasin-

dział

r

Trzech mężczyzn napadło na listonosza w Rumi Janowie. Dzięki pomocy mieszkańców policji udało się
schwytać sprawców
Trzej bandyci napadali na przechodzących tunelami rumian. 17-letni Michał W oraz 27-letni Arkadiusz A zo~tali ujęci przez rumskich policjantów.
Zaginął 21-letni Piotr Polkowski. Akcja poszukiwania
przybrała bardzo duże rozmiary. Tymczasem zaginiony
odnalazł się po miesiącu. Nie wiedział co się z nim
działo przez ten czas.

11 Czerwiec
W Zakładzie Produkcji Aerozoli doszło do groźnego
wybuchu. Zginął 42-letni pracownik firmy Wiesław Sz.

gowej, która osiągała 5 mln
zł obrotu rocznie. Nieobce
są mu też zagadnienia formalno prawne. W ostatniej
pracy na stanowisku prezesa sopockiej Spółdzielni
Mieszkaniowej Przylesie
rozwiązał w szybkim czasie
nierozwikłany od kilku lat
problem odbioru nielegalnie zbudowanych kotłowni.
- Działalności w zakresie
finansów samorządowych
nie znalem od strony samorządu, chociaż opracowałem dla gmin nie jedną
ofertę leasingową i stąd
specyfikę w części znam.
Ale nadszedł czas, abym i tę
wąską specjalizację bliżej
poznał

- zapowiada pan

Haga.

Wydawałoby się, ŻE: .

tak intensywnym życiu za wodowym nie może być
czasu na jakiekolwiek inne
zajęcia. Tymczasem pan
Hoga łączy hobby z pracą
społeczną.
Udziela się
w Związku Kynologicznym, w którym przez 4 kadencje pełnił funkcję wiceprezesa i dla którego orga - '
nizował wielkie, międzyna rodowe wystawy psów
w Sopocie.
Od 1964 r. śpiewa także
w chórach, gdzie pełnił
funkcję prezesa najpierw
Towarzystwa Śpiewaczego
im.
Nowowiejskiego,
a obecnie Stowarzyszenia
im ks. prof. Orszulika.
A jeszcze bardziej
prywatnie, nowy s1 •
nik spełnił już t
obowiązek - jako
110śnik ekologii posadził
niejedno drzewo, wybu dowal w Osowie dom
i ma aż trzech synów.
(gost)

a Lipiec
Przez 4 dni nieznane były losy 23-letniego Tomasza
Orzeszke. Wszystko skończyło się szczęśliwie.

Sierpień
Policjanci znaleźli 1500 paczek papierosów oraz 29 butelek alkoholu o wartości ponad 6 tys. zł. Towar znajdował się u 40-letniego rumianina Bogusława B.

11 Październik
Dwaj uczniowie SP nr 10 telefonowali do szkoły z informacją o bombie. Ewakuowano wszystkie dzieci. Policji udało się ustalić „żartownisiów"

11

Listopad

Nieznani sprawcy porwali rumskiego leśniczego. Wygo do lasu i grozili śmiercią. Ostatecznie uwolnili

wieźli

swą ofiarę

Grudzień
150 tys. dolarów zarządali porywacze za uwolnienie syna mieszkańca Gdyni. Podczas odbierania okupu policjanci ujęli trzech mężczyzn. Okazali się nimi mieszkańcy Rumi: Dari...!lsz L., Andrzej B. i Rafał S.

radny, cztonek Komisji
Firmnsowo~Budżetowej

Pan Hoga był jedynym
kandydatem, z którym rozmawiała
Komisja Finansowo-Budżeiowa
Pozostałych poznat jedynie burmistrz Klaw1ter. Podcza::,
spotkania z komisją pan Haga wypadł bardzo źle.
Przedstawił się jako człowiek bez merytorycznego
przygotowania do sprawowania tej funkcji. Przyznał, że nu:
pracował do tej pory w jednostkach budżetowych i nie zna
prawa budżetowego oraz podatkowego. Nie potrafi także
obsługiwać komputera. Są to umiejętności niezbędne w pran
skarbnika miejskiego. Dlatego wynik gfosowania komisji był
dla niego niekorzystny. Dziewięciu jej członków negatywnie
wypowiedziało się o jego kandydaturze, a zaledwie dw6ch
wstrzyma fa się od głosu. Jednak w czasie posiedzenia Rad,
Miasta zapadła inna decyzja. Burmistrz Klawiter
przekonywał, że pan Haga jest najlepszym kandydatem na to
stanowisko. Uważat że sprawdzi się w tej funkcji i wziął na
siebie odpowiedzialność za jego pracę. To przekonało
radnych
D() tej pory me mwlem merytorycznego kontaktu z pracą
nowego skarbnika. Nie był obecny na posiedzeniach Komis;;
Finansowo-Budżetowej, a na sesji nie-zabierał głosu
Powiedziałem mu, że mam nadzieję iż zmaże niekorzystm
wrażenie jakie na początku wywołał i sprawdzi się w tej
odpowiedzialnej pracy

burmistrz miast
Na ogłoszenie prasowe dotyczące
zatrudnienia na stanowisku skarbni
ka miejskiego napfynęlo tylko 5
zgłoszeń od osób zainteresowanych tą
~ 1 A. o,,JK
pracą. Po zapoznaniu się z ofertami, na rozmowy kwalifikacyJ
ne, które odbyły się w obecności pani sekretarz Tarczyńskiej.
burmistrza Knopa i mojej, zaprosiliśmy dwóch najbardziej od·
powiednich kandydatów. Pozostali bqdi nie spełniali kryteriów,
bądź też mogli podjąć pracę dopiero za kilka miesięcy, my zaś
potrzebowaliśmy skarbnika niemalże od zaraz.
Na .vyborze pana Hagi zaważyło jego doświadczenie. Przez
wiele lat zajmował się opracowywaniem analiz ekonomicznych,
która to umiejętność jest bardzo przydatna i pożądana w pracy
skarbnika miejskiego. wyróżnia się również sporym doświad
czeniem w zarządzaniu różnego rodzaju przedsiębiorstwami
i co ważniejsze, znajomością zasad współpracy z instytucjam;
finansowymi, w tym tak ważnymi dla funkcjonowania gminjak
Narodowy czy Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska.
Uważam, że powyższe umiejętności przydadzą się na stanowisku skarbnika, którego praca nie polega wyfqcznie na wylicza
niu budżetu,
Wprawdzie pan Iloga nie pracował w samorządowych orga
~ach finansowych, ani nie byt skarbnikiem miejskim, jednak
większą wagę przykładam do jerJO doświadczenia. Dlatego zde
cydowatem się zaproponować radzie tę kandydaturę.

(arcy

Rumski

■ Goniec Rumski Tygodniowy dodatek lokalny do „Dziennika Bałtyckiego" Ukazuje się z piątkowym wydaniem 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, 671-00-01 Sekretariat wydania: Gdańsk, tel. 301-20-27. Biuro reklamy: Rumia, tel./fax (058) 671-24-47, Gdańsk,

tel./fax (058) 300-32-60 do 84.
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Kosakowo

o

obecny. wóJt
gminy Kosakowo
- Ponieważ członkowie Zarządu
Gminy zamieszani w ujawnione
ostatnio działania poprzednich zarzą
dów nie chcieli zrezygnowat z pełnionych funkq1 popros1tem
popierających mnie radnych, aby glosowali za odwołaniem zarządu. W najbliższym czasie przedstawię kandydatów nowego
zarządu, w którym znajdą się niektórzy czronkowie zarządu

Podwójne dokumenty
na te same zlecenia,
ale z różnymi kwotami, dokumenty podpisywane przez byłą
wicewójt z datą, gdy
jeszcze nie pełniła tego stanowiska oraz
zlecenia na kwotę 80
tys. zł podpisane tylko przez ówczesnego
wójta przedstawił
wczoraj Zarząd Gminy Kosakowo.

odwołanego w

były wójt gminy Kosakowo
Wniosek o pożyczkę, który składa
liśmy jest sprawdzany przez wiele
ludzi zanim gmina otrzymafundusze. Jeśli któryś z dokumentów jest
podpisany tylko przeze mnie i brakuJe na mm podpisu mnego
członka zarządu, to prawdopodobnie jest to błąd urzędnika,
który powinien dopilnowat, aby na dokumencie znalazł się tez
i q.rugi podpis.
·

Nieprawidłowości

tych
dopatrzył się obecny wice'
, gminy Kosakowo HenJ.:, •..: Palczewski. Sprawdza nie ubiegłorocznych dokumentów rozpoczął po tym,
jak w Urzędzie Gminy zaczęła się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Udostępniając kontrolerom
żądane dokumenty zaczął
on zwracać uwagę na kolejne nieścisłości.

Identyczne a inne
- Z wykształcenia jestem
inżynierem elektrykiem, ale
ukończyłem podyplomowe
rachunkowości
studium
oraz finansów i tylko dzięki
temu mogłem wykryć wiele
nieprawidłowości w gminnych dokumentach - mówi
wicewójt Palczewski.
ajpoważniejsza z nich
,,,.yłudzenie przez gminę
1''\1:11n zł pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska. Wyłu dzenie było możliwe dzięki
fałszywym danym jakie
otrzymał WFOŚ. Obecny
wicewójt dotarł do dwóch
identycznych dokumentów
z tą samą datą, jednak
z różną kwotą realizowanej
inwestycji. Różnica wynosi
aż 4,5 mln zł. Jego zdaniem
przerobienie dokumentu
pozwoliło wykazać większy

koszt budowy kanalizacji
w gminie, a to było warunkiem uzyskania pożyczki.

ubiegty piątek.

Gmina uchodzi za

jedną

z bogatszych w regionie.

Wicewójt Palczewki dysponuje też dokumentem
podpisanym i opieczętowa nym imienną pieczęcią byłej wicewójt.
- Data na dokumencie to
luty 1999 rok. Jednak ta pani wicewójtem została dopiero w kwietniu 1999 roku,
czyli trzy miesiące później mówi Henryk Palczewski.

Czuje

się zagrożony

- Dysponujemy dokumentami, które świadczą
o pomijaniu i naruszaniu
ustawy o zamówieniach publicznych. Pan Glapa próbował wymusić na mnie
odwołanie dwóch członków
zarządu i mianowanie go
wicewójtem. Twierdzi, że
znajdzie sposób, aby mnie
do tego zmusić. Czuję się
zagrożony i złożę doniesienie do prokuratury - mówi
obecny wójt Andrzej Czaplicki.
- Nie widziałem dokumentów, którymi dysponuje obecny Zarząd Gminy;

więc

Fot. Andrzej Gojke

nie mogę powiedzieć,
one dowodem po-

ne rok po tym, jak stały już
fundamenty hali.
Radni gminy będący
pełnienia
przestępstwa.
w opozycji do obecnego Za Najważniejsze jest to, iż
gmina wzbogaciła się i mi- rządu Gminy zarzucają zalion zł spoza budżetu .. rządowi brak efektywności
Dzięki tym środkom budow pozyskiwaniu dodatkowana jest kanalizacja. Za- wych środków dla gminy.
rząd atakuje,
ponieważ
Złożyli też wniosek o odwoatak jest najlepszą formą łanie zarządu.
obrony - mówi Romuald
Głosowanie nad odwoła Glapa.
niem zarządu odbyło 22
grudnia 2000 r. Zarząd odPodkopana hala
wołano czyli jest to druga
Innym przykładem nie- zmiana Zarządu Gminy Koprawidłowości w wydatkosakowo w tym roku.
waniu środków budżetu W kwietniu br. radni odwogminy w ubiegłych latach, łali Zarząd, którym kierował
zdaniem obecnego Zarządu Romuald Glapa. Wójt AnGminy; ma być dokument drzej Czaplicki ma 30 dni na
zlecający wykonanie dodatprzedstawienie
nowych
kowych prac ziemnych przy kandydatów do zarządu
budowie hali sportowej
Samorząd gminy Kosa w Mostach. Koszt tych prac kawo to 18 radnych. Gmina
to 80 tys. zł. Dokument jest uchodzi za bogatą. Jej tegopodpisany jedynie przez roczny budżet to 10 mln zł.
Romualda Glapę, byłego W przyszłym roku będzie
wójta gminy Kosakowo. o 7 mln wyższy. Zdaniem
Obecny wicewójt zastana- zwaśnionych samorządow
wia się dlaczego dodatkowe ców jest o co walczyć.
prace ziemne zostały zleco(sms)
czy

są
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Ireneusz Michałkowśki
dyrektor ekonornkzno-finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony śródowiska
i Gospodarki Wodnej
Z gmmą, której mamy przekazać dotację
cywilnoprawną i jeżeli z punktu widzenia

podpisujemy

umowę

tej umowy wszystko

jest zgodne z prawem, nie ma powodów do zmiany decyzji
o przyznaniu dotacji. Jeżeli gmina nie posiada wfasnych środ
ków, nie będzie w stanie wykonać określonego umowq zadania.
Wówczas podpisana umowa zostanie wypowiedziana
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Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11. tel. (058) 300-32-60, fax 300-32-66;
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6.1d (058) 661-43-14, 620-78-40, fax 661-43-06:
Elbląg, ul. Rybacka 35. tel. (055) 236-52·33. fax 236-52-37;
Stupsk, ul. Filmowa 3d. tel. (059) 840·32-40, fax 842-26-80;
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SAT-VISION
•

MATIZ / LANOS / NUBIRA / POLONEZ / LUBLIN Ili / CITROEN BERLINGO

montaż

anten
satelitarnych
• telewizia
przemysłowo

§

i

• telewizia cyfrowa ~
• naprawy
Cf)

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

□a DEKOR 'i\'3Pa\f>O/o
Ol<NA DRZWI
drewno, PCV, ALU
PRODUKCJA I MONTAŻ

Salon sprzedaży
Rumia. Kosynierów 11, tel. 671 ·51 · 15
tel./fax 671-55-33
Rlie:

Gdynia,
Gdynia,

Kcyńska

15, tel./fax 623-71 ·20
1O, pawilon 15,

Podchorążych

tel./fax 625-97-06
Sopot. Halfnera 8, tel./fax 555-04-22

ZŁOTA

NOWOROCZNA PROMOCJA

Na najbliższe 6 dni przygotowaliśmy dla Państwa, zupełnie wyjątkową ofertę Noworoczną,
dzięki której można zaoszczędzić nawet 10 OOO zł. Co więcej, aby kupić nowego Matiza, Lanosa,
Nubirę, Lublina 1H c.zy Citroena Berlingo nie trzeba posiadać zdolności kredytowej, zaświadczeń
o zarobkach, zatrudnieniu ani żyrantó
Nie trzeba rówriież angażować dużyc
ponieważ I wptata
·
a więc nawet 390

GABINET KosMETYCZNY

ISARA I

oferuie:

• profesjonalną pielęgnację twarzy i ciała
()\o
• masaże
~ 4'
• przedłużanie i zdobnictwo paznokci
~~
• porady odnośnie wizażu i stylizacji ~

Zabiegi wykonywane są na kosmetykach francuskiej firmy THALGO

Rumia, ul.
679-41-11

Dąbrowskiego

22
0502 15-41-59

·Ale'co„ nc1j

w Złotej.N .
·raty są tak niskie, ze s ać na n
Oferta dotyczy 20 umów promocyjnych,
dlatego wskazany jest pośpiech!

tt'l:11!.Y!
2~tygodniowe

wczasy GRATIS!!!
--------.,., ... -....
..,._

Zapraszamy do salonu firmowego w CHOJNICACH:
OT ,,·A. Libera" Stary Rynek' 9/10,' tel. (052) 397:34.19
A-104tQll.1062

.

ZAOPATRZY

Dąbrowskiego 147 KAZDĄ BU DOW~ W:

Rumia, ul.
tel. 679-51-15

• ceramikę budowlaną
• cement, wapno
• kleje, farby, tynki
• wełny i styropian
• papy i pokrycia dachowe
• pozostałe materiały budowlane

Rada Miasta

W skrócie

■

11 Wejherowo
ŚPIEWAJĄCE PRZEDSZKOLAKI. W Wejherowskim
Centrum Kultury odbyła się VII edycja Konkursu Piosenki Przedszkolaka.
Do konkursu zgłosiło się 50 wykonawców wyłonio nych
w eliminacjach placówek przedszkolnych i klasach zerowych szkól podstawowych. W przeg.lądzie piosenki
zaprezentowały się wszystkie przedszkola z terenu
Wejherowa, Redy; Rumi i Gościcina oraz klasy zerowe
ze szkól podstawowych w Bolszewie, Gościcinie, Wejherowie, Choczewie oraz Łęczycach. W jury zasiedli: Radosław Kamiński, Tomasz Fopke, Beata Felczykowska
i Elżbieta Lieder. Komisja po wysłuchaniu piosenek
konkursowych postanowiła zakwalifikować następują
cych wykonawców do udziału w konkursie galowych
w czerwcu z okazji Dnia Dziecka: Antoninę Czoskę i Jana Krota z Przedszkola Samorządowego nr 1, Annę
Choroszuchę i Roberta Żebrowskiego z Przedszkola Samorządowego nr 2, Angielikę Skierkę i Martę Gułajską
z SP nr 6, Michalinę Tańską z SP Sióstr Zmartwychwstanek, Michała Wencla z Przedszkola Samorządowe
go nr 4, Julię Gliwę z Prywatnego Przedszkola Skrzaty;
Katarzynę Gordziej z Przedszkola Samorządowego nr 3
z Wejherowa, a także Julianę Tiszer i Karola Langa z SP
w Bolszewie oraz Przemysława Piepera z Przedszkola
Pod Topolami w Rumi. Wszyscy wykonawcy otrzymali
dyplomy i nagrody w postaci kaset magnetofonowych.
(D.D.)

EKONOMICZNE, EKOLOGICZNE KOTŁY GRZEWCZE „HAJNÓWKA"
spalające odpady, drewno, trociny, słomę, węgiel

··

Profesjonalna chemia budowlana
FUGI ŻVWIQNE
DODATKI DO BETONÓW
TECHNOLOGIA IZOLACJI ~CIAN i TARASÓW
POSADZKI ŻVWIQNE

· ■

I

Ostatnia w tym roku
sesja Rady Miasta
upłynęła w milej świą
tecznej atmosferze.
Radni podzielili się
opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Nie zabrakło też kolęd m.in.
w wykonaniu Chóru
św. Cecylii.
Obrady ostatniej w drugim tysiącleciu sesji przebiegły niezwykle sprawnie.
Do tego stopnia, że prezydium rady było całkowicie
zaskoczone takim obrotem
sprawy. Konieczne było zarządzenie dodatkowej przerwy Bowiem rajcy wyprze- Chór św. Cecylii wprowadzili precyzyjnie zaplano- dził radnych w świąteczny
wany harmonogram. W bły
Fot.Arkadmsz Cyman
skawicznym tempie ustalili nastrój.
wysokość stawek podatku
nie więcej niż w ubiegłym
od nieruchomości, od środ roku - pofoformował Radę
ków transportowych oraz Józef Lanc, przewodniczący
opłat za posiadanie psów.
Komisji Statutowo-UstrojoPodjęto także decyzję o powej. - Jednak sierpniowa
bieraniu opłat za reklamy
ustawa ograniczająca zaumieszczane na działkach
robki w samorządach lokalnależących do gminy
Radni zadecydowali tak- nych spowodowała, że tó
burmistrz stracił najwięcej.
że, że wzrosną opłaty za koDlatego
podjęliśmy taką
rzystanie
z
rumskich
przedszkoli. Nowo powsta - decyzję.
Po dwóch godzinach obłym ulicom nadane zostały
rad
do radnych przyłączył
nazwy.
Przyjęto
także
,,Gminny program profilak- się ksiądz Tadeusz Gut.
tyki i rozwiązywania pro- Złożył im świąteczne i noblemów alkoholowych na woroczne życzenia. W spół
2001 rok" Radni zajęli się nie zaśpiewano kilka kolęd.
Rajcy podzielili się opłat
również kwestią nagrody
kiem. Wszystkiego dobrego
dla burmistrza.
- Postanowiliśmy przy- życzyli sobie niezależnie od
przekonań i przynależności
znać nagrodę w wysokości
8 tys. zł. Jest to zdecydowa- partyjnej.

Przewodnicząca Rady Miasta, Joanna Żurek, łamie
się opłatkiem

z burmistzem Janem Klawiterem.
Fot Arkadiusz Cyman

Chłodny

grudniowy wieczór umilił radnym Chór
św. Cecylii. Wykonał najpopularniejsze pieśni bożo
narodzeniowe. Występ spotkał się z dużym zainteresowaniem - ostatnią kolędę
wykonano· połączonymi siłami chóru i Rady Miasta
Rumi.
Sesję zakończyły zaproszenia do odwiedzenia

świąteczno-sylwestrowych
imprez w naszym mieście.

Radny Aleksander Kubina
zaproponował udział w wigilijnym spotkaniu dla ubogich i bezdomnych. Natomiast przewodnicząca •.
anna Zurek zachęcałct..,_ ·
wspólnego przywitania nowego tysiąclecia na stadionie miejskim.
(arcy)

REKLAMA

ogłaszaj się!
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ZIMA TUZ-TUZ, CZAS NA SKODf JUZ
rata leasingu:
cena
opłata wstępna

okres leasingu:

680,49 *
25 344, 26 •
5 068,85 •
48 m-cy

- UBEZPIECZENIE
W CENIE SAMOCHODU
- HOMOLOGACJA VAN GRATIS
I'

I

• PLN NETTO
Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9/11,
tel. (058) 300-32·60, fax 300-32·66;
Gcfynia, ul. Starowiejska 17/6,
tel. (058) 661-43·14, 620-78-40, lax 661-43-06;
Elbląg, ul. Rybacka 35,
tel. (055) 236-52·33, fax 236·52·37;
Słupsk, ul. Filmowa 3d,
tel. (059) 840-32-40, fax 842-26-80;

ogłaszaj się!
si1<oteni'1

Stacje Paliw
z dostawą do domu
po konkurencyjnej cenie

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

PLICHTA Autoryzowany Dealer Skody
Weiherowo, ul. Gdańska 13c
tel. 677-53-91, 677-53-92
677-53-98, 672-78-08

ZAPRASZAMY
pon.-pt.8-18
sob. 8 • 15
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Pismiono Kaszebsczi Zemi
Ceżje

Na kaszubskim wawelu

■ Opłatkowe zeńdzenia

Album „Kaszubi w Ziemi Świętej" promowano
po mszy w Katedrze
Oliwskiej, w auli Jana
Pawła 11.

Legitymacje nowym członkom kartuskiego partu wrę
prezes ZKP prof. Brunon Synak. Z lewej Grzegorz
Wydrowski, w środku Andrzej Pryczkowski. Fot.J.Antonowicz
czył

Opracowali go Artur Jai Mariusz SzmidAlbum jest fotogra-

błoński

t

KARTUZY. CHMIELNO. W odzialach Zrzeszenia Ka-

.:ą rejestracją najważ
niejszych zdarzeń w Ziemi

i.

Świętej między 18 a 25

września.

Jeden z pierwszych egzemplarzy otrzymał ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski.
We wstępie do książki
napisano: ,,Po raz pierwszy poza granicami kraju,
w świętym mieście Jerozolimie Kaszubi umieścili
tablicę ze słowami Modlitwy Pańskiej w swoim ję
zyku. Przypieczętowali
w ten sposób obecność ję
zyka kaszubskiego w Kościele".

Szczególnie za wielkie
wsparcie przy wprowadzaniu kaszubszczyzny do
li gii dziękował arcybis
wi prezes ZrzeszeIlh4
aszubsko - Pomorskiego, prof. Brunon Synak. Słowa Ojca Świętego

ks.

W promocji albumu „Kaszubi w Ziemi Świętej" wzięło udział mnóstwo ludzi.
Fot. Eugeniusz Pryczkowskl

z Gdyni i Sopotu oraz postawa duszpasterza gdań
skiego ma w tej sprawie
ogromne znaczenie.
- ,,Chwała na wiżawach
Bogu, a na zemi ubetk
ledzóm dobri wole" - rozpoczynając życzenia po-

wtórzył z ewangelii przeczytanej przez Zbigniewa
Jankowskiego abp T. Gocłowski. - Kaszubi mają
wielką rolę do spełnienia
w kształtowaniu postawy
obywatelskiej mieszkań
ców naszego regionu dzię-

ki wartościom, które prezentują.
W trakcie składania ży
czeń emitowany był ponadgodzinny blok reportaży z pielgrzymki.

Jan Antonowicz

infułat Stlnisław

Bogdanowicz
proboszcz Bazyliki Manackiej
w Gdańsku, inicjator
pielgrzymki Kaszubów

l\Jt.Arcblwum

- Miałem szczęście trzy razy być w Ziemi Świętej i rzeczywi~cie
wielkie wrażenie robi Góra Oliwna i kościół Pater Noster.
Sześć lat temu bytem z pielgrzymką z parafianami z Bazyliki
Mariackiej i wtedy nas uderzyło, że byłoby rzeczą wspaniałą,
gdyby wPater Noster znalazła się tablica z „Ojcze Nasz" wję
zyku kaszubskim. Kilka osób zwróciło na to uwagę, że byłaby
to wielka promocja języka i wielkie kreatywne wydarzenie integracyjne dla tej spolecznoścl która przecież nas emigrantów
powojennych ze Wschodu wchłonęła, przyjęła serdecznie
· i przyczyniła się do naszego rozwoju.

Gdańsk

czec

metropohta gdański
- Dzisiaj mogli§my dotknąć żywej
kaszubszczyzny. Wysluchali~my
ewangelii o narodzeniu Chrystusa
w pięknym języku kaszubskim. Drodzy Pa11stwof Pilnujmy
tych wartości. Jesteśmy na przełomie czasu. Czas 2000/2001,
nowy wiek. Myślę, że odrodzenie kaszubszczyzny w naszym
czasie jest wielką zasługą wielkich ludzi, ale my wszyscy musimy to współtworzyć. Dlatego zasiadam z Wami przy stole
i życzę, byście wszyscy pilnowali tego, co jest najcenniejsze:
życia religijnego, moralnego, rodzinnego, języka kaszubskiego i tego, co się z tym wiążt. Z tym wchodźmy w nowy wiek,
· w nowe tysiąclecie.

szubsko - Pomorskiego odbywają się spotkania opłatko
we. Part kartuski łamał się opłatkiem 15 grudnia. W licznie wypełnionej sali Centrum Kultury byli m.in. prezes
ZKP prof. Brunon Synak, starosta Janina Kwiecień, przewodniczący Rady Miasta Henryk Pietras i prezesi kilku
terenowych oddziałów ZKP z powiatu kartuskiego. Podczas spotkania prezes ZKP w Kartuzach Hubert Hoppe
wręczył legitymacje członkowskie kilku nowym zrzeszeniowcom, a wieczór uświetniły grupa przebierańców pod
kierunkiem Idy Czai i chór prowadzony przez Małgorzatę
Kuchtyk. Podczas uroczystości po raz pierwszy zaprezentowano album „Kaszubi w Ziemi Świętej".
W Chmielnie świąteczne życzenia składano 17 grudnia.
Spotkanie poprowadził prezes partu Antoni Czaja, a ży
czenia członkom oddziału złożył ks. kanonik Andrzej Miszewski i przewodniczący Rady Ryszard Cierocki. Atrakcją wieczoru była projekcja filmu wideo z pielgrzymki
Kaszubów do Ziemi Swiętej.

li Promocja i reaktywowanie partu
SIANOWO. 16 grudnia w Domu Pielgrzyma odbyła

się promocja tomiku wierszy „Na jimia Boscze" Eugeniusza Pryczkowskiego. Sianowo jest rodzinną parafią
autora. Kilka wierszy dotyczy_ okresu bożonarodzenio
wego, dlatego-prezentacji towarzyszyły kolędy w dłu
go oklaskiwanym wykonaniu zespołu Bazuny z Żuko
wa oraz dzielenie opłatkiem. Gratulacje składali m.in.
prezes Zrzeszenia prof. Brunon Synak, w.icestarosta
kartuski Mirosław Wenta i burmistrz Kartuz Kazimierz Borzestowski. Ważnym punktem spotkania zorganizowanym głównie przez kartuski part ZKP i Wydział Kultury Urzędu Miasta było reaktywowanie Sianowskiego Oddziału ZKP.

■

Start studium dla szkólnech na UG

Piecki. Jubileusz

Liturgia i msza po kas ubsku
P

ierwsza msza z liturgią po kaszubsku
w Gdańsku Pieckach odbyła się 29 listopada 1998
roku, w 21 rocznicę powstania parafii. Stało się to
za sprawą księdza proboszcza Wojciecha Chistowskiego i księdza Romana Skwiercza.
26 listopada ks. Roman
odprawił

jubileuszową

mszę uświetnioną piękny-

mi pieśniami kościelnymi
w wykonaniu Koleczkowian. Zespól śpiewał także
na spotkaniu po mszy
w salce parafialnej.
W ciągu dwóch lat stworzyła się wspólnota Kaszubów tej dzielnicy, zwanej
niesłusznie „Moreną". Niektórzy z członków są
rdzennymi mieszkańcami
Piecek i Migowa, wiosek
włączonych do Gdańska
dopiero kilka lat po wojnie.

Przedtem należały one do
samodzielnej gminy Łosto
wice. Większość uczestników· mszy przybyła do
Gdańska z innych części
Kaszub po wojnie.
Uczestnicy wspólnoty
co miesiąc przygotowują
odczyty na temat ważnych
postaci Kaszub, np. Antoniego Abrahama czy ks.
bp. Konstantyna Dominika. Organizują także wycieczki. W tym roku byli

na zjeździe Kaszubów
w Helu, zabawie z "dwójką" w Pucku oraz na najważniejszym
modlitewnym spotkaniu u stóp
Królowej Kaszub w Sianowie, 16 lipca br.
Organizacją mszy i spotkań zajmują się Zygmunt
Stenka, Hipoliot Hewelt,
Hildegarda Onoszko, Anna
Breza, Stefan Słupski i inni.

Jan Antonowicz

Wśród słuchaczy kursu są nauczyciele, dyrektorzy
szkół, działacze regionalni i miłośnicy kaszubszczyzny.
Fot. Eugeniusz Pryczkowskl

GDAŃSK. Ruszył kurs dla nauczycieli dający kwalifika-

cje do nauki języka kaszubskiego w szkołach. Uczestniczy w nim czterdziestu słuchaczy, bo tylko tyle można
było przyjąć z ponad stu chętnych. Kurs jest finansowany
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kierownikiem
został prof. Jerzy Treder. Konsekwencja działaczy Komisji
Oświaty przy ZG ZKP, a przede wszystkim zaangażowa - _
nie wiceministra edukacji Wojciecha Książka doprowadziły do rozpoczęcia studium.
Pierwsze zajęcia odbyły się 16 grudnia br. Oficjalna inauguracja zajęć odbędzie się 13 stycznia 2001 r.

Jan Antonowicz
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■ Ksitżki

W oparciu o

dla młodzieży

WIELKI KACK. Z inicjatywy Klubu ZKP w Wielkim Kacku
tworzona jest biblioteka kaszubska, z której korzystać ma
przede wszystkim młodzież dzielnic Kacka i Karwin. Zbieraniem książek zajmuje się nauczycielka Alicja Stankiewiecz ze Szkoły Podstawowej nr 46 na Karwinach. Dotychczas udało zebrać około trzydziestu pozycji z literatury kaszubskiej. Działacze klubu ZKP w Wielkim Kacku zachęca
ją wydawców i kolekcjonerów cassubianów do nieodpłat
nego przekazywania książek dla biblioteki.
W planach jest powstanie drugiego zbioru kaszubskich
książek przy kościele św. Wawrzyńca w Wielkim Kacku,
gdzie co miesiąc odprawiane są msze święte z kaszubską
liturgią słowa. Ten księgozbiór miałby służyć mieszkańcom
Kacka.
Następna msza kaszubska odbędzie się 14 stycznia o godz.
8. Natomiast na pasterce wierni mieli okazję wysłuchać
czytania, fragmentów modlitwy wiernych i kolędy w języku
kaszubskim.

■ Z rtk

W "Pomeranii" z paź
dziernika 1993 pisano
o powołaniu Sianowskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego.
W artykule czytamym.in.:
„Sanktuarium Matki Boskiej
Królowej Kaszub w Sianowie cieszy się szczególnym
kultem. Corocznie przybywają tu liczni pielgrzymi.
Należy więc, mówiono (na
zebraniu założycielskim) zapewnić temu miejscu kultu
i odpustowych uroczystości

do rąk

ZAŁAKOWO, BUKOWINĄ CEWICE. Nie słabnie

zainteresowanie wspomnieniami Mariana Majkowskiego „Na kaszubskich pustkach". Dzięki
zaangażowaniu dyrekcji
szkół podstawowych
w Załakowie (powiat kartuski) i Bukowinie (powiat
lęborski) zorganizowano
spotkania z autorem 20
W Bukowinie kaszubskie
grudnia. Pomiędzy tymi
pieśni śpiewały Mareszcz".
wsiami leży Skrzeszewa,
Fot. Eugeniusz Pryczkowsld
miejsce akcji wspomnień
i urodzenia Majkowskiego. Powiaty dzieli rzeka Bukowina,
dawna granica polsko-niemiecka. W obu szkołach frekwencja była wysoka. Mieszkańcy mówili, że pojedyncze
egzemplarze, które wcześniej dotarły do wsi krążą z rąk do
rąk. I

- Jestem niezwykle poruszony tak wielkim zainter~sowaniem - mówił ponadsiedemdziesięcioletni autor. - Załuję,
że mało jest osób starszych, które pamiętam z młodości.
Ale prawdą jest, że wielu z nich należałoby szukać na sierakowickim cmentarzu.
W obu szkołach nauczyciele i uczniowie przygotowali programy słowno - muzyczne. Uznanie budziła znajomość rodzimego języka, a przede wszystkim zaangażowanie dzieci
szkolnych w kultywowaniu tradycji. Szczególna tu zasługa
dyrektora Piotra Leszczyńskiego i Sabiny Drywy, nauczycieli z Załakowa oraz dyrektora SP w Łebuni Grażyny Piechowiak, która zarządza także filią w Bukowinie. Ponadto
w Bukowinie kaszubskie pieśni śpiewały "Mareszczi", coraz bardziej znany zespół folklorystyczny z Cewic. Przy organizacji spotkań znaczącą pomoc wykazał także Leszek
Smentoch, dyrektor Zespołu Szkół w Cewicach i p. o. dyrektora Gminnego Centrum Kultury, który 25 listopada
zorganizował podobnie udaną promocję.

Jan Antonowicz

•
ORDA
N
Pismiotw Kaszebsczi Zemi :!;~~~~~i!~}!tktor prowadtący:
.

chrześcijańskie wartości

Dodatek kaszubski do ,,Dziennika Baltyckiego''. 80-894 Gdań~k, Targ Drzewny

odpowiednią
regionalną
oprawę, a także zadbać o ka szubską liturgię słowa mszy
świętych". Part powstał 31
lipca tegoż roku. Niestety, po
krótkim czasie jego działal
ność ustała.

.

Służyć

ludziom

gać o realizowanie potrzeb
społeczności, na przykład
budowę gimnazjum w Stani-

szewie.

·Atrakcyjny teren
Bez wątpienia szansą na
gospodarczy rozwój tego obszaru jest turystyka. Dzięki
sanktuarium oraz niemrykłym w skali całych Kaszub
rezerwatom
przyrody
w okolicach Staniszewa
i Mirachowa, w tym wyjątko
wym grotom z piaskowca
i diabelskiemu kamieniowi,
teren ten jest bardzo atrakcyjny. Niestety, brakuje odpowiednich działań ze strony zainteresowanych. Trudno tu liczyć na ludzi z zewnątrz. Wieloletnie zaniedbania ze strony władz kartuskich, sięgające czasów
PRL, są aż nadto widoczne.
Inicjatywę powinni więc wykazać parafianie z Sianowa
i Mirachowa. Do tego jednak
konieczna jest płaszczyzna
dla wspólnych działań. Może

Fragmenty liturgii w języ
ku kaszubskim na wielkich
odpustach w Sianowie czytane są od początku lat 90.
Często biskup także witany
jest w rodnej mowie. REKLAMA

Odpust Matki Boskiej Szkaplerznej, który odbył sh~
lipca tego roku. Organizacja tychże odpustów byłaby
istotnym elementem działalności sianowskiego partu.
Fot. Eugeniusz Pryczkowskl/Archiwum

nią być

przede wszystkim "Na jimia Bosczen, w sobotę
Zrzeszenie Kaszubsko-Po- 16 grudnia br. Wówczas
morskie dbające o interesy zdecydowano, że zebranie
kaszubskich społeczności wyborcze będzie po sumie
"Jl oparciu o odwieczne war- 14 stycznia 2001 r. Z kolei 7
stycznia zespół „Kaszuby"
tości chrześcijańskie i regioz Kartuz zaśpiewa kilka konalne.
Pierwsze spotkanie po- lęd kaszubskich podczas
święcone
reaktywowaniu ·mszy świętej o godz. 9.
partu odbyło się przy okazji
Jan Antonowicz
promocji tomiku wierszy

Szczególną
kaszubską
oprawę odpust miał 16 lip-

ca br. Wówczas w organizację włączyły się ościenne

party ZKP Od pewnego
czasu trwają rozmowy nad
reaktywowaniem sianowskiego oddziału.
Part ten służyłby przede
wszystkim lokalnej społeczności. Głównym polem
działalności powinno być
rozsławianie sanktuarium
poprzez oprawę odpustów;
a przede wszystkim oży
wianie ruchu religijnego
i pielgrzymkowego w ciągu
całego roku. Oddział konsolidowałby

społeczność

dawnej gminy Sianowo.
Wówczas zdecydowanie
skuteczniej można zabie-
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EUiłOTRUCK

Dculer i Serwis DainllerChrysler
I

Ciągnik i

siodłowe

z kompletem spoilerów,
W naszej ofercie manowy wytrój wnętrza, kli- my również korzystne
matyzacja, ogrzewanie warunki finansm"·,mia.
postojowe, pneumatyczne zawieszenie kabiqy
oraz specjalny lakier.
Nasze samochody objęte są-pełną 2 letni,1 gwa-

Mercedes-Benz Actros
w specjalnej limito\vanej
edycji EUROTRUCK
2000. W wyposażeniu seryjnym: silnik 400 KM
Euro 2 lub Euro 3. tarczowe hamulce z ABS
i ASR, skrzynia biegów rancją. Przygotowaliśmy
sterowana joystickiem, dla Pmistwa nowe przy-.
duże przestronne kabiny stępne ceny.

Mercedes-Benz
PRZYSZŁOŚĆ MOTORYZACJI

El 'ROTR UCK. 8J~OI O Strn,zyn k. Odn1hkn. ul. StarognrdLka S
td. (0~8) 6~2 Ol 48, (058) ti82 20 J7, ~8
'
fox (O:i;s) MU Ol ,ł~
A

R-14019/A/884
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Goni

,B.umsk

Wielka Orkiestra

Wigilia w przedszkolu

I
Swoje spotkanie wigilijne miały dzieci
z Przedszkola Samorządowego nr 2.
Zaprosili na nie również
wielu gości, rodziców i personel przedszkola. Starszaki przygotowały jasełka.
Oczywiście z pomocą rodziców, którzy pomogli im
w przebraniu się za anioły,
pasterzy i królów. Na gitarze
przygrywał dzieciom katecheta, ksiądz Darek z paraf,

W Rumi także zagra Wielka Orkiestra ~wiątecznej
Pomocy.
Spółdzielni

za-

Mieszkaniowej Janowo
om Kultury
7 stycznia 2001 roku na imprezy
prasza w
D
związane z akcją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
niedzielę

. odwyższenia Krzyża

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Kwestowanie
zacznie się o godzinie 14. Imprezę rozpoczną występy
artystyczne rumskich przedszkoli. Przedszkolaki przygotowują przedstawienia i piosenki, które będzie można
zobaczyć od godz.14. O godzinie 15.30 Zespół Pieśni
i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar" wystąpi
z koncertem „Kolęd i pastorałek". Zespół Teatralny II LO
w Rumi przygotował występ na tę okazję. O godz.17 odbędzie się koncert Kwartetu Smyczkowego Akademii
Muzycznej w Gdańsku - ,,Klasycy i nie tylko". Kwestować będzie młodzież z I i II LO w Rumi. Jeżeli ktoś z Czytelników ma pomysł na przyłączenie się do wspólnej za bawy może się zgłosić do Domu Kultury SM pod numerem tel. 671-82-93.

Jtego. Po spektaklu
wszyscy podzielili się opłat
kiem i życzyli sobie wiele
radości. Na specjalnie przygotowany poczęstunek zaprosił personel przedszkola. Przedszkolaki opuszczały placówkę z uśmiechem
na twarzy, dumne ze swojego występu. Każde z dzieci
niosło do domu świąteczną
paczkę od Świętego Mikoła
ja.
(arcy)

(doM)

Ostatnie przygotowania do

występu.

Fot.AFP

Dzieci

grały

jak prawdziwi aktorzy.

Fot.AFP
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OKNA PCV, DRZWI PCV
Na tyczenie klienta:

.
. .
- okucia I szyby antywłamaniowe
- szyby termofloat oraz
dźwiękoch~onne

- s~prosy międzyszybowe
- nietypowe kształty

Rumla, ul.

Oębogórska

Wykonu)smv rownlet:

- ogrody zimowe
ł""'/
_ fasady
1.,,, KBE'

.. , .,

A

N

o.,,.,..,

NAJLEPSZV

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

Q] CENTRUM DYSTRYBUCJI
I

SOKÓŁKA OKIEN I DRZWI
~

OKNA I DRZWI

SKŁAD

fu~~

HANDLOWY

I

Biuro Handlowe
Stala Wystawa Budownictwa
Gdańsk, ul. Beniowskiego 5

Miszewko 23
80-297 BANINO
4 ~i4-

I

BIURA SPRZEOAżv MIESZKAŃ
Wejherowo, ul. Sienkiewicza 11 tel. 672 4910
DH Jantar tel. 677 09 61
Agencja Michalak tel, 872 45 38
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Goniec
.

Polska
S Król
Pierwszym królem Polski był Bolesław Chrobry; syn
Mieszka I. Koronacja miała miejsce w roku 1025, na
krótko przed jego śmiercią . Jednak jako faktyczną datę
jego królowania uznać można rok 1000. Podczas zjazdu
gnieźnieńskiego cesarz Otton III dokonał bowiem symbolicznej koronacji.
Powstanie Królestwa Polskiego umocniło pozycję kraju
w Europie. Władca Polski stal się lennikiem cesarza,
jednocześnie jednak był równy wszystkim pozostałym
monarchom.

Styczeń

li Cirunwald
15 lipca 1410 roku połączone wojska polskie i litewskie
pokonały rycerstwo zakonu krzyżackiego. Wynik bitwy
zadecydował o ostatecznym złamaniu potęgi Krzyża
ków. Jednocześnie Polska Jagiellonów zaczęła odgrywać
znaczącą rolę na arenie europejskiej. Niestety; zwycię
stwo nie zostało w pełni wykorzystane. Trzy wieki póź
niej Prusy; państwo wyrosłe na pozostałościach zakonu,
dokonały rozbioru Polski.

li Unia
Ukoronowaniem dążeń zjednoczeniowych Polski i Litwy był akt unii uchwalony w 1569 r. w Lublinie przez
sejmy obu państw. Od tej pory istnieć miało jedno pań
stwo - Rzeczpospolita Obojga Narodów. W nowym organizmie wspólny był monarcha, sejm i polityka zagraniczna. W pozostałych dziedzinach zachowano dotychczasową specyfikę. Efekty unii utrzymały się aż do rózbiorów.

B Rozbiory
W latach 1772, 1793 i 1795 trzy państwa sąsiednie - Austria, Prusy i Rosja - dokonały podziałów terytorialnych
państwa polskiego. Był to efekt słabości państwa polskiego. Wszelkie próby reform były blokowjlne przez
silne ugrupowania magnackie. Próby uratowania Polski,
jak Konstytucja 3 maja czy insurekcja kościuszkowska,
nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Państwo polskie zniknęło z mapy Europy na 123 lata. Próby odzyskania niepodległości poprzez powstanie (w latach
1830, 1846, 1863) przynosiły jedynie wzmożenie antypolskiej działalności zaborców. Odrodzenie Polski nastąpiło dopiero po I wojnie światowej.

■ Niepodległość
klęski

Niemiec i Austro- Węgier w I wojnie
oraz niepewnej sytuacji Rosji Radzieckiej,
powstała szansa na odrodzenie państwa polskiego. Największe rezultaty przyniosła akcja dyplomatyczna,
przede wszystkim Ignacego Paderewskiego. Dzięki jego
zabiegom idea niepodległej Polski znalazła się w planie
prezydenta USA Wilsona. Działania kontynuowano
w czasie konferencji pokojowej w Wersalu. W jej efekcie powstało państwo polskie, jednak jego ostateczne
granice nie zostały określone.
Wkrótce młode państwo musiało bronić się przed
znacznie potężniejszym wrogiem. Bolszewicka Rosja
dążyła do eksportu rewolucji komunistycznej do Europy zachodniej. Na jej drodze stanęło państwo polskie.
Dzięki ogromnej ofiarności narodu i świetnej taktyce
na polu bitwy; udało się uratować kraj. Polska mogła
nadal istnieć.
W skutek

Sąd

- 1.01 -

w· Rumi -

Otwarcie

Zamiejscowego
Wydziału Cywilno- Karnego
Sądu Rejonowego w Gdyni
z siedzibą w Rumi.

Skaldowie -

- 9.01 W

kościele

NMP Wspomożenia Wiernych zespół Skaldowie wystąpił z misterium
,,Moje Betlejem".
- 9.01 - WOŚP - VIII
rumski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w DK Janowo.
-

- 14.01 -

Przyjechał

po

.koks• - Oszust

przyłapany
wyłudzenia ana-

na próbie
bolików z rumskich aptek.
- 20.01 - Nagrodzeni - Za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie
oświaty,
kultury
i sportu Nagrody Burmistrza
otrzymali: poetka Stanisła
wa Mazurek, społeczny gospodarz kortów tenisowych
Andrzej Szeleźniak, opiekun
dzikich
boisk
Tadeusz
Odowski i prowadzący ligę
Salezjańską Jacek Grzybek.

- 23.01 - Kaplica poświę
cona - Abp Tadeusz Gocłow
ski poświęcił kaplicę nowej
parafii pod wezwaniem Bło
gosławionego Edmunda Bojanowskiego.

światowej

- 28.04 -

- 8.02 - Narkotyki w loka-

lach - Rumska policja przeprowadziła

akcje, krórych
efektem było wykrycie 350
porcji amfetaminy

- 19.02 - Rumscy kibice

wybrali -

Rozstrzygnięcie

plebiscytu na sportowca roku - najlepszym kibice wybrali Grzegorza Millera, najpopularniejszym został Dariusz Hebel.

24.02 w

Marszałek

li li wojna światowa
Państwo

Marzec

Demokracja

- 26.03 - Dzieci na scenie
- Po raz czwarty w Domu
Kultury w Janowie odbył się
konkurs dla najmłodszych
wokalistów „Od Janowa do
Opola"
- 27.03 - Po latach - Obchody 55 rocznicy wyzwolenia Rumi spod okupacji niemieckiej.

Opracował

(arcy)

Rumi przyjechali wójtowie
i sołtysi z litewskich Świę
cian.

- 28.04 wrócił
wrócił

Wojciecha

Wyszedł

i nie

- Piotr Polkowski nie

z pracy do domu.
W jego poszukiwania zaangażowały się liczne osoby
Cała sprawa była niezwykle
tajemnicza.

Maj
- 18.05 - Tour w Rumi Z

wizytą

w naszym

mieście

przebywał

Czesław Lang.
Z władzami miasta ustalono
trasę Tour de Pologne 2001.

urodziny obchodziła
Podstawowa nr 6.

Szkoła

Czerwiec
- 4.06 - Jak w .Archiwum

r - Piotr Polkowski niespodziewanie

wrócił

do domu.
Okoliczności jego odnalezienia były równie zagadkowe
jak samo zaginięcie.

- 18.06 - W krajowej elicie

- 1.04 - Gwiazdy w Rumi Występ

- Z wizytą do

- 23.05 - Dostojna .jubilatka· - Swoje czterdzieste

Kwiecie ń

W 1989 roku, wobec kryzysu gospodarczego i groźby
strajków; władze PRL zgodziły się na dialog z opozycją.
Po obradach okrągłego stołu przystąpiono do demokratyzacji ustroju państwa. Plan Balcerowicza posłużył
przejściu do gospodarki kapitalistycznej. Przywódca
„Solidarności" Lech Wałęsa, laureat Pokojowej Nagrody
Nobla, został prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
Wojska radzieckie opuściły kraj. Polska została człon
kiem NATO i zmierza do Unii Europejskiej.

Zaprzyjaźnieni

samorządowcy

Rumi - Jubileuszowa XX

sesja Rady Miasta Rumia,
której gościem był marsza łek Sejmu Rzeczypospolitej
Maciej Płażyński.

niemieckie od zakończenia walk w 1918 roku
dążyło do odzyskania ziem utraconych na rzecz Polski.
Walka przybrała na sile, kiedy swą pozycję w III Rzeszy
umocnił Adolf Hitler. Jednak Polacy nie godzili się na
żadne ustępstwa. W tej sytuacji 1 września 1939 roku
Niemcy zaatakowały nasze granice. Armia polska nie
była w stanie im sprostać, szczególnie wobec agresji
ZSRR 17 września.
II wojna światowa przyniosła Polsce wiele cierpienia
i ogromne straty Na blisko 50 lat wepchnęła kraj w zależność od ZSRR.

Pierwszoligowa drużyna unihokeja OKS Janowo (dawna „Czwórka" ).

Luty

Młynar

skiego i pochodzącej z naszego miasta znanej aktorki
Joanny Kurowskiej w Domu
Kultury w Janowie.

- 4.04 - Napadli i wpadli Napad na listonosza w Rumi
Janowie. Policja ujęła sprawców dzień później

- Drużyna unihokeja OKS
Janowo po turnieju barażo
wym awansowała do I ligi.

-18.06 - Sukces florysty -

czystej sesji w Juracie rady
miast Rumi, Redy, Wejherowa podjęły wspólną uchwałę o utworzeniu MTK.

z Ośrodków Terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

- 15.09 - 50 lat banku -

nął w efekcie wybuchu
w magazynie zakładu produkcji aerozoli.

Swój jubileusz obchodził
Bank Spółdzielczy w Rumi.
- 16.09 - Pod żaglami - Po
raz pierwszy odbyły się
w Pucku Regaty o Puchar
Burmistrza Miasta Rumi.

Lipiec

Odbyła się już szesnasta

- 1.07 - Południe do pół
nocy - Na Helu spotkali się

wała

mieszkańcy całych Kaszub.
Przez Rumię przejechał
specjalny pociąg - Transcassubia.

- 20.09 - Kongres Baltica
2000 - Nasze miasto odwie-

- 21.06 - Wybuch w fabryce - 42-letni mężczyzna zgi-

- 18.07 - Rumianin wrzą
dzie - , Pochodzący z Rumi
senator Edmund Wittbrodt
ministrem edukacji
narodowej.
został

Sierpień

- 6.08 - Kaszubska zabawa - Już po raz siódmy na
stadionie miejskim odbył się
Jarmark Kaszubski. W tym
roku odwiedziła go również
delegacja górali.

- 25.08

- Dni Rumi

w Hultsfred - Rumscy samorządowcy

złożyli

wizytę

w zaprzyjaźnionej szwedzkiej gminie Hultsfred.

Janusz Zabłocki z Rumi zajął
IV miejsce na międzynaro
dowym konkursie florystycznym w stolicy Filipin,
Manili.

Wrzesień

- 21.06 - Małe Trójmiasto
Kaszubskie - W czasie uro-

gląd Przedstawień

- 12.09 - Terapia przez
sztukę

- W Domu Kultury

,,Janowo"
nych.

odbył się

Występowali

I PrzeTeatralaktorzy

- 18.09 - Bieg Pokoju edycja zawodów: Wystartorekordowa liczba
uczestników - 327

dziły delegacje ze Szwecji
i z Litwy Samorządowcy wymieniali się poglądami na
temat funkcjonowania rodziny we współczesnym
świecie.

- 30.09 - Koszykówka
w Rumi -Swój pierwszy
mecz w II lidze koszykówki
rozegrała nowa drużyna
w naszym mieście - Viking
Rumia.

Październik
- 2.10 - Mamy

halę

-

W obecności m.in. marszał

ka Sejmu i abp. Tadeusza
Gocłowskiego

odbyło

się

uroczyste otwarcie hali widowiskowo- sportowej.
- 13 .10 - Śpiewali z Hanią
- W janowskim DK odbył się
koncert Hanny Banaszak.

- 14.10 - Zabawa z policją
- Po raz pierwszy swój festyn zorganizowali rumscy
policjanci. W parku Żelew-

piątek

29 grudnia 2000 r.

Świat
■ 5ch.1zma
~J
W XI w. pogłębiały się różnice pomiędzy wschodnim
a zachodnim chrześcijaństwem. Bezpośredni spór pomiędzy papieżem Leonem IX a patriarchą Michałem
Cerulariuszem zakończył się w 1054 roku wzajemną
ekskomuniką i zerwaniem jedności Kościoła. Odłam
wschodni znalazł się pod silną kontrolą cesarza bizantyjskiego. Natomiast dla chrześcijaństwa zachodniego
rozpoczął się okres rywalizacji papieży z niemieckimi
cesarzami. Schizma stała się podwaliną dualizmu cywilizacyjnego Europy, konfliktu Wschód-Zachód. Dopiero
w roku 1965 ekskomunika została zdjęta i zapoczątko
wano dialog katolicko-prawosławny.

a Turcy w Europie
W 1453 roku wojska tureckie zdobyły Konstantynopol.
Wkrótce zmieniono jego nazwę na Stambuł, która
utrzymała się do cziś. W ten sposób przestało istnieć
Bizancjum, spadkobierca starożytnego Rzymu. Rozpoczął się natomiast okres rozprzestrzeniania się islamu
w Europie. Cywilizacyjne skutki tego wydarzenia obserwujemy do dziś w postaci europejskich aspiracji Turcji,
czy walk w Kosowie.

li Ameryka
50 lat istnienia obchodził Bank Spółdzielczy, który
zmienił nazwę na Bank Rumia.
Fot. Andrzej Gojke

Pierwsze

Europejczyków na kontynent amerymiejsce na początku II tysiąclecia. Jednak
oficjalną datą odkrycia uznano 12 X 1492, kiedy
Krzysztof Kolumb, poszukując drogi do Indii, wylądo
wał na wyspie San Salvador.
Nie przypuszczano wówczas, że Nowy Świat w niedłu
gim czasie zdominuje nasz glob. W ciągu 150 lat od
ogłoszenia 4 VII 1776 Deklaracji Niepodległości Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, państwo to stało się
największym światowym mocarstwem, zdolnym do decydowania o losach innych narodów.

■

Fot Andrzej Gojke

skiego wszyscy bawili
znakomicie.

się

- 14.10 - Olimpiada pod
- W Przedszkolu pod

Topolą

Topolą odbyły się familijne
zawody sportowe. Nasze
miasto odwiedziły srebrne
medalistki olimpiady Sydney 2000, florecistki Anna
Rybicka i Magdalena Mroczkiewicz.
- 25 i 26.10 - Międzynaro
dowo w Rumi - XII Festiwal
Muzyki Religijnej im. ks.
Stanisława Ormińskiego odbył się w naszym mieście.
Obok konkursowych wystę
pów wysłuchaliśmy także
Wielkiej Mszy h-moll Jana
Sebastiana Bacha.

Listopad
- 2.11 - Serduszko bije
mocno - Dwuletnia Sandra
Boligłowa poddana została
już drugiej w swoim życiu

skomplikowanej operacji
serca. Zakończony sukcesem - trwający blisko cztery
godziny zabieg - obserwował w CZMP w Łodzi reporter „Dziennika Bałtyckiego"
Przed operacją Sandrę i jej
rodziców odwiedził w łódz
kiej klinice zastępca Burmistrza miasta Witold Reclaf.
- 4 i 5.11 - I liga po raz
pierwszy - W hali widowiskowo-sportowej odbył się
inauguracyjny turniej I ligi
unihokeja. Zawodnicy OKS
Janowo zdobyli swój pierwszy punkt.

- 21.11 -

Pstrągi

do wody

W październiku
Religijnej.

odbył się

dwunasty już Festiwal Muzyki
Fot Andrzej Gojke

- Z inicjatywy Urzędu Miasta i Hodowli Pstrągów zadbano o przyszłość rumskich wędkarzy. Do Zagórskiej Strugi wpuszczono ponad 1000 małych pstrągów
potokowych.
sław Słowikowscy

otrzymali

nagrodę

piątej

edycji Pomorskiego Konkursu Firma z Jakością.

- 30.11 - O stanie

oświaty

- Zakończył się pierwszy
etap programu Polityka
Oświatowa Samorządu Terytorialnego. Sporządzony
raport będzie podstawą dalszych działań władz miasta.
Grudzień

Operacja serca dwuletniej Sandry Boligłowy zakońcżyła
sukcesem.

się pełnym

Fot. Andrzej Gojke

- 2.12 - Ortograficzna
uczta - Podwójnym sukcesem

- 9.12 - Dla dzieci W Dworku pod Lipami odbyta się II aukcja charytatywna
na rzecz dzieci upośledzo
nych.

- 16.12 - Władze na sportowo - W hali widowiskowo-

(doM, arcy)

W 1789 roku we Francji wybuchła rewolucja burżuazyj
na, skierowana przeciwko władzy absolutnej monarchy
i popierającej go arystokracji. W krótkim czasie udało
się obalić Ludwika XVI, a władzę przejęło Zgromadzenie Narodowe. Mimo szczytnych haseł, rewolucjoniści
wprowadzili we Francji terror i władzę absolutną. Doprowadziło to do zamachu, po któryvi władzę przejął
Napoleon Bonaparte. Wkrótce ogłosił się Cesarzem
Francuzów i rozpoczął podbój Europy Pochód jego
wojsk załamał się w Rosji, a ostateczną klęskę poniósł
pod Waterloo. We Francji dokonano restauracji monarchii. Hasła rewolucji stały się dla narodów europejskich
„światełkiem w ciemności" absolutyzmu. Pojawiły się na
sztandarach walczących o wolność Polaków, Belgów czy
Węgrów.

a Nasze stulecie

mieszkanek Rumi zakończy
ło się V Dyktando Wybrzeża.
Wysoki poziom uczestników
zaskoczył nawet autora tekstu, prof. Bronisława Rocław
skiego.

sportowej odbył się I Powiatowy Gwiazdkowy Turniej
w Trójboju Halowym. Samorządowcy wykazali się nie
lada umiejętnościami.

Reformacja

Próby dokonania istotnych zmian w Kościele katolickim
podejmowane były przez długie wieki, pociągając za sobo wiele ofiar, jak na przykład spalony na stosie Jan
Hus. Jednak dopiero początek XVI wieku okazał się
przełomowy. W 1517 roku niemiecki duchowny Marcin
Luter wystąpił w Wittenberdze z 95 tezami dotyczącymi
reformy odchodzącego od zasad wiary Kościoła. Zaczęły
powstawać kościoły protestanckie, które szybko rozprzestrzeniły się w całej Europie. Reformacja stała się
zaczątkiem wzrastania znaczenia mieszczaństwa, szczególnie w krajach, które przyjęły doktrynę Jana Kalwina.

• Rewolucja

- 28.11 - Ostatnia posługa
z jakością - Łucja i Miropierwszą

podróże

kański miały

Młodzież rumskich s z kół wzięła udział w zarybianiu
Zagórskiej Strugi.
Fot. Andrzej Gojke

XX wiek upłynął pod znakiem dwóch wielkich konfliktów zbrojnych. Oba wykroczyły poza granice Europy.
Przyniosły miliony ofiar, także wśród ludności cywilnej.
Ich efektem było podzielenie świata na dwa wrogie
obozy. Rywalizacja Wschód-Zachód, komunizmu i demokracji, przez lata tworzyła ciągłe napięcie międzyna
rodowe. Dopiero po rozpadzie ZSRR nastąpiło odpręże
nie. Dotychczasowe konflikty zastępuje w coraz więk
szym stopniu rywalizacja Północ-Południe, bogacibiedni.
Niewątpliwie XX wiek był w historii najbardziej dynamicznym okresem, w którym przemiany świata nastę
powały niezwykle szybko. Niestety, dwa zbrodnicze
systemy pochłonęły miliony istnień ludzkich. Miejmy
nadzieję, że w III tysiącleciu będzie nam się żyło znacznie spokojniej.
Opracował

(arcy)

piątek

29 grudnia 2000 r.

•
Pensjonat żywienia Optymalnego w Jastrzębiej Górze to jedyny ośrodek w północnej Polsce, gdzie można podreperować zdrowie, przechodząc na dietę
optymalną dr. Jana Kwaśniewskiego i poddając się zabiegom z użyciem prądów selektywnych. Przyjeżdżają tu zwykle osoby starsze, cierpiące na nieuleczalne
choroby takie jak cukrzyca, miażdżyca czy astma, którym współczesna medycyna oferuje jedynie stosy środków larmaceutycmych.
Rozmowa z lek. med.
Przemysławem Palą

- konsultantem i opiekunem
medycznym ośrodka
żywienia optymalnego

w Jastrzębiej Górze
Na jakim elemencie
swojej pracy
skupia Pan największą uwagę?
Przyjmując pacjenta wtakim ośrod
ku jak Arkadia należy zwracać
uwagę na całego człowieka. Chorych traktuje się inaczej niż w gabinetach specjalistycznych, do których są przyzwyczajeni. Udając się
np. do kardiologa pacjent zgłasza
dolegliwości sercowe. u gastrologa
żołądkowe, a u dermatologa skórne. Chorzy przyzwyczajeni są również do ogromnych ilości badań laboratoryjnych i diagnostycznych,
które mają zlecane. Często zdarza
się, że pacjent przychodząc do mnie
wyjmuje pełną torbę papierków
z wynikami badań i jest zaskoczony
tym, że najpierw chcę się dowiedzieć co mu dolega. W Arkadii staram się leczyć stan ogólny pacjenta,
a nie poprawić wygląd kartek papieru. Chorego traktuję jako jedną
całość, w której nie można rozpatrywać poszczególnych narządów,
jakby były zupełnie ze sobą nie
związane.

Jak długo trwa

nauczanie, czy wpajanie
w życie 1.aSad żywienia
optymalnego?
Podstaw

żywienia

optymalnego
bardzo szybko,
ponieważ jest ono oparte na ścisłej
proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami pokarmowymi tzn.
białkami, węglowodanami i tłusz
czami. Inaczej jest z osobami mło
dymi np. studentami, a inaczej
można nauczyć się

Cukrzyca uleczalna
Wstyczniu 2000 r. Umojego siedmioletniego syna rozpoznano cukrzyce typu I.
Do szpitala w Koszalinie skierowano
nas, gdy poziom cukru po wykonanych
wynikach wynosi! 380 mg%. Natychmiast udaliśmy się do szpitala i tam
w ponownie wykonanym teście u syna
stwierdzono poziom, który teoretycznie
był nie do przeżycia. 1280 mg%. Przeżyliśmy z mężem szok. Syn, który nie był
otyły, wspaniale jeździł na rowerze, bie-

Trzustka znowu pracuje
Panie doktorze dawno już przekroczyOd czasu kiedy tylko pamię
tam żywienie w naszej rodzinie było tradycyjne tzn. jajka na śniadanie i jakieś
mięso na obiad. Nie używaliśmy wdomu
margaryny, oleju i innych „wynalazków''. Chociaz ciężko pracowałam i wychowywałam moje dzieci nie miałam
większych problemów zdrowotnych, do
czasu kiedy moja córka Bogusia skoń
czyła Liceum Medyczne i zaczęła wprowadzać tzw. zdrowy sty~ycia. Masło zostało zamienione na margarynę, smalec
na olej. mięsa wieprzowe na brojlery.
Moim głównym menu stal się biały odtłuszczony ser, rzodkiewka i pięć dużych
parzonych kaw dziennie. Po kilku latach
takiego żywienia organizmy całej rodziny zaczęły się „sypać" W 1998 r.
łam 50-tkę.

z emerytami. Dla osób starszych.
które w ogóle nie orientują się
w sprawach żywienia optymalnego
czas ten wynosi mniej niż 14 dni.
Dzięki wysiłkom naszej dietetyczki
wszyscy wyjeżdżający stąd pacjenci
są ekspertami w diecie optymalnej.

Czy sam stosuje Pan
dietę optymalną?

Sam stosuję żywienie optymalne od
3 lat. Po przeczytaniu „Diety optymalnej'' dr. J. Kwaśniewskiego już
następnego dnia całkowicie przeszedłem na ten model odżywiania.
Informacje zawarte w książce były
całkowicie zgodne z aktualną wiedzą biochemiczną i wsposób logiczny wyjaśniały prawa rządzące ludzkim metabolizmem. Były one dl-a
mnie jasne, czytelne i zrozumiale.
Nie wyobrażam sobie leczenia ży
wieniem optymalnym. jeżeli się go
samemu nie stosuje.

Jakie schorzenia eliminuje
żywienie optymalne w sposób
najbardziej skuteczny?
Żywienie optymalne w sposób dia-

cych wyjątkowo szybko. Nawet w zaawansowanych przypadkach pełne
wyleczenie może nastąpić w ciągu
kilku dni. Szybko cofa się również
cukrzyca typu IL gdzie odstawienie
insuliny osiąga się wczasie od 3 tygodni do 3 miesięcy. Ustępuje nawet
marskość wątroby czy przerost prosta ty. Gruczoł krokowy wyraźnie
zmniejsza się po 3-4 tygodniach.
W chorobach nowotworowych ży
wienie optymalne znacznie wspomaga konwencjonalne metody leczenia.

Kto jest głównym
pacjentem Arkadii?
Do Arkadii zgłaszają się zazwyczaj
osoby nieuleczalnie chore. które wykorzystały już wszelkie konwencjonalne kuracje, spędziły dużo czasu
wszpitalach. biorą ogromne ilości leków i czują się coraz gorzej. Są to ludzie. którym medycyna nie daje już
żadnych szans na wyleczenie. Często
leczyli się już u bioenergoterapeutów. uzdrowicieli I stosowali diety, które jedynie pogarszały ich stan zdrowia.

Czy żywienie optymalne można
zalecać dzieciom?

Ilu wyleczonych macie na swoim koncie?
Najlepszą rekomendacją dla żywie
nia optymalnego jest jego skuteczność w leczeniu różnych chorób.
Zazwyczaj o tym modelu odżywia
nia ludzie dowiadują się nie ze
środków masowego przekazu lecz
od znajomych, którzy już się wyleczyli z podobnych chorób i po wielu latach znów cieszą się życiem.
Trudno mi dokładnie powiedzieć
ile osób dzięki żywieniu optymalnemu odzyskało zdrowie. Poprawa
następuje u blisko 100% pacjentów
w większości chorób. W Jastrzębiej
Górze od marca do września br. 80
osób pozbyto się cukrzycy typu II
i nie bierze leków. Dla porównania
współczesna diabetologia nie może
pochwalić się ani jednym przypadkiem przez ostatnie kilkadziesiąt
lat.

sformułowania,

Jeżeli jestem zdrowa
i chciałabym się tylko
odchudzić lub przytyć
to powinnam wybrać

że gdy medycyna jest bezsilna

Arkadię?

to Arkadia uzdrowi Cię?

Nawet wśród osób młodych rzadko

Na ile można użyć

Jak

wspomniałem

do Arkadii nie
trafiają chorzy, którzy liczą jeszcze
na uleczenie przez medycynę. Zdecydowana większość z nich odstawia wszystkie leki i nigdy do nich
nie wraca. Istnieją oczywiście takie
choroby i stany, których uleczyć się
nie da. Są to np. wady genetyczne,
zaburzenia rozwojowe, deformacje
pourazowe czy przepukliny. które
trzeba operować. Nawet jednak
w tych przypadkach dochodzi do
zmniejszenia dolegliwości.

Obecnie w samym województwie
ta liczba dawno już przekroczyła milion. W całej Polsce jest
już nas ponad 2 mln. Liczba ta stale rośnie i nic nie wskazuje na to,
żeby miało to _ulec zmianie. Ludzie
nie chcą chorować, wydawać pieniędzy na leki i spędzać coraz wię
cej czasu w szpitalach. Ktoś, kto
sam przez wiele lat cierpiał bez nadziei na poprawę, raczej sam nie rezygnuje z dobrego stanu zdrowia.
Oczywiście nie Jestem wstanie kontrolować wszystkich swoich pacjentów. Ostatnio spotkałem mężczy
znę, który przestał się żywić optymalnie, ponieważ wyjechał na dłu
go za granicę, a czuł się dobm· Po
kilku latach pojawił się
\
u nas z takimi dolegliwościami, jakie miał kiedyś. Mówił mi. że już nigdy nie odejdzie od tego żywienia.
Ja będą stosować dietę optymalną
do końca życia, czyli jeszcze bardzo
śląskim

można spotkać osobę całkowicie
Prawie każdy na coś narze-

metralny zmienia funkcjonowanie
organizmu. Korzystny wpływ diety
można odczuć już po kilku dniach,
gdy ustępują zaburzenia ze strony
przewodu pokarmowego (zgaga.
wzdęcia, bóle wątroby), szybko
wzrasta wydolność fizyczna, spada
zapotrzebowanie na sen i poprawia
się sampoczucie. Zaawansowane
choroby ustępują jednak wolniej.
Przy użyciu prądów selektywnych
i stosowaniu żywienia optymalnego
bardzo szybko można pozbyć się
zaburzeń rvtmu serca, nadciśnienia
(nawet do' 14 dni), bólów reumatycznych, nerwicy, chromania przestankowego (poprawa po 2 tygodniach i to od 500 do ponad
1000% !), nietrzymania moczu (3-5
dni) czy astmy oskrzelowej. Ta
ostatnia należy do chorób ustępują-

emocjonalnie, natomiast zdolność
i kojarzenia jest
wwieku 7-10 lat znacznie wyższa niż
u innych dzieci. Niemowlaki karmione piersią przez matki optymalne jedzą 3 razy dziennie, nie płaczą I przesypiają całą noc spokojnie. Nie trzeba chyba mówić czym jest to dla kobiety.
Obraz chorego człowieka, który zamienia się w tryskającego życiem
i energią, to najlepsza rekomendacja

Optymalni zdecydowanie dłużej ży
ją. Jezeli nie chorują, nie biorą leków, to czemu mieliby wcześniej
umierać? Osobie żywiącej się długo
wsposób optymalny nie zagraża zawal, wylew czy rak.

Jeszcze w 1997 r. szacunkowa liczba
optymalnych stanowiła 150 tys.

gal, prowadzi! bardzo żywy tryb życia zana tą straszną chorobę. Pocieszano nas, że pomimo tego, że jest to
choroba nieuleczalna to jednak jest na
nią lekarstwo - insulina. Nasze życie zaczęlo podążać wrytm chodzącego zegara. Sześć posiłków o ustalonych godzinach, pól godziny przed każdym pomiar
cukru we krwi i insulina podana w
PENIE. Z dnia na dzień obserwowałam
jak syn z coraz większą niechęcią poddaje się zabiegom. które jak nas zapewniono są dla niego jedynym lekarstwem.

Stala kontrola przyrostu wagi, strach
przed medocukrzeniem, który mógłby
spowodować powiklama w organiźmie.
Ciągła niepewność. czy synowi nic się me
przydarzy, gdy będzie zkolegami na podwórku? I tak przez jedenaście miesięcy,
aż do momentu. gdy przez zupełny przypadek przeczytałam artykuł w,.Dzienniku Bałtyckim'' o chłopcu, którego wyleczono z cukrzycy poprzez przejście z diety węglowodanowej i odstawienie insuliny na zupełnie odmienny sposób odżywiania jakim jest żywienie optymalne

dr. Jana Kwaśniewskiego. Bez chwili zastanowienia zadzwoniłam do Ośrodka
Żywienia Optymalnego w Jastrzębiej
Górze i złożyłam rezerwację na pobyt 7dniowy. Jedna myśl nie dawała mi spokoju: czy to jest jego szansa na powrót
do zdrowia?
Od I grudnia br. braliśmy udziat wturnusie z nauką żywiema optymalnego. Do
Jastrzębiej Góry·przyjechalam z synem,
któremu wstrzykiwałam 17 jednostek in-

suliny na dobę. Od drugiego dnia pobytu zaczęłam stopniowo zmniejszać Dominikow1 dzienną dawkę insuliny, aż do
szóstego, wktórym odstawiłam ją całkowicie. Obecnie poziom cukru w jego
krwi osiąga wartości zdrowego czlowieka.
Drodzr Rodzice! Nie jest prawdą , że
wasze dzieci muszą cierpieć do końca życia chorując na cukrzycę. Przykładem na
to jest mój zdrowy syn Dominik i kilkadziesiąt innych osób. które wyleczyły się

z tej strasznej choroby.
Od momentu przyjazdu do Centrum Żywienia Optymalnego rozpoczął się na
nowo rozdział zdrowego życia u mojego
syna. Jestem za to wdzięczna Panu dr.
Pala z Częstochowy, który jest konsultantem medycznym w Jastrzębiej Górze
i Paniom dietetyczkom. pod nadzorem
których mÓJ syn wraca! do zdrowia.

21 stycznia z przewlekłym zapalemem
trzustki trafiłam do Szpitala Wojewódzkiego na Czerniakowskiej wWarszawie.
W ciągu 4-tygodniowego pobytu przez
14 dni byłam podłączona do kroplówki.
Po wyjściu ze szpitala zalecenia lekarzy
brzmiały: unikać jak ognia tłuszczy zwierzęcych i czerwonych mięs. Jadałam kleiki i potrawy bogate wwęglowodany. Na
takim żywieniu z dnia na dzień słabłam
i byłam niezdolna do jakiejkolwiek pracy. Pomimo tak oszczędnego trybu życia
w lipcu 2000 r. Ponownie znalazłam się
wszpitalu na Czerniakowskiej z drugim
tym razem bardzo poważnym zapaleniem trzustki. 3tygodnie pobytu wtym 9
dni pod kroplówką I zalecenia lekarzy te
same: unikać produktów wysokotłusz
czowych. wysiłku fizycznego. Lekarstwem. od którego miało zależeć moje

życie był kreon.
Z początkiem sierpnia odwiedził mnie
zięć, który przyniósł książkę dr. J. Kwaśniewskiego pt. ,,Żywienie Optymalne''.
Stwierdził, że jest to jedyne żywienie.
które uratuje moje zdrowie i życie. Lektura była fascynująca. ale wiedza zawarta wtej książce zupełnie nie zgadzała się
z zaleceniami lekarzy. Po trzech dniach
zadzwonił mój zięć i kazał mi się przygotować do wyjazdu do Jastrzębiej Góry.
Myślałam. że jedziemy do jakiegoś sanatorium. a okazało się, że jest to Centrum
Żywienia Optymalnego. Po przyjeździe
i przeczytaniu jadłospisu przeżyłam
szok. Menu składało się z jaj. tłuszczów
zwierzęcych I mięsa. W pokoju moJą
współlokatorką była pani z Gdańska ze
st\Vierdzonym stłuszczeniem wątroby.
Obie z niecierpliwością czekałyśmy na

pierwszy posiłek, na który składał się bigos z ziemniakami puree suto polanymi
tłuszczem. Po spożyciu tego posiłku
z obawą czekałam na atak, który nie pojawi! się przez kolejne 4-tygodnie mojego pobytu w Jastrzębiej Górze. Jest to
niesamowite, że ludzie chorzy na astmę,
cukrzycę, miażdżycę i innego rodzaju
dolegliwośc1 z dnia na dzień wracali do
zdrowia i lepszej kondycji. Zalecemem
lekarza optymalnego dr. Pali było odstawienie wszystkich leków i pozostanie tylko przy jednej kapsułce kreonu. Warunek byt tylko jeden - żywienie optymalne. Od czterech miesięcy jadam to co
w dzieciństwie: jaja, masło. niewielką
ilość mięsa I pijam 1kawę dzienme z dodatkiem 30% śmietany. Mój stan zdrowia polepszył się o 100%
Panie Doktorze dlaczego oficjalna me-

dycyna nie zna tak prostego I skutecznego leczenia jakim jest żywienie optymalne. Dlaczego ja i setki tysięcy ludzi cierpiących na dolegliwości trzustki, wątro
by i całego przewodu pokarmowego muszą cierpieć i nie daje im się szansy powrotu do zdrowia?

Serdecznie dziękuję całemu personelowi
Centrum Żywienia Optymalnego w Ja.
strzębiej Górze za wiedzę, którą przekazuią swoim pacjentom i troskę o każde
go z nich.
Z poważaniem
Krystyna Piekarska

chorował

Żywienie optymalne powinny stosować dzieci, a nawet kobiety przed ich

urodzeniem. Takie dzieci rodzą się
nawet w czasie do 15
minut. nigdy .nie chorują, są małe
rozwijające się wolniej od swych
bezboleśnie,

równieśników. Później rozwijają się
zapamiętywania

Czy optymalni żyją dłużej?

zdrową.

ka lub choruje na choroby zakaźne.
Zdrowy człowiek w ogóle nie powinien odczuwać własnego ciała.
Nadwagę obecnie coraz częściej
spotyka się już u dzieci i już samo
to, że ważą zbyt wiele nie jest zdrowe. Przy żywieniu optymalnym zazwyczaj osiąga się wagę należną.
Trudności sprawiają jedynie nieliczne przypadki. Niestety, częściej są
to kobiety, ale i one stanowią niewielki procent.

Ilu macie zwolenników
Waszej diety i czy zdarzyły
się przypadki, że z niej
zrezygnowawali?

długo.

Malgoaata Soltysiuł
Darłowo

WaIS1.awa

½RKA.DIA

!~
,~

Jastrzębia Góra
tel. (0-58) 674-80-47

TUz~~~SY
PRAWIDŁOWE GO ŻYWIENIA OPTYMALNEGO
dr. Jana "Kwaśniewskiego
Wspomaganie organizmu prądami selektywnymi w lel:Zeniu astmy, I
1

cukrzycy, miażdżycy, naddśnienia, choroby zwyrodnieniowej stawów
i kręgosłupa. neurastenii, nietrzymania moczu, nadwagi i innych schorze_ń.
.

~ - - --

R 1~;).{N115'
Tek.i na rra"ach Oj!IOSlem., R-17975/A l\1 52

!

11

piątek

29 grudnia 2000 r.

li 997 policja

li 998

"
zarna

straż

li O 800 1500 39

, Repertuar 29, IQ g~u~~!.~

Rep·e,rtuar 29, 30 ·grudnia

Kino I miejscowość Tytuł

Miejscowa 913
Zamiejscowa 912
BIURA NAPRAW
RUMIA· 671-52-21
GDYNIA 623-00-21, 62-9 1

Produkcja / wiek/ godzina

1~ 1m 2 1911 I Z I

Tylko w duecie
al. Zwycięstwa 14
80-213 Gdańsk
Dolby Digital

12.30, 15.05, 17.45, 20.30
23.15

pt, sob.

Charliego

godz. .

Celatel. 952,953, 301-11-61
301-40-26 czynne od pon. do pt.
w godz. 8-18, sob. 9-15, niedz nieczynne
GDYNIA tel. 620-13-58 czynne od
pon. do pt. w godz, 8.30-16.30, sob,

niedz. - nieczynne.

· ~ · · · K. tel. 302-1 S-32, czynna tow godz. 6.30-18.30
IA, tel. 620-77-47, czynna od
pon.-pt. w godz. 7.30-15.30

■ w pt. po godz.

17-19 zł

10.30, ą.łQ,._~J.5, 2t,~
5_0

USA (15)

g<>QZ.
Dogma

14.10,17.05
USA (18)
18.10, 21.35

godz.

Dzieciak
USA (12)
godz_.__sob,._niedz. __1Q_
15 "10 zł
Kowboj z Szanghaju USA {15)
■ senforsk1
godz.
12, 14.50, 17.30, 20.15
23
(powyżej lat 60) pt, sob.
10zl
sob. ·
14.50, 17.30, 20.15
■ godziny otwaraa Poznaj mojego tatę USA (l 5) ' kas biletowych
godz.
· 10,15, 12.45, 15.30,
18.15, 20.55
godz. 9.30
pt, sob.
2330
Przekręt

USA (15)

godz.

1130, 14, 19.20, 21.45 _
USA (15)
13.15, 16, 1830, 21.15

Siostra Betty

MIĘDlYNAROOOWE

PRZEWOZY AUTO
KAROWE, PTH Prima-Tour, Gdynia, Pa-

godz.
~~--_ _ _ _23_.4_s_•·

saż

Dworca PKP,
,, tel. 620-1 H2, 661-25-02

Neptun

Grinch.
Swiąt nie będzie
Poznaj mojego tatę

ul. Długa 57
tel. 301-82-56

Straszny film
godz.

ul. Długa 57

Watra-Syrena

Dinozaur

ul. Za Murami 2-10

1

tel. 305-45-64
Dolby SR

Warszawa
ul. Świętojańska

ti

tel. 620-42-65

16.15

Zasady walki

USA (15)
16.35
USA (15)

godz.

15.15, 18, 20.40

U-571

ECHO TAXI
Rumia 671-00-05, 96-62
AXEL COMPUTER 671-01·23, 96-22
HALI O-EXPRESS Gdynia 62 4-16-24
N
P-RADIO Gdynia 625-01-01 ·
Gdynia 625-07-77
PORT-TRANS Gdynia 661-11-24
MERC-TAXI Gdynia 624-17-17
TELE TAXI
Gdynia 661-88-74, 91-95
RADIO PLUS
Gdynia 622-24-00, 96-25
AUTO RADIO - 629-11-11
ADMIR-TAXI 62 4-18-18
· NORD-TAXI 66M7-77, 96-61
ŻÓŁTE TAXI · 668-17-55
TRANS-TAXI - 66H 1-24
EURO-SĆHOOL - 629-80-00

g<>dz.c __ __

; POMOCDROGOWA Rumia
· · ul. Szkutników 2a - 671- 73-63
POMOC DROGOWA Gdynia
ul. Wendy 15 621-05-22,
GLOB-HOL Gdynia
ul. Waszyngtona • 620-71-41,
INTERHOL Gdynia
ul. Podolska 16 • 621-14-27,

(8 sal kinowych)
Skwer Kościuszki
tel. 628-18_~00

, Dinozaur

USA (b.o.)

. godz:

11,'.J~t 13._4_5!J~.45

Rudolf aerwononosy
renifer . _. ..
. Stuart Malutki
· godz.
The Grinch
godz.
. Tygrys i przyjeciele

_

Uciekające

kuraaki

godz.

ROZNE
----

, --"·

USA {b,o.)
USA (b.o.}

11.45 tylko w sob.

USA (b.o.-}- 12.15, 14.40, 17.15
USA (b.o.)
12 tylko w sob.
USA (b.o.)
11, 13

■ horror

~t. '"-

,

■ do godz. 17-16 zł t
■ od godz. 17-18 7.1 X
■ studencki -14 zł
■ ulgowy 10 zł

Bałtyk
ut Boh. Monte
Cassino 30

W jednej szkole średniej zostaje zamordowana blondynka •
dokładnie taka jak przysłowioenen Ivory
we. Potem giną następni
~Wayans
uczniowie. Sprawcą zbrodni
■ wyk.
może być dziwny zamaskowa- : ' · -~ '"'
Shawn
ny osobnik, pojawiający się po ' . •
Wayans,
szkole z nożem w dłoni. Są to - •.,._
Mańon Way- jednak tylko podejrzenia. Na
wszelki wypadek główni bohaans
■ USA
terowie „Strasznego filmu" schodzą przebierańcowi z drogi .
Film trzech braci Wayansów jest wybuchową mieszanką fil■ 90min
mową. Znajdziemy w nim odwołania m.in. do „Krzyku",
,,Koszmaru minionego lata", ,,Szóstego zmysłu", ,,Pulp Fiction", ,, Matrixa"

tel. 551-18-56
Dolby SR

14.20
16- - ~
8.15- 20.10

·,Tztn.1o zł u~
12 zł n. 10 zi u

12_zł n.

usA{1sJ~

M~trfx · -

lasa.dy walki

lO zł

~,2-zt"n. 10 zł u.

USA(15)

20.30

12 zł n. 10 zł u,

13, 14.40

12 zł n. 1O zł u.

16.20
18

12 zł n. 10 zł u

choroba ...
Tańaąt

19.50- -

12 zł; 1·0 zł u.

USA(15)

----

The-Grlnch
S!9str~ Betty
lKA(15)
Gladiator
· USA
Rudolf
USA (b.o.)
aerwononosy renifer '

ffs)°

Poznaj mojego tatę
W~jny domowe

USA (15)

American Psycha

USA {15)

-=~1Dfoi]is)

zł

12

n. 1Ozł u.

9.30, 11.30, 13.30, 15.30
13.30, 16.15, 19, 2f45- . 11.15, 14, 17, 19.45, 22.30

--1fi(22

r

--·-

; 14, 16.30, 19, 21.15
. 17.30, 20, 22.30 ,.

;=--21.30 -- - -- ~-

""'~}f1J}1
USA (18)
· USA (b,o.)

Teatr
19.00 W Teatrze Miejskim
w Gdyni, ul. Bema 26, premiera na koniec wieku
spektakl Brada Frasera
,.Niezidentyfikowane szcząt
ki ludzkie i prawdziwa na tura miłości" Spektakl
przeznaczony jest dla widzów dorosłych. Spektakle
popremiowe już w nowym
roku. Bilety 15 i 20 zł.
20.00 W Teatrze Muzycznym w Gdyni, pl. Grunwaldzki 1, przedstawienie
„Ostatnie takie show czyli
muzyka na koniec wieku"
Rezerwacja biletów pod numerem: 621-60-24 .

12zln.10złu .

22.20

Dinozaur
USA (b.o.J
Zasa~ walki
USA {15)
Poznał mojego tatę UŚA (15}
Cokryjeprawda
' USA (15)
Aniołki Charliego
USA (15)
Kowboj z Szanghaju ~ USA (15)

-

■

12 ztn.10zlu,

Rudolf
USA (15)
aerwononosy renifer
Stra~J film
USA (15)
życie jako śmiertelna Pobka (1 5)

°-ogrll_a

11, 13.30, 16, 18.30, 21.30
9.30, 12, 14.30.
• 12, 14.30, 17, 19.30, 22
~ 14.30, ·1s - ~--- ·
9.45, 11.45 -

16:so-

_

1~.15 _ _
- 1J20 _ _'.
20.20

Wystawa
W Dworku Pod Lipami
otwarta jest wystawa malarstwa „Obiekty sakralne Leona Bieszke

Koncert

12 zt n. 10 z! u.

29 grudnia o godzinie 17
odbędzie się Koncert Kolęd
w Miejskim Domu Kultury
przy ul. Mickiewicza 19.

12 zł n.10 złu

12 złń: iozlu.

Zabawa

Polonia
ut. Boh, Monte
Cassino 55/57
. tel. 551-05-34
Dolby SR

r.

Sobota 30.12.2000 r.

rn_zl u.

Rudolf aerwononosy USA (15)
Słodki drań
USA (15}
Mansfield Parte
. Wlk. Bryt-: (1 5)

16.15
. 18
20

12 zł n. 10 zł u.
12zln.10zlu

~-;,o-;-i u.

REKLA!v\A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W ostatnim dniu tego stul(' cia po raz drugi Urząd Miasta wraz z Miejskim Ośrod
kiem Sportu i Rekreacji organizują kolejny miejski
sylwester na stadionie przy
ul. Mickiewicza 43. Organizatorzy zapraszają chętnych
do za_bawy od godz. 23 do 2.
O północy rumianom ży
czenia noworoczne złożą
władze miasta.
doM

ogłaszaj się!
SALON
SAMOCHODÓW UŻYWANYCH

'a. • ,,. ~~.

A

-

całodobowe Usługi Pogrzebowe:
ETERNUM ul. Dąbrowskiego 21

o

OD

.Z GWARANCJĄ
DO 2 4 M IESl,CY

671-07-96,

OSTATNIA POSŁUGA Rumia
·ul.Wybickiego 20 · 671-23-33,
671-58-25

•
•
•
•
•
•

IEDZENIE NA TEL.
Pizzeria Milano ul. Szkolna 3
671-52-79
Bar GABI ul. Paderewskiego 9
671-52-87

Certyfikat kontroli jakości DEKRA
Wszystkie marki samochodów
Assistance 24 h
Atrakcyjne ceny
Europejski poziom obsługi
Raty, odkup posiadanego samochodu

zapraszają

Pizza NAPOLI ul. Starowiejska 2a
671-56-15, 628-59-01

Ceny biletów:

10.45, sob. 10.45, 13.15

■ reż. Ke-

Ryszard Al. Zwycięstwa 661-60·
76, 96-31

'11

12złn.10złu.

USA (b.o,)

■ do godz. 12·14 zł ( W duecie

Straszny film

,POMOC DROGOWA · ~!iwiński

r

lOztu.

12 zł n. 10 zł u,

Silver Screen

w centrum
Gemini

. Filmy dla dzieci

godz.

12:złn.

12 zł n. 10 zł u.
12złn . 10złu

15.50

w ciemnościach
Pierwsze oaarowanie USA (15}

w ciemnościach

GDYNIA, 24 godz. · tel. 94- 36
SOPOT, 24 godz. - teL 551-00-31
- 94-36
.
.

10, 12, 16.15
~8.15, 2030

USA (b.o.)
USA (15)

~ci~~~e kura_a_ki..........,....A_n.,.,_g.__.\b.o.)
_
Daleko od okna
Pol. (15}
~
Oniegin
Ang. {15)
1
: Wdowa św. Piotra
Kand.Franc. {15) :

uL Długa 57
tel. 301-53-31

29.12.2000

Taniec
20.Q0 W Centrum Gemini
w Gdyni, ul. Waszyngtona
21, dancing połączony
~
z szybkim przedsylwestrowym kursem tańca. Para
mistrzowska klasy S - Adam
Orłowski i Klaudyna Kaczyńska ze Studia Tanecznego Fala w Sopocie zaprezentują i nauczą podstaw
tańców standartowych i la tynoskich. Wstęp wolny

tel. 301-53-31

19.45, 22
USA (15)

9~_:_

32!Vi2-60, 328-14-60

Piątek
■

Happy Texas
USA {15)
Czam.Y!ot. biały kot Jug. {15)
Cedry pod śniegiem USA (15)

USA (15)

Tańaąc

GDAŃSK, 24 godz. - tel. 94-36,

Cenc1

Godzina

Dolhy Digital

Helikon

■ studencki • 14 21
■ dziecięcy do lat

G

Produkcja / wiek

m.,rn

_Kameralne

USA {18) ·

· Ceny biletów:
godz.
• do godz, 17-16 zł Co kryje prawda
■ pogodz.l7-18zl

Tytuł

USA (15)

11.45, 20, 22.20
__ 2()1 22'.20,~

sob. ·

GDAŃSK

Szw.Dan.Wl. {15) premiera

godz.
Aniołki

_,,

Kino I m1ejscowośł

Biura Reklamy
Gdańsk, Targ Drzewny 9111, \el. (058) 300-32-60, fax 300-32-&f

ul. S\arow1e1ska 17/6, \el. (058) 661-43-14, 620-78-40, lax 661 -43-06;
Elbląg, ul. Rybacka 35, tel. (055) 236-52-33, lax 236-52-37;
~psk, ul. Filmowa 3d, tel. (059) 840-32-40, fax 842-F6-80;

Sklepr warsztat
HURT-DETAL

Wszystkie marki
Kompleksowa obsługa Klienta

sprz, OWo/ Janusz ywic i i Jace Dzi,cie s i

pi

,,s-4275/J/1063
I

Rumia, ul. Dąbrowskiego 19
671-13-40; 671-27-11

S-6024/N1006

•

enia

lo
MERCEDES „beczki, 2.0 D,
7000 zł, stan db, możliwa zamiana na mniejszy, tel.
(058)774-54-49

CHAŁUPNIKÓW

zatrudni
ogólnopolska firma na umowę
stalą. Kilka ofert pracy, zbyt,
dobre zarobki. Info listowne,
znaczki za 4.00 zł. Biuro Promocji i Reklamy Agora, Że
romskiego 14, 84-150 Hel
SPEDYTORA kolejowego,
operatora: dźwigu RDK 160,
spycharki i ładowarki Ł 34,

058/532-32-54, 532-43-64
SfOLAAZA nie palącego do
30 lat, (058)672-50-11
ADRESOWANIE kopert, 100
sztuk - 1200 zł. Zaadresowana koperta, 2 znaczki luzem.
ZPD Box 4, 83- 202 Starogard Gd.
CHAŁUPNICTWO dla każde
go! Praca wdomu. Informacje
listowne lub telefoniczne, Waryńskiego 8/11, 00-631 Warszawa /0-22/ 825-69-57,
0601/359-617, 0601/359-618

SZUKAM PRACY
GERMANISTA

paszukuJe
pracy w hotelu lub prywatnie,
tel. (058)672-49-35
KAFELKARZ, kierowca dostawczego, szuka pracy, tel.
673-22-58
KIEROWCA mechanik, ślu
sarz, spawacz gazowy, wcią
gniki, suwnice, paziom roboczy, pampy, katty, sieci, sprę
żarki, urządzenia, ochrana,
tel. (058)677-14-75
NAUCZVCIEL niemieckiego,
emeryt, poszukuje pracy
w hotelu lub prywatnie, tel.
(058)672-49-35
OSOBA jeżdżąca codziennie
samochodem
osobowym
Gdańsk- Elbląg oczekuje poważnych propozycji zarobkowych, 0605/246-380
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem
1-2 lat, u siebie w domu,
Puck, tel. (0603)64-90-72
ZAOPIEKUJĘ się dzieckiem
w sylwestra, jestem młoda,
bez nałogów, do towarzystwa
3-letnia dziewczynka, tel.
(058)774-58-52

DOCIEPLANIE

PUCK od 800 do 1400

mieszkalnych,

m kw., od 25 zł/ m kw., 0601/628-102, 673-83-17

POLONEZ Caro, 94 r., 4500

ROTMANKA k. Pruszcza Gd.,

zt, bordo, tel. (059)861-15-79

dom mieszkalny, pow. całko
wita, 250 mkw., wykończony,
340 tys. zł, 0602/178-387

VW Transporter T4, 1997 r.,
cena do uzgodnienia, oszklony, 9 miejsc. tel. 0601/83-28-

ne, zachodnie, 671-59-62,
0604-088-964!

WSZVSTKIE powypadkowe, zniszczone, 058/53128-56, 0602/65-32-88

na mieszkania kat.
M-2 i M-3 (cena 1 mkw1500 + grunt)- nabór prowadzi Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Zagórze",
Gdynia, Gniewska 21.
Informacje
623-07-55

NIEMCY· codziennie, prze-

RUMIA, mieszkanie 32 mkw.,

wozy Europa (058)677-06-06

Sprzedaż, montaż.

Tel.
kraj 94-49; Tczew
532-01-80; Malbork
055-272-82-99; Bytów
059/822-32-60,
Grudziądz 056/46384-97; Kościerzyna
686-58-06, 686-26-42;
Starogard -Gd. 77514-99; Słupsk 059/84250-29

22-81

AUTO· Szyby Jaan. Sprzedaż,

montaż,

foliowanie.
Wrzeszcz 058/344-12-81,
Kościuszki 8; Orunia
058/309-02-51, Trakt św.
Wojciecha 223; Gdynia
058/620-49-77, Kapitańska 4;
Elbląg 055/234-57-09, Metalowców 1; Kwidzyn
055/279-28-12, Piękna 3;
Słupsk
059/842-51-80,
Przemysłowa 128, Starogard Gd. 058/561-44-15,
Jagiełły 7

draulika, 0605/334-771,
0603/99-60-70

ki budowlane- sprzedam,
058/562-01-59, 0607/64 7703
Gdański

ANTENY- radiowo- telewizyjne, satelitarne, cyfrowe,
drugi konwenter, ustawienia, instalacje, 0601-6482-26

sprzedam, tel. 0608/44-98-27

BLACHARSKO· dekarskie,

remonty
pod klucz

684-18-35

GDAŃSK Przymorze, odnaj-

BUDOWLANE
,,Klawik"

pokój studentowi (męż
czyźnie) z dostępem do kuchni, łazienki, niepalącemu, 300
zt/m-c, blisko kolejki i uniwerku, tel. (058)552-09-46
LĘBORK, mieszkanie 3-pokojawe
wynajmę,
tel.
(059)861-15-79
FRĄCA k. Smętowa, dom 11 O WEJHEROWO, mieszkanie
m kw. + budynki gospodar- 2-pok., z balkonem, (parter)cze, działka 1500 m kw„ 40 odnajmę, tel. (058)678-22-68
OOO zł, tel. (058)558-18-76
po 18.00
GDAŃSK- Orunia Nowiny581, 550 mkw, 2,7 ha- pilnie,

mę

HYUNDAI Sonata, 91 r., 2,4i,
170 tys. km, cena atrakcyjna,
WS, ES, EL, K, KT, R, CZ,
tempomat, tel. Gdańsk
0606/888-047
KAMAZ, plandeka, 89 r., +
przyczepa 10 ton, 12 DOO zł,
tel.
(058)673-34-91,
(0602)39-34-78
LIAZ ciągnik, 1988, sprzedam, tel. 058/624-33-21

MRZEZINO, działka budowlana 900 mkw., ul. Zielona, cena do uzgodnienia, tel. 67335-00

PUCK, sprzedam

działki

budowlane od 1126 do 1308
m kw., wł. hipoteczna, tel.
673-37-72 lub (0602)76-2644

ogłaszaj się!

KREDYTY

murarskie, ciesielskie,
wykończeniowe,
oraz:
transport ciężarowy; rozła
dunek HDS; dowóz kruszyw naturalnych; pustaki
betonowe: 12, 18, 24,
bloczki; 0604-914-615,
0607-577-104

bez

poręczyciela

ubezpieczenia
671-91-60
(9,00- 18.00)

KREDYTY
bez

BUDOWY, remonty, wy-

poręczycieli,

0501/536-

284

kończenia wnętrz, kafelkowanie, malowanie, cekalowanie, ocieplanie domów,
711-12-19

GO$CICINO dziatki budowlane od 615 do 988
m kw, piękna lokalizacja,
lasy z trzech stron, cena
26 zł/ m kw, tel. 0602/11 ·
60-20

0605/334-771, 0603/9960-70, 0605/78-60-67

KREDYTY dla firm
(0601 )20-45-72

i.W<!laJqCegip!=y

BUDUJEMY od podstaw
po dach profesjonal-

nie, pełen nadzór,
0605/334-771, 0603/9960-70, 0605/78-60-67

BUDOWA, tynki, dachy,
docieplenia, (058)676-1903

wszystkie imprezy, wesela, dyskoteki

CYKLINIARSKIE, parkieciarskie, (058)672-08-13,
0604/900-587

DOMOFONY
wszystkich
671-58-66

naprawa
systemów,

CHŁODNICTWO

studniówki

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

Rumia, WybicKiego 2b,
codziennie 12.00- 23.00,

671-13-12

ogłaszaj sięl

BADANIA

informacja, 671-29-70

poniedzialell.
w~. 15.30-1,,JO

PŁYTY gipsowe

ŁUSZCZVCA:

059/84-

związ;JJ\€ z proolewem
dfiot(i1UWJ111 1 ~1n0Ly IUi.1 .

czwart1;,, ,-ą:a
w~ 15.301730

POMORSKA AKADEMIA
PEDAGOGICZNA
wSlupsku
ogłasza

BUK,

USŁUGI

czereśnia, dąb,

. ~•.-·

·-:-·:,;,v~

'❖·~

,

dąb- dłużyca

: -~

459-611
ZAKUPIĘ

BOAZERIE deski podłogowe,
listwy, 058/342-54-31

15-47

BIURO
rachunkowe

BOAZERIE deski podłogowe,

REMONTOWO- budowla-

listwy, 058/342-54-31

ne, kafelkowanie, marmury, murarstwo, hydraulika,
rigipsy, (058)671-35-13,
0601-63-60-71

BULLTERIERY rodowodowe
z hodowli domowej, 1100 zł,
tel. (058)684-56-39

TYNKI gipsowe

56-59

Hel
tel. O 605 390 053

(058)678-34-89

■

SYLWESTER 130 zł/ osoba, ,,Karczma Królewska"
Reda,
678-58-49,
0501/184-612

Falko
dancingi
każda niedziela, 19.001.00, gra, śpiewa zespół
muzyczny

WYPOŻYCZALNIA

naczyń-

Rumia
671-04-54

Zespól Szkól nr 4wRumi,
Batorego 29, 671-01-40

kupon dla osoby fizyczne)

uprawnlaJfcy do Jednego bezpłatnego ogłoszenia drobnego do 20 słów

Pakiet nr 4

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I ROBIĆ ODSTĘPY MIĘDZY WYRAZAMI
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Biura Reklamy
Gdańlk, Targ

Drzewny 9/11, tel. (058) 300-32-60, fax 300-32-66:
Gdy!-., ul.StarOW1e1ska 17/6, tel. (058) 661-43-14, 620-78-40, fax 661-43-06;
Ebl,,g, ul. Rybacka 35, tel. (055) 236-52-33, fax 236-52-37;
Srupek, ul. Filmowa 3d, tel. (059) 840-32-40, fax 842·26·80;

!...L.
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I

I

I

I

I

adres lub telefon kontaktowy:

I I I I I I •• .1...1...!...L_J I I I I I I .J...!. I I I L•• J...1...1
L..J••• L..L. •.L .• J...L..L •. L.J...L..L .. J••• L.L...l.. L.l...L.L•. J. •• L..L .•.L..J...l...l

I
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telefon
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ZOSTAW KUPON
W LOKALNYM

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11,
!el. (058) 300-32-80, fax 300-32-66;
G<fynla, ul. Slarowieiska 17/6,
!el. (058) 661-43-14, 620-78-40, fax 661-43-06;
Elbląg, ul. Rybacka 35,
'fi. (055) 236-52-33, fax 236-52·37;
Słupek, ul. Filmowa 3d,
:el. (059) 840-32·40, fax 842-26-80;

Biura

Ogłoszeń

Turg D,a<1111y 91 lf!. (058) 300•32-23, fax 300-32-14;
Gd-,,,ia, Wład~awa IV 'i, :ęl. (CS8) 620-08-32, fax 620-89-17·
~le,g, ~I. Rybacka 35, !et {055) 236-52-30, !ax 236-52-32:
I\Jplk. FitmM '.lt' ,., •J11:9l S4'-48-7', fax84\,.;a.r

PRZEŚLU KUPON POCZTĄ.
• pod adresem lokalnego biura ogłoszeń
• pod adresem gdańskiego biura ogłos2eń

80-894 Gdańsk. Targ Drzewny 9/11

podpis

wnzuc KUPON DO N!EBrn'.SKłEJ
SKRlVN1tl 08

sn.mz11 OCŁOS.ZEŃ

Odańs!<,

I

I

CO ZROBlt żeby Twoje ogłoszenie drobne ukazało się ZA DARMO

Biura Reklamy

I

I

!. I I I I I
L...L •• l...!...L .. J...l...L..L.1...L

I

I

Z-1443/A/1236 ,

REST AU RACJA

Gdynia, Warszawa
(058)663-00-79, 0605051-328

VIDEOFILMOWANIE

uf. Pucka 17
tef. 677 23 43

fizyka, 671-41-93, wieczorem

BALTICON

VIDEOFILM0WANIE, 678-

Wejherowo

MATEMATYKA,

KONTENERY magazynowe i biurowe, chtodnicze- sprzedaż i serwis,

mokre, 0501-798-940

Puck
Pl. Wolno~ci 24
tel. 673 46 33

ka, 671-02-64 (po 16.00)

wWejherowie- sprzedam, tel. 060818-62-86 po· 18.00,
(058)771-27-02

06051334-771,
0603/99-60-70

bez poręczyciela

KOREPETYCJE· matematy-

KANCELARlę

różne,

KREDYTY
GOTÓWK
~
•w48 god
• do 5 tys. zł

koncesja Ministra Finansów, Rumia, 0501-183222, 0608-345-030

FAJERWERKI- profesjonalnie, Wejherowa, Okręż
na, (058)672-50-45

REMONTOWO- budowlane, malowanie, kafelkowanie, 0607-404-993

wszystkie monety,

banknoty, (058)301-46-95

trów, oraz ryby różne rodzaje,
świnki morskie, tel. (058)67315-16

zastaw samochodu, nieruchomości. Żadnych formalności, 058/625-24-59, 0601/62-

Tel. 0601/67-40-17

MASXfNY stolarskie, 0602-

':f:

AKWARIA, nowe, 11 ·30 li-

POŻYCZKI. Gotówka pod

• Studia przeznaczone są
dla nauczycieli biologii i
geografii
• Studia są dwusemestralne,
początek wlutym 2001
roku
• Termin składania podań do
31 stycznia 2D01 roku
• Wszelkich informacji
udziela:
Dziekanat Wydziału
Matematyczno;:::
Przyrodniczego PAP
ul. Arciszewskiego 22b,
tel. (0-59) 84-29-517.
Instytut Biologii i Ochrony
Środowiska PAP,
tel, (0-59) 84-27-221 W, 361.

ol-

cha drewno tartaczne,
0502/241-760

BUK, olcha,

SPRZEDAM

nabór na IV edycję

dla nauczycieli przedm11,~
,PRZYRODA'.

skutecznie!

protetyczno- ortodontyczne, (058)671-24-88

· ~-my•.-·~

-

26

032/27-670-27

POSADZKI epoksydowe, systemy na mokry
beton,
kolorowe,
0605/334-771, 0603/9960-70, 0605/78-60-67

I

bezpłatny.

ELEKTRYCZNA maszyna da

kupię.

I ••• I •• I _ I

wgodz. 15.30 17 30

RADCA PRAWNY lsr. ,,

pisania, stan bdb, tel. 673-09-

DOM seniora, luksusowy,
Rumia, (058)671-91-91

gładzenie ścian profesjonalnie, 0605/334-771,
0603/99-60-70, 0605/7860-67

zdjęcia

CZŁONKOWIE GKRPA .

.'wkażdą środę.

SREBRNE świerki, sadzonki, na plantacje choinkowe od 1 zł sztuka,
058/684-54-75

Rumia, przychodnia 1,
Derdawskiega 24, dr Kulaszewicz, dr Orlowska

Żelistrzewo, Żytnia 23,

Tygodnik Lokalny
treśt:

PSYCIQ.OG · w ,.J,dy

71-344

profilaktyczne
pracowników
kierowców

11ry pelnr,r

PARKIET, schody drewniane,

Transport

671-01-06

restauracja
polsko- chińska

POKOJ NR ~. lei. ti71 20 g;
1,

SIATKI, słupki, drut kolczasty.

SUFITY podwieszane,

MARENGO

URZĘDZIE GMłłY WPOO<U

tel. 674-72-56

prawniczą

aż

PROBLEMOW
ALKOHOi.OWYCH

PALNIK na ropę da CO, tanio,

Rumia, Tysiąclecia 6

szwedzkie,
mantaz, 0605/334-771,
0603/99-60-70

KOMPLEKSOWE

GMINNEJ Kt)MISJI
,,vLViifjlYWANIA

SHAR· Pei 676-02-58

PODŁOGI

671-28-20

matura, studia.

15

radioodbiorników,
magnetofonów

remontowo- budowlane,
(058)671-98-82

firm w zakresie
prowadzenia ksiąg podatkowych i ZUS,

ka) nowo wybudowany i wykończony budynek usługowo
handlowo- mieszkalny, 280
mkw, 0501/276-486

INNE

KAFELKOWANIE

próżniowa,

EGZAMINY
Kursy przygotowawcze.
Wykładowcy UG. Indeks,
058/552-95-57

058/673-86-66

KAFELKOWANIE, solidnie, Puck, (058)673-11-22

obsługa

Rzeźnie·

(058)674-05-02,

zmagajcp:Jmsięzl),n

problemem, mogą zg,,sił się oo:

niemiecka, tel. (058)673-28-

kamer,

chłodniczych.

•oopcxnocym,m

PUNKTU KONSULTACYJNEGO

magnetowidów,

INSTALATORSTWO elek0502-039-852

BIURO
rachunkowe

STĘżYCA, atrakcyjny dom-

asoba671-13-12

PAKOWACZKA

NAPRAWA

NAPRAWA

~-pxmć

zpRtiemelnałmllow'tm,

~inemocylil

671-57-11

urządzeń

mieszkanie 54 m kw, I piętro
sprzedam, 058/561-17-26 po
18.00
STARZYŃSKI Dwór, działka
o.a ha, własność hipoteczna,
cena do uzgodnienia, tel.
(058)673-97-00

w Rumi

62-16

plastik, 0601-664-508,
(058)671-89-33

tryczne,

Hotel Faltom

studniówki
60,00/

gm. Sulęczyno,
tel. 058/685-00-30, 058/681-

miedź,

HYDRAULIKA,

0602/554-813

SPRZEDAM

GLAZURA, terakota, hy-

STAROGARD Gdański, dział·

WEJHEROWO (ul.

na Kaszubach, plus transport
piasek i pospółkę, Władysław
Jaskowski, Golica, 83-321

GnWly Pid, że osmy rie

Rumia

2 pokoje gratis, organizuje

twórnia pustaków i bloczków

Prz)immny Millu:wi,

Restauracja polsko- chińska,

Mściszewice,

GINEKOLOG zabiegi,
06D51389-680

m kw, 058/775-13-13 do
16.0D, 058/561-35-17 po
17.00

STAROGARD

/

telewizorów,

STAROGARD Gd. dom 180

cały

izolację powietrzną,

ELEKTRYKA, profesjonalnie, 0605/334-771,
0603/99-60-70, 0605/7860-67

0501-74-81-91

AUTO! Glas!

NAJSTARSZA i solidna wy-

MARENGO

WESELA
w cenie 110
zł od osoby

wynajęcia,

kraju, da

058/681-91-76

tel. 058/681-74-97

zimowe- narty, łyżwy.
Pensjonat „Boży Dar" centrum uzdrowiska- pokoje
z łazienkami, kuchnia domowa, kawiarnia, parking,
organizujemy zjazdy, konferencje, tel/fax (018)471-

całego

szy- styropianem sypkim, tel.

nym w

KRYNICA- Górska- ferie

MIKROBUS, 8 miejsc, teren
(058)673-97-97

pianem sypkim, wdmuchiwa-

Janowo, Gdańska

POWYPADKOWE, uszkoda-

podda-

DOCIEPLANIE domów styro-

RUMIA!

84

budynków
ścian,

PRZ[ŚLU rAKSEM
• do lokalnego biura ogłoszeń
• do gdańskiego biura ogłoszeń

fax (058) 300-35-08

Wejherowo

W skrócie

ajpiękniejs

e szopki

·.. : Wróciła ze szkolenia we Francji

W Muzeum Piśmien
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie rozstrzygnięty został konkurs szopek i ozdób
bożonarodzeniowych

zorganizowany przez
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie. W konkursie tym
nagrody otrzymało 67
dzieci.
Jak co roku uczestniczyło
w nim wielu uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów
z terenu powiatów kartuc · go,
wejherowskiego
kiego.
a konkurs nadesłano
337 prac wykonanych bardzo różnorodnymi technika mi i 61 prac literackich o tematyce bożonarodzeniowej.
Prace plastyczne oceniały
Romualda Leśniowska i Elż
bieta Szymroszczyk, zaś prace literackie Stanisław Janke
i Mirosław Odyniecki.
Konkurs rozstrzygano
w kilku kategoriach wiekowych. W kategorii klas I- III
za szopkę I miejsce zdobyła praca Kamila Lemke ze
SPP 1 w Wejherowie, wyróżniono też pracę zbiorową klasy zero z ZS nr 3
z Wejherowa. W kategorii
klas IV-VI za szopkę
I miejsce zdobyła Ania
Pranczke z SP w Bolszewie.
·1lowanki na szkle na g1
ono w kat. klas I-III
Jacka Klein z ZKP Wierzchucino, w kategorii klas
IV-VI Patryka Kowalika
i Przemka Kwartę z SP
w Bolszewie. W kategorii

Andrzej Arendt - dyrektor OPP wita nagrodzonych na spotkaniu podsumowującym
konkurs.
-~,,.,,--.,,,,..,..,~----:"""•
Fot:GrażynaW1śniewska
szkół średnich za malowanki na szkle nagrodę
zdobył Piotr Wujek z ZKP
Wierzchucino. Osobno oceniano rysunki i wyklejanki.
Pierwsze miejsce w tej kategorii zdobyli Mateusz
Zieman i Dagmara Hebel z
SP w Nowym Dworze Wejherowskim. Najlepsze prace z masy solnej na kon kurs przywieźli: w kategorii
klas I -III Aneta Roda z SP
Częstkowo, a w kategorii
gimnazjów Ala Kowalska
z ZS nr 3 z Wejherowa. Za
najładniejsze witraże nagrodzono Marię Uzdrowską
i Krystynę Machalińską obie z Gościcina. Za rzeźbę Wystawę szopek i prac konkursowych z zainteresowaw drewnie nagrodzony zo- niem oglądali rodzice wyróżnionych dzieci i goście.
stał Adam Wenta. W konFot
kursie Ogniska Pracy Pozaszkolnej przyznane zo- z SP nr 5 z Wejherowa i Ju- na, w kat. klas IV - VI - Dostyna Magulska z SP w Do- rota Łoś z Jastrzębiej Góry:
stały również nagrody dyWszystkie prace godne są
rektora OPP Otrzymali je: nimierzu.
Nagrody za prace lietrac- obejrzenia. Eksponowane
Marcin Mutka z Luzina
Agata Zegota z ZS nr 12 kie otrzymali: w kat. klas I- będą w wejherowskim mu(G. W.)
w Gdyni, Mateusz Wroński III Martyna Hinca z Chmiel - zeum.

---5:iil

Grażyna Wiśmewska

REKLAM A -

Producent okien i drzwi PCV i AL
certyfikat ISO 9002

W XXI w. wejdt drzwiami
firmy Glastech!
Na nowy rok, nowy wiek,
nowe tysŹ4clecie, zdrowia,
ciepła, wszelkiej pomyślności
oraz tylko pozytywnych
widoków za oknem

Mamy na Ciebie sposób
- iesteśmy bardzo dobrzy
143,5 x 146,5 cm

życzy

86,5 x 218,5 cm

Fot.DariaDunajska

PARYSKIE FRYZURY Z GRZYWKĄ . Z tygodniowego
szkolenia i pokazu najnowszych modeli fryzur w
Paryżu powróciła Bożena Szymańska , która pracuje W.i:.
wejherowskim salonie Diana. Uczestniczyła w
szkoleniu jako jedna z dwóch reprezentantek
województwa pomorskiego. Szkolenie odbywało się w
Międzynarodowej Szkole Jacques Dessange.
Francuski mistrz fryzjerski jest znanym kreatorem w
Europie. Jego technikę strzyżeń stosuje 700 salonów
fryzjerskich.
Grupie polskich fryzjerów pokazano najnowsze
techniki strzyżeń i farbowań oraz kreowania fryzur.
Francuscy fryzjerzy proponują na najbliższy rok
uczesania luźne i naturalne. Obowiązywać będą
łagodniejsze strzyżenia i długie grzywki.
- Aby uniknąć cięć geometrycznych włosy strzyżemy
tak, że końce są lekkie, miękkie, wystrzępione i
nieregularne - mówi Bożena Szymańska. - Układanie
takiej fryzury nie powinno kobiecie zająć dużo czasu.
Fryzura ma wyrażać jej osobowość i być naturalna.
Lansowana będzie długość włosów do ramion lub
szyi, dająca wiele możliwości upięć.
- Włosy mogą być krótkie, kręcone i uczesane na
dziko, a także długie · - dodaje pani Bożena. - Kolory
włosów są jednolite, a ich głębię akcentują
pojedyncze pasemka, zbliżone do kolorystycznej bazy.
W czerwieniach dominować mają odcienie jesienne,
rudości połączone z odcieniami złota, miedzi,
mahoniu lub brązu. Proponowana jest bogata paleta
beżów i blondów od lodowych popieli do gorącego
słońca oraz ciepłych odcieni złocistych z odcieniami
zimnymi.

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

ogłaszaj się!

o~~.ó~~-/

p

ukończenia

(D.D.)

firma GLASTECH

T

Bożena Szymańska z dyplomem
paryskiego szkolenia.

.
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Transport, kompleksowa obsługa,
gwarancja 1Olat
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Najniższe

JANKO ,-:.

Antywłamaniowość w standardzie:
- specjalna listwa przyszybowa mocno trzymająca szybę
- unikalna możliwość przykręcania okuć do wzmocnień stalowych
Zapraszamy do naszego biura:
GLASTECH sp. z o.o.
Wejherowo, ul. Przemysłowa 21
tel. 677-51-11, 677-53-99

Przedstawicielstwo:
P.B.K. ,,Avers" Sp. z o.o.
ul. I Brygady Pancernej WP 32
Wejherowo
tel. 672-13-21 w.35
5·5160/G/l l 69

ceny

Najwyższa jakość SPRAWD21

®
Sierakowski

Gdynia, ul. Dziatdowska 46

623-00-23

Reklamy

14

plftek
29 grudnia 2000 r.

Wyborne promocje

[t1~sic

Astra C ··

. t
Specjalny pei kie

si,1-rt

1.000 zł

od 33 950 zł
. is
. l ien-1 grat
l a (lf11
oz.ostałe rnodele
.
Classic -- P
st
2000 zł
A 'a

z radiem

Zniżka

gratis

S, Jice Casco

lub

zrziżki

Progra1n ~ erl

·eczenie
lub
Roczne ubczpt . .,.
AC!OCINW

astra classic

Baxima

Konocar

Motor Centrum

Odejewski

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

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

80-717 Gdańsk
ul. Miałki Szlak 4/8
tel. 058 321 88 10
32188 00

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

Serwis Haller

Winiarczyk

Ventus

80-299 Gdańsk
Obwodnica Trójmiejska
tel. 058 5525 525
www.opelhaller.com.pl
ISO 9002

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

83-110 Tczew
30 Stycznia 40
tel. 058 532 08 00
532 08 01

WWW.OPEL.COM PL
S-350/W/1063

Re lamy
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HilarY Pozorski

15% rabatu dla mieszkańców Rumi
=.=:.=.@
w I~ @:~tJ,J. ~ ,
rok

założenia

OKNA PCV, DRZWI PCV

1974

zł

np. okno PCV 1,5/1,5 m RU - 499

netto

dźwiękochłonne
szprosy międzyszybowe

- nietypowe

8

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

ZAKŁAD USŁUG

_,...

~ .....

- ogrody zimowe
f"'/.
- fasady

- okucia i szyby antywłamaniowe
- szyby termofloat oraz

doradztwo techniczne, pomiar, transport-gratis!
Młyńska

Wvkonuiemv również:

Na tyczenie klienta:

na stolarkę PCV, ALU, rolety zewnętrme I markizy
Bramy garażowe
Rumia, ul.

Profesjonalne doradztwo i montaż

~~!~,!.~

nf°sSf"

kształty

Rumia, ul.

A

Dębogórska

NAJLEPSZV

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

POGRZEBOWYCH
Uchwała

nr XX:IX/293/2000
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 listopada 2000 r.

ETERNUM-

RUMIA, ul. Dąbrowskiego 21
Biuro czynne od pon. do sob. 8.00-16.00

Rumi
Miejskiej
Rady
V/28/98
nr
uchwałę
zmIenia1ąca
z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie określenia stawek czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne.

tel. całodobowe: 671-07-96, 671- 18-70
Całodobowy

Na podstawie art. 26, 26a i 30 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie
lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych Uedn. tekst Dz. U. nr 120
z 1998 r. poz. 787 z późn. zmianami), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Uedn.
tekst Dz. U. nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zmianami) Rada Miejska
uchwala, co następuje:

odbiór Zmarłych

* kompleks9wa organizacJa i obsługa pogrzebow
* transport kraJ .1 Europa
* kremacJe (całkowita org~nizacja)
* ekshumacja

§ 1

W uchwale nr V/28/98 Rady Miejskiej Rumi z dnia 17 grudnia 1998 r.
w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i socjalne, zmienionej uchwalą nr XVll/154/99 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 25 listopada 1999 r. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,lokalu mieszkalnego - w wysokości 2,89 zł miesięcznie".
§2
Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2001 r. i podlega ogłoszeniu.

- ,rzedaż:

trmnny
* wience i wiązanki z dostawą
~ odzież żałobn a (przy zakupie 20% ·rabat)
I

S-5988/A/1006

Uchwała Nr XXIX/2ę212000
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 listopada 2000 r.

I

w sprawie zasad ustalania stawek czynszów, za dzierżawę gruntów gminnych na terenie miasta Rumi.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym U.t. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

I

STAWKI CZVNSZÓW ZA DZIERżAWĘ GRUNTÓW
GMINNYCH NA TERENIE MIASTA RUMI
Na cele handlowe:
targowiska
Stawka za 1 m1/m-c

Na cele handlowe
Stawka za 1 m2/m·c

Położenie

ZAŁĄCZNIK

Do Uchwały Nr XXIX/292/2000 Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 listopada 2000 r.

Na cele
przemysłowo-

składowe

i transportowe,
parkingi, garaże,
za pow. do 500 m2
Stawka za 1 m2/m-c

2

Na cele upraw
Na cele jak w
warzywniczych
rubryce 4
za pow. do
za pow. powyżej
500 m2, stawka 1000 m', stawka
za 1 m2/m-c
roczna za 1m'

6

4

3

zł

0,33

zł

0,55 zł

0.35 zł

0,22

1,92 zł

0,33

zł

0,55 zł

0,35 zł

0,22zl

3,85

Na cele upraw
rolnych za pow.
powyżej 1OOO m2,
stawka roczna
za 10 m1

zł

0,10 zł

Pozostałe

grunty
na terenie
Rumi

0,10

zł

Nr XXIX/294/2000
Rady Miejskiej Rumi
zdnla
30.listopada
2000 roku

-------,
r----------VIl PLEBISCYT
NA N.ĄJPOPULARNIEJSZEGO
SPORTOWCA RUMI ROKU 2000

Rodzaj linii

normalny

ulgowy

Zwykła w granicach Rumi

1,40 zł

70gr

Pospieszna, Specjalna I Nocna w granicach Rumi
albo Redy z Wejherowam

1,80 zł

90gr

Unia J z przekraczaniem granicy strefy taryfowej w
Redzie

3,20 zł

1,60 zł

Rodzaj linii

§2
Wykonanie uchwały powierza się
Zarządowi Miasta Rumi.
§3
Traci moc uchwala Rady Miejskiej
Rumi nr XVlll/170/99 z dnia
21 grudnia 1999 r. w sprawie zasad
ustalania stawek czynszów, za
dzierżawę gruntów gminnych na
terenie miasta Rumi.
§4
Uchwala wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2001 roku i podlega
ogłoszeniu.

2.......... ,............... ,.............................................................. ,........ .4

pkt

3.................. ............................................. ,.................... ,.... ,......... 3

pkt

4............................................... ,............... ,.................... ,.............. 2

pkt

5.................................. ········ ·•· .. ··· ···········"······· ......... .................. 1

pkt

((imię

od

poniedziałku

wazny
codziennie

codziennie

do piątku
normaln, ulgowy normalny ulgowy

Za przewóz bagaży, wózka lub psa ustala się opłatę w wysokości biletu
normalnego obowiązującego na danym rodzaju linii.
Na liniach specjalnych obowiązują wyłącznie bilety jednorazowe

ważny

przez

przez

miesiąc

dekadę

Zwykle, pospieszne i nocne 36 zł
w granicach Rumi
albo Redy z Wejherowem

18 zł

44 zł

22 zł

55zł

19 zł

Zwykle, pospieszne i nocne 54 zł
w granicach Rum,
I Redy z Wejherowem •.

27zł

64 zł

32 zł

75 zł

26 zł '

Wyrażam zgodę

na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora plebiscytu, na cele z nim związane.

do

Załącznik nr 3
nr XXIX/294/2000
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 listopada 2000 r.

uchwały

Opłaty

dodatkowa

90 zł
1. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu
2. Oplata dodatkowa za przewożenie zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu lub przewożenie rzeczy wyłączonych
36 zł
z przewozu środkami transportu miejskiego
270 zł
3. Oplata dodatkowa za zatrzymanie lub zmianę trasy środka transportowego
4. W przypadku uiszczenia opiaty dodatkowej bezpośrednio kontroluJącemu, wysokość opiat dodatkowych określonych
w pkt. 1 i 2 obniża się o 50%.
5. W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do
uiszczenia tej opiaty, wysokość opiat dodatkowych w pkt. 1 i 2 obniża się o 30°1<,.
S·59871A'1006

I
I
I

I
I
I

I

(podpis)

Wybieramy najlepszego
Rozpoczęliśmy drugą edycję

Powiatowego Plebiscytu
na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Roku
2000. Na kuponach drukowanych w „Gryfie Wejherowskim" i „Gońcu Rumskim", Czytelnicy będą mogli zamieszczać pięć nazwisk kandydatów na najpopularniejszego sportowca i jedno nazwisko kandydata na najpopularniejszego trenera.
Do plebiscytu zgłaszać można czynnych sportowców • .
i trenerów różnych dyscyplin sportu z powiatu wejherowskiego. Kupon ważny jest jeżeli został wycięty z oryginalnego egzemplarza gazety. Wypełnione kupony mogą być nadsyłane pocztą pod adresem „Dziennika Bał
tyckiego", 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 227 lub
dostarczane osobiście.

r----------~ -------,

Najpopularniejszy sportowiec
1. .............................................................. ,....... .
2...................................................................... ..
3 ...... ,.............................................................. ..

4......................................... ,............................. .

5-........................ ,............................................. ..

Najpopularniejszy trener

na

w

b

L----------- -------J

1. ······················ .. ···················· .......................... .

danym obszarze.
Na liniach pospiesznych i nocnych nie dopuszcza się dopłat do biletów okresowych ważnych na liniach zwykłych
Bilet okresowy nie podlega przeliczeniu na bilety jednorazowe. W przypadku przejazdu na podstawie biletu okresowego ważnego na obszarze jednego
miasta (gminy), po przekroczeniu gra~icy 1aryfowej obo~iązuje bilet jednorazowy _cen.ie właściwej dla następ~ego.rniasta, (gminy).

I
I

I

i nazwisko, adres Czytelnika)

KUPON
Bilet na okaziciela

I
I

I
I
I

•

Plebiscyt Czytelników na najpopularniejszego sportowca i trenera powiatu wejherowskiego w 2000 roku.

Bilet miesięczny imienny
ważny

I
I
pkt

uchwały.

Ceny biletów okresowych

Ceny biletów jednorazowych

I
I

1.......................... ,......................................... ,....... ,............... ., ..... 5

nr 2
do Uchwały nr XXlX/294/2000
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 listopada 2000 r.

Uchwały

I

:

KUPON
KONKURSOWY

Załącznik

Nr XXIX/294/2000
Rady Miejskiej Rumi
z dnia 30 listopada 2000 r.

do

zapraszaliśmy Czytelników do udziału w VII plebiscycie
na najpopularniejszego sportowca Rumi. Dziś prezentujemy pierwszy kupon konkursowy, który będzie drukowany aż do początku lutego przyszłego roku. Formuła
tegorocznego plebiscytu jest najprostsza z możliwych na kupo"n plebiscytowy należy wpisać nazwiska pięciu
najpopularniejszych - zdaniem głosującego - sportowców zgodnie z .regulaminem opublikowanym tydzień temu. Kryteria są bardzo proste, ale też mocno subiektywne, gdyż głosujemy na swych ulubieńców i tylko ty- il
le. Najwięcej głosów zbiorą z pewnością przedstawiciele
dyscyplin bardziej popularnych, a mniej o skromnej
liczbie kibiców Nie będzie także miał wpływu wynik
sportowy zawodnika - aby wybrać najlepszego przeprowadzony zostanie plebiscyt ekspertów. Zgodnie
z zapowiedzią nie publikujemy żadnej listy sportowców
uczestniczących w plebiscycie, ale będziemy starali się
listę przedstawić w miarę otrzymywania kuponów
(KB.)
od Czytelników.

Ustala się stawki czynszów za
dzierżawę ternów stanowiących
własność Gminy Rumia, jak w
załączniku Nr 1 do niniejszej

w sprawie opiat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Rumi.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym U.t. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74) Rada
Miejska Rumi uchwala, co nstępuje:
§ 1 Ustala się na terenie miasta Rumi cenę biletów jednorazowych za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej
obsługiwanymi przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
· Ustala się na terenie Rumi ceny biletów okresowych za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej
przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
• obsługiwanymi
Ustala się na terenie Rumi wysokość opiat dodatkowych określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
Traci moc uchwala nr XVll/155/99 Rady Miejskiej Rumi z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie opiat za przewóz osób i bagażu
środkami komunikacji miejskiej.
Uchwala wchodzi w życie z dniem wprowadzenia nowych opiat za przewóz osób i bagażu środkami komunikacji miejskiej
przez Radę Miasta Gdyni i podlega ogłoszeniu.

Załącznik -;;r 1

WYBIERAMY PO RAZ SIÓDMY. W ubiegłym tygodniu

§1

S·5989/B/1006

Uchwała

W skrócie
li VII plebiscyt

I
I
I
I

ł
I
I

I
I
I
I
Li
I
I
I
I
~.

I
I
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych I
osobowych przez organizatora plebiscytu, na cele I
I
z nim związane.
I
······-;~;d;isJ . _
L ____________ ______ J
Imię

i nazwisko, adres Czytelnika

plftek
29 grudnia 2000 r.

Kolarstwo

W skrócie

■

Karate
MISTRZOWIE RUMI 2000. Stowarzyszenie BudokanSakura tydzień przed świętami zorganizowało kolejne
Otwarte Mistrzostwa Rumi w Karate. Na starcie stanęli zawodnicy z klubów karate działających w Trójmieście.

Kata kobiet i mężczyzn wygrali zawodnicy reprezenbarwy Budokan-Sakura, natomiast kumite za- c ówno kobiet jak i mężczyzn wygrali przedstawiciele
Gdańskiego Klubu Karate.
tujący

■ Potwierdził swą klasę Ryszard Wejnar wygrywając
kata - wyprzedził on Michała Frąckowiaka oraz Piotra Grubę - wszyscy Budokan-Sakura.

■

Kumite mężczyzn wygrał Piotr Owczarek z Gdań
skiego Klubu Karate przed rumianami: Ryszardem
Wejnarem i Dariuszem Gajewskim.
■ Kata kobiet wygrała Katarzyna Gajewska
Martą Szymańską (obie z Budokanu).

Uczniowski Klub
Sportowy Rumia, zrzeszający młodych kolarzy, działał do tej pory
przy Ognisku Pracy
Pozaszkolnej. Zanosi
się jednak na koniec
współpracy. Od 1
stycznia 2001 roku
prowadzący szkółkę

Andrzej Andrzejewski
nie będzie pracownikiem OPP.

przed

■ Kumite kobiet - Anna Różanowska przed Agnieszką Tchórzewską { obie z GKK) i Katarzyną Gajewską.
Drugą część

zawodów stanowił kolejny egzamin na
podniesienie stopni uczniowskich w karate. Wzięło
w nim udział 35 młodych zawodników. Głównym egzaminatorem był Mirosław Adamowski z Gdańska.
Egzamin wypadł dość dobrze, gdyż zdała go więk
szość zawodników - aż 33 osoby. Wśród zdających
przeważały dzieci, które zdobywały swoje pierwsze
,topnie.
W okresie ferii zimowych karatecy rumskiego klubu
wyjeżdżają na obóz treningowo-szkoleniowy do Nożyna koło Bytowa, rozpoczynając tym samym przygotowania do kolejnego, miejmy nadzieję, udanego sezonu.
KB
REKLAMA

Pismem z 11 grudnia br.
Ognisko Pracy Pozaszkolnej wypowiedziało umowę
o pracę instruktorowi kolarstwa Andrzejowi Andrzejewskiemu. Jednocześnie zobowiązało go do rozliczenia się z będącego pod
jego opieką sprzętu. Tymczasem jest on własnością
UKS, przekazaną klubowi
nieodpłatnie przez Polski
Związek Kolarstwa. Wobec
władz związku sekcję kolarską reprezentował jej
prezes Andrzej Andrzejewski.
'
- Związek zapewnił nam
sześć rowerów szosowych
, i cykloergometr, czyli rower
1
treningowy. Jednak bez
zgody władz kolarstwa nie
możemy przekazać go komukolwiek - informuje trener Andrzejewski. - Obecnie dysponujemy kompletnym wyposażeniem dla kilku zawodników, w które
dzięki pomocy sponsora zainwestowaliśmy powa żne
środki. Nie dopuszczamy

Bartłomiej

Rys.

więc myśli

o likwidacji sekcji. Chcemy, aby nadal
funkcjonowała. Liczymy że
znajdzie się w Rumi pomieszczenie, z którego mo-

glibyśmy korzystać. Umoż
liwiłoby

nam to dalsze wyw barwach miasta.
O powody rozwiązania
umowy zapytaliśmy Barbarę Czarkowską, dyrektora
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rumi.
- Uznaliśmy że sekcja
kolarska nie spełnia funkcji
zapisanych w statucie ogniska. Przede wszystkim sku pia zaledwie kilku kolarzy,
podczas gdy wymagana minimalna liczba to 12 osób.
stępy

Jest to sekcja o typowo
sportowym, wyczynowym
charakterze. Dlatego powinna znaleźć się w Powia towym Międzyszkolnym
Ośrodku Sportu w Redzie.
Takie rozwiązanie za pewniłoby dalsze funkcjonowanie szkółki. Przygarnięciem rumskich kolarzy
rzeczywiście zainteresowany jest Andrzej Byczkowski, dyrektor PMOS.
- Słyszałem o nich wiele
dobrego, bardzo chciałbym
przyjąć ich do siebie. Niestety, brakuje nam środków
na pokrycie kosztów funkcjonowania sekcji. Starostwo powiatowe ma ograniczone fundusze, po które

ustawia

się długa

Brosz

kolejka

chętnych. Już teraz do działalności naszych - drużyn
dokładają się rodzice. Mam
nadzieję, że ostateczna de-

cyzja będzie korzystna dla
rumskich kolarzy - mówi
dyrektor Byczkowski.
Według Andrzeja Andrzejewskiego, możliwe jest
1-ię
usamodzielnienie
Uczniowskiego
Klubu
Sportowego. Problemem,
z którym nie poradzi sobie
sam, jest brak pomieszczenia. Być może znajdziP ·ę
ktoś, kto zaoferuje
młodym sportowcom. "
dotychczasowa praca nie
może się zmarnować.

Arkadiusz Cyman

REKlAMA----------------~---------------------

,.,

.✓

y temy po adzek epoksydowych

ogłaszaj sięl

·-"

zawsze we wtorek

,111

Biura Reklamy

t Posadzki grubości od 1,00 do 5,00 mm
t Posiadają atesty PZH i apr~baty 1TB
t Szybkość wykonywania systemu
t Gwarancja do 3 lat
1

,, NA NOWE I OO0•LECIE"

ZE

STAŁYM

ZE SPŁATĄ DO 15 M-CY
OPROCENTOWANIEM 1, 1o/o M-CZNIE

PRzyKŁAD

Kwota kredytu 6 OOO zf - spfata po 466 zf miesięcznie
fącznie z odsetkami!

Bank Spóldzielcay Rumla
84-230 Rumla, ul. MOJSka 21
tel. 068/871-00-88, 871-94-01
fax 061/871-2

Gdańsk, Targ Drzewny 9/11,
10,. (058) 300-32-60. fax 300-32-66;
Gdynia, ul. Starowiejska 17/6,
tel. (058) 661-43-14, 620-78-40, fax 661-43-06;
Elbląg, ul. Rybacka 35,
tel. (055) 236-52-33, fax 236-52-37;
Slup&~ ul. Filmowa 3d,
181. (059) 840-32-40, fax 842-26-80;
-...

.C:

.-:s

it

·-

Wykonujemy także inne usługi
kompl~ksowe remontowo-budowlane.
• otrzymasz ofertę.

FPHU PawliJ<owski ARTECH
e-mail: fphuartech@wp.pl fax O605 78 60 67

tel. O603 99 60 70 lub O605 334 771

L...I

'0 . .

• Kolorowe plaski kwar~we
• I wiele innych atrybutów
1 Wylewamy także pełne systemy betonowe
t Doradztwo dla wszystkich

Zadzwoń

O

E
o

OBSŁUGA

•

BHP

SZKOLENIA
WYPADKI
INSTRUKCJE

PORADY KADROWE
DORADZlWO PRAWNE

HIidebrandt
BIURO BHP WEJHEROWO 18
ul. I Bryg. Panc. WP 32 ~
(obok Urzędu Pracy) ~
TEL. (O 58) 672 67 50 J,

