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ROZMOWA
TYGODNIA
Nie tylko sport

Dziesięć lat temu oddano do użytku halę
sportowo-widowiskową
w Rumi. – Od tamtej pory
obiekt jest wykorzystywany
na imprezy sportowe, prowadzenie zajęć z dziećmi i
młodzieżą, a także na koncert i uroczystości miejskie
– mówi Jan Nowicki, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Ta instytucja działa w Rumi dokładnie od 35 lat.

str. 7

Wewnątrz numeru zamieszczamy też fotoreportaż na temat powstania i działalności hali
sportowej w Rumi.

SKANSKA wybuduje drogę
Wyłoniono wykonawcę jednej z
najważniejszych
inwestycji drogowych w Rumi i w
powiecie
wejherowskim.
Drogę
z Rumi do Redy,
ułatwiającą
dojazd do Wejherowa
i podróż dalej w
kierunku Słupska,
będzie budowała
firma SKANSKA.
W Starostwie w Wejherowie rozstrzygnięto przetarg na budowę połączenia
drogowego z Rumi do Redy,
ulicami Towarową, Cegielnianą, Leśną, Gniewowską i
Drogowców.
Do przetargu zgłosiło
się siedem znanych firm
budowlanych i drogowych.
Zdaniem komisji zwycięzca
przetargu złożył najkorzystniejsza finansowo ofertę.

DZIŚ W NUMERZE
PAT W SPRAWIE
ROZBUDOWY
Radni nie zgodzili
się na zbyt wysokie
dodatkowe wydatki
na rozbudowę szkoły
nr 1. Na ubiegłotygodniowej sesji nie
doszło w tej sprawie
do
porozumienia
miedzy Radą Miejską
a burmistrzem. str. 3

OBELISK
DLA HARCERZY

Kosztorys prac opiewał
na kwotę 73 mln 300 tys.
zł, a SKANSKA wybuduje
drogę za 48 mln 58 tys. zł.

Na początku października wykonawca inwestycji
powinien rozpocząć roboty
drogowe na terenie Rumi.

Cudowny obraz powrócił do Rumi

Inwestycja trzech samorządów będzie rozłożona na
trzy lata.

str. 6

Odsłonięto obelisk,
poświęcony
harcerzom i instruktorom Hufca ZHP w
Rumi. Na uroczystości nie zabrakło druhen i druhów w mundurach ani sztandaru
str. 5
organizacji.

WYSOKA
WYGRANA

Wspomożycielka odnowiona

Intensywne treningi w zespole szkół w Rumi okazały się skuteczne. Tancerze breakdance, Grzegorz,
Tomasz i Piotr zajęli drugie miejsce na międzynarodowym turnieju w Holandii.
str. 11
REKLAMA

Cudowny obraz Matki Bożej powrócił po renowacji do
parafii Najświętszej Marii
Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi. Przez ok. trzy
miesiące był odnawiany w
pracowni
konserwatorskiej
w Warszawie, dzięki czemu
nabrał intensywnych, ciemniejszych kolorów. Wszystkie
elementy pozłacane zostały
pokryte cienką warstwą prawdziwego złota.
Na razie obraz znajduje w
kaplicy domu zakonnego, a do
kościoła zostanie uroczyście
wprowadzony na mszy św. 24
września o godz. 18.00. Potem
obraz zostanie umieszczony w
ramach i zawieszony z powrotem na ścianie prezbiterium.
- Zakończenie wystroju
prezbiterium
przewidujemy
za rok, dwa – mówi ks. Kazimierz Chudzicki, proboszcz
kościoła NMP Wspomożenia
Wiernych. – Dziękujemy parafianom za ofiarność, dzięki
której możemy kontynuować
prace. 		
AK.

Na własnym boisku rumski Orkan
SSA pokonał Cartusię
Kartuzy aż 4:1. Pierwsza bramka padła już
w drugiej minucie
emocjonującego mestr. 16
czu.

AKTUALNOŚCI
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Razem śpiewali „Rotę" KRONIKA POLICYJNA
Zakończył podróż
po kontroli

W ubiegłym tygodniu
w ręce policjantów wpadł
nietrzeźwy kierowca, który
ma orzeczony przez sąd zakaz kierowania pojazdami
mechanicznymi.
32-latek
kierował fordem, gdy został
zatrzymany do kontroli drogowej na ulicy Piłsudskiego.
Policjanci podczas rozmowy z kierowcą wyczuli od
niego woń alkoholu, wobec
czego sprawdzili jego stan
alko testem. Okazało się, że
kierowca ma ponad 2 promile. Za naruszenie zakazu
sądowego grozi mu do 5 lat
pozbawienia wolności.

Ekologia
Z inicjatywy dyrygenta Krzysztofa Brzozowskiego oraz
Chóru Św. Cecylii w Rumi chórzyści z kilku połączonych
chórów z Rumi, Gdańska, Redy i Kielna zaśpiewali wspólnie „Rotę” Marię Konopnickiej i Feliksa Nowowiejskiego.
Pieśń wykonano w kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Rumi z
okazji setnej rocznicy prawykonania „Roty”. Z tej samej okazji dzień wcześniej
w Krakowie „Rotę” zaśpie-

wało razem tysiąc chórzystów. W Rumi śpiewających było około stu.
- Chór św. Cecylii ma
m.in. patriotyczny repertuar , w którym znajduje się
zarówno „Bogurodzica” jak

i „Rota” – mówi Krzysztof
Brzozowski. – Chcieliśmy
uczcić rocznicę pierwszego
wykonania tej pieśni, włączając się w obchody krakowskie.
Baj.

Połączonymi chórami dyrygował Krzysztof Brzozowski, który na końcu podziękował chórzystom i słuchaczom.				
Fot. Wojciech Hintzke
REKLAMA

Coroczna akcja „Sprzątanie świata”, koordynowana przez Fundację
„Nasza Ziemia”, odbywa
się także w naszym mieście. W tym roku akcję
sprzątania w Rumi zaplanowano w dniach od
17 do 19 września. Wezmą w niej udział uczennice i uczniowie 22 szkół
i przeszkoli w mieście.
Na tyle rejonów podzielono
miasto, a każdy rejon znalazł
się pod opieką konkretnej
placówki oświatowej. Uczniowie i przedszkolaki otrzymają od Urzędu Miasta jednorazowe rękawice i worki na
śmieci.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych pozbiera pełne
worki i wywiezie je do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Ekodolina” w Łężycach.
Akcja zbierania odpadów i porządkowania ulic,
skwerów, placów zabaw
ma charakter edukacyjny
i przybliża dzieciom tematykę ekologiczną. Będzie też okazja do zabawy.
Na koniec pracy w parku
przy ul. Mickiewicza i Starowiejskiej zorganizowane
będzie wspólne ognisko z
pieczonymi
kiełbaskami,
bułeczkami i sokami. Wszyscy uczestnicy otrzymają
też słodkie upominki.

JEDZ ZDROWO

Czytaj nas w internecie

Wędliny Staropolskie
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Sklep Mięsny – Rumia
ul. Piłsudskiego 52
(wejście od Wybickiego)
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Wielkie porządki

Na stronie internetowej:

znajdziecie Państwo najważniejsze artykuły
z bieżących wydań „Gazety Rumskiej”, a także:
rozmowy, relacje z podróży i sylwetki rumskich artystów.
Na naszej stronie można zajrzeć do
archiwalnych numerów gazety.

Zatrzymano pasera
i odzyskano telefon

Policjanci z Rumi wspólnie z funkcjonariuszami z
Gdańska ustalili tożsamość
osoby, która sprzedała kradziony telefon komórkowy.
Telefon komórkowy został
skradziony 29 kwietnia
2010 roku.
Z ustaleń wynika, że zatrzymany rumianin przez
dłuższy czas sam korzystał
z kradzionego aparatu, a
potem odsprzedał go dalej.
Mężczyzna został już
przesłuchany i usłyszał zarzuty.
Skradziony telefon udało
się odzyskać.

Wejherowianin porysował
gdynianinowi auto w Rumi

Właściciel
mercedesa,
który przyjechał swoim autem z Gdyni do Rumi, powiadomił telefonicznie komisariat, że ktoś zniszczył
karoserię jego samochodu.
Swoje straty właściciel
auta wycenił na półtora tysiąca złotych.
Policjanci
zatrzymali
sprawcę – okazało się, że
jest to mieszkaniec Wejherowa. Mężczyzna został
przesłuchany.
Za porysowanie auta,
czyli za zniszczenie mienia
grozi mu do 5 lat więzienia.
DG.

STRAŻ MIEJSKA
Utknął w windzie

Ta interwencja była bardzo nietypowa, ponieważ
do tego rodzaju zdarzeń na
szczęście dochodzi rzadko.
W poprzedni poniedziałek
w godzinach popołudniowych strażnicy pomogli wydostać się osobie z zablokowanej windy, w wieżowcu
przy ul. Wrocławskiej 31.

Wypadek na placu zabaw

Dwa dni później około
godziny 17:30 patrol Straży
Miejskiej udzielił pomocy
przedmedycznej dziecku na
placu zabaw przy ul. Fredry. Chłopiec dość poważnie skaleczył rękę. Pomoc
strażników była niezbędna
do czasu przybycia karetki
pogotowia. Strażnicy powiadomili również mamę
chłopca,
przebywającą
wówczas w pracy.

Rower i opony

Ktoś zostawił na ulicy
rower, kto inny …stertę
opon. W ubiegłym tygodniu

strażnicy szukali właściciela pozostawionego bez opieki roweru. Rower znaleziono przy ul. Poznańskiej
Po kilku godzinach został
zwrócony
właścicielowi.
Straż Miejska otrzymała
zgłoszenie o stercie opon
na ulicy Bukowej. Strażnicy znaleźli sprawcę, któremu nakazali uprzątnięcie
opon, co też uczynił.

Płonie ognisko…

Dwukrotnie
wzywano
Straż Miejską do dużych
ognisk, rozpalonych na ul.
Chełmońskiego oraz ul.
Dąbrowskiego. W wyniku
interwencji ogniska ugaszono.
Straż Miejska otrzymała informację o młodzieży,
która w nocy zakłócała
porządek i ciszę na placu
zabaw przy ul. Gdańskiej.
Widocznie ktoś inny zgłosił tę sprawę w komisariacie, ponieważ na miejscu
strażnicy zastali już interweniujący patrol policji.
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Radni nie akceptują nieprzewidzianych wydatków na szkołę

Jeszcze raz powiedzieli „nie”
Dodatkowe wydatki na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 były tematem
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w miniona środę. Burmistrz Rumi, która
wnioskowała o jej zwołanie liczyła, że radni zgodzą się na proponowane zmiany w budżecie. Tymczasem zaakceptowali niektóre z nich, ale po raz drugi nie
zgodzili się na przeznaczenie kilkuset tysięcy złotych na inwestycję przy ul.
Kościelnej.
O tym, że rozbudowa
szkoły, kredytowana w
tym roku – jak zapewniała burmistrz – przez
wykonawcę prac będzie
kosztowała dużo więcej,
radni dowiedzieli się pod
koniec sierpnia br. Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak
zaapelowała
wówczas o przeznaczenie
na tę inwestycji dodatkowego miliona złotych ( w
czerwcu przeznaczono na
ten cel 9 mln zł).
Kilka
dni
później
zmniejszyła tę kwotę do
820 tys. zł, ale mimo to
większość radnych głosowała przeciwko takim
zmianom w budżecie.
Na kolejnej sesji, którą na wniosek burmistrz
zwołano tydzień temu, E.
Rogala-Kończak wnioskowała o wydanie 500 tys.
zł na dodatkowe prace,
które firma Wasko musiała wykonać na terenie
szkoły.
Radni po raz drugi powiedzieli „nie”.

Wygórowana kwota

Trzeba było przewidzieć

Przypomnijmy, że chodzi m.in. o pieniądze na
ekshumacje
szczątków
znalezionych
podczas
wykopów i ich pochówek,
w sumie ok. 60 tys. zł.
Większość pieniędzy
ma pokryć koszty ekshumacji, przeprowadzonej przez wykonawcę
budowy (firma pogrzebowa tylko dostarczyła
trumny i zajmowała się
pochówkiem na cmentarzu).
Ponieważ
pochówki
szczątków,
złożonych
w siedmiu trumnach
kosztowały ok. 5 tys. zł,
radni są zdania, że proponowane 60 tysięcy to
wygórowana kwota.
Jak powiedział radny
Piotr Zaradny, według
szacunków właściciela
firmy pogrzebowej, ekshumacja i pochówek powinny kosztować około
25 tys. zł - taka suma
byłaby uzasadniona.

Inny powód zwiększonych wydatków to - jak
wyjaśniała
burmistrz
- niezbędne nadzory inwestorskie, konieczność
wzmocnienia fundamentów starego budynku,
a także tzw. kolizje. To
wszystko można było
przewidzieć w kosztorysie
– twierdzą radni Klubu
Radnych Niezależnych i
radni Klubu PiS. - Inwestycja w Szkole Podstawowej nr 1 została przygotowana dość niefrasobliwie
- powiedział na sesji radny Florian Mosa.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Wolański odczytał
oświadczenie
radnych
klubów RN i PiS, którego
treść publikujemy obok.

Patriotyczny wykonawca
- Zmiany w budżecie są
uzasadnione i gospodarne – mówiła m.in. bur-

mistrz Rogala-Kończak.
– Państwo proponujecie
przeznaczyć na ekshumację i pochówki 25 tysięcy,
to jest śmieszne, skoro
my już wiemy, że potrzeba na to więcej pieniędzy.
Wykonawca zachował się
bardzo patriotycznie, bo
nie wstrzymał budowy,
a mógł to zrobić – dodała burmistrz. – Jeśli tak
się jednak stanie, za rozbudowę zapłacimy dużo
więcej.
Burmistrz poinformowała, że nie może się zgodzić na zaproponowane
przez radnych poprawki
w projekcie uchwały, ponieważ wpłyną one na
powiększenie deficytu w
budżecie, co uniemożliwi
zaciągnięcie kredytu.
W głosowaniu radni
nie zaakceptowali projektu uchwały, złożonego przez burmistrza. 13
głosami „przeciw”, przy
6 głosach „za”, odrzucili
zmiany w budżecie.
Anna Kuczmarska

Przerwane prace

Znowu szczątki na budowie
Następne szczątki zostały odnalezione na budowie przy Szkole Podstawowej
nr 1. Zgodnie z procedurą, Urząd Miasta poinformował o znalezisku sanepid
oraz Prokuraturę Rejonową w Wejherowie.
Prace przy znalezisku
zostały w związku z tym
wstrzymane, a Urząd Miasta wystąpił o zezwolenie
na ekshumację. Po otrzymaniu od policji informacji,
jakie to szczątki oraz ile ich
jest, zostanie wydana decyzja, co stanie się dalej.
Najprawdopodobniej
chodzi o szczątki osób pochowanych co najmniej kilkadziesiąt lat temu (przed
II wojną światową) obok
ewangelickiego kościoła. W
takim przypadku będzie to
taki sam administracyjny
pochówek, jaki miał miejsce w sierpniu br.
- My zajmiemy się tą
sprawą tylko wtedy, gdy

stwierdzimy, że mogło być
popełnione przestępstwo –
mówi prokurator Dariusz
Witek-Pogorzelski.

Duże koszty ekshumacji

Niewykluczone, że następnym pochówkiem będzie się wiązać zwiększenie kosztów inwestycji, ale
przypomnijmy, że rumski
przedsiębiorca już raz wyjaśniał wątpliwości związane
z kosztami przedsięwzięcia.
Poprzednio trumny dostarczyła firma „Ostatnia
Posługa”, ale ekshumacji
dokonywała firma Wasko,
czyli wykonawca inwestycji. Właściciel „Ostatniej
Posługi” wycenił swoją
pracę na niewiele ponad 5

tysięcy zł, a firma rozbudowująca szkołę - na kilkadziesiąt tysięcy złotych.
- Koszty ekshumacji
wraz z pochówkiem to około 80 tysięcy zł – stwierdziła na sierpniowej sesji
burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak. Podczas ubiegłotygodniowych obrad mówiła o sumie w wysokości
60 tys. zł (piszemy o tym
obok). W czasie obrad radni
usłyszeli również, że burmistrz nie wiedziała o tym,
że odnalezione szczątki zostały pochowane.

Czy to już koniec?

Czy to będzie już koniec
niespodziewanych
znalezisk? Nie wiadomo.

- Żadna dokumentacja
nie wskazywała na to, że
te szczątki mogłyby się
tam znaleźć – powiedziała na sesji burmistrz Rogala-Kończak. Jednak w
pobliżu szkoły pochowano
(w czasie II wojny światowej) niemieckich żołnierzy.
Wcześniej teren należał do
luteran i znajdował się tam
kościół ewangelicko-augsburski, a częstą praktyką
było umiejscawianie cmentarza przy świątyni.
Wcześniej
znalezione szczątki pochowano 9
sierpnia br. na Cmentarzu
Komunalnym przy ulicy
Górniczej w Rumi.
DG.

Niepotrzebne emocje na sesji
Sesja zakończyła się sporymi emocjami, ponieważ
przed głosowaniem burmistrz popłakała się i opuściła
salę obrad. Wcześniej w wystąpieniu oskarżyła radnych
o nieodpowiedzialność, a oburzony przewodniczący Rady
Miejskiej protestował przeciwko obrażaniu członków
rumskiego samorządu.
Po wyjściu z sesji Elżbieta Rogala-Kończak zasłabła,
a pomocy udzielała jej radna i lekarz, Joanna Żurek. Na
szczęście dolegliwości nie były poważne, bo mimo propozycji odwiezienia do szpitala, burmistrz o własnych siłach wyszła z urzędu i pojechała samochodem do domu.

Po co ten wniosek?
Nazajutrz po sesji burmistrz złożyła wniosek o zwołanie kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Kiedy
w odpowiedzi przewodniczący RM zwołał obrady na najbliższy czwartek, 16 września, burmistrz …wycofała swój
wniosek. W piśmie do przewodniczącego burmistrz informuje, że wyznaczony termin sesji uniemożliwia przygotowanie projektu uchwały zmieniającej budżet Rumi na
2010 rok. Zmiany te zostaną uwzględnione w projekcie
uchwały na sesję zaplanowaną na 30 września br.
- Takie postępowanie jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe – przyznaje Witold Reclaf. – Burmistrz najpierw
wnioskuje o zwołanie obrad, a dwie godziny po informacji o terminie sesji, wycofuje wniosek. Nie wiem, o co w
tym chodzi.

OŚWIADCZENIE KLUBU RADNYCH NIEZALEŻNYCH
I KLUBU RADNYCH PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
W RADZIE MIASTA RUMI
Klub Radnych Niezależnych i Radnych PiS nie widzi
możliwości poparcia wniosku Burmistrza o zwiększenie
wydatków na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 1.
Zasadne jest jeszcze raz przypomnieć, że Rada Miejska stoi na straży budżetu całej Rumi i nie może firmować niekompetentnych decyzji Burmistrza.
Przypominamy też, że długi spór dotyczący tej inwestycji w istocie nie dotyczył konieczności jej rozbudowy,
a jedynie dotyczył zakresu tej rozbudowy oraz kosztów
całej inwestycji. Zakończył się on kompromisem po solennym zapewnieniu Burmistrza, że całkowity budżet
inwestycji nie przekroczy 9 milionów złotych (w tym
pierwszego etapu 7,8 miliona złotych), a korzyść miasta
polega głównie na tym, że wykonawca skredytuje budowę
w bieżącym roku.
Tymczasem sama budowa opóźnia się, a Burmistrz
proponuje już na samym jej początku zwiększenie wydatków najpierw o łączną kwotę 1 mln złotych (sesja sierpniowa), którą to kwotę obecnie zmniejsza do 0,5 mln i
dodatkowo proponuje przesunąć 1 milion złotych w harmonogramie płatności na rok bieżący, choć umowa z wykonawcą zawiera zupełnie inne zapisy.
Uważamy, iż zasadnym jest przeznaczenie dodatkowych środków na koszty ekshumacji i pochówku, ale
muszą to być koszty uzasadnione, tymczasem wyliczenia
przedstawione przez Burmistrza i wyjaśnienia składane
na poprzedniej sesji wskazują na całkowity brak wiedzy i
dowodzą braku troski o finanse miasta, pomijając aspekt
etyczny – Burmistrz solennie zapewniał, że żadne decyzje odnośnie pochówków jeszcze nie zapadły.
Podsumowując, uważamy że umowy obowiązują. Trzeba umieć zmieścić się w zaplanowanym budżecie, a ewentualne zmiany gospodarnie uzasadnić. Te warunki nie są przez Burmistrza spełnione.
REKLAMA

Szkoła języków obcych
ul. Dąbrowskiego 22, Rumia
tel.: 794 299 039 (biuro), 784 489 977
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UROCZYSTOŚĆ

Festyn z kaktusem
Niedzielny „Festyn z kaktusem” dostarczył uczestnikom
wiele wrażeń, ponieważ mogli tego dnia bawić się jednocześnie w janowskim parku oraz w kaktusiarni przy ul. Partyzantów. Między dwoma miejscami plenerowej biesiady woził
uczestników stary autobus retro.
Można było zwiedzać kolekcję kolczastych roślin oraz wystawę ptaków ozdobnych, zorganizowaną na terenie kaktusiarni.
Można też było słuchać muzyki przy scenie plenerowej w
parku w Janowie. Dom Kultury SM „Janowo”, organizator
imprezy, zaprosił zespoły grające country, swing i inne gatunki muzyki. Były też przejażdżki konne i ognisko. Jak zwykle
na festynie bawiły się całe rodziny.
Fot. Wojciech Hintzke
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W stulecie polskiego harcerstwa

REKLAMA

Obelisk dla harcerzy

Nowe usługi medyczne
w NZOZ Nr 1 Rumia
ul. Derdowskiego 23 i 24
I - SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
Z uwagi na zbliżający się okres jesienno-zimowy oferujemy szczepienia przeciw grypie,

szczepionką VAXIGRIP.

Szczepienia wykonujemy w Gabinecie Zabiegowym codziennie w godzinach od 8 do 20.
Cena szczepienia wynosi 35 złotych.

Uwaga!

Istnieje możliwość zorganizowania szczepienia dla pracowników na terenie zakładu pracy!
Telefon kontaktowy: 58 679 69 31
Nowy obelisk stanął w pasie pieszo-rekreacyjnym ul. Żwirki i Wigury.

Z okazji 100 rocznicy powstania polskiego harcerstwa, która przypada w roku 2011, a także w Roku Harcerstwa w województwie pomorskim, w Rumi stanął obelisk, poświęcony rumskim harcerkom
i harcerzom. W sobotę odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika.
Podczas
uroczystości
głos zabrała burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak,
zastępca
komendanta
Gdańskiej Chorągwi ZHP
hm. Hanna Piotrowska
oraz komendantka Hufca

ZHP w Rumi – phm. Izabela Walczak.
List w imieniu zaproszonego na uroczystość,
ale nieobecnego naczelnego kapelana Zawiązku
Harcerstwa Rzeczpospoli-

Hm. Izabela Walczak, komendant Hufca ZHP.

tej, ks. hm. Kazimierza
Chudzickiego (był w tym
czasie na pielgrzymce w
Częstochowie) odczytał ks.
Michał Sumisławski, który również pomnik poświęcił. Na koniec złożono pod
pomnikiem kwiaty i zapalono znicze.
W
spotkaniu
wzięli
udział obecni oraz dawni
harcerze. Nie zabrakło byłych instruktorów, którzy
ponownie spotkali się przy
tej okazji.
Na obelisku widnieje napis: „Harcerzom i instruktorom Hufca ZHP Rumia
– Mieszkańcy i Burmistrz
Miasta. Rumia 2010.”
Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Harcerstwa
przez Sejmik Województwa
Pomorskiego.
AK.

II - PORADNIA REHABILITACJI
Pragniemy poinformować, iż z dniem 4.10.2010 na terenie naszej Sali Gimnastycznej
odbywać się będą następujące zajęcia:
1 - gimnastyka kręgosłupa od poniedziałku do czwartku godz. 18
Koszt jednorazowego wejścia 10 zł, karnet miesięczny 75 zł.
2 - joga – poniedziałki i środy godz. 19-20.30
Cennik wejść : 4 wejścia - 60 zł
8 wejść - 100 zł
Wejście jednorazowe 18 zł.
Zapisy pod numerem telefonu: 58 679 69 55
3 - FITNESS /FAT BURNER + BODY SHAPE + STRECHING/
40 minut - “spalanie tkanki tłuszczowej” FAT BURNER
40 minut - :rzeźbienie ciala” SHAPE/ABT/TBC
10 minut - „odnowa biologiczna” STRECHING
Wtorki i czwartki w godz. 19.30 - 21.00
Karnet miesięczny 55 zł.
Wejście jednorazowe 8 zł.
Zapisy na fitness pod numerem telefonu: 58 679 69 55

Uwaga!

29.09.2010 w godz. 20.00 - 21.30 na sali gimnastycznej odbędą się
pokazowe bezpłatne zajęcia fitness
Zapraszamy!

III - Nowo świadczone badania diagnostyczne odpłatne
tel.: 58 679 69 40

REKLAMA

Tani-Fotograf.pl

Fotografia
okazjonalna:
zdjęcia ślubne,
weselne, urodzinowe,
chrzciny, przyjęcia,
imprezy integracyjne...

1. Densytometria - wykonywana najnowszym aparatem
DPX-NT/Pro Full Size,
badanie gęstości kości kręgosłupa i kości udowej wraz
z opisem wyniku – cena 80 zł.
2. Mammografia - mammograf Performa- wywoływarka,
automatyczna- cena 70 zł.
3. Panorama zębów - najnowszy aparat
w woj. pomorskim Kodak 8000 C
- możliwość wydruku obrazu- cena 60 zł.
4. USG Doppler duplex kończyn dolnych, tętnic szyjnych
- cena 90 zł.
5. Holter RR i EKG i Echo serca

W imieniu pracowników NZOZ Nr 1 i swoim własnym serdecznie zapraszam do korzystania z naszych usług

Tel.: 502 178 344

Grzegorz Szalewski
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Granica tupetu i hipokryzji

Czas barbarzyńców
Ta granica dawno już została przekroczona w życiu politycznym i społecznym. Na każdym szczeblu liczy się wyłącznie
efektowne dowalenie, celne oplucie, zaszczucie plotką. Najważniejsze są sondaże i efektowne pokonanie przeciwnika.
Przywalić tak, aby się już nie podniósł, ku uciesze narodu.
Mit prawego i sprawiedliwego oraz obywatelskiego
państwa odszedł do lamusa, a jego pomysłodawcy odeszli w
zapomnienie albo dostosowali się do nowej rzeczywistości.
Nie mieli innego wyjścia, bo walec „politycznej poprawności”
i tak by ich rozwalcował.
Wyborcze efektowne zwycięstwo wymusza na ludziach
nieetyczne zachowania.
Bo „weźmy na ten przykład” kandydatów na urzędy w
samorządach. E. Rogala-Kończak dotąd przeciwniczka PO i
partyjnych układów, bez oporów prosi o wsparcie przez platformianych bonzów, ale startuje jednocześnie jako kandydatka
niezależna, aby pokazać swoją bezpartyjność.
Inni kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów jak
ognia unikają startu pod szyldem Platformy (choć są jej członkami), ale bardzo zabiegają o jej poparcie. W rzeczywistości PO mają
gdzieś, ale szyld daje im mannę z nieba. Kłamstwo i udawanie.
Skołowani wyborcy nie są w stanie zrozumieć i zapamiętać kto,
co, z kim i na jakich zasadach jeszcze współpracuje. Kto w tej
grze jest dobry, a kto zły. Lewica z prawicą, liberałowie z „konserwą”, narodowcy z „kochającymi inaczej”. W tej politycznej
rzeźni radzą sobie jedynie ludzie pozbawieni zasad i hipokryci.
J. Chmielewski, propagator państwa obywatelskiego i
wiele lat wielki przeciwnik państwa partyjnego, bardzo szybko wpisał się w partyjną PO-układankę. Jednak nadal udaje
lokalnego, bezpartyjnego działacza Gospodarności. No to
jak, „cukierek albo psikus?” (jak pytają dzieci podczas święta
Halloween, kiedy chodzą od domu do domu; psikusem może
być psota, jeśli właściciel nie da „zapłaty” w postaci słodyczy).
To „palikotyzm”, czyli życie odarte z zasad, wyższych wartości, społecznych związków. Życie – żart.
Ale to nie są żarty. Codziennie budzimy się na żywej tkance państwa, miasta, itp. Żyjemy, chodzimy do pracy, szkoły,
do lekarza, a nawet do kościoła. No właśnie, do kościoła.
Najwięksi hipokryci, kłamcy i cwaniaki wygniatają klęczniki
w pierwszej ławce, wrzucają słone datki do koszyka, czepiają
się proboszczowej sutanny, aby już za chwilę naigrywać się
z ludzi, szelmowsko przewracać oczami przed kamerami,
kłamać i udawać.
Dla rumskich wyznawców „palikotyzmu” nadchodzą
wspaniałe czasy rozwoju i sukcesów. To czasy barbarzyńców i
nieustannego happeningu, pustych i nic nie mówiących rytuałów, święcenia obelisków i grabienia klombów, idiotycznych
spotkań oraz pikników, które ludziom robią wodę z mózgów.
Bo właściwie kogo interesuje rosnący lawinowo dług publiczny, grabienie majątku przez obce korporacje, paranoja
oświatowa, zdrowotna, demograficzna katastrofa, itp., skoro
przed naszymi oczami rozgrywane są fascynujące wirtualne
widowiska: kto kogo wywalił, kto komu nabluzgał, kto z kim
Kibic
spał i z kim pił wódkę...				

REKLAMUJ SIĘ W TYGODNIKU

GAZETA RUMSKA
Oferujemy niskie ceny i rabaty
Szczegółowe informacje:
www.gazetarumska.pl
Kontakt:
58 710-96-11, 604-105-332
redakcja@gazetarumska.pl
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SKANSKA wybuduje drogę z Rumi do Redy

Nareszcie ruszą prace!
Komisja przetargowa, która zebrała się w Starostwie w Wejherowie oceniła, że
firma budowlano-drogowa SKANSKA złożyła najlepszą ofertę na wykonanie połączenia drogowego z Rumi do Redy i została wybrana na wykonawcę tej inwestycji.
Zakończył się kolejny i
miejmy nadzieję, że ostatni już etap przygotowań do
rozpoczęcia największej inwestycji drogowej w powiecie wejherowskim. Urzędnicy zakończyli procedurę
i w poniedziałek w Starostwie rozstrzygnięto przetarg na budowę połączenia
drogowego z Rumi do Redy,
ulicami Towarową, Cegielnianą, Leśną, Gniewowską,
Drogowców.
Przetarg na wykonanie
nowej drogi wygrała firma
budowlano-drogowa
SKANSKA. Jest to znana
i ceniona firma na rynku
robót drogowych (buduje
m.in. autostrady), co daje
gwarancję sprawnego i terminowego wykonania prac.

Duże oszczędności
po przetargu

Zarząd Powiatu już za
tydzień ma zaakceptować
wyniki przetargu, a za kolejny tydzień podpisać umowę z wykonawcą. I to już
powinien być koniec administracyjnych przygotowań.
Na początku października SKANSKA powinna
rozpocząć roboty drogowe na
terenie Rumi.

Kosztorys robót opiewał na kwotę 73 mln 300
tys. złotych, a wykonawca
wybuduje drogę za 48 mln
58 tys. złotych. Do przetargu zgłosiło się siedem firm
budowlanych i drogowych,
równie znanych i doświadczonych, jak zwycięzca
przetargu.
Oczywiście wraz z rozpoczęciem prac budowlanych
dla mieszkańców i kierowców pojawią się problemy.
komunikacyjne, ale efekt
końcowy ma nam wszystkim ułatwić poruszanie
się na trasie z od Gdyni do
Wejherowa.

Trudne decyzje

Przypomnijmy, że na
początku lipca br. na wniosek Zarządu Drogowego
dla powiatu puckiego i wejherowskiego, działającego
w imieniu Zarządu Powiatu
Wejherowskiego, wszczęte zostało postępowanie w
sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, polegającej na „przebudowie systemu drogowego w
Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami nr 202

i 213 w celu modernizacji
regionalnej infrastruktury drogowej – etap I oraz
likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu linii 213 poprzez wykonanie przejścia
podziemnego dla pieszych
wraz z budową wiaduktu
kolejowego w ciągu drogi
powiatowej w miejscowości
Reda – etap II”.

Wsparcie od marszałka

Inwestorem
przedsięwzięcia jest Powiat Wejherowski, a bezpośrednio
prace nadzoruje Zarząd
Drogowy. Całość finansowana jest przez trzy samorządy: Rumię, Redę i
powiat wejherowski oraz
przez Marszałka Województwa Pomorskiego.
Stało się tak dzięki temu,
że powiat złożył w Urzędzie
Marszałkowskim wniosek o
dofinansowanie inwestycji
ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Udało
się uzyskać dotację na niebagatelna sumę 37 mln zł!

Rumia da najwięcej

Aż 25 mln zł dofinansowania przyznano na
pierwszy etap budowy dro-

gi, najważniejszy dla Rumi
i jej mieszkańców. 12 mln
zł przeznaczono na budowę
drogowo-kolejowych
obiektów technicznych w
Redzie.
Wcześniej radni Rumi
zadeklarowali ok. 25-milionowy udział naszego
miasta w inwestycji przy
wydatkach rozłożonych na
trzy lata.
Większy udział Rumi
niż innych samorządów
wynika z faktu, że właśnie
na terenie naszego miasta
będzie przebiegał najdłuższy odcinek nowej trasy.
Poza tym musimy wesprzeć finansowo najdroższy obiekt inżynieryjny na
całej trasie – planowany
na terenie Redy przejazd
pod torami kolejowymi z
Gdyni do Słupska i Szczecina.
W Redzie będzie budowany jeszcze drugi przejazd pod torami, pozwalający na dojazd do centrum
tego miasta.
Właśnie na to zadanie Urząd Marszałkowski
przeznaczył z Regionalnego Programu Operacyjnego
wspomniane już 12 mln zł.
Barbara Jackowiak

Radny przeciw szybkiej decyzji
Po interwencji radnego Romana Knopa na sesji Rady Powiatu, Nadleśnictwo
nie dostało drogi na odcinku Rumia – Kamień, którą miało przejąć od Powiatu
Wejherowskiego.
- Ta droga od wielu lat
nie jest przejezdna, ale
przejęcie jej przez nadleśnictwo spowoduje komplikacje – tłumaczy Roman
Knop. - Jeżeli będzie to droga nadleśnictwa, straci status drogi publicznej i nie będzie się tam odbywał żaden
ruch. Znam tę drogę, bo kiedyś bardzo często jeździłem
tamtędy na rowerze. Jaki
ma sens w tym momencie
jej przejmowanie?
Uchwała została przedstawiona na sesji Rady
Powiatu w cyklu uchwał
„porządkujących
sprawy
dróg powiatowych” przez
sekretarza powiatu Marka
Panka.

- Droga w żaden sposób
nie spełnia norm drogi powiatowej – tłumaczy cel
przejęcia Marek Panek.
Normy
techniczne
daleko odbiegają od tego,
czym powinna się charakteryzować.
Zarząd Powiatu spotkał
się z nadleśniczym, czego
efektem
przedstawienie
projektu uchwały o przejęciu drogi.
Jak tłumaczy starosta
wejherowski, Józef Reszke,
nadleśnictwo chce zbudować ścieżkę edukacyjno-przyrodniczą. - Lasy zainwestują w tę drogę, ale
jeśli ktoś chce inwestować,
to musi być właścicielem -

mówi starosta. Przypomina, że w 2007 roku ulica
Kamienna prowadząca do
tego miejsca została pozbawiona statusu drogi powiatowej i jest to już droga
gminna, należąca do Rumi.
Lasy Państwowe chcą przejąć dalszą część trasy, od
granicy lasu. Problem polega na czym innym.
- Oddanie tej drogi nadleśnictwu jest nie do przyjęcia dla mnie, ponieważ
odetniemy wielu mieszkańców – zwraca uwagę radny
Knop. - Nie wyobrażam sobie, żeby nie była to droga
publiczna. Chciałbym, żeby
były enklawy przyrodnicze,
ale nie podejmujmy decyzji

zbyt pochopnie bez właściwego rozeznania.
Po jego interwencji Rada
podjęła decyzję, że zajmie się
uchwałą jeszcze raz. Formalny wniosek o zdjęcie punktu
z porządku obrad złożył w
imieniu Zarządu Powiatu
Dariusz Kuczmarski.
Kolejna sesja Rady Powiatu Wejherowskiego odbędzie się we wrześniu.
- Dla mnie jako mieszkańca Rumi sprawa jest
istotna – dodaje Roman
Knop.
- Tamtędy jeździ wielu
mieszkańców, chodzi więc
o to, żebyśmy nie wylali
dziecka razem z kąpielą.
DG.

Hala ma już dziesięć lat

ROZMOWA TYGODNIA
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Z Janem Nowickim, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, rozmawia Anna Kuczmarska
- Kiedy zapadła decyzja o budowie w Rumi
hali sportowej?
- W 1997 roku Rada
Miejska zdecydowała, że
w naszym mieście należy
zrealizować dwa zadania
– budowę hali oraz krytej
pływalni. Wolą radnych, w
pierwszej kolejności powstała hala, ponieważ ten obiekt
był bardziej potrzebny rumskiej społeczności i mógł
stanowić jeden z elementów
integracji
mieszkańców.
Myślę, że radni, do których
wówczas należałem, nie
pomylili się, a hala rzeczywiście służy dużej liczbie
mieszkańców. Różnorodne
imprezy są natomiast okazją do integracji.
- Wróćmy do początków tego obiektu. Jako
przewodniczący
Rady
Miejskiej, a jeszcze bardziej jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji z pewnością
śledził pan postępy budowy. Jak długo trwała i
jak przebiegała ta inwestycja?
- Inwestycję realizowano
sprawnie i bez większych
problemów. Rozpoczęto ją
na początku 1998 roku,
a zakończono latem 2000
roku. 2 października tego
samego roku nastąpiło
uroczyste otwarcie hali, z
udziałem znakomitych gości. Obecny był marszałek
Sejmu RP Maciej Płażyński i marszałek pomorski
Jan Kozłowski. Gościliśmy
też Metropolitę Gdańskiego, arcybiskupa Tadeusza
Gocłowskiego. Oddana do
użytku nowoczesna hala z
zapleczem była jednym z
niewielu takich obiektów

w Trójmieście i jedynym w
powiecie wejherowskim.
- Hala stała się miejscem wielu imprez sportowych i kulturalnych…
- Nie tylko. Przede
wszystkim z obiektu korzystali uczniowie i nauczyciele rumskich szkół,
położonych w pobliżu hali.
Z powodu braku szkolnych
sal gimnastycznych lub
ich niewystarczającej powierzchni, na hali MOSiR
organizowano lekcje wychowania fizycznego, także
młodzieżowe zawody sportowe. Tak jest do dzisiaj.
W ciągu roku szkolnego,
codziennie do godziny 15.00
z hali korzystają szkoły, a
popołudniu kluby sportowe
i osoby fizyczne.
- Mieszkańcy też przychodzą tu, żeby pograć
w piłkę?
- Tak. Bardzo często
grupy znajomych lub firmy
wynajmują boiska na zajęcia rekreacyjne. Właściwie
przez cały czas hala jest
zajęta, a poza tym w obiekcie jest też klub fitness,
siłownia, sauna, gabinet
masażu. Warto dodać, że
wspomniane obiekty towarzyszące, jak również hotelik na piętrze, służą m.in.
obniżeniu kosztów utrzymania całego obiektu.
- Wspomniał pan o
klubach sportowych…
- Na początku nie było
klubów
z dyscyplinami
halowymi, a bardzo chcieliśmy, aby działały w Rumi
klub o profilu siatkarskim
lub koszykarskim, który reprezentowałby miasto. Wybrano koszykówkę i klub
Viking, który trenował w
naszej hali i startował w

barwach Rumi przez kilka
sezonów. Pod kierownictwem trenera Adama Prabuckiego rumski Viking
odnosił sukcesy w rozgrywkach ligowych.
Obecnie od kilku lat cieszymy się z sukcesów rumskich siatkarek, trenujących w klubie TPS Rumia.
Zawodniczki,
trenowane
przez Wiesława Dziurę, a
następnie przez rumianina Jerzego Skrobeckiego,
zaczynały od gry w drugiej lidze. Awansowały do
pierwszej ligi, a ostatnio do
Plus Ligi Kobiet. Po wakacyjnej przerwie siatkarki
już przygotowują się do sezonu, trenując na hali.
- Czy to wszystko?
- Siatkówka to nie tylko
Plus Liga Kobiet, to również drużyny młodzieżowe
trenowane przez pana Jarosława Goździewicza. Na
hali odbywają się również
turnieje amatorskie w piłce siatkowej, podobnie jak
rozgrywki w innych dyscyplinach, na przykład w halowej piłce nożnej. Rozgrywane jest też Grand Prix
Rumi w tenisie stołowym i
piłce koszykowej. Nie można nie wspomnieć o dużych
imprezach
sportowych,
zwłaszcza o corocznym międzynarodowym turnieju w
gimnastyce
artystycznej.
Na hali prowadzone są zajęcia tańca nowoczesnego
pod opieką pani Renaty Siwiec. Zespoły sekcji SPIN
odnoszą wspaniałe sukcesy
w kraju , jak też na arenie
międzynarodowej.
- Nazwa obiektu, hala
sportowo-widowiskowa, wskazuje na jego
dwie funkcje. Mieszkań-

cy Rumi przychodzą tu
również na koncerty.
- Tak, w hali odbyły się
koncerty wielu znanych
piosenkarzy i zespołów.
Ostatnio wystąpił w Rumi
Grzegorz Turnau, Golec
uOrkiestra, a także po raz
kolejny zespół Raz, Dwa,
Trzy. Wcześniej odbywały
się też prezentacje kabaretowe, występował m.in.
Marcin Daniec, kabaret
Koń Polski oraz popularny
ostatnio Kabaret Moralnego Niepokoju. Nie można
zapomnieć o takich ciekawych imprezach, jak Gala
Tańca z okazji dziesięciolecia działalności zespołu SPIN oraz corocznych
koncertach i aukcjach w
ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Hala jest też miejscem
ważnych uroczystości na
przykład z okazji 50-lecie i
55-lecia miasta, a ostatnio
z okazji 30-lecia „Solidarności”.
- Czy w dużym sportowym obiekcie można
organizować koncerty
muzyczne?
- Tak, dzięki modernizacji
hali. Zamontowano w niej
podwieszany sufit z elementami akustycznymi, które,
mówiąc fachowo, poprawiają
czas pogłosu. Dzięki temu
akustyka jest odpowiednia,
a widzowie mogą słuchać
ulubionych
wykonawców
bez zakłóceń. Na koncertach
popularnych wokalistów i
grup na widowni zasiada
kilkaset osób.

- Szkoda tylko, że takie koncerty odbywają
się Rumi rzadko. Dlaczego jest ich tak mało?
- Z dwóch powodów. Po
pierwsze dlatego, że priorytet mają imprezy sportowe.
Kalendarz zawodów i rozgrywek jest bardzo bogaty.
Trudno znaleźć wolne terminy i w dodatku zgrać je
z terminarzem koncertów
artystów. Po drugie, decydują kwestie finansowe.
Koncerty na odpowiednio
wysokim poziomie są kosztowne, a wpływy z biletów
nie pokrywają wszystkich
wydatków.

Potrzebujemy
pomocy
sponsorów albo dofinansowania z budżetu miejskiego, z którego pochodzą
również środki na organizowanie plenerowych imprez
i koncertów, m.in. na stadionie MOSiR.
Stać nas na zorganizowanie nie więcej niż dwóch
koncertów w roku. Tym
bardziej, że obiekt jest bardzo obciążony.
- Oby nadal cieszył się
dużą frekwencją mieszkańców, zarówno na imprezach sportowych jak
i kulturalnych. Dziękuję
za rozmowę.

Podwójny jubileusz
W październiku tego roku przypada także 35
rocznica utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rumi. Powołał go w 1975 roku ówczesny naczelnik miasta.
Instytucja ta prowadzi takie obiekty jak hala sportowo-widowiskowa, stadion miejski przy ul. Mickiewicza wraz z boiskiem treningowym przy ul. Starowiejskiej, boiska przy ul. Wrocławskiej w Janowie i przy
ul. 1 Maja, boisko „Orlik” przy ul . Świętopełka oraz
Skate Park w Janowie. Do MOSiR-u należy też miejska pływalnia.
Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem m.in. takich imprez jak Mistrzostwa Polski w
chodzie sportowym i „Pikniku z Korzeniem” z udziałem Roberta Korzeniowskiego, lotnych finiszów kolarskiego wyścigu Tour de Pologne, międzypaństwowego
meczu juniorów w piłce nożnej Polska – Finlandia,
meczy eliminacyjnych Mistrzost Europy Juniorów w
Rugby, corocznego Biegu Pokoju, Jarmarku Kaszubskiego, festynu z okazji święta 3 Maja i innych imprez
plenerowych, zwłaszcza koncertów na stadionie.
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Kwiaciarnie

Janusza Zabłockiego
RUMIA

ul. Dąbrowskiego 6
ul. Stoczniowców 4

Kwiaciarnia internetowa
www.kwiatyonline.com
tel. 58 671-70-74
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W 80. rocznicę powołania Akcji Katolickiej

Kongres Chrystusa Króla
Akcja Katolicka przy parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
w Rumi, a dokładnie Komitet
Organizacyjny ds. Propagowania Dzieł i Nauczania
Sługi Bożego kard. Augusta
Hlonda, jest organizatorem
Kongresu Chrystusa Króla,
odbywającego się pod Patronatem ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.
Kongres odbędzie się 18
września (w sobotę) o godz.
10.00 w Rumi ,w kościele pw.
NMP Wspomożenia Wiernych.
Okazją do zorganizowania tego spotkania są trzy
rocznice: 85. rocznica ogło-

szenia encykliki „Quas Primas” Ojca Świętego Piusa
XI, 80. rocznica powołania
przez Prymasa Polski kard.
Augusta Hlonda Akcji Katolickiej w Polsce oraz 73.
rocznica
zorganizowania
Międzynarodowego
Kongresu Chrystusa Króla w
Poznaniu.
Celem kongresu jest
zachęcenie
wszystkich
wiernych
do
podjęcia
działań, mających na celu
budowanie
Królestwa
Chrystusowego na ziemi, poprzez przywrócenie
ładu moralnego oraz odrzucenie zła.

Piłkarskie talenty i miłośnicy pływania

„Zagórzak” nie tylko wieczorami

Program kongresu
10.00 - msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia
11.30 - powitanie gości i słowo wstępne – ks.
proboszcz Kazimierz Chudzicki SDB
11.40 - ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda (Warszawa) – Teologiczne podstawy oddania Polski Jezusowi Chrystusowi jako Królowi
12.10 - ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz
TChr (Poznań) – Królowanie Chrystusa w życiu
społecznym
12.40 - Przerwa, poczęstunek
13.20 - ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB,
Rektor KUL (Lublin) – Prymas Polski kard. August Hlond a działalność Akcji Katolickiej w
Polsce w okresie międzywojennym.
13.40 - ks. prof. dr hab. Leszek Wilczyński
(Poznań)– Nowoczesne środki przekazu w działalności Akcji Katolickiej
14.10 - red. Jerzy Marlewski (Warszawa) –
Apostolat świeckich w służbie Chrystusa Króla
14.40 - prezentacja dokumentów archiwalnych, przemówień i pamiątek związanych z
Międzynarodowym Kongresem Chrystusa Króla Poznaniu w 1937 r. (oprac. mgr Joanna M.
Olbert)
14.50 - Dyskusja. Podsumowanie – Joanna M.
Olbert, prezes Akcji Katolickiej OP im Sł. Bożego kard. Augusta Hlonda w Rumi
Informacje szczegółowe: www.ak.rumia.pomorskie.pl / tel. 696-333-089
REKLAMA

Tadeusz Odowski i część drużyny piłkarskiej, która zdobyła puchar za drugie miejsce w Lidze Orlików.
Od lewej: Dominik Szefler, Krystian Nadolski, Kacper Kiełb, Jakub Sulej i Dawid Aniszewski.

Zależnie od pogody, w sali gimnastycznej lub na boisku szkoły przy ul. Sabata wieczorami jest gwarno i tłoczno. Codziennie około godz. 18.30 przychodzą tam młodzi
mieszkańcy Zagórza i Szmelty, aby prez dwie godziny pograć w piłkę, unihokeja lub
ping-ponga. W zajęciach w klubie „Zagórzak” uczestniczy od kilkunastu do prawie
trzydziestu chłopaków z dzielnicy. Niektórzy mają po 9- 12 lat, inni są nawet o dziesięć
lat starsi.
Tadeusz Odowski prowadzi te zajęcia od trzynastu lat. Przez pierwsze pięć
lat klub korzystał z siedziby
w budynku spółdzielczym
przy ul. Żwirowej. W piwnicy wygospodarowano kilka
pomieszczeń, w których odbywały się głownie zajęcia
świetlicowe. Dzieci i młodzież grały w gry planszowe,
układały puzzle, ale również
tańczyły podczas popołudniowych dyskotek.
- Mimo, iż staraliśmy się
nie przeszkadzać sąsiadom,
dbaliśmy o to, aby muzyka nie
była zbyt głośna, żeby zajęcia
nie kończyły się zbyt późno,
lokatorzy budynku nie chcieli
takiego sąsiedztwa – wspomina Tadeusz Odowski. – Wy-

powiedziano nam umowę i
przez jakiś czas byliśmy bezdomni. Na szczęście krótko,
bo pozwolono nam korzystać
z obiektów Zespołu Szkół Rewalidacyjno-Wychowawczych
przy ul. Sabata na Zagórzu.
Zmodernizowane
boisko
ma nowoczesną, tartanową
nawierzchnię i oświetlenie.
Nawet zimą odbywały się tutaj pełne emocji rozgrywki.
- Chłopaki codziennie odśnieżali boisko, chyba było
to jedyne tak oczyszczone
ze śniegu boisko w Rumi –
śmieje się pan Tadeusz.
Chłopcy najchętniej grają
w piłkę, w tenisa stołowego
lub w unihokeja, ale lubią
też szachy albo sudoku (japońska gra, polegająca na

układaniu ciągów liczb). W
soboty chodzą razem na basen. Chętnie biorą udział w
turniejach piłkarskich, gdzie
radzą sobie bardzo dobrze.
Tego lata Klub „Zagórzak”
wygrywał w meczach piątek
piłkarskich, prowadzonych
przez MOSiR na boisku Gimnazjum nr 4 oraz na boisku
SALOS. Królem strzelców
tych zawodów został Kacper Kiełb z „Zagórzaka”.
Kacper wraz z innymi
kolegami wziął też udział w
Pomorskiej Lidze Orlików,
rozgrywanej również w czasie wakacji miedzy drużynami z różnych miejscowości,
m.in. Rumi, Redy i Pucka.
Chłopcy z „Zagórzanka”
zajęli tam drugie miejsce i

Co wieczór na oświetlonym boisku przy ul. Sabata odbywają się rozgrywki sportowe.
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otrzymali piękny puchar.
Prezentują go z dumą,
wspominając niełatwe mecze w upalne letnie dni.
- Wieczorami na oświetlonym boisku codziennie
odbywają się zajęcia sportowo-rekreacyjne. Mimo, że
ostatnio bardzo nas tną komary, chętnych nie brakuje.
To lepsze, niż nudzenie się
na podwórku lub pod blokiem na ulicy – mówi Tadeusz Odowski, który na co
dzień pracuje w Ośrodku
Wychowawczym „Dziadka”
Lisieckiego w Rumi, a wieczorami prowadzi zajęcia w
„Zagórzaku”.
Widać, że lubi swoich podopiecznych, z wzajemnością.
A. Kuczmarska

ROZMAITOŚCI
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Tancerze breakdance na festiwalu

Z Rumi do Hagi
22-letni rumianin Piotr Cembrowski oraz jego rówieśnicy
Grzegorz Kobryń i Tomasz Ostrowski, mieszkańcy Gdyni, w
ostatni weekend wzięli udział w międzynarodowym Festiwalu
Kultury Hip-Hop w Hadze. Pojechali do Holandii, aby tańczyć
breakdance. Zespół MAD SMOKERS, w którym występują, zajął w turnieju II miejsce! Przed wyjazdem trenowali intensywnie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi.
Trzej studenci spotykali
się codziennie w sali gimnastycznej szkoły w Rumi
Janowie, ćwicząc skomplikowane figury i kroki, wymagające dobrej kondycji,
talentu i techniki. Każdy
z nich potrafi wykonywać
niezwykłe taneczne ewolucje na rękach, na głowie, na
plecach. Każdy ma za sobą
dobrych kilka lat treningów
i występów na różnych imprezach.
- W Polsce jest mnóstwo
imprez tanecznych, często
w formie turniejów, rywalizacji – mówi Grzegorz Kobryń. – W miarę możliwości,
a chodzi o czas i niezbędne
wydatki, jeździmy na takie
turnieje. Wzięliśmy udział
m.in. w ogólnopolskim konkursie. Razem z kolegami
z Gdańska, stanowiliśmy
jedną z dwóch grup, które
podczas finału w Koszalinie

wypadły najlepiej. Zdobyłem
też nagrodę indywidualną.
- Zostaliśmy tym samym
wytypowani do wyjazdu do
Holandii – dodaje Piotr
Cembrowski. – Organizatorzy zapewnili nam przelot
samolotem i pobyt w hotelu.
- Festiwal trwa trzy dni,
ale potem mamy jeszcze
trzy dni dla siebie. To czas,
w którym można pozwiedzać, odpocząć, poznać bliżej Hagę i inne miejsca w
Holandii – mówi Tomasz
Ostrowski podczas rozmowy jeszcze przed wyjazdem.
Ich zespół MAD SMOKERS wzmocniony przez
kolegów z Trójmiasta na
festiwalu w Hadze rywalizował z innymi grupami w
tanecznej „walce”, w której
tancerzy starają się nawzajem „pokonać”. Walczą
za pomocą gestów, ruchów
ciała i figur tanecznych,

nie dotykając przeciwnika.
W tej „walce” pokonała ich
tylko grupa niemiecka.
Jak mówią tancerze z
Rumi i Gdyni, breakdance
wciąż się rozwija i ma coraz więcej zwolenników we
wszystkich niemal krajach.
Tańczą go Amerykanie i Rosjanie, Koreańczycy i Niemcy, Słowacy, Czesi, Polacy.
- Na bazie podstawowych
kroków każdy tancerz stara
się stworzyć własny styl –
tłumaczy Grzegorz Kobryń.
– Chodzi nie tylko o umiejętności czy talent, ale też o
pomysłowość.
Zarówno Grzegorz, jak i
jego koledzy twierdzą zgodnie, ze do Hagi wybrali się,
aby zawalczyć o nagrodę,
ale przede wszystkim żeby
dobrze się bawić. Jedno i
drugie im się udało. Dzisiaj
wracają do domu.
AK.

Od lewej: Grzegorz Kobryń, Tomasz Ostrowski i Piotr Cembrowski podczas
treningu w Rumi.

Prezentacja i szkółka

Piotr Cembrowski jest jednym z organizatorów imprezy, która odbędzie się 21
września o godz. 19.00 w Domu Kultury SM „Janowo”. Można tam będzie zobaczyć nie tylko tancerzy breakdance, ale też prezentacje innych gatunków współczesnego tańca.
Miłośnicy breakdance i hip-hopu będą mogli nauczyć się technik tanecznych lub
udoskonalić swoje umiejętności, chodząc na zajęcia w MOSiR. Początek już w październiku. Szczegółowe informacje pod nr tel.: 509-203-538.

Rytm i akrobacje

Breakdance wymaga dobrych predyspozycji fizycznych, kondycji oraz wysokiego poczucia rytmu. Taniec ten narodził się w 1969 r. w Bronksie, dzielnicy Nowego
Jorku. Polega na wykonywaniu ewolucji akrobatycznych, połączonych z rytmicznym
tańcem. Nieodłącznym elementem kultury breakdance są specyficzne formy rywalizacji w tym tańcu.
Najwcześniej w Polsce (1987 rok) pojawiła się grupa Scrap Beat i przez ponad dekadę wyznaczała standardy w technicznym opanowaniu breaka, głównie figur siłowych.

Ogłoszenia drobne Wrześniowe imprezy
Sprzedam piekarnik elektryczny Amika, do zabudowy, kolor biały, stan dobry.
Tel.: 660-056-490
58 771-17-38
***
Sprzedam szafę 3 drzwiową B§W Typ Klipper, stan idealny. Cena do
uzgodnienia.
Tel.: 609-675-913
***
Osobie potrzebującej oddam za darmo wannę wraz
z baterią (stan dobry).
Tel.: 58 679-39-34
***
Przyjmę reklamę na
ogrodzenie posesji, w dobrym punkcie Rumi.
Tel.: 58 782-22-71
***
Sprzedam piłę tarczową
metalową, z regulacją, z
blatem podnoszonym.
Tel.: 58 679-46-43
***
Sprzedam
mieszkanie
(bez pośredników) - Reda
centrum,
ul.
Łąkowa,
mieszkanie 2 -pokojowe/II

p. 33 m kw, balkon, okna
plastikowe, do zamieszkania od zaraz.
Tel.: 504-258-383.
***
Sprzedam - dwa fotele,
stan dobry/150 zł, - pralkę
automatyczną
„Wiatka”,
stan dobry/100 zł, - telewizor GRUNDIG 29’’ 2 letni/500 zł, - stolik pod telewizor z wnę50 zł.
Tel.: 58 671-91-96
***
Wynajmę kawalerkę w
centrum Rumi, stare budownictwo. Pokój (22 m),
kuchnia (8 m), łazienka (7
m), umeblowane (pralka,
kuchenka, lodówka, mikrofalówka, wanna, segment,
szafa, stół). Brak ciepłej
wody (można podłączyć bojler), ogrzewanie piecem kaflowym, nowe okna plastikowe. Własne liczniki, na
wodę, gaz, prąd, piwnica.
Tel.: 502-178-344
***
Sprzedam kredens sosnowy z IKEI z witryną

szklaną, 2 szufladami i
szafką na dole. Cena 500 zł
do negocjacji.
Tel.: 886-127-627
***
Sprzedam kanapę dwuosobową
żółto-niebieską,
cena 400 zł.
Tel.: 697-088-671

Bezpłatne
ogłoszenia
Indywidualne (nie
dotyczy firm i zakładów
usługowych)
ogłoszenia drobne w
„Gazecie Rumskiej” są
bezpłatne. Można je
przekazać telefonicznie.
Wystarczy zadwonić
pod nr tel.: 58 710-9611 od poniedziałku do
piątku w godz. 10.0016.00.
Można też wysłać
ogłoszenie pocztą elektroniczną na e-mail: redakcja@gazetarumska.pl

Wernisaż w dworku

Bieg Pokoju

Koncert kameralny

W czwartek 16 września,
o godz. 18.00 w Miejskim
Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 odbędzie się
wernisaż prac plastycznych
Zofii Bartoszewicz.

Kolejną
weekendową
imprezą
sportową
jest
XXVI Bieg Pokoju, który
odbędzie się w niedzielę 19
września.
Jego celem jest propagowanie hasła „Rumia naszym domem”, a także obchody europejskiego dnia
bez samochodu.
Biegi odbędą się ulicami
A. Mickiewicza, J. Kusocińskiego, M. Rodziewiczówny i Jaworskiego, ze
startem i metą na stadionie miejskim.
W imprezie może wziąć
udział każdy, kto zgłosi
swoje uczestnictwo, posiada strój sportowy i zapewni
sobie zaświadczenie lekarskie (osoby niepełnoletnie
również zgodę rodzica).
Bieg Pokoju zacznie się
zapisami od godziny 10.30,
a zakończy dekoracją zwycięzców o godz. 14.25. Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 771-17-36      

W sobotę, 25 września w
Domu Kultury SM „Janowo” o godz. 18.00 odbędzie
się Koncert Kameralny
poświęcony pamięci Fryderyka Chopina zatytułowany jest „Chopin i jego
inspiracje”. Wystąpią w
nim: Magdalena Witczak
– sopran i Tomasz Jocz –
pianino.

Sobota na rowerze

W najbliższą sobotę, 18
września dla mieszkańców
Rumi i okolic przygotowano aż dwie wyprawy rowerowe. Organizują je:
Miejski Dom Kultury i Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Sama rama”.
MDK przygotował trasę biegnącą przez Łężyce,
wzdłuż pięknego jeziora w
Koleczkowie, aż po Kielno.
Zbiórka odbędzie się o godz.
10.00 przy budynku MDK.
Uczestnicy wycieczki z
„Samą Ramą” przejadą przez
Wejherowo, Darżlubie oraz
Celbowo. Zbiórka na parkingu przy SP nr 9 przy ul.
Stoczniowców o godz. 9.30.

Chopin dla najmłodszych

Następnego dnia, 26
września o godz. 16 zaplanowano również spotkanie
z muzyką Fryderyka Chopina, ale tym razem będzie
to impreza dla dzieci.
Koncert „Chopin dla
najmłodszych” poprowadzi Barbara Sutt, znana
z propagowania muzyki
wśród młodych słuchaczy.
Koncert odbędzie się
w Domu Kultury SM „Janowo”.
AP.
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Nowe usługi medyczne w NZOZ Nr 1
Rumia, ul. Derdowskiego 23 i 24

Nowo otwarte poradnie specjalistyczne:
tel. 58 679-69-47

1. Poradnia onkologiczna - lek. spec. radioterapii onkologicznej Adam Skórzak, przyjęcia pacjentów bez skierowania.
2. Poradnia alergologiczna - lek. spec. alergolog Wojciech Kurowski, przyjęcia pacjentów ze skierowaniem, wykonywanie testów
punktowych i płatkowych, odczulanie.
3. Poradnia logopedyczna - mgr neurologopedii Justyna Trzeciak, przyjęcia pacjentów ze skierowaniem.

Nowo świadczone badania diagnostyczne - odpłatne: tel. 58 679-69-40

1. Densytometria – wykonywana najnowszym aparatem DPX-NT/Pro Full Size, badanie gęstości kości kręgosłupa lub kości udowej,
opis wyniku lek. spec. reumatolog Marek Baczyński - cena 80 zł.
2. Panorama zębów - najnowszy aparat w woj. Pomorskim - Kodak 8000C - możliwość wydruku obrazu - płytka CD lub film - cena 60 zł.
3. Mammografia - mammograf PERFORMA - wywoływarka automatyczna - cena 70 zł.
4. RTG - kości, klatki piersiowej wykonywane metodą cyfrową, aparat rtg PROTEUS, ceny w zależności od ilości projekcji,
opis lek. spec. radiologii Michał Jankowski, lek. spec. radiologii Dagmara Dobruchowska-Knapiak.
5. USG Doppler duplex - kończyn dolnych, tętnic szyjnych – aparat usg Siemens, wykonuje. Lek. spec. radiologii Michał Jankowski
- cena 90 zł.
6. USG jamy brzusznej - aparat usg Siemens - wykonuje lek. spec. radiologii Michał Jankowski - cena 50 zł.
7. Echo serca - aparat usg Siemens - wykonuje lek. spec. kardiologii Marek Łaniec - cena 80 zł.
8. Próba wysiłkowa - bieżnia lub cykloergometr, aparatura i oprogramowanie firmy BTL, tel. 58 679-69-45, 679-69-50
- wykonuje lek. spec. kardiologii Marek Łaniec- cena próby 60 zł.
9. Holter RR i EKG - odczyt lek. spec. kardiologii Marek Łaniec i lek. spec. hipertensjologii Alicja Kulaszewicz.

Wykonujemy pełen zakres badań laboratoryjnych
we współpracy z Laboratorium Analitycznym współpracującym z NZOZ „Swissmed” Gdańsk.
Cennik w punkcie poboru materiału diagnostycznego.

Gabinety stomatologiczne czynne codziennie w dni pracujące od 8-18, tel. 58 679-69-59.

Gabinet chirurgii stomatologicznej: tel. 58 679-69-15
- lek. spec. chirurgii stom. Lech Romuk – Wodoracki – pełen zakres usług łącznie z implantologią,
Gabinet protetyki stomatologicznej - lek. spec. protetyki stom. Bogdan Porwoł.

Rehabilitacja - pełen zakres usług, cennik usług w poradni rehabilitacyjnej.
Badanie słuchu w kabinie ciszy, audiometrem Siemens SD 28 - wykonuje lek. spec. otolaryngologii Elżbieta Kryczka-Skoczkowska,
lek. otolaryngolog Piotr Chwiałkowski - protezowanie słuchu w ramach NFZ - firma DORMED.
EEG, przewodnictwo nerwowe - aparat Medtronic, wykonuje lek. spec. neurologii Krzysztof Dzięgiel.
Światłolecznictwo - naświetlanie lampami PUVA - wykonuje gabinet zabiegowy na zlecenie lekarzy dermatologów, tel. 58 679-69-50

W ramach umowy z NFZ działają poradnie specjalistyczne:
1. Poradnia kardiologiczna
2. Poradnia dermatologiczna
3. Poradnia okulistyczna
4. Poradnia otolaryngologiczna
5. Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Poradnia neurologiczna
7. Poradnia chirurgii ogólnej
8. Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
9. Poradnia reumatologiczna
10. Poradnia gruźlicy i chorób płuc
11. Poradnia alergologiczna
12. Poradnia onkologiczna
13. Poradnia logopedyczna
14. Poradnia urologiczna

W imieniu pracowników NZOZ Nr 1 i swoim własnym serdecznie zapraszam do korzystania z naszych usług

Grzegorz Szalewski
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Krakowskie klimaty

RUMIANIE PODRÓŻUJĄ - KRAKÓW

Do odwiedzenia Krakowa nikogo nie trzeba specjalnie namawiać, bo to najpopularniejsze po względem turystycznym miasto w Polsce, z bogatą historią, niepowtarzalnym klimatem oraz licznymi imprezami kulturalnymi. Nasz redakcyjny kolega, Wojciech Hintzke z żoną Basią wybrali się do pięknego Krakowa
nie po raz pierwszy i jak zwykle wrócili stamtąd pełni wrażeń.
Stolica Małopolski i
dawna stolica kraju zachwyca przede wszystkim
wspaniałymi zabytkami, z
Wawelem i wawelską katedrą na czele. Rumianie
odwiedzili nie tylko katedrę, ale również krypty z
grobami wielkich Polaków.
Większości krypt wawelskich zwiedza się po kupieniu biletu, natomiast
osobne wejście pozwala nieodpłatnie odwiedzić grób
pary prezydenckiej Marii
i Lecha Kaczyńskich oraz
spoczywającego obok marszałka Józefa Piłsudskiego.

Fortepian na rynku

Jak Kraków, to koniecznie Stary Rynek i Sukiennice, otoczone kolorowymi
straganami. Między kramami z kwiatami i najróżniejszymi pamiątkami,
stanęły ostatnio elementy,
związane z Rokiem Chopinowskim. Na krakowskim
Rynku można zasiąść przy
fortepianie, wprawdzie bez
możliwości zagrania utworu Chopina, ale z możliwością zrobienia sobie zdjęcia,
jedynego w swoim rodzaju.
- Można też przejechać
się stylizowaną starą dorożką, których jest tam co
najmniej kilkanaście, oczywiście pod warunkiem odpowiednio grubego portfela
– mówi Wojtek Hintzke. –
Wiadomo, że przyjemności
kosztują, również te kulinarne, a w Krakowie oferta
gastronomiczna jest wyjątków bogata.
Nie
skosztowaliśmy,
niestety, rekordowej pizzy
o długości 1010 metrów i

28 cm, wykonanej podczas
naszego pobytu w Krakowie, w ramach bicia rekordu Guinnessa. Po pierwsze
chętnych było sporo, po
drugie, od konsumpcji na
świeżym powietrzu odstraszył nas deszcz.
Impreza ta była połączona z doroczną paradą smoków wzdłuż Wisły.

Uliczki Kazimierza

W centrum Krakowa
odbywa się sporo imprez,
rozbrzmiewa muzyka, można oglądać tancerzy lub mimów. Bardzo ciekawy jest
też stary krakowski Kazimierz, zamieszkiwany dawniej głównie przez Żydów.
Nadal jest tam społeczność
żydowska,
funkcjonują
też synagogi, w tym jedna obecnie remontowana;
odbywają się też festiwale
Kultury Żydowskiej.
- Kazimierz przyciąga
turystów starymi ulicami,
zaułkami,
kamienicami
– mówi W. Hintzke. – na
pewno wart jest odwiedzenia, bo ma ciekawy klimat,
zwłaszcza dzięki wystrojowi sklepów i kawiarenek.
Pod koniec sierpnia można wziąć udział w Małopolskim Festiwalu Smaku,
który w tym roku odbył się
po raz szósty właśnie na
Kazimierzu. Turyści są w
tym czasie częstowani wyrobami kuchni regionalnej,
można też na miejscu zakupić te specjały.

Turyści z Rumi odwiedzili jednak też nowoczesną
i okazałą świątynię w Łagiewnikach, które są dzielnicą Krakowa.
Tamtejsza
Świątynia
Opatrzności Bożej naprawdę robi wrażenie, zarówno
z zewnątrz, jak i w środku. Została konsekrowana
17 sierpnia 2002 r., a jest
wybudowana obok starego
klasztoru
Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Są w nim łożone
relikwie siostry Faustyny
Kowalskiej.
Pięknym obiektem, jednym z wielu w tym mieście,
jest też Teatr im. Słowackiego mieszczący się w samym
centrum starego Krakowa,

niedaleko ulicy Floriańskiej
i Starego Rynku.

Tatry „na deser”

- Dodatkową atrakcją
pobytu na południu Polski
była dla nas wypad do Zakopanego, gdzie mogliśmy
choć przez kilka godzin popatrzeć na najwyższe polskie góry. Widok na Tatry
podziwialiśmy z popularnej
Gubałówki – wspomina
Wojtek Hintzke.
- Pospacerowaliśmy też
po Krupówkach, gdzie można zakupić mnóstwo góralskich pamiątek. Najczęściej
prezentowanym towarem
jest bez wątpienia oscypek,
występujący tu chyba we
wszystkich możliwych odmianach.
AK.

Świątynia i klasztor

Krakowskie
kościoły,
zwłaszcza zabytkowe, to
osobny temat, bo wiele z
nich zasługuje na uwagę.
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Rezerwat u stóp Kępy Oksywskiej

Rybitwy, gęsi i mikołajek
Aby wybrać się na ciekawą wycieczkę rowerową do położonych nad
zatoką Mechelinek, musimy ponownie (tak jak
na poprzednich proponowanych wycieczkach)
wyruszyć ulicą Dębogórską. Mijamy partyzancką kapliczkę, o której
pisaliśmy w gazecie i
kierujemy się do Dębogórza. Następnie przez
Kosakowo dojeżdżamy
do Pierwoszyna, gdzie
można również dojechać
trasą przez Kazimierz.
W Pierwoszynie skręcamy w ulicę Jabłoniową i kierujemy się w stronę zatoki.
Wjeżdżając powoli na wysoczyznę Kępy Oksywskiej,
docieramy do klifu, skąd
roztacza się przepiękny widok na cały Półwysep Helski, pobliską Rewę i leżącą
u stóp kępy wioskę Mechelinki. Po prawej stronie zauważamy stojącą w wodach
zatoki starą torpedownię.

Po krótkim odpoczynku,
schodzimy leśną drogą do
wsi Mechelinki.
Kilku rybaków nadal
czynnie uprawia swój zawód, o czym świadczą rybackie łódki na plaży. Łodzie stanowią ozdobę tego
miejsca, ale podczas połowu
kołyszą się na falach daleko
od brzegu.
Ciekawym
miejscem
w pobliżu jest rezerwat
Mechelińskie Łąki o powierzchni ok 113 ha, położony między Mechelinkami
a Rewą. Ochroną objęty jest
obszar słonych łąk, szuwarów zalewanych przez wody
zatoki, wydm i ostoi ptactwa wodnego.
Rośnie tu wiele roślin
chronionych, lub rzadkich w
skali Pomorza i kraju. Jedną z nich jest podlegający
całkowitej ochronie gatunkowej mikołajek nadmorski.
Znajdują tu schronienie
rzadkie ptaki, wśród nich
kilka gatunków wymienio-

nych w Polskiej Czerwonej
Księdze Zwierząt. Jest to
m.in. biegus zmienny, rybitwa białoczelna, sieweczka
obroźna, ostrygojad.
W okresie wiosennej
migracji zatrzymują się tu
liczne ptaki wodne, wodno-błotne, i jest okazja do
ich obserwacji. Zakładają
tu swoje gniazda różne gatunki ptaków, od drobnych
wróblowatych takich jak
trzcinniczek, poprzez pliszki cytrynowe, kurki wodne,
kaczki, po gęsi i łabędzie
nieme.
Na drzewach w niedalekim lesie znajduje się kolonia lęgowa czapli siwych, o
tej porze roku już opustoszała.
Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling realizuje w rezerwacie programy naukowe, dotyczące
wędrówek i zimowania ptaków wodnych i wodno-błotnych. Na tym terenie
należy zachować szczególną ostrożność, nie niszczyć
roślinności, nie płoszyć
ptaków - trzeba ochronić to
miejsce przed dewastacją.
Idąc dalej, można dojść
do Rewy, miejscowości letniskowej z plażą, doskonałymi
miejscami do spacerowania
i unikatowym cyplem rewskim, ale my wracamy do
Mechelinek.
Do Mechelinek można
także dojechać samochodem, wspiąć się na klif a
następnie pójść w stronę rezerwatu.
Ryszard Hinc

U góry widok z klifu w Mechelinkach. Poniżej: plaża z łodziami rybaków, a na
horyzoncie widać Rewę.					
Fot. Ryszard Hinc.

Moje wakacje

Lato wśród zwierząt
W wakacje odwiedziłam
wiele ciekawych miejsc. Byłam w Parku Dinozaurów
i na wydmach w okolicach
Łeby, zwiedziłam Skansen
we Wdzydzach. Ale najbardziej podobał mi się tydzień
na ranczu w Rumi-Dębogórze. Jeździłam konno, kar-

miłam zwierzęta, czyściłam
konie. Na ranczu jest dużo
ciekawych zwierząt: psotliwa kózka Mery, trzy lamy
- cała rodzinka: tata Alf,
mama Lamia i synek Lulek.
Najbardziej polubiłam
srokatego konia Szoguna,
na nim uczyłam się jeździć,

jest też mały źrebak i dwie
kury. Ostatniego dnia na
ranczu brałam udział w
kozackim przedstawieniu.
Wszystkie dzieci wspaniale
się bawiły, mile wspominam moje wakacje.
Zosia Labuhn

Konkurs na wakacyjne wspomnienia dzieci

Ten sympatyczny list wraz ze zdjęciem otrzymaliśmy od 9-letniej Zosi, która opisuje swoje wakacje, spędzone niedaleko domu. Proponujemy innym
uczennicom i uczniom szkół podstawowych w Rumi napisanie krótko o niedawnych wakacjach. Prace można przesyłać pocztą lub mailem.
Najlepsze wspomnienia wydrukujemy i nagrodzimy książkami.
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Do lasu z atlasem albo głową pełną informacji

No to na grzyby!
Koniec lata, a jeszcze bardziej jesień kojarzy się z zapachem lasu i grzybów. Któż z nas nie lubi grzybobrania, a
potem jedzenia smacznych darów lasu. Niestety, zarówno
zbieranie grzybów i ich przechowywanie, jak i przygotowywanie z nich potraw wymaga wiedzy i ostrożności. O niebezpieczne zatrucia pokarmowe w tym wypadku nietrudno.
Okres pomiędzy końcem sierpnia a początkiem
września to zazwyczaj czas
pierwszego wysypu grzybów. W tym roku był on
(a w niektórych miejscach
nadal jest) wyjątkowo obfity. Na brak owoców runa
leśnego nie mogą narzekać
ani zapaleni grzybiarze,
ani amatorzy, którzy zbierają tylko dla rozrywki.

Dużo borowików

Aby zebrać pokaźną
ilość grzybów nie trzeba
zagłębiać się daleko w las
– wystarczy poszukać przy
drodze. Bardziej wytrwali
mogą w kilka godzin zebrać nawet dwa, trzy wia-

dra koźlarzy, podgrzybków, czy kurek. Jak mówią
amatorzy grzybobrania w
tym roku najwięcej jest …
prawdziwków!
Szlachetne borowiki to
dla grzybiarzy najcenniejsze okazy, chociaż niektórzy równie bardzo cieszą
się na rydze czy kurki, bo
takie grzyby akurat lubią.
Wybierając się na grzyby,
powinniśmy zachować jednak szczególną czujność.
Łatwo się bowiem pomylić
i obok jadalnych grzybów
włożyć do koszyka trujące.
Już jeden grzyb wystarczy,
aby spowodować zatrucie
(nawet śmiertelne!) wszystkich domowników.

POZIOMO:
1) skoczny torbacz.
6) porywacz żądający okupu.
10) samiec konia.
11) mocarz, atleta.
12) instrument z miechem.
14) czynnik iloczynu.
15) kubeł na wodę.
16) twarde pieczywo.
17) monarcha.
20) miejsce pracy maklera.
23) strona monety.
25) grusza lub jabłoń.
26) maszkara.
27) przejście na stronę nieprzyjaciela.
30) największe dopuszczalne obciążenie.
32) dykteryjka, żart.
33) linia złożona z prostoliniowych odcinków.
34) pokarm oseska.
35) protoplastka rodu.
36) część stadionu.

Nie znam – nie zbieram

Aby tego uniknąć warto
przed wyjazdem na grzybobranie poczytać o gatunkach grzybów i ich cechach
charakterystycznych,
a
nawet wziąć ze sobą atlas
grzybów. Trzeba kierować
się zasadą „nie znam – nie
zbieram”, czyli pilnować,
aby w koszyku znalazły się
tylko te grzyby, przy których nie mamy wątpliwości,
czy są jadalne. Na skutek
zatrucia grzybami co roku w
Polsce umiera kilkaset osób.
Najbardziej rozpoznawalnymi grzybami jadalnymi są prawdziwki
i podgrzybki. Cechą cha-

rakterystyczną obu grzybów jest dość mocny trzon
oraz specyficzna „gąbka”
pod kapeluszem.

Muchomor zabójca

Najgroźniejszym grzybem trującym w Polsce jest
muchomor sromotnikowy.
Łatwo go pomylić z jadalnym okazem, ponieważ ma
przyjemny smak i zapach.
Co jednak zrobić, gdy już
dojdzie do zatrucia? Najważniejsza jest szybka
diagnoza. Objawy zatrucia
grzybami pojawiają się od
15 minut do nawet 20 godzin po spożyciu. Najbardziej
charakterystyczne
dolegliwości to silne pocenie, ślinotok, nudności,
bóle brzucha, zaburzenia
widzenia i spadek ciśnienia
tętniczego.
Natychmiast po wystąpieniu objawów należy
zgłosić się do lekarza lub na
pogotowie. Tam najprawdopodobniej czeka pacjenta
płukanie żołądka.

Potrzebny atest

Nie wszyscy zbierają
grzyby dla siebie i rodziny, wiele osób chce na nich
zarobić. W miastach, na
wsiach, na rynkach, czy na-

wet przy drogach pojawia
się coraz więcej sprzedawców grzybów i jagód. Nie
każdy jednak zdaje sobie
sprawę, że aby legalnie
sprzedawać owoce runa leśnego, musi posiadać specjalny atest, potwierdzający że są jadalne. Jest kilka
prostych sposobów na zdobycie takie atestu. Wydaje

je sanepid, grzyboznawca
lub punkty skupu grzybów.
Koszt takiego potwierdzenia to około 6 zł.
Za sprzedawanie grzybów bez atestu grozi upomnienie lub mandat od
Straży Miejskiej lub Policji. Mandat może wynosić nawet do 100 zł.
Anna Partyka

Krzyżówka z hasłem
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie – przysłowie chińskie.

PIONOWO:
2) potrzebne oskarżonemu.
3) wykop plażowicza.
4) pogawędka, konwersacja.
5) wymarły gad lądowy z okresu mezozoicznego.
6) krek, zawór.
7) wiązanka kwiatów.
8) producent bochenków.
9) miejsce walki bokserskiej.
13) biletowa na dworcu.
15) ćwik, spryciarz.
18) pierwszy miesiąc lata.
19) w parze z Warsem.
21) wielki poemat epicki.
22) na czele oddziału wojskowego.
23) sława, popularność.
24) rzeczka.
25) cienki pręt metalowy.
28) dziki pies australijski.
29) świąteczna ryba.
31) figura w kartach.
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Na stadionie w Rumi Orkan pokonał Cartusię

Wysokie zwycięstwo rumian
Orkan Rumia SSA zdeklasował w meczu 6 kolejki III ligi Cartusię Kartuzy.
Już po pierwszej połowie było 4:0 dla podopiecznych Jarosława Kotasa. Mecz
zakończył się rezultatem 4:1 dla gospodarzy.
Orkan już od samego
początku przeważał, czego
najlepszym dowodem była
bramka w drugiej minucie, której autorem był
Dawid Banaczek. Dwie
minuty później z dystansu mocno uderzał Adrian
Stępień, piłka trafiła jednak w słupek.
W 25 minucie było już
2:0. Konrad Urbaniak,
zmienił kierunek lotu piłki uderzonej przez Błażeja Adamusa. Także z
dystansu tyle, że z rzutu
wolnego bramkę zdobył

Piotr Fera, a kilka minut przed przerwą na 4:0
podwyższył Michał Smarzyński.
Po zmianie stron lepiej
niż w pierwszej odsłonie
meczu prezentowali się
goście. Kilkakrotnie groźnie atakowali bramkę Kamila Biecke. Gola udało
się im jednak zdobyć dopiero w 82 minucie i to po
strzale z rzutu karnego.
Wykonawcą był Piotr Zagórski.
- Powiedziałem chłopakom, że ten mecz musimy

wygrać mając takie, a nie
inne aspiracje – podsumował spotkanie Jarosław
Kotas,
szkoleniowiec
Orkana. – W pierwszej
połowie zostawiliśmy na
boisku dużo zdrowia i zaangażowania. Drugie 45
minut pokazuje, że przed
nami dużo pracy.
Orkan mając na koncie trzy zwycięstwa i tyle
samo porażek zajmuje 8
lokatę w tabeli. Przed rumianami dwa dalekie wyjazdy. W najbliższą sobotę
zmierzą się w Gryfinie

z tamtejszym Energetykiem, a tydzień później
pojadą do Polic na mecz z
miejscowym Chemikiem.
Najbliższy mecz w Rumi 2
października z Kaszubią
Kościerzyna.
T.M.

Skład Orkana:

Biecke,
Kowalczyk,
Urbaniak, Kowol, Dirda, Fera, Stępień (56
Prinz),
Smarzyński
(78 Szweda), Adamus,
Banaczek (85 Kazimierczak), Pieper (68
Skwiercz).

Nie brakowało efektownych wyskoków do piłki.

Biegi na orientację
Tenis ziemny

Ignacy Szyca
najlepszy w Rumi
U góry zwycięzca Ignacy Szyca, niżej rozgrywki tenisowe podczas turnieju Grand Prix.

Na kortach TKKF „Orzeł” przy ul.
Mickiewicza w Rumi zakończył się
Turniej Grand Prix Rumi o Puchar
Burmistrza Rumi. Zwycięzcą rozgrywek okazał się Ignacy Szyca, najlepszy
tenisista rumski w 2010 roku.
W pięciu turniejach
Grand Prix sklasyfikowano
62 zawodników. W ostatnią
sobotę i niedzielę na kortach przy ul. Mickiewicza
odbył się ostatni turniej w
cyklu Grand Prix, z udziałem 28 tenisistów.
Po serii emocjonujących
pojedynków, pierwsze miejsce zajał Ignacy Szyca,
który zdobył 420 punktów.
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Drugi był Damian Ptasznik z 260 pkt, a trzeci Robert Kowalski - również
260 pkt.
Czwarte miejsce zajął
Marek Kowalke (260
pkt), piąte – Roman Żurkowski (241 pkt), a szóste
– Maciej Pieczonka (162
pkt).
Gratulujemy najlepszym
rumskim zawodnikom.

Mistrzowie
z „Siódemki”
W sobotę 11 września 2010 roku w
Gdańsku odbyły się Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w średniodystansowym biegu na orientację.
Zawodnicy UKS „Siódemka” Rumia
zdobyli 5 tytułów mistrzowskich.
Piękna pogoda, ciekawy
teren sprzyjał rywalizacji
zawodnikom w lesie. Młodzi rumscy zawodnicy po
przerwie wakacyjnej zaprezentowali się bardzo
dobrze.
Najlepsi w swoich kategoriach w województwie
okazali się: Alicja Bielecka (kat. K-12), Bartłomiej
Ogdowski (M-10), Mateusz
Socik (M-12), Łukasz Wiśniewski (M-14) oraz Robert Niewiedziała (M-18).

Na drugim stopniu podium stanęli i srebrne medale zdobyli: Zuzanna Moskal
(K-10) i Paweł Lipieński (M18), a brązowe medale wybiegali: Justyna Kuźba (K-16),
Angelika Zamojska (K-18),
Kuba Kuźba (M-10), Sebastian Socik (M-14), Piechowski Marcin (M-18). Wszystkim gratulujemy zajętych
miejsc , a za tydzień podczas
Klubowych Mistrzostw Polski również liczymy na udane
występy.
BN.

