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Mamy
jeszcze
czas

Trener Jerzy Skrobecki i jego podopieczne
z drużyny siatkarskiej
TPS Rumia intensywnie przygotowują się do
rozgrywek w PlusLidze.
Dziewczyny trenują, biorą też udział w turniejach towarzyskich.
- Te mecze są pierwszym
sprawdzianem
zarówno
umiejętności sportowych,
jak i predyspozycji psychofizycznych
zawodniczek.
Konfrontacji z przeciwnikiem nic nie jest w stanie
zastąpić mówi Jerzy Skrobecki. - Mamy jeszcze czas,
żeby ulepszyć naszą grę,
poprawiać błędy, doskonalić umiejętności.
REKLAMA
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Pół wieku razem

Aż 22 pary małżeńskie świętowały
razem 50. rocznicę
ślubu, czyli Złote
Gody.
Na zaproszenie księdza
proboszcza, tegoroczni Jubilaci z całej parafii wzięli
udział w uroczystej mszy
świętej w kościele Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych.
Jednym z elementów
uroczystości było odnowienie przysięgi małżeńskiej.
To był wzruszający moment
nie tylko dla trzymających
się za ręce Jubilatów, jak
też dla ich rodzin, uczestniczących we mszy świętej.
Po 50 latach jeszcze raz
ślubowali sobie miłość i
wierność, które pomogły im
przeżyć pół wieku razem.

GROŹNY GAZ
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Do
wypadków dochodzi
z powodu niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, a
także niesprawnych
przewodów kominowych.
str. 3

KONGRES
W KOŚCIELE
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To już jesień…
Dokładnie dzisiaj, 23
września przyszła do nas
jesień. Z wielkim żalem pożegnaliśmy lato, ale na pocieszenie mamy dobrą wiadomość – jesień też bywa
piękna! Wprawdzie trochę
chłodniejsza i czasem deszczowa, jednak obdarza nas
bogactwem kolorów oraz

DZIŚ W NUMERZE

obfitością owoców w ogrodach i lasach. Złota polska
jesień to nie tylko slogan.
Jesień
astronomiczna
rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i
trwa do momentu przesilenia zimowego, co na półkuli
północnej w przybliżeniu
oznacza okres pomiędzy

23 września a 22 grudnia
(czasami daty te wypadają
dzień wcześniej lub dzień
później).
Podczas jesieni astronomicznej z każdą kolejną
dobą dnia ubywa, a nocy
przybywa.
I to akurat nie brzmi
zbyt optymistycznie...

Msza św.
w kościele
i telewizji
W najbliższą niedzielę, o godz. 13.00 w kościele Św. Jana z Kęt
przy ul. Stoczniowców
w Janowie odprawiona
zostanie msza święta w
rocznicę działań wojennych na terenie Rumi we
wrześniu 1939 r.
Mszę odprawi ks. arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź, który gościł w Rumi
w minioną sobotę, a oprócz
pocztów
sztandarowych
obecna będzie też Kompania Honorowa Marynarki
Wojennej.
Msza będzie transmitowana przez TV POLONIA, a zatem kto nie może
przyjść do kościoła, będzie
mógł oglądać tę uroczystość
w telewizji, bezpośrednio o
godz. 13.00.
Kościół w Rumi Janowie
był już kiedyś miejscem podobnej telewizyjnej transmisji mszy świętej.
AK.

Metropolita Gdański,
ksiądz
arcybiskup
Sławoj Leszek Głódź,
odprawił uroczystą
mszę świętą koncelebrowaną, która
rozpoczęła Kongres
Chrystusa Króla. Zorganizowała go Akcja
Katolicka.
str. 6

WYBITNI
MIESZKAŃCY
W naszym mieście
mieszkał przez niemal 30 lat ks. Marian
Prusak, wybitny kapłan i człowiek, kapelan AK, spowiednik
„Inki”, uczestnik Powstania Warszawskiego. Przypominamy
jego sylwetkę.
str. 14
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STRAŻ MIEJSKA

Niebezpiecznie na Torowej

13 września popołudniu Straż Miejska otrzymała
zgłoszenie o pożarze w krzakach obok torów przy ul. Torowej. Strażnicy przybyli na miejsce w ciągu 2 minut, a
po potwierdzeniu zgłoszenia wezwali Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą. Strażacy ugasili płonący fotel i krzaki.
Dwa dni później ok. godz. 18.30 w okolicach ul. Torowej
ktoś strzelał z pistoletu w dzieci plastikowymi kulkami.
Okazało się, że strzelanie urządziły inne dzieci.
Strażnicy przeprowadzili rozmowy pouczające z ich
rodzicami, gdyż „zabawa” taka może kosztować np.
utratę oka.

Pies i komputery

Na ul. Kosynierów do sklepu komputerowego wbiegł
pies i nie chciał wyjść. Wezwany technik weterynarii
odłowił psa, a strażnicy, przy pomocy specjalnego urządzenia ustalili numer identyfikacyjny zwierzaka, a tym
samym jego właściciela. Sprawa skończyła się jedynie
mandatem karnym.
Gdyby nie numer, który piesek nosi pod skórą, koszty jego odbioru ze schroniska i koszty jego tam przetrzymania byłyby znacznie wyższe. Przypominamy, że
numery identyfikacyjne wszczepia każdy lekarz weterynarii w Rumi na koszt Urzędu Miasta, a ich posiadanie jest obowiązkowe.

Pogryziona dziewczynka

Gorzej skończyło się zdarzenie na ul. Poznańskiej, 17
września ok. godz. 7.30. Biegający bez opieki pies pogryzł tam dziewczynkę. Strażnicy dotarli do właściciela psa oraz potwierdzili , że zwierzę było zaszczepione
przeciwko wściekliźnie.
Pies został poddany obserwacji weterynaryjnej, ale
to niestety nie zmniejszy cierpienia pogryzionej.

Kot i nietoperz

Tego samego dnia strażnicy jeszcze dwukrotnie byli
wzywani z powodu zwierząt. Na ul. Narcyzowej wydobyli i oddali właścicielowi zakleszczonego w garażu
kota, a na ul. Dębogórskiej złapali w sklepie spożywczym nietoperza, którego wypuścili go na wolność.

Informacje pochodzą ze strony internetowej
Straży Miejskiej: www.sm.rumia.pl

Monitorujemy pracę policji

Policjanci bardziej skuteczni
Wielu mieszkańców krytykuje to, co robi policja i w jaki
sposób funkcjonariusze wykonują swoje obowiązki. Wzięliśmy pod lupę statystyki, podsumowujące ich pracę. Okazuje się mimo wszystko, że spadła przestępczość, a wzrosła
skuteczność policyjnych akcji.
Od zespołu prasowego
Komendy Głównej Policji
w Warszawie otrzymaliśmy
dane o przestępczości w całej Polsce.
- W pierwszym półroczu
2010 roku spadła liczba
przestępstw kryminalnych,
a jednocześnie nastapił
duży wzrost wykrywalności
– poinformował podinspektor Krzysztof Hajdas.

Mniej rozbojów i kradzieży

Było mniej bójek, rozbojów, kradzieży samochodów
oraz wypadków drogowych.
- Utrzymuje się pozytywna tendencja ograniczania
najbardziej dotkliwej społecznie przestępczości – dodaje podinspektor. - Wraz z
ograniczeniem liczby przestępstw,
konsekwentnie
rośnie skuteczność ścigania
ich sprawców. Od stycznia
do czerwca 2010 roku wykrywalność wyniosła 73,5
procent, w analogicznym
okresie ubiegłego roku –
71,8 procent. Jeszcze w I
półroczu 1999 r. wykrywalność była na poziomie 49,2
procent.

Wzrosła za to ilość przestępstw narkotykowych.
- W każdej komendzie
w Polsce zorganizowano
komórki antynarkotykowe,
które zwalczają drobniejszą, choć nie mniej groźną,
przestępczość tego rodzaju.
Większa aktywność przełożyła się na wszczęcie
większej liczby postępowań
karnych – powiedział podinspektor Hajdas.

Wypadków wciąż za dużo

W ubiegłym roku w
Rumi doszło do 8 wypadków, 1 osoba zginęła, 11
było rannych. Miało miejsce 116 kolizji. W tym roku
było 12 wypadków, 1 osoba
zginęła, 13 było rannych,
było 113 kolizji.
- W pierwszej połowie
2010 roku na drogach całego kraju doszło do 16 910
wypadków, w których zginęło 1 487 osób, a 21 544

Więcej narkotyków
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JEDZ ZDROWO
Wędliny Staropolskie
RZEŹNIA MASARNIA - DARŻLUBIE
Sklep Mięsny – Rumia
ul. Piłsudskiego 52
(wejście od Wybickiego)

W Rumi w ciągu pierwszego półrocza 2009 zgłoszono
12 rozbojów i wymuszeń, w
tym roku już tylko 4. Nie tylko spadła ich ilość, ale i wzrosła wykrywalność sprawców.
Niewiele zmieniła się ilość
zatrzymanych
poszukiwanych - wzrosła z 93 na 96
osób. W ubiegłym roku ukradziono 10 aut, w tym zgłoszono tylko dwie kradzieże.
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Zatrzymano dilerów
i ich klientów

Policjanci z Wydziału
Kryminalnego Komendy
Wojewódzkiej Policji zatrzymali w Rumi siedem
osób w związku z handlem narkotykami.
Przywództwo w tej
organizacji przestępczej
miały dwie osoby: 23-letni
mężczyzna i jego 54-letnia
matka. W ciągu ostatnich
miesięcy sprzedali ponad
kilogram amfetaminy i
marihuany. Kolejne 3500
porcji amfetaminy i 700
porcji marihuany zabezpieczono w trakcie akcji
zatrzymania przestępców.
Sprawa jest rozwojowa,
policjanci nie wykluczają
dalszych zatrzymań.

Pijana na Kamiennej

W piątek policjanci
zostali wezwani do wyjaśnienia kolizji drogowej.
Nas miejscu okazało się,
że 53-letnia kobieta, która prowadziła golfa, najechała swoim autem na
mercedesa.
Wszystko wyglądało jak
typowa stłuczka, jednak
realizując
standardowe
czynności okazało się, że
kobieta ma ponad 2 promile alkoholu we krwi oraz
aktualny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Grozi jej zaostrzona
sankcja karna - do 5 lat
pozbawienia wolności.

Autobusem
pod wpływem

Większą wykrywalność przestępstw odnotowuja m.in.
rumscy policjanci.

Serdeczne Współczucia
Rodzinie Zmarłej
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osoby odniosło rany. Choć
liczby te nadal szokują,
warto zauważyć, że są one
znacznie niższe niż kilka
lat temu. Jeżeli porównamy
te dane do I półrocza 2009
roku, okaże się, że na drogach było mniej wypadków,
liczba zabitych i rannych
zmalała. W pierwszym półroczu tego roku policjanci
wyeliminowali z ruchu 78
tysięcy nietrzeźwych kierujących – powiedział podinspektor Hajdas.
- Na bieżąco podejmowane są działania mające na
celu doskonalenie reakcji
w sytuacjach kryzysowych,
utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy policji
i poziomu poczucia bezpieczeństwa – dodaje podinspektor Ireneusz Szmurło, komendant komisariatu
w Rumi.
DG.

KRONIKA
POLICYJNA

ŚP.

Genowefy Wójtowskiej
składają
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Pracownicy
Zespołu Szkół
w Starym Bojanowie

Pod wpływem alkoholu był również kierowca
autobusu, którego funkcjonariusze skontrolowali
w sobotę, gdy był między
dwoma kursami. 55-letni
kierowca miał 0,3 promila. Zostało mu zatrzymane prawo jazdy.
DG.
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Zrzeszeńcy przyjęli program dalszych działań

Edukacja regionalna
i altana na wyspie
Członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - oddziału w Rumi wzięli
udział w zebraniu sprawozdawczo wyborczym, które odbyło się we wtorek 21
września w Dworku pod Lipami. Wybrali nowego prezesa i przyjęli plan przedsięwzięć na obecną kadencję.
W porządku obrad znalazło się m.in. sprawozdanie
z działalności w kończącej
się kadencji Zarządu ZK-P
w Rumi . Przedstawił je dotychczasowy prezes oddziału, Józef Lanc. Ustępujący
Zarząd rumskiego partu
otrzymał absolutorium. Zebrani głosowali w tej sprawie
jednomyślnie. Większością
głosów wybrano natomiast
nowego prezesa, którym został Jerzy Hoppe.
Podczas dyskusji mówiono m.in. o koniecznych
działaniach, służących kultywowaniu
kaszubskich
tradycji i kultury regionalnej, takich jak nauka
języka kaszubskiego i inne
zajęciach w szkołach. W
bogatym programie, przyjętym do realizacji w tej
kadencji znalazło się rozszerzanie edukacji regionalnej na poziomie szkół i
przedszkoli.

Miasto się zmienia
Wprawdzie w rejonie ul.
Dąbrowskiego i Starowiejskiej nie powstało jeszcze
planowane przez Radę
Miejską nowoczesne centrum, ale wciąż możemy
obserwować innego rodzaju
zmiany. W większości służą
one poprawie estetyki centrum miasta oraz wygodzie
mieszkańców.

Z inicjatywy wspólnot
mieszkańców lub ABK, domy
przy głównej ulicy są ocieplane i remontowane. Niektóre
z nich otrzymają nową kolorową elewację.
Co jakiś czas dochodzi też
do wyburzania starych budynków, a w ich miejsce – jak
się można domyślić - powstaną nowe, ładniejsze obiekty.

Trwają remonty elewacji budynków.

Poza tym w planach jest
wzbogacenie siedziby Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi (tzw. Domek Kaszubski w parku) o
letnią altanę na wyspie, w
stylu – jak to określono –
secesyjno-oliwskim. Ważne

jest również upamiętnianie bogatej historii Rumi,
zwłaszcza dziejów najnowszych, w tym okresu II wojny światowej.
Działacze
kaszubscy
postanowili również zatroszczyć się o rewitalizację

zabytków miasta, takich
jak Plac Kaszubski, ruiny
kościoła i cmentarz przy ul.
Kościelnej oraz nieistniejący Zajazd Sobieskiego przy
ulicy o tej samej nazwie.
A. Kuczmarska

Gaz ulotnił się do mieszkania

Rośnie zagrożenie czadem
Wkrótce zacznie się okres grzewczy, a wraz z nim zagrożenie zatrucia czadem. Jak informuje straż pożarna, każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem
węgla ginie kilkadziesiąt osób. I nie wynika to z pożaru, a „jedynie” z niewłaściwej eksploatacji budynku i urządzeń grzewczych.
Główny powód zatruć
to niesprawne przewody
kominowe, czasami nieszczelne i nie czyszczone.
Może się zdarzyć się, że
dym zamiast wydostawać
się przewodem kominowym
na zewnątrz, cofnie się z
powrotem do mieszkania.
W sobotę strażacy musieli zamknąć dopływ gazu
do piecyka w bloku przy
ulicy Dąbrowskiego, ponieważ gaz ulatniał się do
mieszkania. Blok został
przewietrzony, a następnie wezwano pogotowie
gazownicze, które odcięło
całkowicie dopływ gazu.
Kilka dni wcześniej straża-

cy również byli wzywani do
gazu, ale wówczas powstało
zagrożenie wybuchem z powodu zapalenia się przewodu doprowadzającego gaz.
Straż pożarna sugeruje, aby - w trosce o własne
bezpieczeństwo - rozważyć
zamontowanie w domu czujek dymu i gazu, ale to nie
zwalnia nas od pamiętania
o przeprowadzaniu kontroli technicznych, w tym
sprawdzanie
szczelności
przewodów kominowych i
ich czyszczenia.
- Jeśli ktoś z rodziny zauważy, że w łazience leży
człowiek – bo sytuacje zatrucia czadem najczęściej

mają miejsce w łazience
albo kuchni – należy od
razu wezwać pogotowie
ratunkowe. Samo otwarcie
okna nie wystarczy – mówi
doktor Joanna Żurek.
Charakterystyczne cechy
zatrucia to zaróżowiona lub
zaczerwieniona skóra, choć
trudno wymagać, aby przyglądać się kolorowi skóry,
jeśli ktoś straci przytomność.
- Nagła utrata przytomności w zamkniętym
pomieszczeniu to charakterystyczny objaw – dodaje
pani doktor.
Pod koniec ubiegłego
roku strażnicy miejscy uratowali mieszkańca Rumi.

Odwozili akurat mieszkańca do domu, gdy jeden z nich
poczuł dziwną woń. Szukali
źródła zapachu, aż w końcu znaleźli – po wejściu do
środka znaleźli starszego
człowieka, który leżał na
kanapie i faktycznie uskarżał się na ból głowy.
Strażnicy wezwali straż
pożarną, która potwierdziła bardzo wysokie stężenie
czadu, który wydobywał
się z pieca. Mężczyzna został zabrany do szpitala
w Gdyni. - Takich chorych
leczy się w komorach hiperbarycznych przy wysokim
ciśnieniu tlenu – tłumaczy
dr Żurek.
DG.

Jeden ze starych domów przy ul. Dąbrowskiego
niedawno zniknął z krajobrazu ulicy.
REKLAMA

Szkoła Języków Obcych
ul. Dąbrowskiego 22, Rumia
tel.: 794 299 039 (biuro), 784 489 977
e-mail: biuro@agneslc.pl www.agneslc.pl
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Podczas uroczystej mszy św. Jubilaci świętowali Złote Gody

Małżeństwo jak twierdza
Ponad dwadzieścia par małżeńskich, obchodzących w
tym roku 50. Rocznicę ślubu, wzięło udział w uroczystej
mszy świętej w kościele Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych. Jubileuszowe msze z okazji Srebrnych
oraz Złotych Godów stały się w tej parafii miłą tradycją.
Małżonkowie wspólnie
dziękowali Bogu za przeżyte razem lata, za dzieci i
wnuki i inne łaski. Wszystkie pary, trzymając się za
ręce, odnowiły małżeńską
przysięgę a także odebrały
z rąk księdza proboszcza
pamiątkowe krzyżyki.
Ksiądz Kazimierz Chudzicki w pięknym kazaniu
na temat miłości i dzielenia życia z drugim człowiekiem, porównał 50-letnie
małżeństwo do twierdzy,
która oparła się przeciwnościom i kłopotom. Jak przypomniał ksiądz proboszcz,
ważne jest, aby małżonkowie swoją przysięgę wypowiadali nie tylko słowami,
ale i sercem.
Po mszy św., w której
uczestniczyły rodziny jubilatów, złoci małżonkowie
udali się do domu zakonnego na spotkanie przy kawie
i słodkim poczęstunku. AK
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Złote pary jubilatów:

Gertruda i Ryszard Antkiewicz
Jadwiga i Andrzej Brejscy
Halina i Józef Bollin
Eryka i Juliusz Dettlaff
Anna i Eryk Glicowie
Teresa i Witold Godlewscy
Józefa i Franciszek Groenke
Maria i Henryk Grzonka
Aniela i Leopold Gulczowie
Dobrochna i Władysław Haftka
Zofia i Henryk Kaczykowscy
Urszula i Jan Kaszubowie
Brygida i Roman Kilkowscy
Eugenia i Józef Kreft
Irena i Jan Kuchno
Teresa i Robert Lubeccy
Elżbieta i Alojzy Matyszczak
Małgorzata i Jan Meronk
Teresa i Edward Nowakowscy
Helena i Wacław Pieciulko
Anna i Stanisław Wanta
Zofia i Zygmunt Wegner

Więcej zdjęć z uroczystości można obejrzeć na naszej stronie internetowej:
www.gazetarumska.pl

PlusLiga to nie zabawa

ROZMOWA TYGODNIA
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Rozmowa z Jerzym Skrobeckim, mieszkańcem Rumi,
trenerem drużyny Towarzystwa Przyjaciół Siatkówki w
Rumi, która awansowała do PlusLigi Kobiet i w sezonie
2010/2011 uczestniczyć będzie w tej najwyższej klasie rozgrywek PLPS.
- Po krótkiej wakacyjnej przerwie, w sierpniu
rozpoczął pan treningi
z zawodniczkami, a we
wrześniu drużyna TPS
wzięła już udział w turniejach
towarzyskich.
Czy dzięki temu może
pan lepiej ocenić formę
i umiejętności swoich
podopiecznych?
- Tak, turnieje towarzyskie, poprzedzające udział
w rozgrywkach PlusLigi Kobiet są pierwszym
sprawdzianem
zarówno
umiejętności sportowych,
jak i predyspozycji psychofizycznych
zawodniczek.
Konfrontacji z przeciwnikiem, która wywołuje dodatkowe emocje, nic nie jest
w stanie zastąpić. Udział w
meczach pozwala też ocenić, na ile skuteczne było
dotychczasowe szkolenie,
co trzeba zmienić, zweryfikować taktykę. Mamy
jeszcze czas, żeby ulepszyć
naszą grę, poprawiać błędy, doskonalić umiejętności
techniczno-taktyczne.
- Ile czasu zostało do
pierwszego meczu w
PlusLidze Kobiet?
- Ponad dwa miesiące.
Pierwszy mecz zaplanowany jest na 4 grudnia,

ale termin może ulec niewielkiej zmianie. Jako beniaminek mamy przywilej rozegrania pierwszego
meczu u siebie. Naszym
przeciwnikiem będzie BKS
Aluprof Bielsko-Biała, a
mecz w Rumi będzie transmitowany przez POLSAT.
Od ustalenia szczegółowego
harmonogramu telewizyjnych transmisji spotkań
zależy ostateczny termin
tego meczu. Nieznana jest
na razie również godzina
jego rozpoczęcia.
- Wracając do rozpoczętego sezonu, jak
intensywne są przygotowania zespołu do
rozgrywek najwyższej
rangi, do których awansowały rumskie siatkarki?
- Trenujemy w hali
MOSiR w Rumi dwa razy
dziennie, byliśmy też na
dwutygodniowym
obozie
szkoleniowym w Zakopanem. Obóz pozwala na trenowanie w innych warunkach i klimacie, w innym
środowisku.
Dziewczyny
nie tylko ćwiczyły na hali,
ale też chodziły po górach,
trenując kondycję, a jednocześnie kształtując psychikę. Taki wyjazd, kiedy

zespół jest ze sobą, trenuje
dwa, trzy razy dziennie, a
dodatkowo spędza czas na
wspólnych posiłkach i innych zajęciach to okazja do
lepszego poznania się, do
integracji. To jeden z ważnych elementów późniejszej
współpracy na boisku.
- Jak sobie radzą zawodniczki TPS podczas
pierwszych meczów i ile
takich spotkań rozegrają przez startem w PlusLidze?
- Rozegraliśmy osiem
meczów. W ostatni weekend
graliśmy z takimi pierwszoligowymi zespołami, jak
Nafta Piła i Chemik Police. Dziewczęta radzą sobie
dobrze, pokonały Chemika
Police 3:0. Z Piłą przegrały
1:3, ale poziom gry był wyrównany, mecz trwał około
2 godzin, a dodać należy, że
drużyna pilska w ubiegłym
sezonie 2009/2010 zajęła w
Plusie VI miejsce.
W sumie powinniśmy
wziąć udział w ponad 20
do 40 spotkaniach, które
pomogą jak najlepiej przygotować się do imprezy
najwyższej rangi. Turnieje towarzyskie są jednak
środkiem do osiągnięcia
jakiegoś celu. Wyniki tych

Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej www.tpsrumia.pl

meczów mogą się różnić od
mistrzowskich.
W mojej karierze sportowej mam różne doświadczenia, co do wyników z tego
okresu. Nie zawsze zespoły, które wygrywały większość spotkań w fazie budowania formy sportowej,
potwierdzały ją w okresie
startowym i odwrotnie.
Bezpośrednia konfrontacja
z przeciwnikiem oraz nagrane mecze są świetnym
materiałem do analizy, wyciągania wniosków zarówno dla trenera jak i zawodniczek.
- Wszystkie mecze są
nagrywane i analizowane?
- Tak. To nie tylko pomoc
dla nas, ale również wymóg związany z awansem
do PlusLigi Kobiet. Każdy
klub dostaje specjalny program komputerowy, który jest obsługiwany przez
analityka. Trener nie jest w
stanie sam przeprowadzić
takiej analizy, dlatego klub
zatrudnia statystyka, który
przygotowuje charakterystykę liczbową. Ten materiał przygotowywany jest
także dla ekspertów, dziennikarzy i trenera, który
na jego podstawie wyciąga
wnioski a fachowcy oceniają działania zawodniczek
w rozegranych setach. To
są materiały na temat naszej drużyny oraz naszych
Dokończenie na str. 15

Trenował kadrę Polski
Jerzy Skrobecki rozpoczął pracę trenera będąc studentem II roku Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego
w Gdańsku. Zawodniczki TPS Rumia trenuje od pięciu
lat.
Ten doświadczony szkoleniowiec przez kilka lat prowadził reprezentację Polski, która pod jego kierownictwem w latach 1997 i 1999 roku zajęła VI i VIII miejsce
w Mistrzostwach Europy seniorek oraz V w 1999 roku
w Mistrzostwach Świata juniorek (w drużynie tej grała
Marta Solipiwko). Wygrał z kadrą Polski Sring Cup w
1996 roku. Z zespołem bydgoskiego Pałacu zdobył Mistrzostwo Polski, a z drużyną Gedanii Gdańsk Wicemistrzostwo Polski.
Przez kilkanaście lat prowadził czołowe zespoły w
kraju, zajmując z nimi wysokie miejsca. Uczestniczył
w kilku finałach Pucharu Polski i pucharach europejskich (Gedania Gdańsk, Pałac Bydgoszcz, Stal Mielec).
Pracując w powyższych klubach przez kilka lat szkolił
wiele reprezentantek kraju m. in. Dorotę Nowosielską,
Ewę Nogowską-Kowalkowską, Agnieszkę Obremską-Malinowską, Izabelę Bełcik, Milenę Rosner, Eleonorę
Staniszewską-Dziękiewicz, Dorotę Pykosz.
Jest jedynym trenerem, który pokonał po raz pierwszy w dziejach historii polskiej piłki siatkowej drużynę
Japonii (1997).

W Rumi od 27 lat
Urodzony w Suwałkach i mieszkający od czasów studenckich w Gdańsku i Sopocie trener, w Rumi mieszka
od 27 lat. Pierwsze kontakty z naszym miastem miał
jednak dużo wcześniej. W ramach praktyki studenckiej
pracował na obozie harcerskim w Choczewie, prowadzonym przez Hufiec ZHP w Rumi. Poznał tam młodzież z
Rumi oraz rumskich instruktorów, m.in. hm. Zofię Borakowską, działającą w hufcu do dzisiaj.
Od ponad 10 lat jest wykładowcą w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Dodajmy, że żona pana Jerzego, Grażyna Skrobecka
jest nauczycielem wychowania fizycznego w I Liceum
Ogólnokształcącym w Rumi.
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W 80. rocznicę powołania Akcji Katolickiej

W Rumi odbył się Kongres Chrystusa Króla
Metropolita Gdański, ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, odprawił
uroczystą mszę świętą koncelebrowaną, która rozpoczęła Kongres Chrystusa Króla, odbywający się w Rumi
pod patronatem ks. arcybiskupa. Obrady otworzył ks. proboszcz Kazimierz
Chudzicki oraz Joanna Olbert, prezes
Akcji Katolickiej parafii Najświętszej
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych
w Rumi.
Wszystko to działo się
w sobotnie przedpołudnie, 18 września w rumskim kościele pw. NMP
WW, do którego na kongres przybyli uczestnicy z
całej Polski.
Kongres został przygotowany przez Komitet
Organizacyjny ds. Propagowania Dzieł i Nauczania Sługi Bożego kard.
Augusta Hlonda, a okazją
do tego spotkania były
trzy rocznice: 85. rocznica ogłoszenia 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.
Uczestnicy obrad wysłuchali m.in. wykładu
pt. „Teologiczne podstawy
oddania Polski Jezusowi
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Chrystusowi jako Królowi” ks. prof. dr hab. Jerzego Bajdy z Warszawy
oraz wykładu „Królowanie
Chrystusa w życiu społecznym” ks. prof. dr hab.
Pawła
Bortkiewicza
TChr
z Poznania. Ks.
prof. dr hab. Stanisław
Wilk SDB, Rektor KUL w
Lublinie przedstawił wykład „Prymas Polski kard.
August Hlond a działalność Akcji Katolickiej w
Polsce w okresie międzywojennym”.
O Akcji Katolickiej i
nowoczesnych
środkach
przekazu mówił ks. prof.
dr hab. Leszek Wilczyński z Poznania, a redaktor
Jerzy Marlewski - o apostolacie świeckich w służbie Chrystusa Króla.
Zaprezentowano również dokumenty archiwalne,
przemówienia
i pamiątki związane z
Międzynarodowym Kongresem Chrystusa Króla
Poznaniu w 1937 r. Temu
kongresowi, a także postaci Sługi Bożego ks. kardynała Augusta Hlonda była
poświęcona wystawa w kościele.
A. Kuczmarska
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Jesienna oferta Wyrzuć elektrośmieci
Kasy Stefczyka - dostaniesz sadzonkę
25 września w centrum Port Rumia

Pierwszy dzwonek w
szkole już zadzwonił. Zakup tornistra, piórnika,
zeszytów, a przede wszystkim podręczników to koszt,
który nierzadko pochłonął wszelkie oszczędności
i tak już uszczuplone po
okresie wakacji. Takie wydatki niewątpliwie robią
sporą wyrwę w portfelach
– szczególnie, że trzeba też
uwzględnić w budżetach
rachunki czy spłacane raty
pożyczek lub kredytów.
Co trzeba zrobić, aby wystarczyło na codzienne wydatki, nie robiąc sobie przy tym
zaległości w bieżących zobowiązaniach finansowych?
Rozwiązanie proponowane przez Kasę Stefczyka jest bardzo proste i szybkie, a przede
wszystkim
tanie.
O
rozmowę poprosiliśmy
Karolinę Rynio, kierownika oddziału Kasy Stefczyka w Rumi.
– Kredyt konsolidacyjny pozwoli skoncentrować
posiadane zobowiązania w
jedno, mniejsze, dzięki czemu miesięczna rata stanie
się dużo niższa, a dodatkowo istnieje możliwość uzyskania środków, które można wykorzystać w dowolny
sposób – wyjaśnia Karolina Rynio. - Nie trzeba więc
brać kredytu hipotecznego,
aby odciążyć domowy budżet. Pożyczkę konsolidacyjną można uzyskać nawet na
okres 5 lat, bez poręczycieli
czy hipoteki. Dodatkowo
kredyt taki można ubezpieczyć na wypadek utraty pracy, dzięki czemu nie trzeba
się już obawiać zmian w zakładzie pracy.
– A jakie są warunki
otrzymania takiej zwykłej pożyczki?
– W Kasie Stefczyka
można otrzymać pożyczkę
gotówkową nawet do 40
tys. zł bez poręczyciela, a
także bez zaświadczenia o
zarobkach - do 50 tys. zł.
Dodatkowo klient może wybrać, czy chce płacić raty
równe, czy zmodyfikować je
odpowiednio do swoich potrzeb. Można też skorzystać
z 3-miesięcznych wakacji
kredytowych przed spłatą
pierwszej raty. Po prostu
raty pożyczki mają być wygodne w spłacie. Dodatkowo oprocentowanie nomi-

nalne może zostać obniżone
nawet o 2% każdemu, kto
zdeklaruje wpływy swojego
wynagrodzenia na konto
osobiste w Kasie Stefczyka.
– Jeżeli zdecyduję się
na przelew wynagrodzenia czy emerytury
na konto prowadzone w
Kasie, jakich profitów
jeszcze mogą się spodziewać?
– Konto w Kasie Stefczyka spełnia najwyższe standardy zarówno bezpieczeństwa, jak i funkcjonalności.
Udostępniamy
członkom
Kasy internetową obsługę
konta z darmowymi przelewami. Do konta wydawana
też jest karta VISA, pełni
ona funkcję identyfikacyjną,
płatniczą i bankomatową.
Płacenie kartą za zakupy,
także przez Internet, jest
pozbawione prowizji, wypłata z bankomatów SKOK24
również. Inną zaletą karty
VISA jest preferencyjna linia pożyczkowa z częściowo
nieoprocentowanym
limitem. Dzięki niej można
zadłużyć się do zadeklarowanej uprzednio kwoty i nie
płacić żadnych odsetek. To
idealna propozycja dla każdego, kto potrzebuje szybko
niewielkich kwot.
– Jakie jeszcze są korzyści z członkostwa w
Kasie Stefczyka?
– Kasa Stefczyka będąc
partnerem Programu Walki z Wykluczeniem Finansowym zapewnia dostęp do
usług finansowych tym, na
których bankom nie zależy.
Z usług Kasy Stefczyka ko-

rzystać mogą nawet osoby
osiągające niskie dochody,
młode – bez historii kredytowej, emeryci, renciści.
Członkowie Kasy mogą
również liczyć na profesjonalne doradztwo finansowe, w tym także pomoc w
rozwiązywaniu problemów
finansowych. Ponadto często organizujemy specjalne
promocje, w których można
wygrać naprawdę atrakcyjne nagrody.
– Czy w tej chwili
można wziąć udział w
takiej promocji?
– Tak, aktualnie trwa
wielka loteria „4 fury
roku”. Udział w niej mogą
wziąć członkowie wszystkich SKOK-ów należących
do grupy Kas Stefczyka.
Wystarczy zaciągnąć pożyczkę gotówkową na kwotę co najmniej 3000 zł lub
założyć rachunek osobisty
i przynajmniej trzykrotnie
go zasilić kwotą w wysokości minimum 500 zł lub też
złożyć wniosek o wydanie
karty Visa SKOK. Bierze
się wtedy udział w losowaniach nagród – 12 października oraz 12 stycznia 2011
r. Oprócz nowych modeli
Fiata Punto wygrać można: wycieczki zagraniczne,
telewizory LCD, aparaty
cyfrowe, kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, grille
elektryczne i odtwarzacze
DVD.
Zapraszamy zatem do
oddziału w Rumi
ul. Dąbrowskiego 4, tel.
58 771 07 31.

Kto jeszcze nie zdążył
„odkurzyć” swoich piwnic i strychów ze starego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, ten już
niebawem będzie miał
okazję.
W najbliższym czasie
odbędą się trzy akcje „Sadzonka za elektrośmiecia”
organizowane przez Zakład
Zagospodarowania
Odpadów „Eko Dolina” z Łężyc.
Mieszkańcy
Trójmiasta
będą mogli przynosić stare
i niepotrzebne urządzenia
na prąd lub baterie.
Akcja pod hasłem „Sadzonka za elektrośmiecia”
organizowana jest przez
„Eko Dolinę” cyklicznie.
Każdy, kto przyniesie zużyty lub stary sprzęt RTV/
AGD lub drobne elektrośmieci otrzyma w zamian
roślinkę. W ten sposób
zakład promuje proekologiczne zachowania i nawyki związane z gospodarką
odpadami. Jakie dokładnie
sprzęty można przynieść na
zbiórkę? Mogą to być zarówno lodówki, telewizory, monitory od komputerów, jak
i zużyte baterie, świetlówki
czy akumulatory.
Najbliższa akcja odbędzie się 25 września (sobota)
w CH Auchan - Port Rumia.
W godz. 9-15 pracownicy
„Eko Doliny”będą czekali na
wszystkich chętnych wraz z
kilkuset sadzonkami. Dwie
kolejne akcje odbędą się w
Gdyni przy hipermarketach
TESCO - 9 października w
Chyloni i 16 października,
na Karwinach.
Wszelkie inne informacje o
akcjach dostępne są na stronie www.ekodolina.pl.
CN.

Jesienne wystawki
1 października 2010 roku na terenie Rumi rozpocznie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, czyli tzw. jesienne wystawki.
Terminy wystawek są zgodne z dniami, wyznaczonymi na odbiór odpadów segregowanych przez firmę, z którą mieszkaniec ma podpisaną umowę.
Jak informuje Urząd Miasta, wyjątkiem jest firma
Metalpol, która przeprowadzi zbiórkę odpadów 30 września i 7 października br.
Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Miasta:
www.um.rumia.pl lub telefonicznie również w urzędzie,
najlepiej w Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, pod nr tel.: 58 679-65-60.

REKLAMA
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W dniu ślubu wszystko musi być idealne!

Piękne włosy i makijaż
Bardzo wiele związków małżeńskich zawieranych jest w
sierpniu, wrześniu i październiku, a więc w drugiej połowie lata i wczesną jesienią. Dużą popularnością wśród nowożeńców cieszy się wrzesień - na ogół ciepły i słoneczny,
ale już nie upalny. W dodatku ułatwia zgromadzenie na
uroczystości gości, którzy już powrócili z wakacyjnych podróży. M.in. w rumskich kościołach we wrześniu jest bardzo dużo ślubów, a ceremonie mają piękną oprawę.
Nowożeńcy i ich najbliżsi
przywiązują coraz większą
wagę do tego, aby ślub i
przyjęcie weselne były zgodne z polską tradycją, ale
również aby nie zabrakło
nowych elementów, o które
w ostatnich latach wzbogaciły się ceremonie ślubne.
Przygotowania zajmują na
ogół wiele czasu i wysiłku.
Wszystko, poza wymykającą się spod kontroli pogodą,
trzeba starannie zaplanować i przygotować, bo w
tym dniu wszystko musi
być wyjątkowe i idealne!

- Najczęściej klientki na
trzy miesiące przed ślubem
umawiają się na wizytę, ale
zdarzają się wizyty planowane nawet z rocznym wyprzedzeniem – mówi Anna
Józefiak, właścicielka salonu fryzjerskiego „Metamorfoza” w Rumi. - Każda
klientka ma inne wymagania. Bardzo rzadko zdarza
się wykonywanie takich samych fryzur. Niektóre panie
są bardzo tradycyjne i nie
chcą ryzykować, inne chętnie decydują się na niekonwencjonalne fryzury ślubne.

Fryzura na próbę

Proste loki

Żadna para młoda nie
może obyć się bez wizyty w
salonie fryzjerskim i kosmetycznym. Panowie w dniu
ślubu często przychodzą na
czesanie i podgolenie zarostu na karku. Fryzura panny młodej wymaga więcej
czasu i pracy. Większość
pań decyduje się na wcześniejsze przetestowanie fryzury i wybranie najbardziej
odpowiedniej. Wizyta w salonie fryzjerskim jest zaplanowana już dużo wcześniej.

- Misternie upinane, tradycyjne koki nie są już dziś
tak popularne, jak jeszcze
kilka lat temu – opowiada
pani Ania. - Dzisiaj panny
młode decydują się najczęściej na nowoczesne fryzury
z dopinanym welonem lub
wpinanym kwiatem, koniecznie świeżym.
Fryzura dobierana jest
przede wszystkim do sukni ślubnej i jest rezultatem
wspólnych pomysłów panny
młodej i fryzjerki. A. Józe-

fiak zdradza, często dobierana jest również do wyglądu
pana młodego, jego wzrostu
i stroju. Ważna jest także
pora roku i pogoda, a także
warunki na sali weselnej.
Do najdziwniejszych zamówień Anny Józefiak należały „proste loki” i włosy,
które nie miały być ani upięte, ani rozpuszczone. Klientki
najczęściej czerpią pomysły z
katalogów mody ślubnej, rzadziej z prasy kolorowej.
- Każdy pomysł należy
jednak przemyśleć i zweryfikować – dodaje właścicielka salonu fryzjerskiego.

Na całą noc

Fryzura prawie gotowa.
A co z makijażem? Dobrym
pomysłem jest wykonanie
makijażu podczas próbnego czesania. Wizażystka
Magdalena
Mosińska
często współpracuje z Anną
Józefiak i razem doradzają
pannie młodej odpowiednią
fryzurę i makijaż.
Jak wyjaśnia Magdalena
Mosińska, makijaż ślubny jest
połączeniem makijażu dziennego z makijażem fotograficznym.

Agnieszka Schmidt-Rdzak przed ślubem oddała się w ręce wizażystki, Magdaleny Mosińskiej
Fot. AM-STUDIO
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Anna Józefiak i jej klientka Anna Pudyszak-Bartosiak podczas próbnego czesania.
Fot. Piotr Zieliński

– Ten makijaż musi
być niezwykle precyzyjny,
ale i trwały, odporny na
pogodę, pot i inne czynniki zewnętrzne – mówi
wizażystka. - Panna młoda musi doskonale wyglądać na zdjęciach i czuć
się piękną przez całą noc.
Ważne jest, by makijaż
ślubny dobrze prezentował się w świetle dziennym i sztucznym.

Jak kwiat we włosach

Makijaż ślubny to przede
wszystkim makijaż bardzo
precyzyjny, wykonany profesjonalnymi kosmetykami
i po skończeniu dodatkowo
utrwalony. Dobierany jest
podobnie jak fryzura, odpowiednio do warunków pogodowych i pory roku.
- Latem stosuję się delikatniejsze, mniej kryjące
natomiast bardziej odżywcze i nawilżające kosmetyki, a zimą mogę pozwolić
sobie na cięższy makijaż –
zdradza pani Magda.
- Makijaż dopasowuję
do typu urody i cery panny młodej, a także do fryzury, sukni i dodatków,
np. biżuterii czy kwiatu
wpiętego we włosy. Jedną z podstawowych zasad
makijażu ślubnego jest
zmatowienie go na końcu
pudrem fiksującym.

Naturalne barwy

Dawniej w makijażu
ślubnym przeważały kontrastowe kolory, ale dziś
wybierane są głównie pastele, delikatne odcienie i
kolory ziemi, czyli brązy,
zielenie i beże. Zdecydowaną zmianą jest odejście od
sztucznej, mocnej opalenizny i powrót do naturalnej,
bladej cery. Modne są również wyraźne kreski wykonane eyelinerem na górnej
powiece oraz lekko wydłużone kąciki oczu (makijaż
w stylu Audrey Hepburn).
- Większość pań jest,
niestety,
zwolenniczkami błyszczyku na ustach,
co jest przeciwieństwem
trwałego makijażu – dodaje
Magdalena Mosińska. - Są
również klientki, które decydują się na wyraźne podkreślenie ust np. ciemną
czerwienią bądź fuksją.
- Wszystko jednak zależy
od charakteru, osobowości
i upodobań panny młodej
Niektóre klientki życzą sobie, aby pomalować im oczy
na czarno, granatowo lub
w bardzo jaskrawych kolorach. Najbardziej odważny
makijaż, jaki robiłam, był
w turkusowym kolorze z
dodatkiem cyrkonii. To był
makijaż bardziej wieczorowy czy nawet reklamowy do sesji zdjęciowej, ale

ze ślubnym miał niewiele
wspólnego.

Makijaż dla niego

Na delikatny makijaż
coraz częściej decyduje się
także pan młody. Mężczyzna również chce wyglądać
dobrze podczas uroczystości
ślubnej, wesela oraz przede
wszystkim na zdjęciach.
- Makijaż dla mężczyzny
polega głównie na rozświetleniu
niektórych części
twarzy i zamaskowaniu
niedoskonałości, przebarwień, sińców – dodaje pani
Magda.
W dniu ślubu wszystko
musi do siebie pasować:
stroje, makijaż, fryzury,
dodatki. Najważniejsze jest
jednak dobre samopoczucie
podczas uroczystości. Chodzi o wygodę i umiar, tak,
aby para młoda nie „utonęła” pod zbyt dużą ilością
materiału, pudru i lakieru
do włosów.
BaK
O takich ważnych
elementach ślubu, jak
ubranie i bukiet, sesja
fotograficzna oraz przyjęcie weselne napiszemy
w kolejnym wydaniach
„Gazety Rumskiej”. Porozmawiamy też z nowożeńcami o ich oczekiwaniach i wrażeniach
z przygotowań do ślubu.
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RUMIANIE PODRÓŻUJĄ - MAROKO

Egzotyczny, zabytkowy, wyjątkowy kraj
Maroko kusi turystów pięknym położeniem nad oceanem, starymi portami,
meczetami z niespotykaną nigdzie indziej ornamentyką, pałacami królewskimi
w każdym mieście oraz tancerkami, prezentującymi taniec brzucha w restauracjach i klubach. Ale to nie wszystkie atrakcje Casablanki, Agadiru, Marrakeszu,
Fezu i innych marokańskich miast.
Przekonała się o tym
rumianka Lucyna Mierzejewska, która dzięki
wizycie w tym afrykańskim
kraju, a wcześniej na południu USA, mogła znaleźć
się dokładnie po dwóch
stronach Oceanu Atlantyckiego. Pani Lucyna jest
wielka miłośniczką podróży
i nie zamierza z nich rezygnować, mimo skończonych
przez tygodniem 80 lat! W
październiku wybiera się
do Hiszpanii.

Meczet Hassana II i piękne marokańskie ornamenty.

Nowoczesny meczet

- Podróż do Maroka była
moją kolejną zagraniczną
wycieczką, jak zawsze bardzo udaną – mówi Lucyna
Mierzejewska. – Wcześniej
byłam w Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech i
na Ukrainie, w Rzymie i
w Egipcie, gdzie płynęłam
statkiem po Nilu. Maroko
zwiedzałam z grupą zna-

jomych pod przewodnictwem niezawodnej pani Eli
Liśkiewicz, która razem z
„Triadą” zabiera mieszkańców Rumi na ciekawe wycieczki.
W bogatym programie
zwiedzania znalazł się
m.in. wielki meczet Hassana II w Casablance, budowany od połowy lat 80-tych
do 1993 roku. Ten meczet,
trzeci co do wielkości na
świecie, mieści wewnątrz
25 tysięcy wiernych, a razem z miejscami na dziedzińcu może tam przebywać 80 tysięcy wiernych.
Otwierany sufit, szklana
podłoga i wiązki laserowe,
płynące nocą z wierzchołka
meczetu w stronę Mekki –
to wszystko robi wrażenie.

Wezyr i jego harem

- W Casablance widziałam samego króla, przejeżdżającego ulicami samo-

chodem – opowiada pani
Lucyna. – Ludzie biegli,
żeby go zobaczyć, a ja stałam akurat w pobliżu, więc
też przyjrzałam się królowi za szybą samochodu. W
Maroku rodzinę królewską
można oglądać na licznych
portretach zawieszonych w
wielu miejscach.
Grupie udało się zwiedzić m.in. pałac Wezyra w
Casablance, z osobnymi pokojami dla 22 żon. Każda z
nich miała odrębną funkcję
i inne zajęcia. Wszystkie
zjawiały się przed obliczem
męża na dźwięk jednego
jego klaśnięcia.
W Fezie turyści z Rumi
podziwiali stare miasto,
pełne tradycyjnych warsztatów i sklepów.
- Odwiedziliśmy m.in.
garbarnię i farbiarnię,
gdzie
panował
bardzo
nieprzyjemny zapach, a
także warsztaty tkackie –
wspomina Lucyna Mierzejewska. – Byliśmy też w
pełnym, przepychu domu
bogatego Marokańczyka, z
obowiązkową fontanną.

Ofiarom trzęsienia
ziemi

Lucyna Mierzejewska i Elżbieta Liśkiewicz przed
meczetem w Casablance.

Niestrudzona turystka z
Rumi, dziś osiemdziesięcioletnia pani Lucyna.

Wzgórze Kazba w Agadirze.

Maroko to nie tylko zabytki. Nowoczesne budynki w Agadirze stanęły w miejscu
zabudowy, zniszczonej przez trzęsienie ziemi, które w jednej chwili pochłonęło 15
tys. ofiar.

W Marrakeszu grupa
widziała wspaniały Ogród
Majorelle, w którym rosną
m.in. niesamowite kaktusy, a na stawach można
podziwiać lilie wodne w
rozmaitych kolorach. W
Agadirze turyści podziwiali górę Kazba z twierdzą i

widocznym z daleka napisem: Bóg, Ojczyzna, Król,
podświetlonym w nocy.
Ułożono go z kamieni na
cześć ofiar trzęsienia ziemi w 1960 roku. W ciągu
kilkunastu sekund zginęło
wtedy 15 tysięcy ludzi.
Co ciekawe, w tym mieście znajduje się też polski kościół, co zaskoczyło i
ucieszyło uczestników wycieczki.

Kozy na drzewie

- Największe wrażenie
w Maroku zrobiły na mnie
meczety i pałace, ale były
też inne ciekawe miejsca.
Na przykład obszar, na
którym rosły drzewa arganiowe. Można je spotkać
tylko w tym jednym miejscu na świecie. Nie przyjęły
się nigdzie, nawet w innych
regionach Maroka – mówi
L. Mierzejewska.
– Na te drzewa wspinają się kozy, które skaczą po
gałęziach!
Zwierzęta lubią młode
liście, a ludzie wykorzystują orzeszki z tych drzew do
wyrobu oleju.
Skoro mowa o kozach
na drzewie, warto dodać, ze pani Lucyna i jej
współtowarzysze
podróży widzieli też bociany w
gniazdach, usadowionych
na … antenach telefonii
komórkowej.
Niewykluczone, że były
to nasze, polskie bociany.
AK.

Kozy na drzewie? Tak, to możliwe w rejonie, gdzie
rosną drzewa arganiowe. Kozy objadają je z młodych liści, a ludzie zbierają orzechy.
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OPINIE, SYGNAŁY, PORADY

WADEMEKUM
SPÓŁDZIELCY
Podstawę prawną działalności spółdzielni w Polsce stanowi ustawa z dnia
16 września 1982 r. - Prawo
Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188,
poz. 1848 późn. zm)
Odrębna ustawa natomiast, dotyczy najliczniejszej
grupy spółdzielni - jest to
ustawa z dnia 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych
(tekst
jednolity: Dz.U.z 2003 r. Nr
119, poz. 1116 z późn. zm).
Ustawy te zawierają
również odniesienie do innych ustaw m.in. ustawy
o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności
lokali i innych przepisów, w
tym Kodeksu Cywilnego.
Ustawa prawo spółdzielcze i ustawa o
spółdzielniach mieszkaniowych zawierają przepisy, w oparciu o które
spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą swoją działalność, a jednocześnie
określają prawa i obowiązki członków spółdzielni. Kolejne nowelizacje tych ustaw, przyznały
spółdzielcom wiele uprawnień, z których winni oni
korzystać.
Nowelizacja ustawy o
spółdzielniach
mieszkaniowych z 31 lipca 2007 r.
poszerzyła znacznie prawa
członków spółdzielni, umożliwiając im m.in. wgląd do
wielu ważnych dokumentów (mogą otrzymać odpłatnie ich kserokopie).
Spółdzielcy mają też
prawo otrzymania nieodpłatnie statutu spółdzielni
i regulaminów opracowanych na jego podstawie.
Przypomnijmy: ustawa
z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spółdzielniach mieszkaniowych tak zwana ustawa
- matka, weszła w życie w
dniu 24 kwietnia 2001 r. –
tekst tej ustawy ukazał się
w Dzienniku Ustaw z 2001
r. Nr 4, poz. 27.
REKLAMA
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* Szkoła nie chce pomocy – twierdzi mieszkaniec Janowa
* Chętnie korzystamy ze wsparcia – mówi szkolny pedagog

Wyprawka dla ucznia
Nasz Czytelnik (dane do wiadomości redakcji) zadzwonił do redakcji rozżalony i zawiedziony. Kiedy zbliżał się rok szkolny wpadł na pomysł wsparcia materialnego dziecka,
potrzebującego takiej pomocy. Postanowił kupić wyprawkę dla ucznia, pochodzącego
z niezamożnej rodziny, najlepiej z pomocą nauczycielki, na przykład wychowawczyni.
Mieszkaniec Rumi Janowa udał się 30 sierpnia do
najbliższej Szkoły Podstawowej nr 9, gdzie skierowano
go do gabinetu wicedyrektor.
- Rozmawiałem z dwoma
paniami, które wydawały
się zadowolone z mojej propozycji – mówi nasz Czytelnik. – Pani wicedyrektor
powiedziała, że musi się
zorientować i skonsultować
w tej sprawie. Obiecała, że
skontaktuje się ze mną telefonicznie. Zostawiłem w
szkole wizytówkę. Niestety,

REKLAMUJ
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GAZECIE
RUMSKIEJ
Szczegó³owe
informacje:
www.gazetarumska.pl

Kontakt:

58 710-96-11
604-105-332
Pod te same numery telefonów można dzwonić w sprawie
bezpłatnych ogłoszeń
drobnych. Wystarczy
podyktować ogłoszenie
przez telefon lub wysłać
treść e-mailem.
redakcja@gazetarumska.pl

mimo, że jakiś czas potem
zadzwoniłem do szkoły i
ponownie usłyszałem, że
ktoś do mnie zadzwoni, nie
doczekałem się żadnego telefonu - dodaje rumianin.
- Obawiam się tylko, że w
szkole nie brakuje dzieci,
które potrzebują pomocy,
ale nikt o to nie dba.
Stanowczo temu zaprzecza pedagog szkolny, Anna
Dąbrowska, która powiedziała nam, że szkoła chętnie
przyjmuje pomoc, m.in. w zakupie przyborów szkolnych

albo w wykupieniu obiadów
dla potrzebującego dziecka.
- Pani wicedyrektor
wyjaśniła
mieszkańcowi
miasta, który zaoferował
pomoc, że może wpłacić pieniądze na ten cel albo kupić
zeszyty i inne niezbędne
rzeczy, a my rozdysponujemy je między potrzebujące
dzieci – wyjaśnia Anna
Dąbrowska. – Pan oferujący pomoc chciał, by szkoła
skontaktowała go z rodziną dziecka potrzebującego
pomocy, ma to być jednak

uczeń z rodziny bez żadnych przejawów patologii,
jedynie w trudnej sytuacji
finansowej. Nie jest trudno wytypować dziecko z
ubogiej rodziny, ale nie
możemy skontaktować tego
pana z rodzicami, aby razem z matką ucznia mógł
udać się na zakupy, a takie
warunki stawiał proponujący pomoc. Na początku
roku szkolnego dzieci na
ogół mają już wyprawki i
korzystają z pomocy rządowej „Wyprawka szkol-

na”. Poza tym ubóstwo jest
krępujące i takie rodziny
wolą pozostać anonimowe.
Zaproponowane warunki
pomocy były trudne, wręcz
niemożliwe do zrealizowania, ale chętnie skorzystamy ze wsparcia w innej
formie, choćby poprzez zasponsorowanie obiadów dla
ucznia. Szkoła zawsze chętnie poświadczy, że pomoc
została udzielona. Uczniowie korzystający z takiej
pomocy również chętnie
wyrażają swą wdzięczność
poprzez listy czy laurki dla
ofiarodawców. Takich informacji udzielono również
oferującemu pomoc.
Mieszkaniec
Janowa
twierdzi jednak, że nikt w
szkole nie przekazał mu takich informacji. Zapewniono jedynie, że ktoś skontaktuje się z nim telefonicznie.
- Ponieważ szkoła zlekceważyła mnie i moją propozycję, przeznaczyłem te pieniądze na inny cel – powiedział
nasz Czytelnik.
AK.

Kiedy można wypowiedzieć
umowę najmu mieszkania?
Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kc jednoznacznie i wyczerpująco określa sytuacje, kiedy właściciel może wypowiedzieć lokatorowi odpłatną umowę najmu lokalu mieszkalnego. Mówi też o tym, w
jakiej formie powinno nastąpić wypowiedzenie tej umowy.
Wypowiedzenie
umowy
najmu lokalu mieszkalnego
powinno być dokonane na piśmie – pod rygorem nieważności, nie później niż miesiąc
naprzód, na koniec miesiąca
kalendarzowego.
Przyczynami wypowiedzenia są następujące sytuacje:
1) Najemca (lokator) używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z
jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód,
lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców
albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko
porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie
z innych lokali. Wypowiedzenie może nastąpić po uprzednim pisemnym upomnieniu
lokatora, aby używał lokalu
zgodnie z umową lub żeby
nie wykraczał przeciwko porządkowi domowemu,
2) lokator jest w zwłoce z
zapłatą czynszu lub innych
opłat za używanie lokalu co
najmniej za trzy pełne okresy płatności. Wypowiedzenie
może być dokonane po uprzedzeniu lokatora na piśmie
o zamiarze wypowiedzenia

umowy najmu i wyznaczeniu
dodatkowego, miesięcznego
terminu do zapłaty zaległych
i bieżących należności. Jeżeli
zaległości zostaną uregulowane, wówczas nie można
wypowiedzieć umowy,
3) lokator wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego
używania lokal lub jego część
bez wymaganej pisemnej
zgody właściciela,
4) lokator używa lokalu,
który wymaga opróżnienia w
związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku.
Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż
3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku,
może wypowiedzieć umowę
najmu lokalu mieszkalnego:
5) z zachowaniem sześciomiesięcznego
terminu
wypowiedzenia, z powodu
niezamieszkiwania najemcy
(lokatora) przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,
6) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca
kalendarzowego, lokatorowi,
który ma tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej
samej miejscowości, i lokator
ten może używać tego lokalu,
jeżeli lokal ten spełnia wa-

runki przewidziane dla lokalu zamiennego,
7) nie później niż na pół
roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć
umowę najmu, o ile zamierza
on lub jego pełnoletni zstępny (np. syn), wstępny (np.
matka) zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli
lokatorowi przysługuje tytuł
do lokalu, w którym może
zamieszkać w warunkach
takich, jakby otrzymał lokal
zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny,
8) nie później niż na 3 lata
naprzód, na koniec miesiąca
kalendarzowego, właściciel
może wypowiedzieć umowę
najmu lokatorowi, o ile zamierza on lub jego pełnoletni
zstępny (np. syn), wstępny
(np. matka) zamieszkać w
należącym do niego lokalu,
a nie dostarcza mu lokalu
zamiennego i lokatorowi nie
przysługuje prawo do zajmowania innego lokalu.
Jeżeli jednak lokator, któremu właściciel wypowiada
umowę najmu, w dniu otrzymania wypowiedzenia przekroczył wiek 75 lat, a która
po upływie terminu wypo-

Radca Prawny
Dariusz Budnik
z Kancelarii Prawnej
„Cyman i wspólnicy”
z siedzibą w Gdańsku
(ul. Świętojańska 47/48)
Tel.: (58) 736 60 99,
(58) 305 30 88,
www.lawagency.pl
Specjalizacja:
prawo gospodarcze
(w tym prawo handlowe
i prawo spółek), prawo
cywilne (w tym prawo
spadkowe, nieruchomości), prawo pracy, prawo
przewozowe i postępowanie egzekucyjne.
Prawnicy kancelarii
udzielają także porad
w domu u klienta.
wiedzenia wynoszącego trzy
lata, nie będzie posiadała
tytułu prawnego do innego
lokalu, w którym może zamieszkać, ani nie ma osób,
które zobowiązane są wobec
niej do świadczeń alimentacyjnych, wypowiedzenie staje się skuteczne dopiero w
chwili śmierci lokatora.

SPOŁECZEŃSTWO
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Nocne dyżury – w Wejherowie i w Gdyni

Rumskie apteki czynne za dnia
Mieszkankę Rumi zbulwersował fakt, że
w Rumi nie funkcjonuje żadna nocna apteka, a po potrzebne nagle lekarstwa trzeba jechać aż do Wejherowa.
- Chcieliśmy z mężem
kupić lekarstwo dla naszej
sąsiadki, starszej kobiety
i w tym celu objechaliśmy
kilka rumskich aptek – relacjonuje nasza Czytelniczka. – Okazało się, że żadna z nich nie jest czynna,
a dyżur nocny pełni tylko
apteka w Wejherowie, przy
Placu Wejhera. Chcąc nie
chcąc musieliśmy pojechać
do Wejherowa i odszukać
wskazany adres. Na miejscu okazało się, ze takiego
leku w aptece nie ma, ponieważ wycofano go już z
hurtowni. Wróciliśmy więc z
kwitkiem. Dobrze że mamy
samochód, bo jeśli ktoś nie
jest zmotoryzowany, to w
takiej sytuacji musi wziąć
taksówkę. Moim zdaniem
to skandal, żeby w ponad
40-tysięcznym mieście nie
było nocnej apteki, tak jak
to miało miejsce jeszcze kilka lat temu.

Problem polega na tym, że
apteki są prywatnymi i samodzielnymi placówkami, które
niechętnie podejmują się
dyżurowania nocą. Przepisy
wskazują, że nocny dyżur
powinna pełnić przynajmniej
jedna apteka w powiecie.
Uchwałę w tej sprawie podejmuje Rada Powiatu.
- Zgodnie z przepisami,
dyżury aptek ustala Rada
Powiatu, ale przygotowując
projekt uchwały w tej sprawie, musimy go uzgodnić z
samorządem aptekarskim,
z samymi aptekami, a także
z samorządem poszczególnych miast i gmin – wyjaśnia
Tomasz Fopke, naczelnik
Wydziału Kultury i Spraw
Społecznych w Starostwie w
Wejherowie. – Staramy się
negocjować, ale nie możemy
zmusić aptek do prowadzenia dyżurów nocnych, a właściciele tych placówek nie
chcą prowadzić tego rodzaju

usług, ponieważ są one nieopłacalne. Tym bardziej, że
podstawowe leki przeciwbólowe czy przeciwgorączkowe można kupić nawet na
stacji benzynowej. Dlatego
w powiecie wejherowskim,
zgodnie z przepisami, dyżur
nocny pełni jedna apteka –
przy głównym Placu Jakuba
Wejhera w centrum miasta.
Mieszkańcom Rumi, zwłaszcza Janowa poleciłbym też
apteki gdyńskie, do których
czasem wygodniej dojechać,
niż do Wejherowa.
Jak się dowiedzieliśmy
od pana naczelnika, położone najbliżej Rumi i czynne
nocą apteki w Gdyni znajdują się przy Placu Kaszubskim oraz przy sąsiedniej
ul. Starowiejskiej. Jeśli
ktoś musi kupić lekarstwo
w nocy, niech od razu jedzie
do Gdyni lub do Wejherowa.
Jest natomiast w Rumi
apteka, która dyżuruje w
niedziele. Placówka przy ul.
Starowiejskiej jest otwarta
codziennie w godz. 8.0021.00. W niedziele czynne
są też apteki w centrach
handlowych.
AK.

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 58 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo
-Gaśnicza
Rumia, Plac Kaszubski 1
tel. 58 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 58 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 58 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 58 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 58 671-77-65
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy
w Wejherowie
58 572-70-00, 572-73-00

Informacje z Powiatu Wejherowskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego oraz Starosta Wejherowski zapraszają na
VI DNI KULTURY POWIATU WEJHEROWSKIEGO,
które odbędą się w dniach 25-27 września 2010 roku
Program uroczystości i imprez:
25.09.2010 r.(sobota)
godz. 18.00 - Hala widowiskowo-sportowa w Gniewinie, przy ul. Sportowej 1:
- wręczenie certyfikatów udziału w Kaszubskich Warsztatach dla kapelmistrzów amatorskich orkiestr dętych.
- koncerty: zespołu folklorystycznego „TAISTRA” z Kołomyi na Ukrainie i zespołu „Nadolnie”
- koncert w ramach Roku Chopinowskiego
26.09.2010 r. (niedziela)
godz. 9.30 - Kościół par. p.w. Trójcy Świętej w Wejherowie, przy ul. Kościuszki 2 (kolegiata). Inauguracja roku akademickiego Kaszubsko - Pomorskiej szkoły Wyższej w Wejherowie:
- msza św., a następnie przejście do siedziby Kaszubsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie, przy ul. Dworcowej 7.
do południa - Koncerty pieśni marynarskiej w kościołach powiatu wejherowskiego.
godz. 17.00 - Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie:
- promocja trzeciej edycji antologii poezji powiatu wejherowskiego p.t. „ Ziemio moja”
- koncert zespołu DAL Blues
27.09.2010 r. (poniedziałek)
godz. 12.00 - Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie,
przy ul. Zamkowej 2 a - Uroczysta sesja Rady Powiatu Wejherowskiego;
- wygłoszenie referatu okolicznościowego,
- wręczenie Medalu za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego,
- wręczenie Nagród Remusa 2010,
- promocja publikacji poświęconej działalności Alfonsa Petera,
- prawykonanie Hejnału Powiatu Wejherowskiego,
- koncert orkiestry.
godz. 14.00 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie, przy ul. Bukowej 1:
- spotkanie literackie z Bożeną Ptak.
Współorganizatorzy Dni Powiatu:
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Urząd Gminy Gniewino, Gminny Ośrodek Turystyki
i Sportu w Gniewinie, parafie z terenu powiatu, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie, Szkoła Muzyczna 1 st. im. Fryderyka Chopina w Wejherowie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr I w Wejherowie i Kaszubsko - Pomorska Szkoła Wyższa
w Wejherowie, Towarzystwo Oświatowe w Gniewinie.

Multimedialny
przewodnik
Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie, Klub Studencki
„Pomerania”, Nadbałtyckie
Centrum Kultury, Fundacja
Orange zaprosili szkoły ponadgimnazjalne z powiatów:
wejherowskiego,
puckiego,
kartuskiego, kościerskiego,
bytowskiego do realizowania
projektu „Ambasador Regionu”.
W ramach projektu stworzony będzie multimedialny
przewodnik turystyczny po
Kaszubach. Młodzież ze szkół
biorących udział w projekcie,
wybierać będą i polecać miejsca warte zainteresowania,
promocji i uwagi. Przewodnik będzie bezpłatny. Oprócz
informacji zawierać będzie
także szeroka informację fotograficzną.
Po zakończeniu prac projektowych przewodnik trafi
do Internetu i na stronach
partnerskich powiatów, ZKP, NCK i regionalnych mediach będzie dla wszystkich
zainteresowanych osób udostępniony za darmowym pobraniem.

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4
Biuro Obsługi Interesantów
Tel. 058 57-29-550
Fax. 058 57-29-555
Sekretariat
Tel. 058 57-29-400,401
Fax. 058 57-29-402
Biuro Rady Powiatu
Tel. 058 57-29-423,425
Fax. 058 57-29-424
Wydział Organizacyjny
Tel. 058 57-29-416,481,493
Wydział Zarządzania
Kryzysowego
Tel. 058 57-29-440,443
Fax. 058 57-29-441
Wydział Finansowy
Tel. 058 57-29-430,431,433
Wydział Rozwoju
i Programów Europejskich
Tel. 058 57-29-451,452
Wydział Kultury
i Spraw Społecznych
Tel. 058 57-29-485,486,487
Fax. 058 57-29-488
Wydział Edukacji
Tel. 058 57-29-429,407,408
Fax. 058 57-29-409

Wydział Komunikacji
Tel. 058 57-29-521, 522,
(524, 525, 528 Prawa
Jazdy),
(530÷536 Rejestracja)
Wydział Architektury
i Budownictwa
Tel. 058 57-29-445÷450
Fax. 058 57-29-502
Wydział Geodezji
Tel. 058 57-29-460,461,
Fax. 058 57-29-502
Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji
Tel. 058 57-29-463, 464, 465
Ewidencja Gruntów
Tel. 058 57-29-466, 467, 468
Zakład Uzgadniania
Dokumentacji
Tel. 058 57-29-470,471,472
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Tel. 058 57-29-475÷478
Fax. 058 57-29-479
Wydział Środowiska
Tel. 058 57-29-541÷544
Fax. 058 57-29-545
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REKLAMA

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

Siłownia

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

Siłownia

Uwaga!

28.09.2010 r w godz.: 19.00 - 20.30 na sali gimnastycznej
odbędą się pokazowe, nieodpłatne zajęcia JOGI.

3 - FITNESS /FAT BURNER + BODY SHAPE + STRECHING/ 40 minut - spalanie tkanki tłuszczowej,
FAT BURNER 40 minut - rzeźbienie ciała, 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.

Sala gimnastyczna

III - Nowo świadczone badania diagnostyczne odpłatne
Telefon kontaktowy: 58 679 69 40

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

Grzegorz Szalewski
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Rumscy artyści. Jadwiga Jackowska

Ekonomia i sztuka

Mieszkanka Rumi Janowa, Jadwiga Jackowska maluje
od kilku lat, ale talent i miłość do sztuki przechowywała w
sobie od dawna. – Już w dzieciństwie spędzonym na gdyńskich Babich Dołach lubiłam obserwować przyrodę i otoczenie. Patrzyłam na światło, rośliny, gałęzie drzew – opowiada pani Jadwiga.
Dziecięce zainteresowanie rysowaniem i rzeźbieniem szybko zostało zastąpione miłością do tańca. Już
w szkole podstawowej pani
Jadwiga zaczęła uczęszczać
na zajęcia ogniska baletowego.

Na teatralnej scenie

Przeprowadzka do Gdyni
Chyloni i zmiana środowiska nie zmniejszyły zapału
do tańca. Pilna uczennica
zaczęła dzielić swój czas
między ognisko taneczne
i szkołę. Przełomem okazał się rok 1970 i nabór do
studia baletowego Danuty
Baduszkowej przy Teatrze
Muzycznym w Gdyni. Pani
Jagoda, już wówczas licealistka, pokonała niespełna 300 osób i znalazła się
wśród trzydziestki przyjętej do studia. W ciągu następnych trzech lat pani
Jadwiga tańczyła w spektaklach teatru, debiutując
w operetce „Gejsza”.
– Musiałam znaleźć czas
na naukę i taniec w teatrze
– opowiada pani Jagoda.
Teatr Muzyczny zostawił
po sobie piękne wspomnienia i wielką miłość do baletu,
muzyki i teatru. Pani Jadwiga do dziś wspomina spotkanie z Feliksem Parnellem,
przedwojennym tancerzem
i choreografem, który zrobił
na niej wielkie wrażenie.
REKLAMA

Marzenia o medycynie

Marzeniem
Jadwigi
Jackowskiej były zawsze
studia medyczne. Pomimo
wielkich ambicji i zaangażowania w naukę nie udało sie jej zdać egzaminów
wstępnych. Tym sposobem
pani Jadwiga rozpoczęła
naukę w policealnej szkole
ekonomicznej w Gdyni Orłowie i ukończyła ją z tytułem technika ekonomisty
ze specjalnością w językach
obcych - rosyjskim i niemieckim.
Kariera zawodowa poprowadziła rumiankę do
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie pracowała w biurze logistyki
oraz jako sekretarka prorektora i rektora uczelni.

Za namową brata artysty

Młodszy brat pani Jadwigi, Czesław Jackowski, zajmuje się sztuką
już od wielu lat. Kiedyś,
w dzieciństwie naśladował
siostrę, kiedy rzeźbiła i rysowała. Po latach to on namawiał ją do malowania.
– Kiedyś w księgarni
wpadła mi w ręce książka
„Kurs rysowania i malowania”. Była dosyć droga, ale
kupiłam ją i zaczęłam malować – opowiada artystka.
Teraz na ścianach jej
mieszkania można oglądać obrazy namalowane z

pomocą tej książki, ale nie
tylko. Pani Jadwiga przenosi na płótno wszystko,
co wydaje jej się ciekawe:
zdjęcia, pocztówki, nawet
obrazki wycięte z gazet, w
których znajduje interesujący motyw.
Najchętniej maluje pejzaże i przyrodę, ale od jakiegoś czasu również ludzi
i zwierzęta. – Marzą mi sie
konie – mówi pani Jagoda
i pokazuje mi szkic konia,
wykonany ołówkiem. Już
niedługo powstanie podobny obraz olejny.
Jednym ze źródeł artystycznych inspiracji są
coroczne wyjazdy w góry,
które Jadwiga Jackowska i
jej córka uwielbiają.

sympatyków malarstwa.
W zeszłym roku, po
przejściu na wcześniejszą
emeryturę, Jadwiga Jackowska ma mnóstwo czasu
na spełnianie się w roli malarki. Sztuka stała się też
niedawno lekarstwem i terapią po śmierci bliskiej osoby. W planach artystki jest
tworzenie większych prac.
– Nie wiem, jak pomieścimy się z córką w mieszkaniu, ale duże sztalugi
muszę kupić – śmieje się
pani Jagoda.
Malarstwo, muzyka i
taniec to nie jedyne zamiłowania i umiejętności
mieszkanki Janowa. W
wolnych chwilach tworzy
piękne chusty, których
sposób wykonania pozostaje jej tajemnicą.
BaK.

Spełnione marzenia

W 2001 roku J. Jackowska, namawiana przez brata i córkę, zaprezentowała
swoje prace na III Przeglądzie Twórczości Plastyków
Miasta Rumi, zorganizowanym w Domu Kultury
SM „Janowo”. Dwa lata
później, w 2003 r. w Dworku Pod Lipami odbyła się
pierwsza
indywidualna
wystawa malarki.
– Byłam strasznie zdenerwowana, ale to było
spełnienie moich marzeń
– opowiada pani Jagoda.
- Na wernisażu pojawiło
sie mnóstwo osób, przyszli
znajomi, władze miasta,
rumscy artyści.
Zorganizowany
został
koncert artystki z Teatru
Muzycznego, co było dodatkowym ważnym wydarzeniem.
Artystka brała jeszcze
dwukrotnie udział w Przeglądzie Twórczości Plastyków Miasta Rumi, w 2004
i 2009 roku. Poza tym jej
obrazy wystawiane były na
aukcjach charytatywnych
organizowanych w Dworku Pod Lipami. W zeszłym
roku odbyła się kolejna
indywidualna
wystawa
prac pani Jadwigi. Obrazy
olejne o tematyce marynistycznej, pejzaże i martwą
naturę znowu podziwiała
duża grupa znajomych i
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Sylwetki wybitnych mieszkańców Rumi: Ksiądz Marian Prusak 1912-2008 (1)

Odważny kapłan, dobry człowiek
Szary dom na rumskim Lotnisku tonie w zieleni i ledwie go widać zza drzew
i krzewów. W tym domu mieszkał odważny i dobry człowiek, patriota, wybitny
kapłan, kapelan Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego, ksiądz
kanonik Marian Prusak, ostatni spowiednik i świadek egzekucji słynnej „Inki”.
Ostatnie lata spędził w Rumi. Mieszkał tu prawie trzydzieści lat.
W domu przy ul. Majkowskiego 11 przed niespełna rokiem zamieszkał
artysta plastyk, rzeźbiarz
i grafik, Andrzej Świderski, który przeprowadził
się tutaj z Warszawy (pisaliśmy o nim 2 września).
Dom należał do wuja żony
pana Andrzeja, lekarza
okulisty Bożeny Kubrak-Świderskiej. Tym wujem
był właśnie ksiądz Marian Prusak.

Dom z ogłoszenia

W tym samym domu
mieszkała cioteczna siostra
księdza Anna Bianga mama pani Bożeny, która
przez długie lata prowadziła
księdzu dom. Mieszkali razem już wcześniej, w Nowej
Wsi koło Ostrołęki, gdzie ks.
Prusak był od 1957 proboszczem. W 1971 roku z powodu kłopotów zdrowotnych
zrezygnował z tej funkcji,
przeszedł na emeryturę i
przeprowadził się do Rumi.
- Sama znalazłam ten
dom przez ogłoszenie w prasie – wspomina Bożena Kubrak-Świderska. – Byłam
wtedy studentką medycyny
w Gdańsku i pomagałam rodzinie znaleźć dla wujka dobre miejsce na odpoczynek i
na podreperowanie zdrowia.
Kiedy mieszkali tu oboje z
mamą, byłam w Rumi częstym gościem. Podobnie jak

inni członkowie rodziny, w
tym rodzeństwo księdza.

Kochany Wujeczek

Jak mówi pani Bożena,
wszyscy go kochali i lubili z nim przebywać. Nie
mogło być inaczej, skoro
ksiądz był tak pogodną,
ciepłą i życzliwą osobą, gotową wszystkim pomagać.
Wspierał jak mógł rodzinę,
m.in. słowem, poradą, ale
też materialnie. Wrażliwy
na cudzą krzywdę przekazywał także pieniądze na
cele charytatywne.
- Nazywaliśmy go Wujeczek, był dla nas instytucją,
o której można by napisać
pracę magisterską, ale nie
sposób opowiedzieć o nim w
kilku zdaniach. Był wzorem
bezinteresowności, autorytetem, nie tylko moralnym
i mimo już później sędziwego wieku, wciąż źródłem
wiedzy – opowiada krewna
księdza. – Co ciekawe, jako
dziwięćdziesięcioletni człowiek fascynował się komputerem i internetem, starał się go poznać.

cyfiksem, bardzo pięknym i
starym.
Bożena Świderska przechowuje cenne pamiątki po
wuju. Są wśród nich odznaczenia i dokumenty, w tym
dokumenty dotyczące sprawy „Inki” (protokoły przesłuchań i inne).
Są też ciekawe i bardzo
stare dokumenty, takie jak
„Dzienniczek ucznia” Mariana Prusaka oraz pamiętnik
młodego wikariusza
z lat 1952-1957. Są listy
i notatki księdza, a także
zdjęcia.
- Wszystko to jest dla nas
cenną pamiątką po Wujku,
który miał wyjątkowy życiorys – mówi pani Bożena.

Spowiednik „Inki”

Ksiądz kanonik znany
był jako ostatni spowiednik
17-letniej Danuty Siedzikówny „Inki”, sanitariuszki
AK, więzionej w Gdańsku i
straconej przez władzę ludową. Ksiądz sprawował
posługę duszpasterską w
gdańskim kościele garnizo-

nowym, kiedy w sierpniu
1946 roku został wezwany
do więzienia. UB poleciło mu wyspowiadać przed
egzekucją dwoje znanych
bohaterów Podziemia: Feliksa Selmanowicza ps.
„Zagończyk” oraz Danutę
Siedzikównę „Inkę” z V Brygady Wileńskiej dowodzonej
przez Zygmunta Szendzielorza – „Łupaszko”.
Trzy lata po tej egzekucji, której był świadkiem,
w listopadzie 1949 roku ks.
Marian Prusak został skazany na 3,5 roku więzienia
za niepowiadomienie władzy ludowej o planowanej
ucieczce do Szwecji ludzi zagrożonych aresztowaniem.
Karę tę odbył w gdańskim więzieniu, skąd został
zwolniony w maju 1953
roku.
Anna Kuczmarska
Dalszy ciąg artykułu o
księdzu M. Prusaku zamieścimy w następnym wydaniu „Gazety Rumskiej”.

Ks. Kanonik Marian Prusak – jedno z ostatnich zdjęć.

Dzienniczek i pamiętniki

Od śmierci Wujka, pani
Bożena niewiele zmieniła
w jego domu. Nie zmienił
się prawie wcale jego pokój na piętrze, z dużą starą
szafą, stołem, tapczanem
pod ścianą i zawieszonym
nad nim drewnianym kru-

Ks. Prusak przeżył 96 lat
Ks. Kanonik Marian Prusak urodził się 4 stycznia 1912 roku w Mamliczu w parafii Lisewo Kościelne, w
Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jego
rodzice prowadzili 10 hektarowe
gospodarstwo rolne. Marian był najstarszym z dwanaściorga dzieci. Po
maturze w Gimnazjum w Jarocinie
wstąpił do Seminarium Duchownego w Łomży.
22 maja 1937 roku otrzymał święcenia kapłańskie, po
czym pracował jako wikariusz w kilku parafiach. W czasie
wojny m.in. kapelan Armii Krajowej i uczestnik Powstania
Warszawskiego, po wojnie więziony prze UB. W 1957 roku
został mianowany proboszczem parafii Nowa Wieś. Z powodu słabego stanu zdrowia w 1971 roku zrzekł się urzędu proboszcza w Nowej Wsi i zamieszkał w Rumi.
W marcu 2005 roku za posługę kapłańską w służbie Kościoła i Ojczyzny otrzymał godność Kanonika Honorowego Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej.
Zmarł 3 stycznia 2008 roku w szpitalu w Wejherowie, w wieku 96 lat, a pochowany został uroczyście w rodzinnej parafii
Lisewo Kościelne.
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To zdjęcię zrobiono w domu księdza kanonika w Rumi. Obok ks. Mariana stoją żołnierze Armii Krajowej
– por. Edward Kawerski, por. Leon Szczęsny, por. Antoni Piszczyk oraz por. Henryk Łaba – wiceprezes
Zarządu Koła AK w Gdańsku Oliwie. Panie, stojące z tyłu są prawdopodobnie żonami niektórych panów
poruczników, natomiast na pierwszym planie po lewej stronie stoi Anna Bianga, cioteczna siostra i gospodyni domu.
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PlusLiga
to nie zabawa

Srebrny medal na Mistrzostwach Polski SALOS

Sukces piłkarzy z Rumi

Drużyna piłki nożnej Salezjańskiej Organizacji Sportowejw Rumi zdobyła tyDokończenie rozmowy ze str. 5
tuł Wicemistrza Polski i srebrny medal na Mistrzostwach Polski SALOS, które
z trenerem Jerzym Skrobeckim
odbyły się w dniach 11-12 września w Płocku.

przeciwników. Im więcej
meczów, tym nasza wiedza
jest większa...
- I tym więcej ma pan
pracy.
- Oczywiście. Kilkanaście lat temu praca trenera
wyglądała inaczej, a teraz
wykorzystujemy nowoczesne środki techniczne.
Dużo czasu spędzam
przy komputerze, m.in.
oglądając nagrania video z
poszczególnych meczów zawodów krajowych i imprez
zagranicznych.
Te nagrania oraz wspomniany materiał liczbowy
pomagają przeanalizować
ataki, zagrywki i inne elementy gry, także rozpracować przed meczem zespół,
z którym przyjdzie nam
grać w następnej kolejce.
To niewidoczna, niewymierna, ale bardzo istotna
praca, absorbująca trenera
i zawodniczki. One również
oglądają i razem ze mną
analizują zarejestrowane
mecze.
- Wiadomo, że skład
drużyny TPS zmieni
się w stosunku do poprzedniego sezonu, co
jest naturalnym procesem. Do rumskiego zespołu dołączą nowe zawodniczki, m.in. Marta
Solipiwko oraz Dorota
Pykosz, które grały nie
tylko w ekstraklasie, ale
również w reprezentacji
Polski. Kto jeszcze zagra w drużynie?
- Rozmowy na temat
transferów do TPS Rumia
nadal trwają. Ostateczny
skład zespołu poznamy
przed rozpoczęciem rozgrywek, ale w PlusLidze
zadebiutują nasze dotychczasowe zawodniczki, m.in.
Anna Brodacka, Izabela
Hohn, Michalina Jagodzińska, Karolina Labudda,
Małgorzata
Piątkowska,
Daria Szyjkowska, Aleksandra Theis.
W sezonie 2010/2011 kibice będą mogli oglądać w
barwach naszego Towarzystwa także Dorotę Pykosz,
Martę Solipiwko, Ewelinę
Toborek, Ewelinę Mikołajewską, Paulinę Gajewską,
Aleksandrę Szymańską i
Justynę Ordak.
- PlusLiga to nie tylko
wysoki poziom i najwyż-

sza klasa rozgrywek, ale
również większe wydatki. Klub, którego jest
pan również wiceprezesem, musi pozyskiwać
sponsorów.
- Korzystamy głównie
z pomocy EC Wybrzeże i
Urzędu Miasta Rumi (jak
większość rumskich dyscyplin sportu i nie tylko), naszych na dzisiaj głównych
sponsorów.
Sponsorami TPS Rumia
są również Mega-Inwest
SA. Gdynia, Mirbud SA.
Skierniewice,
Okręgowe
Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Gdynia,
TAMBUD Rumia.
Mam nadzieję, że do
tego grona przyjaciół dołączą kolejne firmy, bo
bardzo tego potrzebujemy.
Musimy m.in. zatrudnić
kilku dodatkowych pracowników,
przynajmniej
dwóch.
Plus Liga to nie zabawa, a w poważnym klubie
potrzebna jest dyrektor
sportowy, fizjoterapeuta,
analityk, drugi trener.
Mamy wsparcie i przychylność władz samorządowych Rumi i Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, w którego obiektach
trenujemy.
Uważam, że zasłużyliśmy na taką pomoc. Poprzez nasze sukcesy promujemy Rumię, a także
powiat wejherowski i Małe
Trójmiasto Kaszubskie.
Drużyna TPS powinna stać się wizytówką
miasta i regionu, ponieważ dzięki awansowi do
PlusLigi Kobiet jesteśmy
rozpoznawalni w Polsce i
zagranicą. Nasz awans do
ekstraklasy rozgrywek jest
sukcesem nie tylko trenera
i zawodniczek, ale całego
lokalnego środowiska, całego miasta.
- Jakie cel stawia
sobie Klub TPS Rumia w tym sezonie?
- Będziemy walczyć o miejsce w pierwszej ósemce
PlusLigi Kobiet, co nam
zapewni grę w przyszłym
sezonie 2011/2012 w tychże rozgrywkach, w gronie
10 najlepszych drużyn w
Polsce.
- Dziękuję za rozmowę.

Chłopcy
pojechali
na zawody z trenerem
Krzysztofem
Sajewiczem oraz opiekunem,
wiceprezesem SALOS w
Rumi, ks. Jackiem Pływaczem. Podczas roz-

grywek spisali się bardzo
dobrze. Zremisowali z
drużyną z Suwałk 2:2, potem wygrali z SALOS-em
Częstochowa aż 6:0. Ulegli jedynie gospodarzom
mistrzostw,
piłkarzom

z Płocka, przegrywając
mecz 0:3.
Zawody salezjańskie,
rozgrywane z równych
dyscyplinach, zgromadziły młodych sportowców z
całej Polski. Imprezę pro-

wadził znany prezenter
telewizyjny i dziennikarz
sportowy Przemysław Babiarz.
Rumianie wrócili z tych
mistrzostw
zadowoleni.
Gratulujemy!

Piłka nożna. Orkan Rumia SSA

Pierwsze zwycięstwo na wyjeździe
Dzięki bramkom Błażeja Adamusa, Przemysława Kazimierczaka oraz dwóm trafieniom Dawida Banaczka, Orkan Rumia pokonał w Gryfinie 4:0 miejscowego Energetyka.
Okazałe
zwycięstwo
rumian
pozwoliło
im
awansować na 5 miejsce
w tabeli. Jeśli w najbliższą sobotę, rozpędzający
się podopieczni Jarosława Kotasa, pokonają w

Policach przedostatniego
w tabeli Chemika mogą
awansować już na drugie
miejsce.
W pozostałych spotkaniach 7 kolejki uzyskano
następujące wyniki:

Błękitni Stargard Szczeciński – Kotwica Kołobrzeg 1:0
Gwardia Koszalin – Dąb
Dębno 4:0
Bytovia Bytów – Gryf
Słupsk 2:1
Pogoń Barlinek – Rega

Ostatnio Orkan wygrywał tylko na własnym boisku, tak jak w meczu z Cartusią
Kartuzy 11 września.

Trzebiatów 2:0
Cartusia Kartuzy – Kaszubia Kościerzyna 2:1
Orlęta Reda – Chemik Police 2:1
Spotkanie Gryfa Wejherowo z Lechią II Gdańsk
zostało przełożone.
W tabeli po 7 seriach
spotkań prowadzi Bytovia
mając na koncie 18 pkt.
Drugi jest zespół Błękitnych (14 pkt.) Orkan, który
oba te zespoły pokonał z 12
„oczkami” jest piąty. Tabelę zamykają Gryf Słupsk
(3 pkt.), Chemik Police (4
pkt.) oraz Orlęta Reda (5
pkt.). Przypomnijmy, że w
Rumi najbliższe spotkanie
odbędzie się 2 października. Rumianie podejmą
wówczas Kaszubię Kościerzyna. Można jeszcze zapisywać się do nowotworzonej
grupy juniorów z rocznika
1998. Szczegółowych informacji udziela trener Rafał
Głowacki pod nr tel.: 506857-026.
TM.

Kto to jest?
Przygotowując artykuł o
10-letniej działalności hali sportowej i 35-leciu MOSiR w Rumi
(w poprzednim wydaniu gazety) natrafiłam na takie stare
zdjęcie, zrobione na stadionie
przy ul. Mickiewicza podczas
młodzieżowych zawodów.
Może ktoś z Czytelników
rozpoznaje na nim siebie
lub znajomą osobę? Chętnie
podpiszemy, kto jest na fotografii i kiedy ja wykonano.
Prosimy o telefony lub e-maile w tej sprawie. Można dzwonić pod nr telefonu:
58 710-96-11 lub 604-105332. Adres mailowy: redakcja@gazetarumska.pl
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Biegi na orientację

Zawodnicy „Siódemki”
znowu na podium
W dniach 17-19 wreśnia
w Białce k. Krasnegostawu w woj. lubelskim odbyła się druga runda Klubowych Mistrzostw Polski w
Biegu na Orientację. Na
zawody udała się liczna
grupa zawodników UKS
„Siódemka” Rumia.
W piątek w godzinach
popołudniowych po wielogodzinnej podróży zawodnicy
od razu podjęli walkę w biegu sprinterskim. Na podium
tego dnia znaleźli się Łukasz Wiśniewski – 2 miejsce i Sebastian Socik – 3
miejsce (obaj w kat. M-14).
Ponadto wysokie miejsce zajęli: Robert Niewiedziała
– 4 miejsce (M-18), Marcin
Piechowski – 5 miejsce (M16) i Edyta Wiśniewska – 6
miejsce (K-16).
Drugiego dnia rozegrano
bieg średniodystansowy. Trasy biegu zaplanowano przez
liczne jary i wąwozy, co było
utrudnieniem i atrakcją dla
biegających. Zawodnicy wypoczęci i zmotywowani przy
pięknej pogodzie wystartowali do walki o jak najlepsze
miejsca. Las zweryfikował
kondycję i umiejętności odnajdywania się w terenie.
Bardzo dobrze zaprezentował
się Łukasz Wiśniewski (M14) – 1 miejsce oraz Sebastian Socik (także M-14) – 5
miejsce. Natomiast starszy
kolega klubowy z kat. M-18 w
swoim biegu na mecie zamel-

dował się na drugim miejscu.
Na uwagę zasługuje także 9
miejsce Michaliny Kanteckiej (K-16) i 10 miejsce Marcina Piechowkiego (M-16).
W Klubowych Mistrzostwach Polski liczy się start
wszystkich zawodników, którzy zajmują miejsca punktowane. Punkty do klasyfikacji
generalnej dla klubu zdobyli
także: Paweł Zamojski, Paweł Lipieński, Katarzyna
Tomoń, Paulina Lipieńska, Ewelina Zamojska i
Angelika Zamojska.
Ostatnią konkurencją był
bieg sztafetowy, na który
składało się 7 zmian – tzw.
„klubowa sztafeta pokoleń”.
W skład sztafety na poszczególnych zmianach mogli biegać zawodnicy z określonych
kategorii wiekowych, czyli
seniorzy i juniorzy tworzyli
jedną drużynę.
Dodatkowym
utrudnieniem i atrakcją jest bieg
pierwszej zmiany w nocy.
Na pierwszą zmianę „nocną” wyruszył Robert Niewiedziała, który w strefie
zmian zameldował się na 10
miejscu (wystartowało 30
zespołów). Następnego dnia
sztafeta „UKS „Siódemka”
Rumia rywalizację ukończyła
na 12 miejscu. Jest to dobry
wynik ponieważ zawodnicy z
rumskiego klubu to juniorzy
i młodzicy, a często musieli
podjąć walkę z seniorami.
BN.

Do biegu sztafetowego startują: M. Gappa (po lewej
stronie) i R. Niewiedziała (w środku).

Dekoracja biegu sprinterskiego w kat M-14. Pierwszy z lewej Ł. Wiśniewski, a po prawej stronie
Sebastian Socik, który zajął trzecie miejsce.
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Bieg Pokoju po raz 26.

Biegali starsi, młodzi i najmłodsi

W niedzielę na stadionie MOSiR w Rumi oraz na ulicach w sąsiedztwie stadionu odbył się tradycyjny XXVI Bieg Pokoju. Jak na imprezę masową przystało,
w biegu wzięło udział 235 uczestników, głównie młodych.
Najstarszym zawodnikiem był 76-letni Stanisław Niwiński z Pomorskiego Klubu Weteranów
w Gdańsku. Najmłodszą
zawodniczką okazała się
6-letnia Monika Żbikowska, a najmłodszy wśród
chłopców był Filip Schmit,
który ma 5 lat.
Oto wyniki rywalizacji dorosłych zawodników:
Kategoria seniorów
– bieg na 6 km
1. Kamil Poczwardowski
- Storting Międzyzdroje
2. Tadeusz Zblewski
- Talex Boży Tuchom
3. Leszek Zblewski
- Remus Kościerzyna
4. Łukasz Kujawski
- SKLA Sopot
5. Piotr Pobłocki
- UKS Lębork
Kategoria OLD -BOY
powyżej 40 lat - 6 km
1. Piotr Pobłocki
- UKS Lębork
2. Piotr Żebrowski
- UKS Wejherowo
3. Jarosław Prokopiuk
- Gdynia
Kategoria seniorek 1999
i starsze - 1600 m
1. Dorota Strupińska
- LKB Braci Pek Lębork
2. Magdalena Gańska
3. Katarzyna Bramek
- WSTiH Gdynia
W kategoriach młodzieżowych podajemy tylko miejsca, które zajęli zawodnicy
z Rumi:

Kategoria niepełnosprawnych pow. 16 lat - 400 m
1. Robert Marszałk
- Caritas Rumia
2. Piotr Gwizdała
- Caritas Rumia
Kategoria juniorek
1992 - 1994 - 1600 m
2. Monika Piniążkiewicz
- Tri- Saucon Rumia
5. Ewelina Paszylk
- I LO Rumia
Kategoria juniorów
1992 - 1994 - 1600 m
1. Grzegorz Cybulski
- RKS Rumia
4. Daniel Widrowski
-ZSP 2 Rumia
Kategoria dziewcząt
1995/1996 - 1600 m
1. Damian Klawikowski
- GIM 1 Rumia
2. Sebastian Neuman
- GIM 1 Rumia
3. Wojciech Lucmiak
- GIM 1 Reda
4. Krystian Grzywiński GIM 1 Rumia
5. Błażej Hinc
- GIM 1 Rumia
Kategoria dziewcząt
1995/1996 - 700 m
3.Agnieszka Gliszczyńska
- GIM 1 Rumia
5.Aneta Toruńczak
- GIM 1 Rumia
Kategoria dziewcząt
1997/1998 - 700 m
5. Maja Cywińska
– SP 1 Rumia
6. Kalina Marcewicz
– SP 1 Rumia
Kategoria chłopców
1997/1998 - 700 m
3. Robert Arendt
– SP 1 Rumia

4. Oskar Gradowski
– SP 6 Rumia
5. Michał Niemc
- Orkan Rumia
6. Kamil Knurek
– SP 6 Rumia
Kategoria chłopców
1999/2000 - 700 m
1. Dawid Grzywiński
– SP 1 Rumia
2. Piotr Młynarczykowski
– SP 9 Rumia
3. Piotr Henning
– SP 9 Rumia
4. Łukasz Warczak
- SP Rumia
5. Robert Tyszkiewicz
– SP 9 Rumia
Kategoria dziewcząt
1999/2000 - 350 m
1. Kasia Thomaidou
- SP1 Rumia
4. Izabela Kubińska
– SP 9 Rumia

6. Wioleta Dejewska
– SP 1 Rumia
Kategoria chłopców
2001 i młodsze - 350m
1. Emil Reszczyński
- Orkan Rumia
2. Patryk Dydymski
– SP 9 Rumia
3. Piotr Gryzik
– SP 1 Rumia
4. Michał Elżanowski
- SP10 Rumia
5. Paweł Szajerka
– SP 9 Rumia
Kategoria dziewcząt
2001 i młodsze - 350 m
2. Julia Trościanko
– SP 9 Rumia
4. Karolina Gromżyńska
- SP9 Rumia
5. Kinga Neuman
- SP1 Rumia
6. Laura Base
– SP 6 Rumia.

