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DZIŚ W NUMERZE

Ruszyła kampania wyborcza

ROZMOWA TYGODNIA

„Szóstka” ma
pięćdziesiąt lat
30 listopada 1960 roku
odbyło się uroczyste otwarcie nowej szkoły w dzielnicy
Biała Rzeka - mówi Irena
Krzemińska,
dyrektor
Szkoły Podstawowej nr
6 w Rumi. - Na początku
funkcjonowania szkoły jej
progi przekroczyło 640 dzieci. W budynku mieściło się
15 sal lekcyjnych, w tym
gabinet biologiczny, fizyczny, dwie pracownie robót
ręcznych i sala gimnastyczna. Pierwszym kierownikiem zarządzającym szkołą
został śp. Paweł Sędzicki.
Ta jedna z największych
szkół podstawowych w
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Pierwsza odsłona

Na ulicy Sobieskiego
samochód potrącił
15-letniego chłopca, który wbiegł na
jezdnię na przejściu
dla pieszych. Przetransportowano go z
ciężkimi obrażeniami
ciała do wejherowskiego szpitala.
str. 2

MONIKA
WYGRAŁA
Rumi obchodzi w tym roku
okrągły jubileusz. Obchody
rozłożono na cały rok szkolny, a najważniejsza uroczystość odbędzie się w maju
2011 r.
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Modlitwa z Rumi na cały świat
Dzięki
bezpośredniej
transmisji telewizyjnej, uroczystą mszę świętą w kościele św. Jana z Kęt w Rumi
mogli oglądać w niedzielę
telewidzowie z całej Polski i
zza granicy. Przekaz TV Po-

POWAŻNY
WYPADEK

lonia pokazał mszę św. odprawioną przez Metropolitę
Gdańskiego,
arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia
z towarzyszeniem innych
księży, w tym proboszczów
rumskich parafii.

Wśród pocztów sztandarowych nie zabrakło sztandaru Marynarki Wojennej,
wprowadzonego do kościoła
z honorami. Zagrała wojskowa orkiestra.
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Rozpoczęła się kampania przed listopadowymi wyborami samorządowymi. W Rumi odbyło się pierwsze spotkanie, na którym zaprezentowano komitety wyborcze – Samorządność Rumia oraz Wspólny Powiat.
Pierwszy z nich przedstawił mieszkańcom kandydata na
burmistrza – Kazimierza Klawitera. Zaproponuje też wkrótce kandydatów na miejskich radnych, natomiast Wspólny Powiat wystawi kandydatów do Rady Powiatu Wejherowskiego.
Po prezentacjach i wystąpieniach w wypełnionej po
brzegi sali I LO nie zabrakło okazji do bezpośrednich rozmów z członkami komitetów wyborczych.
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Groźna woda

Ulewny deszcz, padający
na Pomorzu bez przerwy w
poniedziałek i wtorek spowodował zagrożenie powodziowe m.in. w Rumi. Wezbrana woda i rwący nurt
Zagórskiej Strugi mocno

zaniepokoiły mieszkańców,
mieszkających w pobliżu
rzeki, ale także przedstawicieli władz miasta i urzędników, odpowiedzialnych za
obronę cywilną. 		
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Monika Kelm zdobyła główną nagrodę w
ogólnopolskim konkursie plastycznym.
Rumska uczennica
jest uczestnikiem zajęć w sekcji plastycznej w Miejskim Domu
Kultury, prowadzonej
przez Beatę Went.
str. 11

ORKAN
SIĘ ROZPĘDZA
Wyjazdowe zwycięstwo z Chemikiem
Police było trzecią z
rzędu wygraną piłkarzy Orkana SSA.
Ruminie są już na 4
miejscu w tabeli. W
sobotę zagrają u siebie, czyli na stadionie
w Rumi.
str. 16

AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA

Mandat za ogłoszenie

21 września w godzinach przedpołudniowych patrol Straży
Miejskiej ukarał mandatem karnym mężczyznę, który rozklejał ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Straż Miejska w Rumi z całą bezwzględnością eliminuje tego typu wykroczenia (z art. 63a §1 kodeksu wykroczeń), gdyż oklejone ogłoszeniami latarnie, skrzynki
energetyczne, wiaty przystanków autobusowych czy też
drzwi wejściowe do klatek schodowych budynków wielorodzinnych zdecydowanie psują estetykę miasta.
W ciągu kilku ubiegłych lat udało się całkowicie niemal
wyeliminować umieszczanie ogłoszeń za wycieraczkami
samochodów. Teraz strażnicy skutecznie walczą z ogłoszeniami nielegalnie rozklejanymi w pozostałych miejscach.
Trzeba dodać, że wszelkie ogłoszenia mogą być umieszczane w określonych miejscach tylko w przypadku posiadania pisemnej zgody właścicieli obiektów.

Pierwsza pomoc

W minionym tygodniu strażnicy czterokrotnie interweniowali wobec osób, które zasłabły z powodu spożycia
nadmiernej ilości alkoholu oraz trzykrotnie udzielili pomocy przedmedycznej osobom chorym lub zranionym (do
czasu przybycia pogotowia ratunkowego). We wszystkich przypadkach pomoc funkcjonariuszy okazała się
skuteczna. Dodatkowo, w dniu 20 września strażnicy
wezwali na ul. Szczecińską Policję i strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi gdyż otrzymano
sygnał o podejrzeniu, że w mieszkaniu zasłabła kobieta.
Na szczęście mieszkanie okazało się puste.

Złe parkowanie

Kilkanaście interwencji w minionym tygodniu dotyczyło tamowania ruchu pieszych i pojazdów przez niewłaściwie zaparkowane samochody. Wykroczenia tego
typu są bardzo uciążliwe dla mieszkańców, toteż niefortunni kierowcy zostali ukarani lub (jeśli zdarzyło im się
to pierwszy raz) pouczeni.

Niebezpieczny pies

Niemal co tydzień strażnicy interweniują w przypadkach zagrożenia ze strony psów. 22 września Straż
Miejska otrzymała sygnał o wielkim psie grasującym na
ul. Królowej Jadwigi. Po potwierdzeniu zgłoszenia wezwano technika weterynarii, który działając wspólnie
ze strażnikami zapędził psa w granice jedynej posesji
z otwartą bramką, ale na ul. Kossaka. Jak się okazało
– była to właśnie posiadłość właściciela psa. Za niedopilnowanie czworonoga i powstałe zagrożenie w miejscu
publicznym osoba ta została ukarana.

Krowa na spacerze

Jeszcze trzykrotnie powtarzały się zgłoszenia o biegających luzem psach w różnych częściach miasta. Zgłoszenia te jednak nie potwierdziły się. Potwierdziła się
natomiast informacja, że 21 września na ul. Partyzantów niedopilnowana krowa weszła na jedną posesji.
Szybko ustalono czyje jest to zwierzę, krowa powróciła
do swojej obory, a właściciel zwierzęcia został pouczony.
Informacje pochodzą ze strony internetowej
Straży Miejskiej: www.sm.rumia.pl
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Wypadki drogowe

Nastolatek wpadł pod samochód
Do
groźnego
wypadku doszło
w miniony czwartek 23 września
ok. godz. 10.00 na
ulicy Sobieskiego
w Rumi. Jadący
w kierunku Gdyni samochód marki honda potrącił
15-letniego chłopca, który wbiegł
na
jezdnię
na
przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Górniczą.
Gdy zabierano go z ulicy, był nieprzytomny. Do
szpitala w Wejherowie
przetransportowano go z
ciężkimi obrażeniami ciała.
Ranny chłopiec cały czas
przebywa w szpitalu na oddziale intensywnej terapii.
Szczegółowe okoliczności
są wyjaśniane przez policję.

W tym miejscu doszło do poważnego wypadku. Samochód potrącił nastolatka, który przebywa w wejherowskim szpitalu.

Wiadomo, że kierowca hondy był trzeźwy.
Dzień później, w piątek
ok. godz. 17.00 samochód
vw golf skręcał z ul. Dąbrowskiego w Starowiejską
i …nie trafił w pas ruchu

na jezdni. Kierowca wjechał
na chodnik, uderzając przy
tym w barierki ochronne.
Dzięki temu nie doszło do
tragedii – gdyby nie barierki samochód wjechałby w
przechodniów, którzy stali

przy przejściu dla pieszych,
czekające na zielone światło. Co dziwne, kierowca
zbiegł z miejsca zdarzenia,
zostawiając otwarty samochód na skrzyżowaniu.
DG.

Zła wiadomość dla grzybiarzy

Wszyscy sprawcy w rękach policji

Powiatowy
Lekarz
Weterynarii w Wejherowie zawiadamia, że
w zależności od warunków atmosferycznych w
dniach od 28 września
do 03 października br.
będą prowadzone szczepienia ochronne przeciw wściekliźnie zwierząt wolno żyjących.
Szczepionka przeciw wściekliźnie zostanie zrzucona
z samolotu, jako kolejne
szczepienie
prowadzone
na terenie województwa
pomorskiego.
Działanie
profilaktyczne
wykładanej
szczepionki
doustnej jest ukierunkowane
wyłącznie dla zwierząt
dzikich, ze szczególnym
uwzględnieniem
lisów.
W związku z prowadzonym szczepieniem nie
należy wchodzić do lasu

Sąd Rejonowy w Wejherowie podjął decyzję
o aresztowaniu dwóch
sprawców napaści na
młodą kobietę.
Aresztowani mają 36 i
56 lat. Grozi im do 12 lat
więzienia za rozbój oraz
kradzież dokumentów, które zabrali młodej kobiecie.
Dziesiątego września pobili
ją i okradli. Zabrali także
dwa telefony komórkowe,
200 zł jakie miała przy sobie oraz właśnie dowód osobisty i prawo jazdy.
Czterech innych sprawców usłyszało zarzuty za
grożenie bronią gazową
oraz wtargnięcie do mieszkania wejherowianki. W

Szczepionka w lesie Napady na kobiety
przez okres od 28 września do 19 października
br. i zachować szczególne środki ostrożności.
Chodzi o:
- nie podnoszenie i nie
dotykanie przynęt,
- trzymanie psów na
uwięzi w tym okresie,
- w przypadku kontaktu
zwierząt
gospodarskich z przynętami
należy skontaktować się
z lekarzem weterynarii,
- w przypadku kontaktu
ludzi z przynętą należy zgłosić się do lekarza medycyny,
- w przypadku bezpośredniego
kontaktu
ze
szczepionką: rany, oczy,
jamę ustną i nos należy,
przed zgłoszeniem się do
lekarza medycyny, gruntownie przemyć wodą i
mydłem.

REKLAMA

JEDZ ZDROWO

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

niedzielę przed godziną
trzecią w nocy trzech młodych mężczyzn (od 21-28
lat) oraz 30-letnia kobieta,
wtargnęło do mieszkania
50-letniej wejherowianki,
a jeden ze sprawców groził
pokrzywdzonej pistoletem
gazowym. Po chwili sprawcy opuścili mieszkanie.
Funkcjonariusze
zjawili
się na miejscu niemal natychmiast i zatrzymali całą
czwórkę napastników.
Wszyscy sprawcy byli
pod wpływem alkoholu.
Znaleziono przy nich pistolet gazowy 9 mm, kastet,
kij baseballowy oraz kominiarkę.
DG.

Dwaj poszukiwani odnalezieni
Rumscy policjanci dotarli do dwóch poszukiwanych
mężczyzn. W przypadku
pierwszego z nich funkcjonariusze mieli ustalić
miejsce pobytu. W piątek
ustalili, że 46-letni mężczyzna, poszukiwany przez
komornika, przebywa przy
ulicy Okrzei w Rumi. Informacja w związku z jego
zobowiązaniami finansowy-

mi zostanie przekazana do
biura komorniczego, a ten
postanowi co dalej.
W sobotę, kilka minut po
godzinie 23 na ulicy Młyńskiej patrol zatrzymał do
kontroli rumianina, który
okazał się być osobą poszukiwaną na podstawie nakazu wydanego przez Sąd
Rejonowy w Wejherowie.
DG.

AKTUALNOŚCI
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Rozpoczęła się kampania przed listopadowymi wyborami samorządowymi
Zaprezentowano kandydata na burmistrza i członków komitetów wyborczych

Rumia musi być prawdziwym miastem
Komitet Wyborczy „Samorządność Rumia” i Komitet
„Wspólny Powiat” jako pierwsze na terenie Rumi rozpoczęły kampanię samorządową. W ostatni czwartek 23 września
w wypełnionej po brzegi sali I Liceum Ogólnokształcącego
w Rumi dokonano prezentacji kandydatów do samorządu i
głównych tez programowych.
Komitetowi Wyborczemu „Samorządność Rumia”
przewodzi dyrektor I LO,
Janusz Wolański, obecny
wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej, który w ostatnich wyborach jako kandydat Platformy Obywatelskiej nieznacznie przegrał
rywalizację o stanowisko
burmistrza.
Rzecznikiem tego komitetu jest Piotr Zaradny,
a pełnomocnikiem finansowym – Grzegorz Partyka.
W skład komitetu wchodzą radni: Maria Bochniak i Bogdan Formella.
Spotkanie zaczęło się

od nawiązania do kampanii samorządowej sprzed
czterech lat. Gospodarz
zebrania Janusz Wolański
przypomniał główne tezy
programowe i efekty czteroletniej pracy radnych.
Stwierdził, że znacząco
udało się zmusić burmistrza do budowy dróg, natomiast główna sprawa uporządkowania śródmieścia i
budowy centrum niestety
stanęła w miejscu z powodu
spowalniania inwestycji.
J. Wolański ogłosił że
kandydatem na burmistrza
jest Kazimierz Klawiter,
znany i doświadczony sa-

morządowiec, organizator
struktur samorządowych w
Rumi, były wicemarszałek
województwa, działacz kaszubski, rumianin od urodzenia. Poproszony o głos
K. Klawiter mówił o pilnych
sprawach do załatwienia w
mieście. Za najważniejsze
zadanie uznał uczynienie z
Rumi prawdziwego miasta.
- Chodzi też o wzmocnienie jego struktur przez doprowadzenie do utworzenia
z Rumi miasta na prawach
powiatu grodzkiego – mówi
kandydat na burmistrza. Nie chodzi przy tym o rozbudowę administracji, bo

ta się nie zmieni, ale o wyposażenie gminy miejskiej
w proregatywy powiatu.
Dzięki temu do kompetencji urzędu w Rumi wróciłyby sprawy związane z architekturą i komunikacją,
tu działałaby także urząd
skarbowy.
Kazimierz Klawiter mówił też m.in. konieczności
uporządkowania przestrzeni
miejskiej i budowy centrum
z ratuszem, a także budowy
obwodnicy północnej.
Gospodarz
spotkania
przedstawił też członków
Komitetu „Wspólny Powiat”: Grzegorza Szalewskiego, Jana Klawitera i
Dariusza Kuczmarskiego, którzy będą kandydować w nadchodzących wyborach do Rady Powiatu
Wejherowskiego.
Lider tego komitetu,
Grzegorz Szalewski – starosta wejherowski pierwszej

kadencji, mówił na zebraniu w I LO o swoich zamierzeniach. Wśród najważniejszych spraw wymienił
budowę dróg w Rumi oraz
doprowadzenie do powstania obwodnicy, ale również
rozbudowę najstarszego i
największego liceum. Nowoczesna i zmodernizowana szkoła potrzebuje bardzo auli, a G. Szalewski
obiecał, że doprowadzi do
jej powstania.
Członek Zarządu Powiatu, radny powiatowy
Dariusz Kuczmarski podkreślił, że z listy komitetu „Wspólny Powiat” będą
kandydować doświadczeni
i cenieni samorządowcy
oraz przedstawiciele środowisk gospodarczych, służby
zdrowia, kultury, i innych
dziedzin z całego powiatu.
Piotr Zaradny, radny
miejski i członek komitetu
„Samorządność Rumia” po-

informował m.in. o stronie
internetowej, siedzibie i
telefonie, pod który niebawem będą mogli dzwonić
zainteresowani rumianie.
Już wkrótce w siedzibie
przy ul. Dąbrowskiego 14
czynny będzie numer tel.:
58 673 20 37.
Po tych wystąpieniach
mieszkańcy zadawali pytania członkom obu komitetów. Na koniec był czas
na bezpośrednie rozmowy
mieszkańców z radnymi
miejskimi i powiatowymi
oraz na kawę i ciasto, serwowane na spotkaniu w
liceum.
Kampanię wyborczą w
Rumi rozpoczął również
Komitet Wyborczy „Gospodarność.pl”,
który
uruchomił stronę internetową. Kandydatką tego komitetu na burmistrza jest
ponownie Elżbieta Rogala-Kończak.

Na zakończenie spotkania z mieszkańcami rozmawiali (na kolejnych zdjęciach od lewej): Janusz Wolański, Piotr Zaradny, Maria Bochniak i Dariusz Kuczmarski.
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W piątek 24 września, do kościoła Najświętszej
Marii Panny Wspomożenia Wiernych uroczyście
wprowadzono cudowny obraz Wspomożycielki,
który wrócił po renowacji z Warszawy do Rumi.

Modlitwa z Rumi na cały świat

Kamery w kościele
W uroczystej mszy świętej w kościele św. Jana z
Kęt w Rumi, odprawionej
w minioną niedzielę przez
kilkunastu księży, uczestniczyli nie tylko wierni,
zebrani w świątyni. Za
pośrednictwem
Telewizji
Polonia mogli ją oglądać i
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modlić się wspólnie telewidzowie z całej Polski i innych państw.
Mszę św. w intencji żołnierzy i mieszkańców Rumi,
którzy zginęli w czasie walk
obronnych we wrześniu
1939 roku odprawił Metropolita Gdański, arcybiskup

Sławoj Leszek Głódź,
który podziękował innym
księżom, a zwłaszcza proboszczowi parafii w Janowie
i dziekanowi dekanatu, ks.
prałatowi Włodzimierzowi
Kozłowskiemu.
Na mszy św. nie zbrakło pocztów sztandarowych

kombatantów, organizacji
i rumskich szkół. Był też
sztandar Marynarki Wojennej, a także orkiestra
wojskowa MW. Byli przedstawiciele władz i mieszkańcy Rumi, łączący się w
modlitwie z rodakami w
kraju i za granicą.
AK.

ROZMOWA TYGODNIA
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Rumska „szóstka” ma 50 lat

Z Ireną Krzemińską, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w
Rumi rozmawia Marta Dybikowska
- Niebawem minie 50
lat od dnia, kiedy pierwsi uczniowie przekroczyli progi Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul.
Sienkiewicza w Rumi.
- Tak, dokładnie 30 listopada 1960 roku odbyło się
uroczyste otwarcie nowej
szkoły w dzielnicy Biała
Rzeka. Na początku funkcjonowania szkoły jej progi przekroczyło 640 dzieci.
Pierwszym kierownikiem
zarządzającym szkołą został śp. Paweł Sędzicki.
Przez pół wieku szkoła
na pewno powiększała się i
rozwijała. Jak informujemy
na stronie internetowej naszej placówki, na początku
w budynku mieściło się 15
sal lekcyjnych, w tym gabinet biologiczny, fizyczny,
dwie pracownie robót ręcznych i sala gimnastyczna.
Z biegiem lat przybywało
uczniów, pedagogów oraz
sal lekcyjnych. Szkoła rozwijała się, uczyła i wychowywała kolejne pokolenia
dzieci i młodzieży.
W 1999 roku, po reformie ustanawiającej gimnazja, nasza szkoła tak jak
wszystkie placówki podstawowe, ograniczyła się do
prowadzenia klas od I do VI
oraz grup przedszkolnych,
czyli tzw. zerówek.

- Od kiedy placówka
nosi imię Aleksandra
Majkowskiego?
- To imię nadano „szóstce” w 1986 roku. Od tej
pory, co roku 10 maja obchodzimy Święto Patrona
Szkoły.
- Ta Szkoła Podstawowa wyróżnia się prowadzeniem od wielu lat
klas integracyjnych. Kiedy w rumskiej „szóstce”
pojawiły się m.in. dzieci
niepełnosprawne?
- Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych zaczęli uczęszczać
do szkoły po wprowadzeniu reformy oświatowej w
1999 roku. Chcąc sprostać
potrzebom dzieci niepełnosprawnych utworzyliśmy
klasy integracyjne, w których dzieci uczą się tolerancji. Szkoła podjęła się
nauki dzieci upośledzonych
ruchowo, poruszających się
na wózkach, dzieci o cechach autystycznych, z upośledzeniem umysłowym, z
zaburzeniami emocjonalnymi, niedosłyszących oraz z
zespołem nadpobudliwości
psychoruchowej.
- Jak nauczyciele radzą sobie z prowadzeniem lekcji w klasach, w
których uczą się dzieci
sprawne i dzieci z róż-

nymi dysfunkcjami?
- W klasach integracyjnych zajęcia prowadzą w
zasadzie dwie osoby. Dzieci
uczy nauczyciel prowadzący, a pomaga mu nauczyciel
wspomagający, który ukończył oligofrenopedagogikę
lub inny rodzaj pedagogiki specjalnej. Nauczyciele
opracowują indywidualne
programy dydaktyczno-terapeutyczne, ściśle współpracując z pedagogiem i
psychologiem.
- Czy rozszerzenie
działalności o klasy integracyjne
wymagało
przebudowy placówki?
- Dzięki kilku inwestycjom dostosowaliśmy szkołę do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
Przede
wszystkim szkoła wzbogaciła się o windę, ale też o
inne elementy wyposażenia, służące uczniom z upośledzeniem ruchowym.
- Czy uczniowie i
grono pedagogiczne tej
szkoły mogą pochwalić
się sukcesami?
- Oczywiście. Na przestrzeni
lat
uczniowie
„szóstki” zdobywają liczne
nagrody i wyróżnienia w
olimpiadach, konkursach
przedmiotowych, międzyszkolnych, rajdach, turniejach, zawodach sportowych

i przeglądach teatralnych
w skali miasta, powiatu,
województwa oraz ogólnokrajowych(piłka nożna,
turystyka i krajoznawstwo
oraz kampania „Zachowaj
trzeźwy umysł”). Z pewnością pomagają im w tym
nauczyciele,
stanowiący
profesjonalną, bardzo dobrze przygotowaną kadrę
pedagogiczną szkoły. To
właśnie nauczyciele prowadzą ich przez najwcześniejsze lata edukacji.
- Czy i kiedy planujecie państwo jubileuszową uroczystość?
- Jubileusz będziemy
świętować przez cały rok
szkolny. Będzie on przebiegać pod hasłem „Szkoła naszych marzeń”, a w obchody
włączy się cała społeczność
szkolna. Każda klasa, każdy
nauczyciel będzie uczestniczył w jubileuszu, realizując
specjalnie opracowany projekt edukacyjno-wychowawczy obejmujący uczniów, nauczycieli, a także rodziców.
- Między innymi, jakie
atrakcje przygotowane
są z okazji jubileuszu?
- W listopadzie odbędzie
się przedstawienie ekologiczne „Nasza szkoła ma
50-lat, z ekologią za pan
brat”, w lutym dzieci będą
brały udział w konkursie
pt. „Szkoła naszych marzeń”, w kwietniu ukaże się
prezentacja multimedialna
dla klas VI „Nasza szkoła

Tak wyglądała SP nr 6 w 1960 roku.
REKLAMA

ma 50 lat”. Po drodze na
pewno będzie wiele innych
ciekawych wydarzeń, związanych z jubileuszem.
Uroczyste obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej nr
6 odbędą się w maju 2011r.
Będzie akademia, festyn
rodzinny oraz imprezy towarzyszące. W czerwcu,
na koniec roku szkolnego,
szkoła przygotowała rajd
rowerowy szlakiem patrona
Aleksandra Majkowskiego.
- Czy coś jeszcze,
oprócz imprez i uroczystości wiąże się z 50-leciem?
- Specjalnie na jubileuszowy rok powstanie okolicznościowe logo szkoły. W

tym jubileuszowym roku
czekamy na rozpoczęcie
planowanej
rozbudowy
szkoły, która znacznie poprawi warunki kształcenia, przekształcając ją pod
względem bazy w prawdziwie nowoczesną placówkę.
- Dziękuję za rozmowę

Ponad
800
dzieci
W tym roku w Szkole
Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego funkcjonują 34 oddziały klas I-VI,
w tym 14 integracyjnych
oraz 4 grupy przedszkolne w tym 2 integracyjne.
Łącznie do placówki
uczęszcza 801 uczniów i
najmłodszych dzieci. Pod
tym względem SP nr 6 należy do największych rumskich szkół podstawowych.
Obecnie placówką zarządzają: dyrektor Irena
Krzemińska oraz trzy
panie wicedyrektor: Irena Łukaszewicz, Anna
Dybikowska oraz Beata
Połomska-Formella.

Szkoła Języków Obcych
ul. Dąbrowskiego 22, Rumia
tel.: 794 299 039 (biuro), 784 489 977
e-mail: biuro@agneslc.pl
www.agneslc.pl
PROMOCJA! Do końca października
- 15% na wszystkie kursy
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Niebezpieczny deszcz, groźna Zagórzanka

Za dużo wody naraz
Od poniedziałkowego poranka ulice Rumi nie przestawały być
mokre, aż do środy, kiedy wreszcie przestało padać, nie wiadomo jednak na jak długo. We wtorek woda w Zagórskiej Strudze
ledwo co mieściła się w korycie rzeki. Nie wystąpiła z brzegów,
ale takie niebezpieczeństwo istniało. Tego dnia zebrał się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Rumi.
Od poniedziałkowego
poranka ulice Rumi nie
przestawały być mokre,
aż do nocy z wtorku na
środę, kiedy wreszcie
przestało padać. We
wtorek woda w Zagórskiej Strudze ledwo mieściła się w korycie rzeki.
Nie wystąpiła z brzegów, ale takie niebezpieczeństwo istniało. Tego
dnia zebrał się Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego w Rumi.

- Od poniedziałku cały czas
monitorujemy rzekę, kontrolując sytuację – informował we wtorek Adam
Pacek, kierownik Referatu Obrony Cywilnej i
Zarządzania Kryzysowego
Urzędu miasta w Rumi. –
Monitoringiem zajmują się
m.in. strażnicy miejscy, odbierający też informacje od
mieszkańców. Od wtorku
wyznaczyliśmy całodobowe
dyżury naszego zespołu w
urzędzie.

Przez ulewę i wiatr z drzew spadały suche gałęzie,
m.in. naprzeciw parku z fontanną przy ul. Sobieskiego.

Tego dnia straż pożarna wypompowywała wodę
z piwnic i garaży przy ul.
Grunwaldzkiej, ale te zdarzenia nie miały związku
z Zagórzanką, tylko z niedrożną kanalizacją burzową,
częściowo z winy właścicieli
niektórych posesji.
Jak stwierdził Adam Pacek, największe zagrożenie
zalania terenu nad rzeką istniało w rejonie ulicy Abrahama i Dąbrowskiego, na wysokości siedziby Caritas, a także
na jazie w parku przy ul. Starowiejskiej oraz dalej, poniżej
stawu. Zagórzanka mogła też
wylać m.in. przy tunelu pod
torami kolejowymi w sąsiedztwie Urzędu Miasta.
- Mamy przygotowane
worki z piaskiem, służby są
cały czas w pogotowiu – powiedział nam Adam Pacek.
W związku z ulewnymi
deszczami, pod numerami
telefonów: 58 679-65-89
oraz 58 679-65-80 można
było zgłaszać informacje o
wystąpieniu lokalnych podtopień, zalań posesji, ulic,
niedrożności
studzienek
kanalizacyjnych. Mamy nadzieję, że sytuacja się nie
powtórzy, ale na wszelki
wypadek podajemy te numery telefonów.
AK.

Inwestycje na sesji
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jak przyjęcie regulaminu
wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach miejskich,
przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego Rumi oraz
połączenia samorządowych
zakładów budżetowych w
budżetowy Zakład Nieruchomości Komunalnych w
Rumi. Burmistrz proponuje,
aby połączyć dwie instytucje
– Administrację Budynków
Komunalnych oraz Cmentarz Komunalny w jeden zakład, co zdaniem burmistrza
usprawni pracę obu jednostek, a zwłaszcza zarządu
cmentarza. Czy zgodzą się
na to radni, nie wiadomo.

Kolejny krok do rozpoczęcia inwestycji

Marszałek Mieczysław Struk i burmistrz Redy, Krzysztof Krzemiński.

Radni będą dzisiaj obradować

Dzisiaj (czwartek) o
godz. 13.00 w sali obrad
Urzędu Miasta w Rumi
rozpocznie się sesja Rady
Miejskiej. Głównym tematem obrad będą miejskie inwestycje.
Radni wysłuchają sprawozdania przewodniczącego
Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej Floriana Mosy oraz wystąpienia
zastępcy burmistrza Rumi
ds. inwestycji, Ryszarda
Grychtoła. Zaplanowano
też dyskusję o tym, co udało się zbudować i jakie są
dalsze plany inwestycyjne
władz miasta.
W porządku obrad znalazły się ponadto takie sprawy,

Zagórzanka ledwo mieściła się w swoim korycie.

Nie wiadomo też, czy zaakceptują pomysł burmistrza
na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej przy ul. Lipowej, stanowiącej własność
gminy Rumia oraz na zamianę nieruchomości zabudowanej przy ulicy Sobieskiego (w
drodze przetargu).
To tylko niektóre z zaplanowanych tematów. Sesja
jest otwarta dla mieszkańców i każdy zainteresowany
może przysłuchiwać się obradom.
W zeszłym tygodniu na
tej samej sali odbyło się
spotkanie
przedstawicieli
organizacji pozarządowych
z burmistrzem miasta. Więcej na ten temat w kolejnym
wydaniu gazety.
AK.

Wkrótce rozpocznie się przebudowa drogi z Rumi do
Redy, ulicami Towarową, Cegielnianą i Leśną. Niedawno
pisaliśmy o wyłonieniu wykonawcy inwestycji, czyli firmy
SKANSKA. W zeszłym tygodniu w Urzędzie Miasta w Redzie podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego.
- Kwota 37 mln złotych
ze środków Unii Europejskiej pozwali zrealizować
to ważne przedsięwzięcie – mówi marszałek województwa
pomorskiego
Mieczysław Struk, który
wspólnie ze starostą powiatu wejherowskiego Józefem Reszke, burmistrzem
Rumi Elżbietą Rogala-Kończak i burmistrzem
Redy, Krzysztofem Krzemińskim podpisał umowę
na dofinansowanie. W spotkaniu uczestniczył również
Witold Reclaf, przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.

- To jest przedsięwzięcie
ważne z punktu widzenia
całego regionu – powiedział
marszałek. - Drogą krajową przez Rumię i Redę
przejeżdża 70, a nawet 80
tysięcy pojazdów dziennie,
więc wybudowanie drugiej
trasy pozwoli usprawnić
komunikację. Zwłaszcza w
sytuacjach ekstremalnych,
na przykład kiedy ma miejsce jakiś wypadek.
Harmonogram przewiduje realizację inwestycji
w ciągu trzech lat. Obejmie
nie tylko drogę, ale i podziemną infrastrukturę oraz

tunel. Trzeba będzie przełożyć fragment torów.
Nowe połączenie będzie
biec z Rumi do Redy ulicami Towarową, Cegielnianą, Leśną i Gniewowską, a
kończyć się już za Redą - na
drodze nr 6, dokąd będzie
prowadzić przez ulicę Drogowców.
Roboty rozpoczną się
jesienią w Rumi. Nadzorowaniem budowy zajmie
się Starostwo Powiatowe,
które jest partnerem wiodącym umowy.
DG.

EKONOMIA I EKOLOGIA
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Jesienna oferta
Kasy Stefczyka
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 nominalne

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 korzystać 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.

Natura 2000 – ochrona ptaków i ich siedlisk

Inwestycje nie muszą
oznaczać degradacji
„Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000,
oceny oddziaływania na
środowisko i zrównoważony rozwój” to temat II
seminarium dla dziennikarzy, które odbyło się
we wrześniu w Gdańsku.
Celem spotkania, które
zorganizowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska było przekazanie
wiarygodnych informacji
o tym, co kryje się pod hasłem „NATURA 2000”
Grupa
specjalistów
przedstawiła szereg prezentacji, których głównym
celem było odrzucenie mitu,
iż NATURA 2000 hamuje
realizację wielu inwestycji
budowlanych oraz stwarza
dodatkowe problemy.
Przedstawiciele RDOŚ
starali się przekonać, jak
istotny jest zrównoważony
rozwój środowiska. To my
jesteśmy odpowiedzialni za
losy przyszłych pokoleń.
Nie możemy myśleć tylko
o sobie i o tym, co „tu i teraz”,
ponieważ ze środowiska
będą korzystać również nasze dzieci i wnuki, a później
następne pokolenia. Warto
się nad tym zastanowić i pozostać konsekwentnym przy
podejmowaniu decyzji.
Podstawą realizacji hasła “Natura 2000” jest kompromis między realizajcą
nowoczesnych inwestycji a
ochroną naturalnego środowiska. Żeby realizować
projekt, inwestorzy powinni współpracować z instytucjami, zajmującymi się
ekologią.Dzięki odpowiedniej współpracy jesteśmy
w stanie zrealizować każde

przedsięwzięcie tak, aby
nam służyło i nie zagrażało
środowisku.
Dobrym przykładem jest
inwestycja,
prowadzona
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i
Autostrad w Gdańsku.
Przygotowując się do budowy mostu na Wiśle, GDDKiA musiała podjąć niezbędne działania, związane
z ochroną siedlisk lęgowych
ptaków chronionych, występujących na terenie planowanej inwestycji.
Przedsiębiorstwo nawiązało współpracę z Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska i zgodnie z zaleceniami tej instytucji, GDDKiA przeprowadziła tzw.
kompensację przyrodniczą.
Chodziło o zniwelowanie
strat związanych z niszczeniem miejsc lęgowych ptaków.
Kompensacja
polegała na ustawieniu na rzece
dwóch zakotwiczonych barek, które miały stanowić
miejsce gniazdowania chronionych gatunków ptaków.

Odpowiednio przygotowane
sztuczne wyspy spełniły
swoje zadanie.
Projekt się udał. Ptaki
zaakceptowały
sztuczne
wyspy, a wydatki związane z realizacją kompensacji
przyrodniczej okazały się
niewielkie w stosunku do
kosztów całej inwestycji.
Ten przykład jest dowodem na to, iż sprawna
komunikacja obu instytucji, wzajemna pomoc i zrozumienie doprowadziło do
szybkiej realizacji inwestycji. Obie strony osiągnęły
swój cel. Nie ucierpiało na
tym środowisko.
Projekt „Natura 2000
obejmuje głównie ptaki i
ich siedliska, ale również
szeroko rozumiane środowisko w którym żyjemy.
Dlatego warto dowiedzieć się czym jest „Natura 2000”. Można to zrobić
za pośrednictwem strony
internetowej GDOŚ: www.
gdos.gov.pl
Agnieszka Pesta

Natura 2000 w Polsce

Polska zobowiązała się do wyznaczenia na swoim terytorium sieci Natura 2000 w Traktacie ateńskim z 16 kwietnia 2003 r., stanowiącym podstawę prawną przystąpienia
Polski i dziewięciu innych krajów do Unii Europejskiej.
Do końca 2008 r. rząd Polski wyznaczył w drodze rozporządzenia 141 obszary specjalnej ochrony ptaków oraz
wysłał do Komisji Europejskiej 364 propozycje specjalnych
obszarów ochrony siedlisk. 30 października 2009 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przesłał do Komisji
Europejskiej listę 466 nowych obszarów. W rezultacie siedliskowa część sieci wzrosła do 823 obszarów pokrywających ok. 11 proc. powierzchni Polski. 18 maja br. organizacje pozarządowe ogłosiły aktualizację listy, zawierającą
33 obszary niezbędne jeszcze do utworzenia i 22 obszary,
których granice powinny być powiększone.

Zapraszamy zatem do
oddziału w Rumi
ul. Dąbrowskiego 4,
tel. 58 771 07 31.
Tekst sponsorowany
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W dniu ślubu wszystko musi być idealne

Od sukni i welonu po tańce do świtu
Ślub i wesele to wielkie przedsięwzięcie dla nowożeńców i ich rodziców. Tym bardziej, że w ostatnich latach
ceremonie ślubne mają coraz bogatszą oprawę. Większość
par chce, aby ich uroczystość była wyjątkowa i niezwykła.
Realizację marzeń ułatwiają filmy, programy telewizyjne,
czasopisma i strony internetowe – wszystko to pełne pomysłów i inspiracji. Nie brakuje też instytucji, które pomogą
pomysły wprowadzić w życie.
O przygotowaniach do
ślubów, których w sierpniu,
we wrześniu i w październiku jest szczególnie dużo,
pisaliśmy już przed tygodniem, zdradzając ciekawostki z salonu fryzjerskiego i gabinetu kosmetyczki,
oczywiście w Rumi. Kontynuujemy temat, choć z pewnością go nie wyczerpiemy.
Przekonaliśmy się bowiem,
że to temat – rzeka.

Suknia jak z bajki

Jednym z najważniejszych elementów ślubu jest
odpowiedni na tę okazję
strój. Niemal każda panna
młoda, zwłaszcza zawierająca małżeństwo przed ołtarzem, pragnie wystąpić w
długiej tradycyjnej sukni,
białej lub kremowej.
- Od dobrych kilkunastu
lat królują suknie ślubne,
przypominające strój królewny z bajki - mówi Żaneta Miler, właścicielka salonu w centrum Rumi, która
szyje m.in. suknie ślubne.
– Szeroki dół, typu
bombka, obcisły gorset, na
ogół bez rękawów i bez ramiączek – to ulubiona, chociaż oczywiście nie jedyna
wersja sukienki. Pojawiają

się też inne wzory i fasony,
prostsze i skromniejsze, ale
w tym roku obserwuję powrót do sukni bardzo bogato zdobionych.

Cyrkonie i koronki

Jak mówi pani Żaneta,
panny młode lubią cyrkonie, czyli połyskujące
kryształki, naszywane lub
naklejane na sukienki, rękawiczki, welon.
Najbardziej modne i poszukiwane są oryginalne
cyrkonie
Swarovskiego,
często jednak zastąpione
tańszymi błyskotkami.
- Suknie ozdabiamy też
koronkami,
sztucznymi
kwiatami – mówi Żaneta
Miler, która pomaga paniom wybrać najwłaściwszy fason. Wiadomo, że nie
wszystko pasuje do określonej urody i sylwetki. – Panie czasem wybierają nie
najwłaściwszy wzór sukni,
ale na ogół udaje mi się
je przekonać, że w innym
będą
wyglądały
lepiej.
Zresztą, w salonie mam
dużo gotowych sukienek,
które można przymierzyć
i wybrać jedną z nich albo
zamówić podobną.
Tylko pozornie wydaje

się, że większość sukienek
jest bardzo podobnych,
wręcz takich samych, ale
to nieprawda. Wystarczy
przyjrzeć się strojom w tym
lub innym salonie, aby się o
tym przekonać.

Nie tylko biel

- Nowością są kapelusze
zamiast welonów, coraz
mniej jest też śnieżno białych strojów – mówi pani
Żaneta. – Panie najczęściej
wybierają ecrü, bywają
suknie
bladoniebieskie,
ale szyłam też do ślubu sukienkę biało-czarną, bardzo elegancką.
Sukienka uszyta w rumskim salonie kosztuje razem z materiałem od 500
złotych w górę, zależnie od
jakości wybranej tkaniny,
od stopnia trudności, ilości
ozdób, itp. Wiadomo, że gotowe suknie, kupowane w
droższych salonach, często
sprowadzane zza granicy
kosztuję po kilka tysięcy
złotych.

Staranne przygotowania

Osobny temat, wcale nie
łatwy i nie mniej kosztowny, to ubiór pana młodego.
Garnitur, kamizelka, buty,
specjalna koszula, koniecz-

Pary młode zamawiają na ogół na ślub fotografa i kamerzystę.
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Fot. Wojtek Hintzke

Żaneta Miler ma w swoim salonie gotowe, uszyte przez siebie sukienki, ale przyjmuje też indywidualne zamówienia.

nie z mankietami na spinki, to tylko najważniejsze
elementy stroju. No i buty,
które nie tak łatwo znaleźć.
Wie o tym dobrze Monika
Baranowska z Rumi, która we wrześniu stanęła na
ślubnym kobiercu.
- Sukienkę ślubną wypożyczyłam, bo tak jest znacznie łatwiej i wygodniej,
ale odpowiednich butów i
dodatków szukałam długo
– opowiada pani Monika. –
Dużo czasu i wysiłku kosztowało nas też skompletowanie stroju mojego męża.
Wydaliśmy na to więcej
pieniędzy niż na moją sukienkę i dodatki.
Przygotowania do ślubu
tej pary trwały ok. ośmiu
miesięcy. Jak mówi Monika Baranowska, najwięcej
czasu zajęły formalności w
kościele oraz nauki przedmałżeńskie. Ważne było też
znalezienie lokalu na przyjęcie weselne, bo większość
sal jest zarezerwowana na
wiele miesięcy z góry.
- Aby skrócić czas oczekiwania
zdecydowaliśmy
się na ślub i wesele w piątek – wyjaśnia niedawna
panna młoda. – Staraliśmy
się, żeby przyjęcie było tradycyjne, z dobrą muzyką na
żywo.
Najważniejsze było, aby
gościom smakowało jedzenie, no i żeby niczego nie
brakowało. Mam nadzieję,
że udało się osiągnąć cel. To
była duża radość i satysfakcja po stresujących przygotowaniach.

Ogniomistrz na weselu

Tradycyjne wesela ustępują jednak coraz częściej
nowoczesnym przyjęciom z
wyszukanymi potrawami i
pokazami.
– Bardzo często młoda
para organizuje dla swoich
gości pokazy tancerzy, barmanów, a nawet ogniomistrzów - informuje Monika
Falkowska-Knap z restauracji i hotelu „Falko” w
Rumi. - Zatrudnione na ten
wieczór animatorki zajmują się dziećmi. Goście mogą
częstować się kolorowymi
drinkami przygotowywanymi przez barmanów albo
czekoladą prosto z czekoladowej fontanny.

Wspomnienia z dzieciństwa

Częstym punktem programu są prezentacje multimedialne, dotyczące pary
młodej, ich dzieciństwa i
dorastania. Bardzo popularne jest też efektowne
wykonanie pierwszego tańca przez nowożeńców. Młodzi zapisują się na kursy
lub wynajmują prywatnych
choreografów. Ćwiczą przez
kilka miesięcy, żeby pierwszy taniec był idealny.
Dwie
najważniejsze
kwestie podczas wesela to
jedzenie i muzyka.
– Nawet doskonałe jedzenie nie zapewnia weselu
powodzenia, jeśli DJ lub zespół jest kiepski – opowiada pani Monika. - Niektóre
pary młode sprowadzają
zespoły nawet z odległych
regionów Polski. Zdecydowanie częściej zatrudniany
jest jednak DJ, który pusz-

cza uniwersalną muzykę,
idealną dla starszych i
młodszych gości.

Krem zamiast rosołu

Para młoda martwi sie
najczęściej, czy nie zabraknie jedzenia. Dlatego
potraw jest nadal dużo,
ale zamiast tradycyjnych
dań wybierane są bardziej
wykwintne i lżejsze. Na
przykład nieodzowny kiedyś rosół zastępowany jest
kremami. Często na stołach
pojawia się menu, aby goście wiedzieli, co będę jedli
tego wieczoru.
- Na życzenie przygotowujemy zestawy wegetariańskie lub zestawy dla
osób uczulonych na niektóre produkty – mówi pani
Monika Falkowska-Knap.
Każde wesele ma dokładnie opracowany scenariusz, w którym nie może
zabraknąć
tradycyjnych
oczepin o północy. Wszystko planuje się przez wiele
miesięcy, ponieważ salę
trzeba zarezerwować nawet
półtora roku wcześniej. –
Większość terminów w wakacje przyszłego roku jest
już zajętych – mówi Monika Falkowska-Knap.

Plaża na sali

Jeśli chodzi o wystrój sali
weselnej, nadal królują beże,
róże, bordo i złoto.
– Zdarzają się nam jednak nietypowe zamówienia
– mówi M. Falkowska-Knap
i jako przykład podaje salę w
czerwono-czarnych kolorach
z czarnymi piórami na stoCiąg dalszy na str. 9
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W dniu ślubu wszystko musi być idealne

Szkot rodem z Rumi

Zagrał na dudach na
uroczystości ślubnej
Mariusz Klein po raz drugi pojawił się w rumskim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w tradycyjnym szkockim
stroju z kiltem w kratę, aby zagrać na dudach. Dzięki temu
ślub jego kuzynki Joanny Daty i Bartłomieja Hachaja miał
niezwykłą oprawę muzyczną. Mariusz był również świadkiem pary młodej.

Aleksandra Kocel i Michał Zaremba w plenerze.

Fot. Wojtek Hintzke

Dokończenie ze str. 8
łach. Zdarzyła się także uroczystość w stylu plażowym.
– Przed hotelem i wewnątrz rozsypany został
piach, rozstawiono małe latarnie morskie, każda ozdoba związana była z plażą i
morzem – wspomina pani
Monika.
Zmianą w dekoracjach
jest odejście od tradycyjnych
balonów. Zamiast nich wykorzystywane są sztuczne
i świeże kwiaty, tiule oraz
inne tkaniny. Modne stało
się również ustawienie kilku
mniejszych stołów zamiast
jednego, długiego stołu.

Przebierańcy o północy

Wiele różnych zwyczajów weselnych widział Wojciech Hintzke, fotograf.
Do ciekawszych momentów należy pojawienie się
na weselu grupy przebieREKLAMA

Tani-Fotograf.pl

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

Tel.: 502 178 344

rańców, co zdarza się na
wsiach i związane jest ze
starą tradycją kaszubską.
Podobno dawniej po północy wpuszczało się na wesele ludzi, czekających pod
chatą, na ogół uboższych
mieszkańców wsi.
- Fotograf, podobnie jak
kamerzysta, wynajmowany
jest na cały dzień – tłumaczy W. Hintzke. – Rejestrujemy przygotowania do
ślubu, dojazd do kościoła,
samą uroczystość, no i wesele. Nie robi się zdjęć na
poprawinach, ale za to niemal wszystkie pary zamawiają sesję w plenerze. I tu
pole do popisu jest ogromne.
Nowożeńcy fotografują
się na nadmorskiej plaży,
w parkach, ogrodach, przed
pałacami i zabytkowymi
budowlami, ale również

przed wiejską chatą, na
moście, w pociągu, a nawet
na… stacji benzynowej albo
w centrum handlowym,
tyle, że jeszcze zamkniętym
dla klientów.
Wynajęcie fotografa na
dzień ślubu i na plener to
koszt minimum 1500 zł.

Najważniejszy dzień

Dodatkowymi elementami ceremonii małżeńskiej,
które zmieniają się z upływem lat i pod wpływem
mody, są wiązanki ślubne
i wystrój kościoła, obrączki,
zaproszenia,
samochody,
prezenty, a na koniec podróż poślubna.
Najważniejsze, żeby nie
stresować się za bardzo
drobiazgami i umieć się cieszyć z tego ważnego dnia.
Jednego z najważniejszych
w życiu.
BaK, AK.

Mariusz Klein zagrał na dudach na ślubie kuzynki, na którym był również
świadkiem. Z tyłu państwo nowożeńcy: Joanna Data i Bartłomiej Hachaj, którym przy okazji serdecznie gratulujemy, życzący dużo szczęścia i miłości!
O rumianie, który został
Szkotem pisaliśmy w lipcu br., kiedy Mariusz Klein gościł na ślubie swoich
przyjaciół. Wówczas także
pięknie zagrał na dudach, a
tej umiejętności nauczył się
w Wielkiej Brytanii, gdzie
mieszka od kilku lat.
Przypomnijmy, że 25-letni rumianin zainteresował
się tym instrumentem kiedy jeszcze był w Polsce. Po
wyjeździe do pracy do Anglii, kupił dudy, mimo, że
kosztują sporo (za podobną
kwotę można kupić samochód). Pan Mariusz zaczął sam uczyć się trudnej
sztuki gry na dudach. Tym
trudniejszej, że rumianin
nie grał wcześniej na żadnym instrumencie.
- Trudność polega m.in.
na tym, że palcami trzeba przykrywać i odkrywać
otwory, tak jak w grze na
drewnianej fujarce, a jednocześnie
wdmuchiwać
powietrze do worka tak,
aby utrzymywać cały czas

stabilne ciśnienie – tłumaczy pan Mariusz. – Trzeba
umieć czytać nuty i uczyć
się ich na pamięć, ponieważ
na szkockich dudach gra
się stojąc albo maszerując.
Nie ma więc możliwości patrzenia w nuty.
W opanowaniu tej sztuki pomógł Jock Lanodon,
poznany w Anglii Szkot.
Dzięki niemu Mariusz Klein w ciągu kilku miesięcy
nauczył się grać na dudach
(a nie kobzach, jak często
mylnie nazywają ten instrument Polacy). Normalnie taka nauka trwa kilka
lat.
Ambitny Polak dostał
się do typowego szkockiego
zespołu Caledonian Pipes
and Drumsa. Gościnnie występował także w 19 Regimencie Szkockim (formacja
wojskowa) w Larkhill.
Wcześniej pan Mariusz
wydał kolejne kilka tysięcy
funtów na specjalny ubiór –
mundur szkocki, oczywiście
z nieodłącznym kiltem w

kratkę. Oprócz niego dysponuje cywilnym strojem, w
którym gra na różnych uroczystościach w Trowbridge,
gdzie mieszka. Razem ze
starszym kolegą Kevinem
Gill są oficjalnymi dudziarzami w tym mieście, dbającymi o oprawę muzyczną
ważnych ceremonii.
Mariusz Klein interesuje się kulturą Szkocji. Ma
nadzieję nauczyć się języka
szkockiego, zupełnie innego
od angielskiego.
- Mieszkam w Anglii, ale
często bywam w Szkocji i
poznaje ten piękny kraj coraz lepiej – mówi M. Klein.
Pan Mariusz bywa także w Rumi. Przyjeżdża
spotkać się z rodzicami w
domu na rumskim Lotnisku, a także z koleżankami
i kolegami, których ma w
naszym mieście wielu.
- Może kiedyś wrócę do
Polski i założę własny zespół – zastanawia się dudziarz.
A. Kuczmarska
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Nowelizacja w wersji związków rewizyjnych Można się pozbyć niepotrzebnych sprzętów

Projekt ustawy
trafił do kosza
O projekcie ustawy o
działalności
spółdzielni
mieszkaniowych, opracowanym przez środowisko
związków
rewizyjnych
„Gazeta Rumska” pisała dwukrotnie (nr 6/7 z 2
czerwca br. i nr 15/57/ z 29
lipca br.).
Ustawa ta miała zastąpić ustawę o spółdzielniach
mieszkaniowych
uchwaloną 15 grudnia
2000 r. i obowiązującą do
dzisiaj. Z przepisów obwiązującej ustawy skorzystały
tysiące spółdzielców w naszym kraju, stając się hipotecznymi właścicielami
swoich mieszkań.
Na temat wspomnianego projektu nowelizacji
ustawy Sejm debatował 23
września br. Posłowie odnieśli się do uzasadnienia
wygłoszonego przez przedstawiciela wnioskodawcy.
Wiele zapisów tego projektu nie wytrzymuje krytyki,
ponieważ po wprowadze-

niu w życie umniejszyłyby one uprawnienia spółdzielców.
W wypowiedziach posłów padały stwierdzenia,
że projekt ten jest „żywcem wyjęty z poprzedniej
epoki” i jest ustawą dla
prezesów spółdzielni, a nie
dla członków - właścicieli
spółdzielni.
I choć dalsze prace nad
przepisami spółdzielczymi
są konieczne - co przyznają znawcy tematu - uchwalenie ustawy opartej o
propozycje związków rewizyjnych byłoby krokiem
wstecz. Nie będzie zatem
dalszych prac nad projektem tej ustawy.
Będą natomiast trwały
prace nad projektami poselskimi i projektem rządowym.
Więcej na ten temat
w następnym numerze
„Gazety Rumskiej”.
R.

WADEMEKUM
SPÓŁDZIELCY
Zmiany przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które weszły
w życie 31 lipca 2007 r.
były dalszym krokiem w
kierunku upodmiotowienia członków spółdzielni.
W oparciu o jej przepisy, członek spółdzielni ma
być autentycznym gospodarzem swojej spółdzielni,
mieć wpływ na jej funkcjonowanie poprzez kontrolę
jej statutowych organów zarządu i rady nadzorczej.
Prawa członków spółdzielni zostały ujęte w
Rozdziale 1 1 tej ustawy.
Art. 8.1. - Członek spółdzielni
mieszkaniowej
ma prawo otrzymania
odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał
organów spółdzielni i protokołów obrad organów
spółdzielni,
protokołów
lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz
faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z
osobami trzecimi.
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2. Koszty sporządzania
odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem
statutu i regulaminów
uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa
członek wnioskujący o ich
otrzymanie (Dz.U. z 2007
r. Nr 125, poz. 873).
Ponadto,
wcześniejsza
nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
i niektórych innych ustaw
z czerwca 2005 r. ( Dz. U. z
2005 r. Nr 122, poz. 1024),
wprowadziła w Art. 3 ustawy
- Prawo spółdzielcze zapis:
Przepisy karne - Art.
267d. par. 1:
„Kto, będąc członkiem
organu spółdzielni albo
likwidatorem,
ogłasza
dane nieprawdziwe albo
przedstawia je organom
spółdzielni, władzom państwowym, członkom spółdzielni lub lustratorowi,
podlega grzywnie, karze
ograniczenia
wolności
albo pozbawienia wolności
do lat 2.”

Wystawki – już od jutra

W piątek 1 października w Rumi
rozpoczną się jesienne wystawki, czyli zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Terminy wystawek są zgodne z
dniami wyznaczonymi na odbiór odpadów segregowanych przez firmę, z którą mieszkaniec ma podpisaną umowę
na odbiór śmieci. Wyjątkiem jest firma
Metalpol, która przeprowadzi zbiórkę
odpadów 30 września i 7 października.
Jak czytamy w komunikacie na stronie internetowej Urzędu Miasta,
odpady wielkogabarytowe
na terenach zabudowy jednorodzinnej winny być wystawione przed posesję, a w
rejonach zabudowy wielorodzinnej do podstawianych
w tym celu kontenerów lub
przy pergoli śmietnikowej.
Niepotrzebne
sprzęty
należy wystawić w sposób
nie utrudniający ruchu pieszym i pojazdom. Co ważne, zbiórka odpadów będzie

REKLAMUJ
SIÊ W
NASZYM
TYGODNIKU

GAZETA
RUMSKA
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

odbywała się od godzin
porannych wyznaczonego dnia i sprzęty wystawione później nie zostaną
już zabrane. Wskazane jest
więc wystawianie odpadów
dzień wcześniej, nie później
jednak niż do godz. 7.00
w dniu wyznaczonym na
zbiórkę.
Przypomnijmy, że możemy wystawiać:
- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego
(lodówki, pralki, kuchenki,
piecyki, armatura sanitar-

Niepotrzebne sprzęty gospodarstwa domowego lub
stolarkę budowlaną należy wystawiać przy pergoli
śmietnikowej lub wrzucać do kontenerów.

na, odkurzacze), meble,
- sprzęt elektroniczny
(radia, telewizory, komputery),
- stolarkę budowlaną,
- opakowania i inne
materiały o dużych rozmiarach.
Inne odpady, takie jak
gruz, odpady zielone, aku-

mulatory, eternit, papa,
pojemniki z olejami i innymi substancjami – nie będą
zbierane.
Dokładny harmonogram
wywozu odpadów wielkogabarytowych
znajduje
się na stronie internetowej: www.um.rumia.pl ochrona środowiska.

Ogłoszenia drobne
Sprzedam zestaw wypoczynkowy 3+2, ciemna śliwka, całość skóra oraz zestaw
wypoczynkowy 3+2+1 jasny
beż, skóra włoska-zamsz.
Sprzedam też dużą ławę
ciemny orzech - blat zielony
marmur (duża). Wymienione rzeczy są w stanie idealnym, cena do negocjacji.
Kontakt pod nr tel.:
606-623-762, 58 671-99-49
***
Sprzedam piekarnik elektryczny Amika, do zabudowy, kolor biały, stan dobry.
Kontakt pod nr tel.:
660-056-90, 58 771-17-38
***
Sprzedam
szafę
3-drzwiową B&W typ Klipper, stan idealny. Cena do
uzgodnienia.
Kontakt pod nr tel.:
609-75-913
***
Przyjmę reklamę na
ogrodzenie posesji, w dobrym punkcie Rumi.
Kontakt pod nr tel.:
58 782-22-71
***
Sprzedam
mieszkanie
(bez pośredników) - Reda
centrum, Łąkowa, mieszkanie 2 -pokojowe/II p. 33 m
kw, balkon, okna plastikowe,
do zamieszkania od zaraz.

Kontakt pod nr 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
wnęką na DVD, oszklony
dół / 250 zł.
Kontakt pod nr tel.:
58 671-91-96
***
Sprzedam kanapę dwuosobową
żółto-niebieską,
cena 400 zł.
Kontakt pod nr tel.:
697-088-671.
***
Wynajmę kawalerkę w
centrum Rumi, stare budownictwo. Pokój (22 m), kuchnia (8 m), łazienka (7 m),
pełne umeblowanie. Brak
ciepłej wody (można podłą-

czyć bojler), ogrzewanie piecem kaflowym, nowe okna
plastikowe, piwnica. Własne
liczniki. Cena 450 zł + opłaty
Kontakt pod nr tel.:
502-178-344
***
Sprzedam łóżko piętrowe,
drewniane + materace (sprężynowe) + skrzynie na pościel. Stan dobry, cena 300 zł.
Kontakt pod nr tel.:
500-016-614
***
Sprzedam
mieszkanie
40-metrowe w Gdyni-Cisowej, w bardzo dobrym
punkcie (blisko kolejka,
autobusy, sklepy), nowe
budownictwo, dwa pokoje + aneks kuchenny, dwa
miejsca w hali garażowej.
Budynek ogrodzony. Cena
259 tys. zł.
Kontakt pod nr tel.:
781-830-808 po godz. 13.00.

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.: 58 710-96-11 od
poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.
Można też wysłać ogłoszenie pocztą elektroniczną na e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
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IMPREZY
Koncert jubileuszowy

Miejski Dom Kultury i
parafia Św. Józefa i Św.
Judy Tadeusza w Rumi
zapraszają na koncert z
okazji jubileuszu 25-lecia
pracy artystycznej Dariusza Wójcika (artysty
i dyrektora Teatru Otwartego) pt. „Przetańczyć całą
noc” w kościele na Zagórzu,
przy ul. Podgórnej.
Koncert odbędzie się w
najbliższą sobotę 2 października o godz.16.00.
Oto wykonawcy koncertu:
Mariola Kurnicka –
śpiew, Alicja Piotrowska
– śpiew, Miłosz Gałaj –
śpiew, Dariusz S. Wójcik
– śpiew, Marta Nanowska – skrzypce, Andrzej
Nanowski – fortepian.

Rumianka wygrała ogólnopolski konkurs plastyczny

Monika była najlepsza

Kalwaria na obrazach

W Dworku pod Lipami
przy ul. Mickiewicza 19,
7 października br. o godz.
18.00 zaplanowano wernisaż malarstwa Tadeusza
Trockiego pt. „Kalwaria
Wejherowska nocą”.

Wieczór rosyjski

10 października o godz.
17.00 w Domu Kultury
SM „Janowo” odbędzie się
wieczór rosyjski, a w
nim koncert multiinstrumentalisty Walerego Filipowa. Tego samego wieczoru spektakl Antoniego
Czechowa pt. „Jubileusz”
wystawi Miejski Ośrodek
Kultury w Kępicach.

Teatr w Janowie

Kolejny spektakl teatralny,
zatytułowany
„Spóźniona miłość czyli wyznania starego
belfra” – będzie można
zobaczyć 17 października o godz. 17.00 w Domu
Kultury SM „Janowo”
przy ul. Pomorskiej 11.
Wspomniany komediodramat zaprezentuje Mariusz Marczyk z Polskiej
Sceny Edukacji w Krośnie.

Chóry i organy

Mający wielu sympatyków, nie tylko w naszym
mieście, Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Religijnej odbędzie się w kościele
Najświętszej Marii Panny
Wspomożenia Wiernych w
Rumi w dniach 14,15,16
października 2010 r.
Warto już teraz zarezerwować w tych dniach czas
na spotkanie z muzyką organową oraz chóralną.

Od lewej: Alicja Went i Monika Kelm w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Na sąsiednim zdjęciu laureatki
z mamami.

Co roku, w ramach
ogólnopolskiej akcji
„Zachowaj
Trzeźwy Umysł”, organizowanej
przez
Fundację „Trzeźwy
Umysł”,
ogłaszane są konkursy dla
dzieci i młodzieży.
Po raz drugi w konkursie plastycznym
sukces
odniosła
uczennica z Rumi,

tym razem Monika Kelm. Jej praca
okazała się najlepsza spośród tysięcy
zgłoszonych prac.

Monika jest uczestnikiem zajęć w sekcji
plastycznej
Miejskiego
Domu Kultury, prowadzonej przez Beatę Went.
Konkurs w grupie szkół
podstawowych
odbywał
się pod hasłem „Życzę sobie…”. Ponieważ rumian-

ka tańczy na co dzień w
zespole Spinki, namalowała tancerkę odnoszącą
sukces. A zrobiła to na tak
pięknie, że jury uznało jej
prace za najlepszą. Dziewczynka została laureatką
nagrody głównej konkursu. Razem z mamą oraz z
panią Beatą wybrała się
do Centrum Olimpijskiego
w Warszawie, odebrać dyplom, gratulacje i nagrodę
rzeczową - wieżę RTV.
Razem z nią nagrodę

odbierała Alicja Went,
która w ub. roku była
zwyciężczynią
konkursu, a tym razem zdobyła
wyróżnienie.
Ponieważ
w grupie gimnazjalistów
hasło brzmiało „Życzę tobie…”, Ala namalowała
barwny tęczowy świat.
Wśród laureatów znalazły się też inne dzieci
i młodzież z Rumi, ponieważ oprócz sekcji plastycznej MDK, prace na
konkurs wysłały także

rumskie szkoły. Laureatami zostali również:
Marta Kozikowska i
Adrian Sosnowski Szkoła Podstawowa nr
1, Patrycja Nowacka –
Gimnazjum nr 1 i Angelika Rybarczyk - Szkoła
Podstawowa nr 10.
Kampania „Zachowaj
Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 roku
ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień.

Impreza w Galerii Rumia

Tomasz Jacyków opowiadał o modzie
Popularny stylista, Tomasz Jacyków,
gościł w Galerii Rumia. Odmienił wizerunek dwóch pań, wytypowanych we
wcześniejszym konkursie Metamorfozy,
a poza tym spotkał się z publicznością.
Panie wystąpiły na scenie w stylizacji dziennej i
koktajlowej. W przypadku
jednej z laureatek Tomasz
Jacyków postawił na bardzo rockowy styl, z krótkimi podkreślającymi nogi
tunikami i będącymi hitem
sezonu kaloszami.
Młodsza finalistka wystąpiła w miodowym futrze, a w wersji eleganckiej w czarnej, koktajlowej
sukience. Posiłkując się
strojem laureatek, a także
przykładami z publiczno-

ści, Jacyków opowiedział
zebranej w Galerii publiczności, co i jak należy nosić.
Publiczność, głownie panie, mogły się dowiedzieć
także o najnowszych trendach w makijażu i fryzjerstwie. Wizażystka z salonu
Marionnoud opowiedziała,
jak starała się podkreślić
urodę dwóch uczestniczek.
M.in. zaproponowała im
nieco odważniejsze kolory,
niż używają na co dzień.
Efekt był wspaniały.
AT.
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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

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

III - Nowo świadczone badania diagnostyczne
odpłatne

Sala gimnastyczna

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
12
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Mazury z nutką litewskiej kultury

W naszym cyklu prezentujemy kolejne wspomnienie minionego lata. Tym razem w podróż na wschód wybrała się
para młodych mieszkańców Rumi - Agnieszka Pesta (autorka tekstu) i Łukasz Bach. Celem wyprawy były Mazury
i sąsiednia Litwa.
Co roku Mazury przyciągają tysiące turystów.
Kraina tysiąca jezior, kusi
pięknymi widokami, dobrą
lokalną kuchnią i doborowym towarzystwem. Mazury to najwieksza atrakcja
żeglarska. Litwa, bliska
sąsiadka krainy jezior, jest
atrakcyjnym punktem podróży dla wiekszości Polaków. To kraj piaszczystych
wybrzeży, zielonych lasów,
pieknych jezior oraz bogatej spuścizny kulturowej.

Żeglarska stolica

Co roku Mikołajki przyciągają głównie miłośników
żeglarstwa i sportów wodnych. Największą atrakcją turystyczną są rejsy po
jeziorach.
Zdecydowanie
polecam rejs po Jeziorze
Śniardwy - to niezapomniana wycieczka, która zapiera dech w piersiach. Pozwala docenić ogrom i piękno
dzikiej natury.
Mikołajki sąsiadują z
terenami Mazurskiego Parku Krajobrazowego, gdzie
warto obejrzeć unikalną
faunę i florę. Ciekawym
miejscem jest park dzikich
zwierząt w Kadzidłowie,
gdzie można zobaczyć m.in.
jelenie, sarny, łosie, wilki,
bobry, żurawie oraz wiele
innych.

Wilczy szaniec

W samym sercu Mazur
znajdują się porośnięte lasem ruiny kwatery głównej
Adolfa Hitlera.To zamaskowane miasteczko kryje około
200 budynków: schrony, ba-

raki, 2 lotniska, elektrownię,
dworzec kolejowy i wiele innych obiektów. Na ówczesne
czasy było to idealna kryjówka, trudna do zlokalizowania,
niewidoczna dla samolotów.
Bunkry przeciwlotnicze były
to monumentalne budowle
nie do zniszczenia. Grubość
ścian dochodziła nawet do ok
6-8 m.
Idąc tropem miłośników
bunkrów oraz fortyfikacji
wojennych warto odwiedzić
Mamerki oraz Twierdzę
Boyen w okolicach Giżycka.

Żubry i akwedukty

W Giżycku, podobnie
jak w Mikołajkach kwitnie
żegluga śródlądowa. Miasto oferuje liczne szlaki
rowerowe, kajakowe, jak
również trasy spacerowe.
Pośród kilku rezerwatów
przyrody, bardzo ciekawy
jest Rezerwat Borski, gdzie
można spotkać żubry, ale
nie tylko. Giżycko może się
poszczycić zabytkami, takimi jak wspomniana Twierdza Boyen, Wieża Ciśnień,
most obrotowy czy XIX-wieczne kamieniczki.
W Stańczykach można podziwiać akwedukty
Puszczy Romnickiej, które
powstały w okresie I wojny
światowej. Stańczyki stały się ulubionym miejscem
amatorów skoków na linie,
jednak ostatnio zabronionych ze względu na zły stan
techniczny mostów,
Na Warmii i Mazurach
odwiedziliśmy również Świtą Lipkę, Mrągowo, Węgo-

Mikołajki i Jezioro Mikołajskie.

rzewo, Gołdap i Augustów.

Kościoły i cerkwie

Głównym punktem naszej podróży na Litwę było
Wilno - pełne życia, szybko rozwijające sie miasto.
Sercem Wilna jest starówka - jedna z większych i
rozleglejszych w Europie z
licznymi kościołami i cerkwiami oraz innymi wspaniałymi zabytkami, m.in.
kultury polskiej.
Stare Miasto sprawia
wrażenie bardzo czystej i
przejrzystej, co zrobiło na
nas duże wrażenie. Brukowane wąskie uliczki, kafejki, fontanny, skwerki,
wystawy, galerie, soczysta
zieleń – to wszystko podoba się mieszkańcom i turystom, których jest tu mnóstwo.
Obowiązkowym
punktem zwiedzania jest Katedra św. Stanisława, według tradycji wzniesiona w
miejscu pogańskiego gaju
w Dolinie Swintoroga, gdzie
oddawano cześć najważniejszemu bogowi pogańskiej
Litwy - Perkunowi. Ulica
Zamkowa, na której zobaczymi wiel starych i pięknych kamienic, poprowadziła nas do wileńskiego rynku
o nietypowym ksztacie leja.

Autorka artykułu na tle zamku w Trokach.
wieczu wierzono, iż umieszczanie świętych obrazów na
bramach i murach chroni
miasto, zabezpiecza miasto przed kataklizmami,
zwłaszcza zarazą i pożarami. Stąd obraz Matki Bożej, który stał się miejscem
kultu i pielgrzymek, m.in.
Polaków.
Wspaniałą placówką z
bogatą historią i dorobkiem
jest Uniwerstet Wileński jedna z najstarszych uczelni
we wschodniej Europie, założony w 1579 r. przez króla
Stefana Batorego. Ten rozległy kompleks zabudowań
można zwiedzać, podobnie
jak stary Cmentarz na
Rossie – miejsce spoczynku wielu słynnych Polaków
oraz grób- mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego
(Matka i serce Syna).

Cudowny obraz

Zamek na wyspie

Ostra Brama z cudownym obrazem Matki Bożej
Ostrobramskiej - to jedyna zachowana z dziewięciu
bram w murach obronnych
Wilna, wzniesionych na
początku XVI w.W średnio-

Kiedy zwiedzisz już najważniejsze zabytki Wilna,
warto pobłądzić po wąskich
uliczkach i zaułkach, porozmawiać z mieszkańcami
(którzy w większości znają
język polski), wziąć udział

Stare mosty w Stańczykach

Ostra Brama w Wilnie – najważniejsze miejsce podróży i pielgrzymek Polaków.

w nabożęństwie w języku
polskim, posiedzieć na parkowej ławeczce nad Wilią.

Można też popatrzeć na miasto z góry - z baszty Giedymina lub Góry Trzech Krzyży albo z wieży telewizyjnej,
najwyższej budowli Wilna.
Litwa posiada 5 parków narodowych. Jednym
z nich jest położny blisko
Wilna Historyczny Park
Narodowy Trakai. Obejmuje on m.in. tereny średniowiecznej stolicy Litwy.
Na największym jeziorze
Galve znajduje się wyspa z
zamkiem obronnym z XIV
wieku.
Troki były siedzibą Karaimów, mniejszości narodowej, która zachowała
odrębność religijną i kulturową. Można tam podziwiać
charakterystyczne
domy
karaimskie i świątynię, w
której jest muzeum.
Agnieszka Pesta

13

HISTORIA

Gazeta Rumska, nr 24 (66), 30 września 2010

Sylwetki wybitnych mieszkańców Rumi: Ksiądz Marian Prusak 1912-2008 (2)

Odważny kapłan, dobry człowiek
W domu przy ul. Majkowskiego na Lotnisku mieszkał odważny i dobry człowiek, patriota, wybitny kapłan, kapelan Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego,
ksiądz kanonik Marian Prusak, Ostatnie prawie trzydzieści lat życia spędził w naszym mieście. Pierwszą część artykułu o księdzu Marianie zamieściliśmy w poprzednim numerze gazety, a dzisiaj kontynuujemy wspomnienia o nim.
Cały artykuł zamieszczamy też na naszej stronie www.gazetarumska.pl
Ksiądz M. Prusak był
wujem Bożeny Kubrak-Świderskiej, która dziś
opiekuje się jego domem i
przechowuje po nim cenne
pamiątki. W tym samym
domu mieszkała cioteczna siostra księdza Anna
Bianga - mama pani Bożeny, która przez długie
lata prowadziła księdzu
dom.
Wszyscy w rodzinie
kochali księdza Marian
i lubili z nim przebywać,
ponieważ Wujeczek, jak
go nazywało młodsze pokolenie, był pogodną i
życzliwą osobą, gotową
wszystkim pomagać.

Spowiednik „Inki”

Jak już informowaliśmy, ksiądz kanonik był
ostatnim spowiednikiem
17-letniej „Inki” - Danuty Siedzikówny, sanitariuszki AK, więzionej
i straconej w Gdańsku.
Był świadkiem egzekucji
„Inki” oraz Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk”,
który tak jak Siedzikówna
był żołnierzem V Brygady
Wileńskiej
dowodzonej
przez Zygmunta Szendzielorza – „Łupaszko.
Trzy lata później ks.
Marian Prusak został skazany na 3,5 roku, z którego
wyszedł w maju 1953 roku.

Trudne więzienne warunki sprawiły, że pogorszył się stan zdrowia
księdza (cierpiał na choroby płuc), chociaż wpływ
na to miały również wcześniejsze
doświadczenia
wojenne.
Jako wikariusz w parafii Turośl w 1939 roku
ks. Marian uciekł przed
Niemcami do Czyżewa,
gdzie widział polskich żołnierzy zabitych podczas
kampanii wrześniowej.

Kapelan AK

Po powrocie do Turośli
musiał wraz z księdzem
proboszczem opuścić plebanię, nie mógł nosić sutanny, odprawiać mszy
św. Pomimo zakazu, dalej katechizował dzieci i
przygotowywał do I Komunii św. Ostrzeżony
przed aresztowaniem w
lutym 1941 roku uciekł do
Warszawy na Pragę i tam
ukrywał się pod nazwiskiem ,,Godlewski”.
W 1942 roku wstąpił do
konspiracji i otrzymał nominację na kapelana Armii
Krajowej. Podczas Powstania Warszawskiego odprawiał msze św. w piwnicach,
spowiadał powstańców i
ludność cywilną.
Po jednym z bombardowań przez tydzień leżał

przysypany pod gruzami,
zanim go szczęśliwie wydobyto i uratowano. Po
zakończeniu
powstania
został ewakuowany wraz
z personelem Szpitala
Dzieciątka Jezus do Milanówka.

Kaplica w domu

W Rumi, w której
mieszkał do 1971 roku
do śmierci w 2008 roku,
pamięta go z pewnością
wiele osób, zwłaszcza z
parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego oraz parafii św. Antoniego i bł.
Edmunda Bojanowskiego, w której ks. Marian
odprawiał msze święte i
uczestniczył w religijnych
uroczystościach, a także
spowiadał wiernych.
Będąc sędziwym i schorowanym kapłanem odprawiał msze święte głównie we własnym domu
przy ul. Majkowskiego na
Lotnisku, gdzie na piętrze, obok swojego pokoju
miał specjalnie urządzoną
kaplicę.

Modlitwa za księdza

O tym, jak go lubili i szanowali sąsiedzi
świadczy choćby fakt, że
po śmierci ks. Prusaka,
mieszkańcy
sąsiednich
domów na Lotnisku zło-

Od lewej: ks. Marian Prusak, obchodzący 70-lecie kapłańska, obok drugi
jubilat ks. Brunon Borowski (50-lecie kapłaństwa) oraz ks. Andrzej Gierczak,
proboszcz parafii w Rumi Białej Rzece, gdzie miała miejsce uroczystość.

Bohaterska śmierć „Inki”
W 2007 roku w wywiadzie
w
„Naszym
Dzienniku” ks. Prusak
opowiadał o egzekucji „Inki”w gdańskim więzieniu:
- Była bardzo spokojna.
Dopiero później dowiedziałem się, że nie składała wniosku o swoje
ułaskawienie. Ten mężczyzna, którego wcześniej
spowiadałem, był zdenerwowany, ona przeciwnie.
Nie było u niej widać

żadnego przerażenia. Zapamiętałem, że była ubrana
w białą sukienkę w biało-czarne desenie. Po jakiejś
pół godzinie zaprowadzili mnie do miejsca, gdzie
wykonywane były wyroki
śmierci. Bardzo przeżyłem
tę egzekucję. Przez tydzień
nie mogłem dojść do siebie.
(…)
„Inka” wraz z mężczyzną, którego też spowiadałem, nie pozwolili sobie

zawiązać oczu. Skazanym dałem krzyż do ucałowania. Po rozkazie „Po
zdrajcach narodu polskiego ognia”, wydanym
przez prokuratora w wojskowym mundurze, on
i ona krzyknęli: „Niech
żyje Polska!” i „Niech żyje
Łupaszko”. Padły strzały... Osunęli się. To nie
były pojedyncze strzały.
Na koniec podszedł oficer
z pistoletem i dobijał...

żyli się i zamówili 24
msze święte w intencji zmarłego księdza. W
dwóch rumskich kościołach odprawiono po 12
takich nabożeństw.
Ks. Prusak zmarł 3
stycznia 2008 r. w szpitalu w Wejherowie, w

wieku 96 lat, a pochowany został uroczyście w
rodzinnej parafii Lisewo
Kościelne.
Trzy dni po śmierci ks.
Mariana zmarła jego wieloletnia gospodyni i siostra
cioteczna, Anna Bianga.
- Kiedy tuż po śmierci

Wujka pytaliśmy mamę,
czy chce się z nim pożegnać, powiedziała, że nie
musi, ponieważ wkrótce się z nim spotka...
– wspomina Bożena Kubrak-Świderska.
Anna Kuczmarska

Ks.
Andrzej Gierczak
Ks.
Józef Paliwoda
Proboszcz parafii św. Antoniego i bł. E. Bojanowskiego
Proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego

Ksiądz Marian Prusak w młodości oraz pod koniec
życia.
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- Przez ostatnie pięć lat życia ksiądz Marian bywał w
naszym kościele i na plebanii. Wprawdzie niezbyt często, bo na to nie pozwalało mu słabe zdrowie, ale starał
się nas wspierać. Zasiadał w konfesjonale, słuchał spowiedzi, kilka razy odprawiał mszę świętą. W naszym kościele obchodził uroczyście 70-lecie kapłaństwa, bywał z
nami na Wigilii i innych uroczystościach..
Ks. Marian Prusak dużo się modlił za naszą parafię,
za co jestem mu wdzięczny. Mam wrażenie, że cieszyłem
się jego sympatią. Bardzo go ceniłem, ponieważ był to autentyczny kapłan, wspaniały ksiądz i życzliwy człowiek,
pogodny mimo cierpienia, które znosił bez słowa skargi.
Nie lubił powracać do swoich dramatycznych przeżyć, ani
rozmawiać o wojnie czy o latach spędzonych w więzieniu.

- Księdza Prusaka znałem właściwie słabo, bo odkąd
objąłem tę parafię, bywał tutaj rzadko, ale i tak zapamiętałem go dobrze jako bardzo oddanego sprawom kościoła
i ojczyzny. To był człowiek wielkiego ducha, wrażliwy,
oddany ludziom, chętnie im pomagający.
Bywał w naszym kościele na uroczystościach, ale pamiętam też spotkanie, kiedy ja byłem u księdza Mariana
w jego domu na kolędzie. Wtedy miałem okazję porozmawiać z nim, a później także z jego sąsiadami. Wiem, że
ludzie go bardzo szanowali, że teraz brakuje im księdza
Prusaka.
Byliśmy razem z księdzem proboszczem Gierczakiem
na jego pogrzebie pod Inowrocławiem. Zawsze, kiedy
przejeżdżam w pobliżu tego miejsca, modlę się za niego.

HISTORIA I REKREACJA
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WAŻNE TELEFONY Beka – rezerwat przyrody i dawna osada
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03

Pozostał krzyż i resztki fundamentów

Gdy dzisiaj mówimy Beka mamy na
myśli Rezerwat Przyrody Beka, założony w 1988 r. i zajmujący powierzchnię ok. 193 hektarów na Zatoką Pucką.
Nad brzegiem zatoki, w obecnym rezerwacie można łatwo zauważyć kilStraż Pożarna
ka wysokich drzew - to miejsce gdzie
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo- jeszcze w latach pięćdziesiątych XX w.
-Gaśnicza
istnienia osada Beka.
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 58 679-67-22

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
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 58 621-86-11
lub 801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 58 679-65-00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo,
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel. 58 677-63-00, 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-94-01
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
58 672-44-56
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy w Wejherowie
58 572-70-00, 572-73-00

Rezerwat Beka który
obejmuje fragment pradoliny rzeki Redy, razem
z jej ujściem, jest doskonale widoczny ze wzgórz
mrzezińsko-osłonińskich.
Podobnie jak w rezerwacie Mechelińskie Łąki, o
którym pisaliśmy przed
tygodniem, na terenie
rezerwatu Beka można
spotkać unikatowa roślinność, (m.in. słonorośla) i
ptaki. Jednak nie rośnie
tu mikołajek nadmorski.

Ptaki i morze

W okresie wiosennym
zakazuje się wstępu do
rezerwatu, ponieważ jest
to okres lęgowy ptaków.
Aby zapobiec zajmowaniu przez trzcinę nowych
powierzchni,
systematycznie się ją wycina.
Wypasane jest tu także
bydło. Stwarza się w ten
sposób dobre warunki do
zakładania gniazd przez
biegusa zmiennego, który
lubi niską roślinność.
Beka jest chętnie odwiedzana przez miłośników przyrody, można tu
obserwować ptaki , czasem zauważymy stadko
saren lub dzików. Jest to
doskonałe miejsce na wy-

poczynek, m.in. podczas
spacerów wśród szumu
fal. Spacerowiczom zdarza się tam znaleźć kawałki bursztynu.

Drewno i ryby

Nieistniejącą już dziś
oadę na starych mapach
zaznaczono w XVII wieku. W innych dokumentach
powiedziano,
że
Beka to folwark i kilka
chat, należących do dóbr
Osłonina. Gdy rzeka Reda
była spławna, był tu plac
składowy drewna, które
wywożono stąd w „daleki świat”. Okolice Beki
to także miejsce połowu
ryb, w tym łososi. Łódki
rybackie były tu niezbędne - służyły do połowu, ale
także do komunikacji.

Wagoniki ze żwirem

Nadal w rezerwacie
Beka, obok dawnej osady, widać pozostałości po
pomoście załadunkowym.
Drewniane słupy wybiegały daleko w zatokę, tak
aby mogły tu bezpiecznie
cumować małe statki.
Z pobliskiej żwirowni,
zarośniętej dzisiaj krzewami i drzewami, na ko-

Stara pocztówka z napisem Beka na łodzi świadczy o istnieniu takiej miejscowości.

niec pomostu biegł tor
wąskotorowy po którym
toczyły się wagoniki (lorki) wypełnione żwirem.
Załadowane żwirem szkuty, dostarczały go do wielu
miejsc, gdzie służył do budowy różnych obiektów.

Gdy w styczniu 1993
r. na Bałtyku szalał
sztorm, który zatopił „
Heweliusza”, na Bece
złamał ten stary krzyż.
Wiosną tamtego roku

Szkuty rewskie

Jeśli ktoś chce wybrać się do rezerwatu Beka na rowerze, do Kazimierza proponuję jechać ul. Kazimierską, natomiast z Kazimierza można wybrać jedną z kilku dróg
w stronę Beki.
Ulica Kazimierska, to stara historyczna droga, łącząca
Rumię z Kazimierzem. Mieszkańcy Kazimierza chodzili
lub jeździli tędy rowerami (albo bryczkami) do Rumi, do
szkoły, do kościoła, do ośrodka zdrowia. W moim dzieciństwie i młodości, rumianie jeździli tą drogą rowerami na
plażę do Rewy i Mechelinek lub chodzili do lasów dębogórskich na grzyby i jagody.
To bezpieczna i spokojna droga, chociaż wszystkie informatory proponują jazdę rowerem bardzo ruchliwą i
niebezpieczną ul. I Dywizji.
Co ciekawe, w latach sześćdziesiątych XX w. ulica I
Dywizji na odcinku od ul. Partyzantów w stronę Kazimierza jeszcze nie istniała. Były tam tylko pola i łąki.

Pomost i jego sąsiedztwo było miejscem, gdzie
podczas zimy stały na
kotwicy szkuty rewskie.
Podczas II wojny w 1945 r.
Rosjanie ostrzelali i zatopili niektóre z nich. Szkuta „Maria” została potem
wydobyta, natomiast „ Katherina” i „ Helena” pozostały w wodach zatoki na
zawsze. Dzisiaj po osadzie
Beka pozostały kamienie
fundamentowe
chałup
oraz drewniany krzyż.

stawiałem ten krzyż z
kolegami i naszymi rodzinami. Mimo oddalenia zawsze były tam
kwiaty.
Ryszard Hinc

Stara i spokojna ulica

REKLAMA

Przychodnie
NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
58 671-15-11, 671-58-88
NZOZ nr 3 ul. Katowicka 16
58 671-26-66
PMR Panaceum
ul. Katowicka 16
58 671-72-10
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 58-679-69-67

Grupa mieszkańców Rumi postawiła nowy krzyż w miejscu starego. Wśród
nich był autor artykułu.

15

SPORT

Gazeta Rumska, nr 24 (66), 30 września 2010

Piłka nożna

Orkan się rozpędza
Wyjazdowe zwycięstwo z Chemikiem Police 3-2
było trzecią z rzędu wygraną piłkarzy Orkana SSA.
Ruminie są już na
4 miejscu w tabeli i tracą do lidera zaledwie trzy
„oczka”.
Spotkanie w Policach
podopieczni
Jarosława
Kotasa rozpoczęli od wysokiego pressingu. Ataki
przyniosły efekt już w 6 minucie meczu. Atakujący do
końca rywala Adrian Stępień wywalczył piłkę, która znalazła się pod nogami
Przemysława Kazimierczaka. Ten stojąc tyłem do
bramkarza Chemika oddał
strzał nie dając szans do
obrony.
Po wyjściu na prowadzenie rumianie na więcej pozwolili policzanom. Po indywidualnym błędzie obrońcy
Orkana gospodarze wyrównali w 13 minucie. Niecałe
10 minut później ponownie
świetnie w polu karnym
znalazł się aktywny w całym
meczu Przemysław Kazimierczak i ponownie na prowadzenie wyszli rumianie.

REKLAMA
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Po przerwie wraz z upływem czasu przewaga gości
wzrastała.
Kiedy w 71 minucie
po indywidualnej akcji
bramkę na 3:1 zdobył
Błażej Adamus, a kolejne świetne okazje mieli
Michał Smarzyński i
Dawid Banaczek wydawało się, że nic złego rumianom w Policach już się
nie stanie.
Moment
zawahania
obrońców po udanej interwencji Kamila Biecke
spowodował jednak drugą
bramkę dla gospodarzy,
zdobytą w 86 minucie.
W emocjonującej końcówce żaden z zespołów już
nie zdobył bramki i trzecie
z rzędu zwycięstwo Orkana
stało się faktem.

Sędzia spotkania pokazał aż 8 żółtych kartek z
czego 5 zobaczyli zawodnicy
Orkana. Nie zauważył jednak nieprzepisowego ataku
na Pawła Dirdę, w efekcie
którego rumski obrońca doznał groźnego urazu nosa.
Po 8 kolejkach w tabeli
panuje duży ścisk. Prowadzi z 18 pkt. Bytovia Bytów. Orkan jest czwarty
(15 pkt.), a siódma Kaszubia Kościerzyna (13 pkt.), z
którą to rumianie zmierzą
się już w najbliższą sobotę na władnym stadionie. Początek meczu o
godz. 15.
Chemik Police – Orkan
2:3 (1:2)
1:0 – Kazimierczak (6
min.), 1:1 – Krawiec (13
min.), 1:2 – Kazimierczak
(22 min.), 1:3 – Adamus (71
min.), 2:3 – Jakubiak (86
min.)
Orkan: Biecke – Kowol, Dirda, Urbaniak
(28’ Bodzak), Kowalczyk
– Adamus, Stępień (75’
Prinz), Fera, Smarzyński (93’ Dziubiński) Banaczek – Kazimierczak
(91’ Szweda).
TM

Srebrny i brązowy medal Mistrzostw Polski w biegu na orientację

Nocą w nieznanym terenie
Tym razem rumscy
zawodnicy biegu na
orientację udali się do
Lidzbarka Welskiego,
by tam przetestować
mapy i tereny podczas XXXI Mistrzostw
Polski w Nocnym Biegu na Orientację i w
klasycznym biegu na
orientację. Mistrzostwa Polski wywołują
wiele emocji i wolę
walki w każdym zawodniku - to najważniejsze zawody dla
sportowców.
Tytuł
mistrza Polski jest
marzeniem każdego,
m.in. dla zawodników UKS „Siódemka”
Rumia.

Niewiele jest zawodów
rozgrywanych w nocy i tak
naprawdę start jest zawsze wielką niewiadomą.
Trener Benedykt Król z
niepokojem oczekiwał swoich zawodników na mecie.
Pierwsza zameldowała się
Angelika Zamojska z kat.
K-16, która przez długi czas
prowadziła. Jednak w ostatecznym rozrachunku zajęła 4 miejsce, przegrywając
o kilka sekund medal. Kolejnym rumskim zawodnikiem, który osiągnął linię
mety był Robert Niewiedziała (kat. M-18), który
także objął prowadzenie.
Robert miał więcej szczęścia, zajął 3 miejsce – lepszy czas uzyskał M. Olejnik
z Pabianic i P. Parfianowicz
z Warszawy.
Na nocny bieg wystartowano w piątkowy wieczór, a
po sobotnim odpoczynku, w
niedzielę przy pięknej pogodzie rozegrano bieg klasyczny. Ciężki fizycznie teren

Robert Niewiedziała na mecie po biegu klasycznym
wpłynął na dłuższe bieganie
i pierwsi zawodnicy na mecie pojawili się późno.
Bardzo dobrze spisał się
ponownie Robert Niewiedziała, który tym razem
zdobył srebrny medal. Do
tytułu mistrza Polski zabrakło 3 sekund (czas biegu to
68 min).Tytuł mistrza Polski wywalczył M. Olejnik z
Pabianic. Ponadto bardzo
dobrze spisały się dwie nasze juniorki, zajmując 9 i
10 miejsce w swoich kategoriach. Wszystkim gratulujemy i liczymy na kolejne
sukcesy zawodników UKS

„Siódemka” Rumia.
9 października 2010
roku (sobota) na stadionie
MOSiR w Rumi rozegrany
zostanie bieg parkowy – Puchar Rumi, na który zapraszamy wszystkich (małych
i dużych) chętnych. Można
będzie aktywnie spędzić
wolny czas i spróbować sił
w tej ciekawej konkurencji.
Będą medale i dyplomy,
a dla najmłodszych - niespodzianki.
Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.siodemka.rumia.pl.
BN.

