Nowe
usługi
medyczne
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ROZMOWA
TYGODNIA

Chóry
i organy

Dzisiaj rozpoczyna się
najważniejsza impreza kulturalna w Rumi, czyli Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Religijnej. Od początku istnienia tej imprezy, współorganizuje ją - razem z Danielem Ptachem i
innymi osobami - Elżbieta
Waśkowska.
- Od 22 lat zainteresowanie festiwalem nie słabnie –
mówi Elżbieta Waśkowska.
- Muzycy i chóry licznie
zgłaszają się do konkursu,
a jurorzy po przesłuchaniu nadesłanych nagrań
wyłaniają ostateczną listę
uczestników.
W tym roku w Rumi wystąpi 18 uczestników konkursu muzyki organowej
oraz 16 chórów. Wiele z
nich pojawi się w Rumi po
raz pierwszy.
Nowością będzie konkurs na najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim.
Słuchaczom
polecam
zwłaszcza sobotni koncert
finałowy, podczas którego
usłyszymy „Requiem” W.
A. Mozarta w wykonaniu
orkiestry, solistów i chóru,
a także piątkowy koncert
organowy. Zagra wówczas
niemiecki wirtuoz, ale także himalaista, Rainer Gaar.
Utwór „Czomolungma”,
który zaprezentuje, został
skomponowany po wyprawie na Mount Everest.
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Święto edukacji

DZIŚ W NUMERZE
ZA MAŁO
INWESTYCJI

Dobiega końca budowa ul. Częstochowskiej w Janowie
oraz ul. Łąkowej na
Szmelcie. To nieliczne
inwestycje drogowe
w mieście. Bogaty
program
budowy
ulic, forsowany przez
radnych, nie jest niestety realizowany.
str. 5

RADNI
MÓWIĄ NIE
Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Nauczyciela to święto wszystkich pedagogów. Rumskim nauczycielom, pracującym w liceach, gimnazjach, szkołach podstawowych i
przedszkolach życzymy powodzenia i sukcesów, nie tylko zawodowych.
Na naszym zdjęciu przedstawicielka młodego pokolenia nauczycieli, Anna Kulikowska, anglistka w I Liceum Ogólnokształcącym w Rumi oraz uczniowie klasy I d. O pracy nauczyciela
opowiada na str. 11 przedstawicielka najstarszego grona rumskich pedagogów – Czesława Wilmowicz, była nauczycielka biologii w Szkole Podstawowej nr 6.

Rumia powiatem grodzkim?
To możliwe – twierdzą rumianie
Stowarzyszenie „Powiat Grodzki Rumia”
zaprezentowało
się
dziennikarzom i zainteresowanym
mieszkańcom.
Celem nowego stowarzyszenia jest doprowadzenie do powstania powiatu
grodzkiego w Rumi.
Inicjatorzy idei utworzenia w Rumi powiatu
grodzkiego, przekonywali
o korzyściach finansowych,
płynących z funkcjonowania miasta na prawach powiatu. Najważniejsza dla
mieszkańców jest możliwość załatwiania w Rumi
wszystkich spraw, obecnie
podlegających Starostwu w
Wejherowie.
str. 3

Konferencję w Urzędzie Miasta w Rumi prowadził Piotr Zaradny.

Nie ma zgody radnych na zwiększenie
kosztów rozbudowy
Szkoły Podstawowej
nr 1, na którą przeznaczono już 9 mln zł.
Zdaniem większości
radnych inwestycja
została źle przygotowana.
str. 6

POŻEGNANIE
PROFESORA

W Luzinie pożegnano
wybitnego historyka,
syna Ziemi kaszubskiej, prof. Gerada Labudę, Honorowego
Obywatela Powiatu
Wejherowskiego.
Żegnały go tłumy
mieszkańców, dostojnicy kościelni i przedstawiciele władz.
str. 14

AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA
Pomogli chorym i …pijanym

W minionym tygodniu bardzo dużo interwencji związanych było z udzieleniem pomocy nietrzeźwym lub
chorym osobom, które leżały na chodniku, trawniku,
ławce albo na klatce schodowej.
W dniach 5-8 października udzielono pomocy kilku
osobom na ulicach: Dokerów, Dąbrowskiego i ks. Gierosa, a także Filtrowej, Pomorskiej i Grunwaldzkiej.
11 października w godzinach porannych strażnicy
udzielili pierwszej pomocy, a następnie wezwali pogotowie ratunkowe do młodego mężczyzny, jak się potem okazało, chorego na cukrzycę.
Zdarzyło się to na rogu ul. Gdańskiej i Dąbrowskiego. Pomoc przyszła w ostatniej chwili, gdyż życie tego
człowieka było już zagrożone.

Śmierdzący dym

Kilka interwencji tygodnia dotyczyło spalania odpadów – zarówno w domowych piecach, jak i w ogniskach. Mieszkańcy miasta są bardzo wyczuleni na
toksyczny dym powstający przy spalaniu śmieci, dlatego jest bardzo dużo zgłoszeń w tego typu sprawach.
W ostatnich dniach strażnicy miejscy interweniowali
na ul. Batorego, Torowej, Hallera, Włókienniczej i Dębogórskiej.
Nie wszystkie interwencje potwierdziły się, gdyż na
miejscu często okazywało się, że w zimnym piecu dokonano tzw. rozpałki. Mimo spalania drewna i węgla,
przy rozpałce występuje większe zadymienie. Czasem
jednak udaje się przyłapać tych, co trują otoczenie
spalając opony lub plastiki.

Mandat za alkohol

Kilka interwencji ubiegłego tygodnia dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Zawsze kończyło się to mandatami karnymi albo wnioskami do sądu.
Były też interwencje dotyczące wykroczeń drogowych
(głównie nieprawidłowego parkowania i nadmiernej
prędkości) albo uszkodzeń obiektów infrastruktury
publicznej – studzienki kanalizacyjne, skrzynki energetyczne, znaki drogowe.
Informacje o uszkodzeniach są niezwłocznie przekazywane do Urzędu Miasta.
Informacje pochodzą ze strony internetowej
Straży Miejskiej: www.sm.rumia.pl, na której
można również uzyskać informacje na temat
psów odłowionych na terenie naszego miasta.
Zanim zwierzeta trafią do schroniska, strażnicy
robią im zdjęcia, które następnie są zamieszczane na portalu internetowym.
W ten sposób można odnaleźć swojego zagubionego pupila, a także dowiedzieć się więcej na
temat działalności Straży Miejskiej w Rumi.

Adres redakcji: ul. Piłsudskiego 52/6, 84-230 Rumia
Tel/fax: (58) 710-96-11, 0 604-105-332
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
Redaktor naczelny: Anna Kuczmarska.
Współpraca: Ryszard Hinc, Wojciech Hintzke, Anna Partyka,
Marta Dybikowska, Dawid Glinka, Dorota Kuchta, Barbara
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Nakład: 2 000 egzemplarzy
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Nowy zarząd na nową kadencję

Obradowali krwiodawcy
„Krwiodawca to
człowiek,
który
oddając krew koi
cierpienia, ratuje zdrowie i życie
ludzkie…” – takie
hasło można było
przeczytać na sali
Urzędu Miasta, w
której w miniony
poniedziałek obradował Miejski
Klub Honorowych
Dawców Krwi Rumia. Krwiodawcy
wybrali
zarząd
klubu na następną kadencję.
W zebraniu sprawozdawczo wyborczym uczestniczył
Andrzej Blok, przewodniczący Rady Rejonowej
Honorowych Dawców Krwi
PCK Trójmiasto oraz burmistrz Rumi. Prowadzący
zebranie Andrzej Skucha
podziękował burmistrz Elżbiecie Rogali-Kończak za
organizowanie akcji krwiodawstwa w mieście.

Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności
klubu oraz podjęli uchwałę,
dotyczącą zmiany w strukturach organizacji. Klub
HDK Rumia był dotąd
związany w klubem HDK
w Gdyni oraz z Rada Rejonową HDK Trójmiasto. W
związku ze zmianą przepisów, od tej pory rumska organizacja będzie podlegała
strukturom powiatowym,
czyli Radzie Rejonowej
HDK PCK w Wejherowie.
W głosowaniu krwiodawcy jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i wybrali
nowy. Przewodniczącą Klubu została ponownie Janina Czerwionke (na zdję-

Akcja
krwiodawstwa

ciu obok), sekretarzem
Andrzej Skucha, a skarbnikiem – Danuta Michalczewska.
AK

Przypomnijmy, że w
najbliższą sobotę 16 października odbędzie się
akcja poboru krwi w specjalnym ambulansie, stojącym obok targowiska
przy ul. Dębogórskiej.
Akcja będzie trwała od
godz. 9.00 do 14.00.
Klub HDK „Rumia” zachęca gorąco wszystkich
mieszkańców miasta do
oddawania krwi, która
może uratować życie chorym oraz ofiarom wypadków.

Rozbite samochody na parkingu

14-letni złodziej

Kierowca VW Polo wjechał w cztery samochody przy ulicy Abrahama w Rumi, po czym
…uciekł z miejsca zdarzenia, porzucając swoje auto. Sprawą zajmuje się już policja.

Zajmujący się kradzieżą dwóch rowerów policjanci z wydziału kryminalnego wspólnie z zespołem ds. nieletnich ustalili, że sprawcą jest bardzo
młody chłopak.

Zniszczył i uciekł Rowery odzyskano
- Samochód został porzucony na miejscu. Obecnie
wyjaśniamy, jak doszło do
tego zdarzenia oraz ustalamy kierowcę – mówi mł.
asp. Anetta Potrykus,
rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
W sobotnią noc funkcjonariusze wezwani na parking przy ul. Abrahama
zobaczyli peugeota i jeepa,
który wręcz opierał się na

nim oraz hondę z wgniecionym bokiem. Obok stało
zielone polo ze zniszczonym
przodem. Na kierownicy leżała poduszka powietrzna.
Do chwili wyjaśnienia
wszystkich
okoliczności
policja nie chce zdradzać
więcej informacji. Nie można więc wykluczyć, że wiadomo już kto kierował vw
polo, ale policjanci nie zatrzymali jeszcze tej osoby.
DG.

REKLAMA

JEDZ ZDROWO

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

Nastolatek został przesłuchany w obecności opiekunów. Przedstawiono mu
zarzuty dotyczące kradzieży mienia, ale ze względu
na wiek nie jest traktowany jako przestępca, ale
„nieletni sprawca czynu
karalnego”.
Kradzież miała miejsce
we wrześniu. Właściciele
rowerów nie zaglądali do
piwnicy, więc dokładnej
daty nie potrafią podać. Jeden jednoślad stał na korytarzu, drugi był zamknięty
w piwnicy.
Po zgłoszeniu kradzieży
policja potrzebowała ośmiu
dni, żeby ustalić sprawcę.
Rowery zostały odzyskane.
Niedawno
informowaliśmy również o kradzieżach w marketach. Wśród

sprawców są również nastolatki.
- Kradzieże sklepowe są
najczęściej
popełnianymi
czynami karalnymi przez
nieletnich - powiedział podinspektor Ireneusz Szmurło, komendant komisariatu
w Rumi.
W 2009 roku komisariat
przeprowadził
kilkadziesiąt postępowań w sprawach nieletnich. Było ich
więcej niż w 2008 roku. Niepokojącym faktem jest
to, że większość nieletnich
sprawców czynów karalnych uczęszcza do szkół
gimnazjalnych – dodał
podinspektor Szmurło. - To
daje powód do objęcia tego
poziomu szkół większym
nadzorem.
DG.

AKTUALNOŚCI
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Powstało Stowarzyszenie „Powiat Grodzki Rumia”

Naszemu miastu to się należy
Starania o utworzenie w Rumi powiatu grodzkiego są głównym celem działalności Stowarzyszenia „Powiat Grodzki
Rumia”, którego zebranie założycielskie
odbyło się 4 października br. Kilka dni
później, 8 października członkowie nowego stowarzyszenia zaprezentowali
swój program dziennikarzom i zainteresowanym mieszkańcom, przekonując,
że dzięki powiatowi grodzkiemu zyskamy wygodę i oszczędności.
Podczas spotkania w
Urzędzie Miasta Piotr
Zaradny
przedstawił
przewodniczącego stowarzyszenia, którym został
Kazimierz Klawiter.
Dzięki
powiatowi
grodzkiemu wrośnie prestiż i znaczenie miasta –
powiedział m.in. Kazimierz
Klawiter, przypominając,
że Rumia jest dużym 45-tysięcznym miastem, jedynym ośrodkiem tej wielkości w Polsce, który nie
jest miastem powiatowym.
Istnieją natomiast w Polsce
(a nawet w naszym województwie) powiaty, które w
całości mają mniej, niż 40
tysięcy mieszkańców.
- Powiatem grodzkim
jest na przykład Sopot, choć
liczy o osiem tysięcy mniej
mieszkańców niż Rumia –
mówił K. Klawiter. - Nie
widzę powodu, abyśmy musieli jeździć do Wejherowa,
aby tam załatwiać najróżniejsze sprawy w Urzędzie
Skarbowym, w ZUS czy
Urzędzie Pracy. Uciążliwe i
kosztowne są też wycieczki
do Starostwa, na przykład
po prawo jazdy i tablicę
rejestracyjną samochodu,
a także po pozwolenie na
budowę. W Wejherowie
znajduję się również księgi
wieczyste. Te instytucje po-

winny i mogą funkcjonować
w naszym mieście. Rumi to
się po prostu należy!
Przewodniczący mówił
też o tym, że Urząd Skarbowy i niektóre inne instytucje wymagają rozbudowy. Zamiast rozbudowywać
swoje siedziby i struktury
w Wejherowie, mogłyby
uczynić to w Rumi.
Inicjatorzy idei wskazywali też na oczywiste korzyści finansowe dla miasta i
jego mieszkańców. Z Rumi,
jak wiadomo, pochodzą
znaczne środki w budżecie
powiatu wejherowskiego.
Mieszkańcy
Rumi
płacą podatki z PIT dwa
razy większe niż pozostali
mieszkańcy obecnego powiatu ziemskiego – stwierdził Grzegorz Szalewski,
który obok Kazimierza
Klawitera jest głównym
pomysłodawcą utworzenia
powiatu grodzkiego. – Te
pieniądze zostałyby w naszym mieście.
Na pytanie dziennikarzy,
dlaczego dyskusję na temat
powstania powiatu grodzkiego rozpoczęto razem z kampanią wyborczą, Kazimierz
Klawiter odpowiedział, że to
najlepszy moment.
- Przed wyborami samorządowymi trwa debata
publiczna, którą można do-

Członkowie Stowarzyszenia „Powiat Grodzki Rumia” przekonywali dziennikarzy i mieszkańców o korzyściach, płynących z utworzenia w Rumi powiatu grodzkiego.
brze wykorzystać na propagowanie idei i przekonanie
do niej mieszkańców miasta – powiedział przewodniczący
Stowarzyszenia
„Powiat Grodzki Rumia”.
- Wprowadzenie tej idei
w życie jest możliwe, jeśli
wszyscy będziemy zgodnie
do tego dążyć.
W gronie członków organizacji znaleźli się poza tym:
Edyta Borek, Wiesława
Serema, Joanna Żurek,
Maria Bochniak, Grzegorz Szalewski, Grzegorz
Partyka, Jan Klawiter,
Anna Kuczmarska, Dariusz Kuczmarski, Bogdan Formella, Janusz
Wolański, Piotr Zaradny,
Jarosław Muszyński i
Eugeniusz Zwara.
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę o zbieraniu
podpisów,
popierających

powstanie powiatu grodzkiego w Rumi, a także
uchwałę o opracowaniu i
skierowaniu do Rządu RP
petycji w tej sprawie. Red.

Stypendia dla zdolnych uczniów i studentów

Nagroda za dobre wyniki w nauce
Szesnastu
młodych
mieszkańców Rumi otrzymało stypendia Burmistrza
Miasta Rumia za wybitne osiągnięcia w nauce. O
przyznaniu
stypendium
decydowały m.in. wyniki
olimpiad i konkursów w
różnych dziedzinach nauki.
Stypendia
otrzymali:
Grzegorz
Chmieliński,
Aleksandra
Czapliń-

ska, Tomasz Branicki,
Aleksandra Falkiewicz,
Agnieszka Sienkiewicz,
Leszek Lidzbarski, Katarzyna Krawczyk, Cyprian
Kleist, Łukasz Sikora,
Aleksandra
Terepka,
Adam Tomaszewski, Paweł Kręglicki, Weronika
Grabowska,
Dominika
Całka, Michał Malewczyk
i Mikołaj Mizak.

Stypendium
przyznawane jest raz w roku
uczniom szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych
oraz studentom. Wysokość
stypendium wynosi maksymalnie 1500 zł. W roku
budżetowym 2010 Rada
Miejska przeznaczyła na
ten cel kwotę 43 830 zł.
Młodzi i zdolni mieszkańcy
Rumi mogą jeszcze starać się

o uzyskanie stypendium Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia artystyczne i sportowe.
Termin składania wniosków
mija 15 listopada 2010 roku.
Szczegółowe informacje
można znaleźć na stronie:
www.miasto.rumia.pl oraz
uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Rumi tel.
(058) 679-65-18.

Czytaj nas w internecie

Na stronie internetowej:

www.gazetarumska.pl
znajdziecie Państwo najważniejsze artykuły
z bieżących wydań „Gazety Rumskiej”, a także:
rozmowy, relacje z podróży i sylwetki rumskich artystów.
Są tam również szczegółowe informacje
na temat ogłoszeń i reklam.
REKLAMA

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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Troje kandydatów Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło kampanię w Rumi
na burmistrza Rumi Florian Mosa kandydatem na burmistrza
Kampania poprzedzająca listopadowe wybory samorządowe rozpoczęta. W Państwowej Komisji Wyborczej w Gdańsku zarejestrowały się trzy lokalne
komitety wyborcze z Rumi. Swoich kandydatów do
samorządu miejskiego oraz powiatowego w nadchodzących wyborach wystawią też partie polityczne.
Znamy już troje kandydatów na burmistrza miasta.
Jak już informowaliśmy,
u Komisarza Wyborczego w
Gdańsku w wyznaczonym
terminie 4 października br.
zarejestrowały się następujące komitety wyborcze z
Rumi:
Komitet Wyborczy Wyborców
Samorządność
Rumia,
Komitet Wyborczy Wyborców E. Rogala Kończak –
Gospodarność.pl
i Komitet Wyborczy Wyborców Rumia, Rumianie, My.
Funkcjonują już na terenie Rumi komitety wyborcze
trzech największych ugrupowań politycznych: PO, PiS i
SLD.
Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło kampanię
w miniony poniedziałek 11
września, o czym piszemy
obok, natomiast Platforma
Obywatelska przygotowuje
się do wyborczej rywalizacji,
ustala listy kandydatów na
radnych oraz inne szczegóły
kampanii.
Jak nas poinformował
pełnomocnik komitetu Platformy Obywatelskiej w
Rumi Mieczysław Grzenia,
kampania przedwyborcza tej
partii rozpocznie się oficjalnie w przyszłym tygodniu.
Seweryn Czoska, rumianin, przewodniczący Rady
Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz
pełnomocnik komitetu wyborczego tej partii w powiecie
wejherowskim poinformował

nas, że kampania SLD rozpoczęła się wraz z niedawną
konwencją wyborczą w Warszawie.
- Przygotowujemy się już
do wyborów, zakończyliśmy
ustalanie list kandydatów
SLD w poszczególnych okręgach wyborczych w Rumi i
w powiecie – mówi Seweryn
Czoska. – Za pośrednictwem
ankiet, rozdawanych mieszkańcom zbieramy informacje,
czego najbardziej oczekują od
przyszłych samorządowców.
Mamy już kandydata na prezydenta Wejherowa , jest nim
Krzysztof Sokołowski, a jeśli
chodzi o burmistrza Rumi,
decyzja jeszcze nie zapadła.
Wkrótce za pośrednictwem
prasy, plakatów i ulotek zaprezentujemy swoich kandydatów, których nazwiska już
znalazły się na naszej stronie
internetowej.
Kandydatów do Rady
Powiatu
Wejherowskiego
przedstawi też Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólny
Powiat”, który rozpoczął już
kampanię w Rumi.
Wiadomo już, że o stanowisko burmistrza Rumi
rywalizować będą: Elżbieta
Rogala-Kończak
(Gospodarność.pl), Kazimierz Klawiter (Samorządność Rumia) i Florian Mosa (PiS).
Czy będzie ich więcej? Na
razie nie wiadomo. Termin
zgłaszania kandydatów upływa na 25 dni przed terminem
wyborów.
AK.

Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości w sali
rumskiego I LO rozpoczęła
oficjalnie
kampanię tej partii na
terenie naszego miasta. Na spotykaniu w
miniony
poniedziałek
przedstawiono
wszystkich kandydatów PiS do samorządów Rumi i powiatu
oraz kandydata na
burmistrza miasta.

Witol Reclaf, który prowadził zebranie poinformował, że z ramienia tej partii
o stanowisko burmistrza
Rumi będzie się ubiegał
Florian Mosa, radny oraz
przewodniczący
Komisji
Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego RM. Z
tego powodu, jak powiedział
W. Reclaf, kandydat PiS ma
dużą wiedzę m.in. na temat
inwestycji w mieście.
- Nie czuję się politykiem, a raczej samorządowcem i takim chcę pozostać
– stwierdził Florian Mosa.
– Cztery lata temu szliśmy
do wyborów pod hasłem
„Nowoczesna Rumia”. W tej
kadencji dzięki staraniom i
naciskom radnych zrealizowano dość dużo inwestycji.
Jako burmistrz chciałbym
te zadania dokończyć, a
także zakończyć proces
uchwalania
miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego. Chcę postawić na harmonijny rozwój miasta. Uważam, że
trzeba mieć wizję długofalowych działań.

F. Mosa mówił o poszczególnych inwestycjach, tych
zrealizowanych oraz tych,
które na realizację czekają.
Poprał też inicjatywę powołania powiatu grodzkiego,
co spotkało się z głośnym
aplauzem
uczestników
spotkania. Kandydat na
burmistrza zapewnił, że
kampania PiS będzie prowadzona
merytorycznie,
bez stosowania pomówień,
będzie też przejrzysta.
Witold Reclaf przedstawił nazwiska wszystkich
kandydatów do Rady Miejskiej Rumi oraz do Rady
Powiatu Wejherowskiego,
do której obecny przewodniczący Rady Miejskiej
sam kandyduje. Większość
kandydatów była obecna na
spotkaniu.
AK.

Florian Mosa przedstawił swój program wyborczy.

Spotkania z mieszkańcami Rumi
W zespole szkół w Janowie odbyło się kolejne
spotkanie mieszkańców z
przedstawicielami dwóch
komitetów
wyborczych,
które kampanię zaingurowały jako pierwsze pod koniec września br. Chodzi o
Komitet Wyborczy Wyborców „Samorządność Rumia” ora KWW „Wspólny
Powiat”.
Tak jak na wcześniejszych spotkaniach, rozmawiano o problemach
miasta i sposobach na ich
rozwiązanie.
Kandydat
na burmistrza z ramienia
„Samorządność
Rumia”,
Kazimierz Klawiter podkreślał m.in. konieczność
zadbania o ład architek-
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toniczny, szybsze tempo
budowy kolejnych ulic,
powstania
nowoczesnego
centrum Rumi z ratuszem
i obiektami kulturalno-gastronomicznymi. Program

ugrupowania „Wspólny Powiat” przedstawił były starosta Grzegorz Szalewski, kandydujący do Rady
Powiatu.
Baj.

INWESTYCJE
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Przybywa nowych ulic, ale w zbyt wolnym tempie

Na sesji o inwestycjach
Prawie 4 kilometry ulic zbudowano w Rumi w 2009 i
2010 roku. Każda nowa nawierzchnia jezdni, każdy chodnik i parking cieszy mieszkańców miasta, ale w tej dziedzinie jest sporo do zrobienia. Na temat inwestycji, nie tylko
drogowych, dyskutowano na sesji Rady Miejskiej Rumi 30
września.
Zastępca
burmistrza,
Ryszard Grychtoł przedstawił radnym inwestycje, które zrealizowano
w ciągu ostatnich dwóch
lat, a także o rozpoczętych
przedsięwzięciach. Do zakończonych zadań należy
ciąg pieszy wzdłuż Zagórskiej Strugi o długości
345 metrów. Ta inwestycja
kosztowała 651 tys. zł.
Ciąg pieszy wzdłuż ul.
Żwirki i Wigury o długości 680 metrów, realizowany w ub. roku kosztował 1
mln 341 tys. zł. Podobną
sumę, a dokładnie 1 mln
399 tys. zł kosztowała nawierzchnia ulicy Targowej, zbudowana w 2009
roku. Na długości 617 metrów powstała nowa jezdnia i chodniki. Nieco krótszą, bo liczącą 514 metrów
ulicę Lipową zbudowano
również w ubiegłym roku,
za 1 mln 719 tys. zł.

Tegoroczne inwestycje

Wiosną tego roku zakończono budowę ulicy
Łokietka w Janowie o
długości 510 metrów. Inwestycja kosztowała 1 mln
522 tys. zł. Nieco mniej, bo
1 mln 352 zł kosztowała

nawierzchnia ulicy Piłsudskiego, na odcinku od
ul. Puckiej do Targowej.
Budowę tego odcinka drogi
o długości 502 metrów zakończono w sierpniu br.
Miesiąc wcześniej sfinalizowano inną ważną inwestycję drogową – budowę
ronda u zbiegu ulic Dębogórskiej i Gdańskiej.
Koszt tej inwestycji, realizowanej w ramach tzw. inicjatyw społecznych wspólnie z firmą Mirbud, to koszt
2 mln 305 tys. zł. Zbudowana w tym samym czasie i
sąsiadująca z rondem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ulica Królowej Bony o
długości 230 metrów kosztowała miasto 537 tys. zł.
W lipcu tego roku wykonano utwardzone miejsca
parkingowe przy ul. ks. L.
Gierosa – za 28 tys. zł.

Drogi w budowie

W trakcie realizacji są
dwie ulice, m.in. Łąkowa
na Szmelcie, której zakończenie planowane jest na
początku listopada br. Ulica o długości 550 metrów
budowana jest w ramach
inicjatyw społecznych (przy
finansowym udziale miesz-

kańców) za 1 mln 96 tys. zł.
Dobiega końca budowa
ulicy Częstochowskiej
w Janowie o długości 860
m. Koszt tej inwestycji to 1
mln 870 tys. zł.
Połowę tej sumy Rumia
otrzyma w ramach programu rozbudowy dróg lokalnych (tzw. schetynówki).
Kwotę 100 000 zł na budowę tego połączenia drogowego (ul. Częstochowska łączy ul. Gdyńską i
Gdańską) przyznała rada
Powiatu Wejherowskiego.
Budowa tej drogi trwa od 5
sierpnia br., a zakończenie
zaplanowano na 30 października br.
Jeszcze w tym roku
rozpocznie się budowa nowego połączenia Rumi
z Redą, realizowana we
współpracy z samorządem
tego miasta, powiatem
wejherowskim i województwem (piszemy o tym na
str. 6).

Nie ma kolektora
ani drogi do Redy

Gotowe są dokumentacje na budowę kilku innych
dróg, ale jak tłumaczy burmistrz, brakuje w budżecie

Trwa budowa ul. Łąkowej na Szmelcie. Zakończenie inwestycji zaplanowano na
początek listopada br.

środków na ich budowę. Z
tego powodu realizacje inwestycji drogowych rumscy
radni oceniają zdecydowanie krytycznie.
Budowa dróg jest dla
nich jednym z najważniejszych zadań.
Podczas
wrześniowej
sesji radny Florian Mosa
przypomniał m.in., że burmistrz wciąż nie podejmuje się budowy kolektora
kanalizacji burzowej, od
którego zależy budowa kolejnych ulic w Starej Rumi.
Wiceprzewodniczący RM,
Janusz Wolański mówił
o niezrealizowanej budowie nowoczesnego centrum
miasta oraz o zaniechanej
budowie przedłużenia ul.
Kosynierów do Redy.
- Nie zrealizowano najważniejszych zadań, a
tymczasem miasto angażuje się w zadania, które nie
należą do gminy – stwierdził J. Wolański. – Ciągle
słyszymy o nowych, nieplanowanych wydatkach,

kosztem
zaplanowanych
inwestycji, a zwłaszcza budowy dróg. Dlatego zdecydowanie negatywnie oceniam
realizację inwestycji w Rumi.
Mam wrażenie, ze władza
wykonawcza, czyli burmistrz
Miasta, robi wszystko, aby
zapisanych w budżecie zadań
nie wykonywać.
O niezrealizowanej budowie ul. Kosynierów mówił też
na sesji przewodniczący Rady
Miejskiej, Witold Reclaf,
przypominając, że Auchan nie
wywiązał się z umowy.

- Burmistrz powinien
bronić interesów miasta, a
nie Auchan, a mam wrażenie, że jest odwrotnie – powiedział W. Reclaf.
–
Jesteśmy za tym,
żeby firma Auchan się rozwijała, ale najpierw musi
wywiązać się z zobowiązań.
Radni nie mają instrumentów, aby to wyegzekwować, ale burmistrz ma
takie możliwości.
Anna Kuczmarska

Nie
tylko ulice
Uzupełniając informację o miejskich inwestycjach dodajmy, że dobiega końca roz-

Ulica Kosynierów urywa się w polu i od kilku lat czeka na budowę kolejnego odcinka trasy. Co gorsze, położna na chodniku kostka jest sukcesywnie rozkradana.

budowa Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Górniczej. Inwestycja ta kosztuje miasto
5 mln 380 tys. zł. Zakończyła się rozbudowa szkoły ekologicznej w Janowie, częściowo
finansowana z budżetu miejskiego. Rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1,
która będzie kosztowała 9 mln zł, ale na razie na dokumentację i uruchomienie inwestycji przeznaczono ok. 1 mln zł .
Poza tym zbudowano kilka placów zabaw (przy ul. Sędzickiego i przy SP nr 9) oraz
boisko „Orlik” przy ul. Świętopełka.
Zakończono kolejny etap rozbudowy Cmentarza Komunalnego – na początku października udostępniono tam 180 nowych miejsc pochówku. Trwa rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Białej Rzece.
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Radni powiedzieli „nie” dla dodatkowych wydatków w SP nr 1

Najwyższy czas powiedzieć dość
Na kolejnej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, zwołanej na wniosek burmistrza Rumi, radni ponownie nie zgodzili na zwiększenie wydatków na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1. Burmistrz wnioskowała o przeznaczenie na ten
cel ponad 500 tys. zł oraz o przesunięcie ponad 1 miliona zł z przyszłorocznego budżetu. „Najwyższy czas powiedzieć dość” – odpowiedzieli w oświadczeniu
radni Prawa i Sprawiedliwości i Klubu Radnych Niezależnych.
Rada Miejska w czerwcu
tego roku zawarła z burmistrzem porozumienie, przeznaczając na inwestycję w
„jedynce” dziewięć milionów
złotych. Burmistrz zapewniała, że wyłoniona w przetargu
firma nie tylko obniżyła koszty inwestycji, ale też będzie w
tym roku kredytować rozbudowę „jedynki”. Niestety, po
wakacjach konflikt powrócił,
bo wykonawca domaga się
zapłaty za dodatkowe roboty i
grozi zejściem z placu budowy.
Pod koniec września doszło do przerwy w pracach
budowlanych w „jedynce”,
ale nie z powodu decyzji
rumskich radnych. Nieoficjalnie mówi się, że stało się
tak prawdopodobnie z powodu obsunięcia się ściany
szkoły w Żarnowcu. Szkołę tę
rozbudowuje ta sama firma i

chociaż do katastrofy budowlanej doszło nie z jej winy (z
powodu ulewnych deszczów
obsunęła się stara część budynku), to prawdopodobnie
ekipy budowlane miały tam
ostatnio więcej pracy.
Wracając do Rumi, rozbudowa „jedynki” opóźniła się
z powodu nieprzewidzianych
– jak podkreśla burmistrz –
prac. Jednak zdaniem radnych rozbudowa została źle
przygotowana, a teraz Radę
Miejską obarcza się całą
winą zarówno za opóźnienia,
jak i za fatalne warunki, w
których uczą się dzieci.
Oburzeni rodzice uczniów
winią za to wyłącznie radnych, chociaż to burmistrz
miasta realizuje inwestycję.
Zrozumiałe jest, że martwią
się o swoje dzieci i domagają
się poprawy warunków na-

uki. Jednak większość radnych nie chce się zgodzić, aby
odbyło się to kosztem innych
ważnych wydatków, czyli
kosztem pozostałych mieszkańców miasta.
Jak zapewnia burmistrz,
na razie wykonawca inwestycji będzie kontynuował rozbudowę.

- Firma Wasko robi
wszystko żeby zostać na budowie i dotrzymać terminów
– zapewnia burmistrz. –
OPEC podłączy też ogrzewanie szkolnych budynków.
W czwartek 14 października o godz. 19.00 odbędzie się
kolejna sesja Rady Miejskiej,
poświęcona tej sprawie. AK.

Oświadczenie klubów Radnych Niezależnych i PiS

Najwyższy czas powiedzieć dość sianiu niepokoju
bez żadnego powodu. Najwyższy powiedzieć dość
rozrzucaniu publicznych pieniędzy niefrasobliwym
prowadzeniem rozbudowy SP nr 1 przez burmistrza
Elżbietę Rogalę-Kończak.
Jeszcze raz przypominamy że:
1. Zawsze popieraliśmy, a nawet wnioskowaliśmy o rozbudowę SP nr 1, sprzeciwialiśmy się jedynie złemu przygotowaniu dokumentacji oraz planowanemu kosztowi inwestycji opiewającemu na łączną kwotę 20 mln zł zamiast
uzgodnionych 9 mln.
2. Zgodziliśmy się na rozbudowę SP nr 1 pod presją czasu,
po solennym zapewnieniu burmistrza, że koszty 9 mln zł
nie zostaną przekroczone, choć zdawaliśmy sobie sprawę,
że cała inwestycja jest bardzo źle przygotowana.
3. Z oburzeniem i nie bez zaskoczenia przyjęliśmy do wiadomości, że już „nazajutrz” burmistrz alarmuje na podstawie fałszywych dokumentów o następne 2 miliony (1 mln zł
na roboty dodatkowe i 1 mln zł – przesunięcie w harmonogramie wydatków na rok 2010).
4. Nie dajemy żadnej wiary, że obecne wnioski dążą do
załatwienia sprawy, bowiem burmistrz ma wystarczające
środki w budżecie remontowym (ok. 80 tys. zł), aby bezwłocznie naprawić ogrzewania czy wodociąg – jest to tylko
granie zdrowiem uczniów w toku toczącej się kampanii wyborczej do samorządu.
5. Dodatkowo o niepoważnym traktowaniu Miasta przez
burmistrz E. Rogalę-Kończak dowodzi fakt, że burmistrz
złożyła kolejny wniosek (data wpłynięcia 7 października) o
następną nadzwyczajną sesję, wiedząc, że obecnie zwołana
jeszcze się nie zaczęła (8 października).
6. Wnioski zawarte w kolejnym zwołaniu sesji są skrajnie niepoważne i apelujemy do Pana Przewodniczącego o
niezwoływanie kolejnych sesji nadzwyczajnych, których
powód (wnioski burmistrza) urągają powadze Rady Miasta, a mają na celu tylko wywołanie kolejnych konfliktów
w mieście.

Informacje z Powiatu Wejherowskiego
Podpisano umowę z wykonawcą Szansa
W muzeum w Wejherowie podpisano umowę
na realizację połączenia
drogowego z Rumi do
Redy. Ulicami Towarową, Cegielnianą, Leśną,
Gniewowską i Drogowców z końcem 2012
roku będzie można przejechać utwardzoną ulicą. Umowę ze starostą
wejherowskim i wicestarostą podpisał dyrektor SKANSKA, Krzysztof
Pietras.
Parę tygodni wcześniej
firma SKANSKA wygrała
przetarg na realizacje tej
inwestycji, w wyniku którego wybuduje drogę za 48
mln 58 tys. złotych (kosztorys robót opiewał na kwotę
73 mln 300 tys. złotych).
Inwestorem
przedsięwzięcia jest Powiat Wejherowski. Całość finansowana jest przez Rumię,
Redę, powiat wejherowski oraz Marszałka Województwa
Pomorskiego.
Powiat złożył w Urzędzie
Marszałkowskim wniosek
o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, w
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ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki czemu udało się zdobyć
niebagatelną sumę 37 mln
zł! Aż 25 mln zł przyznano
na pierwszy etap budowy,
najważniejszy dla Rumi i
jej mieszkańców. 12 mln zł
przeznaczono na budowę
drogowo-kolejowych obiektów technicznych w Redzie.
Wcześniej radni Rumi zadeklarowali ok. 25-milionowy udział naszego miasta w

inwestycji przy wydatkach
rozłożonych na trzy lata.
Na początku lipca br. na
wniosek Zarządu Drogowego dla powiatu puckiego
i wejherowskiego, działającego w imieniu Zarządu
Powiatu Wejherowskiego,
wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
polegającej na „przebudowie systemu drogowego w

Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami nr 202
i 213 w celu modernizacji
regionalnej infrastruktury drogowej – etap I oraz
likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu linii 213 poprzez wykonanie przejścia
podziemnego dla pieszych
wraz z budową wiaduktu
kolejowego w ciągu drogi
powiatowej w miejscowości
Reda – etap II”.

na biznes

Rozpoczęła się realizacja projektu „Równe
szanse na swój biznes”.
W związku z tym organizatorzy zapraszają osoby
zainteresowane
udziałem w projekcie „Równe
szanse na swój biznes”
na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 22
października 2010 r. w
piątek o godz. 10. Na inauguracyjne
spotkanie
zaprasza Cech Rzemiosł
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie,
przy ul. Hallera 18.
Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału
w projekcie "Równe szanse na swój biznes" będą
przyjmowane w dniach od
25 października 2010 r.
do 08 listopada 2010 r.
Formularze rekrutacyjne dostępne są na stronie
www.szansenabiznes.pl.
Zachęcamy wszystkich do
udziału w projekcie.

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
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Na organach zagra znakomity muzyk i …himalaista

Po raz pierwszy zaśpiewają po kaszubsku
Z Elżbietą Waśkowską, przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej w
Rumi rozmawia Anna Kuczmarska
- Właśnie rozpoczyna się Festiwal Muzyki
Religijnej, który odbywa się w Rumi po raz
dwudziesty drugi. Od
początku jest pani związana z tą imprezą.
- Tak, w 1989 roku razem z Danielem Ptachem,
dyrektorem festiwalu, zainicjowaliśmy
Festiwal
Pieśni Religijnej w Rumi,
w którym wzięły udział
chóry z najbliższej okolicy,
m.in. z Gdyni, Wejherowa,
Elbląga. Oboje z Danielem śpiewaliśmy w Chórze
Lira, kierowanym wcześniej przez ks. Stanisława
Ormińskiego, salezjanina,
muzyka,
kompozytora,
który pracował w Rumi.
To nie przypadek, że festiwal zapoczątkowany dwa
lata po śmierci księdza Ormińskiego, nosi jego imię.
Chcieliśmy kontynuować
dzieło księdza profesora,
który propagował muzykę
i uczcić jego pamięć. Udało
się to właśnie dzięki festiwalowi muzyki religijnej,
który szybko zyskał rangę
imprezy ogólnopolskiej.
- Z kolei dzięki państwa zaangażowaniu i

dbałości o wysoki poziom imprezy, festiwal
stał się nie tylko największym wydarzeniem
kulturalnym w Rumi.
Jest obecnie prestiżową
imprezą
artystyczną,
znaną w całej Polsce i
uznawaną przez środowisko muzyczne za jedną z najważniejszych.
- Stało się tak m.in.
dzięki pomocy wielu osób,
takich jak dyrektor artystyczny festiwalu, a na co
dzień dyrektor Filharmonii
Bałtyckiej w Gdańsku, prof.
Roman Perucki, który podnosi prestiż konkursu własnym nazwiskiem, a poza
tym pomaga sprowadzić do
Rumi wybitnych jurorów
oraz wykonawców pozakonkursowych koncertów. Konrad Mielnik, muzyk i dziennikarz radiowy, dyrektor
artystyczny Radia Gdańsk,
od wielu lat prowadzi koncerty i przesłuchania.
Festiwal rozwijał się
też dzięki przychylności,
gościnności i pomocy księży
salezjanów.
Kolejni
inspektorzy Prowincji Salezjańskiej w Pile, a także proboszczowie parafii

Najświętszej Marii Panny
Wspomożenia
Wiernych
zawsze byli nam przychylni. Podobnie jak przedstawiciele władz miejskich i
Urząd Miasta.
- A instytucje spoza
miasta?
- Tych także nie brakuje. Wspomagają nas m.in.
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,
Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego,
Starostwo Powiatowe, Polski Związek Chórów i Orkiestr. Dodam jeszcze, że
rumski festiwal religijny
stał się tematem kilku prac
magisterskich.
- Na początku odbywał się tylko konkurs
chórów?
- Tak było przez pierwsze trzy lata, ale już w
1992 roku, kiedy w kościele NMP Wspomożenia
Wiernych oddano do użytku wspaniałe 60-głosowe
organy, zorganizowaliśmy
Konkurs Muzyki Organowej dla młodych muzyków.
Kilka lat później, w 1997
roku, z okazji 1000-lecia
Chrztu Pomorza i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha,
Komitet Organizacyjny pod
patronatem ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego
ogłosił
Międzynarodowy
Konkurs
Kompozytorski
pod nazwą „Pomorski Siew
św. Wojciecha”. Potem było
kilka kolejnych konkurów
kompozytorskich.
- Rumianie pamiętają
zapewne przemarsze orkiestr ulicami miasta. To
były orkiestry, uczestniczące w festiwalu.
- Przez kilka lat w ramach naszego festiwalu odbywał się Konkurs
Amatorskich Orkiestr Dętych. Liczba uczestników
imprezy wzrosła wówczas
do ok. tysiąca osób, a festiwal przedłużono o jeden
dzień. Jednak z czasem,
ze względów organizacyjnych ograniczyliśmy się
jednak do konkursu chórów i organistów. Festiwal
utrzymał natomiast rangę
imprezy międzynarodowej,
ponieważ zawsze mamy
wykonawców
zagranicznych, głównie z ościennych
państw. Co roku w czasie
festiwalu odbywają się gościnne koncerty organowe
z udziałem wirtuozów zza

PROGRAM XXII Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Religijnej
Kościół NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi
14 października - Konkurs Muzyki Organowej – I etap
Rozpoczęcie Festiwalu – godz. 8.15
Przesłuchania konkursowe – godz. 8.30 – 12.30 i 13.30 – 17.00
Ogłoszenie wyników konkursu I etapu – górny kościół – godz. 17.00
Kurs Mistrzowski – Rainer Gaar – Niemcy – godz. 17.30 – 19.30
15 października - Konkurs Muzyki Organowej – II etap
godz. 14.30 – 16.30 - przesłuchania konkursowe
godz. 18.45 - koncert Gościnny – Rainer Gaar – Niemcy
godz. 19.30 - ogłoszenie wyników konkursu II etapu – górny kościół
16 października - Konkurs Zespołów Chóralnych
godz. 9.00 - rozpoczęcie – wspólne wykonanie pieśni „Gaude Mater Polonia”
godz. 9.45 – 14.00 - przesłuchania konkursowe –
godz. 14.00 –Seminarium dla dyrygentów. Temat: „Podstawowe elementy kształcenia wokalnego – rezonans”. Prowadzenie: Krzysztof Szydzisz
godz. 16.30 - Koncert finałowy – „REQUIEM d-moll KV 626” – Wolfgang Amadeus Mozart.
Wykonawcy: Justyna Stępień – sopran, Katarzyna Krzyżanowska – alt , Piotr Kusiewicz – tenor , Sławomir Jurczak – bas , Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Gdańsk - dyrygent Tomasz Bugaj (przygotowanie chóru – Jerzy Szarafiński )
Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w
Gdańsku
godz. 18.00 - Uroczysta msza święta
godz. 19.00 - Ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród Laureatom Festiwalu oraz dyplomów uczestnikom Festiwalu
godz. 19.15 - Koncert Laureatów
granicy oraz koncerty galowe z udziałem znakomitych wykonawców. Przypomnę tylko występ słynnych
„Poznańskich Słowików”,
pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, a także Wiesława
Ochmana.
- Przygotowanie takiej imprezy artystycznej wymaga z pewnością
sporo wysiłku. Jak długo trwają?
- Przez cały rok, a nawet
nieco więcej. Bywa, że jeszcze nie skończy się jeden
festiwal, a już rozpoczynają
się przygotowania do następnego, bo w czasie festiwalu napływają zgłoszenia
do przyszłorocznego konkursu. Pracy jest bardzo
dużo, a ostatnie tygodnie i
dni przez kolejnym konkursem to najbardziej stresujący okres. Trzeba zadbać o
wiele szczegółów, odbierać
telefony, odpowiadać na pytania sposób , no i zdążyć ze
wszystkim na czas.
- Nie osłabło zainteresowanie festiwalem ze
strony uczestników?
- Absolutnie nie. Muzycy
i chóry licznie zgłaszają się
do konkursu, a jurorzy po
przesłuchaniu nadesłanych
nagrań wyłaniają ostateczną listę uczestników. W

tym roku w Rumi wystąpi
18 uczestników konkursu
muzyki organowej oraz 16
chórów. Wiele z nich pojawi
się w Rumi po raz pierwszy.
Nowością będzie konkurs na
najlepsze wykonanie pieśni
religijnej w języku kaszubskim. Z tego powodu utworów po kaszubsku nauczyły
się zespoły z południa Polski
i innych części kraju.
Czy
tradycyjnie
przyjadą na festiwal zagraniczni wykonawcy?
- Tak, tym razem będzie
to chór studencki z Czech
oraz chór „Paraklit” z rosyjskiego Kaliningradu. Rosjanka weźmie też udział w
konkursie organowym.
- Mówiła pani o dużym
zainteresowaniu wykonawców, a co z publicznością? Czy rumianie
przychodzą do kościoła
posłuchać muzyki?
- Z tym bywało różnie.
Mimo, że mieszkańcy miasta
mają możliwość wysłuchania bezpłatnie koncertów na
wysokim poziomie, za które
w filharmonii trzeba by zapłacić, do niedawna tylko
nieliczni korzystali z takiej
okazji. Ostatnio jednak zauważamy coraz więcej słuchaczy w kościele. Wiemy, że
są to zarówno rumianie, jak

i miłośnicy muzyki z Gdyni,
Gdańska, Wejherowa i innych miejscowości.
- Co można im w tym
roku szczególnie polecić?
- Jak zwykle największym wydarzeniem muzycznym będzie koncert
finałowy. Tym razem wystąpi w nim Orkiestra
Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im.
Fryderyka
Chopina
w
Gdańsku, soliści oraz Chór
Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego. Wszystko
to pod dyrekcją Tomasza
Bugaja. Usłyszymy wiekopomne dzieło W. A. Mozarta „Requiem”. Na ten koncert zapraszam w sobotę o
godz. 16.30, a wcześniej, w
sobotnie przedpołudnie na
prezentacje
konkursowe
chórów. Mogę też polecić
gościnny koncert organowy. W piątek o godz. 18.45
na rumskich organach zagra niemiecki wirtuoz organista, ale także himalaista,
Rainer Gaar. Ciekawostką
będzie wykonanie przez
niego utworu zatytułowanego „Czomolungma”, który został skomponowany
przez Rainera Gaara po
wyprawie na Mont Everest.
- Dziękujemy za zaproszenie i za rozmowę.
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Jak jeść zdrowo i nie tyć?

O zdrowym trybie życia, problemach z nadwagą oraz prawidłowym odżywianiu, z dietetyczką Aleksandrą Mróz
z Natur House rozmawia Marta Dybikowska.
- Pani Aleksandro, jaki
błąd najczęściej popełniają ludzie w codziennym
odżywianiu?
- Najczęstszym błędem jest
brak śniadania. Większość
dorosłych osób wypija rano
tylko kawę. Pierwszy posiłek
pojawia się o godzinie 10, ale
często także o godzinie 14,
gdy burczy w brzuchu.
Skutkiem jest spowolniony metabolizm, oraz magazynowanie zapasów energii
przez Nasz organizm na później, co objawia się wzrostem
wagi.
- Jaka aktywność jest
odpowiednia dla osób z
nadwagą i otyłych?
- Osoby otyłe powinny najpierw zmienić swoje nawyki
żywieniowe, a dopiero przy
niższej wadze zdecydować
się na ćwiczenia, tak aby
nie obciążać stawów. Osoby
z nadwagą powinny często
spacerować, pływać lub pod
okiem doświadczonego trenera uprawiać spinning.
- Coraz więcej dzieci
ma problemy z nadwagą.
REKLAMA

Tani-Fotograf.pl

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

Tel.: 502 178 344

Usługi
ogólnobudowlane
i remontowe
Jarosław Olek

malowanie,
remonty, przebudowy...
tel.: 603 718 934
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Widać to w przedszkolach
i szkołach. Jak ustrzec
dzieci przed otyłością?
- Jeśli zaczniemy zdrowo
się odżywiać skorzystają na
tym nasze dzieci. Często swoją budową ciała próbujemy
obarczyć geny. Tylko odpowiednie nawyki żyweniowe
pomogą zarówno nam jak i
Naszym pociechom cieszyć
się zdrową sylwetką przez
całe życie. Dzieci nie powinny
zastępować posiłków słodyczami, czy kupować hot-dogów w szkolnym sklepiku.
Jeśli przygotujemy do szkoły
smaczne kanapki oraz owoce
w pudełku, dziecko nie będzie tak bardzo narażone na
łakocie, ponieważ nie będzie
głodne.
- A co zrobić, gdy nasze
dziecko ma nadwagę?
- Kierować się zasadą „im
szybciej tym lepiej”. Jeśli
sami nie potrafimy sobie poradzić warto wybrać się do
dietetyka. Specjalista ustali prawidłową dietę, która
dziecku pozwoli nie tylko
schudnąć, ale również dostar-

czyć niezbędnych składników
odżywczych, potrzebnych do
prawidłowego rozwoju.
- Co myśli Pani o popularnej ostatnio diecie proteinowej (tzw. Dukana)?
- Co roku modna jest inna
dieta. Była Cambridge, Kopenhaska, Kwaśniewskiego.
W tym roku nastąpiła moda
na dietę Dukana. Pierre Dukan opracował dietę, której
podstawą jest zwiększenie w
pożywieniu ilości produktów
białkowych przy jednoczesnym ograniczeniu produktów ze zwiększoną ilością
węglowodanów. Ograniczenie
spożywanych tłuszczów i węglowodanów na rzecz zwiększenia przyjmowanych białek, umożliwia zmniejszenie
przyswajanych kalorii.
- Czyli obietnica szybkiej utraty wagi? Dieta
cud?
- Dokładnie tak przedstawia ją autor. Dieta proteinowa poza utratą wagi może
mieć więcej wad niż zalet.
Nadmierna ilość białka w
diecie może być obciążeniem

Piąte urodziny Ego/Spa
W najbliższą sobotę 16
października,
Klinika
Zdrowia i Urody Ego/
Spa przy ul. Katowickiej
świętować będzie piątą
rocznicę powstania. Z tej
okazji zaprasza mieszkańców, a zwłaszcza mieszkanki Rumi na „Dzień otwarty”
w godz. 14.00 – 18.00.
Na urodzinowym przyjęciu Ego/Spa będzie serwować bezpłatne konsultacje
do zabiegów kosmetycznych: profesjonalna analiza
ciała i twarzy z sugestiami,
dotyczącymi doboru odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych ciała i na twarzy.
Będą też bezpłatne konsultacje do zabiegów makijażu permanentnego i
zamykania naczynek oraz
konsultacje z dietetykiem
Natur Mouse. Konsultacje
dotyczyć też będą zabiegów

z zakresu dermatologii estetycznej.
Przez cały dzień będzie
trwała loteria, zakończona
losowaniem nagród o godz.
18:00, a także poczęstunek
dla gości. I wreszcie główna
atrakcja popołudnia - występ Piotra Lisieckiego z
zespołu Shyja, półfinalisty popularnego programu TVN „Mam Talent”.
Utalentowany
wokalista
zaśpiewa o godz. 17.00, po
czym uczestnicy spotkania
skosztują pysznego tortu,
jak na urodziny przystało.
Dodajmy, ze w Dniu
Otwartym będzie można
skorzystać z rabatu na kosmetyki Veribel SkinCare
- marki, której Ego/Spa jest
oficjalnym przedstawicielem oraz 10-procentowego
rabatu na wszystkie usługi.
AK

dla nerek i wątroby, a konsekwencje tego mogą uaktywnić się nawet po kilku latach
od stosowania diet. Dieta Dukana może prowadzić do problemów trawiennych oraz zaparć, nagle może pojawić się
problem niedoboru witamin,
ponieważ ogranicza się owoce
i produkty węglowodanowe.
Możliwy jest także wzrost poziomu cholesterolu, ponieważ
nie ma ograniczeń w spożyciu
mięsa i jaj. Może pojawić się
skaza białkowa, spadki poziomu cukru we krwi, a osoby
niespożywające dużych ilości
mięsa nie będą dobrze jej tolerować, może dojść do niedożywienia i osłabienia (jak w
przypadku innych modnych
diet).
Stosowanie diety dłuższy
okres czasu staje się nudne
i monotonne i powraca się do
starych nawyków żywieniowych. Udowodniono, że nadmiar białka (mięsa szczególnie) może przyczyniać się do
powstawania chorób serca,
raka jelita grubego i choroby
zwyrodnieniowej stawów i

ułatwia rozwój bakterii gnilnych w jelitach. Powoduje
także nerwowość, bezsenność
i wzrost ciśnienia tętniczego.
Przed rozpoczęciem takiego rodzaju diet należy skonsultować się z lekarzem bądź
dietetykiem.
- W takim razie jak powinniśmy się odżywiać,
żeby nie tyć?
- Powinniśmy spożywać
4-5 posiłków dziennie, pić

półtora litra czystej wody,
ograniczyć solenie, nie stosować dodatków zawierających
glutaminian i benzoesan sodu
np. kostki warzywne, jedzenie z paczki, sosy z proszku,
fast food, słodycze spożywać
sporadycznie. Jeśli będziemy
stosować w codziennym życiu
zalecenia piramidy żywności,
będziemy cieszyć się zdrową
sylwetką przez całe życie.
- Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGII
ESTETYCZNEJ
lek. dent. Marek Mroczkowski
- stomatologia zachowawcza
- protetyka - pełen zakres:
protezy szkieletowe, metalowe i elastyczne
korony CYRKONOWE
protezy akrylowe
- chirurgia stomatologiczna
- implanty (implant z koroną 3.200 zł)
- wybielanie zębów - PROMOCJA !!!
Zapraszamy Państwa w:
poniedziałki 15.30 - 19.00
wtorki
15 .30 - 19.00
czwartki
15.30 - 19.00

Rejestracja

tel.: 0 501 037 370, 58 679-69-16
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Nowe usługi medyczne w NZOZ Nr 1
Rumia, ul. Derdowskiego 23 i 24
I - SPECJALNOŚCI LEKARSKIE:

· Kardiolog · ginekolog · okulista · alergolog · urolog · neurolog · reumatolog
· dermatolog · laryngolog · ortopeda · chirurg · pulmonolog · onkolog

II - 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 100 zł.
5. USG jamy brzusznej - cena 80 zł.
6. Holter RR i EKG i Echo serca.

Siłownia

III - 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

IV - BADANIA MEDYCYNY PRACY

Na podstawie skierowań pracodawców wykonujemy badania medycyny pracy i wydajemy
orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na określonym stanowisku pracy.

Siłownia

BADANIA PROFILAKTYCZNE
· Badania wstępne
· Badania okresowe
· Badania kontrolne

POZOSTAŁE BADANIA

· Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
· Badanie osób ubiegających się lub kierujących pojazdami
· Badanie wysokościowe (powyżej 3 m)
· Zaświadczenia dla szkół
· Zaświadczenia na uczelnie

	Wpis do książeczki san.-epidemiolog.

Wszelkie dodatkowe informacje jak i możliwość umówienia badań
pod numerem telefonu: 795 438 124 i 795 438 985

Sala gimnastyczna

V - PORADNIA REHABILITACJI

Świadczymy usługi medyczne w zakresie: 1. fizykoterapii (ultradźwięki, diadynamic,
elektrostymulacja, laser, krioterapia) 2. kinezyterapii 3. masaży
Na Sali Gimnastycznej odbywają się 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.
Tel. 58 679 69 55
3 - Fitness - wtorki i czwartki godz. 19.30 - 21.00
Karnet miesięczny - 55 zł.
wejście jednorazowe - 8zł.
Tel. 58 679 69 55
Dodatkowo proponujemy SIŁOWNIE (rower, orbitrek bieżnia, atlas) wejście 15 zł.
Serdecznie zapraszamy!

Uwaga!

Mieszkańcy Wejherowa i okolic mogą w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
korzystać z porad naszych OKULISTÓW.
Zapraszamy!

Mammograf

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

Grzegorz Szalewski
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Wielu spółdzielców nie zdaje sobie sprawy, że mając
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie jest
właścicielem swoich mieszkań
- ich właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa

Atak na spółdzielczą ustawę
23 września br. Sejm RP obradował nad projektem ustawy o działalności
spółdzielni mieszkaniowych. W poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej” nawiązaliśmy do sejmowego wystąpienia przedstawiciela związków rewizyjnych
spółdzielni mieszkaniowych, które są projektodawcami zmiany obowiązującej
ustawy. Wprawdzie przedstawiony projekt został przez Sejm odrzucony, ale
temat pozostaje aktualny. Dlatego przedstawiamy główne tezy wspomnianego
wystąpienia.
Przedstawiciel wnioskodawców nazwał obowiązującą, korzystną dla spółdzielców
ustawę bublem prawnym.
Kwestionował przy tym:
- narzucenie spółdzielcom zróżnicowanych warunków
przekształcenia
praw lokatorskich na własnościowe,
- nakaz przekształcenia
praw lokatorskich w odrębną własność bez ekwiwalentnego wynagrodzenia
dla spółdzielni, uznany
przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczny z
konstytucją (pozbawił on
spółdzielnie mieszkaniowe
znaczących przychodów na
cele remontowe),
- ograniczenie możliwości swobodnego wyboru przez członków tytułu
prawnego do lokalu (chodzi
o zakaz ustanawiania spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu),
- arbitralny nakaz odrębnego dla każdej nieruchomości rozliczenia kosztów i
przychodów, co praktycznie
przekreśla możliwość realizacji jednej z podstawowych
zasad spółdzielczych, czyli
solidaryzmu społecznego,
- anarchizowanie samorządności spółdzielczej poprzez nakaz odbywania walnych zgromadzeń członków,
niezależnie od wielkości
spółdzielni mieszkaniowej.

Ważne koszty budowy
a nie wartość rynkowa

Ubolewając nad narzuceniem spółdzielcom zróżnicowanych
warunków
przekształcenia praw lokatorskich na własnościowe,
przeciwnicy obecnej ustawy milczą o tym, że przekształcenia, które następowały przed wejściem w
życie ustawy nowelizującej
z czerwca 2007 r. i które
były dokonywane na zasadzie bonifikaty udzielanych
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przez spółdzielnie, opierały
się na wycenie wartości
rynkowej
mieszkania.
Wieloletnie prace zarówno Sejmu jak i Trybunału
Konstytucyjnego (w latach
2001, 2005, 2006) zaowocowały ostatecznie przepisami ustawy nowelizującej,
w których jako podstawę
tych przekształceń przyjęto koszty budowy lokalu
mieszkalnego.
Ostatecznie odrzucono
zasadę wyceny wartości
rynkowej mieszkań, jako
nieuzasadnioną, ponieważ
przekształceń ekonomicznych dokonuje się tylko dla
członków spółdzielni, którzy zapłacili już za swoje
mieszkania.

Zapłacili za swoje
mieszkania

Podnoszony przez krytyków obecnej ustawy zarzut o braku ekwiwalentu
dla spółdzielni w związku
z przekształceniami jest
zupełnie nielogiczny, ponieważ spółdzielcy nie otrzymali mieszkań ze spółdzielni za darmo.
Nie można twierdzić, że
cokolwiek spółdzielni zabierają , ponieważ za mieszkania zapłacili żądane przez
spółdzielnie kwoty.
Argument o pozbawieniu spółdzielni kwot na
fundusz remontowy z przekształceń jest chwytliwym
hasłem
propagandowym
; na fundusz remontowy
spółdzielcy wnoszą co miesiąc wcale niemałe kwoty ,
które w spółdzielniach sięgają milionów złotych rocznie.
Oczywiście,
zarządy
spółdzielni
pozbawione
strumienia pieniędzy z
przekształceń praw do lokali, winny racjonalizować
wydatki z tego funduszu na
cele niezbędne co niestety
nie zawsze ma miejsce.

Peerelowska
spółdzielcza własność

Zwolennicy
zmiany
ustawy krytycznie odnoszą
się do ustawowego zakazu
ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu.
Komentując ten zarzut
można by stwierdzić: kto,
jak kto, ale przedstawiciel
związków rewizyjnych doskonale orientuje się, że
spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego,
jako ograniczone
prawo rzeczowe, nie przyznaje członkowi spółdzielni własności mieszkania, a
taki był przecież cel ustawy
uwłaszczeniowej z 15 grudnia 2000 r.
Nazwa „spółdzielcze
własnościowe prawo do
lokalu
mieszkalnego”
została
wprowadzona
przez
PRL-owskiego
ustawodawcę do przepisów prawa spółdzielczego w
1982 r.
Była to decyzja niejako
na „otarcie łez” po tym, jak
ustawą z 17 lutego 1961 r.
(zastąpiono ustawę z października 1920 r.) wywłaszczono tych, którzy prawo
własności wówczas posiadali.
Wywłaszczeni w ten
sposób spółdzielcy uzyskali jedynie ograniczone prawo do swoich
mieszkań.
Bardzo wielu spółdzielców nie zdaje sobie sprawy, że mając spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu nie jest właścicielem
swoich mieszkań, ponieważ
właścicielem ich mieszkań
jest spółdzielnia mieszkaniowa.
Zarządy spółdzielni nie
wyprowadzają ich z tego
błędu, a może to skutkować
tym, że nie składają oni
wniosków o odrębną własność swoich mieszkań.

Spółdzielczy solidaryzm
nadal funkcjonuje

Projektodawcy zmiany
ustawy posługują się w sposób tendencyjny sloganem
o łamaniu solidaryzmu
spółdzielczego, ponieważ
ustawa nakazuje odrębne rozliczenie dla każdej
nieruchomości kosztów i
przychodów. Każdy członek
spółdzielni ma przecież tę
świadomość, że do jego obowiązków należy utrzymanie również nieruchomości
wspólnych (części wspólnych budynku).
Jednak w sytuacjach
wyjątkowych,
spółdzielcy
mieszkający w różnych nieruchomościach (budynkach)
mogą się wspierać. np. poprzez przepływ funduszy
na ściśle określone cele remontowe. Chodzi m.in. o
uniknięcie zaciągania przez
spółdzielnię
kosztownych
kredytów bankowych.
Aktualnie obowiązująca
ustawa tego nie zabrania, a
wszystko to musi się odbywać za zgodą mieszkańców
konkretnych budynków i
uzgodnieniu
warunków.
Zasada solidaryzmu spółdzielczego będzie więc zachowana.
Zarzut projektodawców
zmiany ustawy, że nakaz
odbywania walnych zgromadzeń (zamiast zebrań
przedstawicieli), niezależnie od wielkości spółdzielni
spowoduje chaos samorządności spółdzielczej jest nieprawdziwy.
Art.8.3.1 noweli ustawy
z 14 czerwca 2007 r. zezwala bowiem na podział
walnego zgromadzenia na
części, w przypadku gdy
liczba członków spółdzielni
przekroczy 500.
I tak też od 2008 roku
się dzieje.
E. Różycka
Ciąg dalszy za tydzień
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PRAWNIK RADZI

Jak długo powinno trwać
załatwianie spraw w urzędzie?
Zgodnie z kodeksem
postępowania administracyjnego, gdy załatwiamy
naszą sprawę w urzędzie,
organ administracji publicznej ma obowiązek załatwienia jej bez zbędnej
zwłoki. Zwrot „bez zbędnej
zwłoki” jest pojęciem nieprecyzyjnym. Nie oznacza to jednak, że może być
dowolnie
interpretowany. Działanie bez zbędnej
zwłoki wiąże się z zakazem
nieuzasadnionego
przetrzymywania spraw bez
nadawania im biegu oraz
obowiązkiem prowadzenia
postępowania bez zbędnych
przewlekłości.
Sprawy, które powinny
być załatwiane bez zbędnej
zwłoki to takie, które mogą
być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie
z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o
fakty i dowody powszechnie
znane albo znane z urzędu
organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź
możliwe do ustalenia na
podstawie danych, którymi
rozporządza ten organ

Postępowanie
wyjaśniające

Sprawy bardziej skomplikowane wymagają postępowania wyjaśniającego. Ich
załatwienie powinno nastąpić nie później niż w ciągu
miesiąca. Jeżeli natomiast
dana sprawa jest szczególnie skomplikowana to organ może ją załatwić w ciągu dwóch miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania.
Natomiast w postępowaniu odwoławczym kodeks postępowania administracyjnego
nakazuje
rozpatrzenie sprawy w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Przedstawione
wyżej
terminy są terminami pro-

cesowymi, co oznacza, że organ może rozpatrzyć sprawę także po ich upływie.
Organy wyższego stopnia
są uprawnione do określania rodzajów spraw, które
powinny być rozpatrzone w
krótszych terminach.
Do terminów określonych we wspomnianych
przepisach nie wlicza się
jednak terminów, przewidzianych w przepisach dla
określonych czynności, jak
również okresów zawieszenia postępowania oraz
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn od organu niezależnych.

Zażalenie na
niezałatwienie sprawy

W przypadku niedochowania powyższych terminów
organ administracji pozostaje w zwłoce. Spoczywa
jednak na nim obowiązek
zawiadomienia strony o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie. Jednocześnie organ powinien
podać przyczyny zwłoki oraz
wskazać nowy termin załatwienia sprawy. Obowiązek
ten powstaje także wówczas
gdy zwłoka jest spowodowana przyczynami niezależnymi od organu.
Na niezałatwienie sprawy w terminie stronie przysługuje zażalenie do organu administracji publicznej
wyższego stopnia. Gdy zażalenie zostanie uznane za
uzasadnione organ wyższego stopnia wyznaczy dodatkowy termin załatwienia
sprawy oraz zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie.
Gdy zaistnieje taka potrzeba organ może także
zarządzić podjęcie środków,
które zapobiegną naruszeniu terminów w przyszłości.
Anna Zamojska

Kancelaria Prawna „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.

WSPOMNIENIA
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Nauczyciel musi być konsekwentny i sprawiedliwy

Kolorowa kronika, zapisana równiutkimi literami, uzupełniona zdjęciami i wycinkami z gazet - to jeden ze skarbów pani Czesławy Wilmowicz, emerytowanej nauczycielki
biologii. Relacje z rajdów i wycieczek, z akcji sadzenia lasu
lub dokarmiania zwierząt, informacje o sukcesach uczniów
na konkursach i olimpiadach do dzisiaj wzbudzają sentyment i dumę. A pani Czesława może być dumna zarówno ze
swoich uczniów, jak i z własnych osiągnięć zawodowych. W
Dniu Edukacji Narodowej opowiada o swojej pracy.
Czesława Wilmowicz już
jako dziewczynka zdecydowała, że zostanie nauczycielem, który będzie sprawiedliwie oceniać pracę
dzieci, bez faworyzowania
bogatszych i zdolniejszych.
Jako uczennica sama była
świadkiem takich praktyk
i bardzo ją to bolało.
Pani Czesława zrealizowała swoje plany i została
nauczycielką biologii. Najpierw uczyła w szkołach
w okolicy Chełmna, skąd
pochodzi, pracowała też w
wydziałach oświaty, a od
1970 roku uczyła biologii
w Szkole Podstawowej nr
6 w Rumi. Pracowała tam
w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych, aż do
emerytury, na którą przeszła w 1986 roku.

jak najszybciej informowałam uczniów o wynikach.
Zawsze uważałam, że nauczyciel musi mieć wiedzę
i umieć ją przekazać, ale
też powinien egzekwować
od uczniów ich obowiązki.
Byłam surowa i wymagająca, ale zawsze starałam się
pomóc słabszym uczniom,
wyciągając ich z kłopotów.
Zdaniem rumskiej nauczycielki dziecko trzeba
zawsze wysłuchać, a nie
zbywać. Ważna jest też
prawdomówność.
- Kiedy uczniowie o coś
pytają, a nauczyciel nie zna
odpowiedzi, lepiej się żeby
się do tego przyznał i obiecał sprawdzenie informacji
na następną lekcję – mówi
pani Czesława.

Konsekwencja
i prawdomówność

Drzewka i karma
dla zwierząt

- Mam nadzieję, że nikogo nie skrzywdziłam i
byłam sprawiedliwa dla
uczniów – mówi pani Czesława. – Starałam się też
być konsekwentna, bo moim
zdaniem to bardzo ważne w
kontaktach z dziećmi. Jeśli zadałam pracę domową
to ją sprawdzałam, jeśli
zrobiłam sprawdzian, to

Podopieczni Cz. Wilmowicz odnosili sukcesy
na konkursach przyrodniczych oraz na olimpiadach
z biologii różnych szczebli,
a działające w „szóstce”
koło Ligi Ochrony Przyrody
było najlepsze w województwie! Czym się w tym kole
zajmowali uczniowie? Na
przykład
dokarmianiem

leśnych zwierząt, którym
zimą, razem ze swoją nauczycielką zawozili karmę
do lasu. I to nie samochodem, ale na sankach, które
ciągnęli po zaśnieżonych
drogach.
- Budowaliśmy i zawieszaliśmy na drzewach
karmniki
dla
ptaków,
uczniowie sadzili drzewka
w przydomowych ogrodach
albo w lesie – wspomina
pani Czesława.

Małpa w szkole

Popularnością cieszyły
się także imprezy, takie jak
konkursy, występy i wystawy, które oglądali rodzice i
goście z różnych instytucji.
- Organizowałam wystawy kwiatów, płodów
rolnych, a nawet zwierząt
domowych – mówi nauczycielka. – Było z tym sporo
pracy, ale potem dużo radości i satysfakcji, bo wszystkim bardzo się podobało.
Miałam, nawet pokazowe
zajęcia pozalekcyjne dla
nauczycieli z innych rumskich szkół.
Zajęcia
przyrodnicze
były bardzo lubiane, czasem brakowało miejsca na
sali, żeby pomieścić wszystkie dzieci.

Razem z koleżankami, nauczycielkami rumskich szkół, pani Czesława (pierwsza
z lewej) zasiada w komisji konkursowej w turnieju przyrodniczym. Tradycyjnie
nagrodą była statuetka żubra.

Czesława Wilmowicz odbiera kaktusy ze słynnej hodowli Państwa Hinzów. Rośliny
te znalazły się na szkolnej wystawie kwiatów.

- Kiedyś zaprosiliśmy do
szkoły pracowników oliwskiego zoo – wspomina nauczycielka. - Przyjechali autokarem ze zwierzętami. Był
wąż, małpa i inne zwierzęta,
które na sali gimnastycznej
oglądała cała szkoła.
Uczniowie bardzo lubili
wycieczki, rajdy i biwaki,
a pani Wilmowicz chętnie
organizowała takie wyprawy. Kiedyś wybrała się z
uczniami na rajd do Puszczy Darżlubskiej. Wędrowali przez dwa dni, nocując w stodole, aż dotarli do
oddalonej o 25 kilometrów
Krokowej. Kiedy indziej
pojechali na biwak pod namiotami nad jeziorem.
- Spędzaliśmy ze sobą
więcej czasu niż tylko w
szkole na lekcjach, a ja

dzięki temu lepiej poznawałam moich uczniów –
mówi Czesława Wilmowicz.

Zielone zeszyty

Oni z pewnością też zapamiętali nauczycielkę biologii,
o czym świadczą spotkania
po latach. Niektórzy przysyłają świąteczne życzenia, inni
witają się i pozdrawiają na
ulicy.
- Jeden z napotkanych
uczniów powiedział mi, że do
dziś pamięta zielone zeszyty
do biologii. Rzeczywiście zawsze wymagałam, aby zeszyty były w zielonych okładkach
– śmieje się nauczycielka. –
Uczyłam wielu mieszkańców
Rumi, bo w latach siedemdziesiątych byłam jedyną nauczycielką biologii w ośmioklasowej szkole nr 6.

Swoimi wypracowanymi
nowatorskimi
metodami
nauczania pani Czesława
dzieliła się na łamach czasopism „Biologia w szkole”
i „Przyroda Polska”. Te
publikacje oraz wieloletnia
praca, m.in. w rumskiej
„szóstce”, przyniosła pani
Czesławie wiele satysfakcji,
a także nagród i odznaczeń.
Nauczycielka
otrzymała
m.in. Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski i
Złoty Krzyż Zasługi.
- Najbardziej ucieszył
mnie Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznawany najlepszym pedagogom. Jestem dumna, że
znalazłam się wśród nich –
mówi Czesława Wilmowicz.
Anna Kuczmarska

W rumskim Domu Kultury przy ul. Sobieskiego (naprzeciw obecnej Galerii
Rumia) odbywały się konkursy międzyszkolne, organizowane i prowadzone
przez nauczycielkę biologii z SP nr 6.
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Rumscy artyści - Krystyna Peplińska i Iwona Jagodzińska

Rodzinna pasja i talent
Krystynę Peplińską i jej córkę, Iwonę Jagodzińską łączą
nie tylko więzy rodzinne, ale też wspólna pasja malowania.
Obie panie rozpoczęły przygodę z malarstwem stosunkowo
późno, ale okazało się, że nigdy nie jest za późno na realizację zainteresowań.
Krystyna
Peplińska
mieszka w Rumi od 1945
roku. W młodości nie zajmowała się malarstwem,
ale zawsze interesowała się
sztuką.
– Pracowałam w Gdyni
jako księgowa i ekonomistka, a w wolnych chwilach
chodziłam na wszystkie
wystawy malarstwa, jakie
można było zobaczyć – opowiada pani Krystyna. - Kiedyś przyszło mi do głowy,
że może ja też potrafię namalować taki obraz.
Na pierwsze samodzielne próby malowania K.
Peplińska zdecydowała się
jednak dopiero na emeryturze.

Wystawy nie tylko w Rumi

– Mój kolega cały czas
namawiał mnie, żebym
spróbowała swoich sił i w
końcu dałam się namówić –
mówi pani Krystyna. - Mąż
kupował mi mnóstwo książek dotyczących malarstwa
i technik malowania, i tak
powoli uczyłam się malować.
Sukcesy przyszły szybko.
W 1989 roku w Rumi odbyła sie pierwsza indywidualna wystawa prac Krystyny
Peplińskiej. Dodatkowym
bodźcem do malowania
byli klienci, zainteresowani
kupnem obrazów.
Kolejne wystawy pani
Krystyny można było zobaczyć nie tylko w Rumi,
ale również w Gdańsku,

gdzie organizowano je przy
współpracy z Nadbałtyckim
Stowarzyszeniem Plastyków im. M. Mokwy.

Wiejskie pejzaże

Ulubionym tematem w
twórczości Krystyny Peplińskiej jest wieś, stare
chaty i przyroda. Obrazy o
takiej tematyce powstawały między innymi podczas
plenerów organizowanych
przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy. Niektóre z obrazów przedstawiają krajobrazy Kaszub, Starbienina,
Wieżycy, ale również Rumi.
Na innych widzimy kwiaty
albo martwą naturę.
– Obrazy mojej mamy
są uporządkowane, czyste i
szczegółowe – mówi Iwona
Jagodzińska.
Techniki, w których pani
Krystyna czuje się najlepiej
to olej, pastele i akwarele.
Niedawno artystka gościła w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi, gdzie
na lekcji plastyki malowała
obraz wspólnie z uczniami
II klasy (pisaliśmy o tym w
poprzednim wydaniu GR).
– To było bardzo przyjemne doświadczenie –
mówi pani Krystyna.

Lekcje plastyki

W szkole pracuje na co
dzień córka malarki, która
sama również tworzy obrazy. Pani Iwona zajmuje się
kształceniem początkowym
w klasach I-III. Z wykształcenia jest filologiem i oligo-

Ulubionym tematem obrazów I. Jagodzińskiej są
kwiaty, krajobrazy i morze.
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frenopedagogiem, co oznacza, że może zajmować sie
dziećmi niepełnosprawnymi psychicznie i ruchowo.
– Zawsze bardzo lubiłam
prowadzić zajęcia z plastyki, kiedy wspólnie z dziećmi
mogłam malować – mówi
pani Iwona.
Iwona Jagodzińska podpatrywała mamę. Pierwsza
próba malowania odbyła
się wiele lat temu, kiedy
razem z mamą namalowała
obraz „Malwy”.
– Potem przez 25 lat nie
namalowałam żadnego obrazu- mówi młodsza z pań,
która mimo braku własnej
twórczości,
uczestniczyła
w życiu artystów rumskich
i razem z mamą chodziła
na wystawy i wernisaże.
Doradzała pani Krystynie
i wspierała ją w malarskiej
pasji, ale sama nie miała
nigdy czasu, żeby zająć się
malowaniem na poważnie.

Krystyna Peplińska (u góry) i jej córka, Iwona Jagodzińska lubią malować pejzaże i kwiaty.

Najważniejsza jest
satysfakcja

– Dopiero kiedy dwa
lata temu wylądowałam w
domu na urlopie zdrowotnym, postanowiłam spróbować swoich sił – opowiada
pani Iwona. Rozpoczęło się
od malowania obrazów pod
kierunkiem mamy, a skończyło na zarwanych nocach,
spędzonych na malowaniu.
Bardzo szybko okazało się,
że praca artystyczna to
wielka pasja pani Iwony.
– Uwielbiałam malować,
ale nie do końca wierzyłam
w swoje możliwości, mimo
pochwał i zachęty ze strony mamy – mówi Iwona
Jagodzińska. – Dodatkową
motywacją była opinia znanych rumskich plastyków,
Alfonsa Zwary i Ireneusza
Leśniaka, którzy docenili
moje prace i zachęcili mnie
do dalszej twórczości.
Pierwsza indywidualna
wystawa prac Iwony Jagodzińskiej odbyła się wiosną
2009 roku w Dworku pod
Lipami w Rumi. Kilka obrazów udało się sprzedać,
co stało się dodatkowym
bodźcem do dalszego malowania. – Nie chodzi o pie-

niądze, ale o satysfakcję, że
komuś podobają się moje
obrazy. Cieszę bardzo, że
kogoś zadowoliłam – mówi
pani Iwona.

W domu i w plenerze

Obrazy Iwony Jagodzińskiej to klasyczne malarstwo olejne. Ulubionym
tematem prac są kwiaty i
pejzaże. Czasami maluje
w plenerze, m.in. podczas
plenerów organizowanych
przez Kaszubski Uniwersytet Ludowy.
–
Czasem
bierzemy
sztalugi i idziemy z mamą
malować krajobrazy Rumi
– opowiada pani Iwona.
- Najnowszym tematem
moich jest morze i sztorm.
Wzoruję się częściowo na

pracach znanych malarzy,
m.in. wspomnianego Alfonsa Zwary, ale nie kopiuję
niczyich prac ani zdjęć. Malarstwo to dla mnie ogromna pasja, satysfakcja i radość tworzenia.
Po powrocie do pracy po
urlopie zdrowotnym Iwona
Jagodzińska nie przestała malować. Niemal każdą
wolną chwilę poświęca na
ulubione zajęcie, a w domu
przybywa obrazów.
– Nawet moje życie towarzyskie jest zdecydowanie ograniczone, od kiedy
maluję – zdradza pani Iwona. – Wolny czas spędzam
również na podróżach, czytaniu książek i rekreacji.
Twórczość obu pań zo-

stała wiele razy doceniona.
Obie otrzymały nagrody od
władz Rumi z okazji jubileuszu miasta. Pani Krystyna została wyróżniona
z okazji 45-, 50- i 55-lecia
miasta, a pani Iwona z
okazji 55 rocznicy nadania
praw miejskich.
– Jestem bardzo dumna
z mojej córki – mówi Krystyna Peplińska i z zadowoleniem patrzy na obrazy
pani Iwony.
Wcale się nie dziwimy,
bo obie rumianki są utalentowane, a do tego pracowite. Pejzaże, kwiaty i martwe natury, wyczarowane
na płótnach zachwycają
wielu odbiorców.
BaK

IMPREZY PLENEROWE
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Zabawa w parafii
W parafii św. Antoniego i bł. Edmunda
Bojanowskiego w Rumi
Białej Rzece odbył się
Festyn Rodzinny. W
niedzielne popołudnie,
na terenie obok kościoła serwowano gorącą
grochówkę, swojski bigos i chleb ze smalcem,
a także pyszne ciasto, i
czekoladę. Zgodnie z nazwą, bawiły się tam całe

rodziny. Dzieci chętnie
uczestniczyły w konkursach z nagrodami i
skakały na trampolinie.
Można było nawet przejechać się na koniu!
Parafialną
zabawę
pomógł
przygotować
Bogdan Formella i kierowany przez niego harcerski Ośrodek Centrum
Przygody.
Fot. Wojciech Hintzke

Fabularyzowany rajd dla najmłodszych

Z Pocahontas i Księciem w lesie
II Rajd Fabularyzowany „Świat Bajek” przeznaczony
dla dzieci z Rumi
oraz okolic zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników
Turystyki Włóczykij, które od dziesięciu lat przygotowuje podobną imprezę
dla gimnazjalistów.

zaginionych
marchewek,
poczęstowali dzieci warzywami ucząc, że są one bardzo ważne w prawidłowym
rozwoju. U Myszki Mickey i
Myszki Minnie był czas na
odpoczynek oraz skosztowanie domowych rogalików.

- Atrakcji i niespodzianek było więcej, a na koniec odczarowani Książe
i Śnieżka zaprosili swych
wybawców na małe przyjęcie przy ognisku – mówi
Paulina Zych, zastępca
prezesa SMT Włóczykij.

- Każdy dostał pamiątkowy
dyplom. Większość uczestników rajdu piekła przy ognisku kiełbaski. Zadowolone
dzieci dziękowały nam na
koniec za wspaniałą zabawę,
więc, aby ich nie zawieźć, myślimy już o kolejnym rajdzie.
PZ.

Celem rajdu jest oderwanie dzieci od komputera i
telewizora i zainteresowanie aktywnym spędzaniem
czasu.
W tym roku osiem grup
dzielnych
krasnoludków
(których w sumie było ponad 60) razem z Pocahontas
szukały Księcia, który odczarowałby Królewnę Śnieżkę. Po drodze na dzieci czekało kilka przygód. Królik i
Kubuś Puchatek w podzięce
za pomoc w odnalezieniu
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Gerard Labuda - 28 grudnia 1916 – 1 października 2010

Przywrócił Kaszubom historyczną pamięć i tożsamość
Odszedł od nas wielki syn Ziemi Kaszubskiej, nasz rodak,
Kaszeba. Wielki Polski uczony, szanowany, wybitny historyk mediewista, były rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W minioną sobotę pożegnaliśmy profesora
Gerarda Labudę, który został pochowany w Luzinie koło
Wejherowa.
Doktor honoris causa wielu uniwersytetów,
członek Polskiej Akademii
Nauk, był przez wiele lat
przewodniczącym
Rady
Naukowej wejherowskiego
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, a także członkiem
honorowym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Profesor Gerard Labuda był najwybitniejszym
znawcą średniowiecznych
dziejów Pomorza, autorem
około dwóch tysięcy prac
naukowych, w tym ponad
30 książek, m.in. takich
pozycji jak „Kaszubi i ich
dzieje”, „Dzieje zakonu
krzyżackiego w Prusach”, „
Święty Wojciech”, „Święty
Stanisław”, „ Zapiski Kaszubskie, Pomorskie i Morskie”.

Dumny ze swoich korzeni

W roku 2006 Instytut
Kaszubski w Gdańsku wydał „Historię Kaszubów w
Dziejach Pomorza”, w której profesor przywracał Kaszubom historyczną pamięć
i tożsamość, wskazuje, że
mogą być dumni ze swoich
korzeni.
Dzieje Kaszubów zostały
systematycznie opracowane, przede wszystkim autor
skupił się na zagadnieniach
społeczno-gospodarczych i
politycznych. To bogaty i
obszerny materiał , o udokumentowanych źródłach,

wielu ilustracjach, mapach,
cytatach z literatury i komentarzami do poszczególnych rozdziałów. „Nie
ma ludzkiego dzieła bez
błędów i potknięć; lepsze
na tej podstawie opracują
następcy”, mówił profesor
jednak wydaje się, że po
ponad 30 letnim zbieraniu materiałów, profesor
wszystko sprawdził, podał
głębokiej analizie , ocenił
prawidłowo, opisał wnikliwie, perfekcyjnie.

Skromny i szlachetny

W powszechnej opinii
profesor Gerard Labuda to
człowiek niezwykle skromny, człowiek szlachetny, z
autorytetem, kompetentny,
pracowity, o ogromnej wiedzy. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Luzinie,
a następnie do Gimnazjum
Klasycznego w Wejherowie.
W roku 1936 został studentem Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu,
tam przeszedł też wszystkie szczeble naukowe, od
asystenta do profesora.
Jednak jego ścisłe związki z ziemią rodzinną, z Wejherowem, z Luzinem, budzą
nasz, Kaszubów podziw i
szacunek. Profesor zawsze
podkreślał swój kaszubski
rodowód, w jednym z wywiadów z 1999 r mówi: „ Myślę i
śnię po kaszubsku - Kaszuby
to moje korzenie - jestem Kaszubą w Poznaniu”.

Zaszczyt dla Luzina

W piątek 8 października
wrócił na ukochaną Kaszubską Ziemię, trumna z
ciałem ś.p Gerarda Labudy
została wystawiona w kościele p.w. Św. Wawrzyńca
w Luzinie. Wieczorem o
godz. 19:00 została odprawiona msza św. celebrowana przez abpa. Tadeusza
Gocłowskiego. Po mszy
rozpoczęła się tradycyjna
kaszubska pusta noc, z
udziałem chórów „Harmonia” i „Lutnia”. W kazaniu
ks.abp. Tadeusz Gocłowski, który uczestniczył także w pierwszej części pustej
nocy, powiedział: „ To zaszczyt dla Luzina, dla ziemi
kaszubskiej, dla Kaszubów,
że profesor chciał zostać tu
na Kaszubach na zawsze”.

Żegnały go tłumy

W sobotę 9 października
w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Luzinie odbyły się
uroczystości pogrzebowe pod
przewodnictwem ks. abpa
Sławoja Leszka Głodzia.
Kazanie wygłosił i trumnę
na miejsce spoczynku poprowadził ks. Prymas Henryk
Muszyński w asyście ks.
abpa Sławoja Leszka Głodzia. Z udziałem rodziny,
licznych pocztów sztandarowych, przedstawicieli środowisk akademickich, luzinian,
Kaszubów z całego Pomorza,
parlamentarzystów. Ksiądz
Prymas Henryk Muszyński

Trumna z ciałem prof. G. Labudy została wystawiona w luzińskim kościele w
przeddzień pogrzebu. Odbywały się tam nabożeństwa i modlitwy tzw. pustej nocy.

w kazaniu powiedział m.in:
„Profesor mówił o sobie, że
jest prostym człowiekiem z
Luzina, ale to przecież pomnikowa postać polskiej historiografii”.
Premier Donald Tusk
obecny na mszy powiedział,
że przyjechał do Luzina by
„złożyć hołd profesorowi, za
jego bezcenne prace, za to
co dla nas, Kaszubów zrobił - profesor był człowiekiem wielkim o niebywałej
wprost skromności”.

Honorowy Obywatel

Profesor Gerard Labuda
otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Powiatu Wejherowskiego”, uroczystości
miały miejsce w kwietniu
2001 r. w Wejherowie. Był
to finał uchwały zapropono-

wanej przez Komisję Kultury Sportu i Turystyki Rady
Powiatu, której przewodniczyłem, przyjętej następnie
przez Radę Powiatu.
Pierwszy Honorowy Obywatel Powiatu otrzymał
piękny fotel wzorowany na
meblach gdańskich z wyrzeźbionym tytułem i herbem
powiatu (fotel znajduje się w
Bibliotece Publicznej w Luzinie). Rok wcześniej podczas
prac Komisja Kultury nad
herbem powiatu, profesor na
naszą prośbę listownie odniósł się do naszego projektu,
zaznaczając na końcu listu: „
Tak ja to widzę, ale naturalnie wy na miejscu musicie
osądzić, co wam się najbardziej podoba”.
Wejherowskie Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko Pomorskiej, które już wcześniej posiadało
REKLAMA

Kondukt żałobny przeszedł ulicami wsi na luziński cmentarz.
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Prof. Gerard Labuda
wiele pamiątek związanych
z profesorem, otrzymanych
od profesora i eksponowanych w muzeum, teraz decyzją profesora otrzymuje
Jego wspaniałą bibliotekę.
W naszych bibliotekach też
pozostają prace profesora,
wśród nich te najcenniejsze
- z dedykacją od autora.
Ryszard Hinc
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Sakura Rumia wśród najlepszych klubów

Ogłoszenia
drobne

W III Międzynarodowym Pucharze
Podlasia we wrześniu br. uczestniczyło 230 zawodników z 19 klubów z Polski i z zagranicy. Klub Sakura Rumia
reprezentowało 8 zawodników. Niektórzy wrócili z zawodów z medalami,
nawet ze złotymi!

Sprzedam
1.
Zestaw
wypoczynkowy 3+2, ciemna
śliwka, całość skóra. 2. Zestaw Wypoczykowy 3+2+1 jasny beż, skóra włoska-zamsz,
3. Ławę ciemny orzech - blat
zielony marmur. (Duża). Wymienione rzeczy są w stanie
idealnym, cena do negocjacji.
Kontakt
606-623-762, 58
671 99 49
***
Sprzedam piekarnik elektryczny Amika, do zabudowy,
kolor biały, stan dobry. Kontakt
660-056-490 lub (58) 771-17-38
***
Sprzedam szafę 3 drzwiową B&W Typ Klipper,
stan idealny. Cena do uzgodnienia. Kontakt 609-675-913
***
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.
Tel. 504 258 383
***
JUNKERS ZW/ZS 20 KE
z dokumentacją, używany.
Na gaz GZ 50, GZ 35, GZ
41,5 i propan. Zakres mocy
od 8.0 do 20.0 kW. Piec dwufunkcyjny z otwartą komorą
spalania. Oddam za darmo.
Telefon kont. 665832757.
***
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. Tel.: 697-088-671.

Złote i brązowe medale karateków

W konkurencjach indywidualnych dziewcząt
10-11 lat nasze zawodniczki nie miały sobie
równych.
Michalina Machniak
w kategorii +40 kg oraz
Karolina Osińska -40
kg zdobyły złote medale.
Dodatkowo w konkurencji kumite drużynowym
zdobyły brązowy medal.

Brązowe medale zdobyli
także chłopcy: Kacper Formela w kumite kadetów
-63kg i Mikołaj Moszczenko
- rocznik 1999-2000, +40kg.
Oprócz medalistów startowali: Krystian Andrzejewski, Mateusz Rybicki,
Mateusz Migga i Patryk
Brzeziński.
Wszystkim
zawodnikom gratulujemy
startu. 		
AK.

KRZYŻÓWKA
POZIOMO:
4) przydrożna gospoda.
9) wyściełana kanapka bez oparcia.
10) człowiek wrażliwy na piękno.
11) rasa na wczasach.
12) odruch.
13) debata, narada.
14) liczba egzemplarzy jednego wydania książki.
16) reguła, zasada.
17) nadzorca robót folwarcznych.
20) nieskończona ilość.
22) błyskawiczny cios odparowujący
lub powstrzymujący atak przeciwnika.
25) chybiony strzał.
26) broń sportowa używana w szermierce.
28) japońska mata na podłogę.
29) najwyższy stopień uczucia przyjemności.
30) ze stolicą w Belgradzie.
31) psie zawodzenie.
32) efekt stresów.
33) wafel.
PIONOWO:
1) zbiera składki.
2) pododdział w kawalerii.
3) nadzieja dodawana zlęknionym.
4) domowe - do odrobienia.
5) dawna miara objętości wynosząca ćwierć beczki.
6) deszyfrator.
7) między mono a kwadro.
8) pomieszczenie do nagrywania audycji radiowych.
15 krótka, biała szata liturgiczna.
18) karoseria.
19) ma mleko pod nosem.
20) członek kapeli ludowej.
21) odcień czerwieni.
23) na oczach Temidy.
24) łódź rozbitków.
25) Cezary, aktor polski.
27) finał ciąży.

Chłopcy z Rumi na podium

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie
– przysłowie polskie.

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

Mistrzostwa Młodzików
i Puchar Rumi
Przy pięknej jesiennej pogodzie w
dniach 9-10 października 2010 w Łężycach, Rumi i Gdyni odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w biegu na orientację oraz Puchar
Rumi. Drużyna reprezentująca Rumię
odniosła wiele sukcesów.
W tym roku MMM odbyły się w Trójmieście i były
to ostatnie ważniejsze zawody rozgrywane dla młodzików (K-14, M-14). Zawody składały się z trzech
biegów: klasyk, sprint i
sztafety, rozgrywane przez
dwa dni. Organizatorzy
zorganizowali zawody w
zróżnicowanym terenie.
W sobotę o godz. 10.30
ruszył start do biegu klasycznego mapie umiejscowionej w okolicach Łężyc.
Na starcie stanęło 72
zawodników z województwa pomorskiego i nie tylko. Liczną grupę stanowili
zawodnicy z klubów: Flota
Gdynia, Harpagan Gdańsk,
GKS Luzino, Orka Gdynia
i UKS „Siódemka” Rumia.
Na mecie długo trzeba było czekać na zawodników, a czas ich biegu i
znaczne różnice wskazywały na duże trudności, z którymi zmagali się na trasie.
W kategorii M-14 dominowali zawodnicy z Rumi.
Najlepszy wynik osiągnął
Łukasz Wiśniewski, 2
miejsce zajął Sebastian
Socik (UKS „Siódemka”
Rumia), a na 3 miejscu
uplasował się R. Piotrowski (Flota Gdynia). Wśród
dziewcząt zwyciężyła Maja
Morawska (Flota Gdynia),
2 miejsce zajęła Dominika
Bączek (Wawel Kraków),
a 3 miejsce Karolina Graczyk (GKS Luzino).
Bieg sprinterski rozegrany został w Parku Sta-

rowiejskim i na obiektach
MOSiR-u w Rumi. Jednocześnie odbył się Puchar
Rumi, w którym startowały
przede wszystkim dzieci.
Na stracie stanęło 90 zawodników.
Trasa była bardzo wymagająca. Można było wybierać różnorodne warianty
obiegowe oraz takie, które
zmuszały zawodników do
pokonywania licznych przeszkód (ogrodzenia). W tym
biegu faworyci w kategorii
M-14 nie zawiedli. Łukasz
Wiśniewski i Sebastian
Socik („Siódemka” Rumia)
zajęli kolejno 1 i 2 miejsce,
na 3 miejscu zameldował
się Z. Porzycz (Flota Gdynia). Warto również podkreślić 7 miejsce Kamila
Borowiaka z UKS „Siódemka” Rumia.
Wśród dziewcząt wygrała Dominika Bączek
(Wawel Kraków), 2 miejsce
zajęły Karolina Graczyk
(GKS Luzino) i Maja Morawska (Flota Gdynia)
uzyskując ten sam czas.
Po udanym pierwszym dniu
zawodów nadszedł czas na
niedzielne zmagania drużynowe. Biegi sztafetowe
odbyły się one na terenie
przylegającym do gdyńskiego toru motokrosowego
na Kolibkach. Klub z Rumi
wystawił dwie drużyny. Zespół I z UKS „Siódemka”
Rumia wygrał rywalizację,
a na 4 miejscu sklasyfikowana została druga drużyna z Rumi. 	
BN

Zwycięska sztafeta: od lewej Sebastian Socik, Łukasz Wiśniewski i Paweł Grzybek.
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W sobotę w Rumi prestiżowy mecz z Gryfem 95 Słupsk

Orkan zremisował w Trzebiatowie
Po trafieniu Michała
Smarzyńskiego
Orkan
Rumia SSA zremisował 1:1 z Regą
Trzebiatów. Pojedynek 10 serii spotkań obfitował w
ostre starcia i nie
był pięknym widowiskiem.
Mimo dalekiego wyjazdu rumscy piłkarze mogli
czuć się jak u siebie, gdyż w
Trzebiatowie ponad połowę
z około setki kibiców stanowili sympatycy Orkana.
W pierwszej części spotkania na uwagę zasługuje
rzut wolny wykonywany w
27 minucie przez Piotra
Ferę oraz uderzenie piłki
głową w polu karnym, po
wrzucie piłki z autu także w wykonaniu kapitana
rumian. W obu tych sytuacjach dobrze spisał się
jednak bramkarz trzebiatowian zapobiegając utracie
gola.
Gospodarze
odpowiedzieli indywidualną akcją
Adriana
Nagórskiego,
niezakończoną
jednak
celnym uderzeniem oraz
strzałem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego,
po którym również Kamil
Biecke nie musiał interweniować.
Po zmianie stron gra z
obu stron ożywiła się. Przez
większą część drugiej połowy Rega grała w osłabieniu po czerwonej kartce w
54 minucie dla Łukasza
Polaka za brutalny faul
na Pawle Dirdzie. Mimo
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braku jednego zawodnika
gospodarze nie ograniczali
się do obrony, pokazując że
ich niska pozycja w tabeli
nie odzwierciedla prawdziwych możliwości. Po jednej z akcji piłka trafiła w
słupek bramki strzeżonej
przez Kamila Biecke, dobitkę bramkarz Orkana odbił,
a chwilę potem wyręczyli go
obrońcy.
Nie udało to się w 64
minucie. Po rzucie wolnym wykonywanym przez
gospodarzy do boku odbił
piłkę bramkarz rumian.
Dośrodkowanie piłki na
wbiegającego
Tomasza
Lewandowskiego okazało się już na tyle skuteczne,
że ten z najbliższej odległości skierował ją głową do
siatki.
Po stracie gola inicjatywę przejęli podopieczni
Jarosława Kotasa. Po dośrodkowaniu przez Błażeja
Adamusa na 3 metr przed
bramkę trzebiatowian, w
piłkę nie trafił czysto Da-

Uwaga – bilety tylko
z dowodem tożsamości

Organizatorzy sobotniego meczu na stadionie w Rumi
przypominają, że w związku z przepisami ustawy „O
bezpieczeństwie imprez masowych” przy zakupie biletu
na pojedynek z Gryfem niezbędna będzie identyfikacja
na podstawie numeru PESEL lub dowodu tożsamości.
W celu uniknięcia kłopotów przy zakupie wejściówek w
dniu meczu, w dniach 13-15 października w godz. 17-19
w budynku MOSiR w Rumi prowadzona będzie przedsprzedaż biletów na spotkanie z Gryfem.
wid Banaczek dając tym
samym szansę na obronę
bramkarzowi. W 82 minucie było już 1:1. Skuteczny
strzał z okolic narożnika
pola karnego oddał Michał
Smarzyński ustalając rezultat spotkania.
- Popełniliśmy za dużo
błędów – podsumował spotkanie Jarosław Kotas,
trener gości – Straciliśmy
bramkę z niczego. Chwała
zawodnikom, że po stracie
bramki odrobili stratę, ale
pozostał niedosyt, bo przyjechaliśmy tu po 3 pkt.
Orkan z dorobkiem

19 pkt. zajmuje 3 lokatę
w tabeli tracąc do lidera z Bytowa 5 „oczek”.
Najbliższe spotkanie już
w sobotę o godz. 15. Na
stadionie przy ul. Mickiewicza w Rumi. Przed
własną
publicznością
rumianie podejmą Gryf
95 Słupsk.
Rega – Orkan SSA 1:1 (0:0)
Orkan: Biecke - Kowalczyk, Dirda, Urbaniak
(75’Szweda), Kowol – Smarzyński, Bodzak (63’Beyl),
Fera, Adamus – Banaczek,
Kazubowski (67’Pieper).
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