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- Wszystkie dzieci mogą
malować i na ogół bardzo to lubią - mówi Beata
Went, prowadząca zajęcia plastyczne w MDK.
- Na zajęciach dzieci i młodzież uczy się nie tylko malowania, rysowania i innych
prac manualnych, ale także
cierpliwości, dokładności i
wrażliwości na otaczający
świat.
str. 7

DZIŚ W NUMERZE
DEBATA
WYBORCZA

Z dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta spotkała się
piątkowa debata kandydatów na burmistrza
Rumi, zorganizowana
przez„Dziennik Bałtycki”.
Dyskusja była ciekawa.
str. 3

Reprodukcja obrazu Wojciecha Kossaka.
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REKLAMA

Święto Niepodległości nieodłącznie kojarzy się z postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego, choć wolną Polskę w 1918 roku zawdzięczamy tysiącom rodaków, w różny sposób
walczących o niepodległość zniewolonej Ojczyzny. Wojsko polskie pod wodzą Marszałka
z pewnością umocniło tę wolność, wygrywając Bitwę Warszawską w 1920 roku i zapobiegając rozszerzeniu się bolszewickich wpływów. Kto wie, jak wyglądałaby Europa, gdyby
nie przełomowe wydarzenia sprzed dziewięćdziesięciu lat.

str. 6

TAŃCZYLI
O PUCHAR

Pierwszy Turniej
Tańca o Puchar Burmistrza Rumi w hali
MOSiR pokazał, że
zainteresowanie tą
dziedziną jest bardzo
duże.
Rywalizacja
spodobała się bardzo
młodym tancerzom.
str. 12

AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA
Ognisko na boisku

Na boisku przy ulicy 1 Maja 2 listopada młodzież dewastowała i paliła ławki. Powiadomiony o tym patrol Straży Miejskiej potwierdził telefoniczną informację i ujął siedmioro młodych ludzi, którzy w chuligański sposób zniszczyli kilka ławek,
a uzyskane drewno podpalili w betonowym koszu. Sprawców
przekazano policji, która prowadzi dalsze czynności.

Kradzieże i awarie

Dzień później strażnicy ujęli na gorącym uczynku
dwóch złodziei prętów stalowych z budowy przy ul. Poziomkowej. Skradziona stal jechała już na wózku do skupu. Sprawcy zostali oddani w ręce policji i tam ukarani.
Kilka interwencji w minionym tygodniu związanych było z
różnymi uszkodzeniami obiektów. Strażnicy miejscy ujawnili m.in. iskrzenie skrzynki energetycznej przy ul. Hutniczej (wezwano Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą z Rumi i
pogotowie energetyczne), a na ul. Harcerskiej stwierdzono
brak pokrywy studzienki kanalizacyjnej (wezwano odpowiednie służby), a 6 listopada wezwano pogotowie wodno-kanalizacyjne na ul. Włókienniczą z powodu mocnej, nieprzyjemnej woni odczuwalnej na tej ulicy.

Jubileusz straży

Straż Miejska obchodziła uroczyście dwudziestą rocznicę swojego powstania, przypadającą na dzień 1 listopada. Uroczystość odbyła się kilka dni później, dokładnie 7
listopada w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza
z udziałem władz miejskich, przedstawicieli policji, komendantów straży miejskich sąsiednich miast. Spotkanie
uświetnił występ Chóru „Rumianie”.

Przedwyborcze spotkania
Komitet Wyborczy Wyborców „Rumia-Rumianie-My”
zaprasza na spotkania kandydata na burmistrza Leopolda Naskręta i kandydatów na radnych z mieszkańcami
Rumi. 15.11 spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 9, 16.11 – w I Liceum Ogólnokształcącym, 17.11 –
w hali MOSiR i 18.11 – w Szkole Podstawowej nr 6.
Wszystkie spotkania rozpoczynają się o godz. 18.00.
Na spotkania z kandydatami na radnych oraz kandydatem na burmistrza Florianem Mosą zaprasza również
mieszkańców Komitet WW Prawo i Sprawiedliwość.
Prezentację programu wyborczego oraz dyskusję z kandydatami PiS zaplanowano we wtorek 16.11 o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi Janowie.
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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* 30 tysięcy na dodatkowe roboty na placu budowy przy SP nr 1
* 156 tysięcy na modernizację hali MOSiR w związku z Plus Ligą
* 60 tysięcy na bożonarodzeniowe dekoracje na głównych ulicach

Konieczne zmiany w budżecie
W ubiegłym tygodniu odbyła się kolejna, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej,
zwołana na wniosek burmistrza Rumi. Wszystko wskazuje na to, że była to ostatnia sesja w dobiegającej końca kadencji. Radni zgodzili się na większość zmian,
proponowanych przez burmistrza, ale nie ustąpili w sprawie dodatkowych wydatków na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1. Zamiast proponowanych 500
tys. zł, przeznaczyli na ten cel 30 tysięcy.
Aby rozwiązać panujący
od kilku tygodni impas w
sprawie zmian w budżecie,
radni Klubu Radnych Niezależnych i PiS przedstawili Elżbiecie Rogali-Kończak
projekt uchwały, który po
zaakceptowaniu przez burmistrza - przyjęli.
- Nasze propozycje w
około
dziewięćdziesięciu
procentach pokrywały się
ze zmianami w projekcie burmistrza – wyjaśnia
Piotr Zaradny, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej
Rady
Miejskiej. – Jesteśmy przekonani, że większość tych
zmian jest potrzebna.
Radni zgodzili się m.in.
na:
- zwiększenia dochodów
o 50 tys. zł z tytułu przyznania Rumi dotacji ze
Starostwa Powiatowego w
Wejherowie na dofinansowanie remontu nawierzchni ulicy Pomorskiej w Rumi
(drogi powiatowej)
- zmniejszenia dochodów
o 200 tys. zł w związku z
niższymi wpłatami z tytułu mandatów za wykroczenia drogowe nakładanych
przez Straż Miejską
- zmniejszenia wydatków o 1 672 tys. zł w wyniku
rozstrzygnięcia przetargu
i uzyskaniu niższych kosztów na realizację budowy
ul. Częstochowskiej wraz z
przebudową skrzyżowania

Zmiany w budżecie dotyczą m.in. dobiegającej końca inwestycji w Janowie,
czyli budowy ul. Częstochowskiej wraz ze skrzyżowaniem sąsiednich ulic.
oraz wymianą nawierzchni
na ul. Gdańskiej, na odcinku od ul. Pomorskiej do ul.
Łokietka (całkowity koszt
zadania realizowanego w
ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, wyniesie 1,9
mln zł przy dofinansowaniu
1,04 mln zł)
- zwiększenia wydatków
o kwotę 67 940 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
i pochodne w związku z wypłatą nieplanowanej odprawy emerytalnej oraz uruchomieniem dodatkowego
oddziału kl. „O” w Szkole
Podstawowej nr 6

- zwiększenia wydatków
o 60 tys. zł z przeznaczeniem na zakup, montaż i
konserwację świątecznych
opraw oświetleniowych w
celu udekorowania ulicy
Grunwaldzkiej i Sobieskiego w okresie Bożego Narodzenia
- zwiększenia wydatków o
kwotę 156 100 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia hali widowiskowo–sportowej MOSiR.
Nowe wyposażenie to, m.in.
odpowiednia
wykładzina,
potrzebna do zorganizowania rozgrywek Plus Ligi Kobiet w siatkówce.

W związku z wystąpieniem
nieprzewidzianych
robót ( wydobycie i przeniesieniem szczątków ludzkich
z terenu rozbudowy SP nr
1) zwiększono wydatki na
to zadanie o 30 tysięcy zł.
Rada Miejska przyjęła
też zapis, dotyczący rozbudowy innej rumskiej szkoły. Przesunięto na 2011 rok
1 milion złotych, zaplanowany na rozbudowę Szkoły
Podstawowej nr 6 i zapisanych w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym w 2012 r.
Całkowity planowany koszt
rozbudowy szkoły wyniesie
9 mln zł.
AK.
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W piątek na ulicy Żwirki
i Wigury policjanci z prewencji zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę. 56-letni
mieszkaniec Rumi miał ponad pół promila w organizmie. Grozi mu do roku pozbawienia wolności i utrata
prawa jazdy.
Tego dnia na ulicy Klonowej zatrzymano 41-latka,
który był poszukiwany nakazem wydanym przez Sąd

Rejonowy w Wejherowie.
- W razie zatrzymania
mężczyzna miał zostać doprowadzony do najbliższego aresztu śledczego lub
zakładu karnego celem
odbycia kary pozbawienia
wolności, co też się stało –
poinformowała oficer prasowy KPP w Wejherowie
mł. asp. Anetta Potrykus.
W niedzielę na ulicy
Sabata funkcjonariusze z

patrolówki zobaczyli rowerzystę jadącego wężykiem,
który ledwo trzymał się roweru. Kontrola alkotestem
wykazała, że rowerzysta ma
prawie 2 promile alkoholu.
Ponadto
podczas
sprawdzenia w kartotekach okazało się, że ma zakaz prowadzenia wszelkich
mechanicznych, także rowerów, wydany przez Sąd
Rejonowy w Wejherowie w

2009 roku – poinformowała
mł. asp. Anetta Potrykus. Za złamanie zakazu grozi
mu do 5 lat więzienia.
Tego dnia, chwilę po godzinie 12 na parkingu przy Auchan doszło do kolizji drogowej
na wysokości wejścia Łeba.
Kierująca
Peugeotem
zajechała drogę kierowcy
BMW. Kobieta została ukarana mandatem karnym.
DG.
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K. Klawiter chce budować Rumię jako silny ośrodek z własną tożsamością,
E. Rogala-Kończak stawia na kontynuację i współpracę w ramach aglomeracji

Debata o przyszłości Rumi
Czworo kandydatów na burmistrza
Rumi w nadchodzących wyborach samorządowych spotkało sie na otwartej
dla publiczności debacie w Domu Kultury SM „Janowo”. Spotkanie zorganizował „Dziennik Bałtycki”, a kandydaci odpowiadali na takie same pytania,
przygotowane przez dziennikarzy tej
gazety. Zadawali sobie również pytania nawzajem, a na koniec byli odpytywani przez publiczność.
MIASTO Z CHARAKTEREM
CZY ELEMENT PUZZLI

Kazimierz Klawiter,
który wypowiadał się jako
pierwszy, opowiedział się
za budowaniem Rumi z
uporządkowaną przestrzenią i atrybutami prawdziwego miasta z własną
tożsamością. Mimo, że
Rumia jest dużą i szybko
rozwijającą się miejscowością, jej mieszkańcy oraz
goście wciąż mają problemy z postrzeganiem jej
jako prawdziwego miasta.
- Stawiam na kontynuację, na dotychczasowy zrównoważony rozwój
miasta we wszystkich
dziedzinach – mówiła na
wstępie debaty Elżbieta
Rogala-Kończak,
podkreślając konieczność
dalszej budowy dróg i
rozbudowy bazy oświatowej. - Jesteśmy puzzlem
w aglomeracji, zatarły się
granice między Rumią
a sąsiednimi miastami,
a z którymi powinniśmy
współpracować.

MIEJSCA NAJBRZYDSZE
I NAJŁADNIEJSZE

Zapytani o najbrzydsze
miejsce w Rumi kandydaci wymieniali m.in. okolice
miejskiego targowiska (E.
Rogala-Kończak) oraz (K.
Klawiter) plac w centrum
miasta, na przecięciu ulic
Dąbrowskiego i Starowiejskiej.
Przy okazji poruszono
sprawę budowy centrum.
Obecna burmistrz, kandydatka komitetu E. Rogala-Kończak „Gospodarność.
pl”, opowiedziała się za
budowaniem centrum w

rejonie ul. Dębogórskiej i
Chełmińskiej, uzasadniając to powrotem do tradycji i podążaniem za kierunkiem rozwoju Rumi.
K. Klawiter jest zdecydowanie za powstaniem
centrum na skrzyżowaniu
ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej, gdzie od stuleci
przecinają się główne osie
miasta.- Tam powinien powstać salon Rumi, miejsce
reprezentacyjne, a jednocześnie miejsce spotkań
mieszkańców – mówił kandydat na burmistrza KWW
„Samorządność Rumia”.
Kandydat KWW „Rumia-Rumianie-My”
Leopold Naskręt uważa,
że nasze miasto jest ładne, brakuje mu tylko serca i duszy. Jego zdaniem
brzydko jest w centrum
Rumi , tam gdzie stoi
sklep „Bazar”, ale nie ma
tam miejsca na budowanie centrum. Jak wynikało z późniejszych wypowiedzi L. Naskręta, główny
plac miasta z ratuszem
widziałby w miejscu obecnego rynku przy ul. Dębogórskiej.
- Rumia jest ładnym
miastem. Nie ma tu
brzydkich miejsc, są tylko
zaniedbane – powiedział
Florian Mosa, kandydat
na burmistrza z ramienia
Prawa i Sprawiedliwości.
Do nich najbardziej zaniedbanych należą jego zdaniem
okolice Placu Kaszubskiego,
rynku i Starej Rumi (rejon
ten ma być objęty programem
rewitalizacji), okolice Urzędu
Miasta, a także ulica Reja z
budynkami socjalnymi. Zniszczone domy, brak wygód,

fatalny dojazd – to zdaniem
Floriana Mosy niechlubna wizytówka tego miejsca.
Kazimierz Klawiter
podkreślał, że Rumia jest
jednym z piękniejszych
miast w sensie położenia
topograficznego. - Trzeba
to wykorzystać – apelował
kandydat.

JAK ZMIENIĆ
WIZERUNEK MIASTA?

- Poprzez zgodna pracę
– odpowiadał na to pytanie K. Klawiter. - Wierzę, że w samorządzie
można zgodnie pracować.
Najwięcej instrumentów,
prowadzących do dyskusji
i zgody ma mama miasta
lub tata miasta, czyli burmistrz. Trzeba rozmawiać
o problemach i sprawach
spornych, zanim wybuchną konflikty. Spokojna
praca w Radzie Miejskiej
i w urzędzie jest możliwa,
jestem pod tym względem
optymistą.
Florian Mosa również
stwierdził, że trzeba szukać konsensusu, a tematy,
które są w porządku obrad Rady Miejskiej należy
konsultować i omawiać
wcześniej na komisjach.
Tak, aby nie dochodziło do
niepotrzebnych sporów i
kłótni.
- Jestem łagodny i spokojny, radzę sobie z emocjami – zapewniał Leopold Naskręt. – Jako
żeglarz radziłem sobie z
tym, prowadząc rejsy.
Jakbyście mnie państwo

wybrali, to też bym sobie
poradził.
- O Rumi mówi się nie
tylko źle - przekonywała
E. Rogla-Kończak, która przypomniała sukcesy
zawodniczek TPS, nagrodzony ciąg spacerowy przy
ul.Żwirki i Wigury, sukcesy organizacji, uczniów
i dorosłych mieszkańców.
W samorządzie zaś potrzeba zgody, współpracy
i kompromisu – dodała
kandydatka.

JAK ŚCIĄGNĄĆ INWESTYCJE

Zdaniem E. Rogali-Kończak należy uchwalić studium i plany zagospodarowania, a także
podpisać umowę z powiatem na przejęcie przez
miasto wydawania pozwoleń na budowę. Obecna burmistrz podkreślała
znaczenie małych rodzinnych fir, z Rumi, których
jest ok. 4,5 tysiąca.
O tym, że rumski biznes
jest bardzo ważny mówił
również Kazimierz Klawiter, ale dbanie o rodzimych przedsiębiorców to
jego zdaniem nie jedyny
sposób rozwijania inwestycji.
- Biznes do Rumi przyjdzie sam, wystarczy uporządkować przestrzeń i
sprawić, żeby było to miasto o wysokim prestiżu, z
atrakcyjnymi
terenami.
M.in. dlatego warto podnieść Rumię do rangi miasta na prawach powiatu.
L. Naskręt jako waż-

ne czynniki wymienił ład
przestrzenny i zadbanie o
odpowiednią infrastrukturę, a Florian Mosa
podkreślał wagę aktualnych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
- Przygotowanie nowych planów zagospodarowania jest zaawansowane, wystarczy pół roku,
aby załatwić tę sprawę –
mówił F. Mosa.

POWIAT GRODZKI
I KOMUNIKACJA

Odpowiadając na pytanie, zadane przez konkurenta, Elżbieta Rogala-Kończak stwierdziła, że
utworzenie w Rumi powiatu grodzkiego jest nierealne: - To mógłby być
temat dla kandydatów do
Sejmu, ponieważ nie ma
przepisu, który pozwoliłby
na utworzenie w Rumi powiatu grodzkiego.
- Naszą racją stanu jest
walka o powiat, powiat
grodzki jest przesądzony,
tej fali nie da się zatrzymać - mówił z kolei Kazimierz Klawiter. – Musimy wypracować zgodny
wniosek, zwłaszcza przed
spodziewanym
rychłym
przyjęciem ustawy o metropolii – a ta przewiduje
metropolie jako obligatoryjny związek miast na
prawach powiatu.
K. Klawiter był też
m.in. pytany o rozwiązania komunikacyjne w
Rumi. – Naszemu miastu

potrzebne jest studium
komunikacyjne, denerwują mnie roboty wyrwane
z kontekstu. Trzeba skorelować wszystkie punkty
komunikacyjne, takie jak
ronda, tunele, skrzyżowania, bo inaczej będzie wielka prowizorka.
Na pytanie publiczności, dotyczące budowy
gminnych ulic Elżbieta
Rogala-Kończak odpowiedziała, że jest harmonogram tych inwestycji,
według którego ulice są
budowane. Zdarzają się
przesunięcia
terminów,
uzależnione od uzyskania pozwoleń na budowę.
Burmistrz
informowała
też o prowadzonych przygotowaniach do budowy
obwodnicy. Rumia ani
sąsiednie miasta same
nie udźwigną tej inwestycji, dokumentację OPAT
przygotowuje
Gdynia
przy wsparciu sąsiadów.
O wsparcie w tej ważnej
sprawie trzeba też prosić
posłów.
Na te i inne tematy,
poruszane podczas debaty, kandydaci odpowiadali według określonych reguł. Obowiązywał ich taki
sami dwuminutowy czas
wypowiedzi i trzeba przyznać, że uczestnicy dyskusji byli zdyscyplinowani.
Każdy z nich dostosował
się do ram czasowych, a
debata przebiegała w sposób kulturalny.
AK.
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WYBORY

Kandydat na burmistrza Florian Mosa

Kandydaci do Rady Miejskiej
Okręg nr 1
Okręg nr 2
Janowo II

1. Januszewski Andrzej
2. Kryża Michał
3. Bilkiewicz Joanna
4. Dettlaff Mariusz
5. Lange Tadeusz
6. Stankowski Zbigniew
7. Sztuk Sławomir
8. Banaszkiewicz Wojciech
9. Mikołajczak Wojciech
10. Bryłko Alina

1. Ptach Stanisław
2. Brunath Teresa
3. Jędrzejewski Jerzy
4. Zabłocki Tomasz
5. Hinz Danuta
6. Protasewicz Jerzy
7. Reszczyński Wojciech
8. Patok Andrzej Bernard

Okręg nr 3

Okręg nr 4

Lotnisko, Stara Rumia

Zagórze, Szmelta, Biała Rzeka

1. Semmerling Jan
2. Helmin Hanna
3. Woszczyk Jadwiga
4. Kierznikiewicz Jerzy
5. Ronowicz-Koziarska Hanna
6. Miotk Marian
7. Januszewski Jakub
8. Słowikowski Rafał

1. Mosa Florian
2. Lewiński Mieczysław
3. Hennig-Nowicka Dorota
4. Moza-Dalecka Wanda
5. Bujak Romuald
6. Drabik Krzysztof
7. Labudda Krzysztof
8. Odowski Tadeusz
9. Reszka Waldemar
10. Bukowski Janusz

Kandydatem do Sejmiku Województwa Pomorskiego jest Ryszard Nieżorawski - lista nr 3

www.florianmosa.pl
www.pis-rumia.pl
Kandydaci do
Rady Powiatu
Wejherowskiego

Okręg nr 2 - Rumia
1. Witold Reclaf
2. Janusz Zabłocki
3. Łucja Słowikowska
4. Danuta Wójcik
5. Arkady Saulski
6. Artur Tkaczyk
7. Artur Dalecki

Publikacja sfinansowana ze środków KW Prawo i Sprawiedliwość.

Centrum, Janowo I
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Józef Piłsudski na czele Niepodległej Polski

W listopadzie przyszła wolność
Podczas II wojny światowej oraz przez prawie 45 lat po
wojnie Święto Niepodległości było nieobecne w kalendarzu.
Tym bardziej uroczyście powinniśmy je dzisiaj obchodzić,
doceniając fakt, że w 1989 roku Sejm przywrócił najważniejsze narodowe święto. Przede wszystkim jednak pamiętając, że w listopadzie 1918 roku Polska stała się wolna po
123 latach zaborów.
Klęskę zaborcom przyniosła I wojna światowa, a
Polacy zaczęli przejmować
władzę wojskową i cywilną,
tworząc zręby przyszłego
państwa. 28 października
1918 r. w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, która zaczęła
przejmować władzę z rąk
Austriaków. Kilka dni później członkowie konspiracyjnej Polskiej Organizacji
Wojskowej, legioniści i młodzież rozbrajali załogi austriackie. 1 listopada 1918

Niech się święci

r. we Lwowie wybuchły
walki Polaków z Ukraińcami, którzy proklamowali
powstanie Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej.
W nocy z 6 na 7 listopada w
Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki
Polskiej pod kierownictwem Ignacego Daszyńskiego, w którego skład weszli przedstawiciele PPS,
PPSD i PSL „Wyzwolenie”.
Równocześnie
podległe
rządowi oddziały przystąpiły do rozbrajania wojsk

11 Listopada, w 92. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w Rumi odbędą się uroczystości
i imprezy.
W środę 10 listopada o godz. 18.00 odbędzie się koncert
z okazji Święta Niepodległości pt. „Kocham Cię Polsko” w
wykonaniu uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej w Rumi
oraz Artystów Opery Bałtyckiej. Koncert będzie połączony z
wernisażem wystawy plastycznej Leona Bieszke, a wszystko to odbędzie się w Domu Kultury SM „Janowo”.
11 listopada o godzinie 9.00 na hali widowiskowo-sportowej rozpocznie się Młodzieżowy Turniej Niepodległości w
Piłce Siatkowej.
O godzinie 11.00 w kościele św. Józefa i Judy Tadeusza
(ul. Podgórna 1) zostanie odprawiona uroczysta msza święta
w intencji Ojczyzny, z udziałem pocztów sztandarowych.
Po mszy, około godziny 12.15 zaplanowano składanie
kwiatów w miejscach pamięci narodowej, między innymi na
cmentarzu w Łężycach, przy pomniku J. Wybickiego i H.
Derdowskiego, przy obelisku na ul. Chełmińskiej, a także
na cmentarzu przy kościele św. Krzyża (mogiła żołnierzy
września, a także grób H. Roszczynialskiego).
Na zakończenie obchodów Święta Niepodległości Chór
Św. Cecylii i MDK zapraszają na Koncert Pieśni Patriotycznych do restauracji Falko, przy ul. Chrobrego 1. Początek o
godz. 17, wstęp wolny.
			
AP.

okupacyjnych na Lubelszczyźnie i Kielecczyźnie.
W tym czasie wrócił do kraju Józef Piłsudski, więziony
od lipca 1917 roku przez
Niemców w Magdeburgu.
Jego przyjazd do Warszawy
10 listopada wzbudził entuzjazm i masowe rozbrajanie oddziałów rosyjskich
w Warszawie i na terenie
całego Księstwa Kongresówki.
11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad
formującym się wojskiem
polskim, a trzy dni później całą władzę cywilną. Dzień
wcześniej podporządkował
mu się również Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki
Polskiej w Lublinie. Józef
Piłsudski powołał rząd, który w dniu 21 listopada wydał manifest zapowiadający
reformę rolną i nacjonalizację niektórych gałęzi przemysłu. 22 listopada Józef
Piłsudski ogłosił się Naczelnikiem Państwa i razem z
premierem podpisał dekret o tymczasowych władzach Republiki Polskiej.
W grudnia 1918 r. wybuchło Powstanie Wielkopolskie, które przywróciło
Wielkopolskę do Polski.
Trzeba było trzech powstań
śląskich, aby w granicach
Polski znalazła część Gór-

Józef Piłsudski objął Naczelne Dowództwo nad formującym się wojskiem polskim,
a trzy dni później - całą władzę cywilną.

nego Śląska znalazła się.
Przypieczętowaniem dzieła
odrodzenia Rzeczypospolitej była Bitwa Warszawska

15 sierpnia 1920 roku, w
której naród polski obronił
odzyskaną niepodległość.
Nieco wcześniej, 10 lutego

1920 roku odbyły się zaślubiny Polski z morzem, pieczętując powrót Pomorza
do Macierzy.
AK.

REKLAMA

REKLAMUJ S I Ê
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
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W podwarszawskim Sulejówku, gdzie Marszałek zamieszkał kilka lat po odzyskaniu niepodległości i po zwycięstwie nad bolszewikami (Cud nad Wisłą),
przyjmował delegacje oraz swoich wiernych żołnierzy . O tym miejscu piszemy szerzej na str. 13.

ROZMOWA TYGODNIA
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Plastyka uczy cierpliwości

Z Beatą Went, plastyczką, prowadzącą Sekcję Plastyczną w
Miejskim Domu Kultury w Rumi rozmawia Anna Kuczmarska
- Od dobrych kilku
lat prowadzone przez
panią zajęcia trudno
się dostać. Jest więcej
chętnych, niż miejsc.
Skąd taka popularność?
- Nie tak trudno dostać
się na zajęcia plastyczne,
skoro uczęszcza na nie
około 150 dzieci i młodzieży, ale rzeczywiście,
nie wszyscy chętni mogli
skorzystać z tej propozycji
domu kultury. Nie jestem
w stanie prowadzić zajęć z
większą liczbą podopiecznych, ale i tak jest ich
bardzo wielu. Popularność
zajęć świadczy o tym, że są
to atrakcyjne spotkania.
Taką mam nadzieję. Staram się, aby zajęcia były
urozmaicone i ciekawe, no
i chyba mi się to udaje.
- Jak długo pracuje
pani w tym zawodzie?
- W Miejskim Domu
Kultury od 14 lat, a z
dziećmi pracuję od 25 lat.
Wcześniej pracowałam w
ówczesnych szkołach podstawowych nr 4 i nr 8.
- Zaczynała pani podobno od fotografii.
- Od fotografii zaczęłam
moją edukację w Liceum
Plastycznym w Gdyni, ale
w pracy zawodowej mniej
fotografowałam, a znacznie częściej malowałam,
rysowałam i zajmowałam
się razem z dziećmi innymi pracami manualnymi.
Fotografuje raczej tylko

prywatnie.
- Czy jako małe dziecko zdradzała pani talenty plastyczne?
- Powiedziałabym raczej, że lubiłam wszelkie
prace manualne, m.in.
szycie i dzierganie na drutach. Potrafiłam posługiwać się drutami i włóczką
już jako trzyletnie dziecko.
Ale potem zakochałam się
w tańcu. Przez kilka lat
trenowałam taniec towarzyski w Klubie Top.
- Podobne zainteresowania ma pani córka.
Wiem, że gimnazjalistka Alicja zarówno maluje, jak i tańczy.
- Tak, ostatnio przede
wszystkim tańczy, dokładnie w rumskim zespole
Spinki, ale od 11 lat chodzi
na moje zajęcia. Ala doskonale radzi sobie z malowaniem, została nawet
kilkakrotnie
laureatką
ogólnopolskiego konkursu,
podobnie jak niektóre inne
dzieci z sekcji plastycznej
w Rumi. W tym roku główną nagrodę w konkursie
w Warszawie odbierała
moja podopieczna Monika
Kelm. Zawsze bardzo cieszę się z sukcesów moich
wychowanków. Jestem z
nich dumna!
- Czy wszystkie dzieci
mają talent plastyczny?
- Wszystkie dzieci mogą
malować i na ogół bardzo
to lubią. Sporo jest też
utalentowanych
dzieci.

Na zajęciach w MDK uczę
ich podstawowych zasad
malowania pejzażu, zachowania proporcji i właściwej perspektywy. Dworek
położony jest w pięknym
otoczeniu i wykorzystuję
to podczas wyjść w plener. Pokazuję młodym ludziom, że woda w potoku
niekoniecznie jest niebieska, zwracam ich uwagę
na barwy, występujące w
przyrodzie.
- Widać, że uczestnicy zajęć plastycznych
uczą się nie tylko malowania i rysowania, ale
też wrażliwości i innego patrzenia na otaczający świat.
- Plastyka uczy przede
wszystkim
cierpliwości
i dokładności. Na zajęciach młodzież uczy się też
współżycia i współpracy w
grupie. Poza tym poznaje rówieśników z całego
miasta, nie tylko z własnej
szkoły czy podwórka.
- A co z samodzielnością, indywidualnością?
- Jest na nią miejsce. Po
omówieniu tematu zajęć i
pokazaniu, jak wykonać
zadanie, zostawiam dzieci
same, pozostając w pobliżu. W mojej obecności ciągle pytają, czy dobrze coś
zrobiły. Chodzi o to, aby
pracowały samodzielnie,
a także żeby wykazywały
własną inwencję. Dodam
jeszcze, że na zajęciach nie
tylko malujemy, ale rów-

Beata Went podczas zajęć z dziećmi.

nież robimy bombki, lalki,
malujemy talerze, wyklejamy, szyjemy. Zwieńczeniem całorocznych zajęć
jest jednak wykonanie obrazów olejnych, z których
powstaje wystawa. Tę wystawę oglądają m.in. rodzice, babcie i dziadkowie.
- Na pani zajęcia chodzą nie tylko dzieci.
- Jest aż 12 grup, od
przedszkolaków po młodzież szkół średnich. Są
też osoby dorosłe, głównie
dawni
wychowankowie,
którzy po latach wracają
i znów przychodzą na zajęcia.
- Czy ma pani wrażenie, że coraz więcej ludzi maluje? Niektórzy
zaczynają późno, nawet
na emeryturze.

- Owszem, to się zdarza.
Przykładem jest choćby
mój tato, Józef Kukliński,
który zaczął malować w
dojrzałym wieku i robi to z
przyjemnością.
- Czy pani przygotowuje wystawy w Miejskim Domu Kultury?
- Moja praca polega na
pracy z dziećmi oraz na
przygotowywaniu wystaw
i innych imprez.
Tę pracę ułatwia fakt,
że zainteresowanie twórców naszą placówką jest
bardzo duże. Artyści chcą
tutaj prezentować swoją
twórczość, podoba im się
to miejsce. Myślę, że przyciągają ich też ciekawe
wernisaże, które są połączone z koncertami i odpowiednią oprawą.

- A co jest najtrudniejsze w pani pracy?
- Najtrudniejszym zadaniem jest jednak zaopatrzenie pracowni plastycznej w niezbędne materiały.
Jeżdżę po hurtowniach i
sklepach w poszukiwaniu
odpowiednich i niedrogich materiałów. To dość
żmudne zajęcie. Bywa też,
że dzieci są zbyt ruchliwe,
zbyt głośne, niesforne i
trudno mi zapanować nad
grupą. Sporym
wyzwaniem jest wreszcie praca z maluchami w wieku
trzech, czterech lat. Mimo
tych wszystkich trudności
moja praca daje dużo radości i satysfakcji, dlatego
bardzo ją lubię.
- Dziękuję za rozmowę.
REKLAMA

Kolejna wystawa fotograficzna w Dworku pod Lipami

Architektura MTK
W Dworku pod Lipami
przy ul. Mickiewicza 19
można zobaczyć wystawię
fotograficzną „Architektura
Małego Trójmiasta Kaszubskiego”, przygotowaną przez
Stowarzyszenia
„Kunszt”
oraz Stowarzyszenie „Małe
Trójmiasto Kaszubskie”.
Ekspozycję pt. „Spotkania z Fotografią” przygotowano z okazji 10-lecia
MTK. Prezentowane są na
niej kolorowe fotografie
obiektów w Rumi, Redzie i
Wejherowie, zarówno tych
znanych, jak i nieznanych.

Wystawa będzie czynna do
22 listopada br. , natomiast
25.11.2010r. (czwartek ) o
godz. 18.00 odbędzie się wernisaż malarstwa Brygidy Śniateckiej pt. „Róża i jej świta”.
Miejski Dom Kultury zaprasza również na promocję
tomiku wierszy pt. „Smak
chwili”
Olgi Bąkowskiej
(w czwartek 18.11 o godz.
18.00) oraz na Zaduszki Teatralne w wykonaniu sekcji
wokalno–instrumentalnej i
sekcji teatralnej MDK. Zaduszki zaplanowano 23.11
o godz. 18.00.

Tani-Fotograf.pl
fotografia ślubna
zdjęcia urodzinowe
chrzciny i przyjęcia
imprezy integracyjne
fotografia mody
fotomodeling
fotografia reklamowa

Tel.: 502 178 344
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Kandydaci do Rady Miejskiej

Okręg

1

Okręg

(Rumia Centrum, Janowo I)

2

(Śródmieście, Janowo II)

1.
Janusz
Wolański

7.
Arkadiusz
Grucza

1.
Joanna
Żurek

7.
Michał
Jaroniec

2.
Edyta
Borek

8.
Elżbieta
Waśkowska

2.
Adam
Walczak

8.
Michał
Kiełczewski

3.
Elżbieta
Różycka

9.
Krystyna
Wawrzyńczyk

3.
Krzysztof
Fikus

9.
Mirosław
Herta

4.
Sławomir
Gasiński

10.
Witold
Bryk

4.
Janusz
Lewicki

10.
Anna
Partyka

5.
Mariola
Gąsiorowska

11.
Olga
Bartosiak

5.
Bożena
Sobolewska

6.
Urszula
Bieniak

12.
Ewa
Grzymkowska

6.
Malwina
Stolc

Lista
nr 17

Nasze Miasto Powiatem Grodzkim
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Kandydaci do Rady Miejskiej
3

Okręg

(Stara Rumia, Lotnisko)

4

(Szmelta, Zagórze, Biała Rzeka)

1.
Piotr
Zaradny

6.
Przemysław
Antosiak

1.
Kazimierz
Klawiter

7.
Maria
Ropela

2.
Maria
Bochniak

7.
Anna
Bednarczyk

2.
Bogdan
Formella

8.
Kazimierz
Labudda

3.
Eugeniusz
Zwara

8.
Daniel
Petke

3.
Wiesława
Serema

9.
Jędrzej
Żurek

4.
Celina
Dorsz

9.
Agnieszka
Strawińska

4.
Marian
Płocki

10.
Jarosław
Muszyński

5.
Krystyna
Pluszyńska

Zbudujmy
Rumię!

5.
Jarosław
Kapuściński

6.
Stefan
Kołodziejczyk

Lista
nr 17

Publikacja sfinansowana ze środków KWW Samorządność Rumia.

Okręg

KAZIMIERZ KLAWITER naszym kandydatem na burmistrza
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Dlaczego Zarząd Spółdzielni nie mówi prawdy (cz. II)

Proces zostanie wznowiony
W nr 336 biuletynu spółdzielczego „Nasze Sprawy” z
8.10.2010 r. Zarząd Spółdzielni „Janowo” zamieścił informację pt. „Z akt sądowych”. Znalazły się w niej nieprawdziwe informacje, dotyczące procesu sądowego o stwierdzenie
nieważności uchwały o pozbawieniu członkostwa mieszkańca osiedla.
Po przeczytaniu artykułu w „Naszych Sprawach”
mam wrażenie, że piszącemu zależy przede wszystkim
na zdyskredytowaniu konkretnej osoby. Czuję się w
obowiązku skomentować tę
jednostronną relację. Faktem jest, iż przedłużające się
procedury sądowe tworzą
dobry klimat do forsowania
sprzecznych hipotez.
Znakomicie wpisuje się w
tę sytuację prezes spółdzielni wraz z zespołem swoich
„przyjaciół” z Rady Nadzorczej, gdyż ład i przestrzeganie norm prawnych nie
jest przez nich postrzegane
przez pryzmat interesu spółdzielców, któremu powinni
służyć.

Manipulacja

We wspomnianym artykule zarząd informuje, że
sądy oddaliły powództwo
Danuty B. o stwierdzenie
nieważności uchwały o pozbawieniu członkostwa, jednocześnie „potwierdzając,
iż działania wszystkich organów spółdzielni, zarówno
Rady Nadzorczej jak i Zarządu, w procedurze wykluczenia Danuty B. z grona
członków były prawidłowe
i że wyrok jest już prawomocny”.
Istnieje sprzeczność między faktami a informacjami
przekazanymi przez Zarząd SM „Janowo”, przez
co wspomniany artykuł jest
ewidentną manipulacją.

Zarzut o sfałszowanie
dokumentów

Rada Nadzorcza spółdzielni podjęła uchwałę o wykluczeniu członka Danuty B. nie
precyzując, z jakiego powodu
została ona wykluczona. Sąd,
oceniając zasadność powództwa ocenia zarzuty przez pryzmat statutu spółdzielni, w
powiązaniu z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych.
Ponieważ z powodu braku zarzutów, nieuchronnie
musiało dojść do unieważnienia przez sąd uchwały,
Zarząd SM „Janowo” dostarczył jako dowód w sprawie nową, spreparowaną
przez siebie uchwałę wraz
z uzasadnieniem, którego w
pierwszej wersji dokumentu
nie było. Nowa uchwała zawiera zarzuty, przez co jest
już zgodna z ustawą.
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W związku z takim zdarzeniem, do sądu został złożony wniosek o wznowienie
procesu, ponieważ – jak uzasadniono we wniosku - wyrok został oparty na sfałszowanym dokumencie.

Obojętność
zamiast kontroli

Powiadomiona o tym
Rada Nadzorcza (statutowy
organ kontroli) zignorowała
te informacje. Jako jedyny
chciał wyjaśnić tę bulwersującą sprawę Marek Zawadzki, członek RN SM „Janowo”, który żądał wszczęcia
kontroli.
Nie przekonał jednak
pozostałych członków rady.
Fakt, że poszkodowana zgłosiła sprawę prokuraturze
nie zwalnia ich z obowiązku
zbadania zarzutów o fałszerstwo i o działania zarządu
na szkodę członków spółdzielni.

Prokuratura
powiadomiona

Mam pełne prawa obywatelskie, a co za tym idzie
prawo do rzetelnego sądu,
prawo do żądania wszczęcia
postępowania karnego i innych czynności związanych
z działalnością organizacji
powołanych do konkretnych
działań.
Ponieważ w działania
stwierdzające
nieprawdę
uwikłane są osoby pełniące
funkcje w organach statutowych spółdzielni, które
ze złej woli i świadomie dopuściły się fałszowania dokumentów, do Prokuratury
Rejonowej zostało złożone
zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Chodzi o nadużycie władzy i działanie na szkodę
interesu publicznego i prywatnego, co wyczerpuje
m.in. znamiona zawarte w
art. 270 i 271 kodeksu karnego.
Nie są w tym przypadku
istotne pobudki, jakie kierowały osobami fałszującymi
dokument.
W tych konkretnych okolicznościach decydują również dodatkowe względy,
stanowiące znaczną dolegliwość dla strony pokrzywdzonej oraz fakt, że działania
te wymierzone są przeciwko
wymiarowi sprawiedliwości.

Sąd rozstrzygnie

Nie ulega wątpliwości, że Zarząd Spółdzielni
kierowany przez Józefa
Chmielewskiego naruszył
swoje kompetencje i nadużył swojej władzy. To, czy
„działania wszystkich organów spółdzielni w procedurze wykluczania Danuty
B. były prawidłowe” oraz
„zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa” i czy
„nie zachodziły nieprawidłowości”, będzie przedmiotem postępowania sądowego.
Tymczasem sądząc po
artykule w „Naszych Sprawach”, prezes spółdzielni
sam stwierdził prawomocność wyroku, nie czekając
na ostateczny werdykt.
Zarząd
uwzględnia
przede wszystkim swój interes oraz grupy osób z
Rady Nadzorczej, a pomija
interes publiczny lokatorów, współwłaścicieli tej
spółdzielni. Okazuje się, że
„parcie na stołek” jest tak
ogromne, że odbiera nawet
resztki przyzwoitości i taktu.
Bo czyż taktownym i
przyzwoitym jest opisywanie zdarzeń według własnej
koncepcji jedynie słusznej, i
to w biuletynie wydawanym
za pieniądze spółdzielców?

Propaganda sukcesu

Artykuł przypomina propagandę sukcesu, szerzoną
w poprzednim ustroju. Czy
Józef Chmielewski mógł sobie tę propagandę odpuścić?
Ano mógł, ale nie chce, bo
biuletyn czytają spółdzielcy.
Chodzi o to, żeby zapamiętali, że wszystkie działania zarządu „są zgodne z prawem”.
Odwrotny skutek mogłaby przynieść informacja z drugiej strony, czyli
informacja osoby zainteresowanej, ale Zarząd Spółdzielni nigdy do tego nie
dopuści.
Tylko wybrane osoby,
piszące w superlatywach
o panujących miłościwie
członkach Zarządu i Rady
Nadzorczej mają dostęp do
łamów „Naszych Spraw”.
Reszta spółdzielców ma obowiązek finansować wydawanie tego periodyku propagandy sukcesu.
Danuta Białas

Chuligani w akcji

Złamane drzewka
i zniszczony orzeł
O zniszczeniu drzewek
na nagrodzonym niedawno
w pomorskim konkursie
ciągu spacerowym przy ul.
Żwirki i Wigury w Rumi
poinformowali nas mieszkańcy tej ulicy. Po nocnej
eskapadzie młodzieży z 6
na 7 listopada, złamano kilka drzewek, o czym świadczą nadesłane do redakcji
zdjęcia.
Mieszkańcy twierdzą ,
że podobne zdarzenia mają
miejsce w tym rejonie w
każdy weekend.
- W niedzielne poranki można zauważyć na
przykład śmietnik, który
zamiast przy przystanku
stoi na środku ulicy albo
leży w jednym z ogrodów
– twierdzi nasz Czytelnik z
ul. Żwirki i Wigury. - Na
ławkach na placu zabaw
młodzieńcy popijają piwo,
a nieopodal w niewielkich
zaroślach trwa libacja alkoholowa. Wzywamy poli-

cję lub Straż Miejską, ale
zanim przyjadą nikogo już
nie ma.
W minionym tygodniu
doszło też do dewastacji
oznakowania nowego ronda

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ktoś zniszczył
orzełka, wykręcając ten
element dekoracji na środku ronda.
baj.

Sygnały od Czytelników

Śmieci jest więcej
Dwa tygodnie temu pisaliśmy o zaśmieconych
miejscach w Rumi, podając
kilka konkretnych przykładów. W związku z tym
do redakcji zadzwonił nasz
Czytelnik, który ubolewa
nad bałaganem w niektórych częściach miasta.
- Artykuł na temat śmieci zadedykowałbym Straży
Miejskiej w Rumi, ponieważ moim zdaniem strażnicy zbyt rzadko egzekwują
porządek od właścicieli posesji – mówi Ryszard Roman, mieszkaniec Białej
Rzeki. – Śmieci leżą często przy małych bocznych
ulicach i na placach, gdzie
strażnicy nie zaglądają.
Na ogół jeżdżą po mieście samochodem, rzadko

przemierzają ulice pieszo
i dlatego nie dostrzegają wszystkiego. Niestety,
zaśmieconych miejsc jest

więcej i trzeba domagać się
od osób odpowiedzialnych
uprzątnięcia tego bałaganu.
Baj.

12 listopada dniem wolnym

Urząd Miasta w piątek nie pracuje
W najbliższy piątek 12
listopada Urząd Miasta w
Rumi będzie zamknięty.
Jak informuje burmistrz

Rumi , 12 listopada 2010
roku jest dla pracowników
Urzędu Miasta dniem wolnym od pracy. Odpraco-

wanie tego dnia nastąpi w
sobotę 27 listopada 2010
roku w godzinach od 7.30
do 15.00.
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Konieczna podwyżka w 2011 roku

Więcej za dzierżawę
gminnych gruntów
Na ostatniej sesji Rada
Miasta podjęła uchwałę w
sprawie ustalania stawek
czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność
gminy Rumia. W związku
ze wzrostem inflacji zachodzi konieczność podwyższania stawek czynszu, dlatego radni przyjęli propozycję
burmistrza miasta w tej
sprawie.
Stawki czynszu wzrosną
w 2011 roku o 2,6 procent,
a proponowana podwyżka
jest niższa niż inflacja za
okres od ostatniej podwyżki czynszu, obowiązującej
od 1 stycznia br. Podstawą
do podwyższania stawek
czynszu jest wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez
prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
Dla
przykładu,
za
dzierżawę gruntów pod
budynkami
przeznaczonymi na usługi, handel i
gastronomię w strefie ulic
Abrahama, Dąbrowskiego,
Gdańskiej, Grunwaldzkiej,

Sabata, Kolejowej, Sobieskiego,
Starowiejskiej,
Wybickiego i Piłsudskiego
(centrum miasta) czynsz
będzie wynosił 4,75 zł za
metr kw. miesięcznie. Do
tej pory stawka ta wynosi
4,63 zł. Na pozostałych, oddalonych od centrum terenach w Rumi ta sama stawka czynszu wzrośnie z 2,40
zł do 2, 46 zł za metr kw.
Stawki czynszu za parkingi i miejsca postojowe
wzrosną natomiast z 66 gr
do 68 gr w środkowej części Rumi oraz z 41 gr do 42
gr na obrzeżach miasta. Za
grunt pod garażami trzeba
będzie zapłacić – w zależności od strefy 79 lub 68 gr
za metr kw. miesięcznie, a
za ziemię, wykorzystywaną
na przydomowe ogródki 27
gr za metr kw. rocznie, bez
względu na rejon miasta.
Stawki czynszów na terenach przemysłowych i
składowych wynoszą 68 gr
oraz 42 gr za metr kw. miesięcznie, zależnie od strefy.
Baj.

Radni zdecydowali o zwiększeniu liczby licencji

O pięć taksówek więcej
Rada Miejska zdecydowała, że w przyszłym roku będzie więcej taksówek w Rumi.
Uchwałę w sprawie
określenia liczby nowych licencji na wykonanie
transportu
drogowego taksówką
w roku 2011 w mieście
Rumi podjęto na sesji
28 października.
Radni uchwalili, że w
przyszłym roku będzie 5
nowych licencji na wykonywanie usług taksówkarskich. W minionych latach
temat ten wywoływał burzliwe dyskusje i spory. Tym
razem radni podjęli uchwałę bez zastrzeżeń. Decyzje
takie są zawsze konsultowane z korporacjami taksówkowymi.
Obecnie w Rumi 109
osób posiada licencję, tym
samym uprawnienia do
prowadzenia
transportu
taksówkowego. W przyszłym roku będzie ich 114.
Baj.

Rumskie taksówki oczekują na klientów przede wszystkim obok dworca PKP.

Informacje z Powiatu Wejherowskiego
Powiat dostanie dofinansowanie EURO 2012
Wojewoda
Pomorski
przekazał samorządom z
regionu ranking projektów
drogowych
zakwalifikowanych do współfinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych, czyli z pieniędzy budżetu państwa.
Tzw.
schetynówki
przydzielono samorządom,
które złożyły
najlepsze
wnioski.
Na trzecim miejscy
znalazł się projekt powiatu wejherowskiego, który dotyczy przebudowy
odcinków dróg powiatowych przebiegających na
terenie gmin Choczewo i
Gniewino. Łącznie przebudowanych zostanie 4

km dróg za kwotę 3 mln
złotych.
Kryteriami w wyborze
projektów do Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na lata
2008-2011 była poprawa
bezpieczeństwa, ważności
w układzie drogowym oraz
połączenia z drogami wojewódzkimi i krajowymi.
To już trzeci raz z rzędu
powiat wejherowski uzyskuje dofinansowanie na
modernizacje dróg powiatowych z pieniędzy budżetu państwa.
Prawdopodobnie
jest
to już ostatnia szansa na
pozyskanie funduszy zewnętrznych na takie zadania.

Wydział Komunikacji 26.11.2010 czynny krócej
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 4
informuje, że w dniu 26 listopada 2010 roku w związku
z modernizacją systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i
Kierowców, Wydział Komunikacji będzie czynny do
godz. 12.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Dwie gminy powiatu
wejherowskiego
podpisały porozumienie dotyczące
współpracy w wykorzystaniu organizacji turnieju
piłkarskiego EURO 2012.
Reda i Gniewino zobowiązały się do współdziałania w
wykorzystywaniu lokalnej
bazy hotelowej, gastronomicznej i sportowej na terenie tych gmin.
Gniewino ma być zapleczem
treningowo-pobytowym dla uczestników turnieju (jednej z reprezentacji)
oraz dziennikarzy i kibiców,
dlatego samorząd tej gminy
zobowiązał się do zainteresowania przyjeżdżających
delegacji i reprezentacji do
korzystania z bazy i różnych
obiektów na terenie Redy.
W celu sprawnej organizacji i realizacji porozumienia obolano czteroosobowy
zespół koordynacyjny, odpowiadający za promocję oraz
wspieranie rozwoju turystyki, sportu i bazy usługowo-noclegowej.

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 Zarządzania
Kryzysowego
Tel. 058 57-29-440,443
Fax. 058 57-29-441
Wydział Finansowy
Tel. 058 57-29-430,
431, 433
Wydział Komunikacji
Tel. 058 57-29-521, 522,

(524, 525, 528 Prawa Jazdy), (530÷536 Rejestracja)
Wydział Rozwoju
i Programów Europejskich
Tel. 058 57-29-451,452

Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji
Tel. 058 57-29-463, 464, 465
Ewidencja Gruntów
Tel. 058 57-29-466,
467, 468

Wydział Kultury
i Spraw Społecznych
Tel. 058 57-29-485,486,487
Fax. 058 57-29-488

Zakład Uzgadniania
Dokumentacji
Tel. 058 57-29-470,
471, 472

Wydział Edukacji
Tel. 058 57-29-429,407,408
Fax. 058 57-29-409

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Tel. 058 57-29-475÷478
Fax. 058 57-29-479

Wydział Architektury
i Budownictwa
Tel. 058 57-29-445÷450
Fax. 058 57-29-502

Wydział Środowiska
Tel. 058 57-29-541÷544
Fax. 058 57-29-545

Wydział Geodezji
Tel. 058 57-29-460,461,
Fax. 058 57-29-502

Wydział Organizacyjny
Tel. 058 57-29-416,
481, 493
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Turniej Taneczny o Puchar Burmistrza Rumi

Nagrody i satysfakcja
Dużo emocji, radości i dobrej zabawy przy muzyce dostarczył wszystkim uczestnikom, a także publiczności, I
Turniej Taneczny o Puchar Burmistrza Rumi. W sobotę 6
listopada, w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
swoje umiejętności prezentowali młodzi tancerze z Rumi,
Gdyni, Gdańska, Redy, Wejherowa i innych miast w Polsce.
Najważniejszą nagrodę,
czyli Grand Prix wytańczyła formacja BLITZ CREW z
Gdańska, ale było też wiele
innych nagród w poszczególnych kategoriach tanecznych i wiekowych.
Wśród grup, które w rumskiej hali zatańczyły hip-hop, w poszczególnych kategoriach wiekowych pierwsze
miejsca zajęły zespoły RYTM
II formacja – Kościerzyna
i BLITZ TWO formacja –
Gdańsk. Drugie miejsca zajęły formacje z Kościerzyny i
Wejherowa (CARMEN).
W tańcu współczesnym triumfowały rumianki, a dokładnie dziewczęta
z zespołu SPINKI1 i SINKI

2 z Rumi. Drugie miejsca w
różnych kategoriach wiekowych zajęły dwie grupy ze
Szczecina – formacje IMPULS KIDS oraz EFEKT .
W kategorii show dance
9- 11 oraz 12-15 lat znów
najlepsze okazały sie SPINKI, a za nimi uplasowały
się zespoły ze Szczecina
(IMPULS KIDS) i z Gdyni
(MODERNA).
W najstarszej grupie wiekowej, powyżej 15 lat wygrała miniformacja CHALLENGE DANCE z Gdyni, a
drugie i trzecie miejsce zajęli tancerze z zespołu EFEKT
ze Szczecina.
Imprezę zorganizował Miejski Dom Kultury i MOSiR.

Tego samego dnia odbył
się turniej taneczny rumskich
szkół. W poszczególnych kategoriach – hip-hop, taniec
współczesny duet i solo, inne
formy taneczne oraz w grupach wiekowych pierwsze
miejsca zajęli: Zuzanna Klawikowska, Patrycja Zwolińska, Kinga Dawidowska, Alicja Went, Karolina Konkel,
Julia Trościanko, Aleksandra
Dżugan i Julia Tomczak,
Olga Urbańska, Mateusz
Bradtke, Monika Gniotyńska, Adrianna Gaweł i Patrycja Wasiecka.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu na naszej stronie internetowej
www.gazetarumska.pl

Tancerze z Gdańska cieszyli się ze zwycięstwa w turnieju (wyżej), podobnie
jak dziewczęta z rumskiego zespołu Spinki z I miejsca. Fot. Wojciech Hintzke

Grażyna Łobaszewska
Młode talenty w Rumi
zaśpiewała Niemena
Zespół „Mitra” pierwszym zwycięzcą

W sali widowiskowej Radia Kaszëbë w Rumi odbył się
pierwszy koncert półfinałowy konkursu „Rumia Miasto
Młodych Talentów”. Wystąpiły w nim cztery zespoły, które
pozytywnie przebrnęły przez pierwszy etap - ocenę nadesłanego materiału przez jury, składające się z dziennikarzy
muzycznych Radia Kaszëbë i Telewizji CSBTV oraz przedstawicieli instytucji kultury na Kaszubach.
Tym razem zespoły zaprezentowały się na żywo - nie
tylko przed profesjonalnymi
sędziami, ale także publicznością. Konkursowe występy
złożyły się na ponad dwugodzinny koncert rockowy, na
którym zaprezentowała się
m.in. grupa „Strzecha” z Kościerzyny. „Strzecha” pokazała, jak można skutecznie i
twórczo łączyć rock z folklorem
kaszubskim, za co została
wyróżniona przez jury. Sporo uznania ze strony sędziów
i publiczności zdobyły także
grający „z pazurem” rockowy

Piękny koncert w wypełnionym po brzegi kościele św. Jana z Kęt odbył
się w minioną niedzielę.
„Muzyczne Zaduszki w
Janowie”, zorganizowane
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przez wspomnianą parafię
i Dom Kultury SM „Janowo” uświetniła znakomita
wokalistka Grażyna Łobaszewska, która wystąpiła
z zespołem Ajagore.

Zaśpiewała znane i nieznane piosenki z repertuaru Czesława Niemena,
wzbudzając aplauz publiczności.
A.K.

„Sineater” oraz bardziej pop-rockowy „Comise”. Jednogłośnym w opinii jury zwycięzcą
został jednak zespół „Mitra”,
prezentujący specyficzną muzyczną mieszankę łączącą elementy rocka i folku śpiewanego w języku… ukraińskim.
„Mitra” wystąpi w finale
konkursu, który odbędzie się
24 listopada. Kolejnych finalistów wyłonią dwa kolejne
koncertu półfinałowe w sali
widowiskowej Radia Kaszëbë
w Rumi. Pierwszy z nich odbył się wczoraj, 9 listopada już
po zamknięciu tego numeru

gazety (relacja za tydzień), natomiast drugi koncert zaplanowano w środę 17 listopada.
Koncerty półfinałowe przy
ul. Pomorskiej są otwarte dla
publiczności, która wybierze
ostatniego uczestnika finału. Na zakończenie każdego
półfinału publiczność na specjalnych kuponach głosuje na
swojego faworyta.
Przypomnijmy, że konkurs dla młodych zespołów
muzycznych z Kaszub „Rumia Miasto Młodych Talentów”, organizuje Stowarzyszenie Ziemia Pucka przy
finansowym wsparciu Urzędu Miasta w Rumi. Patronami medialnymi projektu są
Radio Kaszëbë i Telewizja z
Pomorza CSBTV. Zwycięski zespół otrzyma prawo do
koncertu na antenie kaszubskiego radia oraz teledysku
w pomorskiej telewizji.
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Marszałek mieszkał w Sulejówku

Kiedy w sierpniu tego roku podczas podróży samochodowej przejeżdżaliśmy z mężem przez Sulejówek pod Warszawą, zapragnęliśmy odwiedzić słynną siedzibę Marszałka
Józefa Piłsudskiego. Okazało się, że Dworek „Milusin” w
Sulejówku jest już odnowiony i otwarty dla zwiedzających.
Ucieszyła nas możliwość poznania tego niezwykłego, historycznego miejsca.
Piękną starą willę, otoczoną niewielkim laskiem
łatwo znaleźć. Anonsuje
ją niejako uroczy pomnik
Marszałka
(odsłonięty
zaledwie przed rokiem),
siedzącego w fotelu w towarzystwie
ukochanych
córek – Wandy oraz żyjącej do dziś w Warszawie,
ponad 90-letniej Jadwigi
Jaraczewskiej.

Przetrwał ciężkie czasy

Kilka lat temu dworek
został otwarty dla miłośnik
historii i J. Piłsudskiego
oraz wszystkich turystów.
Jak opowiadał nam kustosz muzeum, Jerzy Pawłowski, obiekt przetrwał
socjalistyczne czasy dzięki
temu, że funkcjonowało w
nim przedszkole.
Na razie można zwiedzać tylko parter obiektu,
ponieważ na górze trwa
jeszcze remont. Niektóre
pamiątki po mieszkańcach tego domu przechowane przez lata w Polsce
i za granicą, są jeszcze w
renowacji, ale eksponowane meble, pianino, różne przedmioty i tak robią
duże wrażenie.

Dar od żołnierzy

Ten uroczy dom zbudowali swojemu Naczelnikowi jego żołnierze. Ze
zbiórek wśród żołnierzy
i byłych podkomendnych
Marszałka pochodziły fun-

dusze na jego budowę. Gdy
w maju 1923 r. Piłsudski
złożył dymisję ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego i wycofał się z życia
publicznego, przeniósł się
na stałe do willi „Milusin”
w Sulejówku.
Dworek na trzy lata stał
się jego domem rodzinnym
oraz miejscem pracy i spotkań z byłymi podkomendnymi.
Tutaj powstały książki: „Moje pierwsze boje”,
„Rok 1920”, „O wartości
żołnierza legionów”, „Rok
1863” i „Wspomnienia o
Gabrielu Narutowiczu”.
Tu przyjmował licznych
gości, bo do Sulejówka
pielgrzymowali byli żołnierze, politycy i osoby
prywatne.

Zdjęcia na ganku

Większość z nas zna archiwalny film, w którym
Marszałek siedzi z córkami na ganku tego domu,
na którym i ja miałam
przyjemność przez chwilę
posiedzieć.
Przyjemność
tym
większą, że po odejściu
turystów zostaliśmy tam
sami i mogliśmy delektować się atmosferą i historią tego miejsca.
Dworek przy ul. Oleandrów 5 jest otwarty przez
cały tydzień (my byliśmy
tam w niedzielę), również
w czasie długiego majowe-

go weekendu. Zgłoszenia
grup przyjmowane są pod
nr tel. 0-22 783 02 30.

Kapsuła czasu

Muzeum,
na
razie
skromne, będzie rozbudowane. Dokładnie dwa
lata temu, w przeddzień
90. rocznicy odzyskania
niepodległości w dworku
„Milusin” podpisano akt
powołania
nowoczesnej
placówki,
poświęconej
Józefowi
Piłsudskiemu.
Wyremontowane ma być
także pierwszy dom Piłsudskich w Sulejówku,
czyli willa „Otrando” (tzw.
drewniak), a także sąsiednia willa Bzów (stacjonował w niej 7. Pułk Ułanów
jako ochrona willi).
Obok nich stanie także
nowy budynek muzealny
z multimedialną ekspozycją. Willa Milusin i jej najbliższe otoczenie ma być
czymś w rodzaju kapsuły
czasu. Po przekroczeniu
progu budynku będziemy
mieli wrażenie, że marszałek Piłsudski wyszedł z
domu dosłownie kilka minut przed nami.

Szabla wodza i karty

Fundacja reprezentująca spadkobierców J. Piłsudskiego przekazała na
ten cel działkę o pow. 3,8
ha w centrum Sulejówka, na której stoi m.in.
dworek Milusin, a także

przygotowała
koncepcję
architektoniczną
placówki. Dworek zostanie
wyremontowany i wyposażony (głównie w kopie
sprzętów, które zaginęły)
przez rodzinę Piłsudskich.
Zajmuje się tym m.in.
Krzysztof
Jaraczewski (syn pani Jadwigi),
wnuk Józefa Piłsudskiego.
Do Milusina wrócą takie
pamiątki jak mundur,
buława i szabla wodza,
jego ulubione okulary, zegarek, a także karty, którymi układał pasjansa.
Do Sulejówka trafi także
wiele materiałów archiwalnych, w tym prywatne
listy, rękopisy i zdjęcia.
Otwarcie obiektu zaplanowano w 2012 r. Warto
o tym pamiętać, planując podróże po Polsce.
Anna Kuczmarska

REKLAMA

Kwiaciarnie

Janusza Zabłockiego
RUMIA

ul. Dąbrowskiego 6
ul. Stoczniowców 4

Kwiaciarnia internetowa
www.kwiatyonline.com
tel. 58 671-70-74
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Sylwetki wybitnych mieszkańców Rumi - Hipolit Roszczynialski 1897–1939

Ostatni wójt miał wizję miasta
Hipolit Roszczynialski, ostatni przedwojenny wójt
Rumi-Zagórza, został zamordowany w Piaśnicy 11
listopada 1939 roku. Pisaliśmy o tym w poprzednim
wydaniu „Gazety Rumskiej”, w artykule, poświęconym tragedii w Lasach Piaśnickich. Dzisiaj przybliżamy sylwetkę tego zasłużonego rumianina.
Ryszard Hinc
Nasz kolega stanął też
do wyborów samorządowych, patrz str. 16

H. Roszczynialski urodził się 6 września 1897
roku w Łężycach, w powiecie morskim. Rodzicami
byli Marian i Eufrozyna z
d. Malotka – Trzebiatowska. W latach 1904–1908
Hipolit uczęszczał do szkoły powszechnej w Łężycach,
a od 1908 roku uczył się w
Gimnazjum w Wejherowie.
W latach 1914-1918 służył
w wojsku niemieckim.

Ułan pomorski

26 lipca 1919 roku H.
Roszczynialski wstąpił do
Toruńskiego Pułku Strzelców w Mątwach k. Inowrocławia. 18 sierpnia,
na własną prośbę został
przeniesiony do 18 Pułku

Ułanów Pomorskich w Grudziądzu (wówczas 4 Pułk
Ułanów Nadwiślańskich).
Brał udział w przejmowaniu Pomorza przez wojsko
polskie i następnie w wojnie bolszewickiej.
Odznaczony został Orderem „Virtuti Militari” V klasy
oraz Krzyżem Walecznych.
W 1922 roku na własną
prośbę przeniesiony został
do rezerwy jako rotmistrz
rezerwy 18 Pułku Ułanów.
W latach 1923, 1928, 1930,
1931 brał udział w ćwiczeniach oficerów rezerwy.

mocy ustawy o zmianie
samorządu terytorialnego
wprowadzono nowy podział terytorialny kraju.
Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych w
skład nowej Gminy Rumia
od 1 sierpnia 1934 roku weszły: Rumia, Zagórze, Kazimierz i Łężyce.
Wójtem gminy wybrano
Hipolita Roszczynialskiego, którym pozostał na tym
stanowisku do wybuchu
wojny w 1939 roku.

Powrót do domu

W latach 1934-1939 jako
sekretarz Urzędu Gminy, u
boku H. Roszczynialskiego
pracował Zygmunt Milczewski. Był to doświadczony urzędnik, samorządowiec,
wykazujący duże zaangażowanie i konsekwencje w działaniach.
W tym czasie nastąpił
szybki rozwój ludnościowy i
gospodarczo–społeczny Rumi.
Władze gminy miały wizję
Rumi jako przyszłego miasta.
Pod względem liczby ludności, ilości zakładów przemysłowych, rzemieślniczych
i handlowych Rumia przewyższała wiele miast powiatowych Pomorza. Oczekując
na podjęcie formalnej decyzji w sprawie statusu Rumi,
władze porządkowały zabudowę gminy, nadając jej

Po powrocie do Łężyc,
Hipolit Roszczynialski objął gospodarstwo rolne po
rodzicach o powierzchni
111 ha, jednocześnie zostając zastępcą, a później wójtem Łężyc.
W marcu 1933 roku na

Rozwój Rumi

planowy charakter, wytyczały ulice, elektryfikowały
tereny, rozwijały szkolnictwo. Działania te przerwał
wybuch wojny.

Spoczął na rumskim
cmentarzu

Wójta Hipolita Roszczynialskiego aresztowano we
wrześniu 1939 roku w Gdyni. Po blisko dwumiesięcznym śledztwie przeniesiono
go do więzienia w Wejherowie, skąd przewieziono do
Piaśnicy. 11 listopada1939

Grób Hipolita Roszczynialskiego na rumskim cmentarzu.
REKLAMA

Własnoręcznie napisany życiorys, podpisany przez
wójta Rumi.

Nazwisko wójta Rumi widnieje wśród nazwisk innych
ofiar w kaplicy w Piaśnicy.
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roku został stracony w Lasach Piaśnickich.
Po zakończeniu wojny
przeprowadzono ekshumację zwłok i ciało wójta H.
Roszczynialskiego pochowano na cmentarzu przy
kościele
Podwyższenia
Krzyża Świętego w Rumi.

Spoczywa tam do dzisiaj,
przy głównej alei po prawej
stronie, idąc od kościoła.
Jedna z rumskich szkół
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul.
Grunwaldzkiej nosi imię
Hipolita Roszczynialskiego.
Ryszard Hinc

SPORT I ROZRYWKA
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Ogłoszenia drobne

Sprzedam drzwi antywłamaniowe, brązowe, z futryną. Kontakt pod numerem tel. 692-495-064
***
Zamienię
od
zaraz
mieszkanie 55,8 m kw. na
ok. 34-35 m kw. w Rumi
(zwłaszcza Janowo) lub Redzie albo wynajmę od zaraz
pokój z kuchnią i łazienką.
Tel. 790-232-280.
***
Skutecznie
udzielam
korepetycji z matematyki
na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz
liceum, przygotowuję do
matury na obu poziomach.
Jest możliwość udzielenia
korepetycji także z chemii.
Cena: 40zł/90min. Kontakt
pod nr Tel.: 506-225-301
***
Wynajmę garaż na posesji murowanej, w Rumi na
ulicy Marynarskiej. Kontakt

pod nr. tel: 58 671 29 24
***
Wynajmę mieszkanie w
domku jednorodzinnym: 2
pokoje + kuchnia + łazienka, na parterze – osobne
wejście. Rumia, ul. Marynarska. Cena do uzgodnienia. Telefon kontaktowy:
58 671-29-24.
***
Sprzedam zestaw wypoczynkowy 3+2, ciemna śliwka, całość skóra oraz drugi
zestaw wypoczykowy 3 + 2
+ 1 jasny beż , skóra włoska-zamsz. Poza tym sprzedam 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
pod nr
Tel.: 660-056-490/ lub (58)
771-17-38.
***
Sprzedam szafę 3 drzwiową B&W Typ Klipper, stan idealny. Cena do
uzgodnienia. Kontakt pod
nr tel: 609-675-913.
***
Przyjmę reklamę na
ogrodzenie posesji, w dobrym
punkcie
Rumi.
Kontakt pod nr telefonu:
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.
***
Sprzedam kanapę dwuosobową żółto-niebieską, cena
400 zł. Tel.: 697-088-671.

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

*Orkan przerwał złą passę i pokonał rezerwy Lechii
*W sobotę derby z Orlętami Reda

Orkan znowu wygrywa
Rumscy piłkarze nie rezygnują z walki o czołowe lokaty
III ligi. Na wyjeździe wygrali 2:0 z Lechią II Gdańsk. Teraz
dwa najbliższe mecze rozegrają na własnym stadionie.
Niedzielny pojedynek z
Lechią był typowym meczem walki. Orkan mógł
czuć się jak u siebie dzięki obecności 50-osobowej
grupy swoich kibiców. Po
początkowej
minimalnej
przewadze
gospodarzy
coraz groźniej atakować
zaczęli podopieczni Jarosława Kotasa. Orkan
pierwszy cios zadał tuż
przed przerwą. Dośrodkowanie z lewej strony przez
Błażeja Adamusa na
bramkę skutecznym strzałem głową zamienił środkowy obrońca Paweł Dirda.
Po zmianie stron rumianie starali się dłużej
utrzymywać przy piłce
lub też groźnie kontratakować. Nie ustrzegli się
jednak również błędów.
W sytuacji sam na sam z
piłkarzem Lechii lepszy

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie.

okazał się jednak Kamil
Biecke ratując swój zespół przed stratą bramki.
W 76 minucie jedna z
kontr gości zakończyła
się sukcesem.
Po prostopadłym podaniu z głębi pola sam
przed gdańskim bramkarzem znalazł się Michał
Smarzyński.
Kapitan
Orkana w podręcznikowy sposób minął rywala i
strzelił do pustej bramki
podwyższając na 2:0.
Gospodarze w ostatniej minucie doliczonego
czasu mieli jeszcze rzut
wolny z linii pola karnego, ale i tej sytuacji nie
wykorzystali.
Dzięki temu zwycięstwu rumianie przesunęli
się na 5 miejsce w tabeli z
dorobkiem 23 pkt. Do zakończenia rundy jesien-

nej pozostał jeden mecz.
W sobotę, 13 listopada
o godz. 14. przed własną publicznością rumianie zmierzą się z
Orlętami Reda.
Nie oznacza to jednak
końca emocji piłkarskich
w tym roku. Decyzją Pomorskiego Związku Piłki
Nożnej, jeśli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, zespoły III ligi
rozegrają awansem dwie
kolejki rundy rewanżowej. Oznacza to, że kibiców czeka kolejny mecz
derbowy.
W sobotę, 20 listopada o godz. 13 do
Rumi przyjedzie Gryf
Wejherowo, a tydzień
później rumianie udadzą się do Stargardu
Szczecińskiego,
na
mecz z Błękitnymi.

POZIOMO:
3) z piasku go nie ukręcisz.
6) chrust z lasu.
8) japońska sztuka walki wręcz.
9) wielbiciel, adorator.
11) kojarzy pary.
12) elektroda dodatnia.
13) okres załamania gospodarczego.
14) jon o ładunku elektrycznym ujemnym.
15) dziurkowany haft.
17) wynagrodzenie poselskie.
18) gwara środowiskowa.
21) odmiana jabłoni odporna na mróz.
22) urok, powab.
24) kopia, lanca.
27) obłok kurzu.
28) ćwiczenie gimnastyczne na drążku.
30) rodzaj dwustronnego zamszu.
31) ukryta drwina.
32) tło utworu literackiego.
33) łuk nad okiem.
34) widowisko rozrywkowe.
35) silne przeżycia uczuciowe.
36) polny gryzoń.
37) ścisk, ciżba.
PIONOWO:
1) ma dwie belki na pagonie.
2) kolba kukurydzy.
3) spadek kursu papierów wartościowych.
4) spór, kłótnia.
5) rozruchy, niepokoje społeczne.
6) przeciętna norma.
7) część stroju gimnastycznego.
10) kromka chleba z dodatkami.
16) natarczywe proszenie o jałmużnę.
18) dział mechaniki badający prawa równowagi ciał.
19) świadczenia na rzecz dzieci i opieki nad nimi.
20) w parze z prokuratorem.
23) dzień świąteczny w judaizmie.
25) znawca świata zwierząt.
26) historia.
29) srebrzystobiały rumak.
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WSPÓLNY POWIAT

SPORT
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- Rumia - powiatem grodzkim
- budowa obwodnicy północnej Rumi
- budowa ulicy Cegielnianej
- budowa ulicy Kosynierów
- budowa auli w I LO w Rumi
Sfinansowano ze środków KWW „Wspólny Powiat”
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