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Nie brakuje nam
zdolnej młodzieży
- Dzieci powinny ćwiczyć,
ruszać się, a nie spędzać
wolnego czasu przez telewizorem czy komputerem. Po
drugie, dobrze jest, kiedy
młodzież ma jakieś zajęcia
– mówi Jarosław Sapiński, trener i szef Szkółki
Piłkarskiej SAPA Rumia
Janowo. - Ważne jest też
nauczenie chłopaków grania w piłkę nożną, trenowania ich jako przyszłych
piłkarzy. W klubach piłkarskich na terenie naszego
miasta brakuje zawodników z Rumi, a przecież my
też mamy zdolną młodzież.
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Burmistrz bez zmian

Anna Kuczmarska
Redaktor naczelna
Niedawno moi podopieczni zajęli trzecie miejsce na
międzynarodowych zawodach w Holandii.

DZIŚ W NUMERZE

str. 7

Wkrótce rusza
PlusLiga Kobiet

Elżbieta Rogala-Kończak ponownie została wybrana na burmistrza Rumi i
będzie pełnić tę funkcję kolejną, trzecią kadencję. Głosowało na nią 63,48 procent wyborców.
Rada Miejska ma 21 nowych radnych – siedmiu z komitetu E. Rogala-Kończak Gospodarność.pl, sześciu z PO oraz po czterech z PiS i z KWW „Samorządność Rumia”. Ośmioro
z nich zasiada w miejskim samorządzie po raz pierwszy.
21 listopada do urn poszło mniej niż połowa uprawnionych rumian, bo tylko
46,54 procent uprawnionych mieszkańców Rumi.Wybory przebiegały spokojnie.

str. 3

Promują powiat grodzki

Za tydzień, 3 grudnia br. zaczynją się rozgrywki PlusLigi Kobiet. Tego dnia rumskie siatkarki, czyli zawodniczki
Sandeco EC Wybrzeże TPS Rumia zmierzą się z mistrzyniami Polski - BKS Aluprof Bielsko Biała. Początek spotkania w w hali MOSiR w następny piątek o godz. 18.00.

Zaduszki Literackie
Rumi (kościół dolny).
Wystąpią młodzi
aktorzy z Salezjańskiego Liceum i Gimnazjum w Rumi.
Widowisko ma charakter
otwarty, zatem w imieniu
organizatorów i aktorów
zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

ZARZUTY
POTWIERDZONE
Najwyższa
Izba
Kontroli upubliczniła
dokument, w którym
stwierdza nieprawidłowości w działaniach burmistrz Elżbiety Rogala-Kończak.
str. 2

ZABAWA
Z PIOSENKĄ

Harcerski
Festiwal „Sobiegranie” jak
zwykle był okazją do
wspaniałej zabawy
dzieci i młodzieży z
Rumi.
str. 12

str. 13

Kolejna edycja Zaduszek Literackich „Bo w
przemijaniu
drzemie
cały życia sens”, na podstawie tekstów Bolesława
Leśmiana odbędzie się 27
listopada (sobota) o godz.
17.30, w kościele NMP
Wspomożenia Wiernych w

Informujemy naszych
Czytelników, że kolejne
wydanie „Gazety Rumskiej” ukaże się za niespełna miesiąc, w drugiej połowie grudnia. Wracamy
bowiem do comiesięcznego cyklu wydawania naszego pisma oraz do jego
bezpłatnej dystrybucji na
terenie miasta.
Przepraszamy naszych
sympatyków, którzy przywykli do kupowania gazety co tydzień, ponieważ w
kolejny czwartek nie zobaczą w kioskach ulubionego
tytułu.
Prosimy o cierpliwość,
bo jeszcze przez Świętami
Bożego Narodzenia przygotujemy dla Państwa
porcję nowych informacji,
komentarzy, relacji i zdjęć.
Do usłyszenia w drugiej
połowie grudnia!

Ulicami Rumi przeszli w barwnym pochodzie zwolennicy idei utworzenia w
Rumi powiatu grodzkiego. Towarzyszyli im jeźdźcy na koniach, motocykliści i
bryczki, a przede wszystkim orkiestra dęta.

str. 8
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Działki sprzedano z dużą stratą dla miasta

NIK potwierdził zarzuty
W dniu 16 listopada Prezes Najwyższej Izby Kontroli (NIK) zatwierdził postanowienie Komisji Odwoławczej Najwyższej Izby
Kontroli Delegatury w Gdańsku w związku z kontrolą w Urzędzie
Miasta Rumi. Kontrola dotyczyła pezbrzetargowej sprzedaży przez
burmistrz Elżbietę Rogala-Kończak gminnych działek przy ulicy Sobieskiego. Tym samym decyzja NIK się uprawomocniła.
Przypomnijmy tylko, że
sprawa dotyczy bezprzetargowej sprzedaży działek w
2005 roku, które następnie zostały sprzedane pod
stację paliw Neste A24.
Doniesienie o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa
skierowała do Prokuratury
Rejonowej w Wejherowie
grupa radnych Rady Miasta Rumi z kadencji 20022006. Zarzuty radnych
dotyczyły głównie rażącej
niegospodarności
burmistrza.
Prokuratury
Rejonowa i Okręgowa umorzyły
śledztwo. Radni natomiast
skierowali sprawę do Najwyższej Izby Kontroli. Po
około
szesnastomiesięcznym okresie oczekiwań na
rezultaty kontroli, Prezes
NIK zatwierdził uchwałę
Komisji Odwoławczej NIK

–Delegatury w Gdańsku i
tym samym uprawomocniło
się wystąpienie pokontrolne NIK, które otrzymała
Gmina Rumia.
Wbrew sugestiom burmistrz Elżbiety Rogali-Kończak
w
wypowiedziach i wywiadach, NIK
potwierdziła „naruszenie
prawa przez panią burmistrz” i „rażącą niegospodarność przy sprzedaży działek”.
W piątek 20 listopada
grupa radnych z poprzedniej
kadencji samorządu zorganizowała w sali MOSiR
konferencję prasową w tej
sprawie, informując media o
wynikach kontroli NIK.
Nasuwa się pytanie o
bezstronność
prokuratury, instytucji powołanej do
strzeżenia interesów państwa.

Z informacji posiadanych przez naszą gazetę
NIK skierowała sprawę
do rozpatrzenia przez Prokuraturę Okręgową, inną
niż wynikająca z miejsca.
O dalszych losach dotyczących tej bulwersującej sprawy będziemy informować
Czytelników na łamach naszej gazety.
Jako redakcja „Gazety
Rumskiej” mamy osobistą
satysfakcję, ponieważ pisaliśmy o tej sprawie kilkukrotnie. Przypomnijmy
że biznesmen, który kupił działki od burmistrza
i sprzedał firmie NESTE
wytoczył „Gazecie Rumskiej” proces o naruszenie
dóbr osobistych. Sąd nie
dopatrzył się jednak żadnej
winy z naszej strony i oddalił powództwo.
Redakcja
Poniżej publikujemy
dokumenty NIK dotyczące tej sprawy.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NIK

Na terenie sprzedanym przez burmistrza powstała
stacja paliw NESTE.
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(tekst ujednolicony
na podstawie uchwały
Komisji Odwoławczej
z dnia 26 października
2010 r. zatwierdzonej
przez Prezesa NIK)
Na podstawie art. 2 ust.
2 ustawy z dnia 23 grudnia
1994 r. o Najwyższej Izbie
Kontroli (Dz.U. z 2007 r.
Nr 231, poz. 1701 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą o
NIK”, Najwyższa Izba
Kontroli Delegatura w
Gdańsku przeprowadziła
kontrolę w Urzędzie Miasta Rumi (dalej „Urząd”).
Przedmiotem
kontroli
była sprzedaż wybranych
nieruchomości z gminnego
zasobu nieruchomości w
okresie od dnia 1 stycznia
2000 r. do dnia zakończenia kontroli. Kontrola dotyczyła bezprzetargowego
zbycia nieruchomości nr
231/9, nr 231/10 oraz nr
232/5, o łącznej powierzchni 600 m², położonych w
Rumi u zbiegu ulic Sawickiej i Sobieskiego1.

W związku z kontrolą,
której wyniki przedstawione zostały w protokołach kontroli: z dnia
27 sierpnia 2009 r. oraz z
dnia 13 sierpnia 2010 r.,
Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60
ustawy o NIK, przekazuje
niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia działalność Urzędu
w skontrolowanym zakresie.
Powyższa ocena wynika z niżej opisanych
ustaleń.
1. NIK negatywnie
ocenia zbycie w dniu 27
października
2005
r.
przez Gminę Rumia (dalej
„Gmina”) za łączną kwotę
170.800 zł, czyli 284,67
zł za 1 m², na rzecz Mariusza S., prowadzącego
działalność gospodarczą
pod firmą MS Investment, położone w Rumi
u zbiegu ulic Sawickiej

i Sobieskiego działki nr
231/9, nr 231/10 oraz nr
232/5, gdyż:
1.1. Urząd wykorzystał sporządzone dla tych
nieruchomości w sierpniu
2005 r. operaty szacunkowe2, które nie uwzględniały zmian uwarunkowań prawnych, bowiem
w dniu 16 września 2005
r. Urząd wydał decyzję
o warunkach zabudowy
nr 142/2005 (dalej: „decyzja 142/2005”), zgodnie
z którą na 3 przedmiotowych działkach oraz na
nieruchomości sąsiedniej3,
można było wybudować
stację paliw. Decyzja o warunkach zabudowy, będąca jedną ze wskazanych
w art. 154 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 ze zm.)
podstaw ustalenia przeznaczenia nieruchomości,
tworzy katalog uwarunkowań prawnych, których

zmiana w okresie 12 miesięcy od daty sporządzenia operatu uniemożliwia - zgodnie z art. 156
§ 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami – jego
wykorzystanie.
Sporządzający ww. operaty szacunkowe
rzeczoznawca
majątkowy
potwierdził
w trakcie kontroli, iż powyższe okoliczności uniemożliwiały wykorzystanie
sporządzonych przez niego
operatów przy sprzedaży
działek nr 231/9, nr 231/10
oraz nr 232/5.
Pani Burmistrz wyjaśniła, że w momencie
zawierania transakcji, tj.
27 października 2005 r.,
nie wiedziała, iż na działkach nr 231/9, nr 231/10,
nr 232/5 i nr 232/6 ma
powstać stacja paliw. W
ocenie NIK zamierzenia
inwestora były jasne i jednoznacznie wynikały z treści ww. decyzji 142/2005.
Ciąg dalszy na str. 6
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Mało nas
przy urnach
Frekwencja w okręgach i obwodach głosowania była podobna, jednak większy był udział w
głosowaniu mieszkańców
Janowa i dzielnic Stara
Rumia-Lotnisko niż Zagórza, Szmelty i Białej Rzeki, gdzie frekwencja była
najniższa.
Okręg nr 1 (Centrum,
część Janowa) 46,67
procent uprawnionych
10 459, głosowało 4 893
osób
Okręg nr 2 (Janowo)
48,89 procent uprawnionych 8 167, głosowało
4 003 osób
Okręg nr 3 (Stara Rumia, Lotnisko) 47,06
procent
uprawnionych 9 269, głosowało 4 366 osób
Okręg nr 4 (Zagórze,
Szmelta, Biała Rzeka)
43,47 procent uprawnionych 8 349, głosowało
3 640 osób.

Wybory wygrała Elżbieta Rogala Kończak

Burmistrz bez zmian
Elżbieta
Rogala-Kończak, kandydatka
Komitetu
Wyborczego
E.Rogala-Kończak Gospodarność.pl została po
raz trzeci burmistrzem
Rumi. Zdecydowało o
tym 10 567 osób, czyli
63,48 procent mieszkańców, którzy wzięli udział
w niedzielnym głosowaniu. Z uprawnień wybor-

Sprawiedliwości
głos
oddało 10,00 procent
wyborców (1665 osób),
natomiast
8,09
procent (1347 osób)wybrało Leopolda Naskręta
– kandydata KWW „Rumia-Rumianie-My”.
AK.
Fotoreportaż z wyborczej niedzieli zamieszczamy na str. 5

Statystyka wyborcza w Rumi
W wyborach do Rady Miejskiej na kandydatów poszczególnych
komitetów w Rumi oddano następującą liczbę głosów:
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 		
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 		
Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność Rumia
KWW E. Rogala-Kończak „Gospodarność.pl” 		
Komitet Wyborczy Wyborców Rumia-Rumianie-My

Serdecznie dziękujemy
Mieszkańcom Rumi
za poparcie w wyborach
samorządowych.

Członkowie
Komitetów Wyborczych Wyborców

„Samorządność Rumia”
i „Wspólny Powiat”
Przemysław Antosiak
Olga Bartosiak
Anna Bednarczyk
Urszula Bieniak
Maria Bochniak
Edyta Borek
Witold Bryk
Celina Dorsz
Krzysztof Fikus
Bogdan Formella
Sławomir Gasiński
Mariola Gąsiorowska
Ewa Grzymkowska
Arkadiusz Grucza
Mirosław Herta
Ryszard Hinc
Wojciech Hintzke
Anna Jamróz
Michał Jaroniec
Tomasz Jurkiewicz
Jarosław Kapuściński
Michał Kiełczewski
Kazimierz Klawiter
Jan Klawiter
Stefan Kołodziejczyk
Dariusz Kuczmarski
Jolanta Krzykowska
Kazimierz Labudda

czych 21 listopada skorzystało 46,54 procent
procent
mieszkańców
Rumi.
18,42 procent (3067
osób) spośród nich głosowało na Kazimierza
Klawitera, kandydata
KWW
„Samorządność
Rumia”.
Na Floriana Mosę
kandydata
Prawa
i

Janusz Lewicki
Danuta Majchrowicz
Jarosław Muszyński
Romuald Muszyński
Barbara Niewiedziała
Krystyna Niklewicz
Anna Partyka
Daniel Petke
Krystyna Pluszyńska
Marian Płocki
Maria Ropela
Elżbieta Różycka
Wiesława Serema
Bożena Sobolewska
Agnieszka Strawińska
Malwina Stolc
Grzegorz Szalewski
Jacek Szyba
Krzysztof Śramski
Adam Walczak
Krystyna Wawrzyńczyk
Elżbieta Waśkowska
Janusz Wolański
Piotr Zaradny
Eugeniusz Zwara
Joanna Żurek
Jędrzej Żurek

123
4556
2712
2802
5491
523

0,76 proc.
28,11 proc.
16,73 proc.
17,29 proc.
33,88 proc.
3,23 proc.

Wybory za nami!
Wybory samorządowe, podobnie jak na zachodzie, nawet
bardziej emocjonują wyborców niż wybory parlamentarne. Nic
dziwnego, dotyczą najbliższych spraw i najbliższych osób. W Rumi
dodatkowo atmosferę podgrzało duże napięcie w Radzie poprzedniej kadencji, a ilość kandydatów tym razem była rekordowa.
Nic też dziwnego, że największe emocje skupiły się na wyborach
burmistrza.
Wybory były o tyle emocjonujące, że uchodzący za głównych rywali Elżbieta Rogala-Kończak i Kazimierz Klawiter, głosili
wyraźnie różne programy. W pewnym uproszczeniu można te
wybory nazwać plebiscytem między Rumią zachowawczą a wizją
dynamicznych zmian jakościowych, związanych ze zbliżającą się
formalizacją gdańskiej metropolii.
Skala wygranej Elżbiety Rogala-Kończak najbardziej zaskoczyła chyba ją samą, bowiem najważniejsi obserwatorzy jeszcze
w przeddzień przewidywali druga turę. Czy ta skala poparcia dla
obecnej burmistrz jest również poparciem dla jej wizji, trudno powiedzieć. Żadne badania socjologiczne nie dadzą na to odpowiedzi.
Da się też zauważyć, że komitety partyjne niemalże zremisowały
z wynikiem komitetów bezpartyjnych: PiS i PO mają dziesięciu radnych, a Gospodarność i Samorządność - 11 przedstawicieli. W Radzie
pojawia się bardzo dużo debiutantów (ośmioro), pojawiają się też
weterani. Na przykład, Kończak, Piątkowski, Klawiter spotkali się już
w Radzie Miejskiej pierwszej kadencji, 20 lat temu. Jedynym radnym,
który nieprzerwanie piastuje mandat jest Tadeusz Piątkowski.
Najważniejszy wniosek, jaki się nasuwa to fakt, iż burmistrz
i koalicja wyborcza Gospodarność plus PO mają dużą przewagę
(13:8) i pełnię władzy, a co za tym idzie pełną odpowiedzialność
za losy miasta. 			
Anna Kuczmarska

Serdecznie dziękuję
ponad trzem tysiącom wyborców
za poparcie mojego programu

Kazimierz Klawiter
Będę nadal przekonywał, że warto zabiegać o
Rumię jako ważne miasto w metropolii

WYNIKI WYBORÓW
Rada Miejska wybrana
21 listopada wybraliśmy 21 radnych Rady Miejskiej
Rumi na nową czteroletnią kadencję. Znalazło się w niej 7
przedstawicieli Komitetu Wyborczego Wyborców E. Rogala-Kończak – „Gospodarność.pl”, 6 przedstawicieli KWW
Platformy Obywatelskiej RP, 4 przedstawicieli KWW „Samorządność Rumia” oraz 4 przedstawicieli KWW Prawo i
Sprawiedliwość. Oto lista nowych radnych:
KWW E. Rogala-Kończak
– „Gospodarność. pl”

Piotr Labudda
Michał Pasieczny

Henryk Grinholc
Aleksander Kubina
Tadeusz Piątkowski
Grażyna Pol
Zbigniew Rachwald
Elżbieta Rogala-Kończak
Jolanta Staszewska

KW Prawo
i Sprawiedliwość

KW Platforma
Obywatelska RP

KW Samorządność
Rumia

Józef Chmielewski
Marcin Fuchs
Mieczysław Grzenia
Leszek Kiersznikiewicz

Maria Bochniak
Bogdan Formella
Kazimierz Klawiter
Janusz Wolański

Andrzej Januszewski
Florian Mosa
Stanisław Ptach
Jan Semmerling

Rumianie w Radzie
Powiatu Wejherowskiego
Podczas niedzielnych wyborów głosowaliśmy też na naszych przedstawicieli do Rady Powiatu. Oto oni:
Ludwik Bach – Platforma Obywatelska
Jan Domański - Platforma Obywatelska
Jolanta Król - Platforma Obywatelska
Leszek Winczewski - Platforma Obywatelska
Jan Klawiter – Wspólny Powiat
Grzegorz Szalewski – Wspólny Powiat
Witold Reclaf – Prawo i Sprawiedliwość
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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Kwiaciarnie

Janusza Zabłockiego
RUMIA

ul. Dąbrowskiego 6
ul. Stoczniowców 4

Kwiaciarnia internetowa
www.kwiatyonline.com
tel. 58 671-70-74
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REKLAMA
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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NIK
Dokończenie ze str. 2

1.2. Zbycie ww. nieruchomości nastąpiło z
naruszeniem art. 37 ust.
2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami4.
Stwierdzono, że przynajmniej 1 z 3 zbytych
w drodze bezprzetargowej działek (nr 231/9, o
powierzchni 293 m²) mogła być zagospodarowana
jako odrębna nieruchomość. Świadczy o tym
fakt wykorzystywania jej
przez bank PKO BP na
cele parkingowe (na podstawie umowy dzierżawy
zawartej z Gminą w dniu
30 kwietnia 1997 r.). Tymczasem, zgodnie z art. 37
ust. 2 pkt 6 ustawy gospodarce nieruchomościami, jednym z warunków
umożliwiających
zbycie
nieruchomości w drodze
bezprzetargowej był brak
możliwości jej zagospodarowania jako odrębnej
nieruchomości. Pani Burmistrz zeznała, że działka
nr 231/9 nie mogła być
zagospodarowana budynkiem, a budowy parkingu
nie można potraktować
jako formy jej zagospodarowania. W ocenie NIK
ww. przepis stanowił jedynie o zagospodarowaniu nieruchomości, a nie o
zagospodarowaniu nieruchomości budynkiem.
1.3. Wniosek dotyczący kupna w drodze bezprzetargowej działek nr
231/9, nr 231/10 oraz nr
232/5 pełnomocnik Mariusza S. złożył w dniu 29
lipca 2005 r., a Pani Burmistrz powyższy wniosek
rozpatrzyła
pozytywnie
16 sierpnia 2005 r., tj. w
dniu kiedy Mariusz S.
nie był jeszcze właścicie-

lem przyległej działki nr
232/6, ani też jej użytkownikiem wieczystym.
1.4.
Zbycie
działek nr 231/9, nr 231/10
oraz nr 232/5 za łączną kwotę 170.800 zł,
tj. 284,67 zł za 1 m², w
sytuacji gdy Urząd wydał
decyzję 142/2005, zgodnie z którą na działkach
nr 231/9, nr 231/10, nr
232/5 i nr 232/6 można
było wybudować stację paliw, NIK uznaje za działanie niegospodarne. Przy
uwzględnieniu najniższej
ceny (801,92 zł za 1 m²),
spośród 4 transakcji kupna-sprzedaży
nieruchomości z przeznaczeniem
pod budowę automatycznej stacji paliw, dokonanych w 2005 r. na terenie
Rumi, Redy oraz Gdyni,
możliwy do uzyskania
przychód Gminy ze sprzedaży działek nr 231/9, nr
231/10 oraz nr 232/5 po
takiej cenie, byłby wyższy
co najmniej o 310.352 zł.
Na uwagę zasługuje
również fakt, iż 1 spośród
4 ww. transakcji, dotyczyła nieruchomości położonej
na terenie Rumi i została
zawarta ok. 5 miesięcy
przed datą zbycia działek
nr 231/9, nr 231/10 oraz
nr 232/5, a cena sprzedaży
wyniosła wówczas 954,69
zł za 1 m².
Ponadto NIK zwraca
uwagę, iż Urząd nie podejmował kroków zmierzających do rozwiązania
– zdaniem Pani Burmistrz
- rażąco niekorzystnej z
punktu widzenia interesów Gminy umowy dzierżawy działki nr 231/9.
Z wyliczeń dokonanych
przez Naczelnika Wydziału Inżynierii Miejskiej,
Urząd miał możliwość wy-

powiedzenia tej umowy –
za zwrotem bankowi PKO
BP nakładów w kwocie
38.107,58 zł. Pani Burmistrz zeznała, że nie
znała tej umowy, a z jej
treścią zapoznała się dopiero po złożeniu w dniu
29 lipca 2005 r. wniosku
przez pełnomocnika Mariusza S. o zbycie w trybie
bezprzetargowym działek
nr 231/9, nr 231/10 oraz
nr 232/5.
2. Pani Burmistrz zeznała, że rokowania z
pełnomocnikiem nabywcy
w sprawie sprzedaży działek nr 231/9, nr 231/10
oraz nr 232/5 odbyły się w
jej gabinecie i nie pamięta czy wziął w nich udział
ktoś prócz niej i ww. pełnomocnika oraz, że zwykle w takich rokowaniach
uczestniczył
Kierownik
Referatu GN. Kierownik Referatu GN zeznała
jednak, że w przedmiotowych rokowaniach nie
uczestniczyła.
3. W okresie od 4 października 2005 r. do 3 listopada 2005 r. Gminie
przysługiwało, zgodnie z
art. 109 ust. 1 pkt 1 i art.
110 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami5
prawo pierwokupu w stosunku do działki nr 232/6
o powierzchni 401 m², nabytej przez Mariusza S.
w dniu 3 października
2005 r. od J. i J. P. za cenę
180.000 zł (448,88 zł za
1 m²). Burmistrz nie wykonała powyższego prawa pierwokupu, gdyż jak
zeznała, cena transakcji
była znacząco wyższa od
cen nieruchomości położonych na terenie Rumi,
a sprzedawanych przez
osoby prywatne i Gminę.
Na podstawie 2 trans-

akcji
kupna-sprzedaży
działki nr 232/6, stwierdzono, że jej wartość w ciągu 25 dni wzrosła z 448,88
zł za 1 m² do 1.054,25 zł
za 1 m².
Na uwagę zasługuje
fakt wydania przez Panią
Burmistrz
zarządzenia
o niewykonaniu prawa
pierwokupu w stosunku do działki nr 232/6 w
tym samym dniu (3 października 2005 r.), w którym zawarto warunkową
umowę sprzedaży. Standardowo w Urzędzie ta
procedura trwała dłużej
- w okresie od 1 stycznia
2000 r. do 10 września
2009 r.6 średni czas - od
momentu powiadomienia
Urzędu o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży do wydania zarządzenia o niewykonaniu
prawa pierwokupu - wynosił 10,3 dnia. Kierownik
Referatu GN zeznała, iż
przygotowała projekt zarządzenia o niewykonaniu
prawa pierwokupu w tak
krótkim czasie na polecenie Burmistrz, natomiast
Burmistrz zeznała, iż postąpiła tak, jak czyniła to
wielokrotnie w takich sytuacjach.
Stwierdzono, że w badanym okresie Burmistrz
sześciokrotnie tego samego dnia, w którym otrzymała umowę warunkowej
sprzedaży
nieruchomości wydała zarządzenia
o niewykonaniu prawa
pierwokupu, w tym, w
2 przypadkach umowy
te dotyczyły transakcji z udziałem nabywcy
ww. działek nr: 231/9, nr
231/10 oraz nr 232/5.
Przedstawiając
powyższe uwagi i oceny,
Najwyższa Izba Kontroli
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Usługi
ogólnobudowlane
i remontowe
Jarosław Olek

malowanie,
remonty, przebudowy...
tel.: 603 718 934
6

YORKDOG
Salon
pielęgnacyjny
dla psów
zaprasza wszystkie psy
na strzyżenie
i pielęgnację.
Rumia
ul. Dąbrowskiego 6a

tel.: 503 823 200

wnosi o:
1) wprowadzenie mechanizmu
kontrolnego
(rozwiązania organizacyjnego) mającego na celu
wyeliminowanie przypadków niezgodnego z prawem
wykorzystywania
operatów szacunkowych
nieruchomości;
2) wprowadzenie mechanizmu
kontrolnego
(rozwiązania organizacyjnego) mającego na celu
ograniczenie ryzyka niezgodnego z prawem bezprzetargowego zbywania
nieruchomości.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie art. 62
ust. 1 ustawy o NIK oczekuje przedstawienia, w
terminie 14 dni od daty
otrzymania
niniejszego
wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie
wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź
o działaniach podjętych
w celu realizacji wniosku
lub przyczynach niepodjęcia takich działań.
Zgodnie
z
treścią
art. 61 ust. 1 ustawy o
NIK, w terminie 7 dni
od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje
Pani prawo zgłoszenia na
piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku,
umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag
i wniosków, zawartych w
tym wystąpieniu.
W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z art. 62
ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji o którym mowa wyżej,
liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały
właściwej komisji NIK.

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 58 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Rumia, Plac Kaszubski 1
tel. 58 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 58 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 58 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 58 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 58 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 58 621-86-11
lub 801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 58 679-65-00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo,
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel. 58 677-63-00, 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-94-01
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy
w Wejherowie
58 572-70-00, 572-73-00

Dziękujemy Mieszkańcom Rumi
za udział oraz poparcie
w wyborach samorządowych

Florian Mosa
i inni kandydaci

Prawa i Sprawiedliwości

ROZMOWA TYGODNIA
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Nie pozwolę, żeby zmarnował się żaden talent

Z Jarosławem Sapińskim, założycielem Szkółki Piłkarskiej SAPA Rumia Janowo rozmawia Anna Kuczmarska
- Pana podopieczni odnieśli niedawno kolejny
sukces.
- W październiku zespół SAPA Rumia Janowo
wziął udział w turnieju piłki nożnej Amsterdam Cup
w Holandii. Chłopcy grali w
dwóch kategoriach wiekowych do 15 lat i do 12 lat. W
kategorii 15 lat nasza drużyna zajęła trzecie miejsce!
Młodsza grupa rozegrała
sześć meczów, gdzie jeden
zremisowali a pięć przegrali.
- Przywieźliście z Holandii wspaniałe wrażenia i dużo zdjęć. Co dla
chłopców było największą atrakcją
- Najważniejsza była
super zabawa z dziećmi z
innych państw, a najważniejszym punktem wyjazdu, oprócz turnieju, było
zwiedzanie Amsterdamu i
stadionu klubu Ajax Amsterdam. Na murawie, trybunach, w sali konferencyjnej, w szatniach spędziliśmy
ponad dwie godziny. byliśmy
nawet w loży Vipów, a także
robiliśmy zakupy w oryginalnym sklepie Ajaxu.
- To nie był pierwszy
zagraniczny wyjazd młodych piłkarzy z Rumi ani
pierwszy sukces.
- Nie, wcześniej byliśmy
w Niemczech, a poza tym,
a może przede wszystkim
bierzemy udział w różnych
turniejach juniorów w kraju.
W Pomorskiej Lidze Juniorów C1 zajmujemy drugie
miejsce w województwie, po
Arce Gdynia. Trenujemy jak
zawodowe kluby w Polsce.
W szkółce oprócz starszych
drużyn prowadzone są też
zajęcia dla młodszych dzieci,
nawet przedszkolaków. Grupa składająca się z pięcio-,
sześcio- i siedmiolatków to
najmłodszy i jedyny taki zespół na Pomorzu.
- Jest pan nauczycielem wychowania fizycznego w jednej w redzkich
szkół, na co dzień pracuje pan z młodzieżą. Ma
pan jeszcze siły i chęci
na dodatkowe treningi z
chłopcami w różnym wieku?

- Tak, ponieważ uważam,
że takie zajęcia są bardzo
potrzebne ze względu na
sprawność fizyczną uczniów.
Dzieci powinny ćwiczyć,
ruszać się, a nie spędzać
wolnego czasu przez telewizorem czy komputerem. Po
drugie, dobrze jest, kiedy
młodzież ma jakieś zajęcia.
Zwłaszcza chłopcom w trudnym wieku gimnazjalnym
potrzebna jest pasja, coś, co
ich pochłania.
Ważne jest też nauczenie
chłopaków grania w piłkę
nożną, trenowania ich jako
przyszłych piłkarzy. W klubach piłkarskich na terenie
naszego miasta brakuje zawodników z Rumi. Grają
tam piłkarze z Gdyni lub
innych miast, a przecież my
też mamy zdolną młodzież.
Myślę też, że mecze z udziałem zawodników z Rumi
cieszyłyby się jeszcze większym zainteresowaniem i
frekwencją kibiców.
- Pan szkoli przyszłych
piłkarzy rumskich klubów?
- Nie tylko ja. Takich
szkółek jest więcej, i bardzo
dobrze. Trenuję moich chłopaków nie tylko z myślą o
drużynach w Rumi. Chcę,
żeby w przyszłości grali wysoko, minimum w trzeciej
lidze albo wyżej. Na pewno
będą do tego przygotowani.
- Wszyscy pana podopieczni będą dobrymi
zawodnikami?
- Nie wszyscy. Oprócz
pracy i odpowiednich treningów pod kierunkiem fachowca, potrzebny jest jeszcze
talent, predyspozycje. Nie
wszyscy to mają. Część chłopaków nie zostanie piłkarzami, ale niektórzy na pewno
zrobią karierę, a ja będę
miał ogromną satysfakcje,
oglądając ich w telewizji
podczas transmisji meczów.
Mam zamiar zrealizować te
marzenia.
Na pewno nie pozwolę,
aby na moich oczach zmarnował się jakiś talent. Można uczyć młodzież grać w
piłką nożną, ale ja chcę jej
tego nauczyć. Sam grałem w
piłkę, miałem w sumie mia-

Jarosław Sapiński, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, był wychowankiem klubu Bałtyk Gdynia i zawodnikiem kilku
innych klubów, w tym II-ligowej wówczas Amiki Wronki. W 1995 roku uzyskał tytuł wicekróla
strzelców II ligi. J. Sapiński był trenerem OKS Janowo w czasie, kiedy drużyna weszła do A-klasy.
Trener mieszka od 1980 roku w Rumi, najpierw
w Janowie, a obecnie z rodziną na Lotnisku.

łem 32 trenerów. Od każdego z nich czegoś się nauczyłem.
- Jaka jest recepta na
sukces?
- Dzieciom i młodzieży
trzeba poświęcić czas, być
cierpliwym, mieć odpowiednie podejście. Nie wystarczy
zbudować boiska, potrzebny
jest także trener i wychowawca, który zachęci, a nie
zniechęci dzieci do sportu.
Tym najmłodszym, w
wieku przedszkolnym trzeba na początku zorganizować gry i zabawy ruchowe,
nie zmuszać od razu do treningów piłkarskich. Chłopców siedmio-, ośmioletnich
można już trenować pod kątem piłki nożnej, ale wszystkim, bez względu na wiek,
trzeba zapewnić odpowiednia atmosferę. Służą temu
m.in. wspólne imprezy. Robimy w szkółce Dzień Dziecka, Dzień Babci czy Dzień
Dziadka, na które przychodzą całe rodziny.
- Mówił pan, że grał
pan w piłkę nożną, ale ze
względu na wzrost powinien pan chyba wybrać
raczej na koszykówkę.
- Rzeczywiście jako uczeń
sportowej szkoły nr 14 w
Gdyni trenowałem koszykówkę, byłem nawet mistrzem Wybrzeża, grałem w
kadrze Polski. Jednocześnie
bardzo lubiłem piłkę nożną,
którą ostatecznie wybrałem.
- Wracając do szkółki, ilu chłopców skupia i
czy zajmuje się pan nimi
sam?
- W sumie chłopaków jest
około sześćdziesięciu. Młodsi
mają zajęcia 2-3 razy w tygodniu, a starsi nawet 5 treningów tygodniowo. Pomaga
mi drugi trener, Wiesław
Ziętkowski, a także niezastąpiony kierownik drużyny,
Marek Żyła. Chciałbym na
koniec zachęcić młodzież do
naszych zajęć. Serdecznie
zapraszam, a szczegółowych
informacji udzielam i zgłoszenia przyjmuję pod numerem telefonu 696-61-65-03.
- Dziękuje za rozmowę

Jarosław Sapiński i Wiesław Ziętkowski z grupą młodszych chłopców w obiektach
Ajaxu Amsterdam.

Najmłodsza grupa szkółki SAPA Rumia Janowo - jedyna taka na Pomorzu.

Sukcesy
SAPA RUMIA 15 latków

VI miejsce
- Berlin Cup 2007 r.
III miejsce
- Lipsk Cup 2009 r.
III miejsce
- Drezno Cup 2008 r.
III miejsce
- Amsterdam Cup 2010 r.

W Pomorskiej Lidze Juniorów C1 Sapa Rumia janowo (zespół 15-latków) już
trzeci sezon zajmuje drugie miejsce. Chłopcy są wicemistrzami Wybrzeża w tej
kategorii wiekowej. W skład zespołu wchodzą: bramkarze – Grzegorz Zalewski i Sebastian Świst, obrońcy - Radosław Danowski, Matusz Lucht, Dawid Kowalski, Mariusz
Kusy, Patryk Skowera, Patryk Szymański, pomocnicy - Szymon Lip, Dawid Klebba,
Maksymilian Treder, Dominik Świdkowski, Dawid Parchem, Kacper Grzenkowicz, napastnicy – Kacper Ziętkowski, Dominik Sapiński, Dominik Dampc, Oskar Skowera,
Rafał Grajoszek.
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Kolorowy pochód
Przed tygodniem, tak
jak zapowiadaliśmy, odbył
się happening, promujący
ideę utworzenia w Rumi
powiatu grodzkiego. Zwolennicy tego pomysłu, na
czele z prezesem Stowarzyszenia Powiat Grodzki Rumia, Kazimierzem
Klawiterem,
przeszli
główną ulicą Rumi w
barwnym korowodzie, z
białymi i niebieskimi balonikami. Pochód otwierali jeźdźcy na koniach i
orkiestra dęta, przygrywająca do marszu. Byli
też motocykliści na starych maszynach, bryczki
oraz rumskie taksówki.
Wspomniane stowarzyszenie, mające wielu sympatyków propaguje inicjatywę powołania powiatu

grodzkiego w naszym mieście, uzasadniając to szybkim rozwojem Rumi, która
jest jedynym tak dużym
miastem nie mającym statusu powiatu. Powiatem
grodzkim jest m.in. mniejszy od Rumi Sopot.
O tym, co daje nam,
mieszkańcom status powiatu grodzkiego członkowie stowarzyszenia informowali podczas kilku
spotkań. Plusy to wygoda
w załatwianiu różnego rodzaju urzędowych spraw
oraz korzyści finansowe
dla miasta-powiatu. Poza
tym zdecydowanie rośnie
prestiż Rumi.
Manifestacja miała zachęcić mieszkańców do
przyłączenia się do grona
zwolenników tej inicjatywy.

Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej
www.gazetarumska.pl
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ODLICZ 22% VAT
PRZY ZAKUPIE TOYOTY

TOYOTA YARIS
– CENA OD 33 940 ZŁ NETTO*

TOYOTA AURIS
– CENA OD 46 310 ZŁ NETTO*

TOYOTA RAV4
– CENA OD 79 180 ZŁ NETTO*

TOYOTA AVENSIS
– CENA OD 68 520 ZŁ NETTO*

SPIESZ SIĘ – OD NOWEGO ROKU
JUŻ NIE BĘDZIE KRATEK.
*SZCZEGÓŁY W NASZYCH SALONACH W RUMI I W CHWASZCZYNIE.

CHWASZCZYNO
ul. Gdyńska 68
Tel. (058) 520 94 10

RUMIA
ul. Sobieskiego 28
Tel. (058) 679 49 99

www.toyota.gdynia.pl
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Wyłudzają kredyty i sprzęt

Nie wiadomo kto był winny spowodowania wypadku w Rumi

Oszuści
Niebezpieczne przebieganie
namierzeni
Policjanci z zespołu
operacyjno-rozpoznawczego ustalili, iż mieszkaniec Gdyni posługując się sfałszowanym
zaświadczeniem próbował kupić w Rumi telefon komórkowy. Policja
nie zdradza szczegółów,
aczkolwiek co jakiś czas
zajmuje się podobnymi
przestępstwami.
Jak ustaliliśmy, czasami
banki same zgłaszają się na
policję, gdy mają poważne
wątpliwości do klientów.
Ostatnie tego typu przestępstwo związane z próbą
wyłudzenia miało miejsce w
salonie sieci komórkowej.
Pracując nad sprawą fałszywych zaświadczeń policjanci ustalili, że 36-letni
mieszkaniec Gdyni posługując się podrobionym zaświadczeniem o zatrudnieniu i zarobkach w firmie,
która nota bene nie istnieje
usiłował kupić telefon komórkowy.
Policjanci zgłosili się do
salonu, gdzie przyjęli zawiadomienie o przestępstwie. Sprawca nie został
dotychczas
zatrzymany,
choć jest już znany.
Zarzuty złożenia fałszywego zaświadczenia i oszustwa usłyszała już 49-letnia
rumianka. Grozi jej od 6
miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W czerwcu
kobieta wyłudziła z banku
7 tysięcy złotych pożyczki. Została zatrzymana 30
września przez funkcjonariuszy Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą z
Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
- Kobieta przedłożyła w
banku fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu oraz o
wysokości swoich zarobków
– mówi oficer prasowy policji w Wejherowie, Anetta
Potrykus.
Inna osoba została zatrzymana ku swojemu zaskoczeniu, gdy stawiła się
po odbiór pieniędzy. 24-let-
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nia mieszkanka Redy złożyła wniosek przez Internet o przyznanie pożyczki
gotówkowej, podając w nim
nieprawdziwe informacje na
temat swojego zatrudnienia.
Więcej wątków miała
sprawa, którą funkcjonariusze zajmowali się wiosną
i dotyczyła nie tylko Rumi.
22-latek spod Gniewina odwiedził w ciągu 4 miesięcy
kilka punktów i w każdym
wyłudzał kredyt lub towar.
- Nie pracował, lecz
mimo to składał pisemne
oświadczenia, że jest zatrudniony. Pierwsze trzy
kredyty wyłudził na kwotę
około 12 tysięcy złotych w
jednym banku, następnie w
tym samym banku ponownie napisał oświadczenie, że
pracuje i wziął kredyt konsolidacyjny w wysokości 15
tysięcy złotych. Dodatkowo
w styczniu w Wejherowie
kupił na raty radio i tubę
za kwotę 700 zł, natomiast
w Rumi kupił laptopa za 5
000 złotych. W obu przypadkach złożył pisemne
oświadczenia, że ma pracę
– mówi Anetta Potrykus.
Inne oszustwo doczekało
się już sądowego finału. W
2008 roku 25-latek wystawił fałszywe zaświadczenie
o zatrudnieniu 24-letniej
rumiance. Mężczyzna posłużył się dokumentami
firmy swojego brata, aby
umożliwić kobiecie podpisanie umów abonenckich
w jednej z sieci telefonii komórkowej.
Kobieta podpisała dwie
umowy i wyłudziła na ich
podstawie trzy telefony,
które przekazała następnie
dalej. Mężczyzna sprzedał
komórki, ale z kart jeszcze
korzystał i nie płacąc abonamentu „przegadał” prawie 5 500 zł.
- Sprawcom takich przestępstw grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat –
przestrzega oficer prasowy
policji Anetta Potrykus.
DG.

Trwa śledztwo,
mające
określić
przyczyny potrącenia 15-letniego
chłopca we wrześniu br. na ul. Sobieskiego w Rumi.
W poniedziałek w
Wejherowie kierowca
potrącił
następnego 15-latka. - Coraz szybciej zapada zmrok
i jeśli będziemy
nieostrożni, kierowca później nas
zobaczy – zwraca
uwagę oficer prasowy policji.

Nastolatek, potrącony
we wrześniu w Rumi został odwieziony do szpitala, gdzie zadecydowano,
że musi przebywać na oddziale intensywnej terapii.
Gdy zabrano go z ulicy z
ciężkimi obrażeniami był
nieprzytomny.

Za wcześnie
na wyjaśnienia

Według wstępnych informacji wpadł pod Hondę
przy przejściu dla pieszych
na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Górniczej, ale
szczegóły jeszcze nie zostały wyjaśnione.
- Za wcześniej jest na
określenie winy – mówi
Anetta Potrykus, oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
Policjanci nadal przesłuchują świadków (drugi
uczestnik zdarzenia - kierowca Hondy już został
przesłuchany) i dopiero
po wyjaśnieniu wszystkich wątków będzie można
określić, kto jest sprawcą
tego wypadku.

W tym miejscu we wrześniu br. doszło do wypadku, w którym ranny został gimnazjalista z Rumi.

Kolejne wypadki

W ubiegłym tygodniu w
Rumi i Wejherowie, a w
tym tygodniu w Wejherowie, doszło do następnych
potrąceń. Według wstępnych
ustaleń
55-latek
chciał przebiec przez ulicę
Starowiejską. Nadjeżdżający kierowca nie zdążył go
ominąć. Kierowca wjechał
w niego, gdy pieszy był już
na środku ulicy. 55-latek
z obrażeniami ciała został
przetransportowany
do
Szpitala Specjalistycznego
w Wejherowie.
Tego samego dnia w
Wejherowie została potrącona starsza kobieta. Z
policyjnych ustaleń wynika, że 44-letni kierujący
Fiatem Doblo w trakcie ruszania najechał na pieszą,
która weszła w tej chwili na
przejście dla pieszych.

Nie zdążył przebiec

W tym tygodniu, w
poniedziałek na drodze
krajowej nr 6 w Wejherowie doszło do następnego
wypadku. 15-letni chło-

Straż Miejska

Człowiek na torach

17 listopada w późnych godzinach wieczornych w okolicy ul. Przemysłowej mężczyzna w bieliźnie położył się
na szynach przed nadjeżdżającym pociągiem. Strażnicy
ściągnęli go dosłownie w ostatniej chwili. Mężczyznę odwieziono do Komisariatu Policji w Rumi.

Złapani złodzieje

21 listopada, dyżurny Straży Miejskiej otrzymał sygnał z ul. Sienkiewicza, że dokonano kradzieży dwóch
silników. Wysłany patrol otrzymał informację o kierunku ucieczki dwóch sprawców kradzieży. Strażnicy podjęli
pościg, w wyniku którego ujęli złodziei. Dalsze czynności
prowadzi Komisariat Policji w Rumi.
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Policja apeluje
Młodsza aspirant
Anetta Potrykus
- Dla własnego dobra
nie możemy wbiegać na
jezdnię,
przeskakiwać
płotków, żywopłotów i innych elementów oddzielających ruch, ale spokojnie
wchodzić, a najpierw upewnić się, czy jest możliwość
bezpiecznego przejścia. Wystarczy obserwacja ruchu
pojazdów po obu kierunkach. Nie wchodzimy na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd nawet na przejściu dla pieszych, ponieważ kierowca nie jest w stanie
w ułamku sekundy zatrzymać pojazdu w miejscu. Nie
powinniśmy wchodzić na ulicę, gdy nie mamy pełnej widoczności. Zdarzają się wypadki i potrącenia osób, które
wyszły zza autobusu lub tramwaju, ponieważ w ogóle
nie było ich widać.

piec przebiegał w miejscu niedozwolonym przez
jezdnię.
Przeskoczył
przez barierki ochronne
znajdujące się na środku
drogi i dalej już nie zdążył... Wpadł na jadącą
Kię Sportage.
- To zdarzenie miało miejsce około godziny
14, ale musimy pamiętać

o tym, że teraz szybciej
zapada zmrok i jeśli będziemy nieostrożni kierowca później nas zobaczy
– zwraca uwagę oficer prasowy policji. - Dodatkowo
przy mniejszej przyczepności droga hamowania
samochodu będzie dłuższa.
DG.

Dziewczynki na boisko
W Rumi powstała szkółka piłkarska dla dziewcząt
- Akademia Piłkarska Checz.
Szkółka stwarza miejsce, gdzie młode adeptki piłki nożnej w dobrych warunkach będą mogły rozwijać
się jako sportowcy, uczyć się zasad fair play i współpracy w drużynie. Zajęcia na początek odbywają się w
czwartki o godz. 19:30 w Gimnazjum nr 2 w Rumi przy
ul. Świętojańskiej 11.
Na treningi mogą zgłaszać się dziewczynki urodzone w latach 2005-1997. W zależności od roczników,
jakie zgłoszą się do szkółki, powstaną określone grupy młodzieżowe. Zainteresowane dziewczęta prosimy
o kontakt: K. Sajewicz 506-178-704, Mateusz Bieszke
508-169-024.
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Kaszuby – przyroda, historia, kultura

Młodzież zna region

Zagrała Orkiestra Świętojańska

10 utworów na 10 lat

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich
w Rumi odbyła się XI Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Wystartowało w niej siedem zespołów
ze szkół ponadgimnazjalnych w powiecie wejherowskim.
Wygrali gospodarze.
Coroczna
rywalizacja
uczniów poświęcona szeroko pojętej wiedzy o Kaszubach i Pomorzu jest
bardzo trudna. Młodzież
odpowiada na pytania na
temat położenia i historii
naszego regionu, kultury,
obyczajów i tradycji, a także wybitnych mieszkańców
tej ziemi.
W tym roku każdy zespół
zaprezentował także trzyminutowy spot multimedialny, ukazujący kulturowy rozwój naszego regionu
pod hasłem „Współczesne

Kaszuby – piękno przyrody, ciekawa kultura, turystyczne atrakcje”.
Do finału przeszło pięć
drużyn, a ostatecznie poszczególne miejsca zajęli:
I miejsce – Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rumi (I LO)
II miejsce – Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4
w Wejherowie (samochodówka)
III miejsce – Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Wejherowie (I LO)
IV miejsce – Zespół

Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Rumi (Hipolit)
V miejsce – Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr
2 w Wejherowie, którego
drużyna otrzymała również
nagrodę specjalną za najlepszy spot.
Nagrodę indywidualna
dla najlepszego zawodnika
turnieju przyznano Michałowi Jeszke z I Liceum
Ogólnokształcącego
w
Rumi. Michał jest uczniem
klasy III e. Gratulujemy.

W minioną niedzielę, obchodzono w Rumi Święto Muzyki św.
Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Z tej okazji odbyły się dwa
koncerty rumskich zespołów. W kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego w Starej Rumi wystąpił Chór Św. Cecylii, a w kościele
św. Jana z Kęt w Janowie – Orkiestra Świętojańska.
Orkiestra miała podwójna okazję do zaprezentowania się słuchaczom. W
tym roku obchodzi bowiem
X rocznicę działalności.
Jej dyrygent – Wojciech
Grudnowski
zaprosił
Leszka Gołąba, który poprowadził gościnnie rumską orkiestrę, a sam zagrał na puzonie. Solo na
tubie zagrał kolejny gość
– Maciej Menet z Akademii Muzycznej w Łodzi, a
utwór solowy na kornecie
zaprezentował
rumianin
Radosław Szczygielski,
na co dzień grający na organach w kościele NMP
Wspomożenia
Wiernych.
Solistom
akompaniowa-

ła Ewa Pralicz z Sopotu.
Podczas niedzielnego koncertu orkiestra zaprezentowała 10 różnorodnych
utworów,
od
marszów
po przeboje muzyki rozrywkowej.
Słuchaliśmy
m.n. muzyki J. Lennona,
P. Anki, jak i Stanisławskiego,
Nowakowskiego,
Purcella
czy Berritty.
Orkiestra
Świętojańska
działa przy parafii św.
Jana z Kęt w Rumi Janowie. Składa się z zawodowych muzyków, ale też z
osób bez doświadczenia
muzycznego, które uczyły
się gry na instrumentach
pod kierunkiem Wojciecha
Grudnowskiego.

Oto skład zespołu: Andrzej Rohde (prezes), Monika Bartkowska, Mateusz
Chłopecki, Piotr Czekański, Krystian Mielewczyk,
Maciej Mach, Radosław
Szczygielski, Krzysztof Wiśniewski, Dawid Stańczyk,
Karol Kreft, Wojciech Milewski, Łukasz Chłopecki,
Krzysztof Żuławnik, Adam
Stencel, Andrzej Majkowski, Jakub Górski, Grzegorz Marciniak, Adrian
Doering, Antoni Śpiegowski i Krzysztof Tomal. Kolejni członkowie orkiestry
mile widziani. Szczegóły na
stronie internetowej: www.
swietojanska.vel.pl .
A.Kuczmarska

AK.

Wojciech Grudnowski zaprosił Leszka Gołąba (po lewej), dyrygenta Chóru
Kameralnego Opery Bałtyckiej, który poprowadził gościnnie rumską orkiestrę, a sam zagrał na puzonie.

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.

Zwycięzcy odbierają nagrody od dyrektora I LO Janusza Wolańskiego i członka Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Dariusza Kuczmarskiego.

Są tam również szczegółowe informacje na temat ogłoszeń i reklam.
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Jesienne „Sobiegranie” w Janowie

Afryka i harcerskie piosenki
Harcerski zespół o nazwie „Siebie
Warci” z Hufca ZHP w Rumi po raz
dziewiąty zaprosił - nie tylko harcerzy
- na jesienny festiwal pod nazwą „Sobiegranie”, w którym wzięło udział kilkanaście zespołów oraz soliści różnych
placówek oświatowych i kulturalnych
w naszym mieście.
Jak zwykle zabawa była
wspaniała, bo festiwal, odbywający się prawie co roku w Domu
Kultury SM „Janowo” jest okazją
do wspólnego śpiewania, pląsów i
do śmiechu. W tym roku dominowały klimaty afrykańskie, a dekoracje, stroje i większość piosenek
nawiązywały do Czarnego Lądu.
Impreza ma również charakter konkursu, a jury przyznaje nagrody i wyróżnienia.
W tym roku wyniki były
następujące:
Zespoły do 10 lat
I miejsce ex equo:
„Bursztynki” oraz dziecięcy zespół wokalny z MDK
Zespoły 11-15 lat
I miejsce - Muszelki
II - 20 RDHCzB „Reaktywacja”

III miejsce ex equo
- Accolada i 10 HDCzB
wyróżnienie - 17 RDH
Zespoły powyżej 15 lat
I miejsce - „ETTA”
II miejsce - „Power”
III miejsce - 24 DHCzB
Soliści i duety 11-15 lat
I miejsce ex equo
- Monika Słupek, Adrianna
Skrzoska oraz Paulina Chobot
II miejsce - Dominika Pranga
III miejsce - Dominika Brzostek
wyróżnienie
- Abigail Kocur, Natalia Rudyk, Nikola Organiściak
Soliści i duety 16-25 lat
I miejsce - Ewelina Machalewska
II miejsce - Daria Kalinowska
III miejsce - Martyna Szymańska

Zespól „Siebie Warci” i
jego lider Czesław Jaks
(na górnym zdjęciu) jest
organizatorem imprezy.

Recytacje

Najlepsze
w powiecie
Po raz kolejny z okazji
92. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości, Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w
Wejherowie zorganizowały Konkurs Recytatorski
„Strofy o ojczyźnie”. W konkursie o zasięgu powiatowym wzięły udział uczennice z Rumi i odniosły sukces.
I miejsce w rywalizacji
młodych recytatorów zajęła
Natalia Mieczkowska, a
drugie Aleksandra Panek. Obie dziewczynki są
uczennicami klasy IV Szkoły Podstawowej nr 10, a do
konkursu przygotowała je
Anna Bronowicka.
Przy okazji dodajmy,
że w tej samej bibliotece
w Wejherowie trwa konkurs internetowy z okazji
Międzynarodowego
Dnia
Tolerancji. Aby wziąć w
nim udział wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań
zamkniętych dotyczących
szeroko rozumianej tolerancji. Wśród autorów prawidłowych odpowiedzi wylosowani zostaną zdobywcy
nagród: sprzętu komputerowego oraz bonów książkowych z możliwością wyboru
książki za pomocą księgarni internetowej! Konkurs
trwa do końca listopada.
Szczegóły na stronie:
http://biblioteka.wejherowo.pl
REKLAMA

Tani-Fotograf.pl
fotografia ślubna
zdjęcia urodzinowe
chrzciny i przyjęcia
imprezy integracyjne
fotografia mody
fotografia reklamowa
Tel.: 502 178 344
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Piłka nożna. Runda jesienna zakończona

Będą zmiany w Orkanie
Sześciu piłkarzy Orkana Rumia SSA znalazło
się na liście transferowej. Wzmocnień przed
początkiem rundy rewanżowej też nie powinno zabraknąć.

Decyzją sztabu szkoleniowego nowych klubów szukać
mogą obrońcy Piotr Fera,
Michał Skwiercz i Konrad
Urbaniak, pomocnicy: Adrian
Stępień, Mateusz Prinz oraz
napastnik Marek Pieper.

Powyżej zdjęcia z minionych meczów, a na ostatniej stronie zamieszczamy aktualne zdjęcie drużyny
Orkan Rumia SSA oraz nazwiska zawodników.

UKS „Siódemka”
u Marszałka
Na podsumowanie startu pomorskich sportowców
w finałach Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w
2010 roku Marszałek Mieczysław Struk zaprosił
medalistów i ich trenerów
na spotkanie w sali AWF w
Gdańsku.
Uczestniczyli w nim zawodnicy UKS „Siódemka”
Rumia - Marcin Piechowski, Paweł Zamojski i
Grzegorz Skwierawski
oraz trener Benedykt
Król.
Za bardzo dobry wynik
w OOM (brązowy medal
w sztafetowym biegu na
orientację), zawodnicy z
Rumi otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.

- W zasadzie na każdą
pozycję będziemy szukać
wzmocnień – zapowiada
Tomasz Miks, dyrektor
sportowy Orkana Rumia
SSA. – Okres roztrenowania
potrwa do 7 grudnia. Następnie piłkarze udadzą się
na urlopy i do zajęć wrócą
5 stycznia. Będziemy robić
wszystko, by nowi zawodnicy już wtedy byli z zespołem, choć nie wykluczamy
wzmocnień do samego końca okresu transferowego.
Zespół Orkana formę szlifować będzie na obiektach
MOSiR-u Rumia, podczas
zajęć w terenie oraz mniejszym zakresie siłowni i hali.
W planie jest także rozegranie 5 sparingów, w większości z rywalami z wyższych
lig, w tym z ekstraklasy.
Okres przerwy w rozgrywkach to również czas,
w którym klubowi działacze
poszukiwać będą nowych
sponsorów.
- Na dziś priorytetem jest
stworzenie zespołu gotowego do zwycięstw, który osiągnie cel długofalowy jakim
jest awans do II ligi – mówi
Tomasz Miks. – Musimy być
na to gotowi także od strony
ekonomicznej dlatego cały
czas poszukujemy nowych
partnerów.
Wraz z końcem rundy
jesiennej obowiązywać
zaczęła promocyjna oferta dla nowych sponsorów Orkana, składająca
się m.in. z 50-procentowego upustu cenowego.
Szczegóły pod nr tel. 724502-674.
AK.

Puchar Rumi w biegach na orientację
W sobotę w parku w Janowie i na obiektach Szkoły
Podstawowej nr 9 w Rumi
odbyły się zawody w sprinterskim biegu na orientację.
Organizatorem
zawodów
był UKS „Siódemka” Rumia
i SP nr 9. Na starcie zameldowało się 60 zawodników.
Liczną grupę stanowili
uczniowie ze szkół nr 6 , 9
i 10 oraz Gimnazjum nr 4 i
Gimnazjum Salezjańskiego.
W najmłodszych kategoriach wśród dziewcząt
wygrała Paulina Chrzan
(SP 9), 2 miejsce - Marta Bielecka, a 3 - Natalia
Mielewczyk. W kat. klas.
4-6 wygrała Natalia Dawidowska (SP 6), a kolejne
miejsca zajęły Alicja Bielecka (SP 10) i Natalia Dawidowska (SP 6).
Wśród chłopców klas 1-3

wygrał Michał Bielecki (SP
10), 2 miejsce zajął Jakub
Życzkowski (SP1), a 3 miejsce Przemek Tyburski (SP
9); w kat. klas 4-6 wygrał
Mateusz Socik (SP 9), 2
miejsce - Jakub Kużba (SP
10), a 3 - Jarosław Witke
(SP 9).
W
rywalizacji
szkół
gimnazjalnych
najlepsza
okazała się Edyta Wiśniewska (G nr 1), a tuż za nią
Monika Czerwionka i Monika Janczewska (G nr 4).
Rywalizajcję chłopców wygrał Mateusz Boguszewski
(Reda), a kolejne miejsca
zajęli uczniowie z Gimnazjum Salezjańskiego - Mateusz Węsierski i Karol
Damaszke. W kat. szkół ponadgimnazjalnych wygrali
Ewelina Zamojska i Paweł
Lipieński.

Centrostal Bydgoszcz pokonał TPS Rumia

Za tydzień rusza PlusLiga Kobiet
Siatkarki Centrostalu Bydgoszcz pokonały 4:0 w hali MOSiR siatkarki TPS Rumia. Był to przedostatni sprawdzian
Sandeco EC Wybrzeże TPS Rumia przed rozpoczynającym
się sezonem PlusLigi Kobiet.
Rumianki przez cały
mecz nie sprawiały większych problemów swoim
koleżankom z Bydgoszczy.
Nieco emocji przyniósł set
trzeci, w którym nasze
dziewczyny pokazały kilka bardzo dobrych akcji
pod siatką, zbić i bloków.
Niestety, nie ustrzegły
się błędów w odbiorze piłki i nieskutecznych zbić
przez siatkę. Warunkami
fizycznymi nasze dziewczyny niestety także ustępowały bydgoszczankom.
Sandeco EC Wybrzeże
TPS Rumia: Theis, Szymańska, Jagodzińska
(l), Toborek, Brodacka,

Pykosz (k), Starzyk-Bonach, Hohn, Martinez,
Mikołajewska,
Leszczyńska, Hudima.
Podopieczne
trenera
Jerzego
Skrobeckiego
przygotowują się do pojedynku inaugurującego
start rumianek w PlusLidze Kobiet. Przed inaugurację jeszcze jeden mecz
- w przyszły weekend 2728 listopada w Gorlicach,
gdzie siatkarki z Rumi
zmierzą się m.in. z KPSK
Stal Mielec oraz Pronar
AZS Białystok.
Ligową
rywalizację w PlusLidze Kobiet zawodniczki TPS

Rumia zaczynają już
w grudniu, a dokładnie 3 grudnia o godz.
18.00 w hali MOSiR w
Rumi. Na początek do
Rumi przyjeżdża mistrz
kraju - BKS Aluprof
Bielsko Biała i właśnie
z tą drużyną zmierzą
się nasze siatkarki.
Następnie
nasze
dziewczyny rywalizować
będą z Treflem Sopot,
który zapowiada walkę o
czołową lokatę. W ramach
trzeciej kolejki rozgrywek
zaplanowano wyjazd do
Muszyny na mecz z Muszynianką.
AK
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Andrzejki w tym roku organizowane szybciej

Zabawy przy muzyce i tradycyjne wróżby
Kiedyś traktowano je poważnie, dzisiaj wyłącznie z przymrużeniem oka. No i dobrze, bo andrzejkowe zabawy, połączone z wróżbami są tylko miłą tradycją i zabawą, w
żadnym wypadku nie mającą nic wspólnego z przepowiadaniem przyszłości.
Przypuszcza się, że andrzejkowe wróżby brały
swój początek ze starożytnej Grecji. Według innej
teorii kult św. Andrzeja i
tradycja wróżb miłosnych
wywodzi się ze starogermańskich wierzeń, związanych z bogiem miłości, płodności i bogactw – Freyrze.

W wigilię św. Andrzeja

Andrzejki, znane też
jako Jędrzejki lub Jędrzejówki, jest to wieczór
wróżb odprawianych w
nocy z 29 na 30 listopada
w wigilię świętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji
i Rosji.
Pierwsza
polska
wzmianka literacka o
nim pojawiła się w 1557
za sprawą Marcina Bielskiego, który umieścił je w
sztuce teatralnej „Komedyja Justyna i Konstancyjej”. Dzień ten przypada
na końcu lub na początku
roku liturgicznego.
Andrzejki, obchodzone
nie tylko w Polsce, ale w
wielu innych państwach
europejskich, są okazją do
organizowania ostatnich

hucznych zabaw przed
rozpoczynającym się adwentem.
Andrzejki to wieczór poświęcony wróżbom, które
dotyczą małżeństwa, miłości. Tego wieczoru dawniej
spotykały się młode kobiety, dziewczyny i wróżyły
sobie, która pierwsza i za
kogo wyjdzie za mąż. Również współcześnie zdarza
się, że dziewczyny organizują andrzejkowe spotkania z wróżbami, a do
najbardziej popularnych
należy oczywiście lanie
wosku.

Wróżby dla dziewcząt

Wróżby
andrzejkowe były przeznaczone
dla dziewcząt i kobiet.
Chłopcy i mężczyźni mieli
także dzień, poświęcony
wróżbom tzw. Katarzynki, przypadające w przeddzień dnia świętej Katarzyny, czyli 24 listopada.
Początkowo andrzejki
traktowano bardzo poważnie. Dzisiaj jest to połączenie tradycji z zabawą
towarzyską, częstą organizowaną przy muzyce, z

tańcami, w lokalach gastronomicznych – ostatnią
okazją do zabawy przed
rozpoczynającym się adwentem.
Młodzieżowe
zabawy andrzejkowe odbywają się również w klubach i szkołach.
Ponieważ w tym roku
adwent zaczyna się już
28 listopada (pierwsza
niedziela adwentu), czyli
przed dniem świętego Andrzeja, zabawy andrzejkowe organizowane są już w
najbliższą sobotę, 27 listoBak
pada.

Co pokaże wosk?

Tradycyjną, znaną od wieków aż po dzień dzisiejszy andrzejkową wróżbą jest lanie wosku na
wodę. Najpierw należy stopić wosk ( częściej parafinowe świeczki) w garnku, a potem płynny lać
na wodę w misce, najlepiej przez klucz, który „otwiera i zamyka wszelkie tajemnice” (najlepsze
są stare klucze z dużym uszkiem). Po zastygnięciu wosk tworzy najrozmaitsze formy. Po wyjęciu
z wody taka formę należy trzymać pionowo między zapaloną świecą a jasną ścianą. Powstały na
ścianie cień tworzy kształt, który można zinterpretować następująco:
postać mężczyzny lub serce - w niedługim czasie spełni się twoje marzenie o miłości
jeździec na koniu - wyjdziesz za mąż lub zakochasz się w wojskowym (dla chłopaka oznacza to,
że będzie w przyszłości pracował w służbach mundurowych)
gwiazda - zdobycie majątku i szczęśliwe życie
kwiat - czeka cię przyjemna niespodzianka
pierścień - zaręczyny lub wyrażenie zgody na chodzenie z chłopakiem, który to zaproponuje
pies, kot – ostrzeżenie przed nowym związkiem uczuciowym
sowa, lis, zawalony dom - narażenie na niebezpieczeństwo
most oznacza kompromis, a jabłko - zdrowie i mądrość
pszczoła - wytrwała praca, która przyniesie sukces
Jeśli w misce z wodą oprócz dużych figur znalazło się dużo okrągłych kropelek, to wróży pieniądze,
im ich więcej, tym lepiej.

W niedzielę zapłonie pierwsza adwentowa świeca

Czas oczekiwania
Adwent w kościołach chrześcijańskich
to okres oczekiwania
na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa, a zarazem czas poprzedzający pamiątkę
pierwszego przyjścia
na świat, czyli narodzin Chrystusa. Adwent to czas wyciszenia i modlitwy.

Na adwent składają się
cztery niedziele adwentowe. W kościołach na czas
adwentu pojawiają się
wieńce, kiedyś głównie wieszane nad ołtarzem, obecnie stawiane u jego stóp,
wieszane bądź umieszczane w innym widocznym
miejscu. Na wieńcu zawsze
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pojawiają się cztery świece,
zapalane kolejno w niedziele adwentowe. W okresie
adwentu kapłan zakłada
do mszy świętej ornat w
kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i
przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt,
czasu pojednania z Bogiem
i ludźmi.
Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w
tym okresie o świcie msze,
zwane roratami ku czci
Marii Panny, na pamiątkę
tego, że przyjęła nowinę od
Archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. Na roraty
dzieci przynoszą lampiony,
nierzadko wykonane w
domu z pomocą rodziców.

Początki adwentu należy
łączyć z początkiem obchodzenia przez chrześcijan
świąt Bożego Narodzenia
około II połowy IV wieku.
W Rzymie okres ten zaczął
być obchodzony dopiero
pod koniec VI wieku, a adwent miał formę radosnego
oczekiwania na przyjście
Pana, bez postów i innych
praktyk pokutnych. Papież
Grzegorz Wielki ujednolicił
zalecenia liturgiczne dotyczące adwentu.
Adwent jest okresem
oczekiwania w ciszy i przygotowania, dlatego Kościół
katolicki zachęca do udziału w rekolekcjach oraz
przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
Bak

Ogłoszenia drobne
Student
informatyki
udziela korepetycji z informatyki. cena 15 zł za godzinę zegarową. Tel.: 513 175 252
***
Sprzedam 2 fotele i sofę
2-osobową rozkładaną. Masywne stelaże dębowe, obicie
pasy tureckie. Cena 750 zł.
Zainteresowanym mogę wysłać zdjęcia mailem. Kontakt
pod nr tel. 501-853-450.
***
Sprzedam dwie nowe maszyny dziewiarskie (firmy
niemieckiej), typu domowego, wraz z przyrządami - do
abażuru, włóczką. Cena 700
zł. Więcej informacji pod numerem 511-624-907.
***
Sprzedam kawalerkę 28
m2 w Wejherowie na osiedlu
Staszica na II piętrze, ciepłe
słonecznie.
MIESZKANIE
SPRZEDAM OD ZARAZ –
cena 127 000 zł. Kontakt pod

numerem 511-624-907.
***
Mam do sprzedania kompletny zestaw komputerowy
w idealnym stanie: AMD Athlon 64x2 Dual Core 3800+ 2,0
GHz 1,0 GB RAM, N Vidia
Ge Force 7300 GT, Ra Link
Wireless LAN Card, twardy
dysk 150GB, Monitor Philips
Briliance 150Pz, głośniki creative, mysz, klawiatura, mikrofon. Cena 700 PLN bądź
do lekkiej negocjacji. Kontakt
pod numerem: 601-653-221.
***
Sprzedam drzwi antywłamaniowe, brązowe, z futryną. Kontakt pod numerem 692-495-064
***
Zamienię 55,85 m2 na 37
m2, Reda, Janowo, Rumia
– szcezcińska, lub wynajmę
– pokój 20 m2 używalnością
łazienki, kuchni, od zaraz.
Kontakt pod nr 790-23-22-80

Inne wróżby

Andrzejkowe wróżby to także stawianie butów dziewcząt,
jeden za drugim. Właścicielka
buta, który pierwszy „przekroczy
próg” pierwsza wyjdzie za mąż.
Można obierać jabłko i
rzucić długą skórkę tak, aby
ułożył się kształt litery - będzie to pierwsza litera imienia przyszłego męża
Dziewczęta kładą na noc
pod poduszkę karteczki z imionami chłopców oraz wróżą sobie
z fusów, albo też zapalają dwie
zapałki i trzymają je płonącymi
łebkami do góry. Jeżeli zapałki
będą palić się ku sobie, życzenie
się spełni w ciągu roku.

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: 506-225301
***
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.
Telefon: 58 671-29-24.

Ogłoszenia drobne
przyjmujemy
bezpłatnie pod nr
tel.: 58 710 96 11
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ROZMAITOŚCI

Rumia na fotografiach dawniej i dzisiaj

Na starym i współczesnym zdjęciu widzimy ten sam fragment ulicy Kościelnej w starej Rumi, tyle że sfotografowany o innej porze roku. Pierwsze zdjęcie pochodzi z 28 wrzesnia 1952 roku, a zostało zrobione podczas uroczystości ślubnej rodziców naszego kolegi. Stąd orszak samochodów, odjeżdżających z kościoła
parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym czasie Rumia była jeszcze wsią, ale wkrótce, dokładnie dwa lata później uzyskała prawa miejskie.

KRZYŻÓWKA Z HASŁEM

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 25
utworzą rozwiązanie – sentencję łacińską.
POZIOMO:
4) grupa rodów pokrewnych.
9) zwykły, przeciętny konsument chleba.
10) owalna bryłka masła.
11) sprawa sądowa.
12) bliźniacze naczynia.
13) pies myśliwski.
14) malunek dla mamy.
16) upadek, zniszczenie.
17) kompozycja z barwnych szkieł.
20) pompa pożarnicza tłokowa napędzana ręcznie.
22) okres czterech tygodni poprzedzający
święto Bożego Narodzenia.
25) taniec jak grzyb.
26) potrawa z gotowanego mięsa zwiniętego w rulon.
28) uszkodzenie urządzenia.
29) krokus.
30) skazanie na wiosłowanie.
31) do zamiatania.
32) pochód, orszak.
33) opiekunka dziecka.
PIONOWO:
1) kpiarz.
2) młode drzewka wyrastające z nasion opadłych
z pobliskich drzew.
3) linia złożona z prostoliniowych odcinków.
4) pantofelki o cienkich, wysokich obcasach.
5) składacz czcionek.
6) pozycja ciała.
7) tajemnica.
8) dusigrosz, skąpiec.
15) skupiona podczas wykładu.
18) dyskusja, dysputa.
19) tradycyjne obchody dni studenckich, juwenalia.
20) kram.
21) uznane dzieła sztuki.
23) żart, kawał.
24) spis błędów drukarskich.
25) jedna z faz Księżyca.
27) niewinny kwiat.

15

SPORT

Gazeta Rumska, nr 32 (74), 26 listopada 2010

SSA Orkan Rumia

Waldemar Stanik (trener bramkarzy), Michał Skwiercz, Konrad Urbaniak, Roland Kazubowski, Adam Duda, Kamil
Biecke, Jakub Walkowski, Adrian Stępień, Marek Pieper, Paweł Dirda, Rafał Krauze, Daniel Dubicki (trener), Jarosław
Kotas (II trener).
Dawid Banaczek, Błażej Adamus, Piotr Fera, Bartosz Szweda, Michał Skwiercz, Mateusz Prinz, Zbigniew Bodzak, Radosław Roeske, Michał Kowol, Łukasz Beyl.
Na zdjęciu zabrakło: Bartłomieja Kowalczyka, Przemysława Kazimierczaka.
REKLAMA
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