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Za tydzień białe Boże Narodzenie

DZIŚ W NUMERZE
INAUGURACJA
Rada Miejska Rumi,
podobnie jak Rada
Powiatu Wejherowskiego, zainaugurowała nową kadencję.
Na początku grudnia
radni zostali zaprzysiężeni, wybrano też
przewodniczących i
członków komisji.
str. 2

RUMIANIE
NA ZJEŹDZIE
Dziesięcioro delegatów z rumskiego
partu uczestniczyło
w grudniowym Zjeździe Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który odbył się na
Uniwersytecie Gdańskim. Obrady poprzedzono mszą świętą w
Katedrze Oliwskiej.
str. 7

EMOCJE
POD SIATKĄ

Fot. Wojciech Hintzke

Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli
białe i mroźne Boże Narodzenie. Świąteczną
atmosferę, którą zaczynamy wszyscy odczuwać,
podkreślają bożonarodzeniowe iluminacje,
takie jak nowa dekoracja w parku miejskim.
Kolorowe lampki zabłysną wkrótce w wielu
ogrodach i na budynkach, a przede wszystkim
na choinkach w naszych domach.
Oby było w nich ciepło i przytulnie, oby pachniało świerkiem, ciastem, rybą i grzybami, ale
najważniejsze, żeby wokół nie zabrakło życzliwych, kochających osób – rodziny i przyjaciół.
Razem powitajmy Jezusa, który narodzi się w tę
Niezwykłą Noc!

Zima daje się we znaki, m.in. kierowcom i pieszym na ulicach. Nie wszystkie drogi są odśnieżone, na wielu jest bardzo ślisko. Najlepiej na takiej nawierzchni poruszać się sankami.
Na temat zimowych problemów piszemy na str. 11.

Tego wszystkiego
na Święta Bożego Narodzenia
życzy Czytelnikom

Redakcja „Gazety Rumskiej

Dwa mecze PlusLigi Kobiet rozegrano
w grudniu w wypełnionej po brzegi hali
MOSiR w Rumi. 22
grudnia Sandeco EC
Wybrzeże TPS Rumia
przyjmie na własnym
boisku Pronar Zeto
Astwa AZS Białystok.
str. 15
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Przewodniczący, zastępcy, członkowie stałych komisji

Rada Miejska ukonstytuowała się
26 listopada mieszkańcy Rumi wybrali swoich przedstawicieli w Radzie Miasta oraz Radzie Powiatu Wejherowskiego, a na początku grudnia odbyły się uroczyste inauguracyjne sesje obu samorządów. Pierwsza w tej kadencji
sesja Rady Miejskiej Rumi odbyła się w czwartek 2 grudnia
i była kontynuowana kilka dni później.
Podczas inauguracyjnej
sesji rumskiego samorządu
przewodniczący
Miejskiej
Komisji Wyborczej - Mieczysław Hebel wręczył
wszystkim nowo wybranym radnym nominacje, po
czym obecni na sali radni
(na pierwszej sesji nie było
Michała Pasiecznego z PO)
złożyli ślubowanie, a tym

samym zostali zaprzysiężeni
na radnych. W związku z wyborem na burmistrza Rumi,
Elżbieta Rogala-Kończak
złożyła swój mandat radnej.
Ważnym punktem obrad
był wybór przewodniczącego
RM. Kandydatura Tadeusza Piątkowskiego z „Gospodarności” była jedyną na
to stanowisko.

Komisje stałe Rady Miejskiej
KOMISJA REWIZYJNA:
przewodniczący - Marcin Fuchs,
członkowie - Bogda Formella, Leszek Kiersznikiewicz,
Aleksander Kubina, Stanisław Ptach, Zbigniew Rachwald
KOMISJA FINANSOWO-BUDŻETOWA:
przewodniczący Józef Chmielewski,
członkowie - Henryk Grinholc, Michał Pasieczny,
Janusz Wolański
KOMISJA SAMORZĄDOWA:
przewodniczący Zbigniew Rachwald,
członkowie - Maria Bochniak, Grażyna Pol,
Stanisław Ptach, Mariusz Wiśniewski
KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI:
przewodniczący Michał Pasieczny,
członkowie - Piotr Labudda, Tadeusz Piątkowski,
Jan Semmerling
KOMISJA OŚWIATY I WYCHOWANIA:
przewodniczący - Leszek Kiersznikiewicz,
członkowie - Jolanta Staszewska, Piotr Labudda,
Florian Mosa
KOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ
I ROZWOJU PRZESTRZENNEGO:
przewodniczący - Henryk Grinholc,
członkowie - Józef Chmielewski, Mieczysław Grzenia,
Andrzej Januszewski, Kazimierz Klawiter
KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA:
przewodniczący - Aleksander Kubina,
członkowie - Mieczysław Grzenia, Jan Semmerling,
Mariusz Wiśniewski
KOMISJA DS. RODZINY, ZDROWIA
I OPIEKI SPOŁECZNEJ:
przewodnicząca - Jolanta Staszewska,
członkowie - Grażyna Pol, Marcin Fuchs, Florian Mosa.

Nowego przewodniczącego wybrano większością głosów (17 za, 2 się wstrzymało),
podobnie jak jego zastępców.
Funkcję tę powierzono
Mieczysławowi
Grzeni
z PO (12 za, 5 przeciw, 2
wstrzymujących się) oraz
Henrykowi Grinholcowi z
Gospodarności (12 za, 4 przeciw, 3 wstrzymujących się)
Kilka dni później odbyła się druga sesja Rady
Miejskiej Rumi, z udziałem nowo wybranego (na
kolejną kadencję) starosty
wejherowskiego
Józefa
Reszke.
Podczas obrad odbyło się
zaprzysiężenie burmistrza
miasta, Elżbiety Rogala-Kończak oraz dwóch
radnych, którzy nie złożyli
ślubowania podczas inauguracyjnych obrad Rady
Miejskiej. Mowa o Michale
Pasiecznym z Platformy
Obywatelskiej, który był
nieobecny na pierwszej sesji RM, a także Mariuszu
Wiśniewskim z Gospodarności, który objął mandat
złożony przez Elżbietę Rogala-Kończak.
Zgodnie z ordynacją wyborczą po złożeniu mandatu przez radnego, jego
miejsce zajmuje kandydat
z tej samej listy, który
uzyskał największą liczbę
głosów w wyborach samorządowych.
Radni
proponowali
członków stałych komisji
Rady Miejskiej, a następnie
głosowali nad ostatecznym

W 21-osobowej Radzie Miejskiej Rumi zasiada 19 mężczyzn i tylko 3 panie: Maria Bochniak
(u góry), Jolanta Staszewska oraz Grażyna Pol (obie na dolnym zdjęciu).
Fot. W. Hintzke

składem komisji, który publikujemy obok.
Wybrano również przedstawicieli rumskiego samorządu w lokalnych stowarzyszeniach, m.in. w
Komunalnym
Związku
Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Obok burmistrza
Rumi będzie w nim zasiadał również radny Józef
Chmielewski. Z kolei
drugim członkiem Zgromadzenia
Metropolitalnego
Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej został
Ryszard Grychtoł, zastępca burmistrza Rumi.
W Stowarzyszeniu Gmin
„Małe Trójmiasto Kaszubskie” Rumię będą reprezentować: burmistrz Elżbieta
Rogala-Kończak
oraz
Jolanta
Staszewska,
Bogdan Formella, Andrzej Januszewski, Tadeusz Piątkowski i Michał Pasieczny.
Podczas obrad Florian
Mosa
poinformował
o
utworzeniu w Radzie czteroosobowego klubu Prawa
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Pragnę serdecznie podziękować Państwu
za głosy oddane na moją osobę
w wyborach samorządowych
do Rady Powiatu Wejherowskiego.
Jednocześnie z okazji zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2011 Roku
życzę wszystkim Mieszkańcom Rumi
dużo zdrowia, pogody ducha
i wszelkiej pomyślności.

Witold Reclaf

i Sprawiedliwości. Jako
przewodniczący klubu PiS,
w imieniu swoim i kolegów
klubowych
zadeklarował
współpracę z innymi klubami dla dobra naszego miasta.
W Radzie Miejskiej powstał też klub Platformy
Obywatelskiej z przewodniczącym Józefem Chmielewskim, który poinformo-

wał o podpisaniu układu
koalicyjnego z klubem „Gospodarność”.
Przewodniczącym tego ostatniego jest
Henryk Grinholc.
Zapytany o klub radnych
„Samorządność
Rumia”,
Kazimierz
Klawiter zapowiedział informację na ten temat na
następnej sesji.
AK.

Rumianka w Sejmie

K. Kłosin zastąpi Z. Czuchę
Mieszkanka
Rumi,
Krystyna Kłosin reprezentująca Platformę Obywatelską, zostanie nową
posłanką Sejmu RP. Zastąpi pomorskiego posła
i partyjnego kolegę Zdzisława Czuchę, wybranego w wyborach samorządowych na stanowisko
burmistrza Kościerzyny.
Przypomnijmy, że w wy-

borach do Sejmu w 2007
roku Krystyna Kłosin
kandydowała z okręgu
gdyńskiego,
otrzymując
7250 głosów.
Po listopadowych wyborach samorządowych w
takim sam sposób mandat
poselski obejmie w sumie
13 osób. Ośmioro z nich już
zostało zaprzysiężonych.
AK.

ROZMOWA
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Możemy być „tygrysem” aglomeracji

Z Kazimierzem Klawiterem, radnym Rady Miejskiej
Rumi z ramienia komitetu „Samorządność Rumia” rozmawia Anna Kuczmarska
- Minęły trzy tygodnie od wyborów,
mamy nowe otwarcie.
Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak wygrała
zdecydowanie. Ma też
większość w Radzie. Co
to oznacza dla Rumi?
- Z mojego punktu widzenia wygląda to źle, ale
ducha nie gaśmy. Oczywiście nie jest najważniejsze,
kto jest na urzędzie burmistrza, ale jaką ma wizję
miasta. Elżbieta Rogala-Kończak nie tyle ma złą
wizję, co nie ma jej wcale.
Wystarczy spojrzeć na opublikowany program wyborczy, w którym nie ma
odpowiedzi na żadną ważną kwestię, ale najdobitniejszym dowodem braku
wizji jest ostatnie osiem lat
rządów.
- Jednak burmistrz
zdobyła poparcie ponad
60 procent wyborców.
- To prawda i decyzję wyborców trzeba uszanować.
Jednak analizując sytuację
naszego miasta widać wyraźnie, że rozpływamy się
w nicości i zostajemy w tyle
za rywalami. Szkoda, bo
mamy wystarczające atuty
by stać się „tygrysem” aglomeracji.
- A na czym te atuty
polegają?
- Przede wszystkim na
przepięknym usytuowaniu
topograficznym i na wyjątkowym usytuowaniu komunikacyjnym, które daje
nam profity od tysiąca lat.
Przestrzeń naszego miasta
, nasz największy skarb,
jest wręcz dewastowana.
Nigdy nie staniemy się

prawdziwym miastem, jeśli nie zdobędziemy się na
twarde jednoznaczne decyzje odnośnie budowania
miasta z charakterem. Jeśli zaprojektujemy Rumię
z konkretnym programem
inwestycyjnym, z konkretnym programem estetycznym, to w inwestorach
będziemy przebierać jak w
ulęgałkach. W innym przypadku rozpływamy się w
rozproszonej przestrzeni.
- Jednak przedstawiciele wszystkich ugrupowań, które szły do
wyborów, w tym burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak, twierdzili,
że chcą uporządkować
przestrzeń?
- Zgadza się, jednak
„po owocach ich poznacie”.
Obecna burmistrz przez
osiem lat nie może się zdecydować, gdzie budować
serce miasta, a wszystkie
pozostałe decyzje odnośnie
kształtowania
przestrzeni potęgują chaos. Trudno mi uwierzyć, że nagle
burmistrz przedstawi racjonalne rozwiązania, ale
wierzę, że Rada Miejska
która ostatecznie decyduje o zagospodarowaniu,
zechce zmierzyć się z tym
problemem.
- Głośnym tematem
kampanii przedwyborczej stał się temat: Rumia miastem na prawach powiatu. Wynik
wyborów każe domniemywać, że nie zdobył on
szerszego poparcia.
- Tak istotnie wynika,
natomiast nie wierzę, że
rumianie w efekcie odrzucą

ambitny program uzyskania przez Rumię prawdziwych praw miejskich, czyli
uzyskania statusu miasta
na prawach powiatu, takiego jak choćby dużo mniejszy Sopot czy Świnoujście.
Jeszcze raz podkreślam że
jest całkowicie realne i konieczne jeśli poważnie traktujemy przyszłość Rumi.
Wymaga to tylko mówienie jednym głosem. Barier
prawnych tak naprawdę
nie ma, Spełniamy wszystkie warunki merytoryczne
– jesteśmy największym
miastem w Polsce, nie mającym praw powiatowych.
Do tego dochodzi jeszcze
kwestia powstania tzw.
metropolii i mamy do wyboru – albo jesteśmy marginesem w obrębie powiatu
wejherowskiego, albo ważnym segmentem metropolii
(ustawa w przygotowaniu)
Gdańsk-Sopot-Gdynia-Rumia.
- Przeciwnicy tej idei
twierdzą,
że
powiat
grodzki będzie nas sporo kosztował.
- Guzik prawda. Na powiecie możemy tylko zarobić. Już dzisiaj obywatele
Rumi dużo więcej wkładają
do kasy powiatu, niż zeń
uzyskują, ale świadczy to
jeszcze o jednym, że dyskusje o mieście na prawach
powiatu należy uznać dopiero za zaczętą.
Nie mam wątpliwości że
Rumia będzie miastem na
prawach powiatu. Jeśli nie
zrobi tego nasze pokolenie,
to z całą pewnością dopnie
tego młodzież, bowiem powiat grodzki to nic innego,

Kazimierz Klawiter podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Rumi.
Fot. Wojciech Hintzke

jak tylko miejscowość na
pełnych prawach miejskich. A takich rzecz , jak
architektura, komunikacja,
geodezja, można zażądać od
zaraz.
- Czy naprawdę sądzi
pan, że możemy być , jak
to pan określił „tygrysem” aglomeracji?
- Tak. Absolutnie jest
to możliwe, jeśli właściwie będziemy korzystać ze
swoich atutów. Z żalem pa-

trzę, jak wykorzystuje je na
przykład Pruszcz Gdański,
który ma bardzo przytomny
program rozwoju, a my kręcimy się w kółko.
- Samorządność Rumia jest w nowej Radzie
Miejskiej w mniejszości. Czy widzi pan jakąś
szansę na realizowanie
waszych pomysłów?
- Pierwsze decyzje narzucają pesymizm, bowiem
zwycięzcy, którzy deklaro-

wali nowe otwarcie i zgodę dla Rumi, potraktowali
wszystkie stanowiska w
Radzie jak łupy wojenne.
Jednak sądzę że w toku dyskusji nad konkretnymi programami dwudziestu jeden
radnych będzie otwartych
na argumenty. Nieustannie
będziemy namawiać do zasadniczo nowego spojrzenia
na miejsce Rumi w aglomeracji gdańskiej.
- Dziękuję za rozmowę.
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Żeby święta nie były smutne i głodne

Wielka akcja pomagania trwa
Podczas gdy większość z nas biega po sklepach w poszukiwaniu produktów spożywczych i upominków na nadchodzące święta, są na szczęście ludzie, którzy pamiętają o ubogich rodzinach,
potrzebujących pomocy. Do organizowanych przez nich akcji
charytatywnych możemy włączyć się wszyscy i na ogół włączamy się chętnie. Odruchów serca, serdeczności i hojności nigdy w
tych dniach nie za wiele.
Najważniejsze, żeby w święta w żadnym domu nie zabrakło jedzenia, a jeśli to możliwe
również słodyczy i bożonarodzeniowych smakołyków. Akcje zbiórki żywności przeprowadzają równe organizacje
oraz młodzież szkolna, a także
rumscy harcerze Hufca ZHP.

zwłaszcza do tych, którym nie
starcza pieniędzy na godne
święta, a nie mogą korzystać
z pomocy społecznej. Do nich
trafi ponad 200 świątecznych
paczek, przygotowanych z darów. Znajdzie się w nich mąka,
cukier, ryż i makaron, a także
czekolada.

Zbiórka w sklepach…

… i w kościele

Wspólnie z licealistami z I
LO w Rumi, harcerze zbierali
produkty w dużych sklepach.
Klienci na ich prośbę kupowali
żywność nie tylko dla siebie,
ale i dla potrzebujących.
Zebrane przez wolontariuszy produkty na pewno jeszcze
przed świętami trafią do rodzin w Rumi i w Redzie - mówi
Bogdan Formella, koordynator akcji. – Chcemy dotrzeć
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Młodzież z innej organizacji
harcerskiej w Rumi pomyślała
również o Polakach na Litwie,
którzy są na ogół w trudnej
sytuacji i szczególnie przed Bożym Narodzeniem potrzebują
naszego wsparcia. W kościele
NMP Wspomożenia Wiernych
w Rumi harcerze ZHR zbierali
żywność, przybory szkolne, słodycze, książki polskich autorów – wszystko w ramach ak-

cji „Paczka” na rzecz Polaków
mieszkających na Litwie.  
W tym i innych kościołach,
a także w placówce „Caritas” w Rumi sprzedawane są
świece „Caritas” na Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom. We
Wspomożycielce, jak co roku,
pojawił się też duży kosz na
produkty żywnościowe, ofiarowane przez wiernych. Z tych
darów, a także z pieniędzy,
wrzucanych do skarbonki, zostaną przygotowane paczki dla
ubogich rodzin w parafii.

Paczki dla parafian

Podobne akcje przeprowadzane są we wszystkich rumskich kościołach. W okresie
adwentu w parafii św. Józefa
i Judy Tadeusza obydwa się
zbiórka pieniędzy do puszek na

Produkty żywnościowe, zgromadzone w Domu Harcerza przy ul. Włókienniczej.
To z nich przygotowano ponad 200 paczek dla potrzebujących pomocy rodzin.
paczki świąteczne dla rodzin w
trudnej sytuacji materialnej.
Paczki będą wydawane w najbliższą środę osobom, które

wcześniej otrzymały specjalne
talony.
Dary żywnościowe oraz datki zbierano też w pozostałych

parafiach i niektórych organizacjach. Dzięki temu do kolejnych domów trafią przedświąteczne paczki.
Baj.

JUBILEUSZ
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Złoci Małżonkowie – rumianie od urodzenia

Boże Narodzenie razem od 50 lat
Halina i Józef Bollinowie spędzą razem święta po raz pięćdziesiąty pierwszy. W listopadzie świętowali Złote Gody. Tak jak pół
wieku temu, małżonkowie stanęli razem przed ołtarzem, tyle że
już w innym kościele. Jubileuszową uroczystość w kościele NMP
Wspomożenia Wiernych w Rumi uświetnił występ Kaszubskiego
Chóru „Rumianie”, w którym na co dzień śpiewają oboje jubilaci.
Halina i Józef Bollinowie
od urodzenia mieszkają w
Rumi. Halina, wtedy jeszcze Zielonka, wychowywała się we wsi Biała Rzeka.
Z rodzinnego domu przy
ul. Grunwaldzkiej bliżej jej
było do szkoły w sąsiedniej
Redzie, a także do tamtejszego kościoła, który dla
rodziny państwa Zielonków
był kościołem parafialnym.
Dlatego 5 listopada 1960
roku Halina i Józef pobrali
się w redzkim kościele, ale
ślub cywilny odbył się w
urzędzie w Rumi, przy ul.
Derdowskiego.

BO MÓJ CHŁOPAK
PIŁKĘ KOPIE...

Trzy lata wcześniej na
boisku przy ul. Grunwaldzkiej w Rumi Halina po raz
pierwszy zobaczyła przystojnego chłopaka, który z zapałem grał z kolegami w piłkę
nożną. Niedzielne mecze
rumskiego LZS gromadziły
sporo kibiców, a wśród nich
młodzież. Po meczach młodzi
chodzili wspólnie na potańcówki na rumskiej strzelnicy, na zabawy ogrodowe i do
kina. W ten sposób poznali
się państwo Bollinowie. I
było tak, jak w starej piosence Marii Koterbskiej - Halina
znalazła chłopaka, który kopał piłkę ...

Józef
Bollin
mieszkał wówczas na rogu ulic
Sienkiewicza oraz Żwirki
i Wigury, w miejscu gdzie
małżonkowie
mieszkają
obecnie. Tylko dom jest już
inny, bo dawnego rodzinnego domu pana Józefa już
nie ma, a ściślej mówiąc,
nie ma dwóch kolejnych
domów.

CZTERY DOMY

- W dom z mojego dzieciństwa pod koniec wojny
trafiła bomba – mówi Józef
Bollin. – Pod koniec wojny,
podczas jednego z bombardowań wojsk alianckich,
schowaliśmy się z rodziną
w piwnicy u sąsiadów, pełniącej rolę schronu. Gdy
wróciliśmy do domu, zobaczyliśmy w tym miejscu
wielki lej. Była tam tylko
dziura w ziemi, która pochłonęła cały nasz dobytek.
Po wojnie mój ojciec zbudował kolejny dom, drugi w
swoim życiu.
Jak wyjaśnia pan Józef, w latach trzydziestych
budowano ulicę Żwirki i
Wigury – wówczas jeszcze
polną drogę. Poszerzano ją,
ponieważ miała tamtędy
przebiegać nowa linia kolei
wąskotorowej do lotniska.
Na trasie planowanej kolei,
stał niewielki domek rodziny Bollin. Ojciec pana Józe-

fa rozebrał go, a nieopodal
postawił nowy budynek,
który w 1944 roku zniknął
w wyniku bombardowania.
Na tej samej posesji dzisiaj
stoi nowy piękny dom, który powstał kilka lat temu
z inicjatywy syna państwa
Bollin. Dla nich jest to trzecie wspólne mieszkanie.

Z DWÓJKĄ DZIECI
NA ROWERZE

- Po ślubie zamieszkaliśmy u moich rodziców, rok
później urodził się nam syn
Dariusz – wspomina pani
Halina. – Niestety, w 1965
roku zmarła moja mama, a
dwa lata później przyszła
na świat nasza córka Anna.
To był trudny czas, malutkie dzieci, brak pomocy
mamy, a także brak takich niezbędnych sprzętów
jak choćby pralka. Miałam
dużo obowiązków w domu,
bo starałam się gotować
również dla ojca, a do tego
pracę zawodową.
Dodajmy, że pan Józef
pracował w gdyńskich wodociągach, a jego żona w
przedsiębiorstwie handlu
zagranicznego w porcie w
Gdyni.
- Gdy dzieci były małe,
a ja wróciłam do pracy,
zaopiekowała się nimi
moja teściowa. Wcześnie
rano przywoziłam dzieci

do babci i dziadka na ulicę
Sienkiewicza, najczęściej
wioząc dwójkę maluchów
na rowerze – opowiada
Halina Bollin. – Zimą jechaliśmy kolejką z Redy
do Rumi, a ja wracałam po
chwili na dworzec, aby wyruszyć do pracy.

NIE NARZEKAJĄ

Dziesięć lat po ślubie
małżonkowie dostali nowe
mieszkanie
spółdzielcze
w jednym z wieżowców w
Rumi, gdzie spędzali razem kolejne święta i skąd
wyjeżdżali latem na wczasy, głównie nad kaszubskie
jeziora. Dzięki zakładom
pracy, zdarzało im się nawet wyjeżdżać na wycieczki
do NRD i na Węgry. Dzisiaj
jubilaci uważają swoje życie za udane.
– Nie możemy narzekać,
nigdy nam nie zabrakło
chleba, mamy dobre dzieci,
które o nas dbają. Szkoda tylko, że są tak daleko
– mówi ze smutkiem pani
Halina, której córka i syn
od wielu lat mieszkają z
rodzinami w Niemczech. –
Odwiedzamy się nawzajem
dość często, ale na co dzień
ich nam brakuje.
- Na szczęście mamy
również rodzinę w Rumi,
a poza tym wielu znajomych i przyjaciół. M.in.
dlatego,
że
jesteśmy
członkami Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
i
śpiewamy w kaszubskim
chórze. Żona działa ak-

tywnie w związku emerytów – dodaje pan Józef,
który jest pogodnym i
uśmiechniętym człowiekiem.

RODZINNE ŚWIĘTA

Boże Narodzenie, podobnie jak Wielkanoc, państwo
Bollin zawsze spędzali z
dziećmi i wnukami, których
mają troje. W tym roku będzie inaczej, ponieważ rodzina spotkała się niedawno w Rumi z okazji Złotych
Godów, a przy obecnych
warunkach pogodowych jubilaci nie chcą wybierać się
w długą podróż. Nawet jeśli
zostaną w domu, myślami
będą razem z dziećmi. Jak
co roku, ożyją też wspomnienia.
– Pamiętam wigilijne
wieczerze w naszym mieszkaniu w wieżowcu, które
przygotowywałam zgodnie
z tradycją – mówi Halina
Bollin. – Piekłam makowce, smażyłam karpia, robiłam ryby w galarecie i inne
smakołyki. Pamiętam też
święta w dzieciństwa, które były bardzo skromne. Na
stole pojawiała się zupa z
suszu z lanymi kluskami i
śledzie, a także pierniczki.
W święta mama przyrządzała drób, który hodowała
sama. Kaszubska kuchnia
była dość uboga, dopiero
potem moja siostra, która
skończyła szkołę gastronomiczną, wprowadziła nowe
potrawy, na przykład zupę
grzybową.

- U nas również na święta była kaczka, która wcześniej chodziła po podwórku,
bywały potrawy z królików,
które hodowaliśmy – dodaje pan Józef.

GWIŻDŻE I GWIADOR

Oboje
małżonkowie
wspominają kolejne Pasterki, na które wybierają się do
dzisiaj, a także dawne przygotowania do świąt, wielkie
sprzątanie i własnoręczne
robienie ozdób na choinkę.
Obok ozdób z papieru lub
słomki na drzewku mocowano świeczki, przez które
dochodziło do pożarów, na
ogół szybko tłumionych.
- Jako dziewczynka, razem z innymi dziećmi chodziłam z szopką – wspomina pani Halina. – Szopka
była starannie przygotowana, a do tego oczywiście
śpiewaliśmy kolędy.
Pan Józef wspomina natomiast grupy gwiżdżów, bo
tak na Kaszubach nazywali
się kolędnicy. Kaszubskie
święta różniły się też tym,
że prezenty pod choinkę
przynosił Gwiazdor, a nie
Święty Mikołaj, który odwiedzał dzieci tylko 6 grudnia, zostawiając słodycze w
butach.
Dzisiaj Gwiazdor poszedł w zapomnienie, a
brodaty święty króluje niepodzielnie przez cały grudzień, także podczas Bożego Narodzenia.
Anna Kuczmarska
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Mistrzynie Świata z Rumi

Stypendia burmistrza dla najlepszych

W Mikołajkach na Mazurach w tym tygodniu odbywały się Mistrzostwa Świata Jazz Dance i Modern oraz Puchar
Świata w Ballet/Point. Nagradzany na
wielu innych turniejach zespół taneczny SPINKI z Rumi odniósł tam kolejny
sukces.

28 uczniów i studentów z Rumi otrzymało stypendia Burmistrza Miasta Rumi
za osiągnięcia sportowe i artystyczne w roku 2010. Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak wręczyła stypendia młodzieży podczas uroczystości w sali obrad
Urzędu Miasta. Jak już informowaliśmy, stypendia za osiągnięcia w nauce zostały wręczone w październiku br.

Spinki górą Młodzi sportowcy i artyści
Dziesięcioletnie tancerki Weronika Sapińska
i Magdalena Konkel ze
Spinek zajęły pierwsze
miejsce, a tym samym
zdobyły tytuły Mistrzyń
Świata, w konkurencji
duet modern dzieci.
Gratulujemy
dziewczynkom oraz choreogra-

fowi zespołu, Renacie
Urbanik-Siwiec, głównej autorce wszystkich
sukcesów grupy SPINKI.
Zespół, trenujący w
różnych kategoriach wiekowych, działa w Miejskim Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Rumi.
AK.

Kwota stypendium wynosi od 500 do 1250 zł, a
otrzymało je 28 spośród
32 zgłoszonych młodych
mieszkańców miasta. Tyle
wniosków o przyznanie
stypendium za osiągnięcia sportowe i artystyczne
wpłynęło bowiem do Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta Rumi.

Staś potrzebuje pomocy

Szansa na zdrowie

W tym roku budżetowym 2010, decyzją Rady
Miejskiej Rumi na stypendia przeznaczono 43 830 zł.
Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymali: Karol Barzowski,
Jakub Ciskowski, Grzegorz Cybulski, Michał
Czerkies,
Magdalena
Damaske, Szymon Dasz-

kiewicz, Paweł Grzybek,
Adam Falkowski, Hanna Idziak, Natalia Kahs.
Natalia Kamińska, Marek Kulas, Paweł Lipieński, Paweł Muchewicz,
Robert
Niewiedziała,
Małgorzata
Piątkowska, Marcin Piechowski,
Aleksander Ramutkowski, Anna Romanowska,

Bezpłatne
Urząd Miasta nieczynny szkolenia
W Wigilię otwarte niektóre stanowiska

W Wigilię Bożego Narodzenia, czyli w piątek 24 grudnia br.
Urząd Miasta Rumi będzie nieczynny. W tym dniu w godzinach
od 7.30 do 13.00 pracować będą jednak niektóre jednostki magistratu. Otwarty będzie Urząd Stanu Cywilnego oraz niektóre
stanowiska w Biurze Obsługi Mieszkańców.
Czynne będą stanowiska: podawcze, ewidencji działalności
gospodarczej, dowodów osobistych oraz ewidencji ludności.

Takie apele pojawiają się w prasie lub telewizji co jakiś
czas. Nic dziwnego, skoro zrozpaczeni, ale też zdeterminowani rodzice chorych lub niepełnosprawnych dzieci walczą o ich życie i zdrowie. Trzeba wykorzystać każdą możliwość, aby zwiększyć szanse na wyleczenie, m.in. pomoc Straż Miejska ostrzega
ludzi dobrej woli.
Na taką pomoc liczą rodzice Stasia Stawickiego,
który urodził się z wadą
dróg pokarmowych i jeszcze
nigdy, w swoim 4 letnim
życiu, nie był karmiony doustnie. Stasio od urodzenia
odżywiany jest przy pomocy
specjalistycznej pompy żywieniowej, do której podłączony jest 18 godzin dziennie, co powoduje problemy
z rozwojem oraz mową.
Po pięciu nieudanych
operacjach w Polsce, po
których Staś nie tylko nie
powrócił do zdrowia, ale
podczas których niestety
popełniono wiele błędów,
pojawiła się szansa na zdrowie dla małego pacjenta.
18 stycznia 2011 roku do
francuskiego szpitala Hopital Jeanne de Flandre w
Lille przyleci wykształcony
na Harvardzie specjalista
chirurgii dziecięcej dr Arnold Coran z University
of Michigan w celu wykonania operacji, która ma
przywrócić zdrowie Stasiowi Stawickiemu. Mimo, iż
doktor Coran zrezygnował
z wynagrodzenia za przeprowadzenie operacji na
małym pacjencie z Polski,
to jednak koszty samej
operacji oraz wydatki z nią
związane są tak duże, iż
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aby tę operację przeprowadzić rodzice Stasia potrzebują wsparcia z każdej możliwej strony. Do 31 grudnia
konieczne jest uzbieranie
jeszcze 120 000 złotych,
aby operacja doszła do

skutku. Bez pomocy rodzice
Stasia nie są w stanie zebrać
tak dużej sumy w tak krótkim czasie. Więcej informacji pod nr. tel.: 503 61 61 68,
a numer konta zamieszczamy na plakacie poniżej.

Grzegorz Skwierawski,
Sebastian Socik, Magdalena Stencel, Aleksandra
Theis, Łukasz Wiśniewski, Angelika Zamojska i Paweł Zamojski.
Stypendia za osiągnięcia
artystyczne otrzymały: Katarzyna Patron i Katarzyna Czaja.
baj

Ostrożnie z fajerwerkami

Petardy i fajerwerki od paru lat stały się nieodłącznym elementem powitania Nowego Roku. Wyroby pirotechniczne są łatwo dostępne, ale też łatwo
można sobie zrobić krzywdę, nieostrożnie używając
takich materiałów. Oto kilka rad komendanta rumskiej Straży Miejskiej.
- Pamiętać należy, że
środki te mogą być sprzedawane tylko osobom pełnoletnim. Sprzedaż małoletnim
zagrożona jest karą grzywny, ograniczenia wolności,
a nawet pozbawienia wolności do lat 2 – informuje
Roman Świrski, komendant Straży Miejskiej w
Rumi. - Fajerwerki stanowią szczególny rodzaj materiałów wybuchowych. Należy zatem dołożyć wszelkich
starań, aby w niekontrolowany sposób nie trafiały
do rąk dzieci i młodzieży.
Poza tym kupując sprawdzajmy, czy na opakowaniu
znajduje się informacja o
dopuszczeniu do sprzedaży
na terenie Polski. Kupujmy
materiały pirotechniczne z
instrukcją użytkowania w
języku polskim. Nieprzestrzeganie i niestosowanie
się do instrukcji może skutkować wybuchem petardy w
rękach, a więc groźnym poparzeniem lub nawet uszkodzeniem kończyny lub oczu.
Używanie tego rodzaju
materiałów wymaga zacho-

wania szczególnej rozwagę
i ostrożność. Nie wolno odpalać ich z okien domów,
balkonów, w zamkniętych
pomieszczeniach oraz w pobliżu innych osób.
Trzeba ponadto przewidzieć bezpieczny tor lotu i
upadku, który nie zagrozi
ani bezpieczeństwu ludzi ani
mienia. Materiałami tymi
nie wolno posługiwać się
osobom po spożyciu alkoholu
ani dzieciom.
Nie wolno też rzucać petard i fajerwerków na samochody, pociągi czy kolejkę
SKM oraz w stronę stacji
paliw lub zbiorników z paliwem.
Niewłaściwe obchodzenie
się z wyrobami pirotechnicznymi, a w szczególności
wyrządzenie z ich udziałem
szkód, naraża na odpowiedzialność z art. 83 Kodeksu
wykroczeń i możliwość nałożenia przez policję mandatu
karnego nawet do 500 zł lub
odpowiadania za swój czyn
przed sądem.
AK.

Decyzją Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Pomorskiego
Biuro
Consultingowo
Handlowe
Gwarancja realizuje projekt
szkoleniowy m.in. na terenie
Rumi, o czym informuje na
swojej stronie internetowej
Urząd Miasta. Projekt o nazwie „Nowe umiejętności
i kompetencje dla osób
niepełnosprawnych”,
finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest skierowany do osób
niepełnosprawnych,
które
pozostają bez zatrudnienia.
Od stycznia 2011 roku
mieszkańcy Rumi będą
mieli możliwość zgłaszania
się do projektu. W ramach
wsparcia dla osób niepełnosprawnych oferowane jest
specjalistyczne poradnictwo
psychologiczno-zawodowe
oraz szkolenia dające możliwość uzyskania atrakcyjnych i pożądanych kwalifikacji na rynku pracy, a tym
samym zatrudnienia.
Szczególnym
zainteresowaniem
cieszą
się
zajęcia
komputerowe,
które są dopasowane do
poziomu wiedzy i umiejętności uczestnika projektu.
Szkolenia, które oferujemy
są bezpłatne.
Formularze zgłoszeniowe
a także regulamin uczestnictwa można pobrać ze
strony internetowej www.
noweumiejetnosci.pl lub też
zgłosi się po nie osobiście do
Biura Consultingowo-Handlowego GWARANCJA przy
ul. Wały Piastowskie 1 w
Gdańsku, tel. (fax): 58 305
60 41, 609 503 623, www.
noweumiejetnosci.pl

WYDARZENIA
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XVIII Zjazd Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Wybrano nowe władze
W śnieżny sobotni poranek 4 grudnia delegaci na Zjazd Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego stawili się licznie wraz z oddziałowymi sztandarami w archikatedrze oliwskiej. Uroczystej mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Metropolita Gdański, arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź, który przekazał delegatom wiele ciepłych słów i życzył pomyślnych obrad. Wzięli w nich udział delegaci z oddziału ZK-P w Rumi.
Troje z nich weszło w skład nowej Rady Naczelnej Zrzeszenia.
Obrady rozpoczęły się w
salach audytoryjnych na
Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z udziałem gości,
m.in. marszałka Senatu,
marszałka
województwa
pomorskiego, wojewody pomorskiego, parlamentarzystów i samorządowców.
Po wystąpieniach gości przystąpiono do pracy, przedstawione zostały
sprawozdania z minionej
kadencji: Rady Naczelnej,
Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.
Po dyskusji nad sprawozdaniami, przyjęte zostały
uchwały w sprawie absolutorium dla Rady Naczelnej i ustępującego prezesa
ZK-P.

ZMIANY W STATUCIE

Oczywiście należało także
w sobotę realizować piątkowy program zjazdu, który
nie został wykonany z powodu nieobecności większości delegatów. Dodam, że
delegaci z Rumi, zarówno w
piątek jak i w sobotę stawi-

li się w komplecie. W piątkowym programie, oprócz
spraw
proceduralnych,
najważniejszym było przedstawianie propozycji zmian
w statusie ZK-P, dyskusja
nad nimi i przyjęcie tych
zmian przez delegatów.
Statut należało dostosować do obowiązującego aktualnie prawa i wyzwań,
które niosą współczesne
czasy. Udało to się w sobotę.
Przewodniczącym
komisji statutowej, która
propozycję zmian w statucie przygotowała był Jerzy
Hoppe, prezes rumskiego
oddziału Zrzeszenia.

WYBORY PREZESA...

Emocje wzbudził wybór
prezesa ZK-P. Kandydatami byli - tak się przynajmniej wydawało wielu
uczestnikom - senator Kazimierz Kleina i dotychczasowy wiceprezes Zrzeszenia, Łukasz Grzędzicki,
których sylwetki, jak i wywiady z nimi jako kandydatami na prezesa, przedstawiała prasa. Kazimierz

Kleina jednak zrezygnował
z kandydowania. Z sali padło kilka nazwisk i dopiero
Teresa Hoppe, prezes oddziału w Gdyni, odważnie
podjęła wyzwanie kandydowania obok Łukasza Grzędzickiego.
W
głosowaniu
wzięło
udział 314 delegatów, którzy oddali 310 ważnych głosów. Na Łukasza Grzędzickiego głosowało 221 osób, a
na Teresę Hoppe 89 osób.
Lider Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, rocznik
1981, pochodzi z Szymbarka, pracuje w Urzędzie
Marszałkowskim, jest dyrektorem Kancelarii Sejmiku, był wiceprezesem ds.
prawnych Zarządu Głównego ZK-P, jest też członkiem
komisji Wspólnej Rządu,
Mniejszości Narodowych i
Etnicznych.

... RADY I SĄDU

Wybrano pozostałe władze Zrzeszenia: Radę Naczelną, Główną Komisję
Rewizyjną, Sąd Koleżeński. W składzie Rady Na-

Delegaci rumscy na Zjeździe ZK-P w Gdańsku razem z posłem Jarosławem Sellinem,
rumianinem, który na zjazd przybył z Warszawy.

czelnej znalazło sie trzech
rumskich delegatów.
Kandydatów do Rady
Naczelnej i to aż pięćdziesięciu odczytała z kartki
jedna osoba, podobno było
to wcześniej uzgodnione.
Jednak „sala” nie zaakceptowała tego typu demokracji i zgłosiła prawie drugie
tyle kandydatów.
Wobec tego taki sposób postępowania należy
w przyszłości wykluczyć.
Razi też sposób kandydowania do władz zrzeszenia
na podstawie pisemnej deklaracji osoby nieobecnej

W piątek uroczystości, a w sobotę w Gdyni inscenizacja wydarzeń z grudnia 1970

Krwawa pacyfikacja Wybrzeża
Grudzień to miesiąc smutnych rocznic. 13 grudnia obchodziliśmy 29. rocznicę ogłoszenia w Polsce stanu wojennego, oznaczającego powrót do represji i ograniczenia wolności w naszym kraju, a w tych dniach
wspominamy okrągłą 40 rocznicę Grudnia 70. Krwawe wydarzenia w Gdyni bezpośrednio dotyczyły m.in.
mieszkańców Rumi, Redy i Wejherowa, którzy pracowali w gdyńskiej stoczni oraz innych zakładach.
Wielu rumian przeżywało ogromny stres i strach.
Niektórzy odnieśli rany,
były tez ofiary śmiertelne
tragicznych grudniowych
dni 1970 r. W rocznicę
tych wydarzeń w Gdyni
zaplanowano uroczystości
z udziałem Prezydenta RP
oraz spotkania.

Protest i walki

Przypomnijmy, że 12
grudnia 1970 r. ogłoszono
podwyżkę cen artykułów
spożywczych, m.in. mięsa
i przetworów mięsnych.
Spowodowało to ostry protest społeczeństwa. Domagano się od władz cofnięcia
podwyżki, a także uregulowania systemu płac oraz
odsunięcia od władzy osób,

odpowiedzialnych za podwyżkę (m.in. Władysława
Gomułki, Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kociołka).
W poniedziałek 14 grudnia robotnicy ze Stoczni Gdańskiej im. Lenina
odmówili podjęcia pracy.
Tłum udał się pod siedzibę Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku.
Doszło do pierwszych starć
ulicznych z milicją Tysiące studentów zebrało się
pod Politechniką Gdańską i ruszyli pochodem do
Gdańska, gdzie dołączył do
manifestujących stoczniowców. W walkach ulicznych
wzięły udział setki studentów PG i AMG.

Strajk powszechny

15 grudnia ogłoszono
strajk powszechny, do którego przyłączyły się inne
gdańskie przedsiębiorstwa,
m.in. robotnicy ze Stoczni
im. Komuny Paryskiej w
Gdyni. Tego dnia również
doszło do walk ulicznych i
starć z MO, a wieczorem do
podpalenia budynku KW
PZPR w Gdańsku. Wojsko i
milicja zablokowały porty i
stocznie. Nocą aresztowano
członków komitetu strajkowego w Gdyni.
16 grudnia Stocznia
Gdańska została otoczona
przez wojsko. Ludzie, którzy próbowali się do stoczni
zbliżyć, byli brutalnie bici i
goleni.

Czarny czwartek

W czwartek 17 grudnia
wojsko otworzyło ogień
do udających się do pracy robotników gdyńskiej
stoczni. Po porannej masakrze na przystanku
kolejki Gdynia-Stocznia,
uformowano pochód z biało-czerwonymi
flagami,
który ruszył ulicami 10
Lutego i Marchlewskiego
w kierunku przystanku
Gdynia-Stocznia,
gdzie
został ostrzelany. Pochód
zebrał się ponownie na ul.
Czerwonych Kosynierów
(obecnie Morska) i ruszył
do centrum Gdyni. Na
drzwiach niesiono ciało
zabitego Zbyszka Godlewskiego, a dalej zakrwawio-

na zjeździe; uczestnictwo
w obradach w takich przypadkach powinno być obowiązkiem. Niewiele osób
czyta statut i go zna, dlatego do niektórych rozdziałów i paragrafów statutu ,
przydałby się komentarz.
Należałoby na przykład
wyjaśnić, co znaczy że:
„Prezes i prezesi oddziałów
mogą pełnić swoje funkcje
nie dłużej niż 2 kolejne kadencje”. Jaka była dotychczasowa praktyka - wiemy,
jak ma być według nowego
statusu z identycznym zapisem? – oto pytanie. Tak-

że komisje rewizyjne oddziałów powinny posiadać
własny regulamin i według
niego działać.
O statucie, idei, duchu
kaszubskim można by
jeszcze pisać. Kończąc dodam tylko, że w tak godne
ręce arcybiskupa, Metropolity Gdańskiego Sławoja
Leszka Głódzia powinna
trafić najbogatsza wersja
kaszubskiego „Pana Tadeusza”, ale to moje zdanie
i decydenci Zrzeszenia nie
muszą go podzielać.
Ryszard Hinc

Gdyńskie obchody 40 rocznicy Grudnia 70

Na terenie Gdyni zaplanowano wiele rocznicowych
imprez, wystaw i promocji książek. M.in. 16 i 17 grudnia o godz. 19.15 we Franciszkańskim Centrum Kultury
przy klasztorze na Wzgórzu św. Maksymiliana odbędzie
przedstawienie pt. „Pałac Umarłych albo rzecz o nadziei
narodzin” (w stęp 10 zł).
W piątek 17 grudnia o godz. 6.00 przy Pomniku
Ofiar Grudzień 70 odbędzie się apel poległych i składanie
kwiatów. O godz. 16.00 w kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa odprawiona zostanie uroczysta msza św. w
intencji ofiar. O godz. 17.30 rozpocznie się Gdyńska Droga Krzyżowa.
W sobotę 18 grudnia o godz. 13.30 (próba o godz.
11.00) - na przystanku SKM Gdynia Stocznia, u zbiegu
ulic: Polskiej, Janka Wiśniewskiego i alei Solidarności
odbędzie się inscenizacja historyczna „Grudzień ' 70. Za
chleb i wolność, i nową Polskę”. W realistycznej inscenizacji weźmie udział kilka grup rekonstrukcji historycznej
i około 300 rekonstruktorów. Wykorzystane zostaną m.in.
transportery opancerzone i czołg.
W związku z inscenizacją w godz. 9-17 zablokowana
będzie częściowo ul. Janka Wiśniewskiego.
ne narodowe flagi. Pochód
doszedł do Urzędu Miejskiego, gdzie ponownie został ostrzelany.
Do walki z demonstrantami w Trójmieście i innych miastach (Elbląg,
Słupsk) ruszyło 5 tysięcy
milicjantów i 27 tysięcy

żołnierzy. Wybrzeże zostało krwawo spacyfikowane.
Podczas grudniowych
represji zginęło 39 osób
– w tym najwięcej, bo 18
w Gdyni. Ranne zostały
1 164 osoby. Zatrzymano przeszło 3 tysiące
osób.
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Jak być piękną na święta?
Na to i inne pytania odpowiada Izabela Kwella doświadczona kosmetyczka, właścicielka salonu w Rumi.
- Grudniowa aura nie
pomaga nam w zadbaniu
o ładny wygląd. Brakuje
nam słońca i naturalnej
opalenizny, mamy zmarznięte, zaczerwione twarze oraz dłonie, a śnieg i
wiatr psują makijaż. Do
tego włosy zgniecione
pod czapką...
- Dlatego tym bardziej powinniśmy zadbać o siebie
zimą, stosując zabiegi oraz
kosmetyki pielęgnacyjne,
regeneracyjne, odżywcze.
Zwłaszcza, że większość
pań chce pięknie wyglądać
podczas Świąt Bożego Narodzenia, a także podczas
nadchodzącego karnawału.
- No tak, ale jak na złość
jesteśmy przed świętami
zabiegane i zmęczone.
To nie sprzyja urodzie.
Co zrobić, żeby wyglądać ładnie i świeżo?
- Proponowałabym paniom zabieg kolagenowo-liftingujący, który jednocześnie regeneruje i poprawia
elastyczność skóry, nadaje
jej młody wygląd, jest idealny przed wielkim wyjściem.
Polecam zabieg nawilżający na bazie wody termalnej, z witaminą C, a także
linie odmładzające na bazie
roślinnych komórek macierzystych, linie korygujące
i wypełniające zmarszczki
mimiczne. Szczególnie w
okresie zimowym polecam
zabieg czekoladowy, który
jest ucztą dla zmysłów i
dobrodziejstwem dla skóry.
Zabiegi dobiera się indywidualnie dla każdej klientki.
- Jak wygląda taki zabieg?
- Zabiegi wykonuję manualnie , ale łączę je z urządzeniami, po których efekty
są natychmiastowe . Są to
REKLAMA
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kuracje w formie ampułek
i maseczek - kremowych,
gipsowych, algowych, jak
i w formie płatów. Do każdego zabiegu dołączony jest
masaż z muzyką relaksacyjną w tle, a w powietrzu
unosi się woń olejków z aromatoterapii. Wizyta w salonie kosmetycznym zazwyczaj łączy się z przyjemną
chwilą odpoczynku.
- Święta i karnawał to
okazja do spotkań towarzyskich. Czy wystarczy
się umalować, aby wyglądać ładnie?
- Nie można nakładać
makijażu na zmęczoną i
nieczyszczoną twarz, bo
efekt będzie marny. Najlepiej wykonać wcześniej peeling kawitacyjny, głęboko
oczyszczający i odświeżający.
Na nasze samopoczucie
może wpłynąć piękny wygląd przez całą dobę jeśli
zdecydujemy się na makijaż permanentny. W okresie zimowym proponuję
promocyjne ceny.
- Peeling i maseczki
możemy również wykonać same w domu.

- Tak, oczywiście, można
skorzystać z gotowych preparatów, oferowanych w
sklepach. Specjalistyczny
zabieg w salonie kosmetycznym będzie jednak
skuteczniejszy, a dawka
składników, zaaplikowanych na skórę bardziej
skoncentrowana. Przy okazji warto zadbać o dłonie,
ja proponuję klientkom zabieg parafinowy gratis do
każdego zabiegu na twarz.
Jest bardzo regenerujący i
odżywczy
- Podobno specjalizuje się pani w zabiegach
pielęgnacyjnych na stopy i nie chodzi o tradycyjny pedicure.
- Tak. W 2006 roku przeszłam specjalistyczne szkolenie i realizuję program
„Zdrowe nogi”, który pomaga zlikwidować dokuczliwe
problemy stóp. Chodzi o
odciski, mozele, nagniotki i wrastające paznokcie,
które są bolesną dolegliwością, powodującą stany zapalne. Ulgę i pomoc
przynoszą specjalne klamry (plastikowe lub drutowe) umożliwiające normalne chodzenie, przynoszą
natychmiastową ulgę .
Specjalne żele pozwalają
też na rekonstrukcję płytki paznokciowej. W trosce
o stopy ważne jest zachowanie szczególnej higieny i
bezpieczeństwa.
- Czy w niektórych przypadkach nie trzeba udać
się raczej do lekarza?
- Prowadzę współpracę
z lekarzami i w razie konieczności informuję klienta, że powinien się udać
do specjalisty. Dotyczy to
m.in. stopy cukrzycowej.
Natomiast wiele problemów można rozwiązać w
gabinecie kosmetycznym.
- Dziękuję za rozmowę.
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DELFINEK - czy to bajka, czy nie bajka?

Droga redakcjo! W styczniu urodzę długo oczekiwane dziecko. Jednak jest mi bardzo
ciężko, gdy myślę o tym, że będę mogła być z moja pociechą tylko w czasie urlopu macierzyńskiego. I co dalej? Muszę wrócić do pracy, a boję się oddać mojego malucha w
nieodpowiednie ręce. Nie znam żadnej niani godnej zaufania. Co mam zrobić?
Czytelniczka
Odpowiadając na list,
możemy przedstawić placówkę, która spełni oczekiwania rodziców malutkich
dzieci. Jest w Rumi takie
przedszkole-żłobek o sympatycznej nazwie DELFINEK, mieszczące się przy
ul. Świętojańskiej 22.
Pracują tam ludzie, którzy całym sercem oddani
są dzieciom. Wszystkie pociechy, od tych kilkumiesięcznych po pięciolatki,
otoczone są niesamowitą
opieką. Opiekunowie dbają, żeby dzieci miały suchą
pieluszkę, spały wygodnie,
gdy mają taka potrzebę, aby
były najedzone, nie płakały i
dobrze się bawiły. Działania
opiekunów są dostosowane
do indywidualnych potrzeb
dzieci. Mile widziana jest
także obecność rodziców lub
opiekunów w czasie adaptacji malucha.
Stosownie do potrzeb i
przyzwyczajeń dzieci układany jest jadłospis, a potrawy przygotowywane są
przez kucharkę na miejscu.
Dla każdego milusińskiego
znajdzie się coś smacznego, nawet dla niejadka, czy
dziecka mającego uczulenie
na niektóre składniki.
Dzieci starsze natomiast,
objęte są w DELFINKU
edukacją zgodną z najnowszą podstawą programową,

wymaganą przez ministerstwo oraz nieodpłatną nauką języka angielskiego.
A wszystko to odbywa się
w przytulnych salach i małych grupach dzieci, podzielonych wiekowo. Co bardzo
ważne, w tym przedszkolu-żłobku rodzice płacą tylko
za godziny jakie faktycznie
dziecko spędzi w placówce.
Jeśli maluch jest chory i nieobecny – nie ma opłat !
Pani dyrektor do każdego
dziecka i rodzica podchodzi
indywidualnie i jest bardzo
elastyczna w swoich decyzjach. Jako wykwalifikowany nauczyciel stara się,
aby jej placówka świadczyła
usługi na wysokim poziomie. Poza tym jest osobą
ciepłą, cały swój czas po-

święca maluchom. Ponieważ placówka nie ma ściśle
określonych godzin otwarcia, gdy jest taka potrzeba,
pani dyrektor osobiście zajmuje się dzieckiem, które
zostaje po godzinie 17.00 w
przedszkolu, do momentu,
aż przybędzie rodzic. Jest
też możliwość nocowania
dziecka w DELFINKU,
wszystko dostosowane jest
do potrzeb rodziców i dzieci.
Co ciekawe, placówka
jest otwarta w dniu grania
WIELKIEJ
ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
W styczniu 2011 r. SZTAB
DELFINEK będzie działał już po raz 4. Tego dnia
zorganizowanych jest tam
zawsze szereg atrakcji dla
maluchów.
Ważna informacja: w
styczniu br. dzieci będą
przyjmowane bez wpisowego.
Z panią dyrektor DELFINKA można porozmawiać, dzwoniąc pod nr
telefonu: 501-505-054 lub
505-581-718 . Dużo informacji można też uzyskać
na stronie internetowej:
www.delfinek.info.

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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Akcja pod patronatem „Gazety Rumskiej”

Myślę na drodze
i jestem bezpieczny

Święty Mikołaj na hali
Kilkaset
przedszkolaków
bawiło się wspólnie na spotkaniu ze Świętym Mikołajem
w Rumi. Długo oczekiwany
grudniowy gość zawitał do
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji i tam zaprosił najmłodszych mieszkańców miasta. Nie zabrakło słodyczy,
prezentów, muzyki i okazji do
wspaniałej zabawy i radości.
Nic dziwnego, że impreza
organizowana przez MOSiR w
hali sportowej cieszy się z roku
na rok coraz większym powodzeniem, a dzieci przybywa
coraz więcej.
Fot. Wojciech Hintzke

Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły jest głównym celem akcji „Myślę na drodze”, zainicjowanej przez magazyn motoryzacyjny
„Moto Biznes Trendy” – redakcję pomorską z siedzibą w Rumi.
Akcja prowadzona jest
pod patronatem Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w
Gdańsku, m.in. we współpracy z PKP, Pomorskim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Stowarzyszeniem na
Rzecz Ratownictwa i innymi
partnerami. Organizatorom
zależy na jak najszerszej
edukacji dzieci i młodzieży,
dlatego planują spotkania
w szkołach oraz przedszkolach, także w Rumi.
Jako pierwsi w akcji wzięli
udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi Janowie. W sali gimnastycznej
tej placówki zaprezentowano
sprzęt i możliwości ratownicze, a także rozmawiano z
dziećmi o najważniejszych
zagadnieniach, związanych
z bezpieczeństwem. Wszystko w formie dwugodzinnych,
w których aktywnie uczestniczyli uczniowie, nawet ci
najmłodsi.
– Nasza kampania jest
skierowana do trzech grup
wiekowych – mówi Michał
Jaczewski, wydawca i dyrektor regionalny pisma
„Moto Biznes Trendy”, a
zarazem pomysłodawca akcji. – Zależy nam przede

wszystkim żeby dotrzeć do
uczniów szkół podstawowych, ale także młodych
rodzin. W trzeciej grupie
mieszczą się wszyscy pozostali użytkownicy dróg.
W przypadku uczniów
chodzi o bezpieczną drogę
do szkoły. Chcemy, aby najmłodsi zdobywali wiedzę
oraz wyrabiali w sobie nawyki, którymi będą się dzielić z domownikami.
Uczniowie rumskiej „dziewiątki” dowiedzieli m.in. o
zasadach wzywania pomocy
i udzielania pierwszej pomocy. Usłyszeli o konieczności
zwalniania lub zatrzymywania się kierowców samochodów przed przejazdami
kolejowymi i o niebezpieczeństwach, wynikających z
przechodzenia przez tory w
niedozwolonych miejscach.
Te i inne zagadnienia prze-

kazywali im ratownicy medyczni, pracownicy kolei,
Straży Pożarnej i innych
instytucji.
Gdy jedna z uczennic nagle zemdlała, ratownicy
udzielili jej szybkiej i skutecznej pomocy, a nikt poza
organizatorem i dyrektor
szkoły nie wiedział, że była
to tylko symulowana akcja.
Na dzieciach zrobiła duże
wrażenie, a dzięki temu na
pewno bardziej zapamiętają
nietypową lekcję. Uczniowie
otrzymali naklejki odblaskowe i inne gadżety, służące bezpieczeństwu.
- Chętnie odwiedzimy inne
rumskie szkoły, czekamy na
zaproszenie – dodaje Michał Jaczewski, pomysłodawca i organizator akcji,
do którego można dzwonić
pod nr kom. 503-309-632.
AK.
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MIASTO I MIESZKAŃCY
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Brakuje rzetelnych informacji
na temat uwłaszczenia

Nieuzasadnione obawy
Niezmiennie twierdzę, że warto się
uwłaszczyć, czyli zamienić lokatorskie lub
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w pełną własność hipoteczną, potwierdzoną aktem notarialnym. Niestety, mimo
funkcjonowania ustawy umożliwiającej
takie przekształcenia na korzystnych warunkach finansowych, wielu spółdzielców ma wątpliwości, czy złożyć stosowny
wniosek do zarządu SM.
Kandydowanie do Rady
Miasta Rumi było dla mnie
okazją do spotkań, rozmów, wymiany opinii na
wiele tematów. Ponieważ
kandydowałam z okręgu
wyborczego nr 1 (Rumia
Centrum, Janowo I), w
rozmowach z mieszkańcami osiedla Janowo często
powracał wciąż aktualny
temat uwłaszczenia.

NIEZROZUMIENIE

Kontakty ze spółdzielcami pokazały, jak wielkie
jest niezrozumienie kwestii uwłaszczenia wśród
członków spółdzielni, spowodowane
antyuwłaszczeniową propagandą ze
strony Zarządu i kolejnych
Rad Nadzorczych SM „Janowo”, która nie schodzi
z łamów spółdzielczego
dwutygodnika
„Nasze
Sprawy”.
Właśnie współfinansowany przez spółdzielców
biuletyn powinien naświetlić ten temat i wyjaśnić
sens uwłaszczenia w duchu intencji ustawodawcy
oraz pojawiające się wątpliwości. Niestety, brak
rzetelnych informacji wywołał i nadal wywołuje
szereg nieuzasadnionych
obaw członków spółdzielni
i trudno się temu dziwić,
skoro „strach ma wielkie
oczy”.
„Gazeta Rumska”, od
kilku lat wyjaśniająca
wątpliwości i podejmująca
trudne tematy spółdzielcze, nie dociera do mieszkańców osiedla w takim
stopniu, jak dostarczany
do każdego mieszkania
biuletyn SM „Janowo”.

SPÓŁDZIELNIA ZARZĄDCĄ

Mieszkańcy
obawiają
się na przykład tego, kto
po uwłaszczeniu się przez
nich będzie zajmował się
sprawami porządkowymi,
wywozem śmieci, sprzątaniem budynków i we-
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wnątrzosiedlowych ulic, a
także rozliczaniem kosztów i sprawami administracyjnymi.
Tymczasem ta sprawa
została ustawowo rozwiązana. Zarząd budynkami,
w których wyodrębniono
lokale mieszkalne, a ich
właściciele posiadają akty
notarialne, sprawuje spółdzielnia
mieszkaniowa,
zgodnie z przepisami art.
27 ustawy z dnia 15 grudnia ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

TO NIE TO SAMO

Wśród wielu członków
spółdzielni
funkcjonuje
pogląd, że mając spółdzielcze
własnościowe
prawo do mieszkania są
właścicielami tych lokali. W konsekwencji tego
przekonania, nie składają
oni wniosków o odrębną
własność. To błąd, ponieważ spółdzielcza własność
i własność rzeczywista,
oparta o akt notarialny,
to nie to samo.
Dzięki obowiązującej od
31 lipca 2007 r. znowelizowanej ustawie o spółdzielniach
mieszkaniowych
spółdzielcy mogą stać się
pełnoprawnymi właścicielami lokali mieszkalnych,
po kosztach ich budowy,
poniesionych przez spółdzielnie, a więc na bardzo
korzystnych warunkach.
A zatem ci członkowie
spółdzielni, którzy nie
mają żadnych przeszkód
w uwłaszczeniu się, nie
powinni zwlekać ze złożeniem wniosków do zarządów spółdzielni.
Tym bardziej, że jak
doniosła ostatnio prasa,
Trybunał Konstytucyjny
zajmie się ponownie wykupem mieszkań, zarówno
lokatorskich, jak i własnościowych, co może wróżyć
zmianą przepisów.
Elżbieta Różycka

Łąkowa wyposażona w urządzenia oczyszczające

Z kanalizacji deszczowej
prosto do Zagórzanki
Przy okazji budowy
ulicy Łąkowej, jak zawsze przy tego rodzaju
inwestycjach, powstała
tam nowa kanalizacja
burzowa. Jeden z mieszkańców Szmelty zauważył, że wylot kanalizacji
na ulicy Zielonej skierowano wprost na prywatną posesję, do przepływającego w tym miejscu
cieku. Zakończenie kanalizacji wyglądało dość
niechlujnie i prymitywnie, bowiem wystającą
z ziemi rurę skierowano
w stronę strumyka.
- Jest to typowy przykład
zanieczyszczania
cieku
przez urządzenie, którego
zadaniem jest oczyszczanie! – napisał w e-mailu
do redakcji nasz Czytelnik.
– Wydano dużo publicznych pieniędzy na bubel, a
kto za to odpowiada? Nowy
wylot kanalizacji burzowej
wychodzi do cieku, który
płynie środkiem doliny i
wpada do Zagórskiej Strugi. Po każdym deszczu stan
Zagórskiej Strugi jest opłakany - na terenie Szmelty,
na każdym zakręcie rzeki
gromadzą się zwały błota.
Taki stan budowy kanalizacji deszczowej, a raczej jej zakończenia, nasz
czytelnik
zaobserwował
w połowie listopada br. W
pierwszych dniach grudnia
na poboczu ulicy Zielonej
pojawiła się betonowa obudowa wylotu rury.
Dlaczego te prace wykonano niemal po miesiącu od
zakończenia budowy ulicy
Łąkowej (planowany termin 5
listopada br.) i czy spływająca
do strumyka woda nie zanieczyszcza Zagórskiej Strugi? Z
tymi pytaniami zwróciliśmy
się do pracowników Wydziału
Inżynierii Miejskiej Urzędu
Miasta Rumi, który nadzoruje inwestycje, w tym budowę
ulic i związanej z nimi infrastruktury.

- Zakres robót budowy
ul. Łąkowej obejmował, budowę nawierzchni jezdni,
miejsc postojowych, wjazdów, chodników, ścieżki
rowerowej i kanalizacji
deszczowej - wyjaśnia naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej, inż. Andrzej
Oglęcki. - Z uwagi na
warunki terenowe, jezdnię
przecinają trzy cieki wodne, kanalizacja deszczowa
została zaprojektowana w
dwóch odcinkach z dwoma
wylotami. Zgodnie z pozwoleniem wodno- prawnym
każdy wylot odprowadzający wodę deszczową z pasa
drogowego jest poprzedzony separatorem i piaskownikiem.
Urządzenia
te zostały wybudowane,
oczyszczają ścieki z pasa
drogowego i przez wyloty,
czysta woda odprowadzana
jest do cieku. Jeden wylot
kanalizacji deszczowej jest
w ul. Łąkowej a drugi w ul.
Zielonej.
Jak informuje naczelnik
Oglęcki, umowa zakończenia budowy ul. Łąkowej z
wykonawcą określała termin na 5 listopada 2010 r.
Jednak wykonawca zgłosił zakończenie robót dopiero 25 listopada 2010r.
Na 2 grudnia wyznaczono
termin odbioru. Przedstawiciele Urzędu Miasta odmówili podpisania protokółu końcowego z uwagi na
wiele usterek i wad, m.in.,
nieprawidłowo wykończony wylot kanalizacji w ul.
Zielonej. Stwierdzono, że
należy go prawidłowo wykończyć, zgodnie z sztuką
budowlaną. Z uwagi na
niesprzyjające warunki atmosferyczne (atak zimy)
i niemożliwość poprawy,
wyznaczono termin usunięcia usterek i wad wymienionych w protokóle spisanym w dniu 2 grudnia 2010
r. na 30 maja 2010 r. Firma budowlana, która była

REKLAMA

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

tel.: 503 823 200

Wylot kanalizacji burzowej na ul. Zielonej najpierw wygladał tak jak na górnym zdjęciu. Na początku grudnia
otrzymał betonową obudowę.

wykonawcą inwestycji i
zakończyła roboty po terminie została ukarana kwotą
powyżej 100 tys. zł.
- Nieprawdą jest, że kanalizacja deszczowa zanieczyszcza ciek – mówi inż.
A. Oglęcki. - Separatory
i piaskowniki wybudowane za publiczne pieniądze,
oczyszczają wodę deszczową i czystą wprowadzają
do strumyka. Takich urząREKLAMA

dzeń nie wybudował żaden
właściciel nieruchomości,
przez które przepływa strumyk, a każdy odprowadza
ścieki ze swoich posesji i z
parkingów bezpośrednio do
strumyka. Wylot kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej
usytuowany jest w pasie
drogowym, którego właścicielem jest gmina miejska
Rumia.
A. Kuczmarska

MIASTO I MIESZKAŃCY
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WAŻNE TELEFONY Zaśnieżone i śliskie ulice utrudniają nam życie
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

Pług kontra łopata

Mieszkańcom Rumi nieobce są zimowe utrudnienia w poruszaniu sie
po mieście. Mimo odśnieżania miasta
przez specjalistyczne firmy wszyscy
Straż Pożarna
– w mniejszym lub większym stopniu
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo- – odczuwamy uciążliwości. Nie wszyst-Gaśnicza
kie ulice są odśnieżone, nawet w cenRumia, Plac Kaszubski 1
trum miasta bywa zbyt ślisko na jezdtel. 58 671-01-98
niach i na chodnikach. Utrudnia to
Straż Miejska
życie pieszym i kierowcom, narażonym
Rumia, ul. Abrahama 17
na dodatkowe niebezpieczeństwo.
tel. 58 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 58 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 58 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 58 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 58 621-86-11
lub 801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 58 679-65-00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo,
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel. 58 677-63-00, 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-94-01
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
58 672-44-56
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy w Wejherowie
58 572-70-00, 572-73-00
Przychodnie
NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
58 671-15-11, 671-58-88
NZOZ nr 3 ul. Katowicka 16
58 671-26-66
PMR Panaceum
ul. Katowicka 16
58 671-72-10
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 58-679-69-67

Niektórzy właściciele posesji zaniedbują swoje obowiązki, związane z odśnieżaniem, inni mimo dobrych
chęci, mają z tym problem.
Jeden z naszych Czytelników, mieszkający przy
ul. Grunwaldzkiej w Rumi
poruszył problem obowiązkowego odśnieżania chodników na ulicach, po których
jeżdżą duże pługi.
- Jak mogę oczyścić ze
śniegu chodnik przy mojej
posesji, skoro kilka razy
w ciągu dnia pług zrzuca
na chodnik śnieg z jezdni?
Czy mam w tej sytuacji odśnieżać chodnik kilka razy
dziennie? To syzyfowa praca - mówi mieszkaniec ul.
Grunwaldzkiej.
O obowiązek odśnieżania
w takim wypadku zapytaliśmy komendanta Straży
Miejskiej.
- Niestety problem ten
powtarza się rokrocznie
– mówi Roman Świrski,
komendant SM w Rumi. -

Chodnik należy tak odśnieżać, by na granicy jezdni i
chodnika układać wałek ze
śniegu. Wówczas pracujący pług nie wrzuci śniegu
ponownie na chodnik. Nie
wolno wyrzucać śniegu
na jezdnię. Jeśli chodzi o
konsekwencje - pouczenia,
mandaty, to stosujemy je
wobec osób notorycznie nieodśnieżających chodnika.
Rumię oczyszcza ze śniegu
kilka firm, które mają pod
opieką konkretne ulice. Mówiąc najogólniej, na terenie Śródmieścia (centrum),
Starej Rumi i na Lotnisku
pracuje rumskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, w Janowie firma
„Letni Dwór”, a na Szmelcie, Zagórzu i Białej Rzece
- PHU „Jagdan”. Jak zawsze w pierwszej kolejności
odśnieżane są główne ciągi
komunikacyjne, a w drugiej
– mniej uczęszczane ulice.
Realizację zleconych zimowych zadań nadzoruje

Dwa odcinki tej samej drogi. Chodnik na ul. Derdowskiego jest porządnie odśnieżony
wzdłuż zabudowań przychodni, wzdłuż ogrodzenia szkoły (zdjęcie powyżej) i przed budynkami prywatnymi. Gorzej jest na odcinku, sąsiadującym ze skwerem (zdjęcie niżej).
Tam trzeba się poruszać wydeptaną ścieżką, zapadając się w śniegu. Czy ten zaniedbany odcinek nie należy do miasta?

Urząd Miasta, natomiast
Straż Miejska w Rumi
zbiera telefoniczne sygnały
mieszkańców o pilnych potrzebach odśnieżania i prze-

Na szczekające psy nie ma rady?

Sąsiedzi mają dość
Jeden z Czytelników
zadzwonił do redakcji w
sprawie psów, zakłócających spokój sąsiadów bezustannym szczekaniem.
- Niektóry właściciele posesji mają psy, które ciągle
szczekają, a oni zupełnie
się tym nie przejmują. Nie
starają się uciszyć swoich
czworonogów ani zabrać ich
do domu, żeby sąsiedzi mogli
chociaż trochę odpocząć od
ujadania – skarży się mieszkaniec Lotniska. – Zastanawiam się, czy jest jakieś
miejsce, gdzie można interweniować w tej sprawie?
Często nawet w nocy szczekanie nie ustaje.
O podobnym problemie powiedziała nam mieszkanka

jednego z bloków na osiedlu
w Rumi Janowie. Jej sąsiedzi
latem i jesienią bardzo często
pozostawiali psa na balkonie, a
ten szczekał na okrągło, co bardzo utrudniało życie wszystkim wokół. Zwrócenie uwagi
i prośby nic nie pomagało. Co
robić w takim przypadku?
Jak wyjaśnia komendant
Straży Miejskiej w Rumi, w
Polsce hałas czyniony przez
psy i inne zwierzęta nie jest
uregulowany
ustawowymi
aktami prawnymi. W związku z tym strażom miejskim
nie przysługują uprawnienia
do wyciągania jakichkolwiek
konsekwencji w stosunku do
właścicieli szczekających psów.
- Jednak nie oznacza to,
że Straż Miejska w Rumi

nie podejmuje żadnych działań – tłumaczy komendant
SM, Roman Świrski. - Jeśli
mamy zgłoszenie, że psy nadmiernie hałasują i to w taki
sposób, że przeszkadza to innym mieszkańcom, staramy
się wpływać na właścicieli
poprzez rozmowę.
Proponujemy poczynienie
przez nich starań ograniczających hałas. Przy okazji
sprawdzamy, czy psy trzymane są zgodnie z wymogami
ustawy o ochronie zwierząt,
czy są karmione, pojone oraz
czy są zaszczepione i posiadają identyfikatory numerowe.
Bardzo często udaje się
znaleźć „złoty środek”, który
powoduje ograniczenie uciążliwego szczekania.
baj.

kazuje do Urzędu Miasta
lub do wspomnianych firm
oczyszczających
miasto.
Oprócz chodników, właściciele nieruchomości lub
zarządców obiektów, mają
też obowiązek odśnieżania
dachów budynków. Odśnieżanie dachów jest bardzo

istotne, ponieważ zaniedbania mogą mieć bardzo
poważne skutki. Prace te
należy przeprowadzić regularnie, aby nie dopuścić do
tworzenia się grubej warstwy śniegu i do pojawienia
się na spodzie lodu.
AK.

W razie potrzeby odwożeni do noclegowni

Bezdomni
pod kontrolą

Straż
Miejska
w
Rumi, w porozumieniu z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, stale
pracuje na rzecz ochrony bezdomnych przed
skutkami zimy.
Osoby, które Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej zakwalifikuje do ulokowania w noclegowni w
Gdyni, są tam odwożone,
po uzyskaniu zgody bur-

mistrza Rumi na transport
poza granice gminy. Ostatnie takie zdarzenie miało
miejsce 29 listopada br.
9 grudnia strażnicy miejscy
i pracownicy MOPS skontrolowali miejsca najczęstszego przebywania bezdomnych. Na szczęście nie było
tam osób, wymagających
pomocy. Być może bezdomni przebywają w noclegowniach.
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Rumscy artyści - Alfons Zwara

Kaszuba, rumianin, artysta
Ten wybitny, a jednocześnie skromny artysta nie po raz pierwszy gości na naszych łamach, ale z przyjemnością wykorzystujemy każda okazję, aby o nim Czytelnikom przypomnieć. Dobiegający końca 2010 rok to dla pana Alfonsa Zwary rok 45-lecia jego
malarstwa olejnego oraz rok kolejnych sukcesów. Rumski artysta malarz otrzymał niedawno zaszczytną NAGRODĘ REMUSA,
a ostatnio, dokładnie 26 listopada obchodził 77 urodziny!
Rumski artysta maluje
już od dzieciństwa: ołówkiem, kredką, akwarelą. Ma
w dorobku kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i tyleż
zbiorowych. Tematy jego
prac są obszerne, bo i szerokie są umiejętności malarza.

Zwary obecne są również
rumskie motywy: stary kościół z ulicy Kościelnej, Zajazd Sobieskiego, Kaplica
Przebendowskich, młyn z
Placu Kaszubskiego i inne
rumskie młyny i nasze kapliczki.

Historia Polski

Różne oblicza morza

Na obrazach widzimy morze,
łódki, żaglowce, rybaków,
kaszubskie pejzaże, martwą
naturę, ludzi, historyczne
obiekty, jak i historyczne wydarzenia, portrety
znanych ludzi i tych bliskich
artyście.
Obrazy historyczne to
m.in. „Bitwa pod Oliwą”;
„Zaślubiny Polski z morzem
- Puck 1920.” Oraz „200rocznica Mazurka Dąbrowskiego”. W twórczości pana

Ulubionym tematem prac
jest z pewnością morze, pokazywane w różnych porach
roku i dnia. Raz jest ono ciche i spokojne, innym razem
groźne i wzburzone w czasie
sztormu. Morze ma różne
twarze, a na obrazach Alfonsa Zwary oddany jest jego
klimat, nastrój, atmosfera,
ruch oraz barwy - zawsze
inne, zależne od pory dnia.
Na obrazach są porty,
łodzie i rybacy podczas ich

ciężkiej pracy, a także wtedy
gdy świętują i płyną swoimi
udekorowanymi
łodziami
morską pielgrzymką na odpust do Pucka. Artysta jest
autorem przepięknej serii
obrazów pt. „Szkuty Rewskie”, które wykorzystano w
wydanym w 1999 r. w Gdyni
kalendarzu.
A.Zwara rozwijał talent
pod okiem artysty malarza
Henryka Baranowskiego
- poznawał warsztat malarski, doskonalił technikę. Z
czasem, pan Baranowski z
nauczyciela i doradcy stał
się przyjacielem rumskiego
artysty.
Prace Alfonsa Zwary znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego, Muzeum
Morskiego, Muzeum Wojska
Polskiego oraz wielu prywatnych zbiorach w kraju i zagranicą. W październiku tego
roku artysta brał udział w
wystawie pt. „Kaszuby, Morze
i Las” w Bibliotece Publicznej
Gminy Wejherowo im A.Labudy w Bolszewie.

Na Kaszubach

Tegoroczne plenery pana
Zwary to plener malarski w
Stężycy, w Bytoni niedaleko
Zblewa oraz w Sominach,
gdzie malowano obrazy, których tematem był Remus (na
podstawie ksiązki Aleksandra Majkowskiego „Życie i
przygody Remusa”). Był jesz-

Wystawa malarstwa Brygidy Śniateckiej

Kwiaty na obrazach
Brygida Śniatecka, artystka z sąsiedniej Redy, wystawiała swoje prace w rumskim Dworku pod Lipami. Na listopadowym wernisażu pojawili się przyjaciele, artyści, miłośnicy malarstwa pani Brygidy, w większości mieszkańcy Redy z przedstawicielami władz tego miasta na czele.
Wystawa składała się
z interesujących, ładnych
prac, za które należą się słowa uznania autorce. Zresztą takich słów i pochwał nie
brakowało, a wszystko to
wśród kwiatów, od szlachetnej róży, po polne maki i rumianki, niosące zapach lata
w ten późnojesienny dzień.
Brygida Śniatecka uprawia malarstwo sztalugowe,
szczególnie olejne, jak też
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akwarelę i pastel. Warsztat
artystki solidny i o bogatej
kolorystyce,
przedstawia
uroki Kaszub, pejzaże, morze i wiele, wiele obrazów
poświęca kwiatom. Jest
członkiem
Stowarzyszenia Marynistów Polskich,
Stowarzyszenia „Pasja” w
Wejherowie i „Kunszt” w
Redzie. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach
indywidualnych i zbioro-

wych w kraju i za granicą.
Tworząc przez wiele lat
zdobywała coraz większe
uznanie, coraz liczniejszej
rzeszy miłośników swego
malarstwa.
Brygida Śniatecka otrzymała szereg wyróżnień i nagród, w tym roku otrzymała
medal „Zasłużony dla Miasta Redy”, za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej.
Ryszard Hinc

cze ważny, o długiej histori
„XXVIII Plener Twórców Ludowych i Nieprofesjonalnych
Kaszub i Kociewia Starbienino 2010”.
Rumski malarz brał w
nim udział już po raz dwudziesty piąty, uczestnicząc w
tej imprezie nieprzerwanie
od trzeciego pleneru. Zokazji
XXV-lecia
plenerów ludowych w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym, Alfons
Zwara otrzymał Honorowy
Tytuł
PLENEROWEGO
STOLEMA.

Spotkania z młodzieżą

Alfons Zwara znany jest
ze swojej działalności społecznej, współpracuje ze
szkołami, spotyka się z dziećmi i młodzieżą, uczy, przekazuje swoją wiedzę na temat
tajników malarstwa. Artysta
organizował plenery malarskie dla plastycznie uzdolnionej młodzieży z rumskich
szkół. Wspomagał wiele ak-

cji charytatywnych na rzecz
dzieci, darując swoje obrazy.
Za swoją działalność artystyczną i społeczną był
wielokrotnie wyróżniany i
nagradzany. W sierpniu br.
Zarząd Powiatu Wejherowskiego przyznał artyście NAGRODĘ REMUSA, nr 2 w rejestrze, za
osiągnięcia w twórczości
artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę
kultury. Nagrodę wręczono
na uroczystej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego we
wrześniu br.
Rumianie są wdzięczni
swojemu artyście panu A.
Zwarze za ocalenie od zapomnienia i pokazanie na
obrazach Rumi, której wielu mieszkańców miasta nie
widziało i nie pamięta. Pan
Zwara namalował wiele obrazów starej Rumi, którą
pamięta - jakże inną - z lat
swojego dzieciństwa, a tak-

że z wcześniejszego okresu
historii miejscowości. Te obrazy powstały na podstawie
starych zdjęć, pocztówek, rycin i słownych przekazów.
Pan Alfons Zwara osiągnął
artystyczne wyżyny, posiadł
wielki malarski talent, ale
zawsze - co podkreślają wszyscy - pozostaje człowiekiem
bardzo skromnym. Bardzo sobie cenię, to że mam szczęście
znać tak wybitnego człowieka,
a czas spędzony u państwa
Grażyny i Alfonsa Zwarów w
miłej atmosferze, zawsze płynie za szybko. Wokół obrazy,
rzeźby, sztalugi, blejtramy,
farby, pędzle, jak to w domu
artysty. I jeszcze zapach kawy
i smak kucha podanych przez
panią Grażynę...
Z okazji 77 urodzin życzę
panu Alfonsowi zdrowia i sił
na długie lata pracy twórczej.
STO LAT !
Tekst i zdjęcia
Ryszard Hinc

Wystawy
W grudniu br., po zamknięciu wystawy Brygidy
Śniateckiej, w Dworku pod
Lipami odbył się wernisaż
prac plastycznych Czesławy Kaczmarczyk z Rumi.
Ekspozycję można oglądać
do końca miesiąca w MDK,
Galeria SIGNUM w DK
SM „Janowo” zaprasza z
kolei na wystawę malarstwa Leona Bieszke, znanego rumskiego artysty,
natomiast Galeria u Bibliotekarek (Miejska Biblioteka Publiczna) – na wystawę
fotografii - Iwony Delegiewicz i Macieja Kostuna
pt. „Wiem ...”. Zdjęcia s inspirowane są muzyką „Starego Dobrego Małżeństwa”.
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Sukcesy uczniów

Najlepsze spektakle
i piosenki z Rumi
Kolejne sukcesy w konkursach wokalnych i teatralnych odnieśli podopieczni
Anny Bronowickiej, nauczycielki na co
dzień pracującej w SP nr 10, ale prowadzącej dziecięce i młodzieżowe zespoły
również w innych rumskich szkołach.
Na początku grudnia w
Białymstoku odbył się XIII
Międzynarodowy Festiwal
Piosenki w którym zespół
Etta z Gimnazjum Salezjańskiego zajął drugie miejsce. Ten sam zespół pięknie śpiewających
uczennic zajął pierwsze
miejsce na Wojewódzkim
Konkursie Piosenki Kompozytorów Polskich, na
którym I miejsce wśród solistów otrzymała Ewelina
Machalewska z Gimnazjum nr 1 w Rumi. Wyróżnienie otrzymała tam inna
uczennica z Rumi, Ola
Rutkowska.

Podczas
Powiatowego
Forum Teatrów w Redzie
pierwsze miejsce przypadło
w udziale uczniom z klasy
IV Szkoły Podstawowej
nr 10, również przygotowanym przez A. Bronowicką, a wyróżnienie zdobył
kierowany przez nią zespół
teatralny A.To.My z Gimnazjum Salezjańskiego.
Dodajmy, że w tym samym konkursie drugie
miejsce zajęła grupa teatralna z I LO w Rumi pod
kierunkiem Tomasza Jurkiewicza, a dopiero trzecie
– uczniowie I LO w Gdyni.
		
Baj.

W Gimnazjum nr 4

Kolędy i jasełka

Młodzież o przemijaniu

Poezja Leśmiana, taniec i muzyka
Kolejna edycja salezjańskich
Zaduszek Literackich, w
tym roku zatytułowanych „Bo w przemijaniu
drzemie
cały życia sens” odbyła się pod koniec
listopada w dolnym
kościele NMP Wspomożenia Wiernych,
który na ten wieczór zamienił się w
teatralną scenę.
Spotkanie z poezją i
muzyką przygotowali nauczyciele i uczniowie Gimnazjum oraz Liceum Salezjańskiego w Rumi.
Młodzież doskonale poradziła sobie z niełatwym
zadaniem aktorskim, prezentując teksty Bolesława
Leśmiana. To one były
główną inspiracją do napisania scenariusza przedstawienia.
Nie brakowało elementów taneczno-ruchowych,
a całość dopełniała muzyka i nastrojowe piosenki
w świetnym wykonaniu
szkolnego zespołu. Dzięki
ciekawej scenografii aktorzy i widzowie przenieśli
się do „Cafe Ziemiańska”,
funkcjonującej w latach
dwudziestych i trzydziestych XX wieku.

Dekoracje, a także ciekawa charakteryzacja oraz
stroje młodych aktorów
podkreślały klimat twórczości Bolesława Leśmiana, pełnej emocji, uczuć,
dotykającej m.in. trudnego
problemu przemijania.
Spektakl w wykonaniu uczniów, otwarty dla
wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta,
przygotowali nauczyciele
Gimnazjum i Liceum Salezjańskiego w Rumi: Magdalena
Kapuścińska,
Wiesława Klawiter oraz
Paweł Kwiatkowski.
AK.

Turniej scrabble w dworku

7 grudnia 2010r. zgodnie z wieloletnia tradycją
w Gimnazjum nr 4 zorganizowany został „Wieczór
Kolęd”. Dodatkowo szkolne
koło teatralne przygotowało świąteczną inscenizację
– uwspółcześnioną wersję
jasełek. Uczniowie (także z
klas integracyjnych) z entuzjazmem podeszli do tego
zadania: przygotowali dekoracje, stroje, rekwizyty,
zadbali o efekty dźwiękowe
i muzykę.
Grupę teatralną dzielnie
wspierały uczennice z koła
instrumentalnego, wygrywając na fletach i gitarze

świąteczne melodie. Zaproszeni rodzice bawili się
wyśmienicie, dając temu
wyraz długimi owacjami.
Warto dodać, że tego
wieczoru uczniowie wraz
z nauczycielami zorganizowali kiermasz świąteczny,
na którym można było nabyć kartki świąteczne, piernikowe serca oraz śliczne
świąteczne stroiki. Zdobyte
środki zostały przekazane
na rehabilitację Mateusza,
który uległ wypadkowi.
Mateusz jest uczniem Gimnazjum nr 4. Jak widać, koleżanki i koledzy starają się
mu pomóc.
E.D.

Czytaj nas w internecie

www.gazetarumska.pl

Wielkie emocje nad planszami
W Miejskim Domu Kultury odbyły się kolejne zawody w scrabble. Jak już
informowaliśmy,
prężnie
działający przy tej placówce Klub Scrabble nie
tylko odnosi sukcesy poza
miastem, ale jest też inicjatorem turniejów, rozgrywanych w Rumi. W
niedzielę 12 grudnia odbył
się Turniej Scrabble o Puchar Dyrektora Miejskiego
Domu Kultury, rozegrany
systemem szwajcarskim na
dystansie 7 rund. Pierwsze
miejsce zajął w nim Mateusz Borsuk z Redy, drugi
był Andrzej Kowalski z
Gdańska, a trzeci Rafał
Lenartowski z Gdyni.
Czwarte miejsce zajął
Michał Garnowski z Pasłęka, natomiast piąte Irena Sołdan z Rumi, szefowa

rumskiego Klubu Scrabble.              
W
zawodach
wzięło
udział 18 miłośników popularnej gry planszowej, a
gra jak zwykle dostarczyła

zawodnikom wielu emocji i
dobrej zabawy. Dla niewtajemniczonych dodajmy, że
w tej rywalizacji chodzi o
układanie słów z wylosowa-

nych liter tak, aby na planszy tworzyły rodzaj krzyżówki. Poszczególne litery
są punktowane.
Baj.
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Uroczystość jubileuszowa w szkole

Szóstka ma 50 lat

Uroczyście zainaugurowano obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 6 w
Rumi. Dokładnie 50 lat temu, 30 listopada 1960 roku progi szkoły przekroczyli
pierwsi uczniowie, o czym pisaliśmy szerzej we wrześniu br.
Dla uczniów i nauczycieli ten dzień rozpoczął się
uroczystą mszą świętą z
udziałem pocztu sztandarowego, odprawioną w kościele p.w. bł. Edmunda Bojanowskiego i św. Antoniego
Padewskiego w Rumi.
Dalsza uroczystość odbyła się w pięknie udekorowanej na ten dzień szkole,
a wzięli w niej udział: burmistrz Rumi, dyrektorzy
rumskich szkół i przedszkoli, emerytowani nauczyciele
i pracownicy szkoły oraz nauczyciele obecnie pracujący
w SP6. W sposób szczególny
powitano panie Henrykę
Paszkiewicz oraz Genowefę Woźniak, nauczycielki, które podjęły pracę w tej
szkole w dniu jej otwarcia.
Obie były związane z rumską „szóstką” wiele lat.
Dyrektor SP nr 6, Irena
Krzemińska
przywitała gości i zaprosiła ich do
wysłuchania prelekcji o.
Wojciecha Żmudzińskiego, dyrektora Centrum

Kształcenia i Wychowania
im. Pedro Arrupe w Gdyni. Następnie zaprezentowano część artystyczną,
która w sposób szczególny
odnosiła się do trzech najważniejszych momentów z
życia szkoły: otwarcie placówki, nadanie jej imienia
Aleksandra Majkowskiego

oraz utworzenia klas integracyjnych. To one wyróżniają „szóstkę” spośród
innych szkół podstawowych
w mieście. Na jubileuszowej uroczystości wystąpili
nie tylko uczniowie. Dla
uczestników zaśpiewał chór
złożony z nauczycieli z SP6.
Jubileusz szkoły, na któ-

rym nie zabrakło urodzinowego tortu, dostarczyła
obecnym wiele wzruszeń.
Przypomnijmy, że imprezy
z okazji 50-lecia placówki
będą trwały przez cały rok
szkolny, a finał obchodów
nastąpi 10 maja w Dniu
Patrona Szkoły.
Marta Dybikowska

GRUDNIOWE
IMPREZY

Polska i Polacy 1914-1939

Licealiści z Rumi
Solo i w duecie
znają polską historię
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie nazywanym „Elektrykiem”, odbył się III Powiatowy
Konkurs pod hasłem „Polska i Polacy 1914-1939”. Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego Rumi zajęli w nim
drugie miejsce.
Celem konkursu było
promowanie historii Polski i rozbudzanie patriotyzmu wśród młodzieży, a
także uczczenie listopadowej rocznicy odzyskania
niepodległości przez nasz
kraj. Konkurs składał się
z dwóch etapów. Pierwszy
polegał na indywidualnym
rozwiązywaniu zadań testowych przez uczestników.
W drugim etapie, mającym formę quizu, rywalizowały
trzyosobowe
reprezentacje szkół. Pytania dotyczyły polityki
wewnętrznej i zagranicznej oraz kultury Polski w
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okresie międzywojennym,
a także działań wojennych
w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej oraz
walk o kształt granic II
Rzeczypospolite. Były też
pytania na temat losów
bohaterskiej załogi ORP
„Orzeł” – patrona wejherowskiego „Elektryka”.
Ostatecznie na najniższym stopniu podium
stanęła reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Wejherowie.
Drugie miejsce przypadło
w udziale rumskiemu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (I LO), a
zwycięzcami
rywalizacji

okazali się gospodarze –
miłośnicy historii z Zespołu Szkół nr 2
Liceum w Rumi reprezentowali
Justyna
Sychowska,
Mateusz Odowski i Jakub
Struck, którzy przygotowywali się pod kierunkiem Piotra Biangi oraz
Jacka Pałubickiego.
Pomysłodawczyni i organizatorka
konkursu,
Agnieszka Cyman ogłosiła
na zakończenie, iż nie była
to ostatnia edycja zmagań.
Zaprosiła młodzież na kolejny konkurs za rok.
Jakub Struck

W niedzielę 26 grudnia
o godz.18.45 zaplanowano
Koncert Chóru Świętojańskiego z cyklu „Solo i
w Duecie”.
W kościele św. Jana z
Kęt wystąpi chór i soliści:
Wojciech Grudnowski,
Grzegorz Górski, Edyta Jankowska-Giermek,
Krzysztof Kowalski oraz
Urszula Kotłowska.
Wstęp wolny.

Koncert
Kolęd
29 grudnia (środa) o
godz. 18.00 w Dworku pod
Lipami odbędzie się Koncert Kolęd w wykonaniu
Chóru
Kaszubskiego
„Rumianie” oraz artystów Akademii Muzycznej
z Gdańska.
Dla mieszkańców Rumi
zaśpiewa m.in. lubiany
zwłaszcza w swoim rodzinnym mieście tenor, Marek
Gerwatowski.
Wstęp wolny.

Ogłoszenia drobne
Student
informatyki
udziela korepetycji z informatyki. cena 15 zł za godzinę
zegarową. Tel.: 513 175 252
***
Wynajmę mieszkanie w
Rumi, samodzielne, dwa
przedpokoje, kuchnia, łazienka, duży pokój, umeblowane, z tarasem. 800
zł, kaucja 1200 zł. Telefon
606-710-254.
***
Hydraulik- konserwator.
Drobne wykończenia budowalane. Podejmie pracę na terenie Rumi i trójmieście. Telefon kontaktowy 696-387-143
***
Odsprzedam opał: drewno kominkowe i brykiet.
Okazyjna cena i wysoka jakość. Tel.: 664 423 049
***
Sprzedam 2 fotele i sofę
2-osobową rozkładaną – masywne stelaże dębowe, obicie pasy tureckie. Cena 750
zł. Zainteresowanym wyśle
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 511624-907
***
Sprzedam kawalerkę 28
m2 w Wejherowie na osiedlu Staszica na II piętrze –
ciepłe, słoneczne, od zaraz.
Cena 127 000 zł. Kontakt pod
numerem Tel. 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 Tel. 692-495-064
***
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
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 kanapę dwuosobową
żółto-niebieską,
cena 400 zł. Numer tel.:
697-088-671.

OGŁOSZENIA ZA DARMO

Indywidualne (prywatne) ogłoszenie drobne publikujemy bezpłatnie. Wystarczy przysłać treść ogłoszenia e-mailem: redakcja@gazetarumska.pl lub zadzwonić pod
nr tel.: 58 710-96-11 (w razie naszej nieobecności można
nagrać treść na automatyczną sekretarkę).

REKLAMA

Własnoręcznie napisany życiorys, podpisany przez
wójta Rumi.
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Orkan Rumia - podsumowanie rundy jesiennej

Przeżyjmy to jeszcze raz
Piłkarze Orkana Rumia SSA wrócą do treningów na początku
stycznia. Dziś przypominamy, jak rumianie prezentowali się w
rundzie jesiennej.
Orkan w 15 meczach
pierwszej części sezonu zdobył 26 pkt. odnosząc 8 zwycięstw, 2 remisy i 5 porażek.
Zdobył najwięcej, bo aż 33
bramki, tracąc ich 17 – o 7
więcej od najlepszej w tej klasyfikacji Cartusi Kartuzy.
Kolejka 1. Gryf Wejherowo – Orkan Rumia SSA 2:1
Mimo prowadzenia już od
4 minuty postrzale z rzutu
wolnego w wykonaniu Piotra
Fery Orkan przegrał 1:2 po
dwóch kuriozalnych bramkach straconych po stałych
fragmentach gry, w końcówce pierwszej i drugiej połowy.
Średnio udany debiut zanotowało pięciu młodzieżowców
sprowadzonych z Arki Gdynia.
Kolejka 2. Orkan Rumia
SSA – Błękitni Stargard
Szczeciński 4:0
Wysokie zwycięstwo rumian dzięki bramkom Michała Smarzyńskiego, Błażeja Adamusa
i
Dawida Banaczka dla wielu
obserwatorów było zbyt wysokie. Gości skutecznie powstrzymywał jednak Kamil
Biecke. Wyżej wymieniona
trójka jeszcze nieraz potwierdzi swoje możliwości, a po ty
meczu mało kto wierzył, że
goście zimą będą wiceliderem.
Kolejka 3. Gwardia Koszalin – Orkan Rumia SSA
1:0
Słaby mecz w wykonaniu
Orkana. Nerwowa gra w obronie i nieskuteczna w ataku
zaowocowała jednobramkową
porażką. Brak oddanego do
Arki Gdynia Rafała Siemaszko był aż nadto widoczny.
Kolejka 4. Orkan Rumia
SSA – Bytovia Bytów 3:1
Do Rumi przyjechał niespodziewany lider, mający
na koncie komplet punktów.
Orkan pewnie wygrał zmniejszając stratę do 3 pkt. Po tym
spotkaniu oficjalnie z funkcji
pierwszego trenera zrezygnował Grzegorz Niciński.
Kolejka 5. Pogoń Barlinek – Orkan Rumia SSA
1:0
Pierwszy mecz pod wodzą Jarosława Kotasa, który
(jeszcze) nie zmienił wyjścio-

Potrzebne wzmocnienie

wej jedenastki z pojedynku z
Bytovią nie był udany. Bardziej zdeterminowani gospodarze, nie ukrywający swych
II-ligowych aspiracji wykorzystali jeden błąd obrony
rumian i zasłużenie wygrali.
Kolejka 6. Orkan Rumia
SSA – Cartusia Kartuzy 4:1
Gospodarze musieli wygrać, bo po trzech wyjazdowych porażkach w 5 meczach
znaleźli się w dolnej połowie
tabeli. Pierwsza odsłona meczu zakończona wynikiem
4:0 pokazała duże możliwości
rumian. Druga przegrana 0:1
uwidoczniła liczne mankamenty…
Kolejka 7. Energetyk
Gryfino – Orkan Rumia
SSA 0:4
Na miejscu w Gryfinie
okazało się, że płyta boiska
nie nadaje się do gry i mecz
odbędzie się na sztucznej
murawie. Mimo tego głównie dzięki bardzo dobrej grze
skrzydłowych Smarzyńskiego
i Adamusa Orkan zdecydowanie wygrał. W rolę egzekutora
wcielił się Banaczek i Kazimierczak.
Kolejka 8. Chemik Police – Orkan Rumia SSA 2:3
Drugie wyjazdowe zwycięstwo z rzędu nie przyszło już
tak łatwo. Kapitalny mecz
w wykonaniu Kazimierczaka
(2 gole). W nerwowej końcówce o mało co nie doszło do remisu, a sędzia który pokazał
9 żółtych kartek nie zauważył
faulu po którym Paweł Dirda
kończył spotkanie ze złamanym nosem.
Kolejka 9. Orkan Rumia
SSA – Kaszubia Kościerzyna 3:0
Jeden z lepszych meczów
rumian tej jesieni. Kolejny
świetny mecz i gol Kazimierczaka. Bardzo dobry występ
Rolanda
Kazubowskiego.
Czwarte zwycięstwo z rzędu
pozwoliło znacznie awansować Orkanowi w tabeli.
Kolejka10. Rega Trzebiatów – Orkan Rumia
SSA 1:1
Mająca być faworytem rozgrywek Rega znalazła się w
strefie spadkowej. W meczu
walki padła remis choć obie

- Nie tak wyobrażaliśmy sobie naszą pozycję na półmetku rozgrywek. Teraz priorytetem jest stworzenie
zespołu gotowego do zwycięstw, wyeliminowanie tych
błędów, które popełnialiśmy, a o tym czy uda się nam
odrobić 10 pkt. straty do lidera przekonamy się wiosną.
Jeszcze przed świętami powinny być znane nazwiska
piłkarzy, którzy dołączą do zespołu. Myślę, że będą to
duże wzmocnienia zespołu – zapowiada Tomasz Miks,
dyrektor sportowy Orkana Rumia SSA.

drużyny zmarnowały wiele dogodnych sytuacji, a gol
stracony przez Orkana był
kolejnym straconym ze stałego fragmentu gry, po ewidentnym błędzie obrony. Nie
pomogła nawet ponad 50-osobowa reprezentacja kibiców
Orkana.
Kolejka 11. Orkan Rumia SSA – Gryf 95 Słupsk
4:4
Po 20 minutach i prowadzeniu 2:0 zapowiadał się kolejny pogrom zamykających
tabelę gości. Do przerwy 3:1.
Po zmianie stron goście prowadzeni przez Pawła Kryszałowicza doprowadzili do remisu. Mimo, że w 82 minucie na
4:3 bramkę zdobył najlepszy
na boisku Michał Smarzyński, to w 94 minucie dośrodkowanie z rzutu wolnego zakończyło się wyrównującym
trafieniem słupszczan. Po
stracie 2 pkt. czołówka tabeli
znowu uciekła.
Kolejka 12. Dąb Dębno –
Orkan Rumia SSA 1:0
Kolejna jednobramkowa,
wyjazdowa porażka rumian
po słabym występie. Gdyby
nie fantastyczna dyspozycja,
stojącego w bramce Orkana
Kamila Biecke zakończyłoby
się pogromem w meczu, jak
to określił trener Kotas - z
najsłabszą drużyną z którą
dotychczas graliśmy. Kontrowersyjna czerwona kartka
dla Bartłomieja Kowalczyka
tylko w części usprawiedliwia
słabą postawę gości.
Kolejka 13. Orkan Rumia SSA – Kotwica Kołobrzeg 1:3
Zasłużona, jedyna porażka
Orkana na własnym stadionie. Goście mający przed tym
meczem 13 pkt. straty do lidera, głośno mówiący o awansie
byli lepsi. Kryzys w drużynie
gospodarzy nie minął.
Kolejka 14. Lechia II
Gdańsk – Orkan Rumia
SSA 0:2
To był mecz „być albo nie
być” dla rumian. Zwycięstwo
pozwoliło zachować Orkanowi
kontakt z czołówką. Kolejny
raz kibice rumian w spotkaniu wyjazdowym byli liczniejszą grupą niż sympatycy
gospodarzy.
Kolejka 15. Orkan Rumia SSA – Orlęta Reda 3:0
Derby kończyły zmagania
w rundzie jesiennej. Mimo
braku porywającego stylu wyraźne zwycięstwo po stronie
gospodarzy, a gole Smarzyńskiego, Adamusa i Banaczka
potwierdziły kto był najlepszym w tej części sezonu w
składzie Orkana.

PlusLiga Kobiet. Kibice wspierają rumskie siatkarki

Emocje pod siatką
W grudniu rozpoczął się pełen emocji sezon 2010/2011
PlusLigi Kobiet, w której debiutuje rumski zespól siatkarek zespół Sandeco EC Wybrzeże TPS Rumia. Wprawdzie
dwa pierwsze mecze zakończyły się dla naszych zawodniczek porażkami, ale były to ciekawe spotkania, w których
podopieczne Jerzego Skrobeckiego pokazały duże umiejętności i determinację.
W meczu inauguracyjnym, w wypełnionej po brzegi rumskiej hali mistrzynie
Polski, zawodniczki Aluprof BKS Bielsko-Biała pokonały siatkarki Sandeco
EC Wybrzeże TPS Rumia
3:1 (25:17, 21:25, 25:11,
25:19). Rumianki popełniały sporo błędów, co m.in.
przesądziło o wyniku. Zespół Aluprof BKS Bielsko-Biała miał zdecydowaną
przewagą i był skuteczniejszy w poszczególnych elementach gry. Wygrywając
drugiego seta zawodniczki
z Rumi pokazały najwyższy

poziom. Najwięcej punktów
– po 14 zdobyły Dorota Pykosz i Weronika Hudima.
Publiczność bardzo wspierała i gorąco dopingowała
nasze zawodniczki, co mogli
oglądać m.in. telewidzowie.
Mecz był bowiem transmitowany przez POLSAT.
Podobnie było podczas
drugiego spotkania w hali
MOSiR: Sandeco EC Wybrzeże TPS Rumia kontra Atom Trefl Sopot 0:3
(17:25, 23:25, 13:25).
Po zwycięstwie z Centrostalem,
sopocianki
pokonały zawodniczki z

Rumi. Mecz był wyrównany, zwłaszcza w pierwszych
dwóch setach.
W Sandeco EC Wybrzeże TPS grają: Dorota Pykosz (kapitan zespołu),
Daria Szyjkowska, Ewelina Toborek, Karolina
Labudda,
Aleksandra
Szymańska,
Weronika
Hudima, Izabela Hohn,
Ewelina Mikołajewska,
Anna Brodacka, Michalina Jagodzińska, Aleksandra Theis, Małgorzata Piątkowska, Justyna
Orda.
AK.
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W obiektywie

Oblicza
zimy
Zimowa aura wyprzedziła
kalendarz. Zaatakowała śniegiem i mrozem, dając się nam
mocno we znaki. O tym, że
zima jest dokuczliwa i uciążliwa wiemy wszyscy, ale tylko
niektórzy zauważają również
jej uroki.
Jeśli akurat nie sypie gęsty śnieg i nie wieje lodowaty wiatr, warto wybrać się
na spacer i rozejrzeć wokół.
Wówczas zauważymy, że zimą
bywa pięknie, m.in. w centrum
Rumi, gdzie zrobiliśmy te zdjęcia.
Fot. Anna Kuczmarska

Jak co roku, w Centrum im.
św. Siostry Faustyny Caritas w
Rumi odbył się kiermasz wspaniałych świątecznych ozdób,
stroików i upominków, przygotowywanych przez osoby niepełnosprawne pod kierunkiem
instruktorów placówki. Można
REKLAMA
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Fot. Radosław Wyrębiak
było na nim kupić kolorowe i
błyszczące przedmioty, wykonane z dużą precyzją, oryginalne i
niepowtarzalne, a do tego niedrogie. Mieszkańcy Rumi chętnie
skorzystali z takiej możliwości,
a zebrane pieniążki bardzo przydadzą się rumskiej placówce.

