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Noc świętych

to jedno z najważniejszych
świat narodowych.
O uroczystościach, zaplanowanych w Rumi z okazji
93. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości piszemy na str. 2

Podatki w górę
Podwyżkę podatku od nieruchomości, oznaczającą wzrost stawek od ok. 10 do ponad 15 procent
uchwalili radni Platformy Obywatelskiej oraz Gospodarności, na wniosek burmistrza Rumi. Kluby
Samorządność i PiS głosowały przeciw tak drastycznej podwyżce.
- To skok na kasę mieszkańców i przedsiębiorców – powiedział radny Janusz Wolański, w imieniu klubu Samorządność. – Do przyjęcia byłaby ewentualnie podwyżka
uwzględniająca stopień inflacji. Tymczasem proponuje się
gwałtowny wzrost, którego nie możemy zaakceptować.
Inny radny Samorządności, Bogdan Formella zwrócił
uwagę, że decyzje rumskiej PO nijak się mają do programu
tej partii.
- Platforma Obywatelska w Rumi podnosi podatki, trzeba to jasno powiedzieć - stwierdził radny Formella.
Radni PO tłumaczyli, że podwyżka jest konieczna tym
bardziej, ze w poprzedniej kadencji nie podnoszono podatków, a pieniądze w miejskiej kasie są potrzebne.
str. 3

Milion na szkoły
Milion złotych z budżetu miasta przeznaczono na
dalsze prace w rozbudowywanych szkołach podstawowych nr 1 i nr 6.

Przedstawienie o wszystkich świętych, marsz przez miasto, msza święta oraz pokaz sztucznych ogni – to wszystko miało miejsce w Rumi podczas niezwykłej nocy w wigilię dnia Wszystkich Świętych.
W tym wydarzeniu uczestniczyła przede wszystkim młodzież z Rumi i Redy, ale również dorośli oraz księża z
dekanatu rumsko-redzkiego, z dziekanem ks. Włodzimierzem Kozłowskim na czele. Uczestnicy marszu nieśli z
kościoła Krzyża Świętego do kościoła św. Jana z Kęt relikwie piętnastu świętych.

str. 9

Rumscy radni podjęli taką decyzję większością głosów,
na wniosek burmistrz Elżbiety Rogala–Kończak. Jej
zastępca, Ryszard Grychtoł wyjaśniał na sesji, że pieniądze potrzebne są na prace zabezpieczające obie inwestycje przed zimą oraz zapewniające dalsze funkcjonowanie obu szkół. Odpowiadając na pytania radnych opozycji,
burmistrz Grychtoł tłumaczył, że inwentaryzacja w obu
szkołach dobiega końca, a równocześnie przygotowywane
są materiały przetargowe. Za ok. dwa tygodnie zostaną
wyłonieni nowi wykonawcy inwestycji. R. Grychtoł nie
potrafił (albo nie chciał) odpowiedzieć na pytanie, ile miasto musi zapłacić firmie Wasko za wykonane prace.
Przypomnijmy, że chodzi o dokończenie dwóch przerwanych inwestycji. Burmistrz Rumi zerwała umowę z dotychczasowym wykonawcą robót w szkołach nr 1 i 6 z powodu niewywiązywania się z terminów realizacji rozbudowy placówek.
Pisaliśmy o tym szeroko w poprzedniej „GR”, dostępnej
na naszej stronie: www.gazetarumska.pl

Największa frekwencja w Rumi
Głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, które odbyło się 9 października br. przebiegło w Rumi spokojnie. To, co wyróżnia nasze
miasto to najwyższa w powiecie wejherowskim
i jedna z najwyższych w okręgu gdyńsko-słupskim frekwencja, która wyniosła 59,49 procent.
Oznacza to, że na 36 105
uprawnionych wyborców ważne głosy oddało 21 478 osób.
Średnia frekwencja w całym
okręgu wyniosła 51,2 proc., w
powiecie wejherowskim 52,8,
a w samym Wejherowie 50,02.
Tak jak w całym kraju,
większość wyborców w popar-

ła Platformę Obywatelską, na
którą w Rumi oddano 11 201
głosów (53,95 proc.), z których
połowę otrzymała kandydatka z Rumi - Krystyna Kłosin.
Na listę Prawa i Sprawiedliwości zagłosowały 5 134 osoby
czyli 24,7 proc. wyborców.
Ruch Palikota otrzymał

w naszym mieście 2007 głosów (9,6 proc.), Sojusz Lewicy
Demokratycznej zdobył 1 260
głosów (6,07 proc.), a Polska
Jest Najważniejsza – 680
(3,28 proc.). Na Polskie Stronnictwo Ludowe głosowało 389
osób (1,8 proc.); natomiast
na Polską Partię Pracy-Sierpień’80 - 92 osoby (0,44 proc).
Spośród kandydatów do
Sejmu w okręgu gdyńsko-słupskiego (obejmującego Rumię),
posłami zostało 14 osób.
Nasi reprezentanci w Sejmie to posłowie PO: Marek

Biernacki, który w sumie
otrzymał 66 019 (w Rumi
2 435), Kazimierz Plocke –
18 452 głosów (w Rumi 546),
Zbigniew Konwiński – 18
548 (29), Krystyna Kłosin
– 16 187 głosów (w Rumi
5 559), Jerzy Budnik - 8
546 (w Rumi 319), Tadeusz
Aziewicz - 14 013 (498), Stanisław Lamczyk - 12 664
(31) oraz Teresa Hoppe 7552 (204).
Wybraliśmy również posłów PiS. Sa to: Janusz Śniadek - 26 440 głosów (w Rumi

1242), Jolanta Szczypińska
– 19 819 (751), Dorota Arciszewska-Mielewczyk – 18
088 (826) oraz Jarosław Sellin 9 932 (1003).
Poza tym z naszego okręgu do Sejmu dostali się: Leszek Miller, SLD - 18 038
(w Rumi 719) oraz Robert
Biedroń z Ruchu Palikota 16 919 (729).
Wśród kandydatów na senatorów największe poparcie
w Rumi uzyskał Kazimierz
Kleina z PO, otrzymując 12
042 głosów.

W setną
rocznicę
W sobotę, 26 listopada
o godz. 9.00 rozpoczną się
uroczystości z okazji stulecia
urodzin ks. Stanisława Ormińskiego, który 50 lat temu
rozpoczął działalność w Rumi.
W kościele NMP Wspomożenia Wiernych zaplanowano wystawę, sympozjum,
mszę św., a na zakończenie
o godz. 19.00 – wielki koncert chóru „Lira” z towarzyszeniem Gdyńskiej Orkiestry Kameralnej.

AKTUALNOŚCI

11 Listopada
Świętowanie Dnia Niepodległości w Rumi rozpocznie się
dzień wcześniej. 10 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Stoczniowców odbędzie się uroczyste spotkanie.
Na program artystyczny i poczęstunek burmistrz Rumi,
dyrekcja szkoły i młodzież zaprosili rumskich kombatantów.
Również 10 listopada o godz. 19 w Domu Kultury SM
„Janowo” odbędzie się Biesiada Niepodległościowa w wykonaniu Orkiestry Świętojańskiej z towarzyszeniem Chóru
Świętojańskiego.
11 Listopada rumianie mogą uczcić Święto Niepodległości poprzez udział w uroczystej mszy św. w intencji
Ojczyzny, z udziałem władz miasta i pocztów sztandarowych. Rozpocznie się ona o godz. 11 w kościele św.
Józefa i św. Judy Tadeusza.
Po tej uroczystości delegacje będą składać kwiaty i
wieńce w miejscach pamięci narodowej: o godz. 12 na
cmentarzu w Łężycach, a o godz. 12.30 przed pomnikiem J. Wybickiego i H. Derdowskiego, przy obelisku
na ul. Chełmińskiej i na cmentarzu przy kościele Św.
Krzyża (na mogiłach żołnierzy oraz Hipolita Roszczynialskiego).
Tego samego dnia o godz. 17 w sali hotelu „Falko”
odbędzie się koncert Pieśni Polskich i Patriotycznych w
wykonaniu Chóru Św. Cecylii.
W Domu Kultury SM „Janowo”, również 11 listopada
o godz. 17 wystąpi zespół Sztywny Pal Azji z koncertem
„Nie gniewaj się na mnie Polsko”.

Gratulacje ponad podziałami
Podczas ostatniej sesji
przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Piątkowski
poinformował radnych, że
w swoim i ich imieniu wysłał gratulacje do posłów:
Krystyny Kłosin i Jerzego
Budnika (oboje z PO) w
związku z wygraną w wyborach. Radny Andrzej Januszewski zwrócił uwagę,
że do Sejmu odstało się kilkoro posłów z okręgu gdyń-

sko-słupskiego i nie rozumie, dlaczego Rada Miejska
Rumi składa gratulacje wyłacznie posłom Platformy.
- W tej sprawie powinniśmy być ponad podziałami
politycznymi – powiedział
radny Januszewski, a przewodniczący Piątkowski zapewnił, że gratulacje zostaną wysłane do wszystkich
nowych posłów z naszego
okręgu.
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Rumia nadal poza GOM
W
październikowym wydaniu „Gazety
Rumskiej” informowaliśmy o sesji nadzwyczajnej, zwołanej na
wniosek klubu Samorządność w sprawie
przystąpienia
Rumi
do
stowarzyszenia
Gdański Obszar Metropolitalny.

Sprawa pozostaje jednak
nierozstrzygnięta,
ponieważ dwukrotne głosowanie
na sesji zakończyło się remisem.
Przeciw przystąpieniu
Rumi do GOM głosowała
większość radnych Platfor-

my Obywatelskiej, mimo,
że liderzy tej partii w regionie są inicjatorami i zwolennikami GOM. Przeciwna przystąpieniu do GOM
była też burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak.
Tuż po sesji nadzwyczajnej o stanowisko w tej sprawie zapytaliśmy starostę J.
Reszke, przewodniczącego
Klubu PO J. Chmielewskiego, burmistrz E. Rogala-Kończak oraz posłankę
PO K. Kłosin. Na nasze pytania, wysłane pocztą elektroniczną, odpowiedział tylko starosta wejherowski, o
czym gazeta poinformowała Czytelników.

Posłanka Krystyna Kłosin:
jestem za tą ideą
- Jako Poseł na Sejm
RP popieram inicjatywy
mające na celu zintegrowane podejście do rozwoju
obszarów
metropolitarnych. To w nich kumuluje
się potencjał intelektualny, społeczny, techniczny i
innowacyjny. Współpraca
i porozumienie prezydentów, burmistrzów, samorządów miast, powiatów
i gmin w zakresie najlepszego
wykorzystania
walorów regionu dla potrzeb mieszkańców jest
nieodzownym elementem
funkcjonowania
danego
obszaru, koordynowania
rozwoju i prowadzenia
długofalowej
polityki.
Dzięki niej można doprowadzić do pozyskania
wsparcia dla projektów
realizujących
strategie
rozwoju, by sprostać konkurencji w skali kraju i
Europy.
Pozwoli to m.in. na
wprowadzenie zintegrowanego transportu, efektywniejszych
systemów
infrastruktury technicznej i gospodarki komunalnej, możliwości działania
uczelni wyższych na całym obszarze, przy jednoczesnym ograniczeniu
ekspansji na tereny ważne
z przyrodniczego punktu
widzenia. Obowiązuje zasada „duży może więcej”.
W Ustawach o samorządzie
gminnym
(Dz.U.2001.142.1591
z
pózn. zm.) i powiatowym
(Dz.U.01.142.1592 z pózn.
zm.) przewidziano możli-

Już po ukazaniu się artykułu otrzymaliśmy stanowisko burmistrz Elżbiety
Rogala-Kończak, która brak
odpowiedzi tłumaczyła brakiem czasu w tamtym okresie. Również z opóźnieniem
przekazała swoją wypowiedź
w tej sprawie poseł Krystyny Kłosin, która przeprosiła i wyjaśniła, że pytanie nie
dotarło do niej na czas.
Oba stanowiska zamieszczamy poniżej. Przypominamy też wypowiedź
przewodniczącego
klubu
Samorządności RM, Kazimierza Klawitera, który
na sesji przekonywał pozostałych radnych do podjęcia

pozytywnej decyzji w tej
sprawie.
Przypomnijmy, że do
przystąpienia do GOM namawiał również Florian
Mosa, przewodniczący klubu PiS.
Mimo, że kluby radnych
Gospodarności i PO zajęły
przeciwne stanowisko (zdecydowanymi przeciwnikami idei są ich liderzy, Tadeusz Piątkowski i Józef
Chmielewski), jeden z
radnych PO, Michał Pasieczny głosował za przystąpieniem Rumi do GOM,
a inny – Piotr Labudda
wtrzymał się od głosu.
AK.

Burmistrz
Elżbieta Rogala-Kończak:
chybiony pomysł

wość tworzenia przez te
jednostki samorządu terytorialnego
związków,
porozumień i stowarzyszeń. Takie uprawnienie
JST wynika także z Konstytucji RP, art. 171 ust.
1: „Jednostki samorządu
terytorialnego mają prawo zrzeszania się.” W poprzedniej kadencji Sejmu
składałam interpelację w
tej sprawie.
Na to pytanie, czy PO
popiera tę ideę mogę odpowiedzieć tylko za siebie. Jestem „za” ideą
tworzenia obszarów metropolitalnych. Należy jednak odpowiednio wyważyć
priorytety oraz dopracować stanowisko, by wynegocjować rozwiązania satysfakcjonujące wszystkie
strony.
Nie należy obawiać się
zagrożenia utraty tożsamości i niezależności
małych miast i gmin w
związku z funkcjonowaniem w ramach obszaru
metropolitalnego. Wręcz
przeciwnie,
współpraca
ułatwi
funkcjonowanie
mniejszych jednostek np.
przy finansowaniu niektórych przedsięwzięć.
Decyzja o przystąpieniu
do Stowarzyszenia należy
do Samorządu i jako Poseł
nie mam na nią wpływu.

- Osobiście uważam,
że formuła stowarzyszenia jest chybionym
pomysłem i dotychczasowe
doświadczenia,
dotyczące współpracy w
rozwiązywaniu konkretnych problemów poprzez
powoływanie związków
międzygminnych
(np.
Metropolitalny Związek
Komunikacyjny, czy Komunalny Związek Doliny Redy i Chylonki) albo
spółek celowych( OPEC,
PEWiK czy Ekodolina)
jest lepszą drogą.
W takich strukturach
udało nam się zdobyć
bardzo duże środki finansowe na modernizację i

rozbudowę, a w Ekodolinie
nawet na budowę.
Dyskusje nad tym jakie
problemy chcemy rozwiązywać razem można nadal
toczyć w ramach Rady Metropolitalnej. Tam właśnie
powstał pomysł związku
komunikacyjnego,
który
został powołany, czy wspólnego dla Gdańska, Gdyni i
Sopotu systemu zarządzania ruchem, który właśnie
jest w końcowej fazie przygotowania.

Radny Kazimierz Klawiter:
Rumia w centrum metropolii
- Sprawa jest długo dyskutowana w Rumi, dlatego
jesteśmy bogatsi w wiedzę.
Latem odbyło się spotkanie
z prezydentem Adamowicza
oraz drugie, na którym gościł
prezydent Szczurek, przeciwnik formuły Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.
Moim zdaniem powinniśmy być obecni tam, gdzie
rozstrzygają się sprawy
metropolii, a więc również
Rumi. Tym bardziej, że nasze miasto leży w centrum
powstającej metropolii i
ma szansę znaleźć się w
jej rdzeniu. Zdecydowanie
lepiej być w centrum działań, niż na ich marginesie.
Powinniśmy uczestniczyć
w stowarzyszeniu, bo jest

to formuła współpracy w
obszarze aglomeracji, nastawiona na harmonijne
współdziałanie.
Końcowym efektem tych działań będzie wymuszenie na
parlamencie ustawy o metropolii.
Ważne są też skutki finansowe. Najbliższe finansowanie z Unii Europejskiej skierowane będzie na
obszary metropolitalne. To
one będą skutecznie ściągać środki finansowe.
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Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Kontrola radnych
w rumskim MOSiR
Komisja
Rewizyjna
Rady Miejskiej przeprowadziła kontrolę w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji, a przewodniczący tej
komisji, Piotr Labudda
odczytał na sesji sprawozdanie z kontroli. Okazało
się, że członkowie Komisji
Rewizyjnej mają szereg
zastrzeżeń do funkcjonowania MOSiR, dotyczących
zarówno prowadzonej dokumentacji i nadmiernych
wydatków, jak i niezadowalającego utrzymania obiektów sportowych, zbyt dużej
liczby zatrudnionych osób,
a także niedostatecznych
działań promocyjnych.
Przewodniczący P. Labudda odczytywał liczne zalecenia komisji, skierowane
do kierownictwa ośrodka.
Znalazł się w nich postulat o obniżenie cen wynajmu hali sportowej tak, aby
była ona bardziej dostępna
dla mieszkańców i klubów
sportowych.

Z odczytanej przez zastępcę burmistrza Marcina
Fuchsa odpowiedzi dyrektora MOSiR Jana Nowickiego wynika, że nie zgadza
się on z wynikami kontroli i
zarzutami komisji. Zdaniem
J. Nowickiego, ocena komisji jest dla pracowników
ośrodka krzywdząca.
P. Labudda ubolewał na
faktem, że Komisja Rewizyjna nie miała okazji zapoznać
się przed sesją z pismem dyrektora Nowickiego. Zastępca burmistrza R. Grychtoł powiedział, że dokument był do
wglądu w urzędzie, a stanowisko dyrektora daje wyczerpującą odpowiedź na wiele
punktów sprawozdania.
W trakcie dyskusji radny
Klawiter wyraził uznanie
dla trudnej pracy Komisji
Rewizyjnej, a P. Labudda
wyjaśnił, że poszczególne
zapisy sprawozdania były
głosowane, ostateczna zaś
forma jest wynikiem kompromisu członków komisji.

I PO demokracji…
Jak się można było spodziewać, w rumskiej PO, podobnie
jak i w tej ogólnopolskiej, demokratyczne abecadło obowiązuje
tylko wtedy, gdy wszyscy zgadzają się z wytyczoną linią partii i
jej wodzem. U zarania powstawania tej formacji politycznej (a
może i każdej!) miało być inaczej – demokratycznie, tylko kto o
tym już pamięta.
Do demokracji dążymy, ale później jako społeczeństwo dajemy się wykorzystywać, dajemy sobie bezkarnie pluć w twarz, a
konsekwencje tego wycieramy chusteczką.
Startując w wyborach radny Labudda zapewne myślał, że
trafił do demokratycznego i prawego grona. O pseudodemokratycznych zasadach przekonał się już po roku swojej pracy
w Radzie. Nie wtedy, gdy był potrzebny w kampanii wyborczej i
jeszcze wcześniej, przy okazji walki burmistrza z większościową
koalicją w Radzie Miasta w sprawie rozbudowy SP 1. Co wyszło z
tego „zwycięstwa” i dopięciu swego przez burmistrza, widać na
opustoszałej budowie.
Teraz gdy radny Labudda dostaje po łapkach. Gdy radny wytyka
błędy i zaniechania (m.in. oceniając stan rumskiego MOSiR-u), kiedy
ma inne zdanie, jest karany usunięciem z klubu Platformy. Przestał
być przyjacielem, bo nie chce słuchać rozkazów. Tak wygląda demokracja w wydaniu Platformy Obywatelskiej. Z jednej strony słyszymy,
że każdy może mieć własne zdanie, a tymczasem kto się przeciwstawi,
kto nie podporządkuje się decyzjom prominentów, ten na samo dno.
Już to kiedyś w Rumi przerabialiśmy. Odgórne decyzje w
sprawach lokalnego samorządu i zawieranych koalicji (chodziło
wtedy o współpracę PO i PiS, funkcjonującą także w innych samorządach), a także wtrącanie się w działania rumskich członków
Platformy sprawiły, że z partii musiało odejść siedmioro radnych
PO. Utworzyli Klub Radnych Niezależnych w rumskiej Radzie
Miasta, a miejskie demokratycznie wybrane struktury partii
zniszczono i zmieniono totalnie podporządkowane.
Decyzją „z góry” zamiast jednego, powstały cztery koła PO.
Po trzech latach działacze powiatowych struktur Platformy wypowiadają się w prasie, że to nie był dobry pomysł, choć sami do
tego dołożyli ręki. Teraz znowu trzeba wprowadzać porządek,
oczywiście odgórnie.
Kibic

O TYM SIĘ MÓWI

Drastyczna podwyżka podatków od nieruchomości

Skok na kasę mieszkańców
Tak określili podwyżkę podatku od nieruchomości radni klubu Samorządność. Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak wnioskowała pierwotnie o wzrost
przyszłorocznych podatków od nieruchomości w Rumi o 15,9 procent. Podczas
sesji w dwóch punktach wniesiono autopoprawkę, przez co stawka za budynki przeznaczone na działalność gospodarczą oraz na działalność pożytku publicznego wzrośnie o 10,7 proc. Uchwałę o podwyższeniu stawek podatków w
mieście podjęli większością głosów radni Platformy Obywatelskiej oraz radni
Gospodarności. Kluby Samorządność i PiS były przeciw tak drastycznej podwyżce.
- To skok na kasę mieszkańców i przedsiębiorców
– powiedział radny Janusz
Wolański, przedstawiając
stanowisko klubu Samorządność. – Do przyjęcia
byłaby ewentualnie podwyżka uwzględniająca stopień inflacji. Tymczasem
proponuje się gwałtowny
wzrost, którego nie możemy zaakceptować.

WCZEŚNIEJ
NIE PODNOSILI

Zarówno zastępca burmistrza Ryszard Grychtoł, jak i przewodniczący
klubu PO, Józef Chmielewski twierdzili, że podwyżka jest skutkiem zaniechania w poprzedniej
kadencji, Mający wówczas
większość w Radzie Miejskiej Radni Niezależni i
radni PiS nie podnosili

podatków. Dlatego teraz
konieczny jest radykalny
wzrost.
Powodem jest także podwyżka cen towarów i usług
i konieczność zbilansowania bieżących wydatków.

- Wypowiadam się jak
najbardziej na temat
–
przekonywał radny Klawiter. – Przecież nie dyskutujemy o hodowli pingwinów
na Antarktydzie, tylko o
finansach miasta!

TO NIE DYSKUSJA
O PINGWINACH

WBREW PROGRAMOWI

Radny Józef Chmielewski tłumaczył, że w przeliczeniu podwyżka oznacza zaledwie wzrost o 7 zł
podatku od 60-metrowego
mieszkania,
natomiast
efektem tej decyzji będzie
dodatkowe 1 mln 200 tys.
zł w miejskiej kasie. Innego zdania był radny Kazimierz Klawiter, który
przy okazji podwyżki podatków mówił o niegospodarności władz Rumi. Przewodniczący RM zarzucił
mu, że mówi nie na temat.

Radny Bogdan Formella z
Klubu Samorządność dziwił
się stanowisku PO w sprawie
podatków, bo nijak to się ma
do programu tej partii.
- Platforma Obywatelska w Rumi podnosi podatki, trzeba to jasno powiedzieć - stwierdził radny
Formella. – Wyliczyłem,
że chodzi o kwotę od 60 do
100 zł rocznie dla domku
jednorodzinnego. To dużo,
zważywszy, że taką decyzję podejmujemy w okresie
podwyżek różnych towarów
i usług.

- Program PO nazwałbym programem naprawczym – mówił radny Leszek
Kiersznikiewicz.
– Moi wyborcy oczekują ode
mnie odpowiedzialności, a
w mieście potrzebne są pieniądze na różne zadania,
m.in. na odśnieżanie.
Najbardziej dziwi, że za
podwyżką podatków od nieruchomości, która uderza
m.in. w przedsiębiorców,
głosowali obaj wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
Mieczysław Grzenia (PO)
i Henryk Grinholc (Gospodarność), którzy prowadzą działalność gospodarczą.
Na tej sesji zmieniono
też stawki podatków od
transportu, ale te wzrosły
minimalnie.
Anna Kuczmarska

W Platformie nie wszyscy są zgodni

Radny Labudda poza klubem PO
Radny Piotr Labuda,
przewodniczący
Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej,
został wykluczony z Klubu
Platformy Obywatelskiej.
Już wcześniej zdarzało się, że radny głosował
inaczej, niż koledzy z klubu. Na przykład w sprawie przystąpienia Rumi
do Gdańskiego Obszaru
Metropolitalnego,
Piotr
Labudda wstrzymał się od
głosu, chociaż większość
głosowała „przeciw”.
Okazuje się jednak, że
nie to było oficjalnym powodem wykluczenia radnego z
klubu PO.
- Na posiedzeniu Klubu
Radnych Platformy Obywatelskiej, przewodniczący
Józef Chmielewski postawił taki wniosek, ponieważ podpisałem się pod
listem mieszkańców ulicy
Podgórnej do wojewody
gdańskiego. Ten sam list

poparli podobno wszyscy
radni opozycji, chociaż kiedy ja składałem swój podpis, były tam tylko dwa
nazwiska – wyjaśnia Piotr
Labudda. – To oficjalny powód wniosku o wykluczenie
mnie z klubu. Decyzja zapadła większością głosów,
ale na posiedzeniu klubu
nie było jednego radnego.
Gdyby był, jestem pewien,
że wynik głosowania pozostałby
nierozstrzygnięty.
Ponieważ moim zdaniem
naruszono regulamin, mam
zamiar odwołać się od tej
decyzji członków klubu.
W rozmowie z reporterem „Gazety”, radny Labudda dodał, że podpisał się
pod pismem w sprawie ul.
Podgórnej z przekonaniem,
że trzeba pomóc mieszkańcom, bo mają rację.
- Gdybym miał świadomość, że grozi mi wykluczenie z klubu …zrobiłbym po

Piotr Labudda (z lewej) nie jest już członkiem klubu
PO w Radzie Miejskiej.

raz drugi to samo – dodał
radny.
Przypomnijmy, ze w
Klubie PO nie wszyscy są
zgodni w głosowaniach.
W sprawie przystąpienia
Rumi do GOM, Michał
Pasieczny głosował „za”,
wbrew woli większości
radnych PO. Dlatego pod-

czas ostatniej sesji, przy
uchwale dotyczącej podatków w klubie Platformy
wprowadzono
dyscyplinę
głosowania. Tym bardziej,
że radni PO nie byli w tej
sprawie zgodni. Dyscyplina
dotyczyła też głosowania w
sprawie zmian w budżecie.
Ak.
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W kościele NMP Wspomożenia Wiernych

Relikwie bł. Jana Pawła II
22 października, w pierwsze liturgiczne wspomnienie bł.
Jana Pawła II, w rumskiej parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych odbyła się niezwykła uroczystość. W podniosłej atmosferze, w obecności kapłanów i
wiernych, wprowadzono do kościoła relikwie Ojca Świętego Jana Pawła II.
Prawie miesiąc wcześniej, bo 26 września 2011
kard. Stanisław Dziwisz
przekazał parafii NMP
Wspomożenia Wiernych w
Rumi relikwie krwi błogosławionego Papieża.
W sobotę 22 października, odbyła się procesja, podczas której relikwie, niesione
przez młodzież wprowadzono uroczyście do świątyni.

Odprawiona została msza
święta, odbyło się także wieczorne czuwanie przy relikwiach. Przez całą niedzielę
23 października relikwie
były wystawione, a wierni
na każdej mszy św. modlili
się za Jego pośrednictwem w
różnych intencjach.
Projekt relikwiarza nieodpłatnie wykonał rumski
artysta, Eugeniusz Lade-

W RUMSKICH PARAFIACH
Uroczystość odpustowa

28 października w parafii
św. Józefa i Judy Tadeusza
w Rumi Zagórzu odbyła się
uroczystość odpustowa ś.
Judy Tadeusza. Parafianie
uczestniczyli w sumie odpustowej z procesją. Wzięli w
niej udział również księża
proboszczowie z niektórych
innych rumskich parafii.
Po mszy św. składano życzenia wieloletniemu proboszczowi parafii w Zagórzu,
ks. prałatowi Tadeuszowi
Gutowi, który tego dnia obchodził imieniny.

Koncert w kościele

W następną niedzielę,
20 listopada o godz. 16.00
w kościele św. Józefa i Judy
Tadeusza przy ul. Podgórnej
1 odbędzie się koncert w wykonaniu Teatru Otwartego z
Gdańska. „Dla swej ziemi macierzystej”- to tytuł koncertu
muzyki polskiej w wykonaniu: Jacka Szymańskiego –
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tenor, Floriana Skulskiego –
baryton, Dariusza S. Wójcika
– bas/recytacja/prowadzenie
oraz Anny Mikolon przy fortepianie.
Wstęp wolny, wspaniałe
wrażenia artystyczne gwarantowane.
Na koncert zaprasza parafia oraz Miejski Dom Kultury.

Pielgrzymka do Włoch

W parafii św. Jana z Kęt
organizowana jest 9-dniowa parafialna pielgrzymko-wycieczka do Włoch. W
dniach od 30 czerwca do
8 lipca 2012 zaplanowano pielgrzymkę na trasie:
Jezioro Garda, Piza, Florencja, Rzym, Watykan,
Padwa. W programie m.in:
uroczysta msza św. przy
grobie
błogosławionego
Jana Pawła II w Kaplicy
Świętego Sebastiana.
Informacje i zgłoszenia w zakrystii i sklepiku parafialnym.

mann. Przypomnijmy, że
ten sam rzeźbiarz jest autorem popiersia ks. S. Ormińskiego oraz ks. L. Gierosa.
Relikwie bł. Jana Pawła II
ma tylko kilka kościołów na
Pomorzu, m.in. jedna z parafii w Starogardzie Gd. W
powiecie wejherowskim relikwie krwi bł. Papieża trafiły także do zabytkowego
kościółka w Kostkowie. Ak.

Relikwie krwi bł. Jana Pawła II wniesiono do kościoła NMP Wspomożenia Wiernych podczas uroczystej procesji. 				
Fot. W. Hintzke

Jubileusz dyrygenta

Dyrygent Orkiestry Dętej przy parafii NMP
Wspomożenia Wiernych, Tadeusz Grucza obchodził jubileusz 25-lecia kierowania tym znanym
zespołem. Jeszcze dłużej, bo 35 lat pan Tadeusz
jest członkiem rumskiej orkiestry, dyrygowanej
kiedyś m.in . przez ks. Stanisława Ormińskiego.
Tadeusz Grucza, pochodzący z rodziny o bogatych muzycznych tradycjach, nie tylko przygotowuje jej repertuar i ćwiczy
z muzykami utwory, ale nauczył gry na instrumentach wielu
młodych ludzi.
Podczas uroczystej mszy świętej w kościele Wspomożycielki, na której zagrała orkiestra, Tadeuszowi Gruczy za jego
długoletnią pracę dziękował ks. proboszcz Kazimierz Chudzicki oraz parafianie. A jest za co dziękować, bo parafialna
orkiestra przygotowuje muzyczną oprawę wielu kościelnych
uroczystości, występuje z koncertami kolęd lub innych pieśni
religijnych. Ma w swoim repertuarze również wiele utworów
świeckich, niekoniecznie napisanych z myślą o orkiestrze dętej. Rumianie wiedzą, że Tadeusz Grucza i jego muzycy potrafią równie dobrze zagrać pieśni maryjne, jak i piosenki Abby
czy zespołu The Beatles. Muzycy z orkiestry prezentują takie
utwory m.in. podczas letnich koncertów w parku miejskim.
W przyszłym roku Orkiestra Dęta pod dyrekcją Tadeusza
Gruczy będzie świętowała 50-lecie działalności.
Przy okazji jubileuszu nie można zapomnieć, że to właśnie pan
Tadeusz razem z bratem Edmundem i kilkoma innymi członkami
orkiestry kultywują piękną rumską tradycję grania pieśni maryjnych na dachu parafialnego budynku. To dzięki nim w maju nad
Rumią rozbrzmiewają melodyjne dźwięki trąbek.
Panu Tadeuszowi życzymy dalszych sukcesów i zdrowia!

PARAFIE
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Noc Wszystkich Świętych

31 października w Rumi odbyła się Noc Wszystkich
Świętych „ Holy Wins”, przeznaczona głównie dla młodzieży z dekanatu redzko-rumskiego. Wzięli w niej udział
także starsi mieszkańcy Rumi i Redy, siostry zakonne i
księża.
Wieczorem, w wigilię
Wszystkich Świętych zorganizowano konferencję
w kościele Podwyższenia
Krzyża Św., połączoną z
przedstawieniem
świętych, a potem przez miasto przeszedł barwny i
rozśpiewany korowód.
Przedstawiciele wszystkich parafii w obu miastach,
a także kapłani z ks. dziekanem Włodzimierzem Kozłowskim, przeszli z kościoła Świętego Krzyża w Starej
Rumi do kościoła św. Jana
z Ket w Janowie. W Marszu Wszystkich Świętych

niesiono relikwie piętnastu
świętych i błogosławionych,
m.in. św. Jana Bosko i św.
Dominika Savio, św. Antoniego oraz bł. Jana Pawła II.
W janowskim kościele
relikwiarze ustawiono nieopodal ołtarza, przy którym
odprawiona została msza
święta z udziałem kilkunastu księży, w tym przedstawiciela Kurii Metropolitalnej
w Gdańsku. Młodzież i dorośli modlili się w niezwykłej
atmosferze, jaka panowała
tej nocy. Na koniec Eucharystii wszyscy otrzymali błogosławieństwo wraz z namasz-

czeniem świętymi olejami,
ale to nie było jeszcze ostatnie wydarzenie tej nocy.
Księża salezjanie, którzy razem z młodzieżą
byli inicjatorami niezwykłej nocy, przygotowali dla
wszystkich niespodziankę.
Na placu obok dawnej kaplicy odbył się efektowny
pokaz sztucznych ogni,
nagrodzony
oklaskami.
Uczestnicy marszu i mszy
świętej, rozeszli się dopiero po godzinie 23.00.
Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej
www.gazetarumska.pl.
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Przewodniczący Rady Miejskiej Na Podgórnej nadal niespokojnie
ma za nic mieszkańców Rumi

Problemy lokalowe
rumskich organizacji
Współpraca władz miasta z organizacjami pozarządowymi była głównym
tematem październikowych obrad
Rady Miejskiej Rumi. Radni apelowali
o rozwiązanie problemów lokalowych
organizacji w mieście.
Grażyna Bratnikow z
Urzędu Miasta poinformowała radnych o istnieniu w
Rumi ok. 70 organizacji, z
których 45 aktywnie współpracuje z urzędem i wnioskuje o finansowe wsparcie
w ramach otwartych konkursów ofert. Takich ofert było w
tym roku ponad 100, z czego
77 rozpatrzono pozytywnie.
Tyle umów podpisano z 43
organizacjami.
W sumie na działalność
edukacyjną, kulturalną, opiekę społeczną, ochronę zdrowia, organizację wypoczynku,
przeciwdziałanie uzależnieniom, działalność sportową i
inną z budżetu miasta wydano blisko 618 tys. zł.
Podczas dyskusji radni:
J. Staszewska, A. Kubina i B. Formella podkreślali, że organizacje w
Rumi mają kłopoty lokalowe. Brakuje miejsca, gdzie
mogłyby funkcjonować stowarzyszenia i kluby, korzystając nie tylko z pomieszczeń biurowych i adresu,
ale też z telefonu, faksu,
toalety itp. Takie miejsca
są w sąsiedniej Gdyni (nowoczesne centrum przy ul.
3 Maja) oraz w Wejherowie,
przy ul. Hallera.
Zdaniem radnego K. Klawitera można by wykorzystać w tym celu pomieszczenia w Urzędzie Miasta, nie
używane w godzinach popołudniowych. O takiej funkcji ratusza trzeba pomyśleć,
projektując nową siedzibę
władz miejskich. Radny apelował też o stworzenie regulaminu korzystania przez
organizacje z Miejskiego
Domu Kultury, bo obecne reguły są niejasne.

O głos w tej sprawie poprosiła Elżbieta Różycka
z publiczności, jako członkini jednego ze stowarzyszeń.
Tadeusz
Piątkowski
odmówił jej prawa głosu,
stwierdzając ostrym tonem,
że ta wypowiedź nie byłaby
zgodna z tematem dyskusji, co oburzyło niektórych
radnych. Gdy wstawili się
oni za mieszkanką miasta,
przewodniczący zarządził
przerwę.
Po przerwie radny Kazimierz Klawiter zauważył, ze osoba na urzędzie
powinna kierować się regulaminem, a nie sympatią lub antypatią. T. Piątkowski, który nie dopuścił
mieszkanki Rumi do głosu
stwierdził, że chciała ona
mówić nie na temat (!?).
Negatywny stosunek do
publiczności
przewodniczący RM zademonstrował
już na początku sesji. Na
zwróconą grzecznie uwagę,
że w ławach dla publiczności nie słychać wypowiedzi
radnych oraz prośbę o głośniejsze ustawienie mikrofonów, urzędniczka z Biura
Rady wstała, aby poprawić
nagłośnienie.
- Niech pani zostawi, jest
dobrze tak jak było – nakazał jej T. Piątkowski, ignorując prośby z sali.
Skandaliczne zachowanie przewodniczącego przeczy dobrym obyczajom, o
kulturze nie wspominając.
Sesje są otwarte dla mieszkańców, którzy mogą przysłuchiwać się obradom, ale
jak widać przewodniczący
Piątkowski ma za nic przysługujące im prawo.
AK.

Utrudnienia komunikacyjne

Powstanie parking
7 listopada br. rozpoczęła się budowa nawierzchni dużego parkingu obok targowiska miejskiego, pomiędzy ulicami Świętopełka i Dębogórską, wraz z dojazdem do ul.
Chełmińskiej. Zakończenie budowy planowane jest na 30
listopada 2011 r.
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Ważna droga z wybojami

O burzliwej dyskusji na temat budowy ulicy Podgórnej w Rumi pisaliśmy w
poprzednim wydaniu „Gazety”. Część mieszkańców jest przeciwna budowie ulicy według pierwotnego projektu, który został przez nich oprotestowany. Poza
tym właścicieli jednej z nieruchomości oburzyła publiczna wypowiedź burmistrza, dotycząca granicy ich działki. A na dodatek wszyscy są niezadowoleni
z faktu, że ta ważna choć nieutwardzona droga w czasie deszczu jest prawie
nieprzejezdna.
Wprawdzie kilka dni
temu wyrównano ulicę, ale
co jakiś czas w dołach zbiera
się woda. Podczas suchych
dni problem nie jest tak dotkliwy, ale gdy pada deszcz
i robi się błoto, trudno przejechać ulica Podgórną.
- A przecież podczas rozmów o budowie drogi władze miasta podkreślają, że
jest to bardzo ważne połączenie komunikacyjne –
przypominają mieszkańcy.

ZABRAKŁO DOBREJ WOLI

W dyskusji na temat planowanej budowy ulicy, mieszkańcy podkreślają, że inwestycja jest bardzo potrzebna,
jednak zabrakło dobrej woli
ze strony władz miasta. Problem pojawia się na najwęższym odcinku ul. Podgórnej
, gdzie w wypadku budowy
drogi trzeba wejść na prywatne posesje. Ich właściciele są
gotowi na pewne ustępstwa,
ale nie widzą konkretnych
efektów rozmów z przedstawicielami władz miasta.
Dlatego mieszkańcy ul.
Podgórnej napisali kolejne
pismo do wojewody pomorskiego, z prośbą o zajęcie
stanowiska w tej sprawie.

POWRÓT DO
DAWNEGO PROJEKTU

Burmistrz Rumi wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji
z funduszy unijnych (z tzw.
schetynówek), ale część
mieszkańców czuje się pokrzywdzona w tej sprawie.
Niektórzy radni przyznają rację protestującym
właścicielom nieruchomości na ul. Podgórnej, ale
burmistrz Rumi i większość
radnych koalicji PO – Gospodarności chce budować
tę drogę według przyjętego kilka lat temu planu.
Mimo, że w tamtym czasie
wojewoda pomorski uznał
skargi mieszkańców za
słuszne, a w konsekwencji
władze miasta przygotowały nową koncepcję przebiegu drogi, zaakceptowaną
przez mieszkańców

ZABIERAJĄ TYLKO
Z JEDNEJ STRONY

Obecny projekt, do którego wróciły władze miasta,
zakłada okrojenie dwóch
działek jest zbyt drastyczne, zwłaszcza, że po drugiej
stronie ulicy znajduje się
niezabudowany teren.
Mówiła o tym na sesji
mieszkanka domu jednorodzinnego przy ul. Podgórnej, Felicja Orzoł, podkreślając, że rozumie potrzebę
budowy drogi i konieczność
zabrania części prywatnych
gruntów, ale niech odbędzie się to sprawiedliwe, po
obu stronach ulicy.
Dodajmy, że pusty teren
na przeciw budynków nadal przypomina wysypisko
śmieci, chociaż pisaliśmy o
tym ponad miesiąc temu.

NIE SPRAWDZILI?

Nie bez powodu podczas wrześniowej sesji
Rady Miejskiej, radny Kazimierz Klawiter powiedział, że doszło do krzywdy
obywatelskiej. Apelował
o zdrowy rozsądek i kompromisowe
załatwienie
sprawy, ale argumenty
radnego opozycji, podobnie jak mieszkańców, nie
przekonują
burmistrza.
Elżbieta
Rogala-Kończak na sesji tłumaczyła,

że koncepcja akceptowana
przez mieszkańców jest
zbyt kosztowna.
Planowana inwestycja
spędza sen z oczu właścicielom mieszkań w budynku
„Costa”, ponieważ budowa
drogi oznacza zlikwidowanie niewielkiego skrawka
działki, dzielącego ich dom
od ulicy. Będzie ona przebiegać pod samym wejściem i oknami budynku.
Na zarzuty w tej sprawie burmistrz stwierdziła,
że ogrodzenie, postawione
przez firmę „Costa” przed
nowym budynkiem wielorodzinnym nie było zgodne
z warunkami zabudowy.
Zdaniem burmistrza to
„Costa” weszła na drogę, a
mieszkańcy budynku nie
sprawdzili, co kupują. Płot
przed ich domem to samowola budowlana.

URZĄD ZNAŁ GRANICE

Ta wypowiedź burmistrza Rumi oburzyła właścicieli wspomnianego budynku.
- To nieprawda. Urząd
Miasta Rumi, który wydał
decyzję o warunkach zabudowy, doskonale wiedział i
uzgadniał granice działki.
To był właśnie warunek
zabudowy – twierdzi Paweł Leszczyński, jeden z
właścicieli domu. - O tym,

że nasz budynek nie wszedł
na drogę, świadczy m.in.
mapa do celów informacyjnych, którą uzyskałem
w Starostwie Powiatowym
w sierpniu tego roku. Starałem się o nią, ponieważ
Urząd Miasta wydał zgodę
na budowę kanalizacji na
naszej działce, bez naszej
zgody.
Mieszkańcy
posiadają
również pismo firmy „Costa” z przed kilku lat, skierowane do burmistrza, w
którym jest informacja o
cofnięciu ogrodzenia w stosunku do pierwotnej granicy działki. Wynika z tego,
że deweloper przesunął
ogrodzenie tak, żeby droga była przejezdna, a nie
wszedł na drogę, jak twierdzi burmistrz.
- Urząd Miasta wraz
z nadzorem budowlanym
dokonuje odbioru obiektu.
Zapewne nie udałoby się
odebrać budynku, gdyby
deweloper bezprawnie zagrodził drogę – dodaje P.
Leszczyński.
A. Kuczmarska
Z ostatniej chwili:
Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, nie przyznano dofinansowania na tę
inwestycję. Budowa ulicy
Podgórnej stanęła więc pod
znakiem zapytania.

KONTROWERSJE
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Spółdzielcy dochodzą ZDANIEM CZYTELNIKÓW
swoich praw w sądzie Trudno dojechać do domu
We wcześniejszych wydaniach „Gazety Rumskiej” ukazywały się już
artykuły na temat sejmowych prac nad nowelizacją
ustaw spółdzielczych, tj.
ustawy Prawo spółdzielcze
i ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
Członkowie zrzeszeni w
licznych stowarzyszeniach
składali już do posłów na
Sejm RP poprzedniej kadencji swoje uwagi do tych
ustaw. Przepisy winny
być doprecyzowane tak,
aby spółdzielcy nie byli
zmuszani do składania
pozwów do sądów wobec
łamania ich praw przez
zarządy spółdzielni i rady
nadzorcze,
niereagujące
na takie bezprawne działania zarządów.
Według obowiązujących
przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarząd spółdzielni ma obowiązek przedłożyć pod głosowanie
na Walnym Zgromadzeniu
spółdzielni (odbywającym się
raz w roku), projekty uchwał
i poprawek do tych uchwał,
jeżeli zostały one złożone w
terminie i podpisane przez
ustawowo wymaganą liczbę
członków (minimum 10 osób).
Niestety, nie zawsze tak się
dzieje.
W SM „Janowo” w Rumi
zarząd tej spółdzielni po
raz kolejny (tak się dzieje
począwszy od 2009 roku),
odrzucił projekty uchwał
złożonych przez członków
na Walne Zgromadzenie
2011 roku. Było to działanie bezprawne, toteż sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Gdańsku, gdzie
pierwsza rozprawa odbę-

Lustracja
co trzy lata
W poprzednim wydaniu
„GR” (nr 8/83), w artykule „Lustracja jest fikcją”
wkradł się błąd.
W zdaniu: „Dotychczasowe lustracje są jedynie „odfajkowaniem” przez zarząd
spółdzielni
ustawowego
obowiązku poddania spółdzielni co 5 lat lustracji ...”
zamiast „co 5 lat” powinno
być „co 3 lata”.
Przepraszamy Czytelników i autorów informacji.

dzie się 29 listopada br.
Aktywni
spółdzielcy
otrzymali w tej kwestii
wsparcie Ministerstwa Infrastruktury, gdzie sprawa
trafiła za pośrednictwem
jednego z posłów, do którego m.in. spółdzielcy zgłosili
się z tym problemem.
Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury z
sierpnia br. brzmiała: „…
brak
szczegółowych
regulacji ustawowych
określających
skutki
niewykonania
przez
zarząd obowiązku przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie
na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał
i poprawek zgłaszanych przez członków,
nie wyklucza odpowiedzialności organów statutowych
spółdzielni
na zasadach ogólnych
określonych w Prawie
spółdzielczym”.
W dalszej części tego pisma czytamy, że „w przedmiotowej sprawie, tak jak
w każdym innym wypadku
działań organów spółdzielni niezgodnych z przepisami lub postanowieniami
statutu, członek może
dochodzić swoich praw
nie tylko na drodze postępowania wewnątrzspółdzielczego
przed
organem
określonym
w statucie spółdzielni,
ale również na drodze

postępowania przez sądami
powszechnymi,
stosownie do art. 32 Prawa spółdzielczego”.
Dalsza część pisma z Ministerstwa Infrastruktury jest
potwierdzeniem słusznych
działań członków spółdzielni i brzmi: „…rada każdej
spółdzielni jest nie tylko
uprawniona, ale także
ustawowo zobowiązana
m. in. do rozpatrywania
skarg na działalność zarządów i sprawowania nadzoru oraz kontroli działalności spółdzielni poprzez:
- dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez spółdzielnię
jej
zadań
gospodarczych,
ze
szczególnym uwzględnieniem przestrzegania
przez spółdzielnię praw
jej członków, oraz
przeprowadzanie
kontroli nad sposobem
załatwiania przez zarząd
wniosków organów spółdzielni i jej członków. (art.
46 Prawa spółdzielczego).
Członkowie spółdzielni
otrzymali też wskazówkę,
że dochodzenie przez nich
swoich praw od członków
rady i zarządu w przypadku nieprawidłowego działania tych organów – zależy jedynie od ich woli.
Do spraw nowelizacji ustawy i interpretacji
przepisów będziemy wracać w następnych wydaniach gazety.

Materiał przygotowany przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Obrony Praw
Członków i Mieszkańców Spółdzielni oraz Wspólnot
Mieszkaniowych Miasta Rumi

Nieutwardzone drogi na
obrzeżach miasta i na nowych osiedlach nikogo nie
dziwią, ale polna wyboista
droga w centrum miasta
to ewenement. Mieszkańcy
bloków nr 3 i 4 przy ul. Dąbrowskiego skarżą się na
dojazd do domu.
Chodzi o gminną drogę,
na którą wjeżdża się obok
poczty. Około 600 metrów
między pocztą a garażami do prawdziwe wertepy.
Dlatego wielu zmotoryzowanych mieszkańców dojeżdża do położonych w głębi bloków przez ul. Matejki.
Dodajmy, że to osiedle istnieje od 50 lat.

W pewnym momencie kończą się betonowe płyty, a
zaczynają wertepy.

Zaniedbany plac zabaw
Nasza
czytelniczka,
mama dwuletniej córeczki
apeluje o większą troskę
władz miasta o plac zabaw
w rumskim Parku Starowiejskim, w pobliżu Miejskiego Domu Kultury.
Zdaniem młodej mamy
to zaniedbane i niestety,
brudne miejsce.
Jak pisze mieszkanka
Rumi, ze zjeżdżalni wystają gwoździe, huśtawki całe
się kołyszą, teren nie jest
zabezpieczony przed psami,
biegającymi luzem.
Zresztą, nie tylko luzem.
Podobno właścicielom psów
zdarza się wyprowadzać
je właśnie na plac zabaw,
mimo tablicy z wyraźnym
zakazem. Trudno się dziwić,
że to oburza rodziców dzieci.
Czytelniczka prosi Straż
Miejską o zainteresowanie
się tym procederem.

Eksploatowany wiosną i latem plac zabaw jest już
zniszczony.
REKLAMA

Pożegnanie. Danuta Jutrzenka
Na początku października, po długiej chorobie,
zmarła Danuta Jutrzenka – wieloletnia mieszkanka Rumi, osoba znana, szanowana i lubiana.
Danuta Jutrzenka była społecznikiem. Aktywnie działała w samorządzie oraz w kilku organizacjach. Była
radną Rady Miejskiej Rumi w kadencji 2002- 2006, a
także działaczką Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego,
pełniącą w nim różne funkcje.
Była także, a może przede wszystkim szefową
Związku Emerytów i Rencistów w Rumi oraz współzałożycielką Stowarzyszenia „Pomóż sąsiadowi”.
Aktywna, życzliwa ludziom, uśmiechnięta – taką
Ją zapamiętają przyjaciele, znajomi, sąsiedzi i inni
mieszkańcy miasta, którzy mieli okazję zetknąć się z
panią Danusią.

7

KULTURA

XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej w Rumi
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Zabrzmiały chóry i organy
W połowie października odbył się w kolejny, XXIII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego, zorganizowany tym razem w setną rocznicę urodzin naszego salezjańskiego
kompozytora i twórcy Apelu Jasnogórskiego (1911- 1987). Honorowym
patronatem festiwal objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Chórzyści z Akademickiego Chóru Uniwersytetu Łódzkiego tuż po ogłoszeniu wyników cieszą się z otrzymanej nagrody.

Jana Borkowski, dyrygent zwycięskiego chóru z Bielska-Białej, który zdobył Grand Prix festiwalu.
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Jak co roku, odbyły się
dwa konkursy: muzyki organowej oraz zespołów chóralnych, w tym zespołów
kameralnych.
Dodatkową
kategorią był konkurs na
najlepsze wykonanie pieśni
religijnej w języku kaszubskim. Wszystkie przesłuchania i koncerty odbywały
się w kościele Najświętszej
Marii Panny Wspomożenia
Wiernych w Rumi.
W tym roku w rumskim
festiwalu wzięło udział 17
solistów, 6 zespołów chóralnych i 4 zespoły kameralne.
Organizatorem
festiwalu
jest Komitet Organizacyjny
Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Religijnej im.
Ks. Stanisława Ormińskiego
w Rumi pod kierownictwem
Elżbiety
Waśkiewicz.
Dyrektorem Festiwalu jest
Daniel Ptach, a dyrektorem artystycznym prof.
Roman Perucki, dyrektor Filharmonii Bałtyckiej.
Tradycyjnie, poza przesłuchaniami
konkursowymi,
organizatorzy i uczestnicy
festiwalu oddali hołd ks. S.
Ormińskiemu,
składając
wiązanki kwiatów przy jego
popiersiu na dziedzińcu kościoła.
Wielkim
wydarzeniem
tej
największej
impre-

Kamil Gadomski , najlepszy organista odbiera nagrodę z rąk R. Grychtoła, zastępcy burmistrza Rumi.

zy muzycznej w Rumi był
koncert galowy, w którym
usłyszeliśmy „Petite messe solennelle” Gioachino
Rossiniego w wykonaniu
Chóru „Camerata Nova”
ze Szczecina oraz Marty
Boberki - sopran, Doroty
Lachowicz - alt, Krzysztofa Kura - tenor, Andrzeja Klimczaka - bas,
Liliany Grobelny – fortepian i Romana Peruckiego – fisharmonia. Dyrygował Ryszard Zimak.
Po koncercie i uroczystej
mszy świętej pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza
Gocłowskiego,
ogłoszono wyniki konkursu.
Grand Prix festiwalu i
nagrodę Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
otrzymał Chór Akademii
Techniczno-Humanistycznej
z Bielska-Białej pod dyrekcją
Jana Borkowskiego.
Ten sam zespół zdobył
też I miejsce w kategorii „zespoły chóralne”, ex
aequo z Akademickim Chórem Uniwersytetu Łódzkiego pod dyrekcją Andrzeja
Ryłko i Aleksandry Ryłko. Łódzki Chór jest także
laureatem nagrody Starosty Powiatu Wejherowskiego, przyznanej za walory
artystyczne.

Nagrodę za najlepsze
wykonanie utworu obowiązkowego, czyli wspomnianej
„Modlitwy” ks. S. Ormińskiego, ufundowaną przez
ks. arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego przypadła w
udziale Chórowi Akademii
Techniczno-Humanistycznej
z Bialska-Białej.
Zespól wokalny Art’N’Voices z Wejherowa zdobył I
miejsce i nagrodę pieniężną, ufundowaną przez ks.
inspektora
Salezjańskiej
Prowincji św. Wojciecha za
wykonanie czterech utworów w kategorii zespołów
kameralnych. Wejherowianie otrzymali także nagrodę
za najlepsze wykonanie religijnej pieśni kaszubskiej „W
szteczku chleba” Witosławy
Frankowskiej, w aranżacji
Anny Rocławskiej.
Głównym laureatem Konkursu Muzyki Organowej
na XXIII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Religijnej
został Kamil Gadomski
z Akademii Muzycznej w
Gdańsku, który zajął drugie
miejsce (I miejsca nie przyznano).
Festiwal zakończył koncert laureatów.
AK.
Fot. Anna Kuczmarska,
Wojciech Hintzke

Hołd patronowi festiwalu w 100 rocznice jego śmierci
oddali m.in. organizatorzy konkursu: Elżbieta Waśkiewicz i Daniel Ptach (na pierwszym planie).

FOTOREPORTAŻ
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Wszystkich Świętych

We Wszystkich Świętych oraz następujący po nim Dzień Zaduszny mieszkańcy Rumi
odwiedzali cmentarze. Przy grobach bliskich modliliśmy się zwłaszcza 1 listopada. Tego
dnia na obu cmentarzach odbyły się uroczyste msze święte. Wieczorne modlitwy młodzieży na cmentarzu w Rumi organizowali jeszcze przez kilka dni księża salezjanie.
Wszystko to jest świadectwem naszej pamięci o zmarłych.
Fot. Wojciech Hintzke
REKLAMA

Tani-Fotograf.pl

Tel.: 502 178 344
N A S Z PA R T N E R
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Artystyczne przedsięwzięcia pary rumskich plastyków

W muzeum nie ma miejsca na nudę
Tylko do 13 listopada w Muzeum Miasta Gdyni można
oglądać wystawę prac rumskiego artysty Aleksandra Widyńskiego, zatytułowaną „Znaki Czasu”. Jednak w tej placówce jest więcej śladów artystycznej działalności Aleksandra Widyńskiego i jego żony Barbary. Ich dziełem jest
ekspozycja stała gdyńskiego muzeum, odwiedzanego nie
tylko przez mieszkańców Trójmiasta. O tym, jak wygląda
nowoczesna placówka, będąca chlubą Gdyni i w jaki sposób eksponowane są tam muzealne obiekty, zdecydowali
właśnie rumianie. To nie jedyne wspólne przedsięwzięcie
pary rumskich plastyków.
Prof. Aleksander Widyński, kierownik Katedry Specjalizacji Artystycznych na
Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz pracowni sztuki
włókna w tej katedrze, na
wernisażu wspomnianej wystawy obchodził 25-lecie pracy artystycznej.
Na gdańskiej uczelni i w
zaciszu własnej pracowni
(gdzie zajmuje się tkaniną
drukowaną i grafiką) pan
Aleksander pracuje sam, ale
działalność wystawienniczą
prowadzi wspólnie z żoną.

EKSPOZYCJE

Niedawny srebrny jubileusz ślubu świadczy nie tylko
o trwałości ich związku, ale
też o tym, że się rozumieją i
uzupełniają w pracy twórczej.
To dzięki żonie, Barbarze Badowskiej, rodowitej rumiance, Aleksander Widyński zamieszkał w naszym mieście.
Małżonkowie poznali się
na studiach plastycznych
w Gdańsku, na które Aleksander, absolwent Liceum
Sztuk Plastycznych w Lublinie, przyjechał z dalekiej
Lubelszczyzny. Oboje studiowali malarstwo, a po studiach otworzyli własną pracownię „Rysunek”.
- Od wielu lat pracujemy
dla muzeów, przygotowując wystawy czasowe lub
stałe ekspozycje – wyjaśnia
Barbara Widyńska. - Organizowaliśmy też wystawy
poza muzeami. W jednym i
drugim przypadku chodziło
o ciekawe, niebanalne zaprezentowanie eksponatów lub
prac artystów.

W SOPOCIE I W GDYNI

Wystawa w Muzeum Miasta Sopotu, poświęcona prof.
Józefie Wnukowej, była wydarzeniem roku. Właśnie taki
tytuł otrzymała ta ekspozycja,
przygotowana m.in. przez
Barbarę i Aleksandra Widyńskich. Kilkuosobowy zespół, z
którym pracowali, został wyróżniony prestiżowa nagrodą
„Sybilli”, przyznawaną przez
Ministerstwo Kultury i Dzie-
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dzictwa Narodowego. Odbierali ją na Zamku Królewskim
w Warszawie.
Rumscy plastycy, z pewnością dumni z tego wyróżnienia, jeszcze bardziej ucieszyli
się z wygrania ogólnopolskiego konkursu na urządzenie
i aranżację wnętrz Muzeum
Miasta Gdyni.

SZTUKA I HISTORIA

- W nowoczesnym budynku miała się znaleźć
ekspozycja
historyczna,
dotycząca międzywojennej
Gdyni, czyli budowy portu i
miasta – mówi Aleksander
Widyński. – Uzupełniliśmy
ją o akcenty związane z
życiem w PRL-u, wydarzeniami Grudnia 70 oraz z
„Solidarnością”. To było dla
nas duże i ciekawe wyzwanie. Efekt można zobaczyć,
zwiedzając muzeum.
Artyści musieli w tym
przypadku nie tylko zadbać o interesującą oprawę
plastyczną ekspozycji, ale
też zagłębić się w historię
Gdyni i zdobyć niezbędną
wiedzę.
Współpraca z Muzeum
Miasta Gdyni miała miejsce
już wcześniej, kiedy Barbara i Aleksander Widyńscy
zorganizowali dwie edycje
wystawy „Energia wody”.

ZAPOMNIANY
DWORZEC MORSKI

Oba wydarzenia artystyczne, a dokładnie ekspozycja prac na temat wody
(obrazy, grafika, filmy, zdjęcia), odbyły się w zapomnianych wcześniej wnętrzach
Dworca Morskiego przy ul.
Polskiej 1. Tego samego, w
którym wkrótce ma powstać
muzeum emigracji.
- Myślę, że nasze wystawy kilka lat temu zwróciły
uwagę władz miasta, muzealników, a także dyrekcji
gdyńskiego portu na ten
historyczny obiekt – mówi
pani Barbara. – Efektowny
hol i obszerna hala odpraw
na piętrze to znakomite

miejsce na ekspozycję, którą
tam obecnie zaplanowano.
Chodzi też o przypomnienie
bogatej historii i dawnej rangi tego obiektu. Mam nadzieję, że dworzec morski odzyska dawny blask.

MORSKIE OPOWIEŚCI

Zanim tak się stanie, para
rumskich plastyków przygotuje już kolejną wystawę.
Tym razem dotyczyć ona będzie archeologii podwodnej.
- Wprawdzie jeszcze nie
nurkowaliśmy, ale z pewnością musimy poznać wydobyte z dna morza eksponaty – mówi z uśmiechem
Aleksander Widyński. – W
powstającym na Długim Pobrzeżu w Gdańsku Ośrodku
Kultury Morskiej przygotujemy wystawę interaktywną,, stosując duże powiększenia, elementy dotykowe,
zmienne światła i dźwięki.
- Takie wystawy maja dziś
rację bytu – dodaje Barbara
Widyńska. – W muzeach nie
może być nudno. Wręcz przeciwnie, te placówki przyciągają zwiedzających m.in. dźwiękiem, światłem, ruchem.

WSPARCIE RUMSKICH
RZEMIEŚLNIKÓW

Warto dodać, że przedsięwzięcia artystyczne plastyków z Rumi, są realizowane
między innymi przez rumskich rzemieślników. Przy
każdej realizacji Widyńscy
współpracują z ta samą ekipą, czyli m.in. z Władysławem Grubbą (stolarstwo),
Henrykiem Syrockim (elektryka) i Przemysławem Antosiakiem (ślusarstwo). To

Barbara i Aleksander Widyńscy

dzięki nim powstają jednostkowe, niestandardowe elementy wystawiennicze.
Wracając zaś do wystaw,
jedna z nich poświęcona była
początkom Rocka n’ Rolla na
Wybrzeżu, i w Polsce, nieodłącznie związanym z postacią Franciszka Walickiego.
Inna dotyczyła ważnego dla
Gdyni tematu wojennych
wysiedleń. Ekspozycja krążyła po Polsce, trafiając nawet do Sejmu.
- Otwarcie wystawy w
budynku Sejmu w Warszawie miało miejsce 8 kwietnia
2010 roku – wspomina pani
Basia. – Obejrzeli ją m.in.
niektórzy parlamentarzyści,
którzy dwa dni później zginęli w katastrofie samolotu.
Dodajmy, że córka artystów, Agata Widyńska, nie
poszła w ślady rodziców i
nie zajęła się sztuką. Studiuje na AGH w Krakowie
geodezję oraz budownictwo.
Mieszka na drugim krańcu
Polski, ale planuje powrót
na Wybrzeże, ku zadowoleniu rodziców.
Anna Kuczmarska

Rumianie na wystawie w Gdyni, czyli Władysław
Grubba i Henryk Syrocki składają gratulacje Aleksandrowi Widyńskiemu. W głębi dyrektor Muzeum Miasta
Gdyni, Dagmara Opacka.

Oto, co na temat twórczości A. Widyńskiego powiedział prof. Stanisław Andrzejewski z Warszawy (prezentujemy fragmenty wypowiedzi):
„Sztuka Aleksandra Widyńskiego to „intelektualna gra”, do której Artysta zaprasza widza. Tworzy On bowiem własne kody kreskowe, które
są szyfrem dającym odbiorcy Jego sztuki możliwość wyboru, tworzy system w którym żadna z możliwości nie ma przewagi nad innymi, a każdy
wybór jest właściwy. Ten fenomenalny dar Artysty daje widzowi poczucie wolności, nie tworzy napięcia między właściwym a niewłaściwym
rozumieniem zakodowanego znaku.
Świat jest strukturą odniesień, ujętych jako całość. Aleksander Widyński włącza swoje znaki w ów system, odnosząc się do przeszłości i przyszłości. Jego sztuka jest medytacyjna. (...) Aleksander Widyński jest artystą świadomie wyznającym filozofię wolności. W zakodowanych znakach
zapisuje afirmację życia, jednocześnie stawia problem nieodwracalności i przemijania czasu. Czasowość, przemijanie, jest sensem egzystencji
każdego z nas. To w byciu tu i teraz rozgrywa się sens naszego życia.
Powtarzalność znaku jest charakterystyczna dla sztuki Widyńskiego. Obraz, czy to tkanina, czy grafika, celowo zakomponowany, jest jakby
raportem wzoru tkaniny. „Bez początku, bez końca, bez przeszłości, bez przyszłości”, to myśl, która sprawia, że Aleksander Widyński staje się romantycznym bohaterem egzystencjalnego rekonesansu.”

EDUKACJA

Gazeta Rumska, nr 9 (84), listopad 2011

Sukces dyrektor Lucyny Oglęckiej

Profesor oświaty z Rumi
Honorowy tytuł Profesora Oświaty, przyznawany przez kilkunastoosobową
Kapitułę na wniosek Kuratora Oświaty i Wychowania ma tylko 53 pedagogów w
całym kraju. W Trójmieście i okolicy są trzy takie tytuły. Jeden z nich otrzymała
niedawno Lucyna Oglęcka, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi.
Podczas
październikowej uroczystości z okazji
Dnia Edukacji Narodowej,
w Kancelarii Premiera w
Warszawie, dyrektor Oglęcka odebrała z rąk minister
Katarzyny Hall również
Złoty Medal za długoletnią
służbę, przyznany przez
Prezydenta RP.
Lucyna Oglęcka jest od
20 lat dyrektorem Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w
Janowie. Wcześniej pracowała tam jako wicedyrektor
i pedagog szkolny, w sumie
z tą placówką jest związana
prawie 25 lat. Z inicjatywy L.
Oglęckiej w 1997 roku obok
Szkoły Podstawowej nr 9 po-

wstało tam Liceum Ogólnokształcące.
- Rumia się rozrastała,
a po badaniach środowiska
okazało się, że jest taka potrzeba – wyjaśnia Lucyna
Oglęcka.
Tytuł, przyznany dyrektor Oglęckiej, jest najwyższym osiągnięciem w awansie zawodowym nauczyciela
i wiąże się z dużym dorobkiem, doświadczeniami, publikacjami.
- Obok pracy nauczyciela,
który ze względu na kontakt
z młodzieżą cenię sobie najbardziej, staram się pracować w środowisku lokalnym,
m.in. w samorządzie – mówi

dyrektor Oglęcka, która w
poprzedniej kadencji była
radną Rady Powiatu i przewodniczącą Komisji Edukacji. – Współpracuję z szerokim gronem osób, czerpiąc od
nich dobre wzorce, a także z
różnymi organizacjami i instytucjami. Działam w stowarzyszeniach oświatowych i
publikuję w wydawnictwach
ogólnopolskich artykuły na
tematy oświatowe. Myślę, że
właśnie to doceniła Kapituła,
przyznając mi tytuł.
Lucyna Oglęcka nie ukrywa, że sprawiło jej to dużo radości i satysfakcji, podobnie
jak wiele ciepłych słów, które
usłyszała z tej okazji od zna-

Goście w II LO w Rumi

jomych, rodziców, uczniów, a
przede wszystkim od pracowników szkoły i nauczycieli.
- To także ich zasługa, bo
na mój sukces składa się praca innych – twierdzi profesor
oświaty z Rumi. – Sukcesy
koleżanek i kolegów są dla
mnie mobilizujące. Cieszę się
też, ze mam z kim realizować
swoje pomysły i marzenia,
wprowadzać nowe rozwiązania, takie jak dzienniki
elektroniczne. Medal i tytuł
dają satysfakcję, ale jednocześnie zobowiązują do pracy
na określonym poziomie. Teraz nie mam wyjścia i muszę
temu wyzwaniu sprostać.
AK.

Rumianin na szczycie w Hanowerze

Z niemieckimi kolegami Turystyka jest jego pasją
Tradycją II Liceum Ogólnokształcącego jest wymiana młodzieży między szkołą w Rumi a Christoph Jacob Treu Gymnasium w Lauf w niemieckiej Bawarii.

Dominika Kruszyńskiego z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego spotkało wyróżnienie. Razem z ok. 50 uczniami i studentami z sześciu
państw wziął udział w Europejskim Szczycie Młodzieży w Hanowerze, poświęconym ekologii.
- Zostałem wytypowany
przez Zarząd Główny PTTK
w Warszawie – mówi Dominik. – Wcześniej razem z
moim kolegą Krystianem
Lipińskim
zdobywałem
nagrody na ogólnopolskim
konkursie krajoznawczym
„Poznajemy
Ojcowiznę”.
Dwukrotnie zajęliśmy w
nim pierwsze miejsce, za
prace o gdyńskich Kolibkach oraz o kapliczkach w
Rumi. Nasza nauczycielka

Pomysłodawcą i organizatorem wymiany jest wicedyrektor szkoły, nauczycielka języka niemieckiego,
Lucyna Penkowska, a finansowe wsparcie projektu
zapewnia polsko–niemiecka organizacja Deutsch –
Polnisches Jugendwerk.
Od 2005 roku licealiści
mają okazję uczestniczyć w
wyjazdach integracyjnych do
Niemiec. Zakwaterowanie u
niemieckich rodzin, udział
w
zajęciach
lekcyjnych
i sportowych, doskonalenie
umiejętności
swobodnego
porozumiewania się w języku niemieckim i angielskim,
poznawanie
niemieckich

obyczajów i tradycji - tak
w wielkim skrócie wygląda
program pobytu w Lauf. W
ramach rewizyty niemieccy
gimnazjaliści przyjeżdżają
do Rumi, uczestniczą w zajęciach szkolnych, poznają
polskie tradycje, zwyczaje,
zabytki i okolicę.
Niedawno rumscy licealiści gościli grupę niemieckich, zapewniając im takie
atrakcje, jak wyjazdy do
Gdańska i na Westerplatte,
do Sopotu, Malborka, Łeby
i Pucka. Integracji sprzyjała przejażdżka drezynami
w Kolbudach, zakończona
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek oraz spacer przez ru-

chome piaski w Słowińskim
Parku Narodowym w Łebie.
Dużym przeżyciem dla
niemieckich gości, mieszkających z dala od morza był
rejs po Zatoce Puckiej.
- Odwiedziny grupy
młodzieży niemieckiej ponownie umożliwiły naszym
uczniom sprawdzenie swoich umiejętności językowych– informuje Lucyna
Penkowska. - Dały również
szansę zawierania i pielęgnowania przyjaźni. Kilka
wspólnie spędzonych dni
obfitowały w niezapomniane przeżycia i ciekawe doznania. Za kilka miesięcy
znów się spotkamy!

i opiekunka koła turystycznego, pani Hanna Topolska pomagała nam przygotować się do konkursu.
Dominik nie tylko działa w Szkolnym Kole Krajoznawczym „Wagant”, ale
jest też jego prezesem. Poza
tym jest organizatorem turystyki, interesującym się
fotografią.
Do Niemiec pojechał w
siedmioosobowej grupie, w
której były dwie osoby z ramie-

nia PTTK. Jedną z nich był licealista z Rumi, drugą – jego
rówieśnik z południa Polski.
- Jechałem z pewnymi
obawami, jak sobie poradzę z kontaktami w języku angielskim, ponieważ
nie miałem okazji wypróbować moich umiejętności
zagranicą – mówi Dominik
Kruszyński. - Kilkudniowa
podróż okazała się bardzo
ciekawa i przyniosła wiele
nowych doświadczeń.
W programie było zwiedzanie Hanoweru, spotkania z niemieckimi politykami, wieczorek kulturalny,
podczas którego wszyscy
uczestnicy opowiadali o
swoich krajach. Rumianin
dobrze sobie radził i nawiązał nowe kontakty.
- Teraz rozmawiamy na
Facebooku – mówi Dominik
Kruszyński, który wspomina wspaniałą atmosferę
szczytu w Hanowerze.
Razem ze szkolnym
kolegą Krystianem przygotowują kolejną pracę w
ramach konkursu . Tym
razem tematem jest Swarzewo. Poza tym obaj są
uczniami trzeciej klasy,
więc przygotowują się do
matury.
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Interesujący świat bajek

Smerfy na trasie rajdu
III Rajd Fabularyzowany Świat Bajek, który odbył się w Rumi 1 października, był przeznaczony dla
dzieci w wieku 4-8 lat. Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Włóczykij przy
współpracy z Szkolnym Kołem Krajoznawczo – Turystycznym „Włóczykij”.
W tym roku dziewięć grup
dzielnych Smerfów (w sumie było
ich ok. 80) wraz z Nianią Smerf
szukały, porwanego przez Gargamela Smerfiątka. Po drodze
na dzieci czekały przygody. Na
koniec wszyscy świętowali przy
ognisku w Wiosce Smerfów.
Największą atrakcją na
mecie było pieczenie „węży z
kija” (słodkie ciasto drożdżowe
nawinięte na patyki). Tradycyjnie każdy smerf za wykazanie się wielką odwagą w uratowaniu maleństwa, otrzymał
pamiątkowy dyplom.
- Bardzo się cieszymy, że z
roku na rok impreza ta cieszy
się rosnąca popularnością –
mówi Paulina Zych, zastępca
prezesa SMT Włóczykij. - Myślimy już o kolejnych edycjach
oraz o poszerzeniu naszej oferty dla najmłodszych. PZ.
N A S Z PAT R O N AT

Jedna z drużyn rajdu na trasie.

„Włóczykij” ma 20 lat
Od 20 lat działa w Rumi
Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne
„Włóczykij” ,
funkcjonujące w strukturach
Oddziału PTTK w Gdańsku.
Koło, działające przy Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły
w Rumi liczy 42 członków, w
tym głównie uczniów, nauczycieli i absolwentów tej szkoły.
SKKT powstało w dawnej
Szkole Podstawowej nr 7 w Rumi
z inicjatywy Marii Tomczyk-Kaszuby. W 1999 r. opiekę nad
kołem objęła Danuta Sosnowska.
- Organizujemy szkolenia,
na Młodzieżowego Organizatora Turystyki – informuje
Roman Jałoza, prezes SKKT
„Włóczykij”. – Są również obozy,
na których uczniowie i studenci
uczestniczą w znakowaniu szlaków pieszych. Członkowie koła
zdobywają wysokie lokaty na
Ogólnopolskim Młodzieżowym
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym. W tym roku wraz z
Oddziałem Regionalnym PTTK
w Gdańsku byliśmy organizatorami finału tego turnieju.
Rumski „Włóczykij” organizuje wiele cyklicznych rajdów,

a także zimowe fabularyzowane rajdy piesze (razem ze
Stowarzyszeniem Miłośników
Turystyki w Rumi). To tylko
niektóre działania koła, bo
o wszystkich, ze względu na
ograniczone miejsce, nie jesteśmy w stanie wymienić.
Członkowie i sympatycy
SKKT Włóczykij świętowali dwadzieścia lat pracy koła
na terenie Wild West Ranch
w Dębogórzu. Ponieważ koło
ma rodzinny i przyjacielski
charakter, w takiej właśnie
atmosferze odbyła się zabawa,
połączona z zawodami. Rywalizacja była bardzo zacięta
i pełna emocji, a zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe kubki.
Każdy mógł obejrzeć pamiątki z licznych wędrówek.

POMORSKA GALA ŚLUBNA

Zapraszamy do udziału w JUBILEUSZOWEJ V POMORSKIEJ GALI ŚLUBNEJ, która odbędzie się 13 listopada w Hotelu „Faltom” w Rumi, pod patronatem „Gazety Rumskiej”.
Pomorskie Targi Ślubne nazwane Pomorską Galą Ślubną ma odróżniać od Targów przede
wszystkim jej forma: kameralne wnętrza hotelu, elegancja, wiele atrakcji i wartościowych
nagród, takich jak kosztowne suknie ślubne. W tym roku nie zabraknie również atrakcji w
postaci pokazów makijażu, tańca, najnowszych kolekcji sukni ślubnych, bielizny, garniturów
i dodatków ślubnych, a także występów artystów i konkursów.
Dodatkowym atutem jest możliwość porozmawiania z wystawcami w spokojnym miejscu
przy kawie, herbacie i kruchym ciasteczku.
Więcej na www.PomorskaGalaSlubna.pl

PROGRAM V POMORSKIEJ GALI ŚLUBNEJ

11.00 Uroczyste otwarcie Gali
11.30 Prezentacja pojazdów ślubnych (parking przed hotelem) oraz firm ślubnych
13.00 Występ zespołu Dolce Vita oraz zespołu Enjoy Life
13.30 Degustacja Tortu
14.00 Pokaz barmański - BarCocktail
14.30 Mini recital „Klasyka na Twoim ślubie”: Karolina Driemel - sopran.
15.00 Pokaz makijażu ślubnego - Studio Hanna Zyguła
15.30 Występ zespołu Dolce Vita
15.45 Występ zespołu Enjoy Life
16.00 Pokaz sukni Justin Aleksander, Sincerity, Sweetheart, fryzur - Studio Hanna
Zyguła oraz biżuterii Onyx Art, a także prezentacja bukietów ślubnych oraz biżuterii florystycznej - Agata Warmowska
16.30 Pokaz barmański - BarCocktail
17.00 Pokaz sukni CYMBELINE Paris, fryzur - Studio Hanna Zyguła i biżuterii - Onyx Art
17.30 Konkursy z nagrodami - losowanie nagrody głównej, sukni CYMBELINE Paris
18.00 Zakończenie Gali
Prowadzenie, nagłośnienie i światła: zespół Dolce Vita www.dolcevitaparty.pl
Dekoracja sceny - Agata Dekoracje - www.agatadekoracje.pl

NAGRODY:

Nagroda główna - suknia ślubna CYMBELINE Paris o wartości 5000 zł - www.cymbeline.com
Nagroda druga - suknia ślubna Sincerity o wartości 4000 zł - www.sinceritybridal.com
Nagroda trzecia - suknia ślubna o wartości 3000 zł ufundowana przez Salon Carmen
- www.saloncarmen.com.pl
Kompleksowa obsługa muzyczna Balu Weselnego w maju lub lipcu 2012 r. plus trzy wejścia
solistyczne w kościele na klarnet, saksofon sopranowy i altowy o wartość 5000 zł ufundowana
przez Zespół Muzyczny ENJOY LIFE ze Starogardu Gdańskiego,
Komplet bielizny Simone Perele o wartości 700 zł,
Komplet bielizny Implicite o wartości 300 zł
Biżuteria ślubna - ONYX Art, Biżuteria ślubna o wartości 600 zł - SilvArt
2 dekoracje na samochód o wartości każda po 150 zł - Agata Dekoracje
3 kupony rabatowe na dekorację sali o wartości każdy po 200 zł - Agata Dekoracje
2 karnety o wartości 250 zł każdy do wykorzystania w SPA w HOTELU SPA FALTOM
Kupon o wartości 250 zł - ZaproszeniaNaSlub.com
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Rumianie planują daleką i długą wyprawę

Azja w dziewięć i pół tygodnia
Każda nawet najdłuższa podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku. Pasją młodego małżeństwa z Rumi są podróże. Co najważniejsze, małżonkowie potrafią tę pasję realizować. Byli już w kilku ciekawych miejscach, skąd przywieźli piękne zdjęcia i ciekawe wspomnienia, a teraz planują kolejną i najdłuższą jak dotąd wyprawę.
W przyszłym roku chcą przemierzyć Azję, dokładnie w dziewięć i pół tygodnia.
Nie jest łatwo samodzielnie przygotować wielką podróż na sam „koniec świata”:
opracować plan, przygotować
ekwipunek, a zwłaszcza znaleźć na nią fundusze. Rumianie liczą na wsparcie sponsorów, a póki co, siedzą nad
mapami i przy komputerze.
O swoich dotychczasowych
podróżach i planach, Wiesława i Krzysztof piszą m.in.
na stronie internetowej, którą założyli.
- Nasze podróże rozpoczynają się od marzeń, od intensywnego planowania gdzie
jechać i dlaczego właśnie tam
– mówi pani Wiesława. - Doszliśmy do wniosku, że masowa turystyka, organizowana
przez biura podróży nie jest
dla nas. Komercja i pośpiech
skutecznie zaciera obraz kraju, który zwiedzamy i stwarza
wrażenie poruszania się po
sznurku za przewodnikiem.
Zdaniem
mieszkańców
Rumi, podróżowanie stało się
obecnie łatwiejsze niż kiedykolwiek. Polacy w większej
ilości krajów na świecie mogą
się poruszać bez wizy

CIEKAWOSTKI
I WSKAZÓWKI

Na stronie www.ludziepodrozuja.pl miłośnicy dalekich wypraw informują
przekazują
internautom
wskazówki, jak planować
wyjazd, co wziąć pod uwagę,
jak planować finanse, aby
nie popełniać niepotrzebnych
błędów.

„Z Neapolu do Pompei można dotrzeć pociągiem Circavesuviana kierunek Sorrento.
Cena 2,4 Euro. By zobaczyć
ruiny Pompei należy wysiąść
na stacji Pompei Scavi. Podróż trwa około 45 minut.
Bilet wstępu 11 euro. (...) Na
zwiedzanie warto poświęcić
około 2,5 godziny (dla niecierpliwych). Kolejne 20 minut
zajmuje podróż do Sorrento,
urokliwe miasteczko, które
po Neapolu robi niesamowite
wrażenie....” – tego rodzaju
praktyczne informacje można przeczytać pod adresem
www.ludziepodrozuja.pl.

WRAŻENIA I MARZENIA

Podróżnicy z Rumi dzielą się wrażeniami z dotychczasowych podróży, opisując m.in. Rzym, Neapol czy
Paryż. „Stolica Francji jest
fantastycznym miastem z
wielkimi przestrzeniami, z
wijącą się Sekwaną, nad którą możesz wsiąść na statek
wycieczkowy i płynąć przez
miasto, robiąc częste przystanki na zwiedzanie zabytków. Jest to miasto pełne
zieleni, gdzie nowoczesność
architektury miesza się z
klasyką...” – czytamy w internetowych relacjach.
- Gdy wspominam Paryż,
widzę od razu wieżę Eiffla,
która zrobiła na mnie największe wrażenie – mówi
pani Wiesława. - Imponujący
widok z góry, z dołu, z boku,
właściwie z każdej strony.
Urzekająca!

ZDECYDOWAŁ
PRZYPADEK

- Na naszej stronie można
przeczytać dziennik z wyprawy na Sri Lankę, która nas
oczarowała – wyjaśnia pan
Krzysztof. – Można także dowiedzieć się czegoś o naszym
najnowszym projekcie, który
nazwaliśmy „Azja w dziewięć
i pół tygodnia”. Strona jest
udoskonalana i uzupełniana
informacjami, zbieranymi na
bieżąco. Staramy się napisać o
miejscach, które dopiero mamy
zamiar zwiedzić. To element
naszych przygotowań.
Parze podróżników marzyła się nietuzinkowa wyprawa, która byłaby dłuższa
niż przeciętny urlop. Zaczęli
planować finanse na dwa
miesiące. W wyborze pomógł
przypadek.
- Szukaliśmy tanich lotów
do Azji – opowiada pan Krzysztof. - Traf chciał, ze Lufthansa
ogłosiła promocję na loty do
Singapuru. Znaleźliśmy tanie
bilety, a mając je w ręku zaczęliśmy planować trasę.

6,5 TYSIĘCY
KILOMETRÓW

Wiesława i Krzysztof liczą,
że uda im się przejechać 6500
kilometrów w ciągu ponad 2
miesięcy. Każda wyprawa powinna być poprzedzona wnikliwym planem finansowym.
Po żmudnych obliczeniach
okazało się, że na taką podróż
trzeba będzie zarezerwować
około 25–30 tys. zł.

- Najchętniej sprzedalibyśmy lodówkę... według rad
Cejrowskiego, ale nikt nie
chce jej kupić - śmieje się
pani Wiesia. - Pracujemy
więc jak szaleni i obracamy
każdą złotówkę dwanaście
razy, zanim ją wydamy. Realizacja marzeń wiąże się z
pewnymi konsekwentnymi
wyrzeczeniami.

POCIĄGIEM I SKUTEREM

Plan podróży zakłada
odwiedzenie
kilkunastu
bardzo ciekawych, ale odległych od siebie miejsc, do
których rumianie planują
dotrzeć pociągiem lub autobusem. Jeśli będzie taka
możliwość, chcieliby skorzystać z transportu drogą
wodną. Niektóre odcinki

podróży pokonają samolotem. Chcą również przetestować ruch uliczny, podróżując skuterem przez część
Wietnamu i Laosu.
Zaplanowali
dotarcie
m.in. do Kuala Lumpur, George Town, Hat Yai, Phuket,
Bangkoku,
Chanthaburi,
Chang Mai, Chang Rai, Luang Prabang, Vang Vieng,
Vientiane, Hanoi, Ha Long,
do Sajgonu, Phnom Penh,
Siem Reab oraz Pipet.

ŻYCIE ZMIENIA
PLAN PODRÓŻY

Wiesława i
Krzysztof
mieszkają w Rumi od kilku
lat. Nie żałują przeprowadzki z Gdyni do naszego miasta.

- Rumia nam się podoba,
jest tu spokojnie i bezpiecznie – twierdzą małżonkowie.
Pan Krzysztof pracuje
w firmie transportowej, a
pani Wiesława zajmuje się
szkoleniami i doradztwem
personalnym. Wieczorami
w domu planują swoją wymarzoną podróż.
Na swojej stronie internetowej napisali: „Zdajemy
sobie sprawę, że na miejscu
życie może zmienić nasz
plan podróży. Właściwie to
nawet trochę na to liczymy...”
A my liczymy na relację
z planowanej wyprawy w
„Gazecie Rumskiej”.
Anna Kuczmarska

Z dalekich i bliższych podróży pozostają wrażenia, wspomnienia i zdjęcia, prezentowane m.in. na stronie internetowej www.ludziepodrozuja.pl.
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ROZMAITOŚCI

W Dworku

Rodzinny festyn w parafii bł. E. Bojanowskiego

24 listopada o godz.
18.00 w Dworku pod Lipami (MDK) odbędą się
Zaduszki Muzyczno-Teatralne w wykonaniu
sekcji Miejskiego Domu
Kultury.
W tej samej placówce
przy ul. Mickiewicza 19, w
sobotę 26 listopada o godz.
17.00 zaplanowano koncert
kameralny „Musicale i
Operetki”. Dla słuchaczy
z Rumi zaśpiewają: Natalia Krajewska- Kitowska
– sopran i Krzysztof Bobrzecki – baryton. Akompaniament - Anna Mikolon (pianino).

W niedzielę 9 października przy kościele pw. błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Rumi odbył
się festyn rodzinny. Podczas festynu organizowanego dla wszystkich parafian
można było posłuchać dziecięcej scholi, podziwiać występy młodych artystów i
wziąć udział w wielu konkursach.
Dzieci
skakały
na
trampolinie i bawiły się
na placu zabaw. Młodzież
chętnie próbowała swych
sił na strzelnicy. Przygotowano również część
gastronomiczną: gril z

Teatr i
operetka
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Integracja i zabawa

Przed Domem Harcerza

Obozowe totemy

kiełbaskami i kawiarenkę. Gorącą grochówkę dla
wszystkich uczestników
ufundowali i przygotowali harcerze z Hufca ZHP
Rumia.
Ksiądz proboszcz Andrzej Gierczak przygotował nagrody dla dzieci oraz
młodzieży biorącej udział w
konkursach. Sam aktywnie
uczestniczył w zabawie.
Dużą
popularnością
cieszyła się również loteria z cennymi nagrodami.
Wszystkie środki zebrane
podczas festynu zostały
przeznaczone na budowę
kościoła.

W Gimnazjum nr 2

Otrzęsiny pierwszaków

Przy okazji comiesięcznej odprawy
W dawnej Akademii Krakowskiej na młodych żaków czekały nie lada wyzwania. Jednym z nich
drużynowych Hufca ZHP Rumia, w były otrzęsiny przygotowane przez starszych kolegów. Po tym akcie mogli dopiero nosić dumnie
październiku na terenie Domu Har- miano krakowskiego żaka. Tę tradycję kultywują niektóre szkoły, w tym Gimnazjum nr 2.
cerza odbył się pokaz pionierki oboUczniowie klasy II b wy), czy sprytem (wyławiazowej. Zaprezentowano m.in. totemy, wraz z wychowawczy- nie cukierków z miseczki z
nią Anną Nowakowską mąką na czas). Najodważprzywiezione z Potęgowa.
Harcerze, wypoczywający latem nad Jeziorem
Potęgowskim brali udział
w zajęciach z pionierki
obozowej i zdobnictwa
obozowego. Okazało się,
że odkryliśmy wiele talentów. Głównym pomysłodawcą i wykonawcą ciekawych totemów był druh
Michał Jaroniec. Pod jego
okiem powstawały rożne
dzieła artystyczne.
Większość z wykonanych totemów przeniesiono na teren Domu
Harcerza, część pozosta-

wiono w bazie harcerskiej
w Potęgowie. Druh Michał Jaroniec wykonał
między innymi totem wodza, kucharza, Neptuna
oraz zwierzyniec: żyrafy,
konie, kondora. Powstał
również piękny ołtarz polowy.
Dzieci i młodzież chętnie
brała udział w twórczych
zajęciach, dzięki zaangażowaniu powstały piękne
bramy obozowe z wartownią, totemy zastępów, tablice ogłoszeń i kąciki świetlicowe.

przygotowali imprezę dla
kolegów i koleżanek z klas
pierwszych. Nowi uczniowie przeszli „chrzest bojowy” i oficjalnie dołączyli
do grona gimnazjalistów.
W zabawie uczestniczyli
także wychowawcy klas
pierwszych, a nad całością
czuwała komisja pod kierownictwem wicedyrektor
Joanny Lekner.
Uczestnicy
spotkania
musieli wykazać się wiedzą
na temat szkoły, do której
chodzą, sprawnością fizyczną (picie mleka na czas,
taniec ,,połamaniec”), talentami artystycznymi (portret
wychowawcy, przygotowanie i prezentacja reklamy
wybranego przez siebie
przedmiotu, śpiew zespoło-

niejsi mogli zjeść pączka z
tajemniczym nadzieniem.
Oczywiście mierząc się z
czasem i swoim apetytem.
Komisja
konkursowa
przyznawała punkty po
każdej rozegranej konkurencji. Po podsumowaniu
okazało się, że pierwsze
miejsce zajęła klasa I d. Następne były: Ic, I b, I m i I a.
Wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo
słodycze. Na zakończenie
spotkania uczniowie złożyli symboliczne przyrzeczenie, w którym m.in.
obiecywali pilnie się uczyć,
słuchać starszych kolegów
i systematycznie chodzić
do szkoły.
Dorota Kuchta

Sobiegranie - piosenki nie tylko harcerskie
Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dzieci, popularyzacja piosenki harcerskiej, ludowej,
turystycznej i żeglarskiej, wzajemne
poznanie się młodych wykonawców
oraz wspólna zabawa – to niektóre
cele imprezy, która odbędzie się 18 i
19 listopada (piątek i sobota) w Domu
Kultury SM „Janowo”.
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Festiwal Piosenki „Sobiegranie”, bo o nim mowa, przygotowany jak co roku przez Komendę Hufca ZHP w Rumi,
wspomniany Dom Kultury oraz zespół muzyczny „Siebie
Warci”, jest corocznym świętem harcerskiej i turystycznej
piosenki. Na janowskiej scenie wystąpią gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze,
a także dziecięce i młodzieżowe grupy wokalne i wokalno-instrumentalne.
Będą również soliści oraz duety, zespoły.
Można ich zobaczyć i posłuchać, w piątek 18.11 w godz.
12.00-20.00 oraz w sobotę 19.11 w godz. 10.00-11.30, kiedy to wystąpią laureaci festiwalu.
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TPS zagra z Orłem

Kibice TPS-u Rumia zapraszają na inauguracyjny mecz
zespołu seniorek w III lidze
siatkówki kobiet – Grupa Pomorska. 19 listopada 2011 w
hali sportowej MOSiR w Rumi
zawodniczki TPS podejmują
drużynę Orzeł Malbork.
Godzina rozpoczęcia spotkania zostanie podana na
stronie www.rumskitps.blogspot.com.
Przypomnijmy,
że rumski TPS spadł z Plus

Ligi. Teraz zagra w III lidze.
Życzymy powodzenia.
TPS Rumia zmierzy się
kolejno z: UKS ORZEŁ Malbork (19.11), UKS LIBERO
Starogard Gdański - TPS
Rumia (26.11), MTS Kwidzyn (3.11), GKS Wieżyca
Stężyca (11.12), UKS ORZEŁ
Malbork (7.01), GKS Wieżyca Stężyca (14.01), MTS Kwidzyn (28.01), UKS LIBERO
Starogard Gd. (25.02).

Unihokej w MOSiR
Drużyna chłopców Gimnazjum nr 2 Rumi zwyciężyła w powiatowej rywalizacji
w unihokeju. Dziewczęta z
Ekologicznego Gimnazjum
Społecznego w Rumi zajęły w tych zawodach drugie
miejsce. 26 i 27 października na hali MOSiR w Rumi,
odbyły się Mistrzostwa
Powiatu
Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych
w Unihokeju. Pierwszego
dnia rywalizowali chłopcy,
czyli ponad 50 zawodników.

Drugiego dnia odbyły się
zawody dziewcząt, w których wzięło udział ponad
60 zawodniczek z powiatu
wejherowskiego.
Poziom rywalizacji był bardzo wysoki. W pojedynku finałowym zawodniczki z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie
pokonały ekipę z Ekologicznego Gimnazjum w Rumi 2:0.
Wśród gimnazjalistów
najlepsza na boisku okazała się drużyna Gimnazjum
nr 2 z Rumi.

Dziewczęta
I miejsce – Gimnazjum nr 3 w Wejherowie
II miejsce – Ekologiczne Gimnazjum Społeczne w Rumi
III miejsce – Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie
Chłopcy
I miejsce – Gimnazjum nr 2 w
II miejsce – Gimnazjum w Łęczycach
III miejsce – Samorządowe Gimnazjum w Kostkowie

SPORT

Orkan w ścisłej czołówce

Na trzecim miejscu
W pojedynku na szczycie III ligi piłki nożnej Orkan Rumia SSA zremisował z
Gryfem Wejherowo 1:1. Przed nami mecze rewanżowe rundy wiosennej.
Derby Małego Trójmiasta Kaszubskiego odbyły się
przy wypełnionym stadionie
w Rumi. Od początku spotkania optyczną przewagę
mieli gospodarze. Strzały
na bramkę Gryfa oddawali
m.in. Drzymała, Da Silva i
Siemaszko.
Dopiero brutalny faul na
Pawle Dirdzie w 40 minucie
i gra Orkana w dziesiątkę
spowodowały, że w ostatnich minutach pierwszej połowy mecz się wyrównał. Po
zmianie stron nadal żadna z
drużyn nie uzyskała zdecydowanej przewagi. Niespodziewane prowadzenie dla gości
w 68 min. zdobył Bartosz Toporkiewicz.
Przez kolejne 10 minut
wejherowianie
skutecznie
wybijali rumian z uderzenia. Wyrównać mógł Paweł
Włodarkiewicz. Kontrowersyjną żółtą kartkę za próbę
wymuszenia rzutu karnego
zobaczył natomiast Drzymała. Zasłużone wyrównanie
padło na dwie minuty przed
końcem meczu po uderzeniu
Da Silvy.

Podopieczni
Szymona
Hartmana próbowali jeszcze zdobyć zwycięską bramkę. Goście przerywali akcję
faulami, w efekcie których
trzech zawodników Orkana
skończyło mecz z poważnymi
urazami.
- Super mecz dla kibiców.
Szkoda straconej bramki po
kontrze gości. Postawy sędziego nie komentuję – podsumował Szymon Hartman,
szkoleniowiec rumian.
Z remisu 1:1 skorzystała
trzecia drużyna czołówki –
Kotwica Kołobrzeg, która po
pokonaniu rezerw Lechii 3:2
została liderem tabeli.
Tydzień po meczu derbowym rumianie na wyjeździe
zmierzyli się z Cartusią Kartuzy i zremisowali 1:1 po trafieniu
Bartosza Szwedy. Był to ostatni
mecz rundy jesiennej.
Nie oznacza to jednak
końca emocji dla kibiców. W
tym roku rozegrane zostaną
awansem dwie kolejki rundy wiosennej. Oznacza to, że
rumian czeka jeszcze wyjazd
do Słupska na mecz z Gryfem
(12 listopada) i spotkanie u

siebie z Błękitnymi Stargard
Szczeciński (19 listopada).
(tm)
Orkan Rumia – Gryf Wejherowo 1:1 (0:0) Orkan: Biecke – Wesserling, Wasielew-

ski, Dierda (46’Kowalczyk),
Pionk – Da Silva, Klawikowski (77’ Roeske), Prinz, Drzymała (59’Szweda) – Kazubowski (70’Włodarczewski),
Siemaszko.

Tabela po rundzie jesiennej sezonu 2011/12. Kolejno:
mecze, punkty, bramki.

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA

Podejmę od zaraz pracę
jako operator wózków widłowych, pakowacz, pracownik hali. Posiadam aktualne badania lekarskie
oraz książeczkę sanepidu.
Jestem
dyspozycyjny.
Praca na 3 zmiany.
Tylko poważne oferty
(stała praca) na adres:
waldi48-57@tlen.pl
***
Starsza pani z doświadczeniem zaopiekuje się
dzieckiem u siebie w domu.
Wejherowo.
Tel.: 504-258-064

NAUKA

Indywidualne
lekcje
języka szwedzkiego. Rumia.
Tel.: 781-830-808

Ogłoszenia za darmo

Student
informatyki
udziela korepetycji z informatyki.
Tel.: 513 175 252

NIERUCHOMOŚCI

Dom w surowym stanie,
atrakcyjna lokalizacja w
Wejherowie.
Tel.: 608-836-608
***
Sprzedam
mieszkanie
2-pokojowe, II piętro, 43,5 m
kw. Wejherowo os. 1000-lecia.
Tel.: 608-619-599
***
Działka budowlana. Gowino. 85 zł m2.
Tel.: 602-433-728

MOTORYZACJA

Sprzedam Hyundai Accent
1,5 benzyna, 1996 r, przebieg
73.843 km. Cena 2.750 zł
Tel.: 501 776 856

Prywatne ogłoszenia drobne zamieszczamy w gazecie
bezpłatnie. Wystarczy przesłać ogłoszenie na adres: redakcja@gazetarumska.pl lub wysłać sms-em pod nr telefonu: 606-629-454, pamiętając, że kolejne wydanie „Gazety Rumskiej” ukaże się za miesiąc.
Uwaga - nie przyjmujemy już treści ogłoszeń telefonicznie, pod numerem stacjonarnym.

REKLAMA

REKLAMUJ SIĘ W
GAZECIE RUMSKIEJ
Oferujemy niskie ceny i rabaty
Szczegółowe informacje:
www.gazetarumska.pl

Kontakt: 606-629-454
redakcja@gazetarumska.pl
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Przeciw Eko Dolinie

Przeciwnicy spółki Ekodolina, a dokładnie szkodliwej ich zdaniem działalności zakładu utylizacji śmieci w Łężycach walczą o jego zamknięcie, a przynajmniej chcą zapobiec dalszej rozbudowie i powstaniu kolejne kwatery składowej.
Członkowie i sympatycy stowarzyszenia Ekopark w październiku protestowali
przez Urzędem Miasta w Rumi. Zbierali podpisy pod pismem, które następnie
wysłali do Prokuratury Generalnej w Warszawie.
Pośród demonstrantów,
którzy pojawili się przed
rumskim magistratem były
osoby, ubrane w specjalne
skafandry i maski. Zdaniem protestujących zakład
w Łężycach wytwarza gazy
wysypiskowe, zawierające
związki rakotwórcze, pył,
zawierający metale ciężkie
i szkodliwe wycieki. Stwarza poważne zagrożenie dla
środowiska Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Zagraża też zdrowiu mieszkańców Rumi, Gdyni i okolicznych miejscowości.
Namacalnym, a raczej
wyczuwalnym dowodem na
to, że utylizacja odpadów w
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Łężycach nie przebiega tak
jak powinna, jest fetor, który
odczuwają zwłaszcza mieszkańcy Zagórza i Szmelty. Od
dłuższego czasu skarżą się
na przykry „gryzący” zapach
siarkowodoru, wydobywający się z kanalizacji zwłaszcza w nocy.
Mieszkańcy
oskarżają
kierownictwo Ekodoliny o
zaniedbania i okłamywanie społeczeństwa, a także
burmistrz Elżbietę Rogala-Kończak m.in. o to, że nie
przeciwstawia się rozbudowie Ekodoliny. Wkrótce
na terenie tego zakładu zaplanowano otwarcie nowej
kwatery.

Protestujący przynieśli
pod urząd transparenty z
napisami „Chcemy Rumi
wolnej od smrodu i gazów
Eko Doliny” oraz „Pamiętaj
Ela! Gdy będą wybory przypomnimy Ci odory”.
W skierowanym do Prokuratury zawiadomieniu
o przestępstwie, przeciwnicy Ekodoliny napisali o
braku reakcji władz samorządowych na zgłaszane
przez społeczność lokalną problemy. - Urzędnicy
wiedzą, że jesteśmy truci
gazami, ale nic z tym nie
robią – stwierdził Mirosław Sikorski, jeden z protestujących.

Drugie zawiadomienie,
dotyczące Izabeli Wołosiak, wiceprezesa Eko Doliny przygotował i wysłał
były poseł Zbigniew Kozak.
- Mieszkańcy są podtruwani, a problem jest zamiatany pod dywan – powiedział
podczas protestu Zbigniew
Kozak. Poinformował zebranych, ze brał udział w pomiarach poziomu siarkowodoru w Trójmiejskim Parku
Krajobrazowego i wie, że
normy są przekraczane.
Demonstracja zakończyła
się wniesieniem na chwilę
do Urzędu Miasta trumny
z napisem „Śp. Park Krajobrazowy”.

Więcej zdjęć z protestu w Rumi można obejrzeć na
naszej stronie internetowej: www.gazetarumska.pl

Sprawa trafiła do sądu

21 listopada 2011 (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, w sali 11, odbędzie się sprawa dotycząca
Eko Doliny, a dokładnie jej szkodliwego wpływu na środowisko.
Mieszkańcy Gdyni, Rumi, Łężyc i okolic wybierają się licznie do
wejherowskiego sądu.

