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Słoneczna
Jedynka
będzie filią

W świątecznym
okresie mamy
dla Czytelników
prezenty:
bilety do Multikina i zaproszenia
do KFC!

Szczegóły na str. 16

DZIŚ W NUMERZE
BĘDZIE LEPIEJ?
Burmistrz Rumi i wiceprezes Eko Doliny
w Łężycach poinformowały
mieszkańców Zagórza, że
uciążliwości
zapachowe zlikwidowano.
str. 10

REKORD
NA JUBILEUSZ

Przedszkole Samorządowe nr 1 „Słoneczna Jedynka”, najstarsza tego typu placówka w mieście, przestanie istnieć jako samodzielna jednostka. Od kolejnego roku
szkolnego będzie filią Przedszkola nr 2
„Bajka” z siedzibą przy ul. Kościelnej. Rodzice dzieci, które uczęszczają do Przedszkola nr 1 nie są zadowoleni z tej decyzji
burmistrza i większości radnych.
Wprawdzie „Słoneczna
Jedynka” ma zachować swoją nazwę i dotychczasową
siedzibę przy ul. Rodziewiczówny 4, ale będzie filią innego przedszkola.
Rodzice głośno wyrażają swój sprzeciw, obawiając

się, że ranga, a jednocześnie
poziom edukacji i wychowania w tej placówce może się
zmienić na gorsze.
Do tej pory jest to jedno
z najlepszych przedszkoli w
mieście.

str. 6

Kolorowy kiermasz Caritas, o którym piszemy na str. 9 wprowadził mieszkańców Rumi w świąteczny nastrój. W mieście pojawiły się
bożonarodzeniowe dekoracje. W kościołach trwają nabożeństwa adwentowe, rekolekcje i modlitwa w oczekiwaniu na Narodzenie Jezusa
Chrystusa. W tej atmosferze radosnego oczekiwania

Rekordowa
liczba
uczestników wzięła
udział w dziesiątym
Harcerskim Spotkaniu
z Piosenką „Sobiegranie” 2011. Na widowni
zasiadło 230 osób.
str. 13

DOBRY
POCZĄTEK

życzymy naszym Czytelnikom
Zdrowych i Rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Wszelkiej Pomyślności w 2012 roku

REKLAMA

Razem przywitajmy Nowy Rok

Sylwester na stadionie

Po raz kolejny mieszkańcy Rumi będą mogli spędzić część sylwestrowej nocy
razem, przy muzyce i pokazie sztucznych ogni. Burmistrz miasta oraz Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji zapraszają bowiem na Sylwestra na stadionie, gdzie
plenerowa zabawa rozpocznie się 31 grudnia o godz. 22.30. Zakończenie przewidziano ok. godz. 2.30.
Największą atrakcją tej wyjątkowej nocy będą fajerwerki, które o północy rozświetlą niebo nad halą MOSiR i na tą częścią Rumi. Nie zabraknie noworocznego tortu i najlepszych życzeń na nadchodzący 2012 rok.

Bardzo dobrze rozpoczęły sezon rumskie
siatkarki zespołu EC
Wybrzeże APS TPS
Rumia, wysoko wygrywając trzy kolejne
ligowe pojedynki.
str. 15

AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA Pociągi SKM będą
Niebezpieczny azbest
Po anonimowym zgłoszeniu drogą internetową,
rewirowy Straży Miejskiej ujawnił nielegalną wymianę
dachu w budynku w rejonie Szmelty. Prace, prowadzone 24 listopada br., dotyczyły samodzielnego usuwania eternitu zawierającego azbest z dachu.
Zgodnie z prawem, wszelkie prace przy eternicie
mogą wykonywać wyłącznie pracownicy wyspecjalizowanych firm. Pouczony właściciel posesji przerwał
prace, zabezpieczył azbest dotychczas leżący na gołej
ziemi poprzez ułożenie go na palecie i owinięciu folią.
Dokumentacja sprawy trafiła do Wydziału Polityki
Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Rumi.

Wiatr przewrócił drzewa

W niedzielę 27 listopada w godzinach wieczornych
i w nocy przez Rumię przeszła wichura. Wiatr przewrócił kilka wielkogabarytowych reklam, naruszył znak
drogowy na ul. Towarowej oraz pochylił cały szereg
młodych drzewek posadzonych niedawno przy ul.
Gdańskiej.
Niestety runęło także kilka drzew: w parku w Janowie, na ul. Kazimierskiej, na ul. Św. Józefa, na ul.
Starowiejskiej, na boisku MOSiR oraz na ul. Pomorskiej.
Wiatr przewrócił też kilkanaście koszy na śmieci
przy przystankach autobusowych. Większych strat
materialnych nie stwierdzono.

Ogień na dachu

1 grudnia br. w godzinach wieczornych strażnicy
podczas patrolu zauważyli ogień na dachu jednego z
budynków przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego. Natychmiast wezwano straż pożarną i powiadomiono mieszkańców. Okazało się, że przyczyną była zanieczyszczona instalacja kominowa. Strażacy ugasili ogień. Nikt
z mieszkańców nie ucierpiał. Polecono właścicielowi
dokonanie niezwłocznego czyszczenia komina.
Informacje pochodzą ze strony internetowej Straży Miejskiej w Rumi: www.sm.rumia.pl. Korzystając
z tej strony i zamieszczonego na niej formularza,
można poinformować Straż Miejską o zauważonych
nieprawidłowościach
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Nowy rozkład za dwa dni

Marihuana i amfetamina

jeździć częściej

Policjanci z Wydziału Kryminalnego
Komisariatu Policji w Rumi zatrzymali mieszkańca Wejherowa, który miał
przy sobie 21 woreczków z marihuaną
oraz amfetaminą. Narkotyki ukrył w
swojej bieliźnie.

11 grudnia br. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy SKM, korzystny dla mieszkańców Rumi, Redy i
Wejherowa.

Narkotyki w bieliźnie

Pociągi SKM będą miały
dłuższe składy kolejek, co
zapewne ucieszy wszystkich
dojeżdżających tym środkiem komunikacji. Wiadomo, że zbyt krótkie składy
potęgują tłok w kolejkach.
W godzinach szczytu składy
z Gdańska i z Wejherowa
będą zawsze miały nie cztery, a sześć, a nawet siedem
wagonów – tak brzmią zapowiedzi zmian.
Najważniejsze, że kolejki mają jeździć częściej.
Na odcinku Gdańsk - Gdynia w godzinach szczytu
(między 6.00 a 9:00 i między 13.30 a 18.00) kolejki

będą jeździły co 7 i pół minuty, natomiast w godz.
9.00 a 13.30 - co 15 minut.
Jak zapowiada dyrektor ds. marketingu SKM
Marcin Głuszek, zwiększy się częstotliwość pociągów z Gdańska do Wejherowa.
W godzinach szczytu
(6.30-9.00 i 14.00-20.00) pociągi będą kursować co 15
minut, a nie jak obecnie co
pół godziny. W godzinach
9.00-14.00 – co 30 min.
Trzy dodatkowe pociągi
zostaną wprowadzone w
relacji Luzino-Wejherowo i
Wejherowo-Luzino.

Z POLICJI

ZDANIEM CZYTELNIKÓW

Wypadek
w centrum
Na skrzyżowaniu ulic
Dąbrowskiego i Warszawskiej doszło do wypadku drogowego. W
sobotę 19 listopada ok.
godz. 6.00 rano rowerzysta został potrącony
przez opla corsę.
Rowerzysta, jadąc w kierunku ul. Gdańskiej wykonywał manewr skrętu
w lewo w ul. Warszawską.
Podczas
sygnalizowania
skrętu najprawdopodobniej
został uderzony w wyciągniętą rękę przez kierowcę
opla corsa. W wyniku tego
uderzenia cyklista przewrócił się na jezdnię. Na skutek
poniesionych obrażeń ciała
rowerzysta został przetransportowany do wejherowskiego szpitala.
REKLAMA

Kryminalni z Rumi, zajmujący się zwalczaniem
przestępczości narkotykowej, na podstawie pracy operacyjnej, zatrzymali 26-letniego wejherowianina, już
wcześniej notowanego za
przestępstwa narkotykowe.
Policjanci po krótkotrwałej obserwacji mężczyzny,
podeszli do niego. 26-latek
podczas legitymowania siedział w samochodzie.
W czasie rozmowy z
funkcjonariuszami był bardzo niespokojny i zachowywał się nerwowo, czym
wzbudził zainteresowanie

Trudno o miejsce na basenie
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na
problem jaki istnieje na naszej pływalni.
Pływalnia została wybudowana ze
środków miejskich i unijnych, pani Burmistrz zapewniała, iż basen buduje dla
mieszkańców Rumi, dla większej atrakcyjności naszego miasta itd. itd. (hasła przed
wyborami 2006 r.).
A tak naprawdę od pięciu lat basen jest
obstawiony przez szkółki, 80 procent torów
na pływalni jest oddane we władanie szkółkom, które zarabiają na naszej pływalni
(35 zł za lekcję 45min. w grupie 10-15 osobowej). Kogo na to stać i co dziecko w takim
tłumie się nauczy? A gdzie jest miejsce dla
osoby, która chce przyjść na basen i popływać? Nie ma takiej szansy.
Rodzic z dzieckiem może przyjść na
rumski basen o godz. 20.00 lub 20.45. W
tygodniu dopiero o tej godzinie jest wolny
tor wypłycony.
Skorzystanie z pływalni osób dorosłych
też wymaga dużego szczęścia. Ja z żoną

już kilka razy nie zostaliśmy wpuszczeni z
powodu braku miejsc. Cóż, jeśli dla mieszkańców ponad 40-tysięcznego miasta przeznaczony jest jeden lub dwa tory, to o czym
my mówimy?
Jeszcze raz zapytam, dla kogo został
wybudowany basen w Rumi? Na pewno
nie dla mieszkańców.
Z poważaniem
Czytelnik
(dane do wiadomości redakcji)
Postaramy się wkrótce wrócić do tego
tematu, bo coraz częściej docierają do nas
tego typu sygnały. Mieszkańcy skarżą się
na bardzo ograniczony dostęp do miejskiej
pływalni. Czy w takiej sytuacji powinno się
rezerwować niemal wszystkie tory na zajęcia
szkółek albo dla firm? Wiadomo, że chodzi
o pieniądze na utrzymanie obiektu, który
służy przede wszystkim uczniom szkół, ale
dorośli mieszkańcy też chcieliby od czasu do
czasu popływać. W końcu mamy w mieście
basen.
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legitymujących. Nie potrafił wytłumaczyć swojego
zachowania. Podczas przeszukania odzieży, wszystko stało się jasne. Mężczyzna ukrywał w swojej
bieliźnie aż 21 woreczków
z narkotykami, w tym 10
z marihuaną i 11 z amfetaminą. Policjanci oszacowali, że z zabezpieczonych
substancji można wyprodukować ponad 60 porcji
handlowych narkotyków.
26-latek został zatrzymany. Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Indywidualne lekcje języka szwedzkiego. Rumia.
Tel.: 781-830-808
***
Student informatyki udziela korepetycji z informatyki.
Tel.: 513 175 252

Ogłoszenia za darmo

NIERUCHOMOŚCI

Wynajmę mieszkanie w
centrum, 37 m kw. (stare budownictwo), pokój, kuchnia,
łazienka, piwnica. Własne
liczniki, ogrzewanie węglem.
500 zł + opłaty+kaucja 800 zł
Tel.: 502-178-344

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.
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Wołanie o poprawę bazy Komisja Rewizyjna ma nowego przewodniczącego

Rumska kultura
dworkowo-blaszana

Kultura, sport i rekreacja w mieście to
główny temat obrad rumskiego samorządu
24 listopada. Z wymienionymi dziedzinami
nie jest u nas źle, nie brakuje ciekawych spotkań, koncertów, wystaw i dyskusji o książce. Gorzej jest z bazą lokalową i jak słusznie
powiedział jeden z szefów placówek, model
kultury dworkowo-blaszanej nie wytrzymuje próby czasu i odstaje od nowoczesnych
wymogów w tej dziedzinie.
Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury,
Sportu i Rekreacji złożył
jej przewodniczący Michał
Pasieczny, a po nim o
funkcjonowaniu kierowanych przez siebie placówek
mówili: Krystyna Laskowicz – dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w
Rumi, Ludwik Bach –
dyrektor Miejskiego Domu
Kultury, Leszek Winczewski – dyrektor spółdzielczego Domu Kultury
„Janowo” oraz Jan Nowicki – dyrektor MOSiR.
Wszyscy szefowie placówek kulturalnych i sportowych opowiadali o celach
i efektach działalności, o
licznych imprezach dla
dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta,
o pomysłach i planach.
Wspomniane instytucje
mogą pochwalić się ciekawymi inicjatywami i sukcesami,
ale łączy je coś jeszcze. Placówki kulturalne w Rumi,
podobnie jak organizacje,
borykają się z problemami lokalowymi i głownie tych problemów dotyczyła dyskusja
na sesji Rady Miejskiej.
Radny Kazimierz Klawiter zwrócił uwagę, że

wypowiedzi
animatorów
kultury w Rumi to dramatyczne wołanie o poprawienie bazy.
- Wejherowo, które jest
gminą biedniejszą od Rumi,
podjęło wyzwanie budowy nowoczesnego centrum
kultury. Musimy podjąć
dyskusję na ten temat i decyzję, jak ma funkcjonować
kultura w mieście – mówił
radny Klawiter.
- Największy problem to
zdobycie finansów – stwierdziła burmistrz Elżbieta
Rogala-Kończak. – Regionalne programy, dzięki którym można uzyskać
dotacje, kierowane są do
małych ośrodków, liczących
do 35 tysięcy mieszkańców
oraz do wsi. Brakuje nam
pieniędzy na inwestycje.
- Starania o montaż finansowy, o dofinansowanie wymaga programu,
dlatego apeluję najpierw
o rzetelną dyskusję – dodał Kazimierz Klawiter. Musimy dogadać się co do
programu, żeby zbudować
nowy obiekt wielofunkcyjny. To powinien być jeden
kompleks
kulturalno-administracyjny, położony w
centrum.

Zmiana jak egzekucja

Krótka uchwała zaledwie kilka linijek i jednozdaniowe uzasadnienie - wywołała burzliwą dyskusję na listopadowej sesji
Rady Miejskiej. Odwołanie radnego Piotra Labuddy z funkcji
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM było najbardziej gorącym tematem obrad.
O zamieszaniu wokół tego
radnego pisaliśmy już w poprzednim wydaniu „Gazety”, z powodu wykluczenia
P. Labuddy z Klubu Platformy Obywatelskiej. Stało się
tak po tym, jak radny poparł
mieszkańców ul. Podgórnej,
domagających się zmiany
projektu rozbudowy tej drogi. Sam zainteresowany nie
krył zaskoczenia i niezadowolenia ze sposobu wyrzucenia go z klubu.

PROJEKT UCHWAŁY

Ta sprawa miała swoje
konsekwencje na sesji Rady
Miejskiej 24 listopada br. W
jednym z ostatnich punktów
porządku obrad znalazł się
projekt uchwały, wniesiony przez przewodniczącego
Rady Miejskiej Tadeusza
Piątkowskiego, a dotyczący wspomnianego radnego.
Uchwała
odwoływała
Piotra Labuddę z funkcji
przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej i jednocześnie
powoływała na przewodniczącego komisji Mariusza
Wiśniewskiego, „w związku z potrzebą zapewnienia
sprawnego funkcjonowania
Komisji Rewizyjnej…”, jak
napisano w uzasadnieniu.
O zdjęcie tego projektu
z porządku obrad wnioskował na początku sesji radny Janusz Wolański, a
przewodniczący klubu PO
Józef Chmielewski wyja-

Odkrywanie zapomnianego Gdańska
-animacyjnego Uniwersytetu
Gdańskiego, realizowanego w
porozumieniu z prezydentem
Gdańska, w związku z badaniami „Tożsamość gdańszczan
– budowanie na (nie)pamięci”
pod kierunkiem prof. Marii
Mendel.
Uczniowie
podjęli
się
przywrócenia do pamięci zapomnianych obiektów, wydarzeń, osobowości Gdańska, a
owoce ich pracy można będzie
zobaczyć na uroczystej Gali
Projektów.
Gimnazjaliści
przedstawią reportaż, sprawdzający wiedzę gdańszczan o
nieistniejących elementach
architektury miasta, a tak-

WEWNĘTRZNA SPRAWA

- Taka jest natura demokracji, że ci, co rekomendują mają prawo odwoływać.
To jest wewnętrzna sprawa
partii – przekonywał Józef
Chmielewski. - To nie jest
egzekucja, tylko wola większości. Na tym polega demokracja, że większość przegłosowuje mniejszość.
- Dziwię się, że pan Labuda został odwołany z
przyczyn merytorycznych,
jest przewodniczącym prawidłowo działającej komisji i
dobrze wykonuje swoje obowiązki – dodał Janusz Wolański. –To jest zamówienie
polityczne.
- Ja również nie rozumiem
uzasadnienia
tej
uchwały – stwierdził Bog-

DECYZJA ZAPADŁA

Ponieważ wniosek radnego Wolańskiego o zdjęciu
projektu uchwały z porządku obrad został odrzucony
przez większość radnych,
pod koniec sesji dyskusja na
ten temat powróciła. Głos
zabrał sam zainteresowany.
- Starałem się sprawnie
kierować pracą komisji . To
nie ja utrudniałem kontrolę działalności Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji,
która wywołała sporo kontrowersji – powiedział radny
Piotr Labudda.
– Decyzja już zapadła,
więc apeluję, abyśmy już nie
dyskutowali. Przejdźmy do
głosowania .
Uchwała
o
zmianie
przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej została przyjęta. 15 głosami „za” przy 9
„przeciw”.
AK.

OBRAZA RADY

Gimnazjaliści z Rumi na Uniwersytecie Gdańskim
12 grudnia o godz. 12.00 na
Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu
Gdańskiego
(audytorium S203) odbędzie
się wernisaż „Odpominanie Gdańska”, połączony z
uroczystą Galą Projektów.
Zaprezentowane zostaną najmniej znane oblicza Gdańska,
a całe przedsięwzięcie jest
wspólnym dziełem Gimnazjum Salezjańskiego w Rumi
oraz Gimnazjum Społecznego
w Wejherowie.
Działania
gimnazjalistów z Rumi i Wejherowa
były prowadzone w ramach
„Gdańskich
Niezapominajek” – projektu edukacyjno-

śnił, że radny Labudda jako
były członek klubu został
przewodniczącym Komisji
Rewizyjnej z jego rekomendacji. Ponieważ przestał być
członkiem klubu Platformy
z przyczyn merytorycznych,
projekt uchwały jest uzasadniony.
- Pan przewodniczący
Chmielewski był szczery do
bólu, kiedy mówił o rekomendacji partyjnej, ale pan
Labudda uzyskał mandat od
całej Rady – powiedział radny Kazimierz Klawiter. –
Proponowana uchwała obraża majestat Rady. Brakuje
w niej rzetelnego uzasadnienia, co narusza pewne standardy. Piotr Labudda jest
poddany pewnej egzekucji,
bo zajął się zbyt rzetelnie
niektórymi sprawami.

dan Formella, członek Komisji Rewizyjnej. – W pracy
komisji nie zauważyłem
żadnych nieprawidłowości.

że interaktywny przewodnik
po zapomnianym Gdańsku,
przewodnik „Gdańsk – śladami wyznań”, własny model
zburzonej Wielkiej Synagogi
oraz słuchowisko o twórcy organów oliwskich.
Prezentacja zwieńczy pracę młodzieży obu szkół oraz
spotkań, m.in. historykiem
dr Grzegorzem Berendtem
oraz pisarzem i rzecznikiem
gminy żydowskiej Mieczysławem Abramowiczem.
Koordynatorem projektu
jest Aleksandra Kurowska-Susdorf, a opiekunami
Danuta Jarosiewicz i Joanna Kisiewicz.

Były przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Piotr Labudda.

Nowy przewodniczą Komisji Rewizyjnej, Mariusz Wiśniewski.

Trwa praca nad budżetem miasta

W grudniu będą
dwie sesje Rady

Koniec roku to dla władz
miasta i rumskich radnych
bardzo pracowity okres.
Trwają bowiem niełatwe
prace nad skonstruowaniem budżety na 2012 rok.
Dokument
przygotowuje
burmistrz miasta, a radni
analizują go i dyskutują nad
proponowanymi zapisami
budżetu na posiedzeniach
komisji merytorycznych.
Dyskusji nad budżetem
na 2012 rok i uchwaleniu go
będą poświęcone aż dwie grudniowe sesje Rady Miejskiej,
zaplanowane na 15 i 29 bm.
Napiszemy o nich w kolejnym numerze Gazety, które
ukaże się na początku stycznia.
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AKTUALNOŚCI

Radni uchwalili
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Wręczono nagrody młodym przedsiębiorcom

Niższe dodatki Rumianka wśród laureataów
mieszkaniowe
Ponieważ w ostatnim roku wyraźnie wzrosły
wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych
w Rumi, a to zadanie obciąża budżet miejski, burmistrz Rumi złożyła wniosek o obniżenie o 10 punktów wskaźników procentowych wydatków na mieszkania, co pociągnie za sobą zmniejszenia dodatków
mieszkaniowych. Rada Miejska Rumi większością
głosów PO i Gospodarności poparła wniosek, podejmując na ostatniej sesji uchwałę w tej sprawie.
Przyznane dodatki nie
będą przekraczały 60 procent wydatków na mieszkania, ponoszonych przez
konkretne rodziny w Rumi
(do tej pory było to 70 procent wydatków).
Zdaniem burmistrza (jak
czytamy w uzasadnieniu
projektu uchwały), zmiana
ta nie spowoduje znaczącego zmniejszenia kwoty
dodatków mieszkaniowych,
wypłacanych
poszczególnym gospodarstwom domowym i dotknie tylko
niewielką część korzystających z dodatków gospodarstw. Niewielu najemców
mieszkań korzysta bowiem
z dodatków w najwyższej
możliwej kwocie 70 procent
wydatków na mieszkanie.
Innego zdania byli radni
opozycji w Radzie Miejskiej,
zwłaszcza radni Klubu PiS.
Jego przewodniczący Florian Mosa stwierdził, że
radni PiS będą głosować
przeciwko wprowadzeniu
zmian.

- Ta uchwała uderza
w najmniej zamożnych
mieszkańców naszego miasta – powiedział
radny
Mosa. – W rzeczywistości
dla niektórych lokatorów
mieszkań
komunalnych
i spółdzielczych oznacza
to podwyżkę czynszu. Jeśli burmistrz twierdzi, że
zmiana dotyczy niewielu
lokatorów mieszkań, to naszym zdaniem nie będzie
miała również większego
wpływu na stan budżetu
miasta.
- Chcemy na razie obniżyć dodatki mieszkaniowe
o 10 procent, a po roku zobaczymy, na ile ta zmiana
będzie dotkliwa dla mieszkańców Rumi – powiedziała burmistrz Elżbieta
Rogala-Kończak. - Jak
trzeba, to wrócimy po roku
do wyższych dodatków.
Uchwała została podjęta
głosami PO i „Gospodarności”. Radni opozycji byli
przeciw lub wstrzymali się
od głosu.

W Centrum Handlowym
Kaszuby w Wejherowie 1
grudnia odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i
wręczenia nagród zwycięzcom tegorocznego Pomorskiego Biznesplanu. Laureatów, wyłonionych przez
kapitułę konkursu spośród
30 projektów, było kilkoro,
ponieważ reprezentantów
różnych miejscowości nagradzali
przedstawiciele władz poszczególnych
miast lub gmin.
I tak, burmistrz Rumi
Elżbieta
Rogala-Kończak wręczała dyplom i
nagrodę pieniężną miesz-

REKLAMA

Wszystkim Klientom
- obecnym, byłym i przyszłym

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Pomyślności w Nowym Roku
życzy

Kazimierz Labudda
4

Są młodzi, mają własne firmy i ciekawe pomysły na działalność gospodarczą.
Starają się o pieniądze i promocję, które pozwolą na rozwój małych przedsiębiorstw i dlatego m.in. próbują swych sił w rywalizacji. Pomorski Biznesplan to
konkurs, zorganizowany przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Wejherowie dla młodych przedsiębiorców z całego regionu. Właśnie rozstrzygnięto
kolejną edycję konkursu. W gronie laureatów znalazła się mieszkanka Rumi,
Magdalena Wałęka (na zdjęciu w środku, w czerwonej bluzce).

Pomorski Biznesplan

kance Rumi. Magdalena
Wałęka, która w konkursie przedstawiła biznesplan
dla firmy „Coach for you”
otrzymała 5 000 tys. zł.
Jak nam powiedziała
laureatka konkursu Pomorski Biznesplan, w Rumi
mieszka od 1987 roku, ale
ostatnie lata przebywała
zagranicą
- Niedawno wróciłam
ze studiów w Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych, gdzie zdobywałam wiedzę oraz doświadczenia – wyjaśniła
Magdalena Wałęka. – Dopiero rozpoczynam własną

Pierwsza edycja konkursu przeprowadzona została w
2005 roku i dotyczyła miasta Wejherowa. Z upływem lat
inicjatywą Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Wejherowie objęto obszar województwa pomorskiego. Kilkuetapowy konkurs, przeznaczony dla młodych,
aktywnych i pomysłowych przedsiębiorców, zapewnia
uczestnikom szkolenia i konsultacje z ekspertami, oczekując w zamian przygotowania innowacyjnych biznesplanów.

działalność, a przyznana
mi nagroda z pewnością
się przyda. Mam zamiar
pomagać przyszłym klientom w osiąganiu celów życiowych. Myślę, że mój pomysł jest innowacyjny, bo
life coaching, którym chcę
się zająć, na polskim rynku jest mało znany. Brakuje takich specjalistycznych
firm, jak moja, więc mam
nadzieję, że nie zabraknie
mi pracy.
Dodajmy, że spośród
uczestników konkursu z
Wejherowa główną nagrodę
w wysokości 10 tys. zł otrzymała Małgorzata Reszke,

Life Coaching

która oferuje fontanny czekoladowe , a drugą nagrodę
Elżbieta Kurek (pracownia rękodzieła artystycznego) 4 tys. zł. Wyróżnienie
przyznano Agnieszce Cieśli, prowadzącej prywatny
ośrodek artystyczny.
Nagrody otrzymali również: Szymon Wierchanowski z gminy Wejherowo (Multi Moto Punkt),
Kinga Klawa z gminy
Gniewino („Babski Look”
- salon fryzjersko –doradczy) oraz Szymon Neńca
z Chojnic (E- konsultant
ślubny - program komputerowy).

To metoda pracy z klientem, ukierunkowana na
osiąganie satysfakcji z podejmowanej aktywności,
przy zachowaniu balansu w różnych obszarach życia. Chodzi o określenie indywidualnych celów życiowych klienta, a następnie opracowanie ścieżek
pozwalających na ich realizację. W drodze do sukcesu z pomocą trenera klient analizuje swoje mocne
strony, poszukuje w sobie zasobów dzięki którym
zrealizuje swój cel.
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Stulecie urodzin ks. S. Ormińskiego pod patronatem „Gazety Rumskiej”

PARAFIE

Książka, sympozjum i koncert
Mimo, że księdza Stanisława Ormińskiego wspominali
niedawno organizatorzy i uczestnicy październikowego
Festiwalu Muzyki Religijnej jego imienia, miesiąc później
nadarzyła się szczególna okazja, aby po raz kolejny uczcić
tę postać. 26 listopada br. uroczyście obchodzono stulecie
urodzin wybitnego salezjanina, który żył i tworzył w Rumi.
W kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia
Wiernych odbyła się okolicznościowa wystawa, sympozjum
i koncert.
Uroczystości patronował
inspektor Inspektorii Salezjańskiej w Pile, ks. dr Marek
Chmielewski, pochodzący z
Rumi. Ksiądz inspektor odsłonił wystawę, którą można
oglądać w kościele Wspomożycielki do dziś.
Ksiądz M. Chmielewski
otworzył również sympozjum połączone z prezentacją książki, zatytułowanej
„Muzyk w służbie Bożej ks.
Stanisław Ormiński SDB
(1911 – 1987)”.
O życiu, działalności
duszpastersko-wychowawczej i artystycznej salezjanina mówił ks. dr Jarosław
Wąsowicz SDB, natomiast
ks. dr Krzysztof Niegowski
SDB wygłosił referat pt.
„Muzyczne pasje ks. Stanisława Ormińskiego”. Paulina Poławska przedstawiła
temat
„Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Religijnej” im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi 1989
– 2010, Urszula Klawiter

mówiła o ks. Stanisławie
Ormińskim jako kapłanie,
muzyku i patronie.
Uczestnicy sympozjum
złożyli kwiaty przed popiersiem ks. Stanisława
Ormińskiego,
a
potem
wzięli udział w uroczystej
mszy św. pod przewodnictwem ks. inspektora Marka
Chmielewskiego.
Kolejnym i z pewnością znakomitym punktem
programu setnej rocznicy
urodzin ks. Stanisława był
poświęcony mu koncert jubileuszowy. Wykonawcami
koncertu byli: Stowarzyszenie Chór „Lira” im. ks.
Stanisława Ormińskiego w
Rumi pod dyrekcją Magdaleny Malesy, Chór Gimna-

zjum nr 1 im. ks. Stanisława
Ormińskiego w Rumi „Ergo
Cantemus!” pod dyrekcją
Beaty Awsiukiewicz oraz
Gdyńska Orkiestra Kameralna „Sinfonia Nordica”.
Przed rumską publicznością wystąpili też soliści:
Karolina Karcz –sopran,
Janusz Bazylewicz – tenor, Rafał Sambor - bas
baryton, Radosław Szczygielski – organy i Marcin
Malesa – trąbka. Podczas
koncertu usłyszeliśmy mszę
G-dur F.P. Schuberta, kilka
utworów różnych kompozytorów oraz „Apel Jasnogórski” napisany przez ks. S.
Ormińskiego.
AK.
Fot. Wojciech Hintzke

Organizatorzy obchodów:

Salezjańska Inspektoria św. Wojciecha w Pile,
Urząd Miejski Rumia
Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi,
Stowarzyszenie Chór „Lira” im. ks. Stanisława Ormińskiego
Zadanie zostało dofinansowanie przez Gminę Miejską Rumia.

Podwójny jubileusz

W tym roku mija nie tylko setna rocznica urodzin ks. Stanisława Ormińskiego, ale również 50. rocznica jego przyjazdu do
Rumi, gdzie spędził 26 lat.
Był cenionym kompozytorem, kapelmistrzem, chórmistrzem,
organistą, wydawcą pieśni chóralnych. Wielokrotnie uczestniczył z chórem „Lira” w różnego rodzaju koncertach i konkursach,
przybliżając i popularyzując kulturę muzyczną w kraju i zagranicą. Ksiądz profesor został zapamiętany jako wspaniały człowiek, patriota i wychowawca młodzieży, który kierował się na co
dzień wiarą, miłością i oddaniem Opatrzności Bożej.
Ks. Stanisław Ormiński urodził się 17.11.1911 roku w Porębie
Górnej. W uroczystości uczestniczyli członkowie jego rodziny, którzy przyjechali właśnie z Poręby.
Po studiach i wojnie spędzonej w Warszawie (m.in udziale w Powstaniu Warszawskim), po pracy
w Aleksandrowie Kujawskim, w Kutnie i w Przemyślu, w 1961 roku ks. Ormiński przybył do Rumi,
gdzie do ostatnich dni życia prowadzi orkiestrę dętą, scholę dziecięcą, chór emerytek „Rumowia”, a
przede wszystkim istniejący do dzisiaj i założony przez ks. Ormińskiego Chór Lira. Ta działalność,
podobnie jak praca duszpasterska ks. Stanisława miała miejsce w Zgromadzeniu Salezjanów im. św.
Jana Bosko oraz w salezjańskiej parafii Najświętsze Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi.
Niespełna trzydziestoletni okres życia w naszym mieście to czas pracy twórczej i wydawniczej ks. profesora. W latach 1973-1987 opracowuje i wydaje 18 tomów pieśni religijnych
i świeckich dla zespołów chóralnych. Komponuje wiele utworów, m.in. Apel Jasnogórski.
W uznaniu jego działalności konspiracyjnej podczas wojny w 1980 roku w Londynie nadano mu Krzyż Armii Krajowej. Był również odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami
i Medalem Wojska. Za pracę dla kultury polskiej ks. Stanisław Ormiński otrzymał nagrodę
wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego.
W roku 1987 w z okazji 25-lecia pracy artystycznej otrzymał najwyższe odznaczenie
PZChiO - odznakę Złotą z Wieńcem Laurowym.
Ks. Stanisław Ormiński zmarł 13.06.1987 roku w Rumi, gdzie został pochowany na
Cmentarzu Komunalnym.

5

MIASTO I MIESZKAŃCY

Przedszkole nr 1 zostanie przekształcone w filię

Czy chodzi tylko
o oszczędności?
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji „Słonecznej Jedynki”
Przedszkola nr 1 w Rumi została przyjęta przez większość Rady
Miejskiej, a dokładnie radnych PO i Gospodarności. W praktyce
chodzi o włączenie wspomnianej placówki w struktury „Bajki”
Przedszkola nr 2. „Słoneczna Jedynka” będzie jego filią, z czego
bardzo niezadowoleni są rodzice dzieci. Tym bardziej, że rzekome oszczędności, wynikające z tej zmiany budzą wątpliwości.

Na sesji Rady Miejskiej obecne były przedstawicielki Komitetu Rodzicielskiego
Przedszkola nr 1. Prezentowały obrazki swoich dzieci, przedszkolaków ze „Słonecznej Jedynki”.
Dlaczego szukacie Państwo oszczędności u dzieci,
które są laureatami wielu
konkursów i przeglądów artystycznych (...) na szczeblu
ogólnopolskim, wojewódzkim
i Małego Trójmiasta Kaszubskiego – pytają rodzice w piśmie, skierowanym do Rady
Miejskiej.

MAŁA PLACÓWKA,
DUŻE SUKCESY

„Słoneczna Jedynka” to
jedyne przedszkole w centrum miasta. To jednocześnie najstarsza placówka w
mieście, do której uczęszczało wielu mieszkańców Rumi.
Mała, kameralna „jedynka” ma bardzo duże osiągnięcia: ogólnopolskie certyfikaty, wyróżnienia, puchary i
nagrody w konkursach. Dzieci czują się tam jak w domu,
a jednocześnie są świetnie
przygotowane do dalszej edukacji.
Przedszkole, prowadzone
przez mgr Grażynę Dobrzyniecką powinno być wzorem
dla innych palcówek i wizytówką miasta... – napisali
rodzice we wspomnianym
piśmie. Dalej czytamy m.in.:
Słoneczna Jedynka Przedszkole nr 1 jest nowoczesne,
przyjazne,
innowacyjne,
przygotowujące dziecko do
podjęcia nauki w szkole.
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OSZCZĘDNOŚCI?

Zdaniem burmistrza „Słoneczna Jedynka” jest najdroższym przedszkolem w
mieście (stawka 4,46 zł za
godzinę, podczas gdy w „Bajce” wynosi ona 3,65 zł, a w
integracyjnym „Przedszkolu
po Topolą” 4,38), a ze względu na nienajlepsze warunki
lokalowe i ograniczoną powierzchnię mogą tam funkcjonować tylko dwie łączone
grupy.
Jak wyjaśniła burmistrz
Rumi, likwidacja samodzielnej jednostki i tym samym
stanowiska dyrektora pozwoli zaoszczędzić ok. 30 tys. zł
rocznie. E. Rogala-Kończak
nie wykluczyła jednak zatrudnienia
wicedyrektora
przedszkola nr 2, który sprawowałby pieczę nad „Słoneczną Jedynką”.
- Co to za oszczędność?
Zwalniamy dyrektora, żeby
zatrudnić
wicedyrektora
przedszkola? - pytała Karolina Rydzewska, jedna
z matek obecnych na sesji
Rady Miejskiej.

IM WIĘCEJ DZIECI
TYM TRUDNIEJ

- Mam wrażenie, że mamy
tu komitet obrony pani dyrektor – stwierdził radny
Leszek Kiersznikiewicz,
przewodniczący
Komisji

Oświaty RM, a radny Aleksander Kubina zapytał, czy
rodzicom chodzi tylko o pozostawienie dyrektorki „Słonecznej Jedynki”?
Obecne na sesji matki
zaprzeczyły, ponieważ chodzi im głównie o utrzymanie
wysokiego poziomu edukacji
w tym przedszkolu. W ławach dla publiczności ktoś
zauważył, że można zapytać
odwrotnie, czy likwidacja
placówki ma tylko na celu
pożegnanie się z dyrektorką?
- Nie chcemy podważać
autorytetu pani dyrektor
przedszkola „Bajka”, ale
mamy wrażenie, że przy
większej liczbie dzieci trudno
wyłuskać talenty i zadbać o
indywidualne potrzeby dzieci – stwierdziła Katarzyna
Łata z Komitetu Rodzicielskiego „Słonecznej Jedynki”.

DAJMY IM SZANSĘ

Ponieważ Komitet Rodzicielski wyraził chęć przejęcia
i poprowadzenia przedszkola jako placówki społecznej,
burmistrz podkreśliła konieczność przeprowadzenia
przez przyszłych właścicieli
obiektu kosztownego remontu. Budynek przy ul. Rodziewiczówny wymaga dużych
nakładów na modernizację.
Jedna z matek przypomniała, że dwa sprywatyzowane wcześniej przedszkola

w Janowie, („Iskierka” i „Janowiaczek”) najpierw zostały
wyremontowane przez miasto, a dopiero potem przekazane nowym właścicielom.
- Dlaczego tym razem ma
być inaczej? – pytały na sesji
mamy przedszkolaków.
Przewodniczący
klubu
Samorządność
Kazimierz
Klawiter apelował, aby dać
szansę rodzicom na przygotowanie oferty i na razie, przynajmniej na miesiąc, odłożyć
decyzję w tej sprawie. Tym
bardziej, że ta placówka ma
długą historię.
- Likwidujemy pewną legendę, atmosferę, markę, którą potem będzie trudno odbudować – powiedział radny.
Bogdan Formella, również z Samorządności złożył
wniosek, aby radni głosowali
w tej sprawie imiennie, ale
nie zostało to zaakceptowane
przez większość.
Przewodniczący
klubu
PiS, Florian Mosa przypomniał, że „małe jest piękne”.
- Tylko że drogie – dodała
burmistrz Rumi.

KRZYWDZĄCA DECYZJA

Uważamy, że uchwała
jest krzywdząca i nie poparta
żadnym przejrzystym uzasadnieniem. Rodzice oraz absolwenci Słonecznej Jedynki
Przedszkola nr 1 w Rumi wyrażają swój sprzeciw wobec
krzywdzącej decyzji o likwidacji placówki – napisali rodzice do rumskich radnych.
Tylko radni opozycji wzięli sobie ten apel do serca.
Czteroosobowy klub Samorządność (Maria Bochniak,
Kazimierz Klawiter, Janusz
Wolański, Bogdan Formella)
oraz Andrzej Januszewski z
Klubu PiS głosowali przeciw
podjęciu uchwały, a pozostali
radni PiS (Florian Mosa, Stanisław Ptach i Jan Semmerling) wstrzymali się od głosu.
Będący w większości radni
Platformy Obywatelskiej oraz
Gospodarności głosowali za
zamiarem likwidacji przedszkola nr 1. Ma ona nastąpił
z dniem 31 sierpnia 2012 r.
Zgodnie
z
procedurą,
burmistrz musi powiadomić o tym zamiarze Kuratora Oświaty w Gdańsku.
Jeśli Rada Miejska uchwali
likwidację, od przyszłego
roku szkolnego na ul. Rodziewiczówny pod szyldem
„Słoneczna Jedynka” funkcjonować będzie filia „Bajki”
Przedszkola nr 2.
AK
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O ponad 33 zł miesięcznie

Więcej za
przedszkola
Do 2,70 zł wzrośnie opłata za każdą godzinę
korzystania dziecka ze świadczeń przedszkoli,
prowadzonych przez gminę Rumia. Uchwała
Rady Miejskiej oznacza wyższe stawki za godzinę w przedszkolu o 40 groszy.
Dotychczasowa stawka
za godziny, wykraczające
poza czas przeznaczony na
realizację programu, wynosiła 2,30 zł. Analiza finansowa, przeprowadzona
przez Urząd Miasta wykazała, że średni koszt korzystania dziecka ze świadczeń
wynosi 3,55 zł na godzinę.
Przedszkola zapewniają
dzieciom pięć bezpłatnych
godzin dziennie, przeznaczonych na realizację tzw.
podstaw
programowych.
Rodzice muszą zapłacić
za dodatkowe godziny, na
ogół cztery (średni pobyt
dziecka w przedszkolu to 9
godzin dziennie). To oznacza, że obecnie miesięcznie
zapłacą za przedszkolaka

226,80 zł, tj. o 33,60 zł więcej, niż przed podwyżką.
Oczywiście, zależnie od czasu pozostawienia dziecka w
placówce te opłaty mogą
być różne. Dla niewtajemniczonych dodajmy, że do
tego dochodzą koszty posiłków i niektórych dodatkowych zajęć.
Projekt uchwały o podwyżkach w przedszkolach,
złożony przez burmistrza
miasta,
zaakceptowała
większość radnych PO i Gospodarności.
Radni klubu Samorządność i radni PiS, a także
radny Piotr Labudda głosowali przeciw podwyższeniu
stawki za świadczenia w
gminnych przedszkolach.

Pięćdziesiąt lat
w orkiestrze
W poprzednim, listopadowym wydaniu „Gazety Rumskiej” informowałam o jubileuszu znanego i zasłużonego
rumskiego muzyka, dyrygenta Orkiestry Dętej przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych, Tadeusza Gruczy.
Niestety, pomyliłam liczby, związane z tym jubileuszem, zaniżając liczbę lat, spędzonych przez jubilata w
orkiestrze. Pan Tadeusz - najpierw jako muzyk, a następnie dyrygent - jest związany z parafialnym zespołem od 50
lat! Od 35 kieruje orkiestrą dętą, założoną przed 52 laty.
Za błąd bardzo przepraszam zarówno jubilata, jak i
naszych Czytelników.
Anna Kuczmarska
REKLAMA
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Trzydzieste urodziny wejherowskiego szpitala

JUBILEUSZ

Certyfikat po kaszubsku
Wspomnienia i prezentacja dorobku, a także gratulacje,
wyróżnienia i nagrody wypełniły jubileuszową uroczystość
w Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Ta pięknie położona na skraju Puszczy Darżlubskiej placówka, działa w Wejherowie dokładnie od trzydziestu lat.
Reprezentanci
zespołu
lekarskiego,
pielęgniarek,
pracowników
poszczególnych poradni i pracowni, a
także administracji szpitala
świętowali jubileusz w towarzystwie znakomitych gości,

ODZNACZENI:
Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków odznaczeni zostali:
Medalem Złotym
za Długoletnią Służbę
Bożena Czepułkowska
Mirosław Klause
Barbara Rogowska
Małgorzata Czajkowska
Marcin Ulasiński
Alina Ladach
Marian Strzyżewski
Danuta Orłowska
Danuta Nowacka
Krystyna Cyman
Ewa Mierzejewska
Dorota Bartkowska
Wojciech Kozioróg
Tadeusz Krawczyk
Krzysztof Maciejewski
Barbara Krupa–Szafran
Jan Naczk
Brygida Hewelt
Medalem Srebrnym
za Długoletnią Służbę
Mieczysław Witzling
Jan Labuda
Jolanta Jelińska
Alina Horbacz-Chmiel
Maria Maszota
Andrzej Dubaniewicz
Alicja Mączkowiak
Krzysztof Budzyn
Irena Charytanowicz
Danuta Pielowska
Katarzyna Nastały
Medalem Brązowym
za Długoletnią Służbę
Beata Wieczorek – Wójcik
Joanna Treder
Adam Herman
Tomasz Damaszke
Michał Jankowski
Odznaką honorową
„Zasłużony dla ochrony
zdrowia”
Maciej Michalik
Jolanta Ciołkowska
-Kowalczyk
Wiktoria Ostrowska
Dorota Gajewska
Aleksandra Niklas
Andrzej Zieleniewski

w tym m.in. posłanki Krystyny Kłosin, arcybiskupa
Tadeusza
Gocłowskiego, wicewojewody Michała
Owczarczaka i marszałka
pomorskiego, Mieczysława
Struka.

DŁUGA HISTORIA

Jesienią 1981 roku otwarto szpital w jego obecnej
siedzibie, a Miejski Zakład
Komunikacji
uruchomił
pierwszą linie autobusową,
prowadzącą do odległego od
centrum Wejherowa szpitala.
Pierwszego pacjenta przyjęto 23 października. Trzy
dni wcześniej przed głównym
wejściem została odprawiona msza św. koncelebrowana przez biskupa Mariana
Przykuckiego.
Z kolei kilka dni później odbyła się oficjalna uroczystość z
udziałem I sekretarza PZPR,
Tadeusza Fiszbacha.

DOBRA OPINIA

Nie to jednak jest najważniejsze w historii wejherowskiego szpitala.
Najważniejsze są osiągnięcia lekarzy. Szpital cieszy się dobrą opinią zarówno
ze względu na dobrych specjalistów na poszczególnych
oddziałach, wysoki poziom
leczenia, ale też z powodu
dobrej opieki ze strony pielęgniarek i personelu.
Klinika może poszczycić
się nowoczesnym wyposażeniem, a dzięki remontom i
modernizacji z roku na rok
poprawiają się warunki leczenia. O tym wszystkim
mówił podczas uroczystego
spotkania z okazji 30-lecia

placówki dyrektor Andrzej
Zieleniewski.

WYRÓŻNIENIA

Do osiągnięć szpitala należą przyznawane mu tytuły i
certyfikaty. Jeden z nich, Certyfikat Akredytacyjny został
właśnie po 3 latach odnowiony. Jerzy Henig, Dyrektor
Centrum Monitoringu Jakości,
które przeprowadziło kontrolę
w szpital, wręczył dyrektorowi
Zieleniewskiego certyfikat. Co
ciekawe, wejherowska placówka otrzymała również wersję w
języku kaszubskim.

GRATULACJE I ŻYCZENIA

Goście ofiarowali dyrekcji
i pracownikom placówki prezenty. Gratulacje i podziękowania dla całej załogi przekazywano m.in. w imieniu
mieszkańców miasta i powiatu, ale też okolicznych innych
miejscowości województwa.
Do Wejherowa trafiają bowiem pacjenci z Trójmiasta,
z Pucka i Półwyspu Helskiego czy Lęborka.

PRZYJAZNY SZPITAL

- To przyjazny szpital
- powiedział marszałek Mieczysław Struk. – Pacjenci
znajdują tu profesjonalną
opiekę i domową atmosferę.
Marszałek podkreślał też
dobrą współpracę szpitala z
przedsiębiorcami oraz wsparcie ze strony samorządu powiatowego, miejskiego, a także z okolicznych miast i gmin.
Podczas uroczystości w
szpitalu, jego pracownicy zostali uhonorowani medalami
i odznakami.
Anna Kuczmarska

Dyrektor Centrum Monitoringu Jakości Służby Zdrowia Jerzy Henig wręczył
dyrektorowi szpitala Andrzejowi Zieleniewskiemu Certyfikat Akredytacyjny z
kaszubskim tekstem.
Poniżej pracownicy szpitala (w tym lekarze), odznaczeni Złotym Medalem. Niestety, nie wszyscy zmieścili się na naszym zdjęciu.

Szpital w liczbach
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie może przyją
jednocześnie 533 pacjentów
W ub. roku wykonano u 12 550 zabiegów operacyjnych
W 2010 r. w Wejherowie hospitalizowano 30 246 osób
- średnio jeden pacjent przebywał w szpitalu nieco ponad 4 dni
Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielił 861 171 świadczeń
W szpitalu w Wejherowie w 2010 r. urodziło się 3 212 dzieci
(dla porównania w 2000 roku było tam 1 812 noworodków)
26 marca tego roku w wejherowskiej placówce urodziły się
trojaczki: dziewczynka i jej dwóch braci.
Szpital zatrudnia ogółem 1 126 pracowników.
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ŚLUBY I WESELA

V Pomorska Gala Ślubna pod patronatem „Gazety Rumskiej”
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Od białej sukni po weselny tort

Piąta, a więc jubileuszowa Pomorska
Gala Ślubna, która odbyła się 13 listopada br. w rumskim Hotelu SPA „Faltom”
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Rumi, Gdyni i
innych ościennych miast. Odwiedzających były tysiące i z pewnością nikt nie
żałował spędzonej na Gali niedzieli.
Na imprezie pojawiły się
przede wszystkim pary narzeczonych, ale nie tylko.
Magnesem był na pewno bogaty program artystyczny i
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami (m.in. suknie ślubne
o wartości 3000-5000 zł).
Przede wszystkim jednak
można było się dowiedzieć,
REKLAMA

Tani-Fotograf.pl

Tel.: 502 178 344
8

jaką oprawę powinna mieć
uroczystość ślubna, aby była
niezapomniana dla całej rodziny i co zrobić, żeby wesele
było udane.
Wystawcy, czyli ponad 40
firm, prezentowali ślubną modę
i dekoracje, makijaże i fryzury, biżuterię (w tym obrączki),
rozmaite akcesoria oraz usługi
z branży ślubnej. Najwięcej widzów obejrzało dwuczęściowy
pokaz sukien ślubnych. Kreacje
renomowanych firm zachwyciły
z pewnością nie tylko przyszłe
panny młode.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół Dolce Vita. Wystąpiła też grupa Enjoy Life, wokalistka, Karolina Dremiel,
a także tancerze ze Studia
TANGO. Jednym z ciekawych punktów programu
był m.in. pokaz barmański.
Firma „Sowa” i wejherowska
Cukiernia „Sabinka” częstowały pysznymi ciastami.
Przypomnijmy na koniec,
że organizatorami kolejnej
Pomorskiej Gali Ślubnej byli
Joanna Fularczyk i Paweł
Binert z Pomorskiego Serwisu Ślubnego.
Fot. Wojtek Hintzke

IMPREZY
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Przedświąteczny kiermasz w Centrum Caritas

Kolorowe Boże Narodzenie

Co roku w świąteczny nastrój wprowadza mieszkańców Rumi kiermasz ozdób,
stroików, pierniczków i bożonarodzeniowych kartek, przygotowanych przez niepełnosprawnych podopiecznych „Caritas”.
W Warsztatach Terapii Zajęciowej Centrum
im. bł. siostry Faustyny w
Rumi, a dokładnie w kilku
funkcjonujących tam pracowniach, powstają kolorowe i błyszczące przedmioty, zaprezentowane na
przedświątecznym kiermaszu. Trudno oderwać
od nich wzrok, trudno też
oprzeć się pokusie kupienia kilku ozdób do domu.
Takie zakupy są pożyteczne z dwóch powodów.
Po pierwsze zyskujemy
oryginalne i niepowta-

Od 15 lat w Rumi

rzalne ozdoby świąteczne, po drugie wspieramy
funkcjonowanie warsztatów,
pozwalających
ich
uczestnikom
na
rozwijanie sprawności,
zdolności, wrażliwości.
Rumianie dobrze wiedzą, że w ośrodku Caritas w naszym mieście
nie brakuje prawdziwych artystów, o czym
mogliśmy się przekonać
podczas kolejnego kiermaszu, zorganizowanego w ostatnią niedzielę,
4 grudnia br.

Centrum im. św. Siostry Faustyny „Caritas” Archidiecezji Gdańskiej wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Rumi w październiku br. świętowało 15-lecie
swojej działalności.
Obecnie do warsztatów uczęszcza ok. 40 uczestników, ale
w historii placówki było ich już ponad 80. Na zajęciach w
różnych pracowniach WTZ (teatralnej, plastycznej, wikliniarskiej, kulinarnej, przyrodniczej, itp.) osoby z niepełnosprawnościami osiągają najwyższy poziomu rehabilitacji społecznej
i zawodowej. Poza tym, co dla podopiecznych i ich rodzin bardzo ważne – wychodzą z domu i spędzają czas w ciekawy sposób pod opieką instruktorów, terapeutów, psychologów.
W ośrodku działa również Dzienny Dom Pobytu dla
osób starszych.
Centrum Caritas to miejsce ciekawych wydarzeń
kulturalnych: wystaw, aukcji, spektakli teatralnych, a
przede wszystkim miejsce w którym panuje atmosfera
życzliwości i zrozumienia dla każdego człowieka. Wszyscy czują się tam dobrze, jak w domu.

Wrażliwość i wspólnota

REKLAMA

Na grudniowym kiermaszu w Rumi gościł ks. Janusz
Steć, dyrektor „Caritas” Archidiecezji Gdańskiej,
który podobnie jak mieszkańcy Rumi chętnie kupił kilka
świątecznych stroików i ozdób choinkowych. Poprosiliśmy ks. dyrektora o wypowiedź na temat tej sympatycznej imprezy.
- Świąteczny kiermasz to zwieńczenie wielomiesięcznej pracy uczestników i instruktorów warsztatów –
stwierdził ks. Janusz Steć. - To efekt ich żmudnej pracy,
ale też myśli i zdolności, które owocują taką prezentacją.
Praca nad przygotowaniem kiermaszu, ale też całoroczna praca w tej placówce wpisuje się w szczególną atmosferę i klimat Bożego Narodzenia.
Wrażliwość podopiecznych Caritas, m.in. placówki w
Rumi, w pełni mieści się w klimacie świąt. Tutaj szczególnie odczuwa się potrzebę wspólnoty i spędzania wolnego czasu w gronie bliskich osób. Podobnie jak dzieje
się to w naszych domach w wieczór wigilijny. Wrażliwość
niepełnosprawnych podopiecznych Caritas jest ogromna.
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Kolejne spotkanie z mieszkańcami w sprawie Eko Doliny

Fetor z Łężyc zażegnany?
Nie wszyscy w to uwierzyli
Uciążliwości, związane z funkcjonowaniem w sąsiedztwie Rumi spółki Eko Dolina w Łężycach były tematem
kolejnego spotkania burmistrza z miasta z mieszkańcami Zagórza i Szmelty. Dwa miesiące temu burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak i przedstawiciele Eko Doliny obiecali przeprowadzić badania i działania, które zmniejszą
dokuczliwy fetor. Czy się to udało? Właśnie o tym rozmawiano niedawno w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi.
Fetor, pojawiający się wieczorami i w nocy, odczuwalny
był zwłaszcza w rejonie ulic
Włókienniczej i Górniczej.
Problem narastał latem tego
roku. Wystarczyło przejechać
wieczorem ulicą Sobieskiego,
aby poczuć ten rudny do wytrzymania smród.

OBAWY O ZDROWIE

Mieszkańcy Zagórza nie
tylko czuli dyskomfort, ale
też poważnie obawiali się o
zdrowie, m.in. swoich dzieci.
Zapach siarkowodoru i gnijących substancji pochodził z instalacji kanalizacyjnych pod
ulicami, stąd coraz większe
wątpliwości co do bezpiecznej działalności Eko Doliny.
Stamtąd do Rumi płynęły
podejrzane substancje, wywołując coraz większy sprzeciw.
Wiadomo, że spółka Eko
Dolina (wcześniej Zakład
Unieszkodliwiania
Odpadów) od kilku lat wywołuje kontrowersje i protesty
mieszkańców Gdyni i Łężyc.
Rumianie przyłączyli się do
grona przeciwników tego
zakładu, dając temu wyraz
podczas akcji protestacyjnej
pod Urzędem Miasta Rumi.
Zarzucali władzom miasta i
spółce w Łężycach zbyt późne
zainteresowanie się ich problemem, który sygnalizowali
kilka miesięcy wcześniej.

POMAGA
WODA I TLEN

O swoich obawach i niezadowoleniu mówili też na
spotkaniu w „dziesiątce”, 30
listopada br.

Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak zapewniała
zebranych tam mieszkańców, że uciążliwości zapachowe już się nie powtórzą.
Po pierwsze przeprowadzono
płukanie sieci kanalizacyjnej, po drugie – zamykana
jest kwatera z odpadami na
terenie Eko Doliny, która
również powodowała przykre
zapachy, tym razem roznoszone przez wiatr.
Podobne informacje przekazała mieszkańcom Rumi Izabela Wołosiak, wiceprezes
Spółki Eko Dolina w Łężycach.
- Odbyło się płukanie kolektora ściekowego wodą
oraz specjalnymi substancjami – powiedziała prezes
Wołosiak. – Od 1 września
wprowadzono też dodatkowe
dotlenianie ścieków metodą
chemiczną i mechaniczną. To
całkowicie neutralizuje zagniwanie ścieków.
(niedobór tlenu lub jego
brak powoduje tzw. zagniwanie ścieków w ciągu kilku
godzin, czemu towarzyszy nieprzyjemny zapach toksycznego siarkowodoru – dop. red.).

BADANIA PRZEZ
CAŁY ROK

Jak poinformowała Izabela Wołosiak intensywnemu
płukaniu poddano też kolektor tłoczny. Wszystko to powoduje, że ścieki nie zalegają
w kanalizacji i nie gniją. We
współpracy ze specjalistami
z PEWiK, spółka w Łężycach prowadzi badania stanu instalacji, ale te badania

Wiceprezes Izabela Wołosiak mówiła o płukaniu kolektora i natlenianiu odcieków z zakładu w Łężycach.
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WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 58 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Rumia, Plac Kaszubski 1
tel. 58 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 58 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 58 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 58 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 58 671-77-65

Mieszkańcy Zagórza i Szmelty, a także pobliskich Łężyc, wysłuchali informacji
wiceprezes Eko Doliny i burmistrza Rumi.
muszą być prowadzone aż 12
miesięcy.
Inspektor ds. ochrony środowiska, zatrudniony niedawno przez Eko Dolinę mówił na spotkaniu o kontrolach
wokół zakładu oraz monitoringu ścieków na ul. Włókienniczej w Rumi. Próbki zebranych materiałów trafiają do
laboratorium, które uruchomiono w Łężycach. Zainstalowano też sondy, wykonujące
pomiary siarkowodoru.

WIERCENIA
W KWATERZE

Przedstawiciele Eko Doliny mówili też o zamykaniu
oraz izolowaniu eksploatowanej dotąd kwatery oraz uruchamianiu nowej. Wiąże się
to m.in. z wierceniami, które
służą odgazowaniu kwatery.
Takie wiercenia zamykanej
kwatery odbyły się niedawno
i mogły spowodować uciążliwości zapachowe. Ponieważ
zakończono te prace, nie powinny się one powtórzyć. Zaplanowano jednak następne
wiercenia, prawdopodobnie
jesienią przyszłego roku.
Zdania mieszkańców na
temat odoru były podzielone.
Niektórzy twierdzili, że nadal odczuwają fetor z Łężyc.
- Proszę wziąć pod uwagę
warunki pogodowe – dodała
burmistrz E. Rogala-Kończak. – Kiedy wieje wiatr,

przykry zapach może być intensywniejszy.

CHEMICZNE FIOŁKI

Nawet jeśli fetor jest mniejszy albo nie ma go wcale, badania i przeprowadzone przez
spółkę działania nie uspokoiły
całkowicie mieszkańców. Z
sali padały pytania o wyniki
monitorowania i postulaty,
aby znalazły się one na stronie
internetowej zakładu.
- Odór został zażegnany,
ale nie o odór tutaj chodzi,
ale o to, co się za nim kryje
– stwierdził jeden z mieszkańców.
Jedna z mieszkanek zwróciła uwagę, że w lesie, gdzie
bywa na spacerze, pachnie
fiołkami, ale jest to efekt stosowania silnych substancji
chemicznych.
- To jest chemia, która poszła na szambo. Nie wiemy,
co bardziej szkodzi – stwierdziła mieszkanka Zagórza.Mamy ograniczone zaufanie
do zapewnień o bezpieczeństwie.
Radny Florian Mosa,
który brał udział w dyskusji w SP nr 10, powiedział ,
że fetor nadal występuje na
Zagórzu. Wyraził chęć odwiedzenia zakładu w Łężycach,
gdzie został zaproszony przez
prezes Izabelę Wołosiak.
Pani prezes odmówiła jednak
udostepnienia danych tech-

nologicznych, o które pytał
jeden z mieszkańców.
- Na naszej stronie internetowej dostępne są wyniki
monitoringu i badań środowiskowych, natomiast technologie są sprawą wewnętrzną zakładu – powiedziała
prezes Wołosiak.

TYLKO RUMIANIE

Zaniedbania i następstwa
w postaci niedawnego uciążliwego fetoru to zdaniem burmistrza Rumi wina Eko Doliny.
– Mój upór i państwa pomoc, m.in. w postaci sms-ów
z informacjami o dokuczliwych zapachach przyniosły
efekty – stwierdziła Elżbieta
Rogala-Kończak. – Chcemy
mieć pewność, że mieszkańcy
są bezpieczni. Docelowe działania podejmiemy po 12 miesiącach, kiedy znane będą
wyniki badań.
Burmistrz nie dopuściła
do głosu uczestniczek spotkania, które przyjechały spoza
Rumi. Gdy mieszkanki Łężyc chciały się wypowiedzieć
o swoich doświadczeniach
w walce z uciążliwościami,
E. Rogala-Kończak stanowczo im przerwała. – Na to
spotkanie zaprosiłam mieszkańców Rumi i tylko z nimi
mam zamiar rozmawiać –
stwierdziła wzburzona burmistrz.
Anna Kuczmarska

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

KONTROWERSJE
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A jednak spółdzielcy mają rację i prawo do informacji

Po dziesięciu miesiącach

Dlaczego prezes SM „Janowo” Czy zakłócano
wstydzi się swoich zarobków? porządek obrad?
Na łamach „Gazety Rumskiej” członkowie SM „Janowo” w Rumi niejednokrotnie
zwracali uwagę na swoje prawa, wynikające z ustaw spółdzielczych tj. ustawy Prawo
spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Zwłaszcza, że kolejne nowelizacje tych ustaw (a szczególnie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych z 2007 r.)
poszerzały zakres uprawnień
członków spółdzielni do kontroli nad zarządzaniem ich
majątkiem przez statutowe
organy spółdzielni.
W projektach uchwał
składanych na Walne Zgromadzenie w latach 2009,
2010 i 2011, aktywni spółdzielcy domagali się m.in.
podania
im
wysokości
wynagrodzenia członków
Zarządu. Niestety, takiej

informacji nie uzyskiwali,
ponieważ projekty te były
przez Zarząd bezprawnie
odrzucane. Swoje bezprawne działania Zarząd spółdzielni ukrywa za parawanem przepisów ustawy
o ochronie danych osobowych, oczywiście nadużywając tego argumentu.
O takie prawo walczą
również spółdzielcy zrzeszeni w innych spółdzielniach
mieszkaniowych w Polsce.
W dniu 18 listopada br. w
internecie pojawiła się informacja (za agencją PAP)
zatytułowana:
„Prezes
spółdzielni nie może taić
swoich zarobków”. Informacja ta związana jest z wyrokiem Sądu Okręgowego w
Olsztynie z dnia 18.11.2011
roku i dotyczy prezesa SM
„Pojezierze” w tym mieście.

Sąd rozpatrywał pozew jednego z członków tej
spółdzielni, który chciał
poznać zarobki prezesa tej
spółdzielni mieszkaniowej.
Uzasadniając wyrok sędzia
stwierdziła: „członek spółdzielni mieszkaniowej
jest pracodawcą prezesa
spółdzielni, bo w kosztach, które co miesiąc
pokrywa, jakiś procent
jest przeznaczony na
płacę prezesa”.
Sędzia dodała też, że „nie
rozumie zachowania prezesa, który nie ma powodów, by wstydzić się swoich zarobków”.
Wspomniany
wyrok
jest prawomocny, a kasacji
od niego nie mogą wnieść
strony (w tym wypadku
spółdzielnia, która sprawę
przegrała), a jedynie upraw-

nione organy, np. Minister
Sprawiedliwości czy Rzecznik Praw Obywatelskich.
Sukces jaki odniósł szeregowy spółdzielca – jeden
z kilku milionów polskich
spółdzielców – jeszcze raz
świadczy o tym, że spółdzielcy mają prawo domagać się w zarządach spółdzielni tego, co im z mocy
przepisów prawa przysługuje, w tym informacji o gospodarowaniu wspólnymi
pieniędzmi, przeznaczanymi m.in. na płace członków
Zarządu SM.
Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych
Obrony Praw
Członków i Mieszkańców
Spółdzielni oraz Wspólnot
Mieszkaniowych
Miasta Rumi

Standardy europejskie czy zwyczaje zaścianka?

Mieszkańcy czują się lekceważeni
Mieszkanka Rumi, a dokładnie osiedla mieszkaniowego SM „Janowo” napisała pismo do Rady
Miejskiej, aby przekazać to, czego nie dane jej było powiedzieć na październikowej sesji RM, a
ponadto wyrazić ubolewanie wobec zachowania przewodniczącego RM Tadeusza Piątkowskiego.
O tej sprawie pisaliśmy
na początku listopada, podkreślając że przewodniczący
Piątkowski odmawiał głosu
mieszkańcom siedzącym na
sali. Zakładał przy tym z góry,
że będą oni mówić nie na temat . Takiego traktowania doświadczyła Elżbieta Różycka,
która w piśmie do rumskiego
samorządu napisała tak:
W dniu 27.10.2011 roku
uczestniczyłam w sesji Rady
Miejskiej Rumi, której jednym
z tematów była działalność
i problemy organizacji poza-

rządowych funkcjonujących w
mieście. Podniesieniem ręki
zasygnalizowałam chęć zabrania głosu w związku z omawianym tematem. Przewodniczący tej sesji pan Tadeusz
Piątkowski – przewodniczący
Rady Miejskiej – po otrzymaniu odemnie odpowiedzi, że
występuję z ramienia Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Obrony Praw Członków i
Mieszkańców Spółdzielni oraz
Wspólnot
Mieszkaniowych
Miasta Rumi, odmówił mi wypowiedzenia się.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Piątkowski
(po lewej) nie dopuszcza niektórych mieszkańców do
głosu, z góry wiedząc, że będą mówić nie na temat.

Wyjaśniam, że w swojej
wypowiedzi
zamierzałam
odnieść się do sytuacji stowarzyszeń
pozarządowych
funkcjonujących w Gdyni,
ponieważ mam pewną wiedzę na ten temat. Od wielu
lat jestem członkiem Stowarzyszenia Gdynian Wysiedlonych, będącego jednym z
kilkudziesięciu stowarzyszeń
działających w tym mieście.
Stowarzyszenia te działają pod egidą Urzędu Miasta
Gdyni, sprawującego pieczę
nad Gdyńskim Centrum
Organizacji Pozarządowych
z siedzibą przy ul. 3 Maja
27/31 i zgodnie koegzystują
w oparciu o harmonogram,
określający dni oraz godziny
spotkań dla każdego z nich.
Mam świadomość tego, że
przewodniczący sesji Rady
Miejskiej ma prawo udzielić
względnie nie udzielić głosu
osobie z publiczności, jednakże sama forma tej odmowy
podczas przedmiotowej sesji,
budzi moje zastrzeżenia jako
lekceważąca
mieszkańca
miasta.
Z przykrością zatem konstatuję, że przewodniczący
Rady Miejskiej Rumi pan Tadeusz Piątkowski, przeniósł
na forum Rady niechlubny

zwyczaj z zebrań w Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi, w której przez
kilka kadencji był przewodniczącym Rady Nadzorczej.
To właśnie podczas zebrań
w SM „Janowo” dociekliwym
spółdzielcom niejednokrotnie
utrudniano wystąpienia, a
nawet odbierano głos zanim
zdążyli cokolwiek powiedzieć.
Mam jednak nadzieję, że
ten styl prowadzenia obrad
Rady Miejskiej Rumi nie
zagości na stałe na sesjach
rady. Żyjemy wszak w społeczeństwie obywatelskim, w
ósmym już roku członkostwa
Polski w Unii Europejskiej, a
zatem w organach samorządu terytorialnego winny obowiązywać standardy europejskie, a nie zwyczaje ciasnego
zaścianka.
Z poważaniem
Elżbieta Różycka

Na styczniowej sesji Rady Miejskiej Rumi doszło do incydentu, którego konsekwencją jest
sprawa tocząca się obecnie w Sądzie Rejonowym
w Wejherowie. Pod koniec listopada w wejherowskim sądzie pojawiła się liczna grupa mieszkańców Rumi oraz radnych którzy zostali wezwani
na świadków interwencji, której dotyczy proces.
Mieszkaniec Rumi Andrzej Skucha, regularnie
uczestniczący w obradach rumskiego samorządu, ma zwyczaj od kilku lat demonstrowania swoich poglądów i opinii za pomocą tablic z napisami i zdjęciami. Na tablicach
pojawiają się treści krytyczne wobec radnych, którzy są
jednocześnie działaczami i członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”, a także wobec władz Rumi.
W poprzedniej kadencji Rady Miejskiej A. Skucha rozstawiał swoje tablice bez trudności. Czynił to także w
obecnej aż do V sesji w dniu 27 stycznia 2011 roku. Wtedy
to doszło do interwencji Straży Miejskiej, która odstąpiła
od podjęcia jakichkolwiek czynności. Za chwilę jednak pojawił się patrol policji. Do podjęcia interwencji wezwani
zostali przez zastępcę burmistrza Rumi Ryszarda Grychtoła na wniosek przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi
Tadeusza Piątkowskiego. Mimo, że oba patrole po wylegitymowaniu mieszkańca Rumi podczas sesji, nie znalazły
podstaw do wyprowadzenia go z sali (jedynie nakazano
usunięcie tablic z napisami), Tadeusz Piątkowski złożył
zawiadomienie o popełnieniu przez niego wykroczeń (w
zw. z art. 63 a p.1. i art.51 p.1 kodeksu wykroczeń ) do
Komisariatu Policji w Rumi, który - po przesłuchaniu obu
panów - skierował wniosek o ukaranie go do Sądu Rejonowego w Wejherowie. Sąd wydał wyrok nakazowy i ukarał
Andrzeja Skucha grzywną w wys. 50 zł, zwalniając go w
całości od zapłaty kosztów sądowych. Ten z wyrokiem nie
zgodził się i złożył od niego sprzeciw.
Proces toczy się w Sądzie Rejonowym w Wejherowie.
Składowi orzekającemu przewodniczy SSR Magdalena Cichańska.
- Prawo swobodnego głoszenia swoich poglądów nadaje każdemu obywatelowi artykuł 54 p. 1 Konstytucji RP.
Dlatego nadal je wyrażam za pomocą m.in. tabliczek informacyjnych – mówi Andrzej Skucha. - Ustawiając je na
stole dla publiczności, przy którym siedzę podczas sesji,
nie zakłócam pracy radnych ani powagi obrad. Przewodniczący RM i niektórzy radni twierdzą, że jest inaczej. I
właśnie Sąd Rejonowy w Wejherowie ma to rozstrzygnąć.
Na rozprawie 22 listopada br. przesłuchano kilkunastu
świadków, ale ze względu na ich dużą liczbę, kolejne kilkanaście osób zostanie przesłuchanych na rozprawie 20
grudnia br. Znajdą się wśród nich komendanci Komisariatu Policji oraz Straży Miejskiej w Rumi, kolejni radni
miasta, zastępca burmistrza oraz dziennikarze lokalnych
mediów, którzy byli świadkami zdarzenia na styczniowej
sesji Rady Miejskiej (zdjęcie poniżej).		
AK.

PS. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Obrony
Praw Członków i Mieszkańców Spółdzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych Miasta
Rumi uzyskało rejestrację
Starosty Wejherowskiego w
dniu 3 czerwca 2009 r. pod
nr 24.
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Olimpiada Wiedzy o Pomorzu i Kaszubach

Uczestniczą w programach edukacyjnych

Młodzież dobrze zna Zdolni gimnazjaliści
swoją Małą Ojczyznę

Dwóch uczniów Gimnazjum nr 4 w Rumi otrzymało stypendium w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na
edukację”. Agnieszka Ostrowska i Paweł Panek są uczniami klasy drugiej, w której realizuje się rozszerzony program nauczania matematyki i informatyki.

Drużyna I LO w Rumi (po lewej stronie) oraz I LO w Wejherowie podczas konkursu kaszubskiego.

Co roku jesienią młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych
spotyka się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumi na Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o
Kaszubach i Pomorzu. Uczniowie z Rumi i Wejherowa niedawno rywalizowali po raz dwunasty.
Olimpiada to znakomita
okazja do wykazania się
wiedzą z historii, kultury, literatury i gospodarki,
znajomością lokalnych tradycji i atrakcji turystycznych, a także kaszubskich
bohaterów i twórców.
Drużyny z kilku szkół
przygotowały specjalne prezentacje multimedialne oraz
odpowiadały na pytania komisji konkursowej. Zawodnicy odpowiadali też na pytania, zawarte w teście.
Najlepsza okazała się
trzyosobowa drużyna z I
LO im. Króla Jana II Sobieskiego pod opieką Stefana
Grubby, w składzie: Monika Lidzbarska, Dorota Kotłowska i Damian
Dampc. Uczniowie z LO w

Wejherowie wygrali zmagania w kategorii prezentacja multimedialna.
Drugą lokatę w konkursie zajął zespół II Liceum
Ogólnokształcące im. J. C.
Korzeniowskiego w Rumi,
którego opiekunką była
Iwona Miłosz. Zespół startował w składzie: Natalia
Bronk, Joanna Kiełczyńska i Tomasz Dranicki.
Tomasz Dranicki może
pochwalić się najlepszym
wynikiem z testu oraz nagrodą indywidualną.
Organizator i gospodarz
konkursu, czyli rumskie
I LO im. Książąt Pomorskich, tym razem wywalczyło trzecią lokatę. Zespół
w składzie: Paulina Budzisz, Mateusz Milewski

i Jan Zych przygotował się
do rywalizacji pod kierunkiem Grażyny Górak.
Kolejne czwarte miejsce
zajęła drużyna „Elektryka”
czyli ZSP nr 2 w Wejherowie, a piąte miejsce uzyskała ekipa „Hipolita” czyli
ZSP nr 2 w Rumi. Drużyny
otrzymały nagrody rzeczowych i bony pieniężne.
Komisję
konkursową
tworzyli: Tomasz Fopke,
Jerzy Hoppe i Leszek Winczewski.
Zarówno jurorzy, jak i
zawodnicy z przyjemnością
wysłuchali mini-koncertu.
Atrakcją spotkania w rumskim „ogólniaku” był gościnny występ kaszubskiego Chóru „Rumianie”.
Ak.

Pełna nazwa projektu to: „Pomorskie – dobry
kurs na edukację. Program
pomocy stypendialnej dla
uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego” na
rok szkolny 2011/2012.
Dzięki stypendium, gimnazjaliści z Rumi będą
rozwijać swoje zainteresowania w wybranych przez
siebie przedmiotach matematyczno-przyrodniczych.
Paweł wybrał matematykę, informatykę i fizykę,
a Agnieszka zdecydowała
się na matematykę, biologię i chemię. Oboje będą
mogli kupić fachową literaturę oraz programy
komputerowe, które po-

Agnieszka Ostrowska i Paweł Panek.
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nansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego i z budżetu
państwa w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013. Maciej będzie
należał do grupy, realizującej zajęcia z zakresu informatyki.
Gratulujemy sukcesów
uczniom Gimnazjum nr
4, które zaprasza przyszłych absolwentów klas
szóstych do nauki w klasach matematyczno-informatycznych, realizujących
ozszerzony program na
podstawie innowacji pedagogicznej,
zatwierdzonej
przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Maciej Konkol.

Najbliższe imprezy w Rumi

W co się bawić?
Scrabble w Dworku

W najbliższą sobotę
i niedzielę 10-11 grudnia godz. o godz. 12.00 w
Dworku pod Lipami w parku przy ul. Mickiewicza
odbędzie się kolejny Turniej Scrabble o puchar Dyrektora MDK. Wielbicieli
gry w scrabble czeka wiele
emocji.

Wtorek z chochlikiem

Kaszubski Chór „Rumianie” w sali rumskiego liceum.

mogą poszerzyć ich wiedzę i umiejętności. W tym
roku szkolnym Agnieszka
Ostrowska i Paweł Panek
zakwalifikowali się do
udziału w rejonowych konkursach przedmiotowych.
Uczeń trzeciej klasy
tego samego Gimnazjum
nr 4, Maciej Konkol zdał
testy rekrutacyjne i został
zakwalifikowany do realizacji innowacyjnych zajęć
pozaszkolnych nauczania
kreatywnego w ramach
projektu: „Pomorskie –
dobry kurs na edukację.
Wspieranie
uczniów
o
szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”.
Jest to projekt współfi-

Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Pomorskiej 11 zaprasza 13, 20
oraz 27 grudnia w godz.
godz. 16 00 - 17 00 na cykliczne imprezy „Wtorki
z chochlikiem”, przeznaczoną dla dzieci w wieku

5 - 6 lat. W programie
zabawy, gry edukacyjne,
głośne czytanie, zajęcia
plastyczne i zabawy teatralne.

Św. Mikołaj i kolędy

21 grudnia o godz. 10.00
w hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Rumi
zaplanowano zabawę mikołajkową pod hasłem:
Gimnazjalista Przedszkolakowi „Olimpiada u Mikołaja”.
Również 21 grudnia, ale
o godz. 11.00 odbędzie się
Miejski Przegląd Zespołów
Kolędniczych w Miejskim
Domu Kultury przy ul.
Mickiewicza 19.

Dziesiąty koncert

W poniedziałek 26 grudnia, czyli w Drugie Święto Bożego Narodzenia, po
mszy świętej o godz. 18.00
w kościele Jana z Kęt przy
ul. Stoczniowców w Rumi
Janowie odbędzie się koncert „Święta” Chóru Świętojańskiego, dziesiąty z cyklu
„10 koncertów na 10-lecie”.

Zaśpiewają Rumianie

Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Kaszubskiego „Rumianie” odbędzie się
w Dworku pod Lipami 29
grudnia o godz. 18.00. W
programie koncertu znajdą się kolędy kaszubskie,
polskie i pastorałki.
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Rekordowe
Sobiegranie

X Harcerskie Spotkanie z Piosenką „Sobiegranie”
2011 było wyjątkowe nie tylko dlatego, że były to
dziesiąte urodziny festiwalu, ale też ze względu na
rekordową liczbę uczestników. Na widowni zasiadło 230 osób, a na scenie wystąpiło 44 wokalistów!

Na scenie zaśpiewała m.in. Ewelina Machalewska.

KULTURA

Dziesięć lat temu powstał harcerski zespół „SiebieWarci”, który zorganizował festiwal. Od 10 lat co
roku bawią się na nim znakomicie nie tylko harcerze.
Tegoroczna impreza w
Domu Kultury SM „Janowo” rozpoczęła się tradycyjnie od wykonania
festiwalowej piosenki, następnie pałeczkę przejęły
rewelacyjne prowadzące.
Atmosfera była bardzo
gorąca, a poziom festiwalu jeszcze wyższy, niż
przed rokiem. Jury ma coraz trudniejszy orzech do
zgryzienia.
Nie jesteśmy w stanie
wymienić wszystkich laureatów w poszczególnych
kategoriach, tym bardziej,
że większość uczestników
zaśpiewało wspaniale. Zatem gratulujemy wszystkim, bo wszyscy wykonawcy przyczynili się do
wspaniałej
dwudniowej
zabawy.
Niespodzianką były torty przygotowane przez organizatorów z okazji urodzin. Były także życzenia
oraz prezenty dla zespołu
„SiebieWarci”, które są siłą
napędową do dalszej pracy.
AK.

Rumianie na konkursach w Wejherowie i w Kartuzach

Sukcesy w regionie
Jedną z laureatek V Powiatowego Konkursu Czytelniczy „My i nasza rodzina – sięgajmy do swoich korzeni” w Wejherowie została Daria Stankowska ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi. Z kolei zespół uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 zwyciężył w V Festiwalu Dobrego Humoru w Kartuzach.
W ramach projektu „My
i nasza rodzina”, zorganizowanego przez Powiatową i
Miejską Bibliotekę Publiczną, odbyło się właściwie
kilka konkursów. Daria
Stankowska z rumskiej „jedynki” zajęła drugie miejsce w trudnej rywalizacji, w
której trzeba było wykonać
drzewo genealogiczne własnej rodziny. Z tym zadaniem, rumianka poradziła
sobie znakomicie.
Najmłodsi
uczestnicy
startowali również w konkursie rysunkowym, którego tematem przewodnim
była oczywiście rodzina.

Wykonanie drzewa genealogicznego było propozycją dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, a
gimnazjaliści oraz starsza
młodzież przygotowywali
prezentacje multimedialne na temat genealogii rodziny. Konkurs odbył się
po raz piąty, a tegoroczna
impreza została włączona
w cykl spotkań z okazji
65-lecia wejherowskiej biblioteki.
Również po raz piaty
zorganizowany został Festiwal Humoru Kaszubskiego „Szport muszi bëc” w
Kartuzach, a dokładnie w

tamtejszej Szkole Podstawowej nr 5. Na tej sympatycznej imprezie zabłysnęli
rumianie. W konkurencji
zespołowej, w kategorii
klas I-III pierwsze miejsce
zajęli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 9 w Rumi.
BJ.
Na zdjęciu obok Daria
Stankowska z rumskiej
„jedynki” odbiera nagrodę z rąk dyrektor
Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki w Wejherowie,
Danuty Balcerowicz. W
głębi stoi jeden z jurorów
konkursu, artysta Maciej
Tamkun.
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SPORT SZKOLNY

Na basenie

Sukcesy w
pływaniu
Na basenie Zespołu
Szkół nr 3 w Wejherowie,
odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Wejherowskiego Szkół w Pływaniu
Indywidualnym. Poziom
sportowy zawodów był
bardzo wysoki, a sukces odnieśli uczniowie i
uczennice z Rumi.
Wśród najmłodszych zawodników triumfowały (25 m
stylem dowolnym): Martyna
Marek - SP Salezjanek Rumia (I miejsce), Paula Klein
- SP nr 9 Rumia i Agata Posańska – SP Salezjanek.
Wśród chłopców tym
stylem również najlepiej
pływali rumianie: Piotr
Błański– SP nr 9 Rumia
(I miejsce), Wikor Trylski
– Ekologiczna SS Rumia i
Wiktor Fusiara – SP 6.
Pierwsze miejsce na 50 m
zajęła Karolina Arkuszewska
ze szkoły Salezjanek w Rumi.
W pływaniu na 25 m stylem klasycznym trzy pierwsze miejsca zajęły: Martyna
Marek – Publiczna SP Salezjanek, Marta Niemczyk–
z tej samej szkoły i Julia
Derda z SP nr 6.
Tym samym stylem na 50
m najlepiej popłynęła Kinga
Butowska z SP nr 1 w Rumi.
Rafał Lenckowski z SP nr
9 zajął drugie miejsce na 50 m
stylem klasycznym chłopców.
W konkurencji 25 m stylem grzbietowym dziewcząt
pierwsze i drugie miejsce
zajęły: Anna Bożeńska –
Ekologiczna SS i Agata
Posańska z Publicznej SP
Salezjanek Rumia.
W tej samej konkurencji chłopców najlepszy był
Piotr Błański z SP nr 9.
Na 50 m stylem grzbietowym najlepiej w swojej
kat. wiekowej popłynęły:
Karolina Arkuszewska –
SP Salezjanek, Aleksandra
Romańska – SP 6 i Kamila
Żak – SP nr 9.
Wśród gimnazjalistów z
Rumi najlepszy wynik uzyskała Karolina Butowska–
Gimnazjum nr 1 zajmując
drugie miejsce na 50 m stylem grzbietowym.
W
Człuchowie
rozegrano
Wojewódzkie
Igrzyska Młodzieży w
Pływaniu.
Dwa złote medale zdobyła tam Karolina Arkuszewska ze Szkoły Podstawowej
Salezjanek w Rumi, a brązowy - Marta Niemczyk z tej
samej szkoły.
Gratulujemy.
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Uczniowie I LO pokonali kolegów z 9 szkół
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Rumianie najlepsi
Drużyna I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi została zwycięzcą rozgrywanych na hali sportowej tej szkoły
Mistrzostw Powiatu Wejherowskiego
Szkół Ponadgimnazjalnych w Futsalu.
W rywalizacji wzięło
udział ponad 100 zawodników z całego powiatu
wejherowskiego, tj. 10 zespołów szkół. W ścisłym
finale wystąpiło sześć drużyn. Zwycięzcą turnieju
została drużyna gospodarzy, czyli Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rumi (I LO).
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo
Wychowawczych w Wejhe-

rowie oraz Zespół Szkół
W zwycięskiej drużynie wystąpili (za zdjęciu
obok): Konrad Czeszewski, Patryk Kiełb, Jakub Konkolewski, Mateusz Krajnik, Paweł
Małachowski,
Michał
Morgiel, Piotr Morgiel,
Andrzej Sadura, Adrian
Stenka, Marcin Stenka,
Krystian
Kobierzyński, Wiktor Brzeziński.
Opiekunem zespołu jest
Sobiesław Przybylski.

Unihokej

Srebrny
medal
XL Finał Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju Chłopców
zakończył się sukcesem
uczniów z Rumi. Drużyna Ekologicznej Społecznej
Szkoły Podstawowej wywalczyła srebrny medal.
Zespół zagrał w składzie:
Kamil Topolewski, Adam
Jakubiak, Marcin Kaczanowski, Łukasz Turzyński, Tomasz Turzyński,
Mateusz Niewiadomski,
Piotr Rybiński, Wojciech
Bartusch, Oskar Bohm,
Konrad Naskręt.
Opiekunem drużyny jest
Andrzej Rybiński.

Piłka ręczna dziewcząt

Zawodniczki I LO
na podium
W Mistrzostwach Powiatu
Wejherowskiego
Szkół Ponadgimnazjalnych
w Piłce Ręcznej Dziewcząt
wzięło udział ponad 100 zawodniczek z całego powiatu
wejherowskiego. Zwycięzcą
turnieju została drużyna
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, ale drugie miejsce
zajęły uczennice z Rumi.

Dziewczyny z I Liceum
Ogólnokształcącego (ZSP
nr 1) pokonały cztery inne
zespoły ze szkół wejherowskich oraz z II LO w Rumi.
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo
Wychowawczych w Wejherowie oraz Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rumi.

Mistrzostwa karate

Sukces
Klubu
Sakura
W IV Otwartych Mistrzostwach
Karate
Shotokan
Wejherowo 2011 wzięło udział
blisko 200 zawodników
z 6 klubów województwa pomorskiego. Na
tym turnieju zaprezentowało się 20 zawodników z klubu SAKURA
w Rumi z bardzo dobrymi wynikami.
Kacper Formela w swojej kategorii wiekowej kumite 14-15 lat zajął pierwsze
miejsce, a dodatkowo startując w konkurencji 16-17
lat wywalczył złoty medal,
natomiast w konkurencji
kata stanął na najniższym
miejscu na podium. Tymi
wynikami Kacper wywalczył
Puchar dla Najlepszego Zawodnika.
Karolina Osińska w
konkurencji dziewcząt 1011 lat w kata uzyskała
pierwsze miejsce, a w kumite – drugie. Startując w
kata dziewcząt 12-13 lat
Karolina wywalczyła brązowy medal.
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Orkan rozpoczyna w styczniu

Siatkarki TPS Rumia liderkami ligi

Orkan Rumia spędzi przerwę zimową na drugim miejscu
w tabeli III ligi. Wicelider z Rumi zdobył w sumie 36 punktów, natomiast lider tabeli - Kotwica Kołobrzeg ma ich 42.

Seniorki EC Wybrzeże APS TPS Rumia udanie zainaugurowały sezon, pokonując na własnym parkiecie drużynę UKS Orzeł
Malbork 3:1 (19:25, 25:22, 25:22, 25:17)
W drugiej kolejce trzeciej ligi kobiet rumianki pokonały na
wyjeździe drużynę UKS Libero Starogard Gdański 3:1.

Treningi i sparingi

Rumski zespół wygrał w
ostatnim tegorocznym meczu z Błękitnymi Stargard
Szczeciński 1:0. Bramkę na
wagę trzech punktów w 9
minucie zdobył 20-letni Paweł Włodarczewski.
Orkan po serii spotkań
z pogubionymi punktami
musiał zrehabilitować się
właśnie na starogardzkich
piłkarzach. Z drugiej strony
boiska stanął zespół, który o
awansie nie ma co myśleć,
ale do spadku raczej się nie
kwalifikuje, więc gra przeciwników była raczej bezstresowa.
Niemal przez cały mecz
dominowali gospodarze, ale
w końcówce goście byli bliscy wyrównania. Bramkarz
Kamil Biecke zachował jednak czyste konto.
Mimo
zakończenia
pierwszej części rozgrywek
ligowych (wraz z paroma
pojedynkami z drugiej rundy), zawodnicy rumskiego
zespołu już w styczniu ruszą na. boiska aby rozpocząć treningi i rozegrać mecze kontrolne.
Łącznie osiem pojedynków przewidziano w trakcie
zaplanowanych zimowych
przygotowań Orkana Rumia SSA.
Podopieczni trenera Szymona Hartmana pierwszy
sparing zagrają z IV-ligowym Powiślem Dzierzgoń
(25 stycznia). Ponadto zimą
zmierzą się m.in. z I-ligową
Arką Gdynia (17 lutego),
Bałtykiem Gdynia (4 lutego) i Zniczem Pruszków (15
lutego).

Zagrają na hali
11 grudnia (niedziela) w godz. 9.00 - 15.00 na hali
MOSiR w Rumi odbędą się XXVI Otwarte Mistrzostwa Rumi w Tenisie Stołowym. Tego samego dnia po
godz. 15.00 zaplanowano kolejne rozgrywki (IV kolejka) Rumskiej Ligi Halowej w piłce nożnej.
W sobotę 17 grudnia w godz. 15.00 - 22.00 odbędzie
się Grand Prix Rumi w Piłce Siatkowej - III Turniej,
z kolei w 18 grudnia o godz. 11.00 rozpocznie się mecz
piłki siatkowej juniorek APS TPS Rumia - Orzeł Malbork.
Również w niedzielę 18 bm. w godz. 15.00 - 20.00
zaplanowano V kolejkę Rumskiej Ligi Halowej, organizowanej przez MKS ORKAN Rumia.

Na razie nieźle

W tym pojedynku, po
dwóch setach w pełni kontrolowanych przez nasze
siatkarki nastąpiła chwila
dekoncentracji. Zawodniczki ze Starogardu Gdańskiego odskoczyły na kilka
punktów, a potem utrzymały przewagę do końca
seta. Czwarty set to powrót do naszej dobrej gry
i przypieczętowanie zwycięstwa za trzy punkty. Ta
wygrana pozwoliła naszym
siatkarkom stanąć na czele tabeli pomorskiej ligi.
UKS LIBERO Starogard
Gd. - EC Wybrzeże APS
TPS Rumia 1:3 (17:25,
16:25, 25:18, 16:25)
W ostatnim meczu ligowym (na zdjęciach) nasze
seniorki pokonały na własnym parkiecie ekipę MTS
Kwidzyn 3:0.
Zawodniczki z Rumi
przez cały pojedynek były
górą. Siatkarkii MTS nie
radziły sobie z zagrywkami
rumianek i z grą przy siatce. Ostatni set to prawdziwa gra przez jedną siatkę.
EC Wybrzeże APS TPS
Rumia - MTS Kwidzyn
3:0 (25:13, 25:11, 25:5)
Za tydzień liderki z EC
Wybrzeże APS TPS Rumia
jadą do Stężycy, gdzie zgrają z GKS Wieżyca Stężyca.
W kategoriach młodzieżowych drużyny rumskiej
Akademii spisały się równie dobrze jak ich starsze
koleżanki. Juniorki odniosły wyjazdowe zwycięstwo z
drużyną KATS Alpat Gdynia, wygrały też z drużyną
MMKS Gdańsk.

Kadetki na trudnym terenie w Malborku pokonały
tamtejszy UKS Orzeł; niestety uległy w pierwszym
meczu grupy półfinałowej
rozgrywek
wojewódzkich
z UKS Morena Miastko.
Najmłodsze siatkarki w
Rumi pokonały Orła Malbork i MMKS Gdańsk.
Juniorki:
KATS Alpat Gdynia - EC
Wybrzeże APS TPS Rumia
0:3 (20:25, 15:25, 18:25)
EC Wybrzeże APS TPS
Rumia – MMKS Gdańsk
3:0 (25:9, 25:9, 25:13)

Kadetki:
UKS Orzeł Malbork II
- EC Wybrzeże APS TPS
Rumia 1:3 (17:25, 19:25,
25:23, 18:25)
UKS Morena Miastko
– EC Wybrzeże APS TPS
Rumia 3:0 (25:15, 25:19,
25:22)
Młodziczki:
EC Wybrzeże APS
TPS Rumia - UKS Orzeł
Malbork II 2:0 (27:25,
25:23)
EC Wybrzeże APS TPS
Rumia - MMKS Gdańsk 2:0
(25:14, 25:7)
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Mamy zaproszenia dla naszych Czytelników

Druga restauracja KFC w Rumi
Miłośnicy sztuki kulinarnej Colonela Sandersa mają powody do
radości - już na początku grudnia otwarta zostanie druga restauracja
KFC w Rumi! Nowy lokal będzie czekał na miłośników panierowanych
kurczaków w centrum handlowym Auchan Port Rumia.

Mamy zaproszenia dla naszych Czytelników

Multikino dla dzieci i rodziców
Multikino w Rumi zaprasza wszystkie dzieci na wyjątkowe poranki
- w każdy weekend na wielkim kinowym ekranie wyświetlane są najpopularniejsze bajki. W dwóch cyklach maluchy mogą oglądać m.in.
Truskawkowe ciastko, Listonosz Pat, Rajdek mała wyścigówka, Zgaduj
z Jessem. W grudniu do bohaterów tych animacją dołączają również
Bali, Bouli i Wesoły Elf. Co tydzień nowe odcinki!
W każdą sobotę i niedzielę
grudnia,
o godzinie 10.30:
Truskawkowe ciastko, Listonosz Pat, Rajdek mała wyścigówka, Zgaduj z Jessem
o godzinie 12:
Bali, Bouli, Wesoły Elf.
Co tydzień nowe odcinki!
Gratka dla fanów Po ranków! W okresie 2731.12 Poranki będą wyświetlane codziennie.

Pokazy adresowane są do
dzieci powyżej 2 roku życia.
Czas trwania każde-

go cyklu ok. 60 min.
Są to pokaz y z dvd.
Bilet w cenie 10 zł.

Nowa restauracja KFC
położona będzie się w dogodnym punkcie – tuż przy
wejściu do Auchan, w otoczeniu sklepów i butików
wielu renomowanych marek.
Świetna lokalizacja i urozmaicone menu sprzyjają temu,
by nowe KFC w naturalny
sposób stało się miejscem
spotkań i odpoczynku w
gronie rodziny i przyjaciół. W
dniu otwarcia restauracji na
pierwszych klientów czekać
będzie tort, szampan, a także
kupony promocyjne.

Otwarcie nowej restauracji KFC w Rumi to świetna
okazja, aby spróbować
potraw z kurczaka, przygotowywanych według se-

PYTANIE KONKURSOWE:

Co wchodzi w skład nowego zestawu B-Smart XL?
Odpowiedź prosimy wysłać na adres redakcja@gazetarumska.pl z dopiskiem w tytule „KFC Rumia”. Wśród
osób, które prześlą prawidłowe odpowiedzi, rozlosujemy
2-osobowe zaproszenia na zestaw KFC o wartości 20
zł. Zaproszenia, które będzie można odebrać w naszej
redakcji, są ważne do 31.12.2011r.
Zwycięzców poinformujemy o wygranej.
Podpowiedzi szukaj na stronie www.kfc.pl

Zaproszenia do kina

Dla naszych Czytelników mamy trzy podwójne zaproszenia na Poranki w Multikinie w Rumi.
Wystarczy zadzwonić w piątek 9 grudnia o godz.
15.00 pod nr tel. 606-629-454 i odpowiedzieć na pytanie
konkursowe:
W jakim okresie „Poranki” w Multikinie będą odbywały się codziennie?

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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N A S Z PA R T N E R

kretnej receptury Colonela
Sandersa! Jeśli chcesz poznać ich smak, odpowiedz
na pytanie i wygraj zaproszenie do restauracji KFC!

REKLAMA

