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Mieliśmy poparcie...
- o ważnych wydarzeniach
sprzed dwudziestu lat

Kamień dla Marszałka
Już 12 czerwca nastąpi uroczyste
nadanie imienia Marszałka Macieja Płażyńskiego rondu u zbiegu ulic Dębogórskiej i Derdowskiego w Rumi.
Społeczny Komitet tej inicjatywy pod
przewodnictwem Grzegorza Szalewskiego dopina wszystkie punkty progra-

mu, który rozpocznie się od mszy świętej w kościele Podwyższenia Krzyża Św.
o godz. 13.00. Kamienna forma upamiętniająca Marszałka według projektu architekt Lucyny Sławianowskiej-Jagiełki kuta jest dłutem Andrzeja Świderskiego. 			
AK.

27 maja minęło 20 lat
od pierwszych wyborów
samorządowych. Ten dzień
uważamy
za
narodziny
współczesnego
polskiego
samorządu terytorialnego
Z tej okazji rozmawiamy
z Mieczysławem Heblem,
przewodniczącym Miejskiego
Komitetu
Obywatelskiego
„Solidarność”. Kandydaci z
list MKO zdobyli 27 spośród
28 mandatów Rady Miasta
Rumi.
Str. 7

Zaskoczeni skalą i rozmachem planowanej
rozbudowy SP nr 1,
radni nie zgodzili się
na rozpoczęcie inwestycji w tym kształcie
ani na wydatki sięgające blisko dwudziestu milionów złotych.
str. 4

UROCZYSTOŚCI
W rumskich parafiach
odbyły się uroczystości
pierwszokomunijne oraz inne ważne wydarzenia, w tym
konkurs biblijny.
str. 8-9

REKLAMA

GWIAZDY W RUMI
Po grupie Golec uOrkiestra oraz zespole
VOX, do Rumi zawitała kolejna gwiazda,
Grzegorz Turnau.

Oddajemy do Państwa
rąk ostatni numer bezpłatnego miesięcznika, a zarazem pierwszy numer gazety w formule tygodniowej.
Zwiększenie częstotliwości
wydawania pisma jest odpowiedzią na sugestie naszych Czytelników.
Zapewnimy Państwu cotygodniowy serwis informacji, komentarze i relacje, a także aktualne ogłoszenia. Od przyszłego tygodnia proszę szukać gazety
w kioskach i innych oznaczonych punktach sprzedaży - zawsze w czwartki.
Anna Kuczmarska

sobota, 12 czerwca

OD REDAKCJI

Festyn

str. 12

Zapraszamy na zabawę z okazji
wydania 50 numeru Gazety.
Koncerty, konkursy, mała
gastronomia i inne atrakcje.
Gwiazda wieczoru:

Weronika Korthals
Dokładny program za tydzień.
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KRONIKA POLICYJNA

Złapani na gorącym

Rumski patrol zatrzymał dwóch mężczyzn, w momencie gdy ci wynosili z czyjejś altanki narzędzia
ogrodnicze. Jeden ze złodziei został zatrzymany od
razu, drugi próbował uciekać, ale po krótkim pościgu
również trafił do aresztu.
Pecha miał też włamywacz w Redzie. Do komisariatu zgłosił się mieszkaniec powiadamiając o usiłowaniu włamania do altanki. Zostawił policjantom rysopis
złodzieja. Tego samego dnia dyżurny przyjął wezwanie
do awantury domowej. Policjanci pojechali na miejsce
i gdy przyjrzeli się zgłaszającemu okazało się, że jego
wygląd pasuje do podanego wcześniej rysopisu włamywacza. 26-latka przewieziono do komisariatu. Za kradzież z włamaniem grozi 10 lat pozbawienia wolności.

Kolejni nietrzeźwi za kierownicą

W połowie maja policjanci z rumskiego komisariatu zatrzymali dwóch pijanych kierowców. Pierwszy to
kierowca renault clio - miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Drugim nietrzeźwym był rowerzysta, który
wczesnym rankiem jechał na „podwójnym gazie” ulicą Dąbrowskiego. Podczas sprawdzenia okazało się, że
ma zakaz sądowy na kierowanie wszelkimi pojazdami
mechanicznymi. Tego samego dnia nietrzeźwy kierowca został zatrzymany przez policjantów w Wejherowie
i też miał zakaz sądowy.
Kierowcy odpowiedzą przed sądem. Za jazdę pod
wpływem alkoholu grożą 2 lata pozbawienia wolności.

Brawura kierowców

43-latek ze Śląska był ścigany przez gdyńską policję aż do Rumi. Mieszkaniec Jastrzębia Zdroju kierował toyotą pod wpływem alkoholu i potrącił policjanta.
Zatrzymano go w pobliżu skrzyżowania ulic Sobieskiego i Sabata. Za jazdę pod wpływem alkoholu i potrącenie policjanta grozi 3 lata pozbawienia wolności oraz
grzywna 5 tys. zł.
W Wejherowie zatrzymano motocyklistę, który również jechał pod wpływem alkoholu, nie miał prawa jazdy, a przegląd techniczny jego jednośladu był nieważny. Nie zatrzymał się na skrzyżowaniu przy czerwonym świetle. 29-letni mieszkaniec gminy Wejherowo
wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego, zajeżdżając drogę innym kierowcom, a przez miasto jechał z
prędkością 159 km/h. W końcu wywrócił się.

Młodzi włamywacze

Trójka nastolatków włamała się na teren budowy w
Rumi. Ukradli warte 700 zł narzędzia. Wszystkie skradzione przedmioty udało się odzyskać. 14, 15 i 16-latek
zostali przesłuchani w obecności rodziców. Ich postępowaniem zajmie się Sąd Rodzinny w Wejherowie.

Wypadek na Starowiejskiej

Kierowca peugeota podczas zakręcania w lewo na
skrzyżowaniu ulic Wybickiego i Starowiejskiej nie
udzielił pierwszeństwa rowerzyście. 63-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Za spowodowanie wypadku
grożą 3 lata pozbawienia wolności.
DG.
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Ks. prof. Henryk Skorowski

Rumianin nowym rektorem
Honorowy Obywatel Rumi, rumianin,
ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, został rektorem Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ks. H. Skorowski był
przez ostatnie 9 lat dziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych
UKSW , a od 10 lat również prorektorem tej uczelni. Rektor Uniwersytetu, ks. prof. Ryszard Rumianek zginął w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem. Po jego tragicznej śmierci, decyzją senatu
UKSW, ks. Skorowski pełnił obowiązki rektora.
Nowy rektor uczelni
urodził się w Rumi w 1950
r, w 1968 r. wstąpił do
Zgromadzenia Salezjań-

skiego, a w 1976 - przyjął święcenia kapłańskie
w 1976 r. Pracę doktorską
obronił w 1982 r., a tytuł
naukowy profesora otrzymał w 1997 r., a w roku
2000 r. został mianowany
na stanowisko profesora
zwyczajnego. Od 1984 r.
zatrudniony w ATK, obecnie UKSW.
Ksiądz
Skorowski
bywa w Rumi, ostatnio
gościł m.in. na jesiennym
jubileuszu I Liceum Ogólnokształcącego, którego
jest absolwentem.
AK.

Ks. H. Skorowski podczas wykładu który wygłosił
kilka lat temu na Uniwersytecie III Wieku w Rumi.

Radni jednomyślni w sprawie bezdomnych psów

Spotkanie

Schronisko pod kontrolą Pani
Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej, podczas kontroli w Wydziale Polityki Gospodarczej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta miała zastrzeżenia do umowy miasta z właścicielem schroniska dla zwierząt w Małoszycach. Wcześniej podobne
zastrzeżenia wzbudziły warunki, w jakich przebywają
tam psy, m.in. wyłapywane w Rumi. W schronisku
pod Lęborkiem, wspólnie z
działaczami stowarzyszenia Animals była przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Joanna Żurek. Zasta-

ła tam, jak twierdzi, chore i
zaniedbane psy, pozbawione należytej opieki. Dlatego apelowała do burmistrz
Rumi o zerwanie umowy z
tą placówką.
Na ostatniej sesji Rady
Miejskiej, na wniosek Komisji Rewizyjnej radni jednomyślnie uchylili uchwałę
z 28 września 2006 roku w
sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom
oraz ich wyłapywania, której zapisy były sprzeczne
z prawem. Radni zobowiązali burmistrz Rumi m.in.
do comiesięcznych kontroli w schronisku w Mało-

szycach oraz do znalezienia nowej placówki, do której można by w przyszłości wywozić wyłapywane w
Rumi zwierzęta. Zobowiązano też władze miasta do
interesowania się dalszymi
losami psów, które trafiają
do schroniska.
Radna Joanna Żurek z
uznaniem wyraziła się o
działaniu Straży Miejskiej
w Rumi, która prowadzi
ewidencję wyłapywanych
psów (m.in. fotograficzną),
co ułatwi sprawdzanie stanu zdrowia oraz kondycji psów, przewiezionych z
Rumi do Małoszyc.

Senator
w I LO

Klub Gazety Polskiej zaprasza na spotkanie z Senator Dorotą Arciszewską-Mielewczyk, które odbędzie się 2 czerwca br. o
godz. 18.00 w Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Rumi,
przy ul. Starowiejskiej 4.
Tematem
spotkania
będą stosunki polsko-niemieckie, prawa mniejszości narodowych w Polsce i
w Niemczech, Powiernictwo Polskie, polityka historyczna.
Wstęp wolny.

REKLAMA

Tani-Fotograf.pl

Fotografia
okazjonalna:
zdjęcia ślubne,
weselne, urodziny,
chrzciny, przyjęcia,
bankiety...

Fotografia
reklamowa:
zdjęcia przedmiotów,
paczek, towarów, maszyn,
sukien, fryzur, paznokci, itp.

CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.gazetarumska.pl
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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INWESTYCJE

Wspólna inwestycja trzech samorządów

Budowa drogi do Redy
rozpocznie się tego lata
Budowa drogi z Rumi do Redy ulicami: Towarową,
Cegielnianą oraz Leśną i Drogowców, aż do trasy krajowej nr 6 miała rozpocząć się wczesną wiosną tego
roku. Prawdopodobnie prace budowlane ruszą jednak latem, ponieważ przedłużyła się procedura przygotowania inwestycji. Głównym powodem opóźnienia
terminu rozpoczęcia budowy były dodatkowe wymogi, związane z prowadzeniem prac na terenach kolejowych. Inwestycja będzie realizowana przez trzy lata.
Wydawać by się mogło,
że nowa droga rozwiąże problemy wszystkim,
m.in. także kolejarzom.
Trasa kolejowa biegnie
przez tereny mocno zurbanizowane, które utrudniają szybkie i bezpieczne
poruszanie się pociągów,
a nowe rozwiązania – takie jak przejazd podziemny - ruch ten ułatwiają.

Trudne decyzje

Okazało się jednak,
że uzyskanie pozwoleń
jest bardzo trudne. Ponieważ tereny kolejowe
są zaliczane do terenów
zamkniętych,
uzyskanie wszelkich uzgodnień,

związanych z inwestycją
wymagało
długotrwałej
procedury.

Ale już w maju, na wniosek Zarządu Drogowego
dla powiatu puckiego i wejherowskiego, działającego
w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
polegającej na „przebudowie systemu drogowego w
Rumi i Redzie wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami nr 202
i 213 w celu modernizacji
regionalnej infrastruktury drogowej – etap I oraz likwidacji przejazdu kolejo-

wego w ciągu linii 213 poprzez wykonanie przejścia
podziemnego dla pieszych
wraz z budową wiaduktu
kolejowego w ciągu drogi
powiatowej w miejscowości
Reda – etap II”.

Pozwolenie
w zasięgu ręki

Inwestorem
przedsięwzięcia jest Powiat Wejherowski, ale bezpośrednio prace nadzoruje Zarząd
Drogowy. Całość finansowana jest przez Rumię,
Redę, powiat wejherowski
oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.
- Nie spodziewaliśmy się
takich komplikacji i zwią-

zanego z tym opóźnienia w
rozpoczęciu prac. Jako samorząd i inwestor zrobiliśmy wiele, aby tę inwestycję jak najszybciej rozpocząć. Okazało się, że rzeczywistość może spłatać figla.
Pozwolenie na budowę oraz
ogłoszenie przetargu na budowę połączenia drogowego
z Rumi do Redy jest w tej
chwili w zasięgu ręki. Mam
nadzieję, że już nic nam
nie przeszkodzi – informuje Dariusz Kuczmarski,
etatowy członek Zarządu
Powiatu.

Dotacja przyznana

Przypomnijmy, że budowa
nowej drogi z Rumi do Redy
była tematem długich dyskusji, a nawet sporów między samorządowcami Redy
i Rumi. Wszyscy od początku byli zgodni, że dodatkowe
połączenie Rumi z Redą jest
niezwykle potrzebne. Różnice zdań dotyczyły sposobu i
wielkości współfinansowania
inwestycji, której koszt przekracza 83 mln zł.
Na przełomie 2009 i 2010
roku radni uzgodnili, jakie
będą udziały finansowe po-

szczególnych samorządów.
Starostwo Powiatowe złożyło w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków
unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki czemu udało się
zdobyć niebagatelna sumę 37
mln zł! Aż 25 mln zł przyznano na pierwszy etap budowy, najważniejszy dla Rumi
i jej mieszkańców. 12 mln zł
przeznaczono na budowę drogowo-kolejowych obiektów
technicznych w Redzie.

Rumia
da najwięcej

Wcześniej radni Rumi
zadeklarowali ok. 25-milionowy udział naszego
miasta w inwestycji przy
wydatkach rozłożonych na
trzy lata. Nie godzili się

jednak na przeznaczenie
większej kwoty na ten cel,
jak oczekiwali sąsiedzi.
Największy udział naszego miasta wynika z
faktu, że właśnie na terenie Rumi będzie przebiegał najdłuższy odcinek nowej trasy. Poza tym musimy wesprzeć finansowo
najdroższy obiekt inżynieryjny na całej trasie – planowany na terenie Redy
przejazd pod torami kolejowymi z Gdyni do Słupska i Szczecina.
W Redzie będzie budowany jeszcze drugi przejazd pod torami, pozwalający na dojazd do centrum
tego miasta. Na to zadanie Urząd Marszałkowski
przeznaczył z Regionalnego Programu Operacyjnego 12 mln zł.
Barbara Jackowiak

Kto ile wyda na budowę drogi:
Gmina Rumia - ok. 22,6 mln zł,
Gmina Reda - ok. 16,7 mln zł,
Powiat wejherowski - ok. 7 mln zł,
Marszałek Pomorski - 37 mln zł
W sumie ok. 83 mln złotych.
Obok prezentujemy
uproszczony schemat
budowanej drogi, z podziałem na etapy i zadania. Najdłuższy odcinek nowej trasy biegnie
na terenie Rumi – od
przejazdu pod wiaduktem (zjazd z drogi nr 6
w okolicy Urzędu Miasta) do granicy z Redą.
Dalej droga prowadzi
do przejazdu pod torami kolejowymi, a następnie do drogi krajowej w kierunku Wejherowa.
Po zakończeniu inwestycji
zatłoczona
(zwłaszcza latem) trasa
nad morze zostanie z
pewnością odciążona.
Z Rumi do Wejherowa, a także z Wejherowa i Redy do Rumi oraz
Gdyni będzie można
dojechać alternatywną
drogą.
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Sprzeciw radnych wobec rozmachu i kosztów rozbudowy SP nr 1

Kosztem innych inwestycji

Budowa trzykondygnacyjnego łącznika z dziesięcioma cję inwestycji. Postanowiosalami dydaktycznymi, szatnią i biblioteką oraz no, że prace rozpoczną się
w czerwcu br.
nowoczesnej sali gimnastycznej to najważniejsze założenia
Za mało pieniędzy
projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi. Na
Okazało się jednak, że
sesji 27 maja radni zostali zaskoczeni skalą i rozmachem przeznaczone w tym roku
planowanej inwestycji, która miała się rozpocząć w tym na inwestycję pieniądze nie
wystarczą, dlatego na ostatmiesiącu. Większość radnych nie zgodziła się jednak na tak niej sesji burmistrz sięgnęduży zakres rozbudowy szkoły i na wysokie, bo sięgające ła po środki, przeznaczone
kilkunastu milionów złotych wydatki na ten cel. Zdaniem na inne inwestycje. Zapro„zdjęcie” 400 tys.
burmistrz Rumi inwestycja w tym kształcie jest konieczna i ponowała
zł z budowy ulicy Sędzickieekonomicznie uzasadniona. Zdaniem radnych – kompletnie go oraz 300 tys. zł z rozbudemoluje budżet i plan wydatków inwestycyjnych na dowy szkoły nr 6.
Okazało się również że
najbliższe lata.
Radni Klubu Radnych
Niezależnych i Klubu Radnych PiS obawiają się, że
„jedynka” będzie rozbudowywana kosztem gruntowych dróg, czekających na
nawierzchnię, kosztem inwestycji w Szkole Podstawowej nr 6 oraz kosztem
budowy potrzebnego kolektora kanalizacji burzowej w Starej Rumi. Dlatego większością głosów
odrzucili projekt uchwały, wprowadzającej zmiany w budżecie miasta na
2010 rok, m.in. zwiększającej kwoty, na rozbudowę
SP nr 1 kosztem innych
inwestycji. Mniej więcej
po roku od nagłośnionej w
mediach awantury o rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi, konflikt
powrócił. Decyzja radnych
oburzyła burmistrz Elżbietę Rogalę-Kończak, dyrektorkę szkoły oraz grupę rodziców, uczestniczących w majowej sesji Rady
Miejskiej.
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Konflikt o czas
inwestycji

Przypomnijmy, że koncepcja rozbudowy najstarszej
w mieście szkoły nr 1 została opracowana ponad dziesięć lat temu, kiedy burmistrzem był Jan Klawiter. Osiem lat temu nowa
burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak „zamroziła” tę
inwestycję na kilka lat, ale
problem trudnych warunków nauczania w tej placówce i braku budynku, łączącego dwa szkolne obiekty powrócił. W zeszłym
roku przybrał wymiar poważnego konfliktu.
Po jednej stronie stali radni PiS i KRN, którzy rozbudowę szkoły planowali
rozpocząć w 2011 roku. Po
drugiej stronie znalazła się
wspierana przez burmistrz
dyrektor SP nr 1 i grupa rodziców, domagająca się jak
najszybszego rozpoczęcia
inwestycji, nie zważając na
inne zaplanowane inwestycje, m.in. oświatowe.

Inwestycja
zaplanowana

Po nieudanej próbie zwołania referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej, doszło do konkretnych ustaleń w sprawie
szkoły nr 1. Radni i burmistrz ustalili zakres prac
oraz terminy poszczególnych etapów inwestycji,
na którą przeznaczono
potrzebne środki. Wydatki zapisano zarówno w tegorocznym budżecie, jak i
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
W tym roku przeznaczono
550 tys. zł na dokumentację plus dodatkowe 300
tys. zł na rozpoczęcie prac
jeszcze w 2010 r. Przygotowywany od jakiegoś czasu
projekt rozbudowy SP nr 1
był gotowy w styczniu tego
roku. Został zatwierdzony
w Starostwie i otrzymał
pozwolenie na budowę,
w następstwie czego burmistrz ogłosiła i rozstrzygnęła przetarg na realiza-

na pierwszy, najważniejszy
etap inwestycji w „Jedynce”
(budowa łącznika) potrzeba
7,7 mln zł, czyli prawie tyle,
ile pierwotnie przeznaczono
na całą rozbudowę.
Na sesji zawrzało. Propozycja wywołała sprzeciw radnych, którzy przypomnieli burmistrz o dyscyplinie budżetowej i konieczności trzymania się wcześniejszych ustaleń. Radni niezależni i radni PiS nie zgadzają się na ciągłe (proponowane przez burmistrz co miesiąc) zmiany w budżecie, ale
również na planowany zakres prac w „jedynce”. W sumie na tę kilkuletnią inwestycję planowano niespełna
9 mln zł, a obecnie koszt całego przedsięwzięcia ma być
dwa razy większy! Zamiast
łącznika z kilkoma klasami
i szatnią ma powstać dodatkowy budynek szkolny oraz
inne obiekty.
Tymczasem wciąż brakuje pieniędzy na inne potrzebne inwestycje, zwłaszcza budowę gminnych dróg.
Anna Kuczmarska

Zostaliśmy wprowadzeni w błąd
Piotr Zaradny
przewodniczący
Komisji Finansowo
-Budżetowej
Rady Miejskiej

W
uchwale
budżetowej, przyjętej 6
stycznia br. zapisano,
że na budowę łącznika i
innych obiektów w szkole
nr 1 wydamy 8 mln 400 zł, z czego w tym roku 850
tys. zł i tego musimy się trzymać. Dodatkowe wydatki
miały być realizowane z pieniędzy, zaoszczędzonych
na budowie ulic Towarowej i Cegielnianej. Tamta
inwestycja jeszcze się nie rozpoczęła, a burmistrz chce
zacząć rozbudowę szkoły, więc sięga po środki z innych
inwestycji. Zostaliśmy wprowadzeni w błąd.
Zresztą, nie chodzi tylko o pieniądze. Zastanawiam
się, czy warto do małej zabytkowej szkoły dobudowywać
nowoczesny duży obiekt? Czy warto budować
kolejną szkoły-kombinat, niszcząc dotychczasową
kameralność placówki? Czy nie lepiej wybudować
nową niewielką szkołę w rejonie rumskiego Lotniska?
Obecne plany inwestycji w „jedynce” obnażają brak
program rozwoju bazy oświatowej, uwzględniającego
dane demograficzne i kierunek rozbudowy miasta.
Obawiam się, że burmistrz takiej koncepcji nie ma.

Andrzej
Januszewski
przewodniczący
Komisji Oświaty
Rady Miejskiej

- Rozbudowa „jedynki”
jest potrzebna, ale nie w
takim zakresie i takim
kosztem. Znów będziemy
odkładać
budowy
i
modernizacje ulic. Dziwię się, że burmistrz mimo
zabezpieczonych w budżecie na ten cel 100 tys. zł
nie chce modernizować chodników i budować nowych
miejsc parkingowych na osiedlu ks. Gierosa, uważając,
że ich stan jest zadowalający. Na remont wciąż fatalnej
nawierzchni czeka ul. Abrahama w centrum miasta.
Przeciwnicy zarzucają nam, że nie dbamy o oświatę
i chcemy na niej oszczędzać. Tymczasem Rumia jako
jedna z pierwszych gmin w Polsce przejęła oświatę jako
zadanie własne. Gmina otrzymuje od rządu subwencję
w wysokości ok. 24 mln zł, która jednak nie wystarcza
na wszystkie potrzeby. Dlatego drugie tyle dokładamy
z miejskiej kasy. Wydatki na oświatę w Rumi należą
do największych w porównaniu z innymi gminami.
Sukcesywnie remontujemy wszystkie przedszkola
i szkoły, w tym również szkołę nr 1; dobiega końca
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 10, której koszt
przekracza 5 mln zł.
REKLAMA
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Zmiana w parafii NMP WW

I Liceum Ogólnokształcące

Proboszcz odchodzi Dyrektor Wolański
Ks. Jan Oleksiuk,
proboszcz
parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych odchodzi. Został przeniesiony przez przełożonych do innej parafii
w Dębnie Lubuskim
koło Gorzowa w zachodniej Polsce. Nie
będzie tam proboszczem, ale m.in. katechetą w szkole.
- Ta decyzja mnie nie
zdziwiła, bo w naszym
Zgromadzeniu Salezjańskim to normalna praktyka. Po sześciu latach każdy proboszcz zostaje przeniesiony w inne miejsce,
a często odpoczywa od dotychczasowej funkcji i ma
zupełnie inne obowiązki.
Tak będzie w moim przypadku – wyjaśnia ks. Jan
Oleksiuk, który z parafianami pożegna się na
mszach św. 27 czerwca.
Zapytany, czy żal mu
opuszczać Rumię, odpowiedział
twierdząco,
zwłaszcza, że został tu
bardzo życzliwie przyjęty
i pracowało mu się w naszym mieście bardzo dobrze.
- Zawsze mogłem liczyć na pomoc parafian,
a poza tym człowiek się
przyzwyczaja do ludzi,
do środowiska – dodaje
ksiądz proboszcz. – Cieszyłem się z pobytu na
Kaszubach, tym bardziej,
ze moja mama jest Kaszubką (ksiądz Oleksiuk
pochodzi ze Słupska).
REKLAMA

po konkursie
Janusz
Wolański,
dotychczasowy
dyrektor Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 1, wygrał konkurs
na dyrektora tej rumskiej placówki oświatowej.

Ksiądz Jan cieszy się
jednak z faktu, że będzie
pracował z młodzieżą, że
odpocznie od obowiązków
proboszcza i będzie miał
więcej czasu na uprawienie ulubionego sportu. W
Rumi ostatnio czasu brakowało, m.in. z powodu
realizacji nowego wystroju kościoła oraz z powodu licznych uroczystości i
wydarzeń w parafii.
Mieszkańcom centrum
miasta na pewno żal rozstać się z sympatycznym księdzem proboszczem, a także z odchodzącym w tym samym czasie księdzem Piotrem
Przyborskim, ale ucieszy ich fakt, że do parafii
NMP WW wraca po kilku latach ksiądz Kazimierz Chudzicki. To on
będzie kolejnym proboszczem salezjańskiej parafii, który dokończy dzieła modernizacji świątyni. Zmiana na stanowisku proboszcza nastąpi 4
lipca br.
AK.

Do konkursu przeprowadzonego 27 maja br. w Starostwie w Wejherowie zgłosiło się trzech kandydatów.
Ocena komisji konkursowej składającej się z przedstawicieli Zarządu Powiatu, Kuratorium Oświaty, związków zawodowych
(ZNP i Solidarność), Rady
Rodziców i Rady Pedagogicznej nie budziła wątpli-

wości. Dziewięciu członków
komisji jednomyślnie głosowało za obecnym dyrektorem, który przygotował
i przedstawił interesującą
prezentację na temat.
Dwie inne uczestniczki
konkursu, kandydatki na
stanowisko dyrektora ZSP
nr 1 w Rumi l - Lucyna
Penkowska (wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi) oraz
Bogumiła Dybowska (wicedyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Gdyni) nie zostały dopuszczone
do konkursu ponieważ nie
złożyły kompletnych dokumentów.
(bj)

Kontrowersyjna nieobecność

AKTUALNOŚCI

Kibicowanie
na przepustce
To, że burmistrz Rumi, Elżbieta RogalaKończak z powodu choroby była nieobecna
na sesji absolutoryjnej 29 kwietnia, ale
tego samego dnia uczestniczyła w meczu
siatkarskim w Sopocie wywołało sporo
kontrowersji. Tym bardziej, że według słów
zastępcy burmistrza, trzy dni wcześniej trafiła
ona do szpitala. Pisaliśmy o tym w poprzednim
wydaniu „Gazety Rumskiej”, a po naszym
artykule dzwonili do redakcji oburzeni
Czytelnicy.
Jedna z mieszkanek miasta, Elżbieta Flisikowska
stwierdziła, że fakt pojawiania się rzekomo chorej burmistrz
na meczu i to w charakterze pełnego energii i wigoru kibica,
jest nie do przyjęcia.
- Jak można przebywać na zwolnieniu lekarskim,
nie przychodzić do pracy, a jednocześnie pojawiać się na
publicznych imprezach, co można było zobaczyć m.in. w
lokalnej telewizji – pytała Elżbieta Flisikowska, która
powiadomiła o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w Gdańsku.
ZUS przeprowadził postępowanie wyjaśniające, ale nie
zajął się zwolnieniem lekarskim burmistrz Rumi.
- Podejrzenie, że pani ta była aktywna i uczestniczyła w
imprezie sportowej podczas gdy przebywała na zwolnieniu
lekarskim miało miejsce w pierwszych dniach zwolnienia,
kiedy płatnikiem jest pracodawca, a nie nasz zakład –
wyjaśnia Ewa Pancer, rzecznik ZUS w Gdańsku. – Dlatego
sprawę powinien wyjaśnić pracodawca.
Kto jest pracodawcą burmistrza miasta? To trudne pytanie.
Z formalnego punktu widzenia jest nim przewodniczący Rady
Miejskiej, z którym burmistrz podpisuje umowę o pracę.
W tej sytuacji Witold Reclaf, przewodniczący Rady
Miejskiej Rumi poczuł się uprawniony do poproszenia
burmistrz Elżbiety Rogala-Kończak o wyjaśnienie jej
postępowania w dniu 29 kwietnia. Takie wyjaśnienie
otrzymał na majowej sesji RM. Chociaż burmistrz stanowczo
zaprzeczyła, jakoby przewodniczący był jej pracodawcą. Nigdy nie będę u pana pracowała – powiedziała w ostrym
tonie E. Rogala-Kończak.
Burmistrz poinformowała W. Reclafa i radnych, że
od 27 kwietnia br. z powodu choroby serca przebywała
w wejherowskim szpitalu, natomiast 29 kwietnia
wyszła na przepustkę, m.in. aby zgodnie z zaleceniem
lekarzy sprawdzić jak sobie poradzi z poruszaniem się,
wchodzeniem po schodach, obowiązkami domowymi,
itp. Ponieważ powinna unikać stresu, nie pojawiła się w
urzędzie, m.in. na sesji. Jednak zdaniem burmistrz nic nie
stało na przeszkodzie, aby uczestniczyć w finałowym meczu
rumskich siatkarek.		
AK.

Nieprawdziwe informacje
„Rumskie Nowiny” –
Biuletyn
Informacyjny
Urzędu Miasta dostarczył
mieszkańcom Rumi porcję
nieprawdziwych informacji. W maju, w relacji z sesji Rady Miejskiej poinformowano, że dyskusja na temat nadania imion dwóm
rondom trwała dwie godziny (nieprawda!) i na nic się
nie zdała (?!). W rzeczywistości uchwałę w tej sprawie podjęto, rondom nadano imiona Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Mar-

szałka Macieja Płażyńskiego (a nie Płużyńskiego, jak
piszą „Nowiny”), a wszystko odbyło się zgodnie z prawem i zasadami demokracji. Na co więc jeszcze miała się „zdać” dyskusja?
W „Nowinach” czytamy,
że w dyskusji na temat absolutorium przewodniczący RM nie udzielił głosu
zastępcy burmistrza miasta. Tymczasem wiceburmistrz nie tylko głos otrzymał, ale długo czytał szczegółowe wyjaśnienia w spra-

wie absolutorium. Pomijając inne drobne błędy
(m.in. nieistniejący klub
radnych
Samorządność),
dodajmy, że ten sam biuletyn informuje o odwołanym
festynie trzeciomajowym.
Mimo brzydkiej pogody festyn rozpoczęto 3 maja (rozegrano m.in. mecz piłkarski), a kontynuowano dzień
później, kiedy to odbył się
wspaniały koncert zespołu
Golec Orkiestra! Szkoda, że
nie wiedzieli o tym redaktorzy biuletynu.
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Elity czy elyty?
To pytanie jest uzasadnione,
bowiem dwadzieścia lat minęło i
nadal jesteśmy głupi...
Nie jestem przekonany o tym,
że gdybyśmy 20 i 30 lat wcześniej
wiedzieli to co wiemy teraz,
wybralibyśmy tę samą drogę
polskich przemian. Nie chodzi
wyłącznie o zmiany gospodarcze,
bo te są najbardziej akceptowalne,
ale także, a może szczególnie
te społecznościowe, moralne i
budujące wspólnotę narodową.
Przez ten krótki czas rządzącym
udało się – przy naszej akceptacji
- powywracać nam w głowach, a
więzi międzyludzkie zniszczyć.
Czy Polacy, w tym także rumianie mogli się spodziewać, że
wyrocznią społecznej i politycznej rzeczywistości w tzw. wolnej
Polsce będą eksprezydenci, z których jeden był specjalistą od energii elektrycznej, a drugi okazał się
niedokończonym magistrem. Obaj
przekonani o własnej mądrości i
nieomylności, obaj najbardziej kochający siebie.
A obecne autorytety, czyli
członkowie tzw. elyty narodu (nie
mylić z elitą, spośród której niektórzy wymarli, a pozostali siedzą
cicho) popisują się przed kamerami i brylują na salonach w garniturach „od armaniego” i okularach „od gucciego”. Nowa, akceptowana przez większość nas elyta to m.in. osobnik wygrażający
przed kamerami atrapami pistoletu i penisa, samozwańczy profesor znawca hodowli zwierząt futerkowych, reżyser z wojenną obsesją zmęczony własną wielkością,
młody aparatczyk partyjny mówiący o przeciwnikach polityczni
„dewianci”, wąsaty hrabia megaloman przekonany o własnej doskonałości, a także dziennikarka
celebrytka demonstrująca pogardę dla innych ludzi.
Każdy z nas może dopisać jeszcze całą listę ludzi, których podobno obdażamy zaufaniem i estymą.
Tylko czy zasłużenie? A może zasługują raczej na odrzucenie?
Pewien wstrząs w naszych
umysłach nastąpił rankiem 10
kwietnia, gdy wielu otumanionych propagandą rodaków, przejżało na oczy. To są dopiero małe
symptomy powrotu do rzeczywistości i nie wiadomo na jak długo, ale Polacy zasygnalizowali że
mają własne poglądy, że przypudrowany propagandowy wykidajło nie stanie nam więcej na drodze
do samodzielnego myślenia.
Te zmiany mają szansę
przenieść
się
na
lokalne
podwórko, gdzie mamy własną
galerię
polityków
celebrytów,
wszechwładnych
prezesów,
neoliberalnych blagierów, którzy
skutecznie zdeformowali władzę,
wartości, poglądy i idee. Zamiast
kierowania i kreowania wybrali
prostszą drogę wpływania na
naszą świadomość . Wystarczy
pokazywać się na piknikach,
meczach, koncertach, mszach
świętych, bo łatwiej zajmować
się sprawami trzeciorzędnymi niż
zabiegać o dodatkowe fundusze
inwestycyjne.
To również nasza wina, bo podoba nam się obwoluta a nie zawartość; zamiast głębszej treści
i koncepcji dostrzegamy dobrze
skrojony garnitur lub kostium i
odświeżającą fryzurkę.
Co parę lat mamy wpływ na
to, czy będziemy żyć w „dzikim
kraju” czy normalnym i przyjaznym. Niestety, rzadko z tej możliwości korzystamy i nadal jesteśmy głupi!
Kibic
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Jubileuszowe spotkanie samorządowców i uczniów

Dwadzieścia lat minęło…

„20 lat samorządności
lokalnej w Rumi” to
tytuł
uroczystości,
która odbyła się 27
maja w Zespole Szkól
Ogólnokształcących,
dokładnie w dwudziestą
rocznicę
pierwszych
wyborów do rad gmin,
które odbyły się w całej
Polsce w 1990 roku.
Nic dziwnego, że na tę
uroczystość
zaproszono
przedstawicieli rumskiego
samorządu
czterech
kolejnych kadencji w tym
troje kolejnych burmistrzów:
Tadeusza
Wolskiego,
Jana
Klawitera
i
Elżbietę-Rogalę
Kończak oraz działaczy
Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność”.
Młodzież i nauczycie z II
Liceum Ogólnokształcącego,
a także z Gimnazjum nr 2 i
Gimnazjum nr 4 w Rumi

przygotowali
prezentacje
multimedialne na temat
dwudziestu lat rumskiego
samorządu, a także na
temat zmian, jakie zaszły
w naszym mieście w tym
okresie.
Podczas jubileuszowego
spotkania w ZSO w Rumi
Janowie wystąpiły młode
tancerki z nagradzanego
na
międzynarodowych
konkursach zespołu Spinki
2, a także licealiści, którzy
w zabawnych scenkach
kabaretowych
pokazali
rzeczywistość Polski sprzed
20 lat.
Szczególne
brawa
zebrały
dziewczęta
ze
szkolnego
chóru
pod
kierownictwem Marzeny
Taube, które zaśpiewały
nieoficjalny hymn ruchów
wolnościowych
”Żeby
Polska była Polską” Jana
Pietrzaka.
AK.

REKLAMA

BEZPŁATNE

OGŁOSZENIA DROBNE
W GAZECIE RUMSKIEJ
* Chcesz coś kupić,
sprzedać, zamienić?
* Szukasz pracy lub pracowników?
* Zgubiłeś legitymację?

ZADZWOŃ DO NAS:
58 710-96-11 w godz. 9-16
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ROZMOWA TYGODNIA

Mieliśmy poparcie

Radni I kadencji
z listy Miejskiego
Komitetu
Obywatelskiego
„Solidarność”:

mieszkańców Rumi
Z mecenasem Mieczysławem Heblem, przewodniczącym
Miejskiego
Komitetu
Obywatelskiego
„Solidarność”
w Rumi w 1990 roku rozmawia Anna Kuczmarska

- Jak pan znalazł się w
1990 roku w grupie aktywnych mieszkańców
miasta, przygotowujących pierwsze demokratyczne wybory do reaktywowanego po kilkudziesięciu latach lokalnego samorządu?
- Zaproszono mnie do
udziału w pracy Komitetu
Obywatelskiego z racji mojego zawodu adwokata oraz
mojej wcześniejszej działalności. Byłem m.in. obrońcą
w procesach działaczy „Solidarności” oraz w procesie ppłk. Adama Hodysza.
Wkrótce powierzono mi zaszczytną funkcję przewodniczącego komitetu.
- Działalność w tym
gremium wiązała się
zapewne z intensywną
pracą?
- O tak, to był bardzo pracowity czas. Przede wszystkim były dyskusje w gronie członków oraz sympatyków komitetu w jego siedzi-

bie w budynku przy stadionie MOSiR. Były tez liczne
spotkania z mieszkańcami,
organizowane w parafialnych salkach katechetycznych i szkołach. Kontaktowaliśmy się z komitetami
innych miast, zwłaszcza z
gdyńskim, na czele którego stała Franciszka Cegielska; jeździliśmy do Warszawy, aby poszerzać wiedzę i
dzielić się doświadczeniami
na temat młodej polskiej
demokracji. W tym czasie
rzadko bywałem w domu,
na czym cierpiała moja rodzina.
Co
motywowało
pana i innych członków
komitetu do tego wysiłku? Zwłaszcza , że pracowaliście społecznie.
- Tak, to była społeczna
praca. Bardzo dbałem o
to, żeby nikomu nie dawać
żadnych
podstaw
do
podejrzeń, że jest inaczej.
Co
nas
mobilizowało
do pracy? Na pewno

Pierwsze wolne wybory
8 marca 1990 Sejm „kontraktowy” uchwalił
ustawę o samorządzie gminnym. Było to
odrodzenie samorządu terytorialnego w Polsce po
ponad 50-letniej przerwie.
27 maja 1990 przeprowadzono wybory do rad
gmin. Były to pierwsze wolne wybory w Polsce
od co najmniej 60 lat. Frekwencja wyniosła 42
procent. Komitety Obywatelskie „Solidarność”
w skali kraju uzyskały ok. 53,1procent głosów
wyborców. Na drugim miejscu uplasowały się
lokalne komitety wyborców ( 24,7 proc. Głosów),
a potem PSL (4,3proc.), Socjaldemokracja RP (2,7 proc.) , Stronnictwo Demokratyczne (2,1proc.)
i Konfederacja Polski Niepodległej (ok. 1proc.)

poczucie obowiązku, ale
też ogromne wsparcie ze
strony mieszkańców Rumi.
Najważniejsze dla nas
było zaufanie i poparcie z
ich strony. Czuliśmy to, a
ostatecznym dowodem był
wynik wyborów z 27 maja
1990 roku. Aż 27 spośród
28 mandatów w Radzie
Miejskiej pierwszej kadencji
zdobyli kandydaci z list
Komitetu Obywatelskiego
„Solidarność”.
- Jak pan wspomina atmosferę panującą
w mieście wiosną 1990
roku?
- Bardzo dobrze, to był
ciekawy czas, który dostarczył nam sporo satysfakcji. Robiliśmy coś nowego,
pracowaliśmy z zapałem i
zaangażowaniem. Nikogo
nie trzeba było namawiać
i prosić o pomoc. Nie brakowało kandydatów na listach wyborczych, a byli to
ludzie ze wszystkich dzielnic Rumi, z różnych środowisk. Cieszyliśmy się, że
to, co robimy zadziałało,
zafunkcjonowało.
- Przez następne 20
lat drogi działaczy Komitetu
Obywatelskiego z 1990 roku rozeszły

się. Niektórzy – tak jak
pan – wycofali się z polityki, inni działają w niej
dalej, czasem w zupełnie
różnych partiach i ugrupowaniach…
- Owszem, nasze drogi
rozeszły się, ale choć dzisiaj
pochłaniają
nas
różne
zajęcia i zainteresowania,
często
różnimy
się
poglądami, to na pewno
nadal się szanujemy.
- Jak pan ocenia polską demokrację po dwudziestu latach latach?
- Całkiem dobrze, mimo
że daleko nam do ideału.
To, co dzieje się we władzach krajowych i samorządowych, m.in. w Rumi
jest nierzadko krytykowane, ale na tym m.in. polega demokracja. To natural-

ne, że istnieją podziały polityczne i że ze szczebla centralnego przenoszą się do
samorządów. To normalne, że radni miast i gmin,
a także prezydenci i burmistrzowie mają różne zdania, że się spierają i walczą
o swoje racje. Dyskusje, nawet burzliwe są wskazane,
pod warunkiem, że emocje
nie biorą przewagi nad rozsądkiem i nie przekraczają
granicy przyzwoitości.
Jednym z najważniejszych elementów demokracji jest fakt, że wszyscy możemy dokonywać wyboru.
Mamy wpływ na to, kto będzie nas reprezentował w
samorządzie, kto zostanie
burmistrzem miasta. Warto z tego prawa korzystać.
- Dziękuję za rozmowę.

Ludwik Bach
- przewodniczący
Rady Miejskiej
Stanisław Basiel
Ryszard Białek
Halina Bikielec
Wiesław Bogucki
Jan Bukowski
Adam Furman
Czesław Heimowski
Witold Kaczanowski
Kazimierz Klawiter
Józef Kryszewski
Roman Mach
Marjan Mejer
Stanisław Miłosek
Jarosław Miotke
Jan Miniszewski
Andrzej Napierała
Jan Nowicki
Jan Ożarowski
Tadeusz Piątkowski
Sylwester Rzepecki
Edmund Sierocki
Tadeusz Sylwanowicz
Ryszard Szur
Danuta
WojciechowskaNiżnikiewicz
Tadeusz Wolski
- pierwszy burmistrz
Wojciech Żaglewski

Radna spoza listy
MKO ”S”
Elżbieta RogalaKończak

Przygotowania do sierpniowych uroczystości

Pamiątkowy dzwon i obelisk na rondzie

Członkowie Zarządu
MKO „Solidarność”
Miejski Komitet Obywatelski „Solidarność” w
Rumi, wzorem innych miast, zawiązał się jesienią
1989 roku. Zebranie założycielskie odbyło się w salce
w parafii NMP Wspomożenia Wiernych.
Przewodniczącym wybrano Mieczysława Hebla.
W skład dziesięcioosobowego zarządu komitetu
weszli ponadto:
Ludwik Bach, Adam Furman, Grzegorz
Golub,
Witold
Kaczanowski,
Kazimierz
Klawiter, Roman Knop, Zdzisław Nowicki,
Jarosław Miotke i Tadeusz Wolski.

Rondo Piłsudskiego już
12 czerwca (str. 1). Po raz
kolejny zebrał się Komitet
Organizacyjny obchodów
30-lecia Sierpnia’80 oraz
„Solidarności” w Rumi.
Wśród zebranych byli zarówno członkowie komitetu, jak i sympatycy, wspierający jego działania.
Przypomnijmy, że obchody 30 rocznicy podpisania

Porozumień sierpniowych
oraz 30-lecia „Solidarności” odbędą się w Rumi 8
sierpnia br.
Witold Reclaf poinformował, iż ks. Józef Paliwoda, proboszcz parafii pw. Podniesienia Krzyża Świętego zgodził się koordynować uroczystości liturgiczne. Poinformował
też o rozmowach, prowa-

dzonych z wykonawcą pamiątkowego dzwonu, który zostanie zamontowany
na specjalnej dzwonnicy w
sąsiedztwie pomnika Jana
Pawła II. Dzwon będzie
ufundowany przez mieszkańców Rumi.
Rozmawiano o prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez uczniów
rumskich szkół oraz o ini-

cjatywie związanej z nadaniem imienia Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego rondu u zbiegu ulic Dębogórskiej i Gdańskiej. Na tym
rondzie ma stanąć specjalny głaz – obelisk z nazwiskiem zmarłego tragicznie
prezydenta, podobnie jak
na rondzie marszałka Macieja Płażyńskiego.
Baj.
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Z PARAFII

W kościele i na boisku

Parafialne święto
Uroczystość odpustowa
w kościele Najświętszej
Marii Panny Wspomożenia
Wiernych, która odbyła
się 24 maja br.
była
okazją
do
odsłonięcia
pomnika ks. Lucjana
Gierosa,
budowniczego
kościoła
w
centrum
Rumi.
W
uroczystości
uczestniczył ks. inspektor
Marek
Chmielewski
z Piły (z pochodzenia
rumianin).
Odpust
parafialny
poprzedziła
zabawa plenerowa obok
kościoła. Dwa dni wcześniej
zorganizowano
festyn
parafialny, który dostarczył
młodym
uczestnikom
wiele radości i emocji.
Były występy na scenie
i tańce pod sceną. Były
konkursy sprawnościowe
i
plastyczne,
loteria

Znawcy Ewangelii nagrodzeni
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Konkurs Biblijny w Rumi

fantowa i kawiarenka,
a także wiele innych
atrakcji. Najważniejsze, że
wszyscy dobrze się bawili,a
ksiądz proboszcz zamówił
wyśmienitą pogodę na to
sobotnie popołudnie.
AK.
Uczestnicy, katecheci, organizatorzy, sponsorzy i goście na wspólnej fotografii.

Ewangelia Św. Łukasza była tematem tegorocznego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, organizowanego w Rumi
przez Akcję Katolicką parafii NMP Wspomożenia Wiernych. Finał rywalizacji i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 22 maja w kościele Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki, do którego przyjechali uczestnicy z całego regionu.
Fot. Anna Kuczmarska

Na cztery trąbki

Przez cały maj na dachu budynku obok kościoła
Najświętszej Marii Panny
Wspomożenia Wiernych w
Rumi muzycy z parafialnej
orkiestry grali na trąbkach
pieśni maryjne. Codziennie,
o godzinie szóstej rano i szóstej po południu, w okolicy
kościoła rozbrzmiewała muzyka, co wcale nie zdziwiło
mieszkańców tej dzielnicy
miasta. Tak jest bowiem od
ponad 50 lat.
Piękną
tradycje
majowego
grania
na
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trąbkach, o której pisaliśmy
już kilkakrotnie, kultywują
bracia Tadeusz i Edmund
Grucza, którzy do grania
na cześć Matki Bożej
zachęcają innych muzyków
z orkiestry. W tym roku
towarzyszą
im
m.in.:
Paweł Kwidzyński i
Piotr Opanowicz (na
zdjęciu). Wszystkim należy
się uznanie za poświęcenie
i wytrwałość. Tym bardziej,
że rumska tradycja należy
do bardzo rzadkich.
AK

W konkursie wzięło
udział 20 tysięcy dzieci i
młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych
województwa pomorskiego.
Dlatego od kilku lat konkurs nosi miano Metropolitarnego, a od tego roku ma
również rangę konkursu
kuratoryjnego. M.in. z tego
powodu na finał do Rumi
przyjechał Pomorski Kurator Oświaty - Zdzisław Szudrowicz. Byli też przedsta-

wiciele władz miasta, prowincji salezjańskiej i parafii oraz sponsorzy. Rolę gospodarzy pełnili przewodniczący komisji konkursowej, inicjator konkursu - dr
inż. Jan Klawiter oraz prezes Akcji Katolickiej OP w
Rumi - Joanna M. Olbert.
Podczas uroczystości nagrodzono laureatów na etapie rejonowym oraz metropolitarnym, a także katechetów, którzy przygotowali młodzież do konkursu.

Wręczono też dyplomy i nagrody za udział w konkursie plastycznym.
Wśród uczniów, którzy wykazali się największą wiedzą na temat Pisma Świętego i Ewangelii
Św. Łukasza nie zabrakło
mieszkańców Rumi.
W konkursie rejonowym,
w kategorii szkół podstawowych wszyscy laureaci są
uczniami rumskich szkół:
I miejsce zajął Maciej Miniszewski z Ekologicznej

Najmłodsi uczniowie otrzymali nagrody za udział w konkursie plastycznym.

Szkoły Społecznej w Rumi,
II - Grzegorz Koc z SP nr 1
w Rumi, a III - Tomasz Jeliński, również z „jedynki”.
Wśród gimnazjalistów
najlepszy był Tomasz Branicki z Gimnazjum nr 2 w
Rumi, który pokonał koleżanki z Lęborka i Redy.
Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych triumfowali mieszkańcy Kartuz
(I i II miejsce), a III miejsce zajęła Kinga Pniewska z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego
w Rumi.
Nieco gorzej powiodło
się uczniom z Rumi w etapie wojewódzko-metropolitalnym. W kategorii szkół
podstawowych i gimnazjów
laureatami zostali uczniowie z Gdyni, Pucka i Miastka. Natomiast wśród reprezentantów szkół średnich najlepszy był Cyprian
Kleist, uczeń Salezjańskie
LO. II i III miejsca zajęli licealiści z Gdyni.
Oficjalna lista laureatów
zatwierdzona
przez Pomorskiego Kuratora Oświaty zamieszczona została na stronie
www.ak.rumia.pomorskie.pl		
AK
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Pierwsza Komunia Św.

Z PARAFII
REKLAMA

YORKDOG

Radość i wzruszenie towarzyszyły uroczystościom
Pierwszej Komunii Świętej. We wszystkich rumskich
parafiach w maju dzieci przyjmowały po raz pierwszy
Komunię Świętą, w pięknej oprawie, pośród bieli i kwiatów.
Nasze zdjęcia pochodzą z dwóch parafii salezjańskich:
Podwyższenia Krzyża Świętego i NMP Wspomożenia
Fot. Wojciech Hintzke
Wiernych.			

Salon
pielęgnacyjny
dla psów
zaprasza wszystkie psy
na strzyżenie
i pielęgnację.
Rumia
ul. Dębogórska 9a

tel.: 503 823 200
9

MIASTO I MIESZKAŃCY

Gminne
grunty
taniej

Na kwietniowej sesji rumskiego samorządu podjęto dwie
uchwały, w których
Rada Miejska wyraziła zgodę na udzielenie 97-procentowej
bonifikaty od opłaty za przekształcenie
prawa użytkowania
wieczystego gruntu
w prawo własności
nieruchomości, zabudowanej budynkiem
wielorodzinnym.

Radni zgodzili się, na
udzielenie takiej bonifikaty współużytkownikom
wieczystym nieruchomości gminnej pod budynkami przy ul. Dąbrowskiego
7 oraz Dąbrowskiego 8.
Członkowie
wspólnot
mieszkaniowych obu budynków wystąpili do Rady
Miejskiej z wnioskiem
o udzielenie 97-procentowej bonifikaty, a radni przychylili się do ich
wniosków. Właściciele 53
mieszkań w obu budynkach to wieloletni mieszkańcy miasta, którzy nie
tylko wykupili własne lokale, ale je przez wiele lat
remontowali.
Inaczej sprawa wygląda w przypadku podobnego wniosku Spółdzielni
Mieszkaniowej „Janowo”,
dotyczącego nowo wybudowanych bloków przy ul.
Stoczniowców. Większość
radnych nie zgodziła się na
udzielenie 97-procentowej
bonifikaty w przekształceniu gminnych gruntów
(z wieczystego użytkowania na własność) przy ul.
Stoczniowców 2L i 2M, na
których SM „Janowo” wybudowała dwa budynki
wielorodzinne.
SM „Janowo” powołuje się na taka sama bonifikatę udzieloną spółdzielni kilka lat temu Są to jednak zupełnie odmienne sytuacje.
Bonifikata
uchwalona uchwałą Rady Miasta
w dniu 25 marca 2004 r.
związana była z uwłaszczeniem tzn. przekształceniem formy własności
mieszkań (z lokatorskich
względnie spółdzielczych
własnościowych w odrębną własność), zasiedlanych
od lat przez spółdzielców,
natomiast sytuacja obecna
(bloki przy Stoczniowców
2L i 2M) dotyczy kupna nowych mieszkań, od razu na
prawach własności.
AK.
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Zanim ustawa weszła w życie

Jak szkolono prezesów
Był rok 2001. 24 kwietnia miała wejść w życie ustawa o
spółdzielniach mieszkaniowych, uchwalona przez Sejm 15
grudnia 2000 r., określająca m.in. warunki uwłaszczenia.
Korzystna dla spółdzielców ustawa spowodowała panikę
wśród zarządów spółdzielni, toteż starały się one procesowi
uwłaszczenia za wszelką cenę przeszkodzić. Z tego powodu
6 marca 2001 roku, ponad miesiąc przed wejściem w życie
wspomnianej ustawy Polskie Stowarzyszenie Mieszkalnictwa
„szkoliło” w Warszawie prezesów spółdzielni.
Nie liczyły się metody.
W myśl zasady „wszystkie
chwyty dozwolone” trzeba
było osiągnąć zamierzony
cel. Chodziło o to, aby członkowie spółdzielni nie stali
się notarialnymi właścicielami swoich mieszkań, aby
nie mogli o nich decydować
i nadal musieli akceptować
wszytko, co im narzuci zarządca ich majątkiem czyli
zarząd spółdzielni.
Wmawiano
spółdzielcom, że mając „namiastkę własności” w postaci tzw. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowioną w czasach PRL-u, są
właścicielami tych lokali;

że odrębna własność i spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania - to właściwie to samo. To oczywiste kłamstwo nadal funkcjonuje wśród spółdzielców
mniej zorientowanych w
przepisach, zwłaszcza, że
jest podtrzymywane przez
zarządy spółdzielni i współpracujące z nimi rady nadzorcze.
Wracając do marcowego
spotkania prezesów spółdzielni sprzed dziewięciu lat, Przytaczamy kilka szokujących wręcz fragmentów dyskusji podczas
tego szkolenia, opublikowanych wcześniej w tygodniu „Wprost” z 24.08.2003

r., w artykule pt. „Lokator
pańszczyźniany”.
„Ustawa jest zaskarżona
do Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego? Żeby było
jak najmniej przekształceń własnościowych. To, co
stracimy, to stracimy. Co
trzeba zrobić, abyśmy upadli na cztery nogi To jest
własność spółdzielni”.
„.Lokale użytkowe - wiecie , że z tego żyjemy. To
jak zrobić, żeby się obronić,
żeby lokali nam nie pozabierali?”
„ ... podpowiadam, na
zasadzie kruczków prawnych, co trzeba zrobić, aby
się nie dać rozwalić i przekształcić dla samego siebie”.

”...obecnie jest olbrzymi
pęd do zakładania księg
wieczystych. Oczekujemy,
że się zatka poprzez niewydolność notariatów.”
„ Co zrobić aby to odwlec,
bo może zdarzyć się cud. Od
każdej uchwały przysługuje
odwołanie do rady nadzorczej i do sądu...”.
„ ...Bo choćby jeden zaskarżył , to nie można przekształcić wszystkich bo
zmiana skutkuje dla całej
nieruchomości budynku i
macie na parę lat wstrzymane przekształcenie”.
„ ...bo mają nam zabrać,
bo mają nam capnąć, to co
nasze. Wybiorą sobie nowych zarządców i nas wykolegują...”.

Te i wiele innych „cennych” porad i wskazówek
usłyszeli na szkoleniu prezesi spółdzielni.
A wszystko to odbywało się po to, aby spółdzielca
nie uzyskał należnego mu
ustawowo prawa do własnego mieszkania - jednego
z podstawowych praw obywatelskich. Na szczęście
ustawa z 15 grudnia 2000
r. o spółdzielniach mieszkaniowych( po korzystnych
dla spółdzielców nowelizacjach) jest ciągle aktualna i
z jej przepisów skorzystały
już tysiące spółdzielców w
całej Polsce.
Spółdzielcy, którzy mogą
i chcą się uwłaszczyć nie powinni zwlekać ze złożeniem
wniosku w spółdzielni.
Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych, Obrony Praw
Członków i
Mieszkańców Spółdzielni oraz Wspólnot
Miasta Rumi

Nad ustawą z 15 grudnia 2000 r. zawisły znowu
„czarne chmury”. Nowy projekt ustawy przygotowany
przez przedstawicieli Związków
Rewizyjnych
Spółdzielni Mieszkaniowcyh RP, nazwany przez nich
„obywatelską inicjatywą ustawodawczą”, niweczy
wiele korzystnych dla spółdzielców przepisów, a
wiwelu proponowanych – oznacza powrót „do starego”.
W projekcie tym odchodzi się na przykład do zasady
uwłaszczenia spółdzielców „po kosztach” budowy.
Spółdzielco, nie podpisuj poparcia dla tego projektu,
ponieważ jego celem jest umocnienie pozycji zarządów
spółdzielni, a nie praw członków spółdzielni.
Nie działaj wbrew sobie.

PRAWNIK RADZI

Powództwo przeciwegzekucyjne
Parę lat pan Karol C.
miał duże problemy finansowe. Kilku wierzycieli wystąpiło przeciwko niemu na
drogę sądową, a następnie
niektórzy skierowali sprawy do komornika. Wszystkie prowadzone postępowania egzekucyjne były skuteczne, a wierzyciele otrzymali swoje pieniądze. Jednemu z wierzycieli Karol C.
oddał pieniądze bezpośrednio, z pominięciem Komornika. Ten wierzyciel ponownie domaga się spłaty
tego samego długu.
Sytuacja nie jest trudna.
Jeżeli wierzyciel został już
spłacony, a nie skierował
jeszcze sprawy do komornika, wówczas zasadnym byłoby wysłanie do niego stosownego pisma wraz z dowodami spłaty długu, gdyż
zaistniała sytuacja - żądanie zapłaty długu - może
być jedynie pomyłką ze
strony byłego wierzyciela.
Ponadto można poinformować wierzyciela, iż złożenie
wniosku egzekucyjnego do

komornika spowoduje złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego, a także złożenie stosownego zawiadomienia do Prokuratury o
popełnieniu przestępstwa
oszustwa.
Jeżeli wierzyciel, który został już spłacony, będzie domagał się prowadzenia egzekucji, dłużnik musi
się bronić poprzez złożenie
powództwa
przeciwegzekucyjnego. W pozwie należy wskazać powoda (dłużnika) oraz pozwanego (wierzyciela), wraz ze wskazaniem ich danych i adresów.
Ponadto należy uiścić opłatę sądową i dołączyć do pozwu odpowiednią liczbę odpisów pozwu wraz z załącznikami.
W świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego, dłużnik może żądać
pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w
całości lub części albo ograniczenia (jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego
nastąpiło zdarzenie, wsku-

tek którego zobowiązanie
wygasło albo nie może być
egzekwowane); gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły
po zamknięciu rozprawy,
a także zarzucie spełnienia
świadczenia, jeżeli zarzut
ten nie był przedmiotem
rozpoznania w sprawie;
Powództwo przeciwegzekucyjne może być złożone
w każdym czasie, gdy już
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
Także przed wszczęciem
egzekucji możliwe jest złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego, ale tylko
w sytuacji, gdy wyrokowi
(innemu orzeczeniu sądu)
nadana została już klauzula wykonalności, albowiem
już wówczas istnieje potencjalna możliwość wszczęcie przez wierzyciela egzekucji.
Nie można złożyć powództwa po wyegzekwowaniu przez komornika do-

chodzonej należności, gdyż
wówczas dłużnikowi przysługują inne środki, dzięki
którym będzie mógł odzyskać wyegzekwowaną należność, która już została
spłacona.
Powództwo przeciwegzekucyjne należy wytoczyć
przed sąd, w którego okręgu komornik prowadzi egzekucję. Np. jeżeli egzekucję prowadzi komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni, powództwo przeciwegzekucyjne do
kwoty 75.000 zł należy złożyć w Sądzie Rejonowym
w Gdyni. Jeżeli egzekucji
jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza wg miejsca zamieszkania/siedziby
pozwanego (wierzyciela).
W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie
zarzuty, jakie w tym czasie
mógł zgłosić, pod rygorem
utraty prawa powoływania
ich w dalszym postępowaniu (prekluzja dowodowa).

Radca Prawny
Dariusz Budnik z Kancelarii Prawnej „Cyman i wspólnicy”
z siedzibą w Gdańsku (ul. Świętojańska
47/48)
Tel.: (58) 736 60 99,
(58) 305 30 88,
www.lawagency.pl
Specjalizacja:
prawo gospodarcze
(w tym prawo handlowe i prawo spółek),
prawo cywilne (w tym
prawo spadkowe, nieruchomości), prawo
pracy, prawo przewozowe i postępowanie
egzekucyjne.
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Na Reja bez zmian

Po piachu lub w błocie
O problemach mieszkańców osiedla przy
ul. Reja w Rumi pisaliśmy zimą. Te problemy
niestety nie zniknęły z
wiosną i będą ciągnąć
się tak długo, jak długo
nie powstanie wygodny dojazd do budynków, położonych w głębi łąki. Na utwardzonej drodze, prowadzącej od ul. Żwirki i Wigury do komunalnych
domów, mieszkańcom
zależy najbardziej. Ale
droga jest gruntowa i
piaszczysta, w czasie
deszczu zamienia się
w błoto, a zimą tonie w
śniegu.
- Od wielu lat prosimy
władze miasta o zrobienie
tu uliczki, którą można by
bez problemów dojechać
do domu – mówi Stefania Kuchta, od czterdziestu lat mieszkanka
jednego z wielorodzinnych budynków. – Jeśli
nie można zbudować porządnej drogi, bo podobno
nie ma na to pieniędzy, to
przynajmniej niech nam
położą jakieś płyty. Przez
błoto lub roztopy, które się tutaj tworzą po zimie, nie może do nas dojechać nawet karetka pogotowia. Zresztą nie chodzi
OGŁOSZENIE

Starostwo
Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4
Biuro Obsługi
Interesantów
tel. 58 57-29-550
fax. 58 57-29-555
Sekretariat
tel. 58 57-29-400
fax. 58 57-29-402
Rada Powiatu
tel. 58 57-29-423,425
fax. 58 57-29-424
Wydział Komunikacji
58 57-29-521,
Prawa Jazdy
57-29-522, 524,
57-29-525,528,
Rejestracja
57-29-530-536

Te zdjęcia robiliśmy w suchy i pogodny dzień. Gorzej jest podczas opadów.

tylko o pojazdy. Mieszkają tu starsi ludzie, którzy
tak jak ja poruszają się o
kulach, są tu inwalidzi na
wózkach, a także matki z
małymi dziećmi, którym
przez te wertepy trudno
przejechać z dziecięcym
wózkiem.
Pani Stefania jest zbulwersowana akcją, która
miała miejsce na osiedlu
w zeszłym tygodniu. Na
łąkę, dzielącą budynki od
ul. Żwirki i Wigury zajechał ciężki sprzęt – ciężarówka i spychacz. - Ucieszyłam się, bo pomyślałam, że będą nam utwar-

dzać drogę – mówi mieszkanka osiedla. – Tymczasem okazało się, że przysłani tam pracownicy zasypali piachem największe zagłębienia na drodze
i prowizorycznym parkingu. Rozrzucili resztę ziemi i przejechali spychaczem, żeby to wyrównać.
Wszystko trwało może
piętnaście minut i już ich
nie było. Nie wiedziałam,
czy płakać, czy się śmiać?
Ta prowizorka to ma być
pomoc i odpowiedź na nasze prośby? Gdy popada
deszcz znów się wszystko
zapadnie i rozmyje, a dro-

gę rozjadą samochody.
Mieszkańcy
budynków komunalnych na ul.
Reja czują się obywatelami drugiej, a nawet trzeciej kategorii. Twierdzą,
że tak właśnie są traktowani m.in. przez Administrację Budynków Komunalnych. O ich problemach, a dokładnie
o braku porządnej drogi dojazdowej do osiedla
mówił na sesjach Rady
Miejskiej radny Bogdan
Formella, apelując do
burmistrz o tymczasowe
utwardzenie osiedlowej
ulicy. Bez skutku. AK.

Wieści z Powiatu
Powiatowy program na
rzecz zatrudnienia i spójności społecznej

Zachęcamy do zapoznania się z Powiatowym
Programu
na
Rzecz Zatrudnienia i
Spójności Społecznej,
przyjętym Uchwałą Rady
Powiatu Wejherowskiego
w dniu 1 lutego 2008 r.
Dokument ten będzie
podstawą do oceny merytorycznej kryterium potrzeb lokalnych: „Premiowane będą projekty zgodne z priorytetowymi kierunkami działań oraz rodzajami/typami priorytetowych projektów wskazanych w Powiatowych
Programach Na Rzecz
Zatrudnienia i Spójności
Społecznej
(PPnRZiSS)
właściwych dla obszaru
realizacji projektu”, do-

konywanej przez członków Komisji Oceny Projektów.

Ważne dla właścicieli
nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 7
września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych
prawa własności Skarbu
Państwa i jednostek samorządu terytorialnego Starostwa Wejherowski informuje właścicieli nieruchomości położonych w granicach
administracyjnych powiatu
wejherowskiego, o potrzebie sprawdzania zgodności
ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
W tym celu w Starostwie
w Wejherowie mieszczącym
się przy ul. 3 Maja 4, utworzono punkt informacyjnokonsultacyjny.
Punkt czynny jest w
poniedziałek od godz.

9 do 15 oraz od wtorku
do piątku od godz. 8 do
14. Numer telefonu: (58)
572-94-66.

Umowy grantowe

Wydział
Kultury
i
Spraw Społecznych Starostwa w Wejherowie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do
podpisywania umów dotyczących realizacji zdań
publicznych na 2010 r.
W tym celu należy zgłosić się w siedzibie Starostwa w Wejherowie przy
ul. 3 Maja 4 po uprzednim
kontakcie telefonicznym
ze wspomnianym wydziałem, pod nr. tel. (58) 57294-86.

Kto zajmie się monitoringiem?

Więcej policjantów
w patrolach
Będą zmiany personalne w rumskim
Komisariacie Policji.
Wiadomo już, że przez
część doby na dyżurce
będzie pracować sam
oficer dyżurny bez zastępcy, który dotychczas obserwował kamery miejskiego monitoringu.
- Zmiany są planowane, ale nie zapadły jeszcze żadne decyzje – zaznacza rzecznik powiatowej policji w Wejherowie,
młodsza aspirant Anetta
Potrykus.
Dotychczas przez całą
dobę na dyżurce komisariatu pełniły służbę
dwie osoby: oficer dyżurny oraz jego zastępca. Do
zadań zastępcy należy obsługa faksów, interesantów oraz kontrola monitoringu i pomoc dyżurnemu
w zależności od potrzeb w
czasie służby. - Reorganizacja ma na celu zwiększenie ilości patroli w
mieście .
Kto zajmie się monitoringiem, jeśli ten etat
zostanie zlikwidowany?
Centrum dozoru wizyjnego to ponad 20 miejsc na
terenie Rumi, które ktoś
musi obserwować.
- Monitoring jest bardzo ważny, więc trzeba
będzie zapewnić inną osobę do pomocy dyżurnemu
- przyznaje komendant
komisariatu nadkomisarz
Ireneusz Szmurło.
Kamery, jak informuje
komendant, spełniają postawione przed nimi zadanie, o czym świadczy
statystyka przestępstw
i wykroczeń. Od czasu
ich zamontowania liczba zdarzeń w Rumi systematycznie spada. Komendant wskazuje szereg przykładów, gdy zarejestrowany obraz pozwolił na wykrycie lub
udaremnienie przestępstwa. Tak było m.in. w
przypadku włamania do
MOSiR-u i kradzieży kieszonkowej na przystanku
autobusowym.
Po zmianie, która ma
nastąpić prawdopodob-

nie w drugiej połowie lipca, a więc już za niecałe dwa miesiące - będzie
pełnił służbę sam dyżurny, a do pomocy otrzyma osobę przesuniętą z
„biurkowych etatów”. Na
trzeciej zmianie będzie
musiał dać sobie radę
sam. Pismo na ten temat
zostało przesłane już do
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
- W ciągu dnia, na
pierwszej i drugiej zmianie na pewno nie dałby
rady – przyznaje nadkomisarz Ireneusz Szmurło. - Robiliśmy analizę
połączeń, przestępstw i
innych zdarzeń. Są wtedy newralgiczne momenty, w których na dyżurce musi być ktoś jeszcze,
ponieważ dzieje się wtedy za dużo rzeczy jednocześnie.
Obecnie na stanowisku zastępcy oficera dyżurnego pracuje sześciu
funkcjonariuszy. Osoby
z likwidowanych etatów
mają przejść do ogniwa
patrolowo-interwencyjnego od pierwszego lipca. Ci, którzy ich zastąpią, będą musieli czuwać
nad obrazem z 22 kamer, do których gro rumian ma wątpliwości. Ze
wcześniejszych ustaleń
wynikało, że obraz może
być niewyraźny po zmroku i w miejscach słabo
oświetlonych. - Zostało
to rozwiązane przez niewielkie zmiany w umiejscowieniu kamer, które
dały inne pole widzenia
i oświetlenia – mówi mł.
asp. Anetta Potrykus.
Do podniesienia jakości monitoringu ma doprowadzić również zmiana, która została wprowadzona przez radnych
na początku tego roku do
miejskiego budżetu. Radni PiS i KRN stoczyli batalię o to, aby przetargi
na konserwację i przesył
sygnału do centrum wizyjnego odbywały się oddzielnie.
Proponowane
zasady zostały przyjęte
przez RM.
Dawid Glinka
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Znany krakowski artysta zaprezentował się w Rumi

Turnau śpiewał
i bawił publiczność

Śpiewali pieśni maryjne

W hołdzie Ojcu Świętemu

Jako pierwsze wystapiły połączone chóry Adoremus ze Straszyna oraz Adalbertus
ze Świbna.

To, że koncert będzie
znakomity, było wiadomo
od początku. Nie tylko miłośnicy talentu Grzegorza
Turnaua wiedzą, jaki poziom artystyczny reprezentuje. Nie wszyscy widzowie podejrzewali jednak tego wokalistę, muzyka i autora piosenek o takie poczucie humoru i talent showmana.
Tak czy inaczej, uczestnicy niedzielnego koncertu krakowskiego arty-

Po raz drugi Zespół
Śpiewaczy Św. Cecylia
w
Rumi
zaprosił
chóry i słuchaczy na
II Festiwal Pieśni
Maryjnych w hołdzie
Słudze
Bożemu
Janowi Pawłowi II.

sty i jego zespołu bawili
się wspaniale, a przy tym
wysłuchali dużej porcji
świetnej muzyki. Wszystko to odbyło się w hali
MOSiR, który był organizatorem imprezy.
Po koncercie Grzegorz
Turnau popisywał zdjęcia
i płyty swoim fanom, nie
odmawiał wspólnych fotografii, a nam nie odmówił dedykacji dla Czytelników.
A. Kuczmarska

Przegląd,
który
nie
ma charakteru konkursu
odbył się 30 maja br. w
najstarszym
rumskim
kościele pw. Podwyższenia
Krzyża
Św.
przy
ul.
Kościelnej.

Bracia Golcowie pozdrawiają Czytelników

Fot. Materiały Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.
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Znakomity zespół Golec uOrkiestra, który zagrał dla mieszkańców
Rumi 4 maja w hali widowiskowej MOSiR, należy do grona popularnych
wykonawców, odwiedzających ostatnio nasze miasto. Liderzy zespołu, bracia Paweł i Łukasz Golcowie okazali się nie tylko świetnymi muzykami,
ale też bardzo sympatycznymi ludźmi.
Hojnie rozdawali autografy swoim fanom. Napisali też specjalną dedykację dla naszych Czytelników, przekazując im pozdrowienia!
Z przyjemnością zamieszczamy je w gazecie
i czekamy na kolejny koncert Golec uOrkiestry.

W
drugiej
edycji
festiwalu wystąpiły chóry:
Belferek z Lęborka, Chór
Adoremus ze Straszyna,
Adalbertus ze Świbna,
Zespół Pieśni i Tańca
„Gdynia” z Gdyni oraz
gospodarz
festiwalu
Zespół
Śpiewaczy
Św.
Cecylia z Rumi. Wszystkie
zespoły
zaprezentowały
repertuar maryjny.
Koncert
poprzedziła
msza św. oraz złożenie
kwiatów pod pomnikiem
Ojca Świętego.
AK.

edukacja i kultura
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Zespół „Bambo” przedstawił spektakl „Kapciuszek”.

„Bambo” wśród najlepszych

Uczniowie
nagrodzeni

W Rejonowych Eliminacjach XXVI Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego „Niebieskie Tarcze”, które odbyły się w Domu Kultury SM „Janowo” w Rumi, wzięło udział 20 zespołów z dwóch powiatów: wejherowskiego i puckiego. Byli to uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjalnych, w tym oczywiście uczniowie rumskich szkół.
Wśród laureatów konkursu, zorganizowanego przez
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, znalazł się zespół „Bambo” ze
Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi, który przedstawił spektakl „Kapciuszek”. Uczniowie z „dziesiątki”, przygotowani przez p. Annę Bronowicką, zajęli
drugie miejsce w turnieju.
Wyróżnienia zdobyły trzy rumskie zespoły: wspomniany już „Bambo” z SP nr 10 w Rumi za zespołową grę aktorską, zespół „Teatralki” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi za spektakl „Nie jedzcie stokrotek” oraz zespół „Takamina” z Miejskiego Domu
Kultury w Rumi za spektakl „Tak, jak było”.
Monika Orent z Gimnazjum nr 1 w Rumi
otrzymała indywidualne wyróżnienie za grę aktorską
w musicalu „Metro”.
Zespól „Bambo”, kierowany przez Annę Bronowicką
odniósł niedawno kolejny sukces. Na niedawnym
konkursie wojewódzkim „Baśnie Bursztynem
malowane” w Teatrze Miniatura w Gdańsku zajął
pierwsze miejsce! Natalia Mieczkowska otrzymała
indywidualną nagrodę aktorską za najlepszą rolę
drugoplanową. Gratulujemy!
		
Baj.
REKLAMA

Kolorowy konkurs fryzjerski u „Hipolita”

Fantazja i umiejętności
Wiosenny konkursu fryzur odbył się tradycyjnie
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Roszczynialskiego.
Ta coroczna impreza „U Hipolita” należy już do szkolnych tradycji, a także atrakcji dla uczniów, nauczycieli i gosci. Tematem tegorocznego konkursu, zorganizowanego przez nauczycielkę, Karolinę Leszega było „Letnie szaleństwo”
Wspaniałe fryzury prezentowali uczniowie klas o profilu fryzjerskim Zasadniczej
Szkoły Zawodowej. Imprezę
uświetnił pokaz makijażu
wykonany przez słuchaczki
jednej z gdańskich szkół.
Ponieważ coroczne prezentacje umiejętności fryzjerskich uczniów mają formułę konkursu, jury nagradza najlepsze uczesania. I tak, w kategorii „fryzura dzienna” zwyciężyła Magdalena Garska z
klasy kl. II f, drugie miej-

Laureatki konkursu przyjmowały nagrody i gratulacje z rąk dyrektora szkoły,
Piotra Wołowskiego.
Fot. Wojciech Hintzke

sce zajęła Sylwia Rybakowska, również uczennica
kl. II f, a trzecie
- Dominika Miotk z kl. I e.

Najpiękniejsze fryzury wieczorowe wykonały: Monika
Janusch z kl I f (pierwsze
miejsce), Monika Matej-

czyk z kl III (drugie miejsce) oraz Anna Łebkowska z kl II e (trzecie miejsce).
Gratulujemy!

WYSTAWY
W DWORKU
W Dworku pod Lipami w maju br. odbyły się
dwie wystawy najmłodszych plastyków.
Najpierw swoje piękne obrazki pokazały młodsze dzieci, a potem na ekspozycję trafiły prace starszych uczestników zajęć w Miejskim Domu
Kultury.
O umiejętnościach i pasji dzieci i młodzieży z Sekcji Plastycznej, prowadzonej
przez Beatę Went napiszemy wkrótce.

Prace młodzieży z sekcji plastycznej MDK prezentowane są na wystawie.
Fot. Wojciech Hintzke
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PASJE, PODRÓŻE

Najpierw Chiński Mur teraz Mount Everest

Ekstremalne
maratony

O rumianinie, który przebiegł w maratonie słynny Chiński Mur oraz olimpijską
trasę w Pekinie pisaliśmy dwa lata temu. Można go było wówczas spotkać wśród
uczestników maratonów w Polsce i Niemczech, a także w… Australii i Tybecie. W
tym roku powrócił na Chiński Mur, aby znaleźć się wśród zwycięzców maratonu,
a potem wyruszyć do Nepalu, na Mount Everest, gdzie na wysokości 5400 metrów
organizowany jest maraton. Niesamowita pasja i egzotyczne podróże są udziałem
TADEUSZA SZEWCZAKA, mieszkańca naszego miasta.
- W kolejnym maratonie po Chińskim Murze, czyli w imprezie Great Wall wystartowałem
1 maja tego roku – mówi
Tadeusz Szewczak. - Na
starcie stanęli zawodnicy i zawodniczki z 30 krajów, głównie z Japonii,
ponieważ japońskie biuro
jest organizatorem imprezy. Pogoda dopisała, nawet za bardzo, bo temperatura sięgała 30 stopniu
Celsjusza. Ta trasa jest
bardzo ciężka, ponieważ
trzeba pokonać prawie 6
tysięcy stopni w górę i w
dół. Po zabytkowym murze nie da się cały czas
biec, chwilami trzeba po
prostu wchodzić lub schodzić. Rozpocząłem spokojnie, jak przystało na
55-letniego maratończyka
– kontynuuje rumianin. Na 21 kilometrze okazało się, że jestem na drugiej pozycji! Kibice, turyści powtarzali „Polen secand” i to mnie dodatkowo mobilizowało do biegu.
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Po zbiegnięciu z muru
okazało się, że do mety
pozostały tylko dwa kilometry finiszu, wprawdzie
stromo pod górę, ale warto było zdobyć się na ten
ostatni wysiłek. W generalnej klasyfikacji Tadeusz Szewczak zajął drugie miejsce, ale w swojej
kategorii wiekowej był
najlepszy!
- Wrażenia były niesamowite, ale Great Wall
to była tylko rozgrzewka przed kolejnym wyzwaniem – powiedział nam maratończyk kilka dni po maratonie w Chinach. - 29
maja wystartuję w Mont
Everest Maraton w Nepalu, na wysokości 5,400 metrów. Wyjeżdżam tam już
14 maja.
Przypomnijmy, że pan
Tadeusz zaczął biegać dziesięć lat temu, najpierw po
rumskich lasach. Potrzebował ruchu i wysiłku,
aby poprawić stan zdrowia i kondycję oraz pozbyć
się nadwagi. Efekty prze-

szły najśmielsze oczekiwania. Nieoczekiwanie Tadeusz Szewczak został maratończykiem.
- Mniej więcej po roku treningów, w 2001 r. wystartowałem po raz pierwszy w maratonie w Pucku – opowiada
pan Tadeusz. – Wprawdzie
ledwo pokonałem długą trasę, ale nie zraziłem się. Startowałem w kolejnych maratonach w Polsce i w Niemczech.
Rumianin pracował wówczas w gdyńskiej stoczni, ale
dostał propozycję pracy przy
budowie statków w Chinach.
Po zamieszkaniu w dalekiej
i egzotycznej Azji nie przestał biegać. Wręcz przeciwnie, trenował po kilka godzin
dziennie – o świcie, jeszcze
przed pracą i po południu. Do
tego doszły ćwiczenia na siłowni i przejażdżki na rowerze.
- Odkąd biegam, czuję się
świetnie i nie mam problemów zdrowotnych. Bieganie
stało się moją pasją i przyjemnością - dodaje pan Tadeusz.

Maratończyk biega także
podczas urlopów, spędzanych
w Rumi, gdzie czeka na niego
żona Teresa. To dla niej przeniósł się kilkadziesiąt lat temu
ze Śląska.
O tym, że czuje się rumianinem świadczy biało-czerwona flaga z napisem RUMIA,
którą T. Szewczak zawsze ma
na mecie. Zresztą w naszym
mieście maratończyk ma swoich kibiców, których za naszym pośrednictwem pozdrawia.
- Pozdrawiam ser-decznie redakcję, czytel-ników
gazety, kibiców z Rumi
oraz kolegów maratończyków – napisał Tadeusz Szewczak w e-mailu do redakcji
dzień przed wyjazdem na Mount Everest.
Dziękujemy za pozdrowienia i mocno trzymamy kciuki
za wytrwałość i dobrą kondycję naszego maratończyka. O
jego przygodzie w Nepalu, na
wysokości ponad 5 tysięcy metrów napiszemy w kolejnym
wydaniu „Gazety Rumskiej”.
Anna Kuczmarska

Zdjęcia z archiwum T. Szewczaka

Tenzing Hillary Everest Marathon

29 maja, w rocznicę zdobycia najwyższego szczytu Ziemi, odbędzie się kolejny Tenzing Hillary Everest Marathon - rozgrywany najwyżej na świecie
i najtrudniejszy bieg maratoński. Jego trasa rozpoczyna się z Base Camp Mount Everest na wys.
5356 m, a kończy się w Namche Bazaar na 3340 m.
Tę ekstremalną biegową wyprawę u podnóża Mount Everestu pokonuje niewielu, a na starcie stają przede wszystkim Szerpowie, w odróżnieniu od
drugiego maratonu organizowanego w listopadzie
w okolicy Mount Everestu przez Anglików. Dodatkowym utrudnieniem dla uczestników (obok trudnej trasy i nawierzchni) jest konieczność wcześniejszej tygodniowej aklimatyzacji oraz spędzenia minimum dwóch dni w bazie pod Mount Everestem,
gdzie panują trudne warunki atmosferyczne. Maraton Tenzing-Hilary organizowany jest przez nepalski związek lekkiej atletyki i cieszy się ogromnym
zainteresowaniem miejscowej ludności, ale na
start przybywają również goście z zagranicy.
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Turniej karate w Rumi

Klub Sakura najlepszy
15 maja br. odbył się
pierwszy turniej karate,
zorganizowany przez rumski Klub Sportowy Karate Sakura. Były to zawody dla dzieci i młodzieży do 17 roku życia. Wzięło w nich udział około 220
zawodników z 13 klubów:
Andrex Elbląg, Bushi-do
Bydgoszcz, Bushido Bydgoszcz, Gokken Chwaszczy-

no, Kaisho Białystok, Klub
Karate Lębork, Shodan
Wejherowo, TKK Tczew,
GKK-Do Gdańsk, Spartanian Gdańsk, Sekcja karate przy SP nr 10 Rumia,
MDK Sopot i Klub Sakura
z Rumi.
Puchar dla najlepszego klubu zawodów trafił do
gospodarzy, czyli zawodników klubu Karate Saku-

Grzegorz Niciński trenerem Orkana Rumia SSA

SPORT

Puchar Polski szansą dla Orkana

ra w Rumi, którzy uzyskali 37 pkt. Na drugim miejscu uplasował się Tczewski
Klub Karate, zdobywając 33
pkt , a trzecie miejsce zajął
Klub z Białegostoku z 27 pkt.
Zawody mogły się odbyć dzięki finansowemu wsparciu
władz miasta oraz pomocy
rodziców i sympatyków karate.
Baj.

Gimnastyka artystyczna

Baltic Cup po raz 8.
BALTIC
RYTHMIC
GYMNASTICS CUP to nazwa wspaniałego widowiska, nie tylko sportowego,
które będzie można zobaczyć w hali MOSiR w Rumi
12 i 13 czerwca.
Do naszego miasta po
raz ósmy zjadą znakomite gimnastyczki z Polski i
kilku innych krajów, któ-

re będą rywalizować w międzynarodowych zawodach w
gimnastyce artystycznej.
W sobotę, 12 czerwca od
godz. 10 będzie można obejrzeć konkurencje indywidualne i zespołowe, a o godz. 20.45
nastąpi dekoracja seniorek w
wieloboju.
W niedzielę o godz. 9:30
zaplanowano
konkuren-

cje indywidualne, a o godz.
11.55 – dekorację juniorek i
juniorek młodszych w wieloboju. Finały zawodów odbędą się o godz. 12.15 , a o
godz. 15.00 nastąpi dekoracja finalistek i zakończenie
zawodów.
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji zaprasza. Wstęp
wolny. 		
Baj.

PUCHAR BAŁTYKU

Rumianie nie zawiedli
W Nowym Dworze Wejherowskim w dniach 21-23
maja br. odbyły się międzynarodowe zawody w
biegu na orientację - XV
Puchar Bałtyku, zorganizowane przez klub Siódemka z Rumi.
W zawodach wzięła
udział liczna grupa zawodników z Europy (Rosja, Litwa, Norwegia, Szwecja) i
Polski. Łącznie na starcie
we wszystkich kategoriach
stanęło 405 zawodników
we wszystkich kategoriach
(35 kategorii wiekowych).

W sobotę w kategorii seniorów kobiety i mężczyźni
walczyli o punkty Pucharu
Świata. Wśród kobiet na
najwyższym podium stanęła Anna Górnicka-Antonowicz z UNTS Warszawa, a wśród mężczyzn
Kratov O. ze Szwecji.
W klasyfikacji generalnej Pucharu Bałtyku po
dwóch dniach dobrze zaprezentowali się zawodnicy UKS „Siódemka” Rumia. W kat. M-14 wygrał
Łukasz Wiśniewski, 2
miejsce w kat. M-12 zajął

Mateusz Socik, a 3 miejsca zajęli: Angelika Zamojska w kat. K-16 i Robert Niewiedziała w kat.
M-18.
W kategoriach : K/M-16
i K/M-18 odbywały się eliminacje do kadry Polski
na Mistrzostwa Europy
Juniorów, na które zakwalifikował się m.in. Robert
Niewiedziała (M-18) z
UKS „Siódemka” Rumia. .
Szczegółowe wyniki zawodów na stronie www.
balticcup.org.pl
BN.

Piłkarze Orkana pokonali zawodników Gryfa Wejherowo 3:0

Dwie minimalne porażki z Regą Trzebiatów
2:3 i Chemikiem Police
1:2 do minimum ograniczyły szanse Orkana Rumia na awans już w tym
sezonie do II ligi.
Przed pojedynkiem z
Regą obie drużyny miały tę samą liczbę punktów i zajmowały drugą
oraz trzecią lokatę w tabeli. Zwycięzca znacząco przybliżał się do awansu. Po pięknym strzale zza
pola karnego w wykonaniu Grzegorza Nicińskiego
rumianie do przerwy prowadzili 1:0. Ostatecznie
jednak po spotkaniu stojącym na poziomie II-ligowym oraz emocjonującej
końcówce, to goście zwyciężyli 3:2.
Po tym meczu władze
klubu rolę pierwszego trenera postanowiły powierzyć Grzegorzowi Nicińskiemu, dziękując za dotychczasową współpracę
Bogusławowi Oblewskiemu.
Trzy dni później Orkan,
w 1/16 Pucharu Polski
na wyjeździe zmierzył
się
Pogonią
Lębork.
Po
dwóch
trafieniach
Marcusa
Da
Silvy,
Piotra Fery, Michała
Samrzyńskiego,
Łukasz Kłosa, Rafała
Siemaszko oraz bramce
samobójczej
rumianie
zwyciężyli 7:1
i
awansowali do następnej
rundy
rozgrywek.

Przypomnijmy,
że
zwycięzca Pucharu Polski
na szczeblu regionu, w
następnym sezonie zagra
w fazie ogólnopolskiej tych
rozgrywek, a to stwarza
szanse na wizytę w Rumi
takich drużyn jak np.
Lech Poznań, czy Legia
Warszawa.
Na kolejny ligowy mecz
Orkan udał się do dalekich Polic i mimo wielu
okazji do zdobycia bramki uległ tamtejszemu Chemikowi 1:2. Jedyną bramkę zdobył niezawodny Rafał Siemaszko.
- Dokładnie wiedzieliśmy co i jak mamy grać,
ale straciliśmy bramkę. Mimo to prowadziliśmy grę i mieliśmy mnóstwo sytuacji do strzelenia gola. I po raz kolejny
będzie się o nas mówiło,
że gramy fajnie, piłkarsko
super, mamy zespół ale
nie mamy wyników. Nie

przypuszczałem, że z drużyną Chemika Police możemy przegrać. Taka jest
piłka – powiedział po meczu Grzegorz Niciński,
trener Orkana.
Humory
kibiców
poprawiły się po kolejnej serii
spotkań, kiedy to Orkan po
dobrej grze całego zespołu,
pokonał
w
derbowym
meczu Małego Trójmiasta
Kaszubskiego 3:0 (1:0) Gryfa
Wejherowo. Dwie bramki
zdobył Siemaszko, a jedną
Smarzyński. Po tym meczu
z 48 pkt. na koncie rumianie
zajmują 3 miejsce w tabeli.
Już po zamknięciu tego
numeru Gazety, w środę, 2
czerwca rumianie zmierzyli
się na wyjeździe z zespołem
Dąb Dębno.
Z kolei w niedzielę, 6
czerwca do Rumi zawita lider
rozgrywek
Chojniczanka
Chojnice. Początek spotkania
o godz. 16.
Tomasz Miks
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IMPREZY

Pływali na bele czym
Po raz piaty w parku
przy ul. Starowiejskiej
zorganizowano zawody w
pływaniu „na bele czym”.
Kapryśna
tej
wiosny
pogoda w minioną sobotę
na szczęście dopisywała,
frekwencja nieco mniej.
Na starcie stawiło się pięć
załóg - z Rumi i pobliskich
Mostów, a kibicowała im
spora grupa mieszkańców
naszego
miasta.
Zawodnicy byli w różnym
wieku, najmłodszy miał
tylko 4 lata.
Wśród
pływających
„pojazdów”
znalazła
się efektowna replika
dwupłatowca z czasów
II wojny światowej z
Pawłem
Bianga
na
pokładzie.
Z
powodu
dużych
gabarytów ta
jednaostka sprawiła sporo
kłopotów, jeśli chodzi o
pływanie po stawie. Udało
się jej jednak, podobnie
jak pozostałym łodziom,
wypłynąć na wodę.

Jedna z zawodniczek,
Ania Grot wpadła do wody,
wyciągając psa, ale została
natychmiast wyłowiona.
Na zakończenie imprezy
uczestnicy ustawili się do
wspólnego zdjęcia.
Wojciech Hintzke
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Skład załóg:

Samolot – Paweł Bianga
Łódź „Mosty” – Marcin Młynarczyk, Arkadiusz
Litwin, Oskar Kmiecik, Jacek Kowalski Tratwa –
Marcin Chmielewski, Paweł Kniaziew
Pływająca miska – Ania Grot
„Szybkie pływanie” Sandra, Krystian, Kamila Kuryło.
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