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Ponad 30 tysięcy mieszkańców
uprawnionych do głosowania

Wybory
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Ku czci Macieja Płażyńskiego

Obelisk na rondzie

prezydenckie
W najbliższą niedzielę w 17 Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Rumi odbędzie głosowanie w wyborach na Prezydenta RP. Na 44 882
mieszkańców naszego miasta (dane z czerwca br.)
do głosowania uprawnionych jest 35 857 osób.
Jak informuje Anna Tarczyńska, sekretarz miasta
i jednocześnie pełnomocnik Okręgowej Komisji Wyborczej nr 33 w Gdańsku, spisy wyborców są cały czas uaktualniane, m.in. dlatego, że mieszkańcy miasta pobierają zaświadczenia, uprawniające do głosowania w innym
miejscu (zaświadczenia będą wydawane w urzędzie do 18
czerwca do godz. 15). 19 czerwca spisy zostaną przekazane komisjom.
W niedzielę, po zamknięciu lokali wyborczych i po przeliczeniu głosów, przewodniczący komisji umieszczą informacje o wynikach głosowania na drzwiach lokali wyborczych. W nocy z niedzieli na poniedziałek protokoły z 17
komisji za pośrednictwem pełnomocnik A. Tarczyńskiej,
trafią do Gdańska, do wspomnianej komisji okręgowej.

Problem rozbudowy
Szkoły Podstawowej
nr 1 powrócił na obrady Rady Miejskiej.
We wtorek, późnym
wieczorem odbyło się
nadzwyczajne posiedzenie rumskiego samorządu, na którym
osiągnięto kompromis. 		
str. 6

Nowoczesne pracownie diagnostyczne w
rozbudowanej przychodni przy ul. Derdowskiego wyposażone są nie tylko w
najnowszy sprzęt, ale
także w komputery,
dzięki którym badania są dokładniejsze i
bezpieczniejsze.
str. 11

STRAŻACY
POMAGALI

Turcja i Egipt to najpopularniejsze kierunki zagranicznych podróży Polaków - twierdzą Izabela Lorenc i Barbara Michewicz, które prowadzą biuro podróży w Rumi.
Z tym oraz z innymi biurami można wybrać się nawet w
najbardziej egzotyczne zakątki świata, takie jak Mauritius,

Malediwy, Chile, Nowa Zelandia, RPA lub Bora Bora. To oczystr. 7
wiście propozycja dla posiadaczy grubszych portfeli.

W hali MOSiR w Rumi odbył się VIII Międzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej z udziałem zawodniczek z czternastu państw.
Fot. W. Hintzke str. 9 i 15

ROZPOCZNIE SIĘ
ROZBUDOWA

KOMPUTERY
W PRZYCHODNI

Dokąd na wakacje

Pokaz talentu i wdzięku

DZIŚ W NUMERZE

Elżbieta Płażyńska, a także jej syn
Jakub i córka Katarzyna odsłonili obelisk na rondzie przy ul. Dębogórskiej w
Rumi. Po zdjęciu biało-czerwonej flagi z dużego kamienia, zebranym ukazał się napis: RONDO MARSZAŁKA
MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO. Rumianie 12.06.2010. Rozległy się oklaski, a w
niebo wzbiły się gołębie, wypuszczone
przez rumskich hodowców.
Odsłonięcie obelisku, poświęconego politykowi, byłemu
Marszałkowi Sejmu i wicemarszałkowi Senatu RP, prezesowi Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, który działał
m.in. na rzecz Polaków na Wschodzie, człowiekowi uczciwemu i skromnemu – było najważniejszym elementem
uroczystości.
Do Rumi przyjechali z tej okazji ważni goście - senatorowie, posłowie, samorządowcy z regionu. Nie zabrakło
przedstawicieli władz miasta i mieszkańców Rumi, którzy
oddali hołd tragicznie zmarłemu Marszałkowi.
Maciej Płażyński, który zginął 10 kwietnia w katastrofie lotniczej, ma swoje rondo w Rumi.
str. 3 i 8

W sile czternastu wozów pomorscy strażacy wyruszyli z Nowego Dworu do Warszawy, a stamtąd do zagrożonego przez powódź Sandomierza.
Byli wśród nich strażacy z Rumi, którzy na
miejscu stoczyli walkę z wodą na wałach.
str. 14

W LIDZE
I PUCHARZE
Zwycięstwo w jednej
ósmej regionalnego
Pucharu Polski z Pomorzem
Potęgowo
oraz w 30 serii spotkań III ligi z Piastem
Choszczno, to ostatnie dokonania piłkarzy Orkana Rumia
SSA. W ćwierćfinale
Pucharu Polski rumianie podejmowali Gryf
Wejherowo.
str. 15
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Każdemu pijanemu kierowcy grozi więzienie

Tragiczny początek weekendu

Zginęli na drodze Za kierownicą

W piątek rowerzysta wjechał w mercedesa, a w sobotę
motocyklista w autobus. Obaj zginęli na miejscu.
Rowerzysta z Gdyni
prawdopodobnie wymusił pierwszeństwo i wjechał wprost pod nadjeżdżającego z kierunku
Rumi mercedesa (stało
się to na trasie Rumia –
Pierwoszyno) – tak wynika ze wstępnych ustaleń
policji. Jednoślad wbił
się w prawy bok auta
tłukąc szybę i lądując
na środku jezdni. Rutynowa kontrola wykazała, że kierowca Mercedesa był trzeźwy.
Następnego dnia zginął motocyklista z Rumi,
który uderzył w zaparkowany autobus. Stało się
to niedaleko „okrąglaka”,
na ulicy Dąbrowskiego. 30-letni mieszkaniec
Rumi również poniósł
śmierć na miejscu. Jego
suzuki zostało zniszczone, podobnie jak tył autobusu, w który wjechał
kierowca.
Okoliczności tego wypadku będzie wyjaśniać
policja. - Niebawem rozpocznie się sezon letni,
a z tym związane jest
zwiększone natężenie ruchu – przestrzega młodsza aspirant Anetta Potrykus przez zbyt szybką jazdą.
DG.

z promilami

Kierowca, który w maju potrącił policjanta, był pod wpływem alkoholu. Tak samo jak motocyklista, którego Suzuki
wywróciło się na ulicy Derdowskiego. Każdemu pijanemu
grozi więzienie, ale tylko niektórzy są zatrzymywani.

Z kolei na peryferiach miasta, na ul. I Dywizji WP doszło do tragicznego wypadku w którym zginął rowerzysta, a samochód został zniszczony.

Tak wyglądał po wypadku motocykl Suzuki który rozbił się w centrum Rumi.

Akcja z toyotą zaczęła się od tego, że kierowca jechał przez Gdynię powyżej dozwolonej prędkości. Policjanta, który dawał mu sygnały,
żeby się zatrzymał zignorował. Pościg zakończył
się w Rumi, gdzie turysta ze Śląska potrącił policjanta. - Na skrzyżowaniu Sobieskiego i Sabata został obezwładniony i
zatrzymany – mówi podkom. Dorota Podhorecka – Kłos, rzecznik KMP
w Gdyni.
Gdyby nie potrącił człowieka, większa kara groziłaby kierowcy, który jechał ulicą Rajską pod koniec maja. Tego dnia nie
odbywała się żadna akcja policyjna. Rowerzysta
zwrócił na siebie uwagę,
gdyż jechał nie do końca
prosto. 58-latek miał prawie 2 promile alkoholu w
wydychanym powietrzu.

Jeden dzień, dwóch pijanych

Co jest
przestępstwem?

Pierwszy z nich miał 0,8 promila alkoholu w organizmie, drugi
1,3 promila.

Za jazdę pod wpływem
alkoholu do 0,2 promila
(0,1 miligrama) nic nam
nie grozi, pomiędzy 0,2
a 0,5 promila jest to wykroczenie, za które utrata na pół roku prawa jazdy i 5 tysięcy zł kary.
Każdy kto jedzie mając
powyżej pół promila popełnia przestępstwo, za
które grożą dwa lata więzienia i utrata prawa jazdy na co najmniej sześć
miesięcy. Strach przed
karą nie zadziałał na kierowcę Suzuki, który miał
1,2 promila. - Podczas zakręcania na Derdowskiego nie zapanował nad pojazdem, uderzył w krawężnik i przewrócił się
– mówi mł. asp. Anetta
Potrykus, rzecznik KPP

Obaj panowie poruszali się po mieście jednośladami. - Policjanci zwrócili uwagę na niezbyt prostą jazdę i

podjęli interwencję. Teraz
grozi im zakaz kierowania
wszelkimi pojazdami mechanicznymi - mówi młodsza
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aspirant Anetta Potrykus.
Rowerzystów przyłapano
w sobotę. Pierwszego, który miał 0,8 promila na ulicy
Gdyńskiej, a drugiego, który miał 1,3 promila na Dębogórskiej.
Sąd Rejonowy w Wejherowie zadecyduje, czy 35 oraz
36 latek zostaną skazani na
karę grzywny czy więzienia.
DG.

Wejherowo. Pijany pozostawił pasażera, a sam
uciekł do lasu. Na szczęście pasażerowi nic się
nie stało.
Takim pasażerom jest
poświęcona akcja „Z pijanym nie jadę!”, która odbywa się w formie konkursu. - Celem rywalizacji jest nie tylko wyłonienie najlepszych prac, ale

jąc 2,5 promila. Obaj dostali rachunek za „nocleg” opiewający na ponad
100 zł.
W trybie przyspieszonym sądzone są osoby,
które nie mają stałego
miejsca zamieszkania i
obcokrajowcy. To czy zostaną od razu zatrzymani zależy jeszcze od stanu, w jakim się znajdują.

Zdjęcie: Sierż. Michał Szreder z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wejherowie sprawdza trzeźwość kierowców

i zwrócenie uwagi na problem prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu – informują autorzy
serwisu pijanikierowcy.
pl. Nagrodzone projekty
będziemy mogli zobaczyć
w sierpniu na bilbordach
w całej Polsce.
Kierowca Suzuki został zatrzymany pod lasem i doprowadzony do
wejherowskiej
komendy, gdzie zamknięto go
w celi. Po wytrzeźwieniu
policjant go przesłuchał.
Dzień wcześniej do celi,
a potem w trybie przyspieszonym przed oblicze
sądu, trafił 44-latek, który jechał ulicą Młyńską.
Prowadził Daihatsu ma-

Za recydywę
grozi więcej
48-letni kierowca z Redy
złapany 25 maja na Starowiejskiej miał ponad promil
alkoholu. Jeśli znowu pojedzie za naruszenie zakazu
sadowego będzie mu grozić 3 lata więzienia. - Nie
jest to częste, ale zdarzają się skazania osób, które już były karane – mówi
sędzia Paweł Kwapień,
przewodniczący II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Wejherowie. - Gdy
zastosowane środki są nieskuteczne to w grę wchodzi
kara bezwzględnego pozbawienia wolności.
Dawid Glinka

TEMAT TYGODNIA
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Wyjątkowy polityk, patriota, życzliwy i skromny człowiek - po prostu Marszałek

Maciej Płażyński ma rondo w Rumi

Rodzina Macieja Płażyńskiego: żona Elżbieta Płażyńska, syn Jakub i córka Katarzyna nie tylko zaszczycili obecnością sobotnią uroczystość w Rumi, ale także osobiście odsłonili obelisk na rondzie imienia byłego Marszałka Sejmu, który zginął tragicznie pod Smoleńskiem. Na uroczystość przybyli senatorowie, posłowie i samorządowcy, a także mieszkańcy Rumi. Nie zabrakło
pocztów sztandarowych szkół i organizacji
kaszubskich oraz kombatanckich.
Uroczyste nadanie imienia rondu przy ul. Dębogórskiej, u zbiegu Chełmińskiej i Derdowskiego, które odbyło się 12 czerwca,
rozpoczęto od mszy świętej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Rumi. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli ulicą Kościelną i Dębogórską,
gdzie pośród biało-czerwonych sztandarów czekał kamień, przykryty narodową
flagą.
Gości powitał przewodniczący Społecznego Komitetu Upamiętnienia Marszałka Macieja Płażyńskiego, jego przyjaciel, Grzegorz Szalewski. Kolejni mówcy - senator Kazimierz Kleina, wiceminister rolnictwa Kazimierz
Plocke i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wspominali Macieja Płażyńskiego jako aktywnego działacza samorządowego i parlamentarzystę, współpracującego z wieloma organizacjami. Podkreślali, że
jako polityk nigdy nie zapomniał o swoich wyborcach i
sympatykach, często spotykał się m.in. z mieszkańcami Pomorza, bywał również
w Rumi.
Marszałek
pomorski
Mieczysław Struk przypomniał, że Maciej Płażyński
uczestniczył też we wszystkich Zjazdach Kaszubów,
zainicjowanych m.in. przez
rumianina Grzegorza Szalewskiego.
Ksiądz Józef Paliwoda
poświęcił obelisk, odsłonięty przez rodzinę M. Płażyńskiego, a rumscy hodowcy gołębi pocztowych wypuścili ptaki, które wzbiły się
w niebo. Dla zebranych zaśpiewał chór uczennic z II
Liceum Ogólnokształcącego
w Rumi. Chór pod dyrekcją
Marzeny Taube wykonał
patriotyczną pieśń „Żeby
Polska była Polską”.
Roman Knop w imieniu
Społecznego Komitetu oraz
radnych miejskich i powiatowych złożył pod obeliskiem
wiązankę kwiatów. Kwiaty
złożyła też burmistrz Rumi
Elżbieta Rogala-Kończak,
kombatanci, a także mieszkańcy miasta.

Na zakończenie przewodniczący Społecznego
Komitetu Upamiętnienia
Marszałka Macieja Płażyńskiego dziękował tym,
którzy przyczynili się do
zorganizowania i uświetnienia sobotniej uroczystości na rondzie, w tym
m.in. księdzu proboszczowi Józefowi Paliwodzie
i Kazimierzowi Klawiterowi za podarowanie
kamienia. Dziękował też
radnym miejskim, którzy jednomyślnie podjęli
uchwałę o nadaniu imienia M. Płażyńskiego jednemu z rond w mieście,
a także autorom obelisku
– architekt Lucynie Sławianowskiej-Jagiełka i
rzeźbiarzowi Andrzejowi
Świderskiemu, a także
mistrzowi kamieniarskiemu Krystianowi Palachowi za sprawne osadzenie kamienia. G. Szalewski podziękował prezesowi
i pracownikom Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Rumi za przygotowanie miejsca pod obelisk
oraz Romanowi Obarowskiemu za użyczenie
dźwigu, a także wielu innym osobom. Dziękował
też mieszkańcom miasta,
którzy wzięli udział w uroczystości, sfinansowanej
całkowicie ze środków społecznych. Na uroczystości
obecni byli również poseł
Jarosław Sellin, poseł
Jerzy Budnik i starosta
pucki Wojciech Dettlaff.
Kamień, widniejący od
tego momentu na historycznym szlaku, przypomina postać patrioty i wielkiego polityka, a zarazem człowieka
uczciwego i bardzo skromnego – Marszałka Sejmu, Macieja Płażyńskiego.
Przypomnijmy, że imię
ofiary katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem otrzyma także budowane obecnie rondo u zbiegu ulic
Gdańskiej i Dębogórskiej.
Uchwałą Rady Miejskiej
miejsce to będzie nosiło
imię Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego.
Anna Kuczmarska
Fotoreportaż z uroczystości zamieszczamy
na str. 8.

W uroczystości wzięli udział mieszkańcy Rumi.

Dziękuję
za pamięć

- Bardzo państwu dziękuję za upamiętnienie mojego męża i za nazwanie
jego imieniem tego miejsca – powiedziała Elżbieta Płażyńska, wdowa po
byłym wojewodzie i Marszałku Sejmu. – Mąż cenił i lubił samorządowców,
chętnie się z nimi spotykał
m.in. tutaj w Rumi. Miał
tu wielu przyjaciół, którym
dziękuję za pamięć o nim.

Dziedzictwo taty

- Mam nadzieję, że uda
nam się wspólnie realizować dziedzictwo, które pozostawił mój tata, że jego
testament będzie realizowany. Zależy mi zwłaszcza
na kontynuowaniu działań
na rzecz naszych rodaków
na Kresach – mówił na uroczystości Jakub Płażyński, syn tragicznie zmarłego Macieja Płażyńskiego

Wspaniałe dzieci

- Każdy byłby dumny,
gdyby jego syn chciała kontynuować dziedzictwo ojca
i realizować jego testament. Jedna z wielu rzeczy, które udały się Maciejowi Płażyńskiemu to jego
wspaniałe dzieci – powiedział Grzegorz Szalewski, przewodniczący Społecznego Komitetu Upamiętnienia Marszałka.

Maciej Płażyński (1958-2010)
Maciej Płażyński , ur. w 1958 r. w Młynarach na Pomorzu,
jako student prawa na Uniwersytecie Gdańskim był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich i jednym z organizatorów strajków studenckich przed i po 13 grudnia 1981 r.
W stanie wojennym założył Spółdzielnię Pracy Usług Wysokościowych „Świetlik”, która w latach 1983-90 i była miejscem pracy wielu opozycjonistów, pozbawionych możliwości legalnego zarobkowania, m.in. D. Tuska.
W sierpniu 1988 r. M. Płażyński wspierał strajki na Wybrzeżu, za co został honorowym członkiem NSZZ "Solidarność" Portu Gdańskiego. Był współtwórcą Kongresu Liberałów, z którego
później wyłonił się Kongres Liberalno-Demokratyczny. W sierpniu 1990 r. mianowany M. Płażyńskiego wojewodą gdańskim, był
jednym z najdłużej pozostającym na stanowisku wojewodów (w
sierpniu 1996 r. odwołał go premier W. Cimoszewicz, co wywołało protesty w Gdańsku).
W wyborach 1997 r. wystartował z listy AWS i otrzymał rekordową liczbę 124 683 głosów. Gdy został wybrany marszałkiem Sejmu, poparły go wszystkie ugrupowania.
19 stycznia 2001 r. wraz z A. Olechowskim i D. Tuskiem powołał Platformę Obywatelską. Startując z listy PO w wyborach parlamentarnych w 2001 r. M. Płażyński uzyskał najlepszy indywidualny wynik w okręgu gdańskim. W 2002 r. był inicjatorem porozumienia PO i PiS tworzącego koalicję PO-PiS na wybory samorządowego w 2002 r.
W czerwcu 2003 r. złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego klubu PO oraz z szefa partii. Pozostał posłem niezależnym.
W wyborach parlamentarnych 23 września 2005 r. M. Płażyński
wystartował jako niezależny kandydat na senatora. Zdobył ponad 150 tysięcy głosów. Został wybrany wicemarszałkiem Senatu. W wyborach parlamentarnych 2007 r. startował z listy PiS,
jako niezrzeszony.
Pasją M. Płażyńskiego była piłka nożna. Marszałek regularnie brał udział w meczach reprezentacji piłkarskiej polskiego parlamentu.
Maciej Płażyński był przywiązany do rodzinnych i regionalnych tradycji. Wielką miłością darzył rodzinę.
11 maja 2008 r. objął funkcję prezesa stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, gdzie starał się m.in. pomagać Polakom na wschodzie, szczególnie potomkom zesłańców w Kazachstanie. Był honorowym obywatelem miast Młynary, Puck, Pionki i Lidzbark Warmiński. Był fundatorem Fundacji Pomorskiej, założonej dla propagowania postaw aktywności i przedsiębiorczości, wśród młodych ludzi z najuboższych rodzin, a także współfundatorem Fundacji „Nuta Nadziei” wspierającej utalentowane muzycznie dzieci niepełnosprawne.
10 kwietnia 2010 r. wyruszył w swoją ostatnią podróż. Zginął
w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem w drodze do Katynia.
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Z odległych niemieckich miast

Gołębie powrócą do Rumi

Hodowcy gołębi z oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych w Rumi jak
co roku realizują plan lotów. W bieżącym sezonie
odbędzie się 14 lotów. Po
lotach krajowych realizowane są loty zagraniczne,
co oznacza, że ptaki będą
musiały pokonać dużo
dłuższe odległości.
Jak co roku, transportem
samochodowym gołębie wywożone są do Niemiec, ponieważ w lipcu gołębie zostaną wypuszczone w Bramsche i będą miały do pokonania trasę liczącą aż 732
km! Zanim ptaki wyruszą z
Rumi w daleką drogę, wpi-

suje się na listę startową numery ich obrączek, a także wkłada do odpowiednich
klatek. Klatki ładowane są
na przystosowany do przewozu gołębi samochód.
Gołębie zaopatrzone w
karmę i wodę wyruszają w
długą podróż. Teraz pozostaje
tylko emocjonujące oczekiwanie na powrót pupilów. Podsumowanie wyników następuje po odbyciu wszystkich
lotów sezonu. Przypomnijmy,
że hodowcy z Rumi zajmują
czołowe miejsca zarówno w
rankingach okręgu gdańskiego, jak i krajowych. Aby osiągnąć dobre wyniki gołębiom
trzeba poświęcić dużo czasu,
zapewnić dobre warunki ho-

dowli, prawidłowy dobór par,
wysokiej jakości karmę i witaminy. Ale czego się nie robi
dla swoich ulubieńców.
Rumscy hodowcy spotykają się przy ulicy Lipowej
w Starej Rumi, gdzie mają
swoją siedzibę. Początki historii oddziału, który obecnie liczy 60 członków, to
rok 1948. W organizacji są
zrzeszeni ludzie różnych
zawodów, młodsi i starsi,
ale łączy ich wspólna pasja.
Prezesem rumskiego oddziału jest od wielu lat Romuald Bujak, a funkcję
skarbnika pełni Krzysztof
Szymański. Jest też prezes do spraw lotowych - Dariusz Sonnberg.

Ofiarni mieszkańcy Rumi

Oddali prawie 50 litrów krwi

Stało się tradycją, że gołębie rumskich hodowców szybują w niebo w czasie różnych
uroczystości w mieście. Tak
było też w sobotę 12. czerwca,
podczas uroczystości nadania
rondu imienia Marszałka Macieja Płażyńskiego. Hodowcy gołębi bywają tam, gdzie
dzieje się coś ważnego, tak jak
członek rumskiego oddziału Zygmunt Sławianowski, który 16 kwietnia br. po
wielogodzinnym oczekiwaniu
wpisał się do księgi kondolencyjnej wyłożonej w Pałacu
Prezydenckim w Warszawie.
Wpisał tam wyrazy współczucia i żalu w imieniu członków
oddziału PZHGP w Rumi.
Ryszard Hinc

Na zdjęciach: Wieloletni hodowca, sekretarz rumskiego oddziału PZHGP Jan Semmerling z kolegami oraz
moment pakowania gołębi do samochodów.
Fot. Ryszard Hinc

Powstaje nawierzchnia na ul. Piłsudskiego

Kolejne ulice czekają

Trwa budowa ul. J. Piłsudskiego– odcinka od ul. Puckiej do Targowej. Kiedy odwiedziliśmy tę ulicę w słoneczny dzień, zastaliśmy tam ekipę budowlaną przy pracy. Panowie nie
przerywali robót mimo upału, co wróży szybkie zakończenie inwestycji.
Przypomnijmy, że w budżecie na 2010 roku Rada Miejska zabezpieczyła pieniądze na budowę kilkunastu kolejnych ulic, a dokładnie: Różanej, Łokietka, Piłsudskiego, Makuszyńskiego, Brzechwy, ciągu pieszego na ul. Żwirki i Wigury, ciągu ulic Mostowej, Wiązowej, Borówkowej, Chełmińskiej, Cmentarnej, łącznika między ul. Katowicką i Filtrową, płk. Dąbka,
Hetmańskiej, Długiej, Sędzickiego, a także na budowę chodników i miejsc parkingowych na
os. Ks. Gierosa. 								
AK.

Akcja Honorowego Oddawania Krwi zorganizowana w minioną niedzielę przez Burmistrza
Rumi, Elżbietę Rogalę-Kończak jak zwykle spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Rumianie ofiarnie oddawali cenny dar życia, służący chorym i ofiarom wypadków. Krew oddał
m.in. Zygmunt Tesmer z Rumi Janowa (na zdjęciu), doświadczony krwiodawca, mający już na koncie 18 litrów podarowanej potrzebującym krwi.
W przychodni Medycyny Rodzinnej „Panaceum” w Rumi Janowie krew oddało 108 osób, zakwalifikowanych spośród 124 chętnych . W sumie zebrano ponad 48,5 litrów cennego daru, a kolejną
taką akcję krwiodawstwa zaplanowano na styczeń 2011roku.
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Prace zakończą się dopiero za rok

Świątynia w błękitno-żółtych barwach
Każdy, kto widzi postęp prac w prezbiterium kościoła
Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi,
może sądzić, że modernizacja świątyni dobiega końca. Całą
powierzchnię ściany prezbiterium pokryto już błękitnożółtą mozaiką. Wydaje się, że pozostaje tylko zawiesić obraz i gotowe. Tak jednak nie jest. Wykonawcom pozostało
jeszcze wiele do zrobienia, dlatego prace w kościele zakończą sie dopiero za rok, w czerwcu 2011 r.
Wiosną w kościele NMP
WW ustawiono wysokie rusztowania, potem – na czas I
Komunii Świętej i Bożego
Ciała – rusztowania zdjęto,
a teraz znów wypełniają prezbiterium świątyni.

„Wyklejona” na ścianie
mozaika to tylko podstawa,
baza, na której powstanie
główna dekoracja. Najpierw,
prawdopodobnie do końca
czerwca br. zostaną zamontowane ekrany, które spra-

wią, że elementy dekoracyjne będą „wychodzić” ze ściany, nadadzą jej trójwymiarowy charakter. Na tych konstrukcjach również znajdzie
się mozaika.

Obraz będzie
zasłaniany

- Wysoko na ścianie zawisną aniołowie, będzie też
symbol Ducha Świętego i pasyjka Pana Jezusa, a postać
ukrzyżowanego
Chrystusa
będzie wysunięta do przodu – wyjaśnia ks. proboszcz
Jan Oleksiuk. – Centralne
miejsce wypełni cudowny obraz Matki Boskiej Rumskiej,
który będzie na co dzień zasłaniany i odsłaniany na czas
uroczystości i mszy św. Wokół obrazu staną postaci apostołów. Sam obraz Najświętszej Marii Panny Wspomożycielki, ustawiony do niedawna przy bocznej ścianie kościoła, w tych dniach zostanie oddany do renowacji.

Najważniejsze za nami

Obraz Matki Boskiej Rumskiej, czyli Wspomożycielki,
stał przez wiele tygodni przy bocznej ścianie kościoła, a teraz trafił do renowacji. Zanim wróci na swoje
miejsce, zostanie oczyszczony i odnowiony.

Jak informuje ksiądz
Oleksiuk,
poszczególne
elementy dekoracji będą
wykonywane i montowane
stopniowo. Część figur trafi do Rumi w październiku
tego roku, natomiast figury apostołów zostaną zamontowane wokół obrazu
dopiero pod koniec czerwca przyszłego roku. To będzie ostatni etap prac w
prezbiterium i w całym kościele.

Całą ścianę prezbiterium za ołtarzem pokryto już błękitna mozaiką.
- Najtrudniejsze i najważniejsze prace zakończą się teraz, w czerwcu – dodaje proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych. – Do tej pory
udało się zrobić najwięcej.
Wychodzi na to, że największe
przedsięwzięcie,
związane z nowym, pięknym
wystrojem kościoła, przypadło na dobiegającą końca kadencję proboszcza Jana Oleksiuka. Tym samym odchodzący z końcem tego miesiąca ks.
proboszcz zapisze się bardzo
wyraźnie w historii salezjańskiej parafii.

Komisja czuwa

Na pytanie, czy nie obawia
się pozostawić następcy niedokończonego dzieła, ks. Jan odpowiada, że nad przedsięwzięciem nie czuwają jedynie kolejni proboszczowie, ale także spe-

cjalna komisja ekonomiczna
Zgromadzenia Salezjańskiego.
- Na początku pracy duszpasterskiej w Rumi otrzymałem od ekspertów projekt i byłem zobowiązany trzymać się
dokładnych ustaleń na ten te-

mat – wyjaśnia J. Oleksiuk. –
Każdy proboszcz musi kontynuować dzieło, ale pod nadzorem przełożonych. Co do wystroju kościoła nie ma żadnej
samowoli.
Anna Kuczmarska

Jak to się zaczęło

Warto przypomnieć, że prace, zmierzające do upiększenia surowego wnętrza, a także zewnętrznego wizerunku świątyni rozpoczęły się ok. 10 lat temu, kiedy proboszczem był ks. Janusz Zdolski.
Wówczas w oknach kościoła Wspomożycielki pojawiły się pierwsze
witraże. Z czasem wszystkie okna świątyni zamieniły się w piękne
wielobarwne obrazy.
Kolejnym dziełem było zrealizowanie projektu dwóch bocznych
ołtarzy. Na pierwszym z nich na tle mozaiki pojawiła się figura Chrystusa Miłosiernego, a na drugim ołtarzu możemy oglądać trzy postacie świętych – ks. Jana Bosko, Dominika Savio i św. Laury Vicuny.
W międzyczasie w kościele pojawiły się nowe figury – Ojca Świętego Jana Pawła II oraz św. Antoniego.
Ostatnim etapem prac w kościele jest realizacja nowego wystroju ściany za ołtarzem. Projekt wystroju prezbiterium wybrali spośród
kilku propozycji sami parafianie.

REKLAMA

Tani-Fotograf.pl

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

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

502 178 344

Parafialny festyn
W niedzielę 20 czerwca w godz. 14.00-20.00 odbędzie się Festyn „Św. Jana Bosko”.
Festyn zorganizowano jak zwykle na boisku przy
ul. Świętopełka (tym razem już na nowym obiekcie
„Orlik”).
Organizatorem imprezy jest SL Salos Rumia i Parafia Św. Krzyża, a także Oratorium Św. Michała Archanioła i Urząd Miasta Rumi.
Nie zabraknie okazji do miłego spędzenia czasu i
integracji mieszkańców przy muzyce. Dla najmłodszych przygotowano konkursy, rozgrywki sportowe,
tańce i słodycze.
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WAŻNE TELEFONY Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w sprawie Szkoły Podstawowej nr 1

Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 58 679-67-22

Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Rumia, Plac Kaszubski 1
tel. 58 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 58 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 58 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 58 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 58 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 58 621-86-11
lub 801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 58 679-65-00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo,
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel. 58 677-63-00, 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-94-01
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Wejherowo, ul. Strzelecka 9
58 672-40-63
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
czynne w godz. 18-7.30
w soboty, niedzielę i święta całą
dobę.
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Dziwny kompromis

Po kolejnych burzliwych obradach zakończono spór o
skalę rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi. Radni zgodzili się na budowę łącznika w formie, zaproponowanej przez burmistrza. Zawarty kompromis oznacza faktycznie realizację projektu maksimum. Przy swoim zdaniu
pozostał jedynie Piotr Zaradny, który nie wziął udziału w
głosowaniu, opuszczając salę obrad. Tak jak na wcześniejszej sesji, w obradach uczestniczyła liczna grupa rodziców
uczniów SP 1.
Część merytoryczną obrad rozpoczęto od prezentacji stanowiska Klubu radnych Niezależnych
i Klubu Prawa i Sprawiedliwości przez Piotra Zaradnego, przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej.
Podczas
prezentacji
Piotr Zaradny podkreślił,
że nakłady miasta, ponoszone na oświatę należą
do rekordowych w porównaniu z innymi gminami
(prawie 50 procent całego
budżetu przeznaczamy w
Rumi na wydatki oświatowe).

O ulicach trzeba
zapomnieć

Radny
przedstawił
wszystkie
uwarunkowania inwestycji i jej skutki
dla miasta. Zwrócił uwagę,
że zaprojektowany łącznik,
który miał być tylko łącznikiem między szkolnymi budynkami ma większą powierzchnię (3200 m kw.)
niż sama szkoła, a oprócz
potrzebnych szatni i sal
lekcyjnych zaprojektowano
w nim m.in. pomieszczenia
administracyjne, czyli biura i magazyny.
W łączniku zaplanowano
poza tym bibliotekę, kuchnię i stołówkę, a w dobudówce - dwie sale lekcyjne z
szatniami dla dzieci z klas
zerowych.
Ten okazały obiekt jest
tylko jednym z etapów planowanej inwestycji w SP nr
1. Jak podkreślał P. Zaradny, skutki dla miasta będą
takie, że pieniędzy starczy tylko na szkoły. O ulicach gminnych i kanalizacji
trzeba zapomnieć.
Zresztą sama burmistrz
Elżbieta
Rogala-Kończak w wypowiedzi dla
dziennikarzy (tuż po zakończeniu sesji) stwierdziła, że
„inwestycje drogowe musimy przyhamować”.

„Szóstka” w tym roku

Radni zgodzili się ostatecznie na zapisy projektu
inwestycji zaproponowany
przez burmistrz, przy niewielkich korektach w zapisach budżetowych. Uzyskali też werbalne zapewnienie burmistrza, że jeszcze
w tym roku rozpocznie się
rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6, o co przez całą
sesję zabiegali radni z klubów koalicji. W dyskusji, poprzedzającej podjęcie decyzji
wielokrotnie wyrażali obawę, że inwestycja w „jedynce” będzie realizowana kosztem „szóstki”, na którą – podobnie jak na łącznik w SP
nr 1 - przeznaczono w budżecie 9 mln zł.
Burmistrz
oświadczyła, że tuż po uchwaleniu

koniecznych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, zostanie ogłoszony przetarg na realizację
inwestycji w SP nr 6. Rozbudowa tej placówki, według
zapewnień burmistrza, rozpocznie się w tym roku.

Demonstrujący
rodzice zadowoleni

Elżbieta Rogala-Kończak
wyraziła zadowolenie z osiągniętego porozumienia. Z tej
decyzji ucieszyli się zebrani
na sali rodzice uczniów SP nr
1, którzy kilka dni wcześniej
rozpoczęli strajk okupacyjny
w szkole. Burmistrz zapewniła ich na koniec, że nazajutrz
nastąpi podpisanie umowy z
wykonawcą inwestycji, a roboty ruszą lada dzień.
Anna Kuczmarska

Przy swoim zdaniu pozostał tylko Piotr Zaradny
(pierwszy z prawej), który nie wziął udziału w głosowaniu.

W sali urzędu pojawiła się chyba rekordowa liczba publiczności, ponieważ obradom przysłuchiwali się protestujący rodzice z SP nr 1. Było też wielu dziennikarzy nie tylko lokalnych mediów.
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Wybryk nastolatków

Miała być zabawa,
a było przestępstwo

Od wypadu do Turcji po wyprawę na Melediwy

ROZMOWA TYGODNIA

Sezon na „last minute”

Z Barbarą Michewicz i Izabelą Lorenc z Biura Podróży B&I Travel w Galerii
W związku z uroczystościami nadania Rumia rozmawia Anna Kuczmarska

imienia marszałka Macieja Płażyńskiego
w okolicy ronda na Dębogórskiej zawisły
flagi RP. Dwóch nastolatków zerwało kilka z nich na ulicach Mickiewicza, a potem z Dębogórskiej. Zabrali je ze sobą.
Policjanci dogonili ich
na
ulicy
Świętopełka.
Chłopcy mieli przy sobie
wszystkie trzy ukradzione
flagi. Ze względu na wiek
zostali potraktowani inaczej, niż gdyby byli pełnoletni.
- Jest to przestępstwo,
ale sprawcy są nieletni,
więc 14 -latek będzie odpowiadać jako sprawca czynu
karalnego, a 12 -latek jako
osoba przejawiająca demoralizację - mówi młodsza
aspirant Anetta Potrykus z Komendy PowiatoREKLAMA

wej Policji w Wejherowie.
Chłopcy zostali przesłuchani w obecności rodziców.
Decyzję o tym, w jaki
sposób potraktować ich
żart, podejmie Sąd Rejonowy w Wejherowie.
W poniedziałek zniknęła też okazała flaga z głównego masztu na rondzie
Marszałka Macieja Płażyńskiego. Społeczny komitet, który zorganizował
uroczystość złożył doniesienie na policję.
DG.

- Gdzie najczęściej wyjeżdżają Polacy? Jakie
kierunki podróży są najpopularniejsze?
- Mniej więcej od pięciu
lat dominującymi kierunkami w turystyce wciąż są Turcja i Egipt. Bardzo duża ilość
nowoczesnych hoteli, przystępne ceny oraz co najważniejsze - gwarancja pogody powodują, że te kraje cieszą się największą popularnością. W drugiej kolejności możemy wymienić Wyspy
Greckie oraz Hiszpanię , które są również przystępne cenowo, a poza tym można tam
wylecieć tylko z dowodem
osobistym. To duży komfort,
szczególnie dla osób nie posiadających paszportów.
- Czy klienci biur podróży zmieniają się, czy
mają coraz większe wymagania?
- Oczywiście, turystyka
się rozwija, a wymagania turystów rosną. Polacy jeszcze
niedawno nie byli tak mocno zainteresowani wysokim
standardem, przede wszystkim liczyła się jak najniższa
cena. Dziś turyści oczekują
komfortu, choć to nie zawsze
wiąże z najtańszą ofertą.
Na pewno zmieniają się
gusta, średnia wieku (coraz niższa) oraz preferencje.
Można powiedzieć, iż z roku
na rok mamy coraz bardziej
konkretnego klienta, który precyzuje swoje potrzeby,
jest w stanie zapłacić więcej,
ale oczekuje wyższego standardu usług.
- Czy trzeba mieć dużo
pieniędzy, żeby wyjechać
na zagraniczny urlop?
Co poleciłyby panie turystom, którzy chcą wypocząć ciekawie, ale jak najtaniej?
- Jedna z najtańszych
ofert, które polecamy to wyjazd do Turcji. To idealny
kraj dla młodych ale i dojrzałych turystów, dla rodzin
z dziećmi - po prostu dla każdego. Po ostatnich wydarzeniach związanych z wybuchem wulkanu, większość organizatorów obniżyło ceny.
To oznacza, że w obecnym
sezonie zarówno Turcja,
jak i Egipt , Tunezja , Kreta czy Bułgaria mają atrakcyjne ceny. Tygodniowy wyjazd do jednego z tych krajów kosztuje nawet od 1099 zł
od osoby, razem z przelotem
z Gdańska. Szeroki wachlarz
usług turystycznych oferowany przez różnych organizatorów powoduje, iż jesteśmy w

stanie dobrać ofertę na każdą
kieszeń, a obecny sezon jest
zdecydowanie sezonem „last
minute .”
– Co w takim razie można zaproponować posiadaczom grubszych portfeli, marzącym o nietypowej, egzotycznej podróży?
- Na pewno jest w czym
wybierać. Renomowane firmy turystyczne proponują
ekskluzywne wczasy w każdej części świata. Wyjazdy takie zapewniają hotele

nie martwiąc się o deszcz. W
biurach podróży klienci wybierają wczasy zagraniczne,
a wycieczki po Polsce realizują głównie we własnym zakresie.
- Czy w dobie Internetu, w którym można znaleźć oferty turystyczne,
zarezerwować hotele, samoloty itp., stacjonarne
biura podróży mają rację
bytu?
- Internet jest narzędziem
wykorzystywanym przy za-

tów a w biurze stacjonarnym
jesteśmy zawsze konkretną
osobą, do której podchodzi się
indywidualnie.
- Jakie błędy najczęściej popełniają turyści,
którzy padają ofiarą nieuczciwych biur? Jak nie
dać się oszukać, na co
zwracać uwagę?
- Najlepiej wybrać takie
biuro, w którym są pracownicy z długoletnim stażem w
branży turystycznej, a samo
biuro reprezentuje renomo-

o najwyższym standardzie,
pakiety golfowe, ekskluzywne safari, pakiety SPA, itp.
Przeloty realizowane są liniami rejsowymi, co również
zapewnia wysoki poziom
usług. Co do kierunków - nie
ma ograniczeń: Mauritius,
Malediwy, Chile, Nowa Zelandia, RPA, Bora Bora, Wyspy Cooka, Antyle Holenderskie, Polinezja Francuska
– można wymieniać więcej.
- Czy jest zainteresowanie podróżami po Polsce, czy nasz kraj wolimy
zwiedzać indywidualnie,
na własną rękę?
- Zainteresowanie wycieczkami
zagranicznymi
jest większe, co być może jest
spowodowane
atrakcyjnymi cenami. Nierzadko wczasy nad naszym polskim morzem są droższe niż wypoczynek w Egipcie lub Turcji.
Ważnym argumentem jest
tu również gwarancja pogody. Każdy chce mieć pewność, że będzie mógł korzystać z kąpieli słonecznych,

kupie wycieczek. Biura stacjonarne również prowadzą
sprzedaż internetową i posiadają własne strony. Firmy internetowe nie stanowią zagrożenia dla biur stacjonarnych, bo wciąż wielu
klientów woli przyjść osobiście i porozmawiać o ofercie.
Klienci czują się bezpiecznie,
widzą z kim rozmawiają, a co
najważniejsze widzą komu i
za co płacą. Takie poczucie
bezpieczeństwa przy płatnościach za wczasy jest argumentem na plus dla stacjonarnych biur podróży.
Klienci nieufnie podchodzą do płatności elektronicznej, tym bardziej, że niejedna osoba miała kłopoty z kartą płatniczą lub z podwójnym
ściągnięciem pieniędzy za tę
samą usługę.
Biura stacjonarne mają
stałą bazę klientów, którzy
mając zaufanie oraz pewność
fachowej obsługi, zawsze
wracają. W Internecie jesteśmy tylko kolejnym spośród
miliona anonimowych klien-

wanych organizatorów. Ważne też, by klienci dokładnie czytali dokumenty, które
podpisują przy zakupie wycieczki. Wiele problematycznych sytuacji wynika ze złej
interpretacji umowy. Pamiętajmy iż integralną częścią
umowy jest katalog oraz warunki uczestnictwa i ubezpieczenia. Klient podpisujący
takie dokumenty oznajmia,
iż zapoznał się z warunkami
zakupionej imprezy. Zwracajmy uwagę na ubezpieczenie jakie wykupujemy w pakiecie , czasami należy je poszerzyć o dodatkowe aspekty
takie jak choroby przewlekłe
czy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. Dobry sprzedawca powinien wszystko dokładnie omówić z klientem,
by wczasy były przyjemnością, a nie pasmem nieszczęśliwych wypadków.
- Dziękuję za rozmowę,
a naszym Czytelnikom
wspólnie życzymy udanych wyjazdów na zagraniczne wycieczki.
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OBELISK

NA RONDZIE

Senatorowie, posłowie,
samorządowcy i mieszkańcy Rumi świętowali nadanie imienia Marszałka Macieja Płażyńskiego jednemu z rond w
Rumi.
Na koniec organizatorzy i goście uroczystości
ustawili się do wspólnego zdjęcia, co nie było łatwe, zważywszy na sporą
liczbę uczestników wydarzenia.

Na uroczystości nie zabrakło młodzieży, kombatantów,
działaczy kaszubskich, a także ważnych gości, takich jak
marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk.
Na zdjęciu obok marszałka stoją uczennice II LO, które
zaśpiewały patriotyczne pieśni.
Fot. A. Kuczmarska
REKLAMA
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GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA W RUMI
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Międzynarodowe Zawody w Gimnastyce Artystycznej, które odbyły się w Rumi 12
i 13 czerwca otworzył występ zespołu tanecznego „Spinki” - laureata kilku międzynarodowych nagród.

Ekaterina Donich z Rosji w pokazie indywidualnym.

Simone Luiz z Brazylii, podobnie jak inne zawodniczki po pokazie rozdawała autografy młodym wielbicielkom gimnastyki artystycznej.

Najbardziej efektowne były układy zbiorowe, w których zawodniczki prezentowały skomplikowane figury.
Oba zdjęcia pokazują takie właśnie układy lub ich fragment.

Piękna i utalentowana Joanna Mitrosz, reprezentantka Polski mieszkająca w niedalekich Mostach, jak
zwykle zachwyciła publiczność i jurorów, którzy przyznali jej najwyższe noty.

Zbiorowe zdjęcie po konkurencji wieloboju, a na nim m.in. trenerka polskiej reprezentacji Maria Mrozińska
(pierwsza z lewej) oraz trenerka zwycięskiej drużyny Rosji (w środku z kwiatami), a także Joanna Mitrosz
- I miejsce indywidualnie. Informacje o turnieju zamieszczamy na str. 15.

Elena Meirzon - reprezentantka Izraela tuż przed występem. Spogląda na nią z boku mistrz gimnastyki
sportowej Leszek Blanik - gość turnieju.
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Brakuje miejsca dla niepełnosprawnych

Parking przy dworcu
niedoskonały

Na
parkingu
obok
dworca PKP w Rumi brakuje miejsca dla zmotoryzowanej osoby niepełnosprawnej. Zwrócił na
to uwagę nasz Czytelnik,
który sygnalizował już ten
problem w Urzędzie Miasta. Pisano o tym również
w lokalnej prasie. Jak
twierdzi nasz rozmów-

ca, zastępca burmistrza w
wypowiedzi prasowej obiecał, …że przynajmniej jedno miejsce dla niepełnosprawnego kierowcy zostanie oznakowane. To zadanie nazwał nawet „inwestycją”, chociaż chodzi o
namalowanie tzw. koperty i ustawienie znaku informacyjnego.

Niestety, do dzisiaj nic
w tej sprawie nie drgnęło.
- Bardzo proszę, żeby
sprawę potraktować poważnie, bo oznakowane
miejsce postojowe dla niepełnosprawnych jest w rejonie dworca potrzebne
– stwierdził mieszkaniec
Rumi.
Baj.

Na przydworcowym parkingu brakuje miejsca dla niepełnosprawnych.

LISTY I ODPOWIEDZI

Problemy lokatorów starej kamienicy
W poprzednim numerze „Gazety Rumskiej” opublikowaliśmy list Czytelnika, lokatora
budynku przy ul. Sobieskiego 26 w Rumi. Nasz czytelnik skarżył się, że remont budynku jest wciąż odkładany. Rozważano też jego rozbiórkę, przy zapewnieniu lokatorom nowych mieszkań, ale do tego też nie doszło. Według mieszkańca domu, ta kamienica jest
zabytkiem, co wymaga konsultacji z konserwatorem zabytków w Gdańsku.
Tyle informacje od mieszkańca, a co na to urząd?
Zapytaliśmy o to Katarzynę Bielińską, naczelnika Wydziału Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Rumi.
Pani naczelnik informuje, że:
Gmina rozważa możliwość zamiany tej nieruchomości na inną z lokalami mieszkalnymi lecz do dnia dzisiejszego nie podjęto w tej sprawie jeszcze żadnych decyzji. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Rumi zostanie przedstawiony projekt uchwały w tej sprawie. Nie możemy więc określić czy i ewentualnie kiedy doszłoby do zaproponowania innych lokali najemcom mieszkań w tym budynku.
W najbliższym czasie planowany jest jedynie remont podłogi na strychu budynku oraz
wymiana drzwi w jednym z lokali mieszkalnych.
Budynek przy ul. Sobieskiego 26 nie jest wpisany do rejestru zabytków, w związku z
czym jego remont nie wymaga konsultowania z konserwatorem zabytków.
AK.
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Co może zrobić komisja?

Rozmowa z Joanną Żurek, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Komisja zajmowała się kontrolą
dokumentów, dotyczących umowy gminy ze schroniskiem
dla zwierząt, do którego trafiają wyłapywane w Rumi psy.
- Dlaczego Rada Miejska nie zerwała umowy
ze schroniskiem w Małoszycach, skoro było do
tej placówki wiele zastrzeżeń. Nadal, przynajmniej do końca roku,
będą tam przewożone
zwierzęta.
- Umowa została podpisana w styczniu na okres
jednego roku przez burmistrz i Rada Miejska ani
Komisja Rewizyjna zerwać
tej umowy nie mogą. Rada
jest organem uchwałodawczym, a władza wykonawcza należy do burmistrz,
do której kompetencji należy m.in. ewentualne wypowiedzenie umowy. Elżbieta
Rogala-Kończak odmówiła,
mimo że wobec schroniska
mamy wiele poważnych zarzutów. Burmistrz uważa, że do zerwania umowy
ze skutkiem natychmiastowym potrzebne są twarde
dowody, np. urzędników z
Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej. Tymczasem
wspomniana inspekcja wystawia właścicielowi schroniska jak najlepsze opinie.
- Jeśli jest tak źle, to
dlaczego Rada nie doprowadzi do zamknięcia
schroniska?
- My nie możemy go zamknąć, ponieważ jest to
własność prywatna. To
działalność
gospodarcza

prowadzona na zasadach
ogólnych. Właściciel schroniska podpisał umowę z
wieloma gminami na wyłapywanie zwierząt i zapewnienie im dalszej opieki. Rumia może tylko i wyłącznie zerwać podpisaną umowę i poszukać innego schroniska. Może to nastąpić na mocy uchwały dopiero 1 stycznia, gdyż burmistrz kategorycznie odmówiła zrobienia tego teraz.
- Czy Komisja Rewizyjna szuka już nowego
miejsca?
- Komisja nie ma kompetencji ani możliwości szukania jakiegokolwiek miejsca. Do tego, aby je znaleźć
powołany jest burmistrz
oraz urzędnicy, a dokładnie pracownicy Wydziału
Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieszkaniowej.
- Co pani proponuje w
zamian Małoszyc?
- Nie ma obecnie schroniska, które chciałoby przyjąć psy z gminy Rumia.
Ustawa o ochronie zwierząt
nie mówi jednoznacznie,
jak ma ta opieka wyglądać,
miasto może wybudować
własne schronisko, może
zawrzeć umowę z innymi schroniskiem na pobliskim terenie lub może zawrzeć umowę z organizacją
pożytku publicznego, która
w swoim statucie ma ochro-

O co chodzi z podlęborskim
schroniskiem?

Zaczęło się od sygnału mieszkańców, którzy przekazali informację o złych warunkach, jakie panują w
schronisku w Małoszycach, niedaleko Lęborka. Sprawdziła to na miejscu radna Joanna Żurek i Jarosław Muszyński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, w schronisku byli też działacze Towarzystwa Ochrony Zwierząt
„Animals”. Wizyta potwierdziła, że psy nie miały należytej opieki.
Wiosną Rada Miejska zadecydowała o przeprowadzeniu kontroli w Wydziale Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Po przedstawieniu wyników tej kontroli radni uchylili uchwałę
sprzed czterech lat, na podstawie której została podpisana umowa z właścicielem schroniska. Radni zobowiązali burmistrz Rumi m.in. do comiesięcznych kontroli
w tej placówce i znalezienia nowej, do której można by
w przyszłości wywozić wyłapywane w Rumi zwierzęta.
Sprawie towarzyszyło wiele emocji i pytań ze strony
mieszkańców. Mimo przedstawienia problemu w prasie
i telewizji część pytań pozostała bez odpowiedzi. O wyjaśnienie, jak wygląda procedura i co może zrobić Rada
zapytaliśmy więc radną Joannę Żurek.
(dg, ak)

nę zwierząt, ich wyłapywanie i dalsze przetrzymywanie. To może być np. przytulisko w Dąbrówce, to mogą
być domy tymczasowe.
- Może właśnie zbudowanie schroniska na
obrzeżach Rumi będzie
dobrym rozwiązaniem?
- Burmistrz rozmawiała
o tym z prezesem Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Takie schronisko
na mniej więcej 30 psów
mogłoby powstać na terenie PUK w Rumi, ale to
zależy także od sąsiedniego Kosakowa.
- Dlaczego, skoro to
teren Rumi?
- Siedziba PUK pod Dębogórzem znajduje się na
granicy dwóch gmin, a
schronisko musi spełniać
określone warunki. M.in.
musi być oddalone od siedzib ludzkich minimum
150 metrów, a niedaleko PUK-u stoi dom, który
znajduje się na terenie gminy Kosakowo. Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione i nie będzie protestu ze strony mieszkańców
to schronisko będzie mogło
powstać w tamtym miejscu.
Sądzę, że skoro mieszkańcom nie przeszkadza baza
przeładunkowa, to nie będzie również przeszkadzać
schronisko dla psów, które będzie czyste i dobrze
utrzymane.
- Wśród mieszkańców można usłyszeć opinię, że to prokuratura
powinna ocenić, czy w
Urzędzie Miasta nie doszło do niedopełnienia
obowiązków. Czy takie
zawiadomienie zostanie
złożone?
- Zastanawiamy się jeszcze nad tym. Będę przekonywała swoich kolegów, by
to zrobić.
- Dziękuję za rozmowę.

ZDROWIE
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Małgorzata Horała przy nowoczesnym aparacie rentgenowskim.

Marzena Kosiak, st. technik rtg, obsługuje komputery w pracowni rentgenowskiej.

Nowoczesna diagnostyka w przychodni

Wygodniej i bezpieczniej

Nowoczesna i skomputeryzowana przychodnia od około trzech miesięcy funkcjonuje w
nowych pomieszczeniach przy ul. Derdowskiego w Rumi (w głębi, obok rehabilitacji). Do
nowego parterowego budynku NZOZ nr 1 przeniesiono wszystkie poradnie specjalistyczne, w tym poradnię chirurgiczną, kiedyś funkcjonujące na I piętrze. Wszystkie gabinety,
toalety i inne pomieszczenia są dostępne m.in. dla niepełnosprawnych pacjentów.
- Zdecydowanie poprawiły się warunki pracy lekarzy i pielęgniarek, a także pozostałych pracowników przychodni – mówi
Grzegorz Lipski, dyrektor NZOZ nr 1 w Rumi.
- Przede wszystkim pacjenci są przyjmowani w wygodnych pomieszczeniach i
przyjaznym otoczeniu. Co
bardzo ważne, dysponujemy tu nowoczesnym sprzętem diagnostycznym. Nową
przychodnię
wyposażono
tylko w nowe urządzenia.

Zakup sprzętu zrealizowano przy wsparciu środków z Unii Europejskiej.
NZOZ nr 1 realizuje projekt pn. „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego szansą na zwiększenie
konkurencyjności NZOZ
nr 1 w Rumi”.
Razem z doktorem Lipskim, który jest również
pediatrą, zwiedzamy nowe
pomieszczenia
ośrodka zdrowia. W przestronnych korytarzach z poczekalniami i dużej rejestra-

cji widać ekrany z obrazem z przychodni, ponieważ obiekt jest monitorowany. Gabinety lekarskie – pachnące świeżością, wyposażone w nowe
meble i sprzęty wyglądają bardzo dobrze, ale największe wrażenie robi
kompleks pracowni diagnostycznych.
W pracowni rentgenowskiej nowoczesne urządzenia są skomputeryzowane. Nie ma już tradycyjnych granatowych klisz, a

Beata Bucka, asystent stomatologa z zadowoleniem prezentuje nowoczesny sprzęt
w gabinecie dentystycznym.

zdjęcia są zapisywane na
dysku komputera i obrabiane na ekranie. Lekarze
chirurdzy oglądają je na
ekranach laptopów w swoich gabinetach, a pacjenci
otrzymują zdjęcia na płytach.
- To bardzo dobre, wygodne i bezpieczne rozwiązanie – tłumaczy Małgorzata Horała, starszy
technik RTG. – Po pierwsze jakość zdjęć jest lepsza,
a obraz na ekranie bardziej czytelny. Po drugie,

nowoczesny aparat minimalizuje dawkę promieni
jaka otrzymują pacjenci, a
my nie mamy do czynienia
ze szkodliwymi chemikaliami, tak jak w przypadku
starych klisz rentgenowskich. Komputery pozwalają też na sprawną archiwizację zdjęć.
Pracownia rentgenowska wzbogaciła się o aparat do zdjęć zębów, m.in.
zdjęć panoramicznych. W
pomieszczeniach obok znalazł się nowoczesny densytometr do badania gęstości
kości, a po sąsiedzku zamontowano mammograf.
W nowym budynku znalazła się także sala gimnastyczna, służąca przychodni rehabilitacyjnej, funkcjonującej obok. Nowocześnie wyposażone są również gabinety stomatologiczne, znajdujące się w
starszej części budynku.

Natomiast
w
starej
przychodni po drugiej stronie ulicy, także sporo się
zmieniło. W gabinetach,
opuszczonych przez specjalistów urządzono kolejne gabinety lekarzy rodzinnych, a także laboratorium, gabinety zabiegowe
i pokoje pielęgniarek środowiskowych. Na modernizację czeka jeszcze rejestracja, bo poradnia dziecięca została już wcześniej
wyremontowana.
- Dodam, że w nowej
części naszej placówki
uruchomiliśmy
pomieszczenia socjalne dla pracowników. Zamontowano
też solary do podgrzewania wody. Natomiast w lipcu br. planujemy otwarcie
trzech nowych poradni: onkologicznej, alergologicznej oraz gabinetu logopedy
– informuje dyrektor Grzegorz Lipski.
A. Kuczmarska

Mammografia to bardzo ważne badanie, które dzięki temu urządzeniu będzie
można wykonać w przychodni przy ul. Derdowskiego.
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W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Młodzi fryzjerzy
Konkurs fryzur odbył się
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, gdzie fryzjerskie rzemiosło poznają
m.in. uczniowie technikum.
Druga klasa technikum
przygotowała konkurs, do
którego zaprosiła koleżanki
i kolegów ze szkoły w Rumi,
a także w Gdyni.
Impreza, przygotowana
pod kierunkiem nauczycielek: Kingi Dosz i Gabrieli Szadkowskiej,
była
świetną okazją do zaprezentowania umiejętności,

integracji młodzieży oraz
do dobrej zabawy.
W rywalizacji uczniowskiej wygrał Łukasz Jachowicz z Gdyni, a drugie miejsce zajęła Alicja
Andryskowska z Rumi.
Trzecie miejsce przypadło w udziale jej koleżance z rumskiego technikum
– Beacie Maszota.
Wyróżnienia w konkursie fryzjerskim otrzymały:
Monika Murawska, Monika Dobrochowska i
Sonia Pikul.
Baj.

Wystawa plastyczna w Gimnazjum nr 4

Zdjęcia w plenerze
Wiele ciekawych fotografii, takich jak zdjęcie powyżej, pokazano na wystawie w Gimnazjum nr 4 im. K. Wojtyły w Rumi. W czerwcu
odbył się tam wernisaż uczniów uzdolnionych
plastycznie, nad którymi opiekę artystyczną
sprawuje nauczycielka plastyki, Iwona Skrzoska-Dziewiałtowicz.

- Pomysł wernisaży w szkole był wynikiem mojej pasji i zainteresowań oraz pracą artystyczną, odpowiadającą
na hasło zawarte w statucie szkoły „rozwijać wszechstronnie każdego ucznia” – mówi Iwona Skrzoska-Dziewiałtowicz. - Od tego roku rozpoczęłam organizację wycieczek
i wyjść plenerowych, głównie fotograficznych. Owocem naszej pracy jest wystawa poplenerowa kilkudziesięciu fotografii młodzieży z naszego gimnazjum.
Uczniowie przez trzy lata pracowali na zajęciach koła
plastycznego, a owocem ich pracy była wystawa kilkudziesięciu prac, oprawionych i zaprezentowanych w odpowiedniej oprawie muzyczno–plastycznej. W towarzystwie gości
podczas wernisażu stworzono odpowiednią atmosferę artystycznej imprezy. Na zdjęciach można było podziwiać zarówno przyrodę, jak i ulice miast w interesujących ujęciach.

VIII Turniej matematyczny

Maja Widomska, jedna z autorek zdjęć na szkolnej wystawie.

- Wystawy, które na stałe wpisały się w życie szkoły,
rozbudzają w uczniach zainteresowania sztuką i pobudzają do kreatywnego działania. Wernisaże to nowa forma
integracji ludzi sztuki i osób zainteresowanych plastyką
– dodaje I. Skrzoska-Dziewiałtowicz.
Swoje fotografie i prace plastyczne na wystawie w Gimnazjum nr 4 zaprezentowali: Sara Popielec, Marcin
Stojałowski, Marcin Piechowski, Maciej Dąbrowski, Wojciech Wilkowski, Aleksandra Jezior, Karolina Pabian, Natalia Żaczek, Maja Widomska, Dawid
Pozański, Marzena Wykowska, Beata Specht, Ewelina Piłat, Natalia Prokopiak.

MAŁY PITAGORASIK
REKLAMA

BEZPŁATNE SZKOŁY
DLA DOROSŁYCH W RUMI
Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
prowadzi nabór do

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH:
•
•

Dwuletniego na podbudowie zasadniczej szkoły
zawodowej lub szkoły zawodowej
Trzyletniego na podbudowie gimnazjum i szkoły
podstawowej

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
do dnia 20 sierpnia 2010 roku
(trzy zdjęcia, wypełniona ankieta oraz świadectwo ukończenia
dotychczasowej szkoły).

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
ul. Starowiejska 4, 84-230 Rumia
Tel. 58 671 06 22, www.lo1.rumia.pl
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Już po raz ósmy
„Słoneczna Jedynka”
Przedszkole nr 1 w
Rumi zorganizowało
w Domu Kultury „Janowo” Turniej Matematyczny „Przedszkolak Mały Pitagorasie”.

W zabawach matematycznych wzięły udział
dzieci ze wszystkich rumskich przedszkoli. Gości
powitały dzieci ze „Słonecznej Jedynki” występem artystycznym pt. „Matematyka – królowa nauk”.
Celem spotkania jest integracja placówek oświatowych, umiejętność pracy
w zespole, a przede wszystkim pokazanie dzieciom, że
z matematyką można się
dobrze bawić. Mali matematycy doskonale poradzili sobie z zadaniami. Potrafią sami zaprojektować grę
matematyczną, umiejętnie
dokonują pomiarów, bezbłędnie liczą.

kultura
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Co, gdzie, kiedy

IMPREZY W CZERWCU
Teatr i wystawa

Miejski Dom Kultury zaprasza do swojej siedziby na
sztukę jednoaktową pt. „Serial w jednym odcinku”. Jest
to farsa z akcentami metafizycznymi w wykonaniu: Joanny Ryduchowskiej-Wrzałek, Marty Kruger i Janusza Lubicz-Tartyłło. Będzie to już piąta premiera sceny
teatralno-estradowej "R-TAR" w MDK w Rumi.
Przedstawienie odbędzie się dzisiaj, w czwartek 17
czerwca o godz. 18.00.
W tym samym miejscu, czyli w zabytkowym Dworku pod
Lipami przy ul. Mickiewicza 19 można oglądać wystawę malarstwa Jolanty Krauze i gobelinów Barbary Stępień.

Wystawa Andrzeja Sadłowskiego z Rumi na zamku w Krokowej

Żuławy w miniaturze

Tkanina w bibliotece

W Galerii „U Bibliotekarek” (Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pomorska 11 w Rumi Janowie) można obejrzeć
wystawę tkaniny artystycznej Piotra Szczepańskiego,
poety i plastyka z Gdańska. Wystawa jest czynna w godzinach otwarcia biblioteki.

Zatańczą na stadionie

19 czerwca, przez całą niemal sobotę będzie można
obejrzeć rywalizację młodych tancerzy.
Na stadionie MOSiR przy ul. Mickiewicza w godz. 9.0018.00 odbędzie się Turniej Tańca Szkoły „Szczepan”.

Zagra orkiestra

Orkiestra Dęta pod dyrekcją Tadeusza Gruczy zagra w Parku Starowiejskim w niedzielę 27 czerwca o godz.
16.00. Na koncert orkiestry, która w tych dniach wybiera
się na pielgrzymkę do Wilna, zaprasza Miejski Domu Kultury w Rumi.
Baj.

Oto fragmenty makiety żuławskiej kolei wąskotorowej z 1898 roku.

„Miasta Pomorza –
grafiki ze zbiorów Muzeum Prus Zachodnich” oraz „Krajobraz
Pomorza w miniaturze
Andrzeja Sadłowskiego” to tytuły wspólnych
wystaw,
inaugurujących sezon letni 2010 w
Muzeum Regionalnym
w Krokowej.
Organizatorami są wspomniane muzeum z siedzibą

w Munster oraz Fundacja
Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury
Krokowa.
Andrzej Sadłowski,
mieszkaniec Rumi, o którym już pisaliśmy, zajmuje się modelarstwem
od wielu lat. W tym
roku mija dokładnie 40
lat od chwili „zwodowania” pierwszego żaglowca
wchodzącego w skład pol-

skiej floty, która w 1627
roku na redzie Gdańska
rozgromiła eskadrę okrętów szwedzkich.
W krokowskim muzeum rumianin wystawia makietę żuławskiej
kolei wąskotorowej wybudowanej w roku 1898
przez Towarzystwo Westpreussische Kleinbahnen-Aktiengesellschaft z
siedzibą w Berlinie.

Wystawę przygotowała Elżbieta Lewandowska,
przedstawicielka
Fundacji Europejskiej.
Grafiki oraz makietę
kolei żuławskiej oglądać
można do15 września w
godzinach 10 –18 od wtorku do niedzieli.
Muzeum mieści się w
gminie Krokowa, sąsiadującej z gminą Wejherowo.		
AK.

Jak co roku w janowskim parku

Strażacki festyn sobótkowy
W Dworku pod Lipami można obejrzeć piękne gobeliny Barbary Stepień

Fot. A. Kuczmarska

REKLAMA

W sobótkowy wieczór,
czyli w Noc Świętojańską trzeba koniecznie dobrze się bawić i to w plenerze, przy ognisku. Zarówno ognisko, jak i ciekawą
zabawę plenerową oferują nam jak co roku rumscy
strażacy, organizując Strażacki Festyn z Pompą.
Strażacka Sobótka rozpocznie się 23 czerwca (środa) o godz. 17.00 w parku
miejskim w Rumi-Janowie.
W programie imprezy
zaplanowano:
przemarsz
i koncert Orkiestry Dętej Parafii NMPWW, program artystyczny dla najmłodszych - Clown Circus
Show Rupherta i Rico oraz
to, co dzieci i młodzież lubią najbardziej - prezentację sprzętu strażackie-

go. Będą też konkursy, a
o godz. 19.30 wystąpi znakomity zespół STROMSKI
BAND. O godz. 20.30 zobaczymy i usłyszymy gwiazdę wieczoru, grupę folkową
REDLIN.
Ale to jeszcze nie koniec
atrakcji. O godz. 22.00 zaplanowano program kabaretowy „Wolne żarty na
wolnym powietrzu” w wykonaniu Kasi Piaseckiej z
kabaretu „Słuchajcie”.
Na zakończenie przeboje ze strażackiej remizy zagra zespół Półtora Gościa &
Walery Filipow z Ukrainy.
Imprezę
organizują
wspólnie Dom Kultury SM
Janowo, Miejski Dom Kultury oraz Ochotnicza Straż
Pożarna w Rumi.
Baj.

Dla najmłodszych uczestników wielką atrakcją są
strażackie wozy.
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Walka na wałach
Mogliśmy popłynąć razem z wodą

Dostałem telefon od dowódcy jednostki, że najprawdopodobniej jesteśmy już postawieni w stan gotowości.
Pół godziny później telefon zadzwonił
jeszcze raz. Ojczyzna wzywała.
W ciągu tej pół godziny okazało się, że rumscy
strażacy mają zgłosić się do
swojej jednostki, bo wyjeżdżają do powodzi. Sześcioosobowa kompania wyruszyła w podróż do Nowego
Dworu Gdańskiego. Zdążyli
wziąć tylko najbardziej potrzebne rzeczy: bluzki, wodery i skórznie.

PAMIĘTAJĄ
TAMTĄ POWÓDŹ

Wszyscy zebrali się w
jednostce ratowniczo-gaśniczej w Nowym Dworze. Dowódcą kompani został starszy kapitan Dariusz Żywicki. - Ta powódź jest gorsza od tej z 1997 roku – opowiadał po powrocie z Sandomierza jego kolega asp.
sztab. Jacek Dudek.
Powódź z 1997 roku pamięta też starszy aspirant
Jarosław Dargacz z Rumi.
Był jednym z sześciu strażaków z naszego miasta, którzy trzynaście lat temu pojechali do Sandomierza. Dowodził całą grupą.
- Dostałem telefon od
dowódcy jednostki, że najprawdopodobniej jesteśmy
już postawieni w stan gotowości. Pół godziny później telefon zadzwonił jeszcze raz. Ojczyzna wzywała
– opowiada Jarosław Dargacz.

Rumianie pomagają

Przed tygodniem pisaliśmy o zbiórkach darów mieszkańców Rumi,
prowadzonych przez Caritas, a także MOPS oraz
rumskie parafie. Dowiedzieliśmy się, że przebywająca we Frankfurcie
nad Menem mieszkanka
Rumi - Elżbieta Flisikowska również organizuje
transporty z darami dla
powodzian. Dzięki nieodpłatnej pomocy niemieckiej firmy transportowej
Gearing oraz pośrednictwu Krystyny Pajura z
Gdańska,
organizowane przez rumiankę dary z
Niemiec trafiają na południe Polski.
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MIEJSC DO
SPANIA NIE BYŁO

W sile czternastu wozów pomorscy strażacy wyruszyli z Nowego Dworu do
Warszawy. Tam mieli przespać się w Szkole Głównej Straży Pożarnej. - Dotarliśmy około godziny 2 w
nocy, po dziewięciu godzinach jazdy – opowiada Dargacz. - Dali nam ciepły posiłek i herbatę. Jeden zastęp
dostał rozkaz wyjazdu do
Krakowa, a reszta kompani miała wyruszyć do Sandomierza.
Pojechali od razu, bez
odpoczynku. Spali w drodze, póki jeszcze mogli. Na
miejsce przyjechali około
szóstej rano. - Zakwaterowali nas w jednostce wojskowej, ale miejsc do spania nie było, więc strażacy zaczęli rozkładać namioty. Robili to w deszczu.
Po rozbiciu czterech dostali rozkaz wyjazdu w teren.
Sandomierz był zagrożony
– opowiada Dargacz.
Wtedy jeszcze nie wiedział, że będzie bronić huty
szkła. Wiedział, że jadą na
most.

WORKI NOSILI
NA PLECACH

- Wał puszczał – opowiada strażak. - Nosiliśmy worki na plecach, bo nie było
jeszcze amfibii. Zeszliśmy z
wałów o północy i dopiero
wtedy mogliśmy odpocząć.
Takie przynajmniej było
założenie, bo następnego
dnia obudzono ich o 6 rano.
- Okazało się, że trzeba wracać na wały, bo huta jest zagrożona i trzeba jej bronić –
relacjonuje rumianin. Strażacy spędzili kolejny dzień
na wałach. Ile dokładnie godzin, st. asp. Dargacz nie
potrafi powiedzieć. - Człowiek czasu nie liczył - mówi.
- To wyglądało tak, że trzeba było non stop walczyć o
wał, który przesiąkał, gdy
dołem poszły gejzery, trzeba było wszystkich ewakuować.

WOJSKO DO
POMOCY

- Częściowo wyłączono
napięcie w hucie, ale pieców nie można wygasić
– dodaje aspirant Stanisław Brzozowski, który
dowodził wejherowskim
oddziałem. - Momentami było na tyle ciężko, że
braliśmy worki z wału na
Wiśle.
Z Wejherowa do Sandomierza pojechało sześciu
strażaków (tak samo jak
z Rumi). Po czasie zobaczyli, że ich pomoc przynosi efekty. - Po kilku
dniach były już amfibie i
wojsko do pomocy, helikoptery zrzucały worki z
piachem – mówi Jarosław
Dargacz.
Ostatniego dnia rumianie bronili ujęcia wody
pitnej dla Sandomierza.
- To była cały czas walka
na wałach, które przesiąkały, w pewnym momencie było zagrożone pobliskie osiedle. W pewnym
momencie na wałach pracowało jednocześnie aż
400 ludzi – relacjonuje
strażak z Rumi. Gdy już
wrócił do domu okazało
się, że Sandomierz zaatakowała kolejna fala.

PRZYSZŁA
DRUGA FALA

Z Rumi do Sandomierza
pojechał samochód gaśniczy
GBA 2/24 Renault z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2
w obsadzie: st. str. Piotr Labuda, st. str. Dariusz Lesner, str. Marcin Zielke, st.
sekc. Daniel Ruszewski, st.
sekc. Zbigniew Klejno oraz
st. asp. Jarosław Dargacz,
który nimi dowodził.
- To już moja trzecia powódź i mam nadzieję, że
ostatnia – mówi dowódca. W
straży pożarnej jest od ponad
20 lat. W roku 1997 siedział
na wałach na Odrze, kilka lat
później zaliczył też powódź w
Gdańsku. - Wtedy puścił wał
na Oruni – przypomina sobie.
Tydzień temu kolejnych
sześciu strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1
w Wejherowie zostało skierowanych w rejon Sandomierza.
- Dyspozycję wydało Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa Komendy
Wojewódzkiej PSP w Gdańsku w związku z nadejściem
drugiej fali powodziowej –
mówi st. asp. Zenon Frankowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie. DG.

REKLAMA
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W ćwierćfinale regionalnego Pucharu Polski rumianie zagrają z Gryfem Wejherowo Mistrz pozdrawia Czytelników

Orkan wygrywa
w lidze i Pucharze

SPORT

Leszek Blanik w Rumi

Zwycięstwo w 1/8 regionalnego Pucharu Polski z Pomorzem Potęgowo oraz w 30 serii spotkań III ligi z Piastem Choszczno,
to ostatnie dokonania piłkarzy Orkana Rumia SSA.

By dojść do ćwierćfinału
regionalnego Pucharu Polski podopieczni Grzegorza
Nicińskiego musieli w wyjazdowym spotkaniu pokonać czwartoligowe Pomorze
Potęgowo. Mecz rozpoczął
się od ataków gości, którzy już w 4 minucie mogli
objąć prowadzenie. Szansy nie wykorzystał jednak
Rafał Siemaszko. Pierwsza bramka spotkania padła w 24 minucie. Dośrodkowanie z prawej strony
boiska z bliska wykończył
Roland Kazubowski.
Jeszcze przed przerwą podwyższyć mógł Łukasz Kłos
jednak w sytuacji sam z
bramkarzem minimalnie
przestrzelił.
Gospodarze
w pierwszej części spotkania ograniczali się do nielicznych, jednak groźnych
kontr.
Po zmianie stron i akcji prawą stroną Michała Smarzyńskiego bramkę
zdobył Siemaszko. Sędzia
uznał jednak, że dośrodkowanie było poza placem
gry. Chwilę później o kilka centymetrów piłka mija
bramkę po strzale Marcusa Da Silvy. Gdy wydawało
się, że rumianie kontrolują sytuację i kolejne bramki są kwestią czasu, odważniej grający zawodnicy z Potęgowa w 65 minucie doprowadzili do remisu. Po akcji prawą stroną
sam przed Kamilem Biecke
znalazł się Henryk Patyk i
okazji tej nie zmarnował.

Odpowiedź Orkana mogła być natychmiastowa. W
pierwszej akcji po wznowieniu gry piłka po uderzeniu
głową Siemaszko trafiła w
słupek. Kilka akcji gospodarzy również mogło zakończyć
się powodzeniem. Najbliższej
szczęścia byli w 91 minucie
spotkania kiedy to w sytuacji
sam na sam z Biecke znalazł
się Patyk. Tym razem to rumianin był górą i sędzia zarządził dogrywkę.
W niej nadal przewagę
miał Orkan, ale gospodarze w ostatniej akcji doliczonego czasu gry znowu mogli
strzelić decydującą bramkę.
Ostatecznie zwycięzcę wyłonić musiały rzuty karne.
Dla Orkana nie pomylili się

1/8 PP:
Pomorze Potęgowo – Orkan Rumia 1:1 (0:1) k. 3:5

Orkan: Biecke – Fera, Skwiercz, Manuszewski, Prinz – Kłos (71’Laskowski), Bodzak, Da Silva, Dziubiński (46’Smarzyński) – Kazubowski
(80’Ilanz), Siemaszko.

30 kolejka III ligi: Piast Choszczno
– Orkan Rumia SSA 1:4 (1:2)

Orkan: Duda - Prinz (80’Dziubiński), Skwiercz, Urbaniak, Fera - Smarzyński, Bodzak, Da Silva, Kłos - Cetnarowicz (65’Kazubowski), Siemaszko (78’Ilanz).

Najbliższe spotkania:

- 21 kolejka III ligi (zaległa): Astra Ustronie Morskie – Orkan (sobota, 19
czerwca godz. 17)
- 1/2 Pucharu Polski (w przypadku zwycięstwa w 1/4): Orkan Rumia SSA –
Gryf 95 Słupsk (środa, 23 czerwca godz. 17.30 MOSiR Rumia)
- ewentualny Finał Pucharu Polski: środa, 30 czerwca. Jeden mecz na neutralnym stadionie ze zwycięzcą pary Gryf 2009 Tczew (IV liga) – Kaszubia Kościerzyna

kolejno Da Silva, Skwiercz,
Prinz, Fera i Smarzyński. W
trzeciej kolejce Biecke obronił strzał Jaskólskiego i Orkan wygrał 5:3 awansując do
ćwierćfinału.
Trzy dni później w minioną sobotę Orkan w walce o ligowe punkty zmierzył
się z Piastem Choszczno.
Po dwóch trafieniach Smarzyńskiego, jednym Da Silvy i Fery z rzutu wolnego,
rumianie wygrali 4:1. Z 54
pkt. na koncie zajmują trzecią lokatę w tabeli.
Kolejny ligowy pojedynek sobotę, 19 czerwca w Ustroniu
Morskim z Astrą. Będzie to
ostatni mecz sezonu.
Wczoraj tuż po zamknięciu
tego numeru Gazety rumianie

w ćwierćfinale Pucharu Polski
podejmowali Gryf Wejherowo.
Zwycięzca tej pary w
najbliższą środę, 23 czerwca (godz. 17.30) podejmie na własnym stadionie
Gryf 95 Słupsk. Będzie to
półfinał rozgrywek. W drugiej parze zmierzą się Gryf
2009 Tczew (IV liga) i Kaszubia Kościerzyna. Finał
w postaci jednego meczu
na neutralnym boisku zaplanowano na 30 czerwca.
Przypomnijmy, że zdobywca regionalnego Pucharu Polski wywalczy
prawo gry na szczeblu
ogólnopolskim tych rozgrywek – pierwszy mecz
już w lipcu br. z zespołem
II ligi.

Gimnastyka artystyczna

Polki i Rosjanki
Na VIII Międzynarodowy Turniej Gimnastyki
Artystycznej w Układach
Zbiorowych i Indywidualnych BALITC RHYTHMIC GYMNASTICS CUP,
który odbył się w dniach
12-13 czerwca 2010 roku w
Rumi, przyjechały zawodniczki z 14 państw. Pojawiły się w Rumi gimnastyczki z tak odległych i różnych
zakątków świata, jak m.in.
Rosja, Brazylia, Norwegia,
Japonia czy Izrael. Zjechali też sędziowie i trenerzy.

Dwie trenerki najlepszych
polskich zawodniczek nie
miały daleko, bo obie: Maria Mrozińska i Alicja
Urbaniak mieszkają w naszym mieście.
Dwudniowa rywalizacja
w równych konkurencjach
indywidualnych i zbiorowych była też pokazem gracji, urody, talentu i wdzięku. Szkoda, że tak mało
mieszkańców Rumi skorzystała z okazji bezpłatnego obejrzenia choćby części
gimnastycznych prezenta-

Leszek Blanik, znakomity zawodnik w gimnastyce sportowej, mistrz olimpijski z 2008 roku z Pekinu oraz brązowy z olimpiady w Sydney w 2000 r.,
Mistrz Świata i Europy, złoty i srebrny medalista
Pucharu Świata, a ponadto ośmiokrotny Mistrz Polski w wieloboju gimnastycznym (1994-98, 2001-03)
odwiedził Rumię.
Leszek Blanik był gościem turnieju w gimnastyce artystycznej, m.in. wręczał medale jego zwyciężczyniom. Przekazał również pozdrowienia Czytelnikom naszej gazety.
Przypomnijmy, że pan Leszek, który zakończył karierę
sportową jest pierwszym Polakiem, którego nazwisko nosi
gimnastyczny element. Jest to skok - przerzut podwójne
salto w przód w pozycji łamanej - „blanik”. Skok ten wpisany został do przepisów sędziowskich Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG) pod numerem 332.

cji, bo było warto. Już dzisiaj zachęcamy do uczestnictwa w turnieju za rok.
W wieloboju seniorek
najlepsza okazała się Joanna Mitrosz - reprezentantka Polski, trenowana
przez mieszkankę Rumi,
panią Alicję Urbaniak.
Sama Joanna mieszka w
niedalekich Mostach. Drugie miejsce zajęła reprezentantka Rosji, Ekaterina Donich, a trzecie – zawodniczka z Izraela, Coral
Kremer.
W wieloboju juniorek
pierwsza była również Polka, Anna Czarniecka,
druga - Rosjanka, Elizavieta Chuprynina, a

trzecia Aliya Assymova,
również z Rosji.
Drużynowo w wieloboju zwyciężyły Rosjanki,
drugie miejsce zajęły Polki, których trenuje Maria
Mrozińska, mieszkanka
Rumi (trener kadry narodowej i olimpijskiej, współorganizatorka zawodów).
Trzecie miejsce zajęły reprezentantki St. Petersburga.
Turniej, który odbył się
w hali MOSiR w Rumi, został zorganizowany przez
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej w Gdyni i
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Rumi.
AK.
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Młodzi wokaliści w DK Janowo

Talenty nagrodzone
W Domu Kultury SM
„Janowo” w Rumi odbył się Przegląd Talentów Wokalnych, w których wzięłu udział dzieci i młodzież z powiatu
wejherowskiego, a także
z Gdyni. Organizatorem
imprezy był Powiatowy
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w
Wejherowie.

Oto laureaci konkursu:

Grupa wykonawców
do lat 12
I miejsce – Patrycja
Szlas z SP nr 9 w Wejherowie
II – Roksana Jocz z SP
w Leśniewie
III – Aleksandra Rutkowska z SP nr 10 w
Rumi
Wyróżnienia
– Monika Bollin z SP w
REKLAMA

Naszą misją jest spełnianie oczekiwań klienta oraz idealne
wyczucie potrzeb;
- doradzamy, informujemy i przede wszystkim
gwarantujemy udane wakacje!!!
Do każdej zakupionej wycieczki

PREZENT NIESPODZIANKA

Sychowie, Aleksandra
Hinc z SP nr 10 w Rumi,
Weronika Zając z SP nr
10 w Rumi
Wokaliści w wieku
13 – 15 lat
I miejsce – Katarzyna
Patron z Zespołu Szkół
Katolickich w Gdyni
II – Mikołaj Mizak z Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
III – Antonina Czoska
z PZPO-W w Wejherowie
Wyróżnienie
– Karolina Wasilewska
z Gimnazjum Salezjańskiego w Rumi
Uczestnicy powyżej
15 lat
I miejsce – Dorota Theisebach z ZSP nr 4 w
Wejherowie
II – Iwona Gaffke z
PZPO-W w Wejherowie
Wyróżnienie
– Anita Mach z PZPO-W
w Wejherowie.

Ogłoszenia
drobne

Sprzedam dużą budę dla
psa, ocieplaną, dwukomorową, w dobrym stanie. Cena
120 zł. Tel.: 58 679-37-42
***
Dwa rowery, sportowe,
damskie, używane, w dobrym stanie po 150 zł sprzedam. Tel.: 606-629-454.
***
Doraźna opieka nad
osobą starszą, kilka-kilkanaście godzin tygodniowo. Dowiozę również do
lekarza na rehabilitację.
Kontakt pod nr tel: 693370-301.
***
Sprzedam mieszkanie
47,6 m2, IV piętro, w Rumi
Janowie lub zamienię na
mieszkanie do 36 m2. Tel.:
58 671-80-06.
***
Zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem
na terenie Rumi kontakt
po nr tel.: 662-006-579.
Indywidualne
(nie
dotyczy firm i zakładów usługowych) ogłoszenia drobne w „Gazecie Rumskiej” są bezpłatne. Można je przekazać telefonicznie. Wystarczy zadwonić pod nr
tel. 58 710-96-11 od poniedziałku do piątku w
godz. 10.00-16.00.

REKLAMA

Zapraszamy do naszego biura w GALERI RUMIA
BARBARA MICHEWICZ I IZABELA LORENC

REKLAMUJ
SIÊ W

GAZECIE
RUMSKIEJ
Szczegó³owe
informacje:
www.gazetarumska.pl
Kontakt:
58 710-96-11,
604-105-332

redakcja@gazetarumska.pl
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