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ROZMOWA TYGODNIA

Skrzydła na rondzie
- Każdy z trzech identycznych elementów, ustawiony na przeciw trzech
wjazdów na rondo, będzie
przypominał sztandar, ale
również skrzydła samolotu.
Myślę, że ta symbolika jest
dla wszystkich oczywista i
nie wymaga dodatkowych
wyjaśnień - mówi Eugeniusz Lademann, artysta
rzeźbiarz, autor tablic,
które ozdobią nowe rondo
im. Prezydenta Lecha Kastr. 5
czyńskiego.
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Dzwon „Ksiądz Jerzy”
„Ksiądz Jerzy” – takie imię nosi dzwon, ufundowany przez
mieszkańców Rumi dla upamiętnienia beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki, w 30 rocznicę „Solidarności”.

MISS POLSKI
W ROZJAZDACH

Jak spędza upalne lato Miss Polski,
Anna Jamróz? Piękna
rumianka jeździ po
Polsce uczestnicząc
w kolejnej odsłonie
konkursu, a na wakacje pojedzie we wrześniu.
str. 4

Dzieci powodzian
przyjadą do Rumi
16 lipca do Rumi przyjedzie wraz z opiekunami
28-osobowa grupa dzieci i
młodzieży z gminy Dwikozy w woj. świętokrzyskim.
Uczestnicy pierwszego turnusu kolonii pochodzą z
miejscowości,
dotkniętej
tegoroczną powodzią. Te
dzieci przeżyły koszmar i

DZIŚ W NUMERZE

SCRABBLIŚCI
NAJLEPSI

do dziś żyją w bardzo trudnych warunkach.
- Zapewnimy im udany
wypoczynek, pełen atrakcji,
takich jak zajęcia sportowe
i wycieczki – mówi Jolanta
Król z Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, który
jest organizatorem kolonii
dla dzieci powodzian. str. 7

Scrabble są ich pasją. Nic dziwnego, że
opanowali literkowe
układanki tak dobrze, że zdobyli tytuł
Mistrza Polski. Mowa
o członkach Klubu
Scrabbli „Mikrus” w
Rumi.
str. 12

Cieszy każda
inwestycja drogowa

PARAFIA
EWANGELICKA

Dobiega końca budowa ul. Piłsudskiego (na zdjęciu). Inwestycja ma się zakończyć już za tydzień, dokładnie na 23
lipca. Mimo, że tegoroczny, przyjęty przez Radę Miejską
program budowy ulic w Rumi nie jest realizowany, a na
nawierzchnię wciąż czeka kilkanaście zaplanowanych w
budżecie dróg w Starej Rumi i Białej Rzece, cieszy każda
inwestycja drogowa w mieście. O ich realizację zabiega z
uporem większość rumskich radnych, którzy tego rodzaju
inwestycje określili jako priorytetowe. 		

str. 6

8 sierpnia odbędą się uroczystości upamiętniające 30-lecie Porozumień Sierpniowych,
co dało początek NSZZ „Solidarność” i wielkiemu ruchowi niepodległościowemu. Owocem
tamtych wydarzeń jest dzisiejsza wolna Ojczyzna.
Na trzy dni przed katastrofą smoleńską udział w tej uroczystości zapowiedział Prezydent RP św. p. Lech Kaczyński. Nikt nie spodziewał się, że dodatkowym punktem obchodów będzie uroczyste nadanie imienia: Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Dzwon będzie umieszczony na stylizowanej dzwonnicy nieopodal pomnika Sługi Bożego, Jana Pawła II. Tamże od pięciu lat rosną dęby, posadzone w 25-lecie „Solidarności”.
Tym samym ów skwer staje się symbolicznym lapidarium naszych czasów.
Dzwon o masie 190 kilogramów został odlany w najsłynniejszej pracowni ludwisarskiej u Felczyńskich w Przemyślu. Jego koszt to 16 tysięcy zł.
Trwa właśnie zbiórka, organizowana przez Społeczny Komitet Obchodów 30-lecia „Solidarności”, głównie przed kościołami, ale ośmielamy się prosić Szanownych Czytelników,
jak również przedsiębiorstwa o wpłaty, według możliwości, na konto parafii Świętego
Krzyża – Bank Spółdzielczy w Rumi: 07 8351 0003 0003 1961 2000 0010 – Dzwon
str. 3
„Ksiądz Jerzy”. 							

Jeden z dwóch
budynków SP nr 1
zbudowano na fundamentach dawnego
kościoła ewangelickiego w Rumi, który
został rozebrany w
1945 roku.
str. 14

AKTUALNOŚCI

W kolejce podmiejskiej

Napadli i okradli
pasażera SKM
Stało się to gdy kolejka elektryczna wyruszyła z
dworca w Rumi. Zanim dojechała do Wejherowa pasażer nie miał już pieniędzy, komórki, karty pamięci i srebrnego łańcuszka.
-Zatrzymani sprawcy, dwaj mężczyźni w wieku 19 i 29
lat, zostali przesłuchani oraz usłyszeli zarzuty - informuje
oficer prasowy policji mł. asp. Anetta Potrykus.
Jak ustaliła policja, sprawcy napadli na „przypadkowego” pasażera. Grozili mu kijem baseballowym i przykładali nóż do brzucha oraz uda.
- Za popełnione przestępstwo grozi im kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Na wniosek komendanta sąd
wydał nakaz aresztowania sprawców na trzy miesiące –
dodaje mł. asp. Anetta Potrykus.
DG.

STRAŻ MIEJSKA
Ścieżki bez statusu trasy rowerowej

W ramach akcji „Bezpieczny rowerzysta” rumscy
strażnicy interesują się m.in. trasami rowerowymi w
mieście. Jednostka SM otrzymuje sporo zgłoszeń o parkowaniu pojazdów na ścieżkach rowerowych, ale nie
wszędzie może interweniować.
- W ostatnich miesiącach, na polecenie Starostwa
Powiatowego w Wejherowie, na terenie miasta zdjęto
oznakowanie z niektórych ścieżek rowerowych z powodu niespełniania wymaganych standardów europejskich – wyjaśnia Roman Świrski, komendant SM.
– Trasy, które nie spełniają wymogów nie mogą być
traktowane jak ścieżki rowerowe. W tej sprawie trwa
spór prawny i do czasu jego rozstrzygnięcia stan obecny zostanie utrzymany.
Oznacza to, że niektóre ścieżki rowerowe stały się
chodnikiem i Straż Miejska nie może reagować w przypadku postawienia na postój pojazdów na takim chodniku, pod warunkiem, że zostawiono 1,5 m przejścia.
Strażnicy wypisują jednak mandaty tym kierowcom,
którzy parkują na ścieżkach rowerowych oznakowanych lub w przypadku, gdy kierowcy samochodów zastawiają chodniki w taki sposób, że wymaganego przejścia nie ma.
- W obecnej sytuacji, zarówno kierowcy samochodów przy parkowaniu, jak i rowerzyści podczas jazdy
powinni wzmóc czujność dla zachowania maksimum
bezpieczeństwa – dodaje komendant Straży Miejskiej
w Rumi.

Upał i alkohol

Upały dokuczają mieszkańcom miasta. Należy bardzo uważać przy spożywaniu alkoholu. Wiele interwencji minionego tygodnia dotyczyło zasłabnięć osób,
które spożyły alkohol, a upał osłabił ich dodatkowo. W
dniach 6-10 lipca strażnicy pomagali osobom, leżącym
przy ul. Krakowskiej, na Dworcu PKP, na ul. Gdańskiej i ul. Dąbrowskiego oraz na ul. Abrahama, a także
na ul. Grunwaldzkiej przy torach i na ul. Wrocławskiej.

Uciążliwy fetor

Kilka zgłoszeń minionego tygodnia dotyczyło śmieci,
które niesforni mieszkańcy wyrzucają byle gdzie; w
krzaki, na łąkę, do lasu. Z powodu wysokich temperatur śmieci te zaczynają śmierdzieć.
- Poszukiwanie sprawców takich zdarzeń jest trudne, gdyż w śmieciach rzadko obecnie udaje się znaleźć
jakieś ślady typu: imienny rachunek, podpisany zeszyt,
koperta z adresem itp. Pozostaje przekazanie sprawy
do Urzędu Miasta, który zleca firmie sprzątanie. Wszyscy ponosimy wówczas koszty takiego działania – mówi
Roman Świrski, komendant SM.
baj.
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Słońce wysusza trawę i ściółkę

Grożą nam pożary
- Takich upałów
jak obecnie dawno nie mieliśmy
– mówi Jarosław
Szreder, dowódca
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
nr 2 w Rumi. Instytut Badawczy
Leśnictwa poinformował, że na
znacznej
części
Polski obowiązuje
duże zagrożenie
pożarowe.
- Ściółka leśna ma coraz
mniejszy procent wilgotności
i w związku z tym zagrożenie
pożarami wzrasta. Jeśli wjedziemy do lasu samochodem
to ciepło wozu będzie promieniować na suchą ściółkę
– mówi kapitan Jarosław
Szreder.
W sobotę strażacy zostali wezwani do Janowa,
gdzie zapaliła się trawa, oddzielająca domy od torowiska. Po wykluczeniu zerwania trakcji kolejowej strażacy zaczęli gasić ogień.
Być może przyczyną i tego
zdarzenia była zwykła nieostrożność.

Niebezpieczny niedopałek

- Powodem mógł być
niedopałek papierosa wyrzucony z przejeżdżającego pociągu, jest to bardzo
prawdopodobne – mówi
Jarosław Szreder. - Ludzie
ogólnie są niezbyt ostrożni,
a temperatura powoduje,
ze mamy wolniejsze reakcje. Jednocześnie pogoda

to czynnik, który powoduje zwiększenie zagrożenia.
Takich upałów jak teraz
dawno nie mieliśmy.
Na znacznej części Polski istnieje duże zagrożenie pożarowe, poinformował Instytut Badawczy Leśnictwa.
- Jeśli taka sytuacja potrwa dłużej to może być
groźnie. Wówczas nadleśniczowie mogą wprowadzić
zakaz wstępu do lasu dla
osób postronnych – dodaje starszy aspirant Zenon
Frankowski z komendy
PSP w Wejherowie.

Podpalacz w lesie

- Rumskie lasy paliły się
kilkukrotnie w ubiegłym roku,
gdy grasował podpalacz –

przypomina Jarosław Szreder.
Sprawcę ujęli strażnicy. 41-latek tłumaczył, że tylko
spacerował po lesie, a z pożarami nie ma nic wspólnego. Jednakże śledczy nie dali
się zwieść i pracując nad sprawą ustalili, że kłamał – mówi
młodsza aspirant Anetta Potrykus, oficer prasowy KPP
w Wejherowie. - Mężczyzna
został zatrzymany i przedstawiono mu zarzuty spowodowania dwóch pożarów. Podpalacz przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Bez ognisk

Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, że w lasach
i ich pobliżu nie wolno palić
ognisk, ani używać otwartego ognia. Również wypalanie

śmieci i porzucanie niedopałków papierosów może doprowadzić do pożaru.
Wilgotność ściółki jest
obecnie niska, a w kilku województwach, również na
Pomorzu, spadła poniżej 10
procent, co jest jednoznaczne
z ogłoszeniem najwyższego
stopnia zagrożenia pożarowego.
W powiecie wejherowskim
wilgotność ściółki jest obecnie
na poziomie 9 procent, przy
temperaturze - na wysokości
50 centymetrów od ziemi - 36
stopni C, dowiedzieliśmy się
w Centrum Powiadamiania
Ratunkowego.
Dotychczas nie ogłoszono
zakazu wchodzenia do lasu.
DG.

Kierowca wjechał w stoisko
Na kwiatach zakończył podróż kierowca volkswagena, który
w poniedziałek nieostrożnie chciał wyjechać na ulicę Sobieskiego.
Kierowca golfa chciał wyjechać z ul. Górniczej na krajową „szóstkę”. W momencie, gdy dojeżdżał do skrzyżowania z ul. Hutniczą, zaczął wyprzedzać jadącego przed nim
mercedesa, nie zauważając, że ten właśnie zakręca w lewo.
Volkswagen wjechał w bok tego auta, kierowca stracił panowanie nad samochodem, zjechał na chodnik i wjechał w
stoisko z kwiatami. Kierowcy mercedesa nic się nie stało.
Z ustaleń policji wynika, że 30-latek, który jechał golfem był po prostu nieostrożny, podobnie jak rumianin,
który niedawno jechał ulicą I Dywizji Wojska Polskiego
– wiosną kierowca renault lanosa odbił się od przystanku
autobusowego i wjechał w kiosk.
- 22-letni kierowca nie dostosował prędkości jazdy do
warunków panujących na drodze – poinformowała oficer
prasowy młodsza aspirant Anetta Potrykus.
DG.
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Sierpień’80. Wydarzenia, które zmieniły bieg historii

AKTUALNOŚCI

Trzeba godnie uczcić tę rocznicę
Społeczny
Komitet Obchodów 30-lecia
„Solidarności” w Rumi
serdecznie
zaprasza
mieszkańców Rumi do
udziału w uroczystościach
poświęconych
powstaniu
Niezależnych
Samorządnych
Związków
Zawodowych oraz 30. rocznicy
Sierpnia’80. Rocznicę
wydarzeń, które zmieniły historię Polski
i Europy, w naszym
mieście będziemy świętować w niedzielę 8
sierpnia.
Członkowie komitetu
organizacyjnego, którzy
spotkali się we wtorek
po raz kolejny, omawiali
stan przygotowań do uroczystości i ich dokładny
przebieg. Przypomnijmy,
że obchody rozpoczną poświęceniem ronda Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i mszą św. w kościele

Podwyższenia
Krzyża
Świętego. Jednym z najważniejszych punktów będzie poświęcenie dzwonu
„Ksiądz Jerzy”, o którym
piszemy szerzej na str. 1.
Przypomnijmy, że na
uroczystości w Rumi zaproszono Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zaproszenie przyjął!
Pismo w tej sprawie zostało wysłane z Kancelarii
Prezydenckiej i było datowane na 7 kwietnia, czyli
na trzy dni przed tragedią.
Niestety, nie będziemy już
gościć św. pamięci pana
Prezydenta, natomiast 8
sierpnia na uroczystość
przyjedzie przewodniczący NSZZ „Solidarność”,
Janusz Śniadek, a także minister z Kancelarii
Prezydenta Kaczyńskiego
Maciej Łopiński. Wysłano zaproszenia do pani
Marty Kaczyńskiej-Dubienieckiej i pana Ja-

Zapraszam
mieszkańców
W ostatni wtorek po raz kolejny w gabinecie przewodniczącego Rady Miejskiej
spotkali się członkowie Społecznego Komitetu Obchodów 30-lecia „Solidarności”.

rosława Kaczyńskiego,
ale nie ma jeszcze potwierdzenia czy przyjadą.
Program uroczystości
zamieszczamy obok.
AK.

Program obchodów
30-lecia NSZZ „Solidarność’
7 sierpnia (sobota)

godz. 18.00 – zamknięte spotkanie dla działaczy „Solidarności” z Rumi i zaproszonych gości w Miejskim Domu Kultury.

8 sierpnia (niedziela)

Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 8 sierpnia zostanie uroczyście otwarte i
poświęcone. To tutaj staną trzy tablice autorstwa E. Lademanna (czytaj str. 5).

Zdarzenie nad jeziorem w Bieszkowicach

godz. 11.30 – poświęcenie ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego u zbiegu ulic Gdańskiej i Dębogórskiej
godz. 12.30 – Msza święta w kościele p.w. św. Krzyża z
udziałem pocztów sztandarowych
godz. 13.30 – poświęcenie „Dzwonu Księdza Jerzego” – dar
społeczności miasta Rumi z okazji 30-lecia „Solidarności” i
ogłoszenia błogosławionym Księdza Jerzego Popiełuszki
godz. 13.45 - przemarsz pocztów sztandarowych, gości i
mieszkańców Rumi do hali MOSiR przy ulicy Mickiewicza
godz. 14.00 – w trakcie przemarszu złożenie kwiatów przy
pomniku Jana Pawła II
godz. 14.15 – spotkanie w hali widowiskowo-sportowej w
Rumi z udziałem mieszkańców
W programie: odśpiewanie Hymnu Narodowego i przywitanie mieszkańców i zaproszonych gości przez przewodniczącego Komitetu Obchodów 30-lecia „Solidarności” w Rumi,
wystąpienie przewodniczącego NSZZ „Solidarność”, pana
Janusza Śniadka, wręczenie pamiątkowych odznaczeń zasłużonym działaczom NSZZ „Solidarność”, wystąpienia zaproszonych gości, występ artystyczny.

Witold Reclaf, przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów
30-lecia „Solidarności”.
- Im bliżej terminu uroczystości tym mamy więcej pracy i – nie ukrywam
– również emocji, bo czasu
zostało niewiele. Zawsze w
takim momencie organizatorom imprez udziela się
stres, ale tak naprawdę jestem spokojny o realizację
przedsięwzięcia.
Głównie dlatego, że w
jego przygotowanie zaangażowała się grupa aktywnych i operatywnych
rumian, reprezentujących
różne dziedziny życia. W
naszym komitecie są samorządowcy, nauczyciele,
szefowie „Solidarności” z
rumskich zakładów pracy,
są również byli działacze
„Solidarności”, świadkowie
wydarzeń sprzed 30 lat,
którzy najlepiej wiedzą jak
uczcić dokonania związków
zawodowych.
Mam nadzieję, że na uroczystości, mimo wakacyjnej
pory, nie zabraknie mieszkańców miasta.
Serdecznie zapraszam!

REKLAMA

Odważny nastolatek z Rumi

Artur Krüger, 14-letni mieszkaniec Rumi,
zdobył się na odważny,
wręcz bohaterski czyn,
wyciągając z wody tonąca kobietę.
W upalną sobotę, 3 lipca,
Artur biwakował z kolegami nad Jeziorem Bieszkowickim, kiedy usłyszał
wołanie o pomoc. Mimo,
że nikt z licznych plażowiczów nie zdobył się na taki
odruch, Artur podpłynął do
wołającej o pomoc dwudzie-

stoparoletniej dziewczyny i
nie dopuścił do jej utonięcia. W doholowaniu kobiety
do brzegu pomógł mu jeden
z mężczyzn.
26-letni chłopak uratowanej dziewczyny utonął.
Kilka chwil wcześniej oboje wypłynęli na materacu
niemal na środek jeziora.
Ciało mężczyzny udało się
znaleźć i wyłowić z jeziora
dopiero na drugi dzień.
- Jestem pod wrażeniem
postawy i odwagi nastolat-

ka, który uratował życie tej
dziewczynie – mówi Eugenia Piesiewicz, lekarka
pogotowia
ratunkowego,
które wezwano na miejsce
zdarzenia. – Nad jeziorem
było mnóstwo ludzi, a tylko ten młody mieszkaniec
Rumi tak szybko zareagował na wołanie o pomoc.
Udzielałam obojgu pomocy,
ale na szczęście zarówno
Artur, jak i kobieta tylko
opili się wody i nic im się
nie stało.
Baj.
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Konkurs na idola rozstrzygnięty

Rumianka w finale
Nagroda główna konkursu Kaszubski idol
„wyjechała” z naszego
powiatu. Zwyciężczyni
jest z Nowej Huty, ale
Rumia też nie ma się
czego wstydzić - do finału dostała się mieszkanka naszego miasta.
Do walki o nagrodę
główną, jaką jest nagranie
i wypromowanie singla stanęło ponad 130 osób. Castingi odbywały się przez
cały maj. Jury odwiedziło
Wejherowo, Kościerzynę,
Sierakowice oraz Kartuzy
i Puck. Ostatni odbył się w
nowej siedzibie Radia Kaszebe przy ulicy Pomorskiej
w Rumi.
W konkursie mógł wziąć
udział każdy w wieku od
13 a 35 lat, kto interesuje

się muzyką, a zwłaszcza
śpiewaniem. Na wstępnym
przesłuchaniu trzeba było
zaśpiewać dowolny utwór
bez podkładu muzycznego. Później odbyło się tzw.
właściwe przesłuchanie, a
potem koncert półfinałowy
i warsztaty artystyczne.

Dziewięcioro finalistów

W minioną niedzielę
poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji konkursu.
Koncert finałowy odbył się
na rynku w Wejherowie.
Dziewięć osób, które dostało
się do finału, zaprezentowało utwory w języku kaszubskim. Uczestnicy wybrali je
z listy przygotowanej przez
organizatorów. Na scenie
pojawiła się również Anna
Mach z Rumi. Oprócz niej

do finału dostało się siedem
innych dziewczyn oraz jeden
chłopak z Dziemian w powiecie kościerskim.
Wszystkie występy oceniało jury, które opierając na
się na głosach przesłanych w
sms-ach wyłoniło zwycięzcę.
O tym, kto najbardziej przypadł nam do gustu, można
było decydować do ostatniej
chwili – bramkę sms wyłączono dopiero po tym, jak
zaprezentowali się wszyscy
finaliści.

Oto zwyciężczyni

Kaszubskim Idolem 2010
została Marlena Brzeska
z Nowej Huty. - To będzie
dla mnie duża zmiana – powiedziała na gorąco zwyciężczyni. Śpiewa, gra na
pianinie i gitarze. Ma 17 lat.

Tego wieczoru na scenie można było zobaczyć
również gości specjalnych
imprezy; Ewelinę Pobłocką
z Luzina i Ilonę Stepanik z
Czymanowa, które wygrały
we wcześniejszych edycjach
Kaszubskiego Idola oraz
gwiazdę wieczoru Weronikę Korthals.
Wręczona została również nagroda publiczności.
Otrzymała ją finalistka,
która zdobyła najwięcej
głosów słuchaczy Radia
Kaszebe - nagroda trafiła
w ręce Małgorzaty Prange z Pucka. Nagrodę specjalną wręczyła dyrektor
i redaktor naczelna Radia
Kaszebe Anna Kościukiewicz-Jabłońska. Otrzymała
ją Natalia Szroeder z Parchowa.
DG.

Mieszkanka Rumi Anna Mach. 		

Fot. DG.

Trochę pracuje, trochę plażuje…

Miss Polski na wakacje pojedzie we wrześniu
Anna Jamróz, wciąż
panująca Miss Polski
2009 r., ma dość pracowite wakacje, ale znajduje czas na wypady
nad morze. Zwłaszcza,
że z Rumi, gdzie mieszka najpiękniejsza Polka, do nadmorskich
plaż jest bardzo blisko.
Kilka dni temu telefonicznie zapytaliśmy Miss
Polski, jak spędza tego-

roczne lato. Czy ma jakieś obowiązki, czy może
odpoczywa i korzysta ze
słońca?
- Udaje mi się łączyć
jedno i drugie. Jestem w
rozjazdach,
odwiedzam
różne miasta w Polsce w
związku z kolejnymi etapami Konkursu Miss Polski – mówi Anna Jamróz.
– Jestem tam gościem i
jurorem. Ostatnio byłam

na półfinałach konkursu
w Olsztynie, teraz jadę na
konkursową imprezę do
Płocka, a potem do Gołdapii. Jednak pomiędzy tymi
wyjazdami mam trochę
czasu dla siebie. Korzystając z pięknej pogody,
staram się spędzać wolne
chwile w plenerze, głownie
na plaży. Na szczęście po
Polsce jeżdżę sama, własnym samochodem. Dzięki

temu mogę się poruszać
swobodnie, nie jestem zdana na organizatorów, co
pozwala zaoszczędzić czas.
Pani Ania zdradziła
nam, że prawdopodobnie
weźmie udział w międzynarodowym
konkursie
zorganizowanym w Polsce,
a już na pewno na przełomie sierpnia i września
będzie obecna na finałowej
gali konkursu Miss Polski.

Wtedy przekaże koronę i
obowiązki nowej Miss i …
pojedzie na wakacje.
- We wrześniu wreszcie będę mogła wyjechać
gdzieś dalej. Wszystko
wskazuje na to, że tym
razem będą to piękne Włochy, gdzie pojadę po raz
pierwszy w życiu – mówi
Anna Jamróz. – Wakacje
w takim miejscu na pewno będą udane. Życzymy

tego naszej Miss i mamy
nadzieję na spotkanie w
Rumi.
Przypomnijmy, że w grudniu 2009 r. jako uczestniczka wyborów Miss Świata w
RPA, Anna Jamróz „zakosztowała” gorącego afrykańskiego klimatu (pisaliśmy o
tym obszernie w lutym br.), a
teraz może te doświadczenia
porównać z gorącym polskim
klimatem.
AK.

Część minionej zimy Miss Polski spędziła w gorącej Afryce, więc obecne upały jej nie straszne. Zdjęcia z archiwum ślicznej rumianki pochodzą z finałów Miss
World w RPA.
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Flagi
niczym
Pielgrzymka
kaszubska skrzydła samolotu

Pieszo na Jasną Górę

25 lipca wyruszy z Helu XXIX Piesza
Kaszubska Pielgrzymka na Jasną Górę.
Jest to najstarsza pielgrzymka w Diecezji
Gdańskiej, a zarazem najdłuższa w Polsce.
Aby dotrzeć do Częstochowy, wierni przez
19 dni pokonują trasę 638 kilometrów.
Wśród licznych pielgrzymów co roku nie
brakuje mieszkańców Rumi, głównie młodzieży z naszego miasta.
Podczas
tegorocznego
marszu pielgrzymi, jak zawsze, rozważać będą hasło
bieżącego roku duszpasterskiego: „Bądźmy uczniami
Chrystusa”.
Kaszubska
Pielgrzymka to wspaniała
okazja do modlitwy, wewnętrznego
wyciszenia,
rozważenia ważnych spraw.
Dzięki dobrze przygotowanym rekolekcjom, czas
spędzony na pielgrzymce to
często czas głębokich przeżyć i przemian duchowych,
dla wielu również okazja do
odnalezienia swojego powołania lub drogi życiowej.

Modlitwa i śpiewanie

Każdego dnia odbywa się
Eucharystia, podczas której
kapłani udzielają sakramentu pokuty. W każdy piątek wierni rozważają mękę
Pańską podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Środy to dni nowenny do Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
Podczas drogi nie brakuje
modlitwy różańcowej, Koronki do Miłosierdzia Bożego, a także śpiewania pieśni. Zwieńczeniem każdego
dnia jest uroczysty Apel Jasnogórski.

Osobiste intencje

Wielu ludzi bierze na
siebie trud pielgrzymowania już od kilku lat.

Każdy idzie w konkretnej intencji, ofiarowując
Bogu swoje modlitwy, zmęczenie, ból nóg, a także
czas, spędzony w drodze.
W tym roku pielgrzymka
wyruszy z helskiej parafii
do najbliższego „przystanku” w Swarzewie o godzinie
6.00, a do Częstochowy dotrze 12 sierpnia . Każdego
dnia uczestnicy będą mieli
do przejścia około 20-30 kilometrów.

Zapisy na trasie

Zapisy odbywać się będą
na trasie pielgrzymki, można
do niej dołączyć w każdym
dowolnym miejscu. Rumianie na ogół zapisują się na
pielgrzymkę w Wejherowie.
Koszt
uczestnictwa,
obejmujący transport, lekarstwa, noclegi (u rodzin,
w szkołach lub remizach)
materiały duszpasterskie
i organizację to 120 zł. Na
całej trasie można spotkać
życzliwych ludzi, którzy zapewniają wyżywienie, jednak trzeba być także przygotowanym na jedzenie we
własnym zakresie.
Więcej informacji na
temat pielgrzymki na
stronie
internetowej:
http://www.kaszubska.
diecezja.gda.pl/
Anna Partyka

Zdjęcie pochodzi z oficjalnej strony internetowej
pielgrzymki.

Z Eugeniuszem Lademannem, rumskim
rzeźbiarzem rozmawia Anna Kuczmarska
Jest pan autorem
kilku pomników i innych
obiektów w Rumi. Wkrótce zobaczymy pana nowe
dzieło, i to sporych rozmiarów. Wspólnie ze znanym gdyńskim rzeźbiarzem Zdzisławem Kosedą
pracuje pan nad oprawą
plastyczną i jednocześnie
formą oznakowania nowego ronda Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego.
- Tak, pracujemy bardzo
intensywnie, bo do uroczystego nadania imienia nowemu rondu u zbiegu ulic
Gdańskiej i Dębogórskiej
zostało niewiele czasu, zaledwie
niecały
miesiąc.
Najpierw powstał projekt i
makieta, a teraz przygotowujemy projekt w skali 1:1 z
materiału zastępczego, który dostarczymy wykonawcy.
W specjalnym zakładzie powstaną tablice ze stali nierdzewnej.
- Uroczystość zaplanowano na 8 sierpnia br. Co
zobaczymy w tym dniu
na rondzie?
- Znajdą się tam trzy
identyczne tablice o 2-metrowej szerokości i wysokości 2,7 metra. Każdy z trzech
elementów, ustawiony na
przeciw jednego z trzech
wjazdów na rondo, będzie
przypominał flagę z drzewcem, na którym osadzony
będzie orzeł. Wspomniane
tablice z nazwą ronda, osadzone na niewielkich cokołach, przypominają też
skrzydła samolotu. Myślę,
że ta symbolika jest dla
wszystkich oczywista. Chodzi przecież o najważniejszą
osobę w państwie – stąd flaga i godło. Fragmenty samolotu również nie wymagają
wyjaśnień…
- I tylko tyle?
- Im prostsza forma, tym
bardziej przemawiająca.
- Przed kościołem NMP
Wspomożenia Wiernych
odsłonięto niedawno pomnik ks. Lucjana Gierosa, proboszcza i budowniczego tej świątyni. Jest
pan autorem tej rzeźby,
podobnie jak pomnika
ks. Stanisława Ormińskiego, wybitnego muzyka i kompozytora, także
dwóch figur wewnątrz

kościoła – Jana Pawła II i
świętego Antoniego.
- Pomniki obu wybitnych
księży ustawione na kościelnym dziedzińcu wykonałem
na podstawie dokumentacji
zdjęciowej oraz z pamięci.
Znałem dość dobrze księdza
Ormińskiego, który przychodził do naszego domu w
czasach, gdy byłem jeszcze
licealistą i studentem. Nieco
mniej znałem, ale również
pamiętam księdza Gierosa,
który zasłużył się nie tylko
w Rumi. W Szczecinie, gdzie
pracował wiele lat, ma nawet rondo swojego imienia.
- Niewielu parafian wie,
że to pańskie pomniki…
- To nie jest takie ważne.
Najważniejsza jest dla mnie
satysfakcja, że tam stoją, że
wpisały się w pejzaż Rumi,
zostały dobrze odebrane i
ocenione.
- Proszę przypomnieć,
co jeszcze zrobił pan w
Rumi i sąsiedniej Gdyni,
gdzie pan pracuje?
- Mojego autorstwa są
tablice, tzw. witacze przy
wjeździe do Rumi, a także tablica z nazwą Małego
Trójmiasta
Kaszubskiego
przy ul. Sobieskiego. Są
tam elementy kaszubskie,
a także herby trzech miast.
Więcej moich prac znajduje
się w Gdyni, ponieważ z tym
miastem związane jest moje
życie zawodowe. Tam wykonałem m.in. pomnik wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, odlany w brązie
i stojący na terenie Akademii Morskiej w sąsiedztwie
Skweru Kościuszki. Jestem
współautorem figury Chrystusa
„Błogosławieństwo
Morza”, odtworzonej przy
plaży w Orłowie, tablicy poświęconej pamięci dziennikarki Wiesławy Kwiatkowskiej i wielu innych tablic
pamiątkowych.
- Był pan przez kilka
lat dyrektorem i wicedyrektorem słynnego gdyńskiego Liceum Plastycznego.
- Dyrektorem naczelnym
tej szkoły, której jestem absolwentem, byłem tylko trzy
lata, ale aż 25 lat pełniłem
funkcje dyrektora ds. artystycznych. W sumie 40 lat
pracowałem tam jako na-

Mistrz i jego dzieło czyli rzeźbiarz Eugeniusz Lademann i pomnik ks. Lucjana Gierosa.
uczyciel i nadal, mimo emerytury, pracuję z młodzieżą.
Dopóki mogę, chętnie przekazuję uczniom swoje doświadczenia i umiejętności.
Ta praca daje dużo satysfakcji. Do liceum trafia uzdolniona młodzież, ale talent
plastyczny, niewątpliwie potrzebny w pracy artysty, to
tylko 30 procent sukcesu.
Reszta to wrażliwość, umiejętności manualne i dużo,
dużo pracy...
- Zwłaszcza, jeśli jest
się rzeźbiarzem...
- Z pewnością rzeźbienie
wymaga najwięcej pracy fizycznej.
- Od razu wybrał pan
tę dziedzinę sztuki, czy
próbował pan również
malarstwa?
- Nie, od razu rzeźbiłem,
ale zanim trafiłem do Liceum Plastycznego, uczyłem
się przez rok w rumskim Liceum Ogólnokształcącym, a
także w szkole kamieniarskiej, gdzie zdobyłem wiele
cennych doświadczeń. Poznałem tam również kilku
rzeźbiarzy i poszedłem w
ich ślady. W Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku studiowałem pod kierunkiem takich mistrzów,
jak prof. Duszenko, autor
pomnika na Westerplatte i
prof. Smolana.
- Jest pan rodowitym

rumianinem z kaszubskim rodowodem, który oparł się pokusom
zamieszkania w Trójmieście. Jak pan ocenia
szybką rozbudowę naszego miasta, zmiany, jakie
w nim zachodzą?
- Mam mieszane uczucia.
Z jednej strony z podziwem
obserwuję dynamiczny rozwój Rumi, tym bardziej, że
pamiętam łąki i pola wokół
małej miejscowości, w której
dorastałem. Z drugiej strony chciałbym, aby pozostała
ona miastem o niskiej zabudowie, aby zachowała specyficzny klimat.
Wiadomo już, że tak się
nie stanie. Najpierw powstało duże osiedle, na którym pośród bloków wyrosły
wieżowce, a teraz dochodzi
do architektonicznych pomyłek, takich jak budowanie dużych wielorodzinnych
budynków między domkami
i ogródkami. Zabudowa, nawet ta jednorodzinna bywa
bardzo ciasna, domy stawiane są blisko siebie, na
malutkich działkach, co jest
zrozumiałe z powodów ekonomicznych, ale niekorzystne dla ludzi i dla miasta.
Mimo to, Rumia jest moim
miastem, zawsze myślę o
niej z sympatią i mam nadzieję, że będzie coraz ładniejsza.

5

SAMORZĄD

Gazeta Rumska, nr 13 (55), 15 lipca 2010

Nowe nawierzchnie jezdni i chodników

Kolejne ulice utwardzone
Nową
nawierzchnię jezdni, wykonaną z
kostki brukowej, a także
chodniki, zatoczki parkingowe i wydzielone
miejsca na zieleń otrzymała ulica Łokietka w
Janowie, a także położona w pobliżu ul. Królowej Bony . Te drugą
ulicę wykonano tylko na
odcinku obok nowych
bloków, pozostawiając
nieutwardzoną
część
drogi między domkami
jednorodzinnymi.
Dobiega również końca
budowa ul. Piłsudskiego,
od ul. Puckiej do Targowej,
która również została niedawno utwardzona. Termin zakończenia inwestycji
przewidziano na 23 lipca.
Jedna z naszych Czytelniczek w telefonicznej rozmowie z uznaniem mówiła
o starannym wykonaniu
nawierzchni ulicy Łokietka. Rumianka zwróciła
uwagę na wyłożone kostką,
a na dalszym odcinku wysypane żwirem wjazdy w
boczne ulice. Takie rozwiązanie zapobiegnie zasypywaniu nowej nawierzchni
przez piasek, nanoszony ze
wspomnianych uliczek.
Przypomnijmy, że budowa dróg jest jednym z
najważniejszych punktów
programu radnych Klubu
Radnych Niezależnych i
PiS. Niestety, tegoroczny
program budowy kolejnych
ulic nie jest przez burmistrza realizowany, a wymienione na początku inwestycje to jeszcze zadania
z ub. roku.
AK.

Tak prezentuje się nowa ulica Łokietka, łącząca ul. Gdyńską z nowym rondem u zbiegu ul. Gdańskiej i Dębogórskiej. Poniżej nowa ulica Królowej
Bony, a dokładnie jej utwardzony odcinek.
Tak właśnie wyglądają zjazdy z ul. Łokietka w
boczne ulice, w tym wypadku w ulicę Mieszka I.

Poprawiamy się

Zabrakło literki „i”
W poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej” (nr 12/54),
w artykule „Bulwersujące wypowiedzi”, dotyczącym
Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” wkradł się błąd.
Brak jednej literki sprawił, że słowo „społecznie” zamieniliśmy na „społeczne” („…pełnią swoje funkcje społecznie”).
Fragment wspomnianego tekstu powinien brzmieć:
A ustawa ta stanowi: Art.8 2.1. „Członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w
posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń
i nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę...”
REKLAMA

Rozbudowa SP 10

Będzie sala

Fot.: Anna Partyka
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Trwa rozbudowa Szkoły
Podstawowej nr 10 przy
ul. Górniczej w Zagórzu,
dzięki której dzieci będą
mogły ćwiczyć w nowej sali
gimnastycznej (to jedyna
placówka, która dotąd nie
miała sali) i uczyć się w
nowych pomieszczeniach.
W szkole powstaną też
pomieszczenia dla filii
Miejskiej Biblioteki Publicznej, znajdującej się
dotąd w starym budynku
przy ul. Sobieskiego 26.
Więcej o rozbudowie SP nr
20 – za tydzień.
baj.

MIASTO I MIESZKAŃCY
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W Rumi nie ma ulicy Armii Krajowej

Wracamy do tematu: znaleziska podczas rozbudowy SP nr 1

Kombatanci czekają Łącznik na szczątkach
Środowisko kombatanckie w Rumi
chce, aby w mieście
pojawiła się ulica
Armii Krajowej. Nieuhonorowanie
w
naszym mieście bohaterskich żołnierzy
AK, z których wielu
zginęło w czasie II
wojnie światowej lub
już po zakończeniu
działań, kombatanci
uważają za poważne
niedopatrzenie.

Orędownikiem nadania
którejś w z ulic imienia Armii Krajowej jest Tadeusz
Zleśny, prezes rumskiego
oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych.
- Dobrze się stało, że po
katastrofie
smoleńskiej
ronda w Rumi otrzymały
imiona Macieja Płażyńskiego oraz Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego. W ten sposób uczciliśmy pamięć o
tych politykach i patriotach
– mówi Tadeusz Zleśny.

– Ciągle czekam jednak na
uchwałę Rady Miejskiej,
nadającą jednej z rumskich
ulic imię Armii Krajowej.
Powinniśmy pamiętać o
jej żołnierzach, zwłaszcza
tych, którzy zostali pomordowani przez hitlerowców
oraz więzionych i zabijanych przez komunistyczne
władze po wojnie. Szkoda,
że do tej pory nie ma w
mieście miejsca, upamiętniającego bohaterstwo AK.
Wniosek o nadanie jednej
z ulic imienia Armii Krajowej złożyłem w biurze Rady
Miejskiej dwa lata temu.
O stanowisko w tej sprawie zapytaliśmy przewodniczącego Rady Miejskiej,
Witolda Reclafa.
- Szanuje zdanie pana
Tadeusza Zleśnego i innych kombatantów i w
pełni się zgadzam, że Armia Krajowa zasługuje
na upamiętnienie m.in. w
Rumi – mówi W. Reclaf. –
Wspomniany wniosek cały
czas bierzemy pod uwagę,
niestety, nie mamy akurat nowych i odpowiednich

ulic do nazwania. W Rumi
powstają wprawdzie nowe
ulice, ale często całe osiedle
czy wybrany rejon otrzymuje nazwy według pewnego klucza, na przykład
od nazw owoców, kwiatów
czy ptaków. Trudno gdzieś
pomiędzy Bławatkową i
Goździkową albo między
Truskawkową i Malinową
wstawić ulicę Armii Krajowej. Ta nazwa wymaga
odpowiedniego,
godnego
miejsca, a takie miejsca w
mieście mają już nazwy.
Mimo wszystko mam nadzieję że takie miejsce się
znajdzie. A. Kuczmarska

Dzieci powodzian na koloniach w Rumi

Odpoczną i na tydzień
zapomną o kłopotach
Dwie grupy dzieci z
miejscowości Dwikozy
w województwie świętokrzyskim,
dotkniętej przez tegoroczną
powódź przyjadą do
Rumi na wakacje. Na
czerwcowej sesji Rada
Miejska przyznała pieniądze na ten cel, a
organizatorem i gospodarzem
wypoczynku
małych powodzian będzie Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w
Rumi.
Pierwszy turnus rozpoczyna się w najbliższy pią-

tek, 16 lipca i będzie trwał
przez tydzień, do 23 lipca.
Kolejny turnus kolonii zaplanowano w terminie 26
lipca – 2 sierpnia br.
- Dzieci i ich opiekunów będziemy gościć w
naszym hotelu przy hali
sportowo-widowiskowej –
informuje Jolanta Król,
menadżer imprez w MOSiR. - Mamy w hotelu 30
miejsc. Każda z grup będzie liczyła 30 osób - 28
dzieci i dwóch opiekunów.
Dla uczestników kolonii
przygotowaliśmy
wiele
atrakcji. Chcemy, aby ten

Dwikozy to niewielka gmina w województwie świętokrzyskim, w dolinie rzeki Wisły. Leży ona na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Wyżyny Kieleckiej. W
samych Dwikozach mieszka około 2100 ludzi. Na terenie wsi znajduje się stary rezerwat przyrody porośnięty
roślinnością stepową spotykaną niemalże wyłącznie w
tym regionie. Przez miejscowość biegnie niebieski szlak
turystyczny od podnóża Gór Świętokrzyskich, doliną
rzeki Opatówki do Wisły. W Dwikozach znajduje się
szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

krótki wypoczynek był
jak najbardziej udany,
pełen zajęć i ciekawych
wycieczek. Tak, żeby dzieci mogły choć na tydzień
zapomnieć o stresie, o
przykrych przeżyciach i
trudnych warunkach, w
jakich wciąż żyją w swojej
miejscowości.
W programie pobytu
dzieci w Rumi znalazły
się wyjazdy nad morze, do
Rewy, Jastrzębiej Góry,
Sopotu i Łeby, wizyta
na stadninie koni, zwiedzanie Gdańska, a także
wycieczka na Kaszuby
do Szymbarku. Poza tym
będzie sporo zajęć sportowych, m.in. na basenie,
będą spacery i ogniska,
a więc wszystko, co jest
potrzebne do dobrego,
aktywnego wypoczynku.
Przy okazji mieszkańcy
południowej Polski będą
mogli poznać Trójmiasto,
Rumię i okolicę.
AK.

Co jeszcze kryje ziemia na szkolnym boisku przy ul. Kościelnej?

- Takie sytuacje mogą mieć miejsce na terenach, które zostały przejęte przez państwo - tak komentuje ks. Dawid Baran z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie wykopanie ludzkich szczątków przy Szkole
Podstawowej nr 1, podczas rozbudowy tej placówki. Pisaliśmy o tym w
dwóch poprzednich wydaniach gazety.
Dwie trumny, które znaleziono podczas prac ziemnych, zostały przetransportowane do kostnicy, a
następnie trafią na cmentarz komunalny w Rumi.
Przez kilka dni, do czasu
wydania opinii przez Prokuraturę Rejonową w Wejherowie wstrzymano roboty
w tym miejscu.
- Szczątki znajdowały się
w trumnach na głębokości
około dwóch metrów. Wynika z tego, że zgon nastąpił
w sposób naturalny i nie
ma podstaw do wszczęcia
postępowania karnego –
poinformował Dariusz Witek-Pogorzelski, prokurator rejonowy w Wejherowie.

Formalnie cmentarza
nie było

Prace ruszyły dalej. Jak
się okazało jest to możliwe,
ponieważ formalnie w tym
miejscu nie było cmentarza. Na kopiach map terenu sprzed I wojny światowej oraz z okresu II-lecia
międzywojennego znajduje
się kościół, ale cmentarz już
nie. Tymczasem od połowy
XIX wieku znajdowała się
tutaj świątynia luterańska
a obok niej znajdował się
cmentarz (dawniej cmentarze zawsze lokowano przy
kościołach).
Dwa lata po zakończeniu II wojny światowej
nieruchomość kościoła luterańskiego została upaństwowiona, a ponad 50 lat

później odnalazły się dwie
trumny.
- Sytuacje tego typu
mogą mieć miejsce na terenach, które przez lata były
państwowe. Jeśli nie ma
w dokumentach informacji
o cmentarzu to faktycznie
jest to dziwne. Były trumny, ale czy to mogli być
żołnierze? - zastanawia się
ks. Dawid Baran z Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej
w Sopocie.

Były tam szczątki żołnierzy

Zastanawiała się również Polsko Niemiecka
Fundacja „Pamięć” z Warszawy. Na jej zlecenie
przed budynkiem sali gimnastycznej (od strony ulicy
Kościelnej) na przełomie
2006 i 2007 roku prowadzono prace ekshumacyjne.
- Jeśli mamy informacje
o jakiejś lokalizacji pochówku od urzędu, osoby prywatnej czy archiwalnych
dokumentów ze strony niemieckiej, to zwracamy się z
wnioskiem do wojewody o
przeprowadzenie prac sondażowych. Jeśli informacje
potwierdzają się, to prowadzimy prace ekshumacyjne
– mówi przedstawicielka
fundacji „Pamięć”, Izabela
Gruszka.
Na szkolnym boisku
przy ul. Kościelnej znaleziono już wcześniej szczątki
żołnierzy niemieckich, być
i teraz ekipy budowlane
natkną się na takie znale-

ziska. Znajdowane na Pomorzu szczątki żołnierzy
niemieckich są przenoszone na cmentarz, który znajduje pod Szczecinem, we
wsi Glinna w gminie Stare
Czarnowo.

Budowanie na grobach

Policja, która zwykle
jako pierwsza otrzymuje
informacje o znalezieniu
ludzkich szczątków, krótko podsumowuje sprawę:
- Jeśli znajdą się kolejne,
poinformujemy o tym prokuraturę – mówi komendant komisariatu w Rumi,
Ireneusz Szmurło.
Ale prokuratura nie
zajmie się tematem, jeśli
uzna, że nie zostało popełnione przestępstwo.
Sprawa ma więc jedynie wymiar moralny. Czy
powinniśmy budować na
miejscu pochówku, nawet
jeśli nie zostało ono uwiecznione w dokumentach? Wyjaśniając tę sprawę w liście
do prokuratury drugiej
połowie czerwca burmistrz
przyznała, że „przypuszcza
się iż szczątków na tym terenie jest większa ilość”.
DG.
Budynek szkolny, w którym znajduje się m.in. sala
gimnastyczna i stołówka
wybudowano na fundamentach luterańskiego kościoła. O dawnej parafii ewangelickiej, która istniała w
Rumi do II wojny światowej
piszemy na str. 14.
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Wystawa w rumskiej kaktusiarni

Szklarnie pełne egzotycznych roślin

Rumianin ze Szkocji

Zagrał Młodej Parze
na szkockich dudach

Charakterystyczny dźwięk, wydawany przez szkockie dudy
zaskoczył niektórych gości oraz przechodniów, którzy w sobotnie popołudnie znaleźli się na ul. Kościelnej. Gdy zaciekawieni
weszli na dziedziniec kościoła pw. Podniesienia Krzyża Świętego, z jeszcze większym zdziwieniem ujrzeli tam Szkota w
pięknym narodowym stroju, grającego na wspomnianych dudach. Taką niecodzienną oprawę, nie tylko muzyczną, miała
uroczystość ślubna nowożeńców z Rumi: Małgorzaty Groth i
Mateusza Muchewicza.
Szkotem okazał się również rumianin, Mariusz Klain, od
kilku lat mieszkający i studiujący na Wyspach Brytyjskich.
Pan Mariusz posiadł trudną umiejętność grania na szkockich
dudach i zajmuje się tym na co dzień. Nic dziwnego, że zagrał
pięknie na ślubie swojej serdecznej przyjaciółki z Rumi. Dzięki
temu był to jeden z niezapomnianych ślubów w naszym mieście.
Nowożeńcom, Małgorzacie i Mateuszowi Muchewiczom życzymy przy okazji dużo szczęścia i miłości!
O tym, jak rumianin został Szkotem, napiszemy w następnym wydaniu gazety. 			
AK.

Jeśli chcecie Państwo, aby wasze zdjęcie ślubne ukazało się na łamach
„Gazety Rumskiej” i stanowiło jeszcze jedną niezapomnianą pamiątkę z
uroczystości, zaproście nas na ślub (tel.: 710-96-11 lub 604-105-332). Chętnie
przyjedziemy i zrobimy zdjęcia przed kościołem lub Urzędem Stanu Cywilnego. Możecie Państwo też nadesłać zdjęcie ślubne e-mailem (redakcja@
gazetarumska.pl).
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Kolczaste rośliny zainteresowały nawet najmłodszych zwiedzających.

Co roku na początku
lata w hodowli kaktusów
Andrzeja Hinza odbywa się wystawa, na której
można obejrzeć różne rodzaje kaktusów i roślin sukulentycznych. W dniach
3-4 lipca swoje kolekcje
prezentowali wystawcy z
całej Polski. Od dwóch lat
można oglądać tam również różne rodzaje drobiu
ozdobnego.
Po raz siódmy swoje
zbiory prezentował także
Tomasz Blaczkowski –
przewodniczący Polskiego
Towarzystwa Miłośników
Kaktusów w Gdańsku.
- Moja pasja rozpoczęła się 15 lat temu, gdy
na domowym parapecie
hodowałem pierwsze kaktusy – mówi pan Tomasz.
- Później umieściłem tunel
foliowy w ogródku i kolek-

cja roślin urosła. Obecnie
liczy kilka tysięcy kolczastych roślin.
Co ciekawe, Tomasz
Blaczkowski podróżuje po
rodzimych krajach kolczastych roślin (Argentyna, Boliwia, Chile), aby oglądać je
w naturalnym środowisku.
Jak wyjaśnia hodowca, kaktusy są łatwe w hodowli, a podlewa się je tylko sześć razy w roku. Zimą
możemy zupełnie zapomnieć o roślinie, gdyż nie
potrzebuje ona podlewania
o tej porze roku. Może właśnie dlatego wśród członków PTMK jest tak wielu
mężczyzn. Kłujące piękności w zależności od rodzaju kwitną co roku na różne kolory.
Rumska hodowla kaktusów mieszcząca się przy
ul. Partyzantów 2 to naj-

Hodowla kaktusów przy ul. Partyzantów jest otwarta nie tylko przy okazji takich imprez jak ostatnia wystawa. Można ją zwiedzać bezpłatnie.

Tomasz Blaczkowski i część jego kolekcji.

większy zbiór w Polsce
oraz jeden z największych
w Europie. Choć tegoroczna wystawa już za nami,
warto odwiedzić rumską

kaktusiarnię. Zwiedzanie
jest bezpłatne, a wrażenia
niezapomniane.
Tekst i zdjęcia
Marta Dybikowska

Co roku w kaktusiarni można również obejrzeć ptaki
ozdobne.

RUMIANIE PODRÓŻUJĄ - POŁUDNIOWA POLSKA
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Ruiny zamku Krzyżtopór.

Widok na San.

Zabytki pośród pięknej przyrody
O tym, ze w Polsce jest wiele pięknych i atrakcyjnych pod względem turystycznym miejsc chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Coraz chętniej podróżujemy po Polsce, a podczas podróży odkrywamy nieznane dotąd, a bardzo ciekawe zakątki. Tak było w przypadku wyjazdu mieszkańców Rumi, o którym
opowiada nam Barbara Niewiedziała, nauczyciel - bibliotekarz w I LO.

Skały w rezerwacie w Prządkach

- Wybraliśmy się z rodziną i znajomymi na południe Polski, naszym celem
były wspaniałe Bieszczady, ale po drodze zobaczyliśmy więcej, niż w samych
górach – mówi B. Niewiedziała. – Z pewnością godne polecenia jest województwo świętokrzyskie, gdzie
się zatrzymaliśmy. Dzieciom z pewnością spodoba
się Bałtów z atrakcyjnym
parkiem dinozaurów oraz
safari, po którym podróżuje się school busem wprost
z amerykańskich filmów.
Można się tam wybrać na
spacer Żydowskim Jarem
lub na spływ tratwami.

Noc w ruinach…

Barbara Niewiedziała zachwycała się zarówno ruinami zamku, drewnianymi kościółkami oraz cerkwiami,
jak i cudowną przyrodą wokół nich.

Wędrówka bieszczadzkim szlakiem.

Turyści nie omijają ruin
zamku Krzyżtopór we wsi
Ujazd. Zamek z XVII w.
swoją nazwę zawdzięcza
umieszczonym w bramie
wjazdowej symbolom krzyża i toporu.
- Za niewielką opłatą
można go nie tylko zwiedzać, ale też rozbić na
terenie zamku namiot i
przenocować w nietypowej
scenerii – dodaje Robert
Niewiedziała, syn pani
Basi. - W sali kominkowej
można rozpalić kominek,
upiec kiełbaski i poczuć klimat dawnych lat.
Wiele zabytków proponuje stara wieś Szydłów (40 km na południo-

wy wschód od Kielc), otoczona kamiennym murem,
po którym można spacerować bez żadnych ograniczeń (dotyczy to także bram
wjazdowych). Można tutaj zwiedzić liczne kościoły
i synagogę, po której turystów oprowadzają miejscowi wolontariusze. Rumianie mieli przyjemności być
oprowadzani prze samego
wójta Szydłowa, pasjonata
historii, który akurat był w
synagodze. W niedalekim
drewnianym kościele z XIV
w. można obejrzeć pozostałości gotyckiej polichromii.

… oraz w zakonie

Po opuszczeniu woj. świętokrzyskiego podróżnicy zatrzymali się w Miejscu Piastowym (prawda, ze nietypowa nazwa miejscowości?) w
okolicach Krosna. Zamieszkali w sanktuarium ojców
Michalitów, a stamtąd pojechali m.in. do Strzyżowa
obejrzeć stary cmentarz żydowski, a także schrony wojenne z wystawą pojazdów z
okresu II wojny światowej.
- Wokół Krosna znaleźliśmy wiele atrakcji m.in.
skansen przemysłu naftowego na terenie najstarszej
czynnej kopalni ropy naftowej we wsi Bobrka oraz
drewniany dom Ignacego
Łukasiewicza – wynalazcy lampy naftowej – mówi
Barbara Niewiedziała. -

Kolejną atrakcją są ruiny
zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Można tam zobaczyć mur, który był kością
niezgody miedzy dwoma rodami. Tamten konflikt był
inspiracją dla A. Fredry do
napisania „Zemsty”.

Drewniane kościoły
i cerkwie

W pobliżu jest rezerwat
przyrody Prządki, w którym znajdują się liczne piaskowe ostańce (formy skalne
w lesie). Warto też wybrać
się do wsi Haczów oraz Blizne gdzie można obejrzeć
piękne kościoły na szlaku
architektury drewnianej. W
Rymanowie jest kirkut,
położony na malowniczym
stoku, a w pięknym Iwoniczu Zdroju - park zdrojowy,
źródła leczniczej wody oraz
zespół pałacowo-parkowy,
ze średniowiecznym zegarem słonecznym.
- Odwiedziliśmy wieś Żarnowiec z dworkiem Marii
Konopnickiej oraz pobliską
Duklę z ciekawym kościołem
i pustelnią, które odwiedził
Jan Paweł II – wspomina B.
Niewiedziała
W samym sercu Beskidu
Niskiego leży jeden z dwóch
parków narodowych na Podkarpaciu - Magurski Park
Narodowy z pięknym Wodospadem Magurskim. W okolicy znajdują się liczne cerkwie (m.in. w Krempnej,

Polanach oraz Kotaniu), a
także Ośrodek Edukacyjny
MPN, w którym można obejrzeć interaktywną wystawę
flory i fauny parku.
Turystów przyciąga zespół pałacowo-parkowy w
Krasiczynie oraz pałac w
Łańcucie. Warto też odwiedzić położony na wzgórzach Przemyśl oraz oddalony o parę kilometrów fort.
Tabliczka nad wejściem
informuje o niebezpieczeństwie zawalenia się, ale
to nikogo nie zniechęca do
zwiedzenia. Trzeba tylko
uważać, aby nie schodzić z
wałów obronnych na drugą
stronę, ponieważ tam zaczyna się już Ukraina.
- Nie sposób wymienić
wszystkich atrakcji, w Sanoku zwiedziliśmy skansen, a w Solinie podziwialiśmy zaporę i widok na zalew – mówi pani Basia. – W
końcu dojechaliśmy do wsi
Wołowate i wyruszyliśmy
na Tarnicę, na najwyższy
szczyt Bieszczad. Na całodniową wycieczkę wybraliśmy się z 6-letnim dzieckiem, ponieważ trasa nie
jest trudna i nie wymaga
wspinaczki.
Wracaliśmy
ciekawym szlakiem przez
Rozsypaniec. Niestety, pogoda gwałtownie się zmieniła. Wyruszaliśmy w słońcu, a wracaliśmy w ulewnym deszczu, zupełnie
przemoczeni.
AK.
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Na Starowiejskiej i Dąbrowskiego

Pułapki na chodnikach
Dziury w jezdniach, na które nagminnie
narzekają kierowcy to znany problem, o którym sporo się mówi i pisze. W miarę możliwości finansowych zarządców dróg, dziury
te są łatane albo dochodzi do gruntownych
remontów nawierzchni ulic. Gorzej jest z
dziurami i wybojami na chodnikach, które
są dokuczliwe i niebezpieczne zarówno dla
przechodniów i maluchów w wózkach, jak
i dla rowerzystów, poruszających się ścieżkami rowerowymi. Takich „pułapek” jest w
Rumi sporo, m.in. w centrum miasta.
O dziurze w sąsiedztwie
parkingu i sklepu spożywczego „U Jadwigi” na ul.
Starowiejskiej
(nieopodal
„Abrahama”) poinformowała nas Czytelnik, który był
świadkiem dotkliwego upadku kobiety, która przechodziła tamtędy z zakupami.
Sprawdziliśmy to miejsce i
okazało się, że zapadnięta
kostka chodnikowa po obu
stronach włazu do jakiś
podziemnych instalacji rzeczywiście wygląda bardzo
niebezpiecznie. O wypadek
nietrudno. Muszą tam uważać zwłaszcza osoby starsze i
matki z dziećmi.
Apelujemy do służb miejskich o zainteresowanie się
tym niebezpiecznym miejscem.
Dziury i wyboje czekają
również na przechodniów

nieco dalej, na ul. Starowiejskiej, m.in. na wysokości posesji nr 11. Wylany
tam kiedyś beton styka się
z ładną i stosunkowo nową
kostką chodnikową. Tylko
dlaczego muszą być w tym
miejscu wyrwy i dziury? Czy
nie można ich wyrównać?
Wystarczy przejść jeszcze
trochę w kierunku skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego, aby zobaczyć kolejne
„ciekawe” miejsce – mniej
więcej naprzeciw apteki, na
wysokości wjazdu na zaplecze pawilonów handlowousługowych. Pułapką na
rowerzystów są z pewnością
wypchnięte przez korzenie
drzew kostki na ścieżce rowerowej przy ul. Dąbrowskiego. Pisaliśmy już o tym
przed rokiem, jak widać, bez
skutku.		
AK.

Niebezpiecznie zapadnięta kostka w pobliżu parkingu i sklepu „U Jadwigi” była już przyczyną przykrych
upadków przechodniów.

Zetknięcie nierównego betonu i kostki chodnikowej
tworzy niebezpieczne dla przechodniów miejsce.

O tym miejscu na ul. Dąbrowskiego pisaliśmy dokładnie rok temu. Nic się tam nie zmieniło, a rowerzyści
muszą tam bardzo uważać.

Nierówności na ul. Starowiejskiej zdarzają się co
kilkadziesiąt metrów, co jest uciążliwe dla przechodniów i rowerzystów.

PRAWNIK RADZI

Niegodność dziedziczenia
W chwili śmierci kogoś, kto pozostawia po sobie jakiś majątek, dobra materialne, z
mocy prawa spadek nabywają jego spadkobiercy. Jednak w pewnych sytuacjach, określone osoby ze względu na swoje niewłaściwe postępowanie względem spadkodawcy, a
więc ze względów moralno–etycznych, mogą zostać pozbawione zdolności do dziedziczenia – jest to tzw. niegodność dziedziczenia.
Obowiązujące
przepisy
wprowadzają trzy przyczyny uznania spadkobiercy za
niegodnego dziedziczenia, to
jest trzy sytuacje, w których
spadkobierca nie będzie mógł
dziedziczyć po spadkodawcy.

Jeśli groził, ukrył,
zniszczył…

Za niegodnego może być
uznany tylko ten, kto dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko
spadkodawcy albo podstępem
lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub
odwołania testamentu albo
w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej
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z tych czynności, czy też
umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy,
podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez
inną osobę podrobionego lub
przerobionego.

Sąd oceni

Co do zakresu umyślności
przestępstwa, to kwestie te
regulują przepisy kodeksu
karnego i rozumie się przez
nie działanie z zamiarem popełnienia przestępstwa lub
godzenie się na to, by określone zachowanie było przestępstwem.
Ustawodawca
nie definiuje zaś pojęcia cięż-

kiego przestępstwa, a więc
to od okoliczności konkretnej sprawy będzie zależało,
czy określone przestępstwo
uznane zostanie za ciężkie,
czy też nie.
Oceny tej będzie dokonywał oczywiście sąd w postępowaniu, które należy wytoczyć, aby daną osobę uznać
za niegodną dziedziczenia.

dzieci). Dodatkowo spadkobierca uznany za niegodnego
dziedziczenia nie ma prawa
do zapisu, ani do zachowku.
Uznania spadkobiercy za
niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes, a
z żądaniem takim należy wystąpić w ciągu roku od dnia,
w którym dana osoba dowiedział się o przyczynie niegod-

ności, nie później jednak niż
przed upływem lat trzech od
otwarcia spadku.
Jednocześnie wskazać
należy, iż spadkobierca
nie może być uznany za
niegodnego, jeżeli spadkodawca mu przebaczył.
Jeżeli w chwili dokonywania
przebaczenia spadkodawca
nie miał zdolności do czynności prawnych, przebaczenie
jest skuteczne, gdy nastąpiło
z dostatecznym rozeznaniem.
Podstawa prawna: art.
928 - 930 kodeksu cywilnego

Bez prawa do zachowku

Spadkobierca, który został uznany za niegodnego
dziedziczenia
traktowany
jest tak, jak gdyby nie dożył
otwarcia spadku, a w jego
miejsce wstępują inni spadkobiercy ustawowi (np. jego

Bezpłatne porady
Czytelnicy „Gazety Rumskiej” mogą bezpłatnie skorzystać z porady prawnika, Dariusza Budnika, jeśli zadzwonią do jego kancelarii lub wyślą pytania e-mailem
na adres podany obok.

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.

EKOLOGIA I CZYSTOŚĆ
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Ekologiczna akcja w Eko Dolinie

Roślinka w zamian
za stary odkurzacz

Zainteresowanie tematyką ekologiczną i funkcjonowaniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów w pobliskich
Łężycach sprawiło, że podczas Dnia Otwartego „Eko Doliny” to miejsce odwiedziło ok. 600 osób, w tym wielu mieszkańców Rumi.
Dla zwiedzających zorganizowano
warsztaty
ekologiczne, podczas których można było dowiedzieć się sporo o ochronie
środowiska i prawidłowej
segregacji odpadów. W ramach warsztatów promowano przede wszystkim
właściwe gospodarowanie
kartonowymi
opakowaniami po sokach i mleku,
które są bardzo kłopotliwe
we właściwej segregacji i
recyklingu.

Podróż ciuchcią

Dzieci brały udział w
konkursach i śpiewały
piosenki ekologiczne. Specjalna ciuchcia obwiozła
je oraz rodziców po za-

Zakład Zagospodarowania Odpadów „Eko
Dolina” obsługuje siedem
gmin: Gdynię, Sopot, Rumię, Redę, Kosakowo, gminę i miasto Wejherowo
zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Głównym zadaniem zakładu
jest efektywna gospodarka
odpadami.

kładzie. Hasło przewodnie zwiedzania brzmiało:
„Sprawdź, co się dzieje z
twoimi odpadami”.
Podczas całodniowego
festynu odbywały się różne konkursy i imprezy.

Sokół kontra mewy

Sporą atrakcją był też
sokół, z którym każdy
mógł zrobić sobie zdjęcie (zakład zatrudnia sokolnika, aby przeganiał
mewy). Dzień Otwarty
jest tradycją w zakładzie.
Zdaniem
pracowników,
tegoroczna edycja była
wyjątkowa ze względu na
bardzo duże zainteresowanie mieszkańców. To
dobrze rokuje w kwestii

dalszej edukacji proekologicznej w tym regionie.

Regulamin utrzymania porządku w Rumi

Worki i pojemniki
do segregowania odpadów
Na początku lipca
wszedł w życie nowy,
uchwalony przez Radę
Miejską Rumi 29 kwietnia br. „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Rumia”. Regulamin określa wymagania i warunki utrzymania czystości
i porządku na terenie
wszystkich nieruchomości w mieście, dlatego
warto znać jego zapisy.
Powinni się z nimi zapoznać zwłaszcza właściciele posesji w Rumi. W
tym oraz kilku kolejnych
wydaniach „Gazety Rumskiej” przedstawimy najważniejsze punkty regulaminu.
Dzisiaj
zamieszczamy
fragment, dotyczący segregacji śmieci. Mówi o tym
paragraf 3 w rozdziale I
regulaminu (& 1 i 2 to postanowienia ogólne) . Oto
jego treść z niewielkimi
skrótami.
Do zaopatrywania właścicieli nieruchomości w pojemniki segregacyjne i worki do segregacji na odpady
(…) oraz odbioru tych posegregowanych odpadów, zo-

bowiązane są przedsiębiorstwa wywozowe, w ramach
jednej opłaty pobieranej
za odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. (…)
1) dla zabudowy jednorodzinnej - jednego worka
miesięcznie na każdy rodzaj segregowanych odpadów dla 1 lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust.
3, 4 i 5,
2) dla zabudowy wielorodzinnej – jednego zestawu pojemników przypadającego na jeden budynek
i każde 500 zamieszkałych
osób, z zastrzeżeniem ust.
6,
3) dla terenu cmentarza, targowiska, ogródków działkowych i obiektów użyteczności publicznej
– jednego zestawu pojemników dla każdego z obiektów.
3. Worki i pojemniki na
odpady zielone dostarczane są w miesiącach od
maja do grudnia.
4. Dostarczenie kolejnego worka danego rodzaju
przez przedsiębiorstwo wywozowe w ramach opłaty, o
której mowa w ust. 1, na-

stąpi po przekazaniu zapełnionego worka do odbioru.
5. W przypadku, gdy
na jeden lokal mieszkalny
przypada więcej niż jeden
pojemnik o pojemności 110
l na odpady komunalne niesegregowane, ilość dostarczanych worków na odpady
segregowane zwiększa się
odpowiednio.
6. Obowiązek zaopatrywania nieruchomości w
pojemniki segregacyjne w
przypadku zabudowy wielorodzinnej w ilości jednego
zestawu dla każdego budynku uważa się za spełniony
również w przypadku, gdy z
jednego zestawu korzystają
sąsiadujące ze sobą budynki
na tej samej nieruchomości
lub na sąsiadujących nieruchomościach.
7. Przekazanie i odbiór
większej ilości worków i
pojemników do segregacji,
niż wynika to z powyższych
zasad, odbywa się za dodatkową opłatą ustaloną przez
przedsiębiorstwo wywozowe.
Za tydzień rozdział 2:
Wymagania w zakresie
utrzymania czystości i
porządku na terenie nieruchomości.

Elektrośmieci

Tego dnia zbierano również tzw. elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny. Za każdy
przywieziony sprzęt goście
otrzymywali sadzonkę roślinki. W sumie zebrano 400
kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz rozdano 200 sadzonek.
Pracownicy Eko Doliny
już dziś myślą o kolejnym
Dniu Otwartym za rok.
Muszą przygotować jeszcze
więcej atrakcji, ponieważ
mogą spodziewać się kolejnego rekordu frekwencji.
Baj.
Nie wszyscy mieszkańcy potrafią właściwie korzystać z pojemników do segregacji
śmieci.
Fot.: Anna Partyka

Słowniczek:

odpady zielone – to odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie odpady pochodzenia roślinnego z targowisk i cmentarzy,
odpady niebezpieczne – baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady ulegające biodegradacji –odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.
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IMPREZY
Rodzinna biesiada

W najbliższą sobotę 17
lipca w godz. 16.00-22.00
w parku przy ul. Starowiejskiej
odbędzie
się
„Letnia Biesiada”. Festyn
rodzinny, zorganizowany
przez Miejski Dom Kultury, będzie obfitował w
liczne atrakcje.
W programie zaplanowano:
o godz. 16.15 – zaśpiewa
Ewelina Pobłocka z zespołem – program przebojów
tanecznych i popowych, w
przerwach – konkursy estradowe i konkurencje w
terenie,
o godz. 18.30 – wystąpi zespół T&A – Fiesta
Latynoska
–
program
przebojów latynoskich w
przerwie ok. 19.15 - pokaz
taneczny – Capoeira lub
Formacji Latino,
o godz. 20.30 - Gwiazda
wieczoru – Zespół NANA
Organizatorzy oferują
ponadto małą gastronomię, plac zabaw dla dzieci,
stoiska handlowe, a także
liczne nagrody dla uczestników konkursów.

Festiwal Organowy

W ramach Letniego
Festiwalu Organowego
w Rumi, w środę 21 lipca
br. zagra na organach polski muzyk, Aleksander
Przeradowski.
W kolejne środy w kościele Najświętszej Marii
Panny w Rumi usłyszymy
muzykę organową w wykonaniu Witolda Zalewskiego, Hanny Dys, Aidy
Stępniak,
Małgorzaty
Łyczakowskiej i Karola
Mroza.
Organizatorzy: Pomorskie Stowarzyszenie „Musica Sacra”, Miejski Dom
Kultury w Rumi, Urząd
Miasta Rumia, Parafia
pw. NMP Wspomożenia
Wiernych
Koncerty odbywają się
zawsze w środy o godz.
19.00. Wstęp wolny!

Teatr w plenerze

Na tę imprezę trzeba
będzie jeszcze długo poczekać, ale już dziś informujemy, że 27 sierpnia o
godz. 21.00 zaplanowano
spektakl teatralny „Sceny miłosne dla dorosłych”
w wykonaniu Teatru Nowego im. Witkacego ze
Słupska. Przedstawienie
będzie można obejrzeć
na scenie letniej w parku
przy ul. Filtrowej w Janowie.
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Rumski Klub Scrabble Mistrzem Polski

Wielkie emocje nad planszą
W Miejskim Domu
Kultury co piątek o
godzinie 18.00 spotykają się miłośnicy gry
w scrabble. Członkowie Rumskiego Klubu Scrabble „Mikrus”
rozgrywają turnieje,
ćwicząc umysł i strategię gry, a co miesiąc
uczestniczą w zawodach Grand Prix. W
rumskim klubie grają
nie tylko rumianie,
zawodnicy
przyjeżdżają z Redy, Gdyni,
Gdańska oraz Władysławowa, a nawet
odległego Szczecina.
Każdy może spróbować swoich sił, dołączając do klubu.

Rumscy skrabliści biorą
udział w turniejach ogólnopolskich, by mierzyć się z
najlepszymi zawodnikami z
całego kraju i odnoszą w tej
rywalizacje spore sukcesy.
W czerwcu br. reprezentanci klubu „Mikrus”
zwyciężyli w V Klubowych
Mistrzostwach Polski. Zwycięska czwórka, Irena Sołdan, Rafał Lenartowski,
Miłosz Wrzałek oraz Kazimierz Merklejn pokonali siedem najmocniejszych drużyn z Warszawy,
Wrocławia, Krakowa i Łodzi, zdobywając zasłużone
pierwsze miejsce. Również
w ubiegłym miesiącu, szefowa rumskiego klubu, Irena Sołdan wygrała XIV
Turniej o Puchar Wójta
Gminy Kościerzyna. Gratulujemy.
- Zaczęłam grać w scrabble osiem lat temu, zaczynając od gry przez Internet
– mówi pani Irena. - Odkąd
dołączyłam do rumskiego
klubu, nieprzerwanie ćwiczę tworzenie najdłuższych
i najlepiej punktowanych
słów.
Nie tylko dla tej rumianki scrabble powoli stały się

jej sposobem spędzania wolnego czasu, pasją oraz sportem, ponieważ zawodnicy
na turnieju potrafią grać
przez 24 godziny, wytrwale zmagając się z literkową
łamigłówką. Towarzyskie
rozgrywki, a także turnieje
to zawsze okazja do sporych
emocji.
- Ta gra, uznawana za
dobrą rozrywkę dla humanistów, jest świetną zabawą dla „ścisłych umysłów”
– dodaje Irena Sołdan.
- Oprócz zasobu słownikowego ważnym elementem
gry jest strategia, umiejętność logicznego myślenia,
elementy taktyki oraz spostrzegawczość. Arbitrem jest
Oficjalny Słownik Polskiego
Scrabblisty, który zawiera
wszystkie słowa i ich odmiany, jakie znajdują się w
słownikach i encyklopediach
PWN. W razie wątpliwości
podczas turniejów proponowane przez uczestników gry
słowa sprawdzane są właśnie w tym słowniku.
W zeszłym roku pani
Irena zaprosiła do Rumi
dziennikarza
Grzegorza
Miecugowa, pasjonata gry
scrabble. Publicysta chętnie
przyjął zaproszenie na turniej rankingowy Polskiej Federacji Scrabble i zmierzył
się z zawodnikami z całej
Polski. Prowadzący w stacji
TVN24 program „Szkło kontaktowe” zdobył nagrodę dla
najlepszego debiutanta, za
co otrzymał oryginalny kaszubski puchar.
Marta Dybikowska
Zdjęcia z archiwum
klubu i I.Sołdan.

Irena Sołdan, Rafał Lenartowski, Miłosz Wrzałek oraz Kazimierz Merklejn z Rumskiego Klubu Scrabble „Mikrus” wygrali tegoroczne klubowe Mistrzostwa Polski.

Uczestnicy ubiegłorocznego turnieju w Rumi, a wśród nich znany dziennikarz,
Grzegorz Miecugow.

Jak w krzyżówce

Scrabble są grą słowną, rozwijającą umysł i
ćwiczącą strategiczne
myślenie. Polega ona na
układaniu na planszy
słów w formie podobnej
do krzyżówki, przy pomocy płytek z literami.

Na planszy pojawiają się m.in. mało znane słowa,
które jednak można znaleźć w Słowniku Polskiego
Scrabblisty.

Dla wielu ludzi scrabble są najciekawszym sposobem
spędzania wolnego czasu.

WAKACJE
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Lato w mieście

Jak spędzić wolny czas?
Prezentujemy kolejne propozycje konstruktywnego
spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w mieście.

Wycieczka nad Jezioro Potęgowskie

Jeden dzień na obozie

Oto oferty na najbliższe dni:

Wakacje z tenisem

Od 19 do 23 lipca w godzinach 9.00-14.00 młodzi ludzie
mogą przyjść i za darmo, pod okiem doświadczonych trenerów nauczyć się podstawowych zasad gry w tenisa lub
podszkolić swoje umiejętności. Mile widziane są dzieci na
każdym poziomie zaawansowania.
Zajęcia będą odbywać się na Kortach Tenisowych TKKF
„Orzeł” w Rumi, przy ulicy Mickiewicza 41.

Z „Samą Ramą” przez las

W sobotę 17 lipca Klub Turystyki Rowerowej „Sama
Rama” organizuje wycieczkę do Wejherowa. Po drodze miłośnicy jednośladów zobaczą Zbychowo, Wyspowo i Młynki. Droga wiedzie przez malownicze tereny, lasy i wzgórza. Na pewno warto wybrać się na taką wyprawę.
Zbiórka na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 9 (ul.
Stoczniowców) o godz. 9.30.

Z wizytą w dawnych czasach

W czwartek 22 lipca Dom Kultury SM Janowo organizuje całodniową wycieczkę autokarową w okolice Łeby
i Nadola. Uczestnicy zwiedzą skansen ludowy w Nadolu,
a także zobaczą rekonstrukcje olbrzymich dinozaurów zebrane w „Parku Jurajskim” oraz mini zoo w Łebie.
Dużą atrakcją będzie wizyta w parku linowym, gdzie
każdy będzie mógł zmierzyć się z własnym strachem, lękiem wysokości, a także sprawdzić wytrzymałość.
Aby wybrać się na tak ciekawą wyprawę, trzeba się
wcześniej zapisać w MDK, pod nr tel. 58 671-07-37

Letnia Biesiada

17 lipca o godzinie 16:00 na scenie letniej w parku przy
ulicy Starowiejskiej przy Miejskim Domu Kultury (ul.
Mickiewicza 19) startuje Letnia Biesiada, impreza plenerowa dla całej rodziny. Podczas festynu będzie można
potańczyć i pośpiewać przy granej na żywo muzyce, wziąć
udział w licznych konkursach z nagrodami, zjeść kiełbaskę lub napić się zimnego piwa. Atrakcją wieczoru będzie
pokaz tańca i koncert zespołu NANA. Zabawa potrwa do
godziny 22:00.

Turniej „dwójek” siatkarskich

We wtorek 20 lipca o godzinie 18:00 na boisku „Orlik
2012” przy ulicy Stoczniowców odbędzie się kolejny turniej „dwójek” siatkarskich. Jak co tydzień, na tym boisku
rywalizować będzie kilka dwuosobowych teamów.
AP.

Dzieci, młodzież i opiekunowie tuż przed piątkową wyprawą do harcerskiej bazy w Potęgowie.

Fot. Anna Partyka

W miniony piątek Miejski Dom Kultury zorganizował jednodniową wycieczkę
do bazy rumskiego Hufca
ZHP w Potęgowie, przeniesionej tam z Choczewa.
Punktualnie o godzinie
9.00 spora grupka dzieci i
młodzieży zebrała się przed
MDK, aby spędzić dzień na
łonie natury, w otoczeniu
lasu i jeziora. Pogoda na tę
okazję była znakomita, a
humory też dopisywały.
Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia na tle Dworku
pod Lipami, młodzi ludzie
wraz z opiekunami wsiedli do autokaru i wyruszyli
na całodzienną wyprawę.
Uczestnicy wyjazdu mieli

okazję poznać harcerskie życie obozowe, wziąć udział w
ciekawych zajęciach sportowych, sprawdzić swoją wytrzymałość w różnych dziedzinach, a także bezpiecznie
odpocząć nad jeziorem, pod
opieką ratowników.
Miejski Dom Kultury
przygotował na wakacje bogatą ofertę wycieczek autokarowych, rowerowych, a
także wiele zajęć sportowych,
artystycznych i edukacyjnych
w ramach programu „Akcja
Lato”. Już w piątek – 30 lipca
odbędzie się kolejny wyjazd.
Uczestnicy odwiedzą miejsce
martyrologii w lasach piaśnickich, skansen w Nadolu,
klasztor w Żarnowcu. Obej-

rzą eksponaty Kaszubskiego
Centrum Edukacji i zwiedzą
muzeum na pieknym zamku
w Krokowej, a także wejdą
na charakterystyczną wieżę widokową – „Kaszubskie
Oko” w Gniewinie, aby podziwiać malownicze widoki.
Amatorom „dwóch kółek”
dom kultury proponuje wyjazd z Rumi nad jezioro Marchowo, 24 lipca. Rowerzyści
przejadą przez lasy otaczające Szmeltę, Starą Piłę,
Piekiełko, Koleczkowo, aż do
Marchowa. Wyjazd o godzinie 10:00.
Więcej informacji na temat wakacyjnych atrakcji
pod numerem telefonu: 67107-37. 		
AP.

Zabawa
w plenerze

MDK jest też organizatorem wakacyjnych
imprez plenerowych. Niedawno w parku miejskim
odbyła się „Letnia Biesiada”, a 1 sierpnia wspólnie
ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim
zostanie tam zorganizowany
„Jarmark Kaszubski” z
wieloma atrakcjami dla
mieszkańców i turystów.
Również w sierpniu,
dokładnie 21.08. na plenerowej scenie w parku
oraz wokół niej zaplanowano kolejny wakacyjny
festyn.

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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Trzy kościoły,
trzy cmentarze Kościół ewangelicki w Rumi
Pamiętają go ludzie i stare drzewa

Przy ulicy Kościelnej, przy której przed II wojna światową
funkcjonował kościół ewangelicki (patrz obok) znajdowały się
dwa, a przez jakiś czas nawet trzy kościoły oraz trzy cmentarze. Zanim na początku XX wieku zbudowano obecny kościół
parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, na przeciw stał
mały stary kościółek, po którym pozostały dziś ruiny. Obok kościółka był cmentarz – widoczny tam do dzisiaj, natomiast przy
nowo zbudowanym kościele założono nową nekropolię. Do dzisiaj na cmentarzu parafialnym przy ul. Świętopełka i Cmentarnej odbywają się pochówki.
Poniżej przypominamy krótko informacje o starym kościele katolickim i otaczającym go cmentarzu. Niektórzy rumianie pamiętają go jeszcze w przyzwoitym stanie, bowiem
jego ostateczny upadek dokonał się w latach pięćdziesiątych
XX wieku. Pozostawiony bez opieki kościół uległ zniszczeniu, a dziś mówi się o jego odbudowie.
Datowany na połowę XIII wieku dawny kościół św. Stanisława Kostki (później, od XVIII wieku kościół pw. św. Mikołaja i św. Krzyża) to z całą pewnością obiekt wart odbudowy i zielonej „konserwatorskiej” tablicy. Jest to najstarszy
i najważniejszy obiekt wśród rumskich zabytków. Podobno
świątynia w tym miejscu istniała jeszcze wcześniej, co udowodniły prowadzone tam wykopaliska.
Do niewielkiego kościoła, a potem jego ruin, prowadziła
kiedyś piękna lipowa aleja. Drzewa rosły też między grobami cmentarza. Z inwentaryzacji, przeprowadzonej przez
Andrzeja Sadłowskiego w 1993 roku wynika, że na terenie
cmentarza rosły 34 drzewa. Dzisiaj zostało ich tylko 9, natomiast ponad rok temu na terenie starego cmentarza posadzono szpaler nowych drzew. Aleja lipowa, niegdyś zaniedbana i zniszczona, zostanie więc odtworzona.
Ryszard Hinc, AK

Legenda o św. Barbarze

Zachowało się niewiele materiałów dotyczących parafii
rumskiej z okresu panowania krzyżackiego. Brak jest też
jakichkolwiek wiadomości w dokumentach na temat samego kościółka oraz przeprowadzonych w tamtym czasie jego
remontów. Z tego okresu pochodzi legenda o głowie św. Barbary, która związana jest bezpośrednio z Rumią. Według
niej mieszkańcy tych okolic zrabowali statek, który rozbił
się u brzegu. W myśl tamtego prawa, wolno im było zabrać
cały dobytek wyrzucony przez morze. Statkiem tym płynął
legat papieski, biskup Sendeza. Udawał się on z misją mediacyjną do Duńczyków i Szwedów wioząc im w darze głowę
św. Barbary. Kiedy wspomniany wyżej statek rozbił się na
mierzei w okolicy Mostów, rumianie zagarnęli całe mienie,
a uratowanych wzięli do niewoli. Pewnego razu przejeżdżał
przez Rumię biskup kamieniecki i przypadkowo usłyszał
pobożny śpiew „Salve Regina” dochodzący z pobliskiej chaty. Zaciekawiony kazał sprawdzić swoim sługom, kto tak
śpiewa. Po wejściu do chaty zastano w niej starca pracującego przy żarnach. Legat papieski, którym okazał się starzec, opowiedział biskupowi historię swego uwięzienia. W
nagrodę za ocalenie wystarał się on u papieża dla biskupstwa kamienieckiego wyjęcie go spod zależności biskupstwa
gnieźnieńskiego. Relikwie trafiły do księcia Świętopełka do
Sartowic, skąd później zrabowali je Krzyżacy i przenieśli do
Chełmna.
Andrzej Sadłowski
Fragment artykułu zamieszczonego na stronie internetowej: www.ruamia.edu.pl – Dzieje Rumi.

Tak na swoim obrazie uwiecznił stary kościółek
rumski artysta Leon Bieszke.
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Kościół ewangelicki przy ul. Kościelnej ok. 1900 roku, widok od pl. Wolności.

Niedawno na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 podczas prac budowlanych wydobyto dwie trumny ze szczątkami ludzkimi. Pisaliśmy o tym w poprzednich wydaniach gazety, przypominając, że w tym miejscu znajdował się kiedyś kościół
ewangelicki, a przy nim – cmentarz. Postanowiliśmy przypomnieć również historię parafii luterańskiej w Rumi, publikowaną na naszych łamach trzy lata temu.
W pierwszej połowie XIX
w. ewangeliccy mieszkańcy
Rumi należeli do parafii w
Bolszewie, koło Wejherowa.
W roku 1857 powstał komitet budowy kościoła i założenia parafii ewangelickiej
we wsi Rumia.

Budowa trwała rok

Na gruntach, przekazanych przez Ludwika
Hannemanna, 12 sierpnia
1858 r. położono kamień
węgielny i przystąpiono do
budowy świątyni. Poświęcenie kościoła nastąpiło już
po roku, dokładnie 24 lipca
1859 r.
Nawet dzisiaj duże wrażenie robi tempo budowy
tak okazałego obiektu.
W tamtych latach, czyli
ok. 1860 roku ewangelicy stanowili w Rumi ok.
26 procent ludności, co na
ogólną liczbą ludności, wynoszącą ok. 1900 osób pozwala określić stan grupy
wyznania ewangelickiego
na ok. 450 osób.
Około 30 procent tej grupy mieszkało na Szmelcie,
w Zagórzu - 22 proc., a w
Janowie ok. 15 proc. ewangelików.

Sześciu proboszczów

Od 1859 roku parafią
zarządzało kolejno sześciu
proboszczów. Ostatnim był
ks. Ernst Endmann. Parafia zakończyła działalność
w 1945 r.
Podczas działań II wojny
światowej kościół ewangelicki w Rumi został poważnie uszkodzony, a w
następnych latach został
rozebrany. Na jego miejscu
pod koniec lat pięćdziesiątych ub. wieku powstał
drugi budynek Szkoły Podstawowej nr 6 z salą gimnastyczną.
Kościół otoczony
był
drzewami. Po prawej stronie plebanii (obecnie dom
sióstr zakonnych) zadrzewiona aleja prowadziła na
teren cmentarza ewangelickiego przy obecnej ul. Chełmińskiej. Mieściła się tam
ciekawa, stylowa kaplica
cmentarna.

menty, pozostałe po wyłamanych stylowych ogrodzeniach grobów. Jest jeszcze
pamięć tych, którzy widzieli kościół, cmentarz i groby. Cmentarz ewangelicki
zlikwidowano, stawiając na
jego terenie obelisk ku czci
ofiar II wojny światowej.
Niedawno w rejonie dawnego cmentarza postawiono budynek wielorodzinny.
Pochowani tam zmarli po-

zostali w miejscu pochówku.
Moim zdaniem należy tam
postawić tablicę, informującą o kościele, domu parafialnym, kaplicy cmentarnej,
zarysie cmentarza według
stanu sprzed 1945 r. ze stosownym kalendarium.
Ryszard Hinc
Częściowo wykorzystano
informacje, zawarte w „Zarysie dziejów Rumi”.

Brakuje tablicy

Rosnące tam do dziś
stare drzewa, lipy i kasztany, pozwalają nam określić cały obszar kościelnocmentarny. Można nawet
zauważyć metalowe ele-

Budynek sali gimnastycznej SP nr 1, który powstał na
fundamentach dawnego kościoła. Współczesny widok
Fot. R. Hinc
od placu Wolności.
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Podpatrywali Duńczyków

Nowe doświadczenia

W Danii biegali również Polacy. Na zdjęciu reprezentacja Polski juniorów do lat 20, tym razem bez
zawodników z Rumi.

W Aalborgu w Danii
w pierwszej połowie lipca
odbyły się Mistrzostwa
Świata Juniorów w Biegu
na Orientację (W, M-20),
na którą udali się przedstawiciele Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw
Świata Juniorów. Mistrzostwa odbędą się w
przyszłym roku na terenie
Rumi i powiatu wejherowskiego.
Do Danii udali się:
przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego JWOC
2011 – Jan Klawiter, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Rumi Jan Nowicki, a
także Michał Jeliński –
kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i
Turystyki Urzędu Miasta
Wejherowa
oraz wiceREKLAMA

przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego, Benedykt Król.
Nasi
przedstawiciele
przyjrzeli się
Mistrzostwom Świata w Danii pod
względem organizacyjnym
i sportowym, by w przyszłym roku nasza impreza
mogła zapewnić światowe standardy wszystkim
uczestnikom
zawodów.
Przygotowania do tak znaczącej imprezy są już w
toku. Organizatorzy chcą
zdobyć
doświadczenia,
które będą niezbędne do
zorganizowania zawodów
na jak najwyższym poziomie światowym.
Pojechali
uczyć
się
od najlepszych, bo kraje
skandynawskie to kolebka
biegów na orientację.
JK.

Za miesiąc rozpocznie się nowy sezon

Orkan wraca do treningów
Piłkarze Orkana Rumia SSA we wtorek rozpoczęli przygotowania
do sezonu 2010-2011. W
zespole
prowadzonym
przez Grzegorza Nicińskiego pojawiło się kilku
nowych zawodników.
Nowy sezon III ligi piłki nożnej rozpocznie się 14
sierpnia. Do tego czasu rumianie poza treningami w
siłowni, terenie i na boisku,
rozegrają także serię meczów sparingowych. Pierwszy z nich już w najbliższą
sobotę ze Startem Mrzezino
na wyjeździe. Kolejnymi rywalami Orkana będą: Orzeł
Choczewo (21.07), Wda
Świecie (24.07), Arka Gdynia ME (31.07 - w Rumi),
Cartusia Kartuzy (04.08)
oraz Gryf 2009 Tczew
(07.08 – w Rumi).

Wyrównany mecz

Wcześniej, bo na początku lipca Orkan na własnym
stadionie w towarzyskim
spotkaniu zmierzył się z
Arką Gdynia. Arka zagrała
dwoma różnymi jedenastkami z kolei w drużynie Orkana zadebiutował Błażej
Adamus, a testowanych
było 9 innych zawodników,
w tym wielu młodzieżowców. Choć oba zespoły dzieli
kilka klas rozgrywkowych,
różnicy poziomu na boisku
nie było widać. Gdynianie
co prawda objęli prowadzenie w 7 minucie po uderzeniu z dystansu Filipa
Burkharda i pechowej
interwencji Adama Dudy,
jednak 20 minut później
był już remis po strzale
Marcusa Da Silvy. Grający bez respektu dla rywala
rumianie podwyższyli w
58 minucie. Po asyście Rafała Siemaszko bramkę
zdobył Przemysław Ka-

Orkan SSA – Arka 2:2 (1:1)
zimierczak, testowany w
rumskim zespole zawodnik
Młodej Ekstraklasy Arki
Gdynia.
Goście wyrównali w 75
minucie po strzale z rzutu
wolnego w wykonaniu Denisa Glaviny i rykoszecie, który zmylił Kamila
Biecke. Więcej okazji do
zdobycia zwycięskiej bramki mieli rumianie, ale mecz
zakończył się remisem 2:2.
- Nie będę składał żadnych
deklaracji, ale moja ambicja nie pozwala mi grać
o środek tabeli – zapowiada przed nowym sezonem
Grzegorz Niciński, szkoleniowiec Orkana. – W każdym meczu będziemy grali
o zwycięstwo.

Współpraca z Arką

Przypomnijmy, że Orkan
w minionym sezonie zajął
3 miejsce w lidze i dotarł
do finału regionalnego Pu-

charu Polski. Choć były to
historyczne sukcesy klubu,
pozostał niedosyt. Przed
nowym sezonem w zespole dojdzie do kilku zmian
kadrowych. Wzmocnieniu
drużyny pomóc ma również
umowa o współpracy zawarta z Arką Gdynia.
- Naszym zawodnikiem jest
już Błażej Adamus, dotychczas
występujący w II-ligowym
Bałtyku Gdynia – informuje
Tomasz Miks, dyrektor sportowy Orkana SSA.
– Z zespołem trenuje
też m.in. grupa 7 młodzieżowców wstępujących w
ubiegłym sezonie w zespole
Młodej Ekstraklasy Arki
Gdynia.
Myślę, że w momencie
oddania Gazety do druku
powinniśmy poznać ostateczne decyzje co do ich
przynależności klubowej,
podobnie jak pozostałych

Ogłoszenia drobne
Sprzedam Opla Omegę
2,5 DTI (150 km) kombi
2001 r., model 2002, cena
18 000 tys. zł do negocjacji, tel.: 508-309-507 lub
509-929-395
***
Sprzedam nowy plecak
ze stelażem za 85 zł. Telefon: 58-771-34-33 (po godzinie 20:00)
***
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. Tel.: 662 00 65 79
***
Wynajmę mieszkanie
umeblowane, po remoncie
w Rumi. Oddzielne wejście, 2 przedpokoje, kuchnia, łazienka, duży pokój,
dwa słoneczne tarasy.
Opłata czynszowa 800 zł +
opłaty licznikowe. Kaucja
1200 zł. Tel.: 58 671 02 54
***
Sprzedam okap Amika
55 cm szer. oraz regał na

książki (czarny) wysokość
ok.180 cm. Kontakt pod nr
tel.: 533-919-111
***
Sprzedam zestaw wypoczynkowy 3+2, ciemna
śliwka, całość skóra oraz
zestaw
wypoczynkowy
3+2+1 jasny beż, skóra
włoska-zamsz, a także
dużą ławę ciemny orzech blat zielony marmur.
Wymienione rzeczy są
w stanie idealnym, cena
do negocjacji. Kontakt tel.:
606-623-762, 58 671 99 49

transferów, w tym Rafała
Siemaszko, którym zainteresowanie wyraża Arka
Gdynia.

Zmiany w składzie

Kontrakty skończyły się natomiast Piotrowi Cetnarowiczowi i Łukaszowi
Kłosowi. Za porozumieniem
stron rozwiązano umowę z
Jackiem Manuszewskim, a
Adrian Stępień dostał wolną
rękę w poszukiwaniach nowego klubu. Orkana w nowym
sezonie reprezentować nie
będą także Bartłomiej Treppa i Krzysztof Cwalina.
Dodajmy, że po zmianie
przepisów
przez
PZPN w nadchodzącym
sezonie w podstawowym
składzie zespołów III ligi
występować będzie musiało trzech zawodników
do 21 lat (dotychczas za
młodzieżowca uznawano
piłkarzy do 23 lat).

Bezpłatne
ogłoszenia
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.
Można
też
wysłać
treść ogłoszenia pocztą
elektroniczną na adres
e-mail: redakcja@gazetarumska.pl
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IMPREZY

Co robić w niedzielne popołudnie?

Rodzinny festyn
W ostatnią niedzielę mogliśmy aktywnie i ciekawie spędzić gorące popołudnie.
W ośrodku „Ferdynand”, położonym przy ul. Lipowej 50, odbywał się piknik rodzinny. W jego programie przewidziano nie tylko atrakcje związane z końmi, ale i też jazdę
quadami, skoki na trampolinie oraz zabawę w basenie z piłeczkami.
Ponadto odwiedzający ośrodek mogli też brać udział w wielu konkursach, jak choćby
we wbijaniu młotkiem gwoździa lub strzelaniu do tarczy z karabinka pneumatycznego.
Uczestnicy festynu mogli też skorzystać ze stoisk z małą gastronomią.
„Ferdynand” planuje podobne imprezy.
Fot.: Wojciech Hintzke
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Tani-Fotograf.pl
Fotografia okazjonalna:

zdjęcia ślubne, weselne, urodzinowe,
chrzciny, przyjęcia, bankiety...

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

502 178 344

Kwiaciarnie

Janusza Zabłockiego
RUMIA

ul. Dąbrowskiego 6
ul. Stoczniowców 4

Kwiaciarnia internetowa
www.kwiatyonline.com
tel. 58 671-70-74
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