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Elżbieta Rogala-Kończak

W lipcu świętują rezygnuje z urzędu burmistrza
policjanci
już w sierpniu?
Dobre wyniki to zasługa dobrych policjantów,
a takich nie brakuje w
Rumi. Niektórzy otrzymają awanse i nagrody z
okazji Święta Policji.
- Latem w Rumi niewiele się zmienia, jeśli idzie
o sprawy bezpieczeństwa.
Nie przybywa nam pracy, tak jak w letniskowych
miejscowościach, ale też nie
ubywa spraw i problemów –
mówi nadkomisarz Ireneusz
Szmurło, komendant Komisariatu Policji w Rumi.
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Upalne lato trwa

Gorąco i sucho
Panujące od dawna upały i brak deszczu powodują zagrożenie pożarowe. Wysychają nie tylko ogrody i miejska
zieleń, ale przede wszystkim lasy, których przecież nikt
nie podlewa.
Ściółka leśna ma niewielką wilgotność i w związku z
tym rośnie zagrożenie pożarami. Dlatego podczas spacerów musimy szczególnie uważać. Nikomu zapewne nie
trzeba przypominać, że nie ma mowy o rzucaniu niedopałków papierosów czy pustych butelek w krzaki.
Na co dzień wszyscy musimy dużo pić, unikać chodzenia
w najbardziej prażącym słońcu i nosić nakrycia głowy.
Nie zapominajmy o zwierzętach domowych! One również bardzo potrzebują cienia i wody!
AK.

Do konkursu na stanowisko prezesa zakładu utylizacji
odpadów „Ekodolina sp z.o.o” zgłosiła się Elżbieta RogalaKończak. Jako, że Rumia jest znaczącym udziałowcem spółki, jej nominacja jest wysoce prawdopodobna. Wiązałoby
się to z rezygnacją ze stanowiska burmistrza przed końcem
kadencji.
Zakład utylizacji odpadów „Eko dolina sp. z o.o.”
jest przedsiębiorstwem komunalnego związku gmin
Doliny Redy i Chylonki.
Związek zajmuje się wypełnianiem głównych zadań w
zakresie gospodarki komunalnej (woda, ścieki, odpady)
okolicznych gmin; od Sopotu
po Luzino. Zakład utylizacji
odpadów w Łężycach jest
jednym z najnowocześniejszych przedsiębiorstw tego
typu w kraju.
Od chwili założenia do
30 czerwca bieżącego roku
spółką kierowała Sabina
Kowalska. W związku z jej
rezygnacją ogłoszono konkurs, na który zgłosiło się 25
kandydatów. Jak przyznaje
Alicja Helbin - przewodnicząca rady nadzorczej spółki
i zarazem przewodnicząca
komisji konkursowej, zatrudniona też na stanowisku
zastępcy skarbnika miasta
Gdynia, dwudziestu pięciu
kandydatów oznacza niespotykanie duże zaintereso-

wanie, ale trudno się dziwić,
bowiem uposażenie prezesa
wynosi około 15 tys. złotych
miesięcznie. Jak podaje Alicja Helbin, decyzja zapadnie
do 10 sierpnia, ale, jak podkreśla, nie jest wykluczone,
że zostanie rozpisany nowy
konkurs.
Przewodnicząca
Helbin
również podkreśla, że nie jest
przesądzone kiedy nowy prezes powinien przejąć obowiązki, nie mniej jednak powinno
to być jak najszybciej, bowiem
zadań w spółce jest bardzo
dużo i wszystkiemu obecnie

musi podołać jedyny wiceprezes - Izabela Wołosiak.
Zapytana przez nas burmistrz - Elżbieta Rogala-Kończak o dalsze losy urzędu w
przypadku jej wygranej, odmówiła komentarza.
Jednak wiadomo, że jej
wygrana w konkursie wiązałaby się z rezygnacją z
urzędu jeszcze przed końcem kadencji. A to z kolei
oznaczałoby
konieczność
zamianowania
komisarza
przez premiera Donalda Tuska do czasu wyłonienia nowego burmistrza, co nastąpi
dopiero w grudniu bieżącego
roku.
Obserwując praktykę w
przedsiębiorstwach,
gdzie
dominujący udział ma Skarb
Państwa lub Skarb Gminy,
tak zwane „uzgodnienia”
mają większe znaczenie niż
postępowanie konkursowe.
W przypadku Eko Doliny
najwięcej do powiedzenia
ma gmina Gdynia, której
udziały wynoszą ponad 50
proc.

Inwestycja w Zagórzu

Dziesiątka „urosła”
Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Górniczej w Rumi,
przez wiele lat funkcjonująca w bardzo skromnych warunkach, doczekała się w tym roku poważnej rozbudowy. Ta
jedyna placówka szkolna, pozbawiona dotąd sali gimnastycznej, wkrótce będzie miała nowoczesną halę sportową,
której mogą jej pozazdrościć inne szkoły w Rumi!
Na dotychczasowym boisku, gdzie wyrósł potężny
obiekt, latem kontynuowane są intensywne prace budowlane.
Były one prowadzone również podczas minionego roku
szkolnego. Dzięki zabezpieczeniu placu budowy i oddzieleniu go od szkoły, dzieci mogły uczyć się bezpiecznie.
Do Szkoły Podstawowej nr 10 uczęszczają głównie dzieci z Rumi Zagórza, a także z pobliskich Łężyc.
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DZIŚ W NUMERZE
JEST
PRZETARG
Starostwo Powiatowe w Wejherowie
ogłosiło przetarg na
budowę nowej drogi
z Rumi do Redy. Prace
budowlane rozpoczną się po wakacjach.
str. 4

SZKOT
RODEM Z RUMI

Mariusz Klein z
Rumi spełnił swoje
marzenia i nauczył
się grać na szkockich
dudach. Kiedy gra,
zakłada szkocki narodowy strój z obowiązkowym kiltem.
str. 8

NIE TYLKO
MORZE
Alfons Zwara jest
autorem imponującego zbioru blisko
tysiąca obrazów. Maluje nie tylko morze
i żaglowce, ale również m.in. Kaszuby.
str. 12

BEZPIECZEŃSTWO

KRONIKA POLICYJNA
Straci prawo jazdy na zawsze?

Policja zatrzymała rowerzystę, który miał ponad 1,6 promila alkoholu w organiźmie. Mieszkaniec Rumi uczestniczył w stłuczce, więc niewykluczone, że straci prawo jazdy na zawsze.
59-letni mieszkaniec Rumi w poniedziałek został
przesłuchany w charakterze podejrzanego i usłyszał zarzuty. Jest skłonny dobrowolnie poddać się karze. 16
lipca, pięć munut przed północą uczestniczył w stłuczce
na ulicy Grunwaldzkiej. Gdy przejechał przez przejście
dla pieszych został uderzony przez samochód (kierowca
samochodu twierdzi, że wjechał na ulicę mając zielone
światło).
Rowerzysta może stracić prawo jazdy na zawsze. Od
pierwszego lipca obowiązuje bowiem znowelizowany kodeks karny, który zaostrza kary dla osób, które uczestniczyły w wypadkach i były pod wpływem alkoholu.
DG.

STRAŻ MIEJSKA
Upały dokuczają także zwierzętom
Przy ul. Grunwaldzkiej w dniu 13 lipca na wezwanie strażników, technik weterynarii odłowił lisa, który
leżał pod płotem, a 15 lipca też przy ul. Grunwaldzkiej
znaleziono 2 psy, które z wyczerpania nie miały już siły,
żeby się wałęsać. Psy były bez opieki, i były nieoznakowane. Również odłowił je technik weterynarii i odstawił
do schroniska dla zwierząt.

Skutki wysokich temperatur
12 lipca na ul. Kosynierów dobudzono mężczyznę, 15
lipca na ul. Żwirki i Wigury – kobietę, przed sklepem
„Bazar” na ul Dąbrowskiego – mężczyznę, 16 lipca w
pergoli śmietnikowej na ul. Pomorskiej – mężczyznę, a
na ul. Filtrowej – również mężczyznę.
17 lipca na peronie Dworca PKP leżał mężczyzna, a
na ul. Mickiewicza, w rzece leżała kobieta – w tym przypadku wezwano pogotowie ratunkowe, które zabrało ją
do szpitala.
18 lipca, niedługo po północy, ocucono mężczyznę,
który zasnął na klatce schodowej bloku przy ul. Stoczniowców. Odwieziono go do domu.
Niestety, apele o ostrożność w spożywaniu alkoholu
podczas upałów nie odnoszą skutków. W tej dziedzinie
nie odnotowaliśmy poprawy.
Straż Miejska stosuje mandaty karne lub kieruje sprawy do rozpatrzenia przed sądem. Nałożono 30
mandatów karnych i skierowano 1 wniosek o ukaranie
do sądu, w pozostałych przypadkach udzielono pouczeń.
Informacje zaczerpnięte ze strony internetowej
Straży Miejskiej www.sm.rumia.pl
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Zagrożenie ze strony owadów dopiero przed nami?

Jeszcze nie żądlą
Użądlenia są ryzykowne
W ubiegłym roku strażacy często jeź- W tym roku pszczół
- Ukąszenia przez wszeldzili usuwać kolejne gniazda szerszeni jest mniej
kie owady są bardzo niebezMoże
jest
teraz
zbyt
albo pszczół. W tym roku jest cisza...
gorąco i roje są pochowa- pieczne, szczególnie w okrepóki co.
ne? – zastanawia się Zenon sie letnim, ponieważ jad jest
- Teraz jest spokój, ale
myślę, że nie unikniemy
tego – mówi komendant
OSP Jarosław Szreder. Jak
przestrzega straż pożarna,
gniazda występują już wszędzie, także w miastach. W
ubiegłym roku strażacy byli
wezwani nawet na ulicę Dokerów, a więc na teren dużego osiedla. Łącznie zgłoszeń
przez cały rok na terenie
powiatu wejherowskiego, w
tym w Rumi, było kilkaset.
W tym roku strażacy są
wzywani rzadziej, ale jak
mówi Zenon Frankowski z
Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie
wynika to również ze zmienionych przepisów.

Tylko gdy jest zagrożenie

- Są nowe procedury i
teraz działamy tylko, gdy

jest zagrożenie zdrowia i
życia. Jeśli to nie występuje to zarządca nieruchomości sam wzywa firmę, która zajmie się usunięciem
kokonu na własny koszt
– mówi Zenon Frankowski.
Strażacy wezwani do
gniazda pszczół albo szerszeni sami muszą zachować szczególną ostrożność.
Kokon pakują do worka
i wywożą do lasu. Tam zostawia go strażak ubrany
w specjalny kilkuwarstwowy kombinezon ochronny.
Po wypuszczeniu pszczoły nie są agresywne, ale
wręcz przytłumione. Mają
mało światła i powietrza,
jest ciemno, więc są spokojne. Dopiero potem dochodzą do siebie.

Frankowski.
- Myślę, że jest to nieuniknione i zagrożenie
związane z owadami jest
jeszcze przed nami - dodaje
Jarosław Szreder.
Gdy pszczół będzie więcej, część z nas będzie narażona na ciężkie reakcje
po użądleniu. Powinniśmy
unikać miejsc, w których
owady się gromadzą. Jednocześnie
pamiętajmy,
że same nie zaatakują.
Trzeba więc zachowywać
się spokojnie, nie robić
gwałtownych ruchów i nie
zabijać owada na własnej
skórze.
Przyciągnąć je mogą słodycze i ostre zapachy, np.
perfumy. Jeżeli zaatakuje
nas więcej pszczół, najbardziej trzeba chronić głowę
i szyję.

wysoko alergizującą substancją – mówi doktor Joanna Żurek, szefowa NZOZ
nr 3 w Rumi. - Jeżeli po kolejnych użądleniach mamy
na skórze coraz większe odczyny może to oznaczać, że
jesteśmy uczuleni. Problem
polega na tym, że pierwsze
ukąszenie nie doprowadza
do niczego, ale zaczyna pewien proces – mówi J. Żurek.
Użądlenie może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, który z kolei może
doprowadzić do śmierci. Do
lekarza powinniśmy się zgłosić, jeśli po takim ukąszeniu źle się czujemy, mamy
duszności, spada ciśnienie
i pojawia się opuchlizna.
Osa nie zostawi pod skórą
żądła, ale zrobi to pszczoła.
Trzeba je wyciągnąć pęsetą
lub paznokciami, ale bardzo
ostrożnie.
DG.

Nowelizacja ustawy

Dla kogo pozwolenie na broń?
Niewykluczone, że już wkrótce będzie
można kupić broń przez internet, ale po
pozwolenie na nią ciągle niezmiennie
trzeba jechać do Gdańska. W komisariacie
tego nie załatwimy.
W projekcie nowelizacji
ustawy o obrocie bronią,
którą przyjęła już Komisja
Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego znalazła
się informacja, że osoby
posiadające zezwolenie na
broń będą mogły ją kupować
za pośrednictwem koncesjonowanych sklepów internetowych. Oczywiście trzeba
będzie dostarczyć dokument
uprawniający do posiadania
broni i amunicji.
W zmianie - wzorowanej na innych państwach
- chodzi o umożliwienie
zakupów przez coraz popularniejsze sklepy internetowe. Tymczasem samego
pozwolenia na broń nie
uzyskamy w komisariacie
w Rumi, ale tylko w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
- Kodeks postępowania
administracyjnego
mówi

wyraźnie, że właściwym
organem w tej procedurze
jest komenda wojewódzka,
a konkretnie wydział postępowań administracyjnych
– tłumaczy nadkomisarz
Ireneusz Szmurło, komendant Komisariatu w Rumi.
Aby ubiegać się o wydanie pozwolenia należy - po
pierwsze - mieć ukończone
18 lub 21 lat (zależnie od rodzaju broni) i nie być osobą
karaną za przestępstwa z
użyciem przemocy lub gróźb
karalnych. Pozwolenia nie
dostanie również osoba, która jest uzależniona od alkoholu albo innych substancji
psychoaktywnych. - Stan
zdrowia i fizycznego i psychicznego musi pozwalać na
używanie broni – informuje
KWP w Gdańsku.
- Każda osoba, która chce
ubiegać się o pozwolenie,
powinna złożyć podanie,

w którym będą zawarte jej
dane osobowe, życiorys, informacja w jakim celu chce
posiadać broń, dwa zdjęcia
oraz orzeczenia lekarskie i
psychologiczne związane ze
stanem zdrowia – informuje komendant Szmurło.
W nowym projekcie jest
również zapis, który ma
ułatwić kolekcjonerom kupowanie broni, ale z zastrzeżeniem, że ta musi być
pozbawiona cech użytko-

wych. Póki co policja co jakiś czas zatrzymuje domorosłych kolekcjonerów.
- Za nielegalne posiadanie broni grozi kara do 8
lat pozbawienia wolności
– przypomina mł. aspirant
Anetta Potrykus. - W lasach ciągle można znaleźć
przerdzewiałe „pamiątki” z
okresu II wojny światowej,
wciąż stanowiące zagrożenie dla znalazców.
DG.

Dzwon „Ksiądz Jerzy”
Program obchodów
już gotowy
AKTUALNOŚCI
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30-lecia NSZZ „Solidarność’

Poniżej
przedstawiamy
dzwon „Ksiądz Jerzy” po
wszystkich zabiegach pielęgnacyjnych w pełnej krasie.
Jego przybycie do Rumi
spodziewane jest w najbliższych dniach.
jak już wcześniej informowaliśmy jego posadowienie

na specjalnej dzwonnicy
będzie miało miejsce w pobliżu pomnik Sługi Bożego
Jana Pawła II.
Obok publikujemy program uroczystości oraz
apel Społecznego Komitetu
o dary na rzecz tej okazałej
pamiątki.

Koszt dzwonu, wykonanego w słynnej ludwisiarni Felczyńskich w Przemyślu wynosi 16 tysięcy złotych.
Zbiórkę pieniężną prowadzi Komitet Społeczny Obchodów
XXX-lecia NSZZ “Solidarność”, głównie przed kościołami.
Prosimy o ofiary na konto parafii
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi.
Konto: Bank Spółdzielczy Rumia nr:
07 8351 0003 0003 1961 2000 0010
(z dopiskiem: Dzwon “Ksiądz Jerzy”).

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

8 sierpnia (niedziela)
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

Awers dzwonu. Już po wstępnej obróbce.

Rewers dzwonu.

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.

REKLAMA

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

tel.: 503 823 200
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Niebezpiecznie na „szóstce”
Tak wynika z mapy opracowanej przez naukowców z Politechniki Gdańskiej na zlecenie Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Mapa powstała w ramach realizacji „Europejskiego programu oceny ryzyka na drogach”. Opiera
się na statystykach z ostatnich trzech lat i prezentuje
„poziomy ryzyka bycia ofiarą śmiertelną lub ciężko
ranną w wypadku drogowym na drogach krajowych
i wojewódzkich, województwa pomorskiego”.
Ryzyko przedstawiono
za pomocą pięciostopniowej
skali opisanej kolorami. To ryzyko dotyczy każdego użytkownika dróg. Jest
mierzone na podstawie ilości wypadków, w których
były ofiary śmiertelne - lub
uczestnicy wypadku byli
ciężko ranni, - na każdym
odcinku drogi w stosunku
do liczby pojazdów, które
przejeżdżały przez dany
odcinek w ciągu trzech
ostatnich lat – informuje

Małgorzata Romanowska,
koordynator programu.

Rumia na mapie

Kolor zielony oznacza
najniższą klasę ryzyka,
a więc najwyższy poziom
bezpieczeństwa, a kolor
czarny najwyższą klasę
ryzyka i najniższy poziom
bezpieczeństwa.
Fragment
krajowej
„szóstki” biegnący przez
Rumię ma na mapie ma
kolor czerwony. Co ciekawe w Trójmieście droga ma już kolor żółty, a
więc jest bezpieczniejsza. Trasa prowadząca z
Rumi do gminy Puck jest
oznaczona kolorem czarnym – jest najbardziej
niebezpieczna.
Dróg „zielonych” w okolicach całego Małego Trójmiasta Kaszubskiego nie ma.

Co to oznacza? - Ponad
połowa wszystkich ofiar
śmiertelnych i ciężko rannych to efekt zdarzeń na
„czarnych odcinkach” – informuje Małgorzata Romanowska.

Czy dane są wiarygodne?

Mapa ryzyka nie jest
przedsięwzięciem komercyjnym. Opracowano ją z
pomocą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad oraz Zarządem
Dróg Wojewódzkich. Jej
twórcy oparli się na danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, z
których jasno wynika, że w
2009 roku w województwie
pomorskim miało miejsce
ponad 2 800 wypadków,
ponad 3 600 ludzi było
rannych, a ponad 250 osób
straciło życie.

Opracowanie ma – z założenia - pomóc samorządom przy podejmowaniu
decyzji dotyczących kolejności remontów i budowy
dróg, czy też innych działań

na rzecz bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Europejski program oceny ryzyka
ma umożliwiać niezależną
ocenę poziomu zagrożenia. Obecnie jest jednym z

największych programów
stworzonych, aby poprawić
bezpieczeństwo na europejskich drogach. Polska przystąpiła do tego programu
cztery lata temu. DG.

Wspólna inwestycja z Redą i powiatem

Wreszcie ogłoszono przetarg na budowę drogi do Redy
Budowa utwardzonej,
nowoczesnej drogi z Rumi
do Redy ulicami: Towarową, Cegielnianą oraz Leśną i Drogowców, aż do
drogi krajowej nr 6 rozpocznie się z niewielkim
„poślizgiem”. Starostwo w
Wejherowie właśnie ogłosiło przetarg na budowę
tego połączenia drogowego. Inwestycja będzie realizowana przez trzy lata.
Jak poinformowano nas w
Starostwie, przedłużyła się
procedura przygotowania inwestycji. Głównym powodem
opóźnienia terminu rozpoczęcia budowy były dodatkowe
wymogi, związane z prowadzeniem prac na terenach
kolejowych. Inwestycja ma
bardzo szeroki zakres i obejmuje grunty prywatne, Skarbu Państwa, tereny specjalne należące do kolei, a także
gminne. Z wszystkimi właścicielami należało uzgodnić
przebieg tej drogi.

Katastrofa drogowa

Może to i dobrze, że rozpoczęcie tej największej w
powiecie wejherowskim inwestycji drogowej przesunie
się o parę miesięcy (zwłaszcza
letnich), bo gdyby drogowcy
mieli wejść na budowę te-
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raz latem, przeżywalibyśmy
katastrofę
komunikacyjną.
Widać to szczególnie teraz,
gdy urlopowicze swoimi pojazdami zmierzają w kierunku półwyspu helskiego lub do
innych miejscowości nad morskim wybrzeżem Bałtyku.
Zwłaszcza w weekendy
(zmiany turnusów urlopowych) „szóstka” korkuje się
już na Obwodnicy Trójmiejskiej, a kawalkada samochodów ciągnie się przez Rumię,
Redę a później na drodze do
Władysławowa. Kolejny raz
widać, jak ważne jest alternatywne dla DK 6 połączenie
do Wejherowa oraz budowa
Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.

OPAT lokalna?

W sprawie budowy drogi
omijającej część Gdyni, Rumię, Redę nie ma znaczących
postępów. Jest koncepcja
przebiegu trasy, opracowana
po konsultacjach z mieszkańcami i samorządami. Opracowywany jest projekt, na który
składają się samorządy. Ale
największym problemem będzie uzyskanie zgody rządu
na finansowanie inwestycji
z budżetu państwa, bo koszt
budowy przekroczy miliard
złotych. Wspólnie nasze lo-

kalne samorządy nie są w
stanie zapłacić za wybudowanie tej drogi. Poprzednie
rządy wpisały OPAT do planu inwestycyjnego, jednak
ministrowie Platformy zaraz
po objęciu władzy skreślili tę
inwestycję z listy. Mimo, że
premierem i ministrami są
mieszkańcy naszego regionu, nie ma mowy o zmianie
negatywnego nastawienia do
inwestycji. Nasi posłowie także udają, że nie ma problemu,
bo… problem jest lokalny.

80 tysięcy pojazdów

Takiego natężenia ruchu
kołowego jaki odnotowuje się
w Rumi nie ma w całym kraju.
Przez miasto „szóstką” w godzinach szczytu przejeżdża codziennie około 80 tysięcy samochodów
różnego typu i tonażu. „Szóstka”
od zawsze jest jedynym połączeniem Trójmiasta z zachodnim
wybrzeżem, Szczecinem i Niemcami. Wspólnie z linią kolejową
stanowi nerw dla rozwoju gospodarczego, turystycznego, geopolitycznego. Trasa kolejowa biegnie
przez tereny mocno zurbanizowane, które utrudniają szybkie i
bezpieczne poruszanie się pociągów, a nowe rozwiązania komunikacyjne – takie jak przejazdy
podziemne, tunele dla pieszych,
ronda, itp. - ruch ten ułatwią.

Trudne decyzje…

Na początku lipca na
wniosek
Zarządu Drogowego dla powiatu puckiego
i wejherowskiego, działającego w imieniu Zarządu Powiatu Wejherowskiego, wszczęte zostało postępowanie
w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na „przebudowie systemu
drogowego w Rumi i Redzie
wraz z budową bezkolizyjnych przejazdów pod liniami
nr 202 i 213 w celu modernizacji regionalnej infrastruktury drogowej – etap I oraz
likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu linii 213 poprzez wykonanie przejścia
podziemnego dla pieszych
wraz z budową wiaduktu
kolejowego w ciągu drogi
powiatowej w miejscowości
Reda – etap II”.

… i wspólne finansowanie

Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiat Wejherowski,
ale bezpośrednio prace nadzoruje Zarząd Drogowy. Całość finansowana jest przez
Rumię, Redę, powiat wejherowski oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Budowa nowej drogi z Rumi do
Redy była tematem długich

dyskusji, a nawet sporów między samorządowcami Redy i
Rumi. Wszyscy od początku
byli zgodni, że dodatkowe
połączenie Rumi z Redą jest
niezwykle potrzebne. Różnice zdań dotyczyły sposobu i
wielkości współfinansowania
inwestycji, której koszt przekracza 83 mln zł. Na przełomie 2009 i 2010 roku radni
uzgodnili, jakie będą udziały
finansowe
poszczególnych
samorządów. Starostwo Powiatowe złożyło w Urzędzie
Marszałkowskim wniosek o
dofinansowanie inwestycji ze
środków unijnych, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki czemu udało
się zdobyć niebagatelną sumę
37 mln zł!
Aż 25 mln zł przyznano
na pierwszy etap budowy,
najważniejszy dla Rumi i
jej mieszkańców. 12 mln zł
przeznaczono na budowę drogowo-kolejowych
obiektów
technicznych w Redzie.

Rumia da najwięcej

Wcześniej radni Rumi zadeklarowali ok. 25-milionowy
udział naszego miasta w inwestycji przy wydatkach rozłożonych na trzy lata. Nie godzili
się jednak na przeznaczenie
większej kwoty na ten cel, jak
oczekiwali sąsiedzi.
Największy udział naszego miasta wynika z faktu,
że właśnie na terenie Rumi
będzie przebiegał najdłuższy
odcinek nowej trasy. Poza tym
musimy wesprzeć finansowo
najdroższy obiekt inżynieryjny na całej trasie – planowany
na terenie Redy przejazd pod
torami kolejowymi z Gdyni do
Słupska i Szczecina.
W Redzie będzie budowany jeszcze drugi przejazd pod
torami, pozwalający na dojazd
do centrum tego miasta. Na to
zadanie Urząd Marszałkowski
przeznaczył z Regionalnego Programu Operacyjnego 12 mln zł.
Barbara Jackowiak

Kto ile wyda na budowę drogi:
Gmina Rumia - ok. 22,6 mln zł,
Gmina Reda - ok. 16,7 mln zł,
Powiat wejherowski - ok. 7 mln zł,
Marszałek Pomorski - 37 mln zł
W sumie ok. 83 mln złotych

ROZMOWA TYGODNIA
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Dobre wyniki to zasługa dobrych policjantów

Z nadkomisarzem Ireneuszem Szmurło, komendantem
Komisariatu Policji w Rumi rozmawia Anna Kaczmarska
- 24 lipca, dokładnie
w rocznicę
uchwalenia przez Sejm w 1919
roku ustawy o organizacji policji państwowej i o bezpieczeństwie
państwa, obchodzone
jest Święto Policji. Czy
rumscy policjanci będą
świętowali ten dzień?
- Dzień wcześniej, 23
lipca w Wejherowie odbędzie się coroczna uroczystość Powiatowej Komendy Policji , w którym z
pewnością weźmie udział
delegacja policjantów z
Rumi. Zwłaszcza, ze niektórzy
funkcjonariusze
otrzymają z tej okazji nagrody i odznaczenia. Takie
wyróżnienia, będące formą
docenienia naszej pracy,
przynoszą
satysfakcję.
Mimo uroczystości z okazji
Święta Policji, część funkcjonariuszy
normalnie
pracuje, bo niezależnie od
świąt i uroczystości, trzeba wykonywać zadania,
czyli pilnować bezpieczeństwa w mieście.
- Czy Rumia jest
miastem bezpiecznym,
zwłaszcza teraz, w sezonie letnim? Czy wakacje oznaczają dla
rumskich policjantów
więcej pracy?
- Nie, latem w Rumi
niewiele się zmienia, jeśli
idzie o sprawy bezpieczeństwa. Nie przybywa nam
pracy, tak jak to się dzieje w nadmorskich letniskowych miejscowościach.
Tam policjanci mają latem
dużo więcej zadań. Z drugiej strony, w czasie wakacji nie ubywa w naszym
mieście problemów. Nadal
dochodzi do kradzieży,

włamań, rozbojów i innych
zdarzeń. Podobnie jak w
pozostałych
miesiącach
w roku. Natomiast jeśli
mierzyć
bezpieczeństwo
w mieście liczbą zdarzeń
i stopniem wykrywalności przestępstw, to nie
jest źle. Od kilku lat liczba przestępstw i wykroczeń stopniowo maleje, a
w ciągu ostatnich paru
miesięcy obserwujemy nadal tendencję spadkową.
Wykrywalność sprawców
przestępstw w naszym
mieście sięga ok. 50 procent, czyli prawie połowa
postępowań
policyjnych
kończy się zatrzymaniem
sprawców. To dobry wynik.
- To znaczy, że ma
pan w komisariacie dobrych policjantów.
- Owszem, nasi funkcjonariusze są pracowici
i ambitni. Mamy tu młodą kadrę, która wciąż się
uczy, ale bardzo dobrze sobie radzi.
- Czy monitoring, nad
którym zimą tego roku
wisiały przysłowiowe
czarne chmury, pomaga policji w pracy?
- Tak, mówiłem o tym
wielokrotnie.
Centrum
dozoru wizyjnego w Komisariacie Policji w Rumi
pozwala na obserwacje
kilkudziesięciu miejsc w
mieście. To oczywiste, że
dzięki niemu możemy szybciej interweniować, a także
wykorzystywać nagrania
do prowadzonych postepowań. Sama świadomość,
że kamery rejestrują to, co
dzieje się na terenie miasta,
zapobiega przestępstwom i
czynom chuligańskim.

- A jakie są największe problemy policjantów z Rumi? Czy brakuje ludzi, pieniędzy lub
sprzętu?
- Wiadomo, że istnieją
niedostatki finansowe, ale
radzimy sobie. Korzystamy ze wsparcia władz miasta i fundacji, wykonując
swoje obowiązki. Największym problemem, jaki pojawił się w ciągu ostatnich
miesięcy jest zapewnianie
bezpieczeństwa na imprezach sportowych. Klub
sportowy Orkan Rumia
działa bardzo prężnie i ma
sporą grupę zorganizowanych kibiców. Wiadomo,
że nie darzą oni sympatią
kibiców niektórych innych
klubów i odwrotnie. Musimy zabezpieczać mecze,
rozgrywane w Rumi, co
oznacza patrole policji nie
tylko w rejonie stadionu,
ale też np. dworca. Ale to
nie wszystko. Członkowie
klubu kibica jeżdżą z piłkarzami na mecze wyjazdowe, a policjanci muszą
im towarzyszyć, to należy
do naszych obowiązków,
niestety dość kłopotliwych.
W autokarze kibicom
towarzyszy patrol monitorujący z kamerą, natomiast ośmioro funkcjonariuszy jedzie dodatkowo
samochodem, aby zapobiec
atakom innych kibiców na
grupę rumską. Policjanci
eskortują kibiców z Rumi
do Wejherowa, Kościerzyny, Słupska i innych
miast, czekają tam na zakończenie meczu i wracają
z kibicami do Rumi. Oznacza to, że niemal w każdy
weekend, od wiosny do jesieni z niewielką przerwą,

policjanci są zaangażowani w imprezy sportowe. To
wymaga czasu i energii,
które można by poświęcić
na inne sprawy.
- Wspomniał pan o
wsparciu finansowym
ze strony miasta. O
jaką pomoc chodzi?
- Radni miejscy i burmistrz Rumi życzliwie
patrzą na naszą pracę i
starają się nam pomóc.
Dlatego przyznali nam
m.in. 5 tys. zł na artykuły
biurowe, bardzo potrzebne
w komisariacie. Niedawno
przeznaczyli 30 tys. zł na
modernizację centrum dozoru wizyjnego, czyli na
poprawę jakości odbioru
obrazu z kamer. Rumski
samorząd przekazał nam
też 5 tys. zł na zakup
dwóch rowerów i ubiorów
dla policjantów, patrolujących ulice na rowerach.
Z okazji Święta Policji,
miasto ufundowało też na-

grody w wysokości 800 zł
każda dla trzech policjantów. Dwaj inni funkcjonariusze otrzymają nagrody
ufundowane przez mieszkankę Rumi, Elżbietę Flisikowską, która przekazała po 300 zł dla każdego
z nich poprzez Fundację
„Żyć Bezpiecznie”. Za po-

średnictwem tej samej
fundacji pani Flisikowska
przekazała nam 1500 zł
na zakup dodatkowego paliwa. Nie muszę dodawać,
że każda pomoc finansowa
jest bardzo cenna i przydatna.
- Dziękuję za rozmowę.

NAGRODZENI POLICJANCI

Z okazji Święta Policji nagrody w wysokości 800 zł od
władz miasta otrzymają:
podkom. Artur Kriegel, naczelnik Wydziały Prewencji
w Komisariacie w Rumi
asp. Wojciech Klein, kierownik Ogniska Patrolowo-Interwencyjnego (OPI)
sierżant Mariusz Kossowski, funkcjonariusz patrolu
interwencyjnego.
Nagrody w wysokości 300 zł, ufundowanych prze E. Flisikowską otrzymają:
asp. Monika Marshall-Skrzypkowska
st. sierżant Krzysztof Kosiedowski
Ponadto kilkunastu funkcjonariuszy z Rumi otrzyma awanse i odznaczenia podczas uroczystości z
okazji Święta Policji, zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Wejherowie w najbliższy piątek.

Dzieci powodzian na koloniach w Rumi
Przyjechały do Rumi w
piątek wieczorem, a w sobotę pojechały na pierwszą wycieczkę nad morze.
W niedzielne popołudnie
mogły
kibicować
rozgrywkom piłkarskim Salezjańskiej Ligi SALOS w
Rumi. Dzieci z dotkniętej
powodzią gminy Dwikozy w województwie świętokrzyskim, bo o nich
mowa, spędzają część wakacji w naszym mieście.
Organizatorem i gospodarzem wypoczynku małych
powodzian (w większości są
to uczniowie szkół podstawo-

wych) będzie Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Rumi.
Pierwszy turnus rozpoczął się
16 lipca i będzie trwał do 23
lipca. Kolejny turnus kolonii
zaplanowano w terminie 26
lipca – 2 sierpnia br.
Dzieci i ich opiekunowie
zamieszkali w hotelu przy
hali sportowo-widowiskowej.
Każda z grup będzie liczyć
28 kolonistów i dwóch opiekunów.
- Dla uczestników kolonii przygotowaliśmy wiele
atrakcji – informuje Jolanta
Król z MOSiR. – Postaramy
się, żeby dzieci choć na ty-

dzień zapomniały 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 w stadninie
koni, zwiedzanie Gdańska, a
także wycieczka na Kaszuby
do Szymbarku. Poza tym będzie sporo zajęć sportowych.
Przy okazji mieszkańcy południowej Polski będą mogli
poznać Trójmiasto, Rumię i
okolicę.		
AK.

Dzieci z różnych miejscowości na terenie gminy Dwikozy w niedzielne popołudnie
Fot. Wojtek Hintzke
gościły na boisku SALOS przy ul. Świętopełka.		
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Strażnicy demokracji i dobrych obyczajów

DEMOKRACJA TO NIE DYKTATURA
Podczas każdej niemal sesji Rady Miejskiej Rumi,radni Józef Chmielewski,
Tadeusz Piątkowski i Aleksander Kubina, zarzucają radnym większościowej
koalicji, a zwłaszcza przewodniczącemu Rady Miejskiej, łamanie przepisów
Regulaminu RM, a także wybiórcze traktowanie zasad demokracji. Twierdzą
też, że na sesjach samorządu gości kłamstwo, pomówienia, brak kultury obrad.
Tymczasem to właśnie ich wypowiedzi najbardziej odbiegają od zasad kultury
i demokracji. Nie tylko zresztą na sesjach samorządu, ale także, a może przede
wszystkim na zebraniach Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.
Po wypowiedzi radnego Chmielewskiego na jednej z wcześniejszych sesji:
„ jak ktoś czegoś nie umie,
to niech idzie do szkoły i
niech się uczy”, chciałoby
się powiedzieć - racja- trzeba iść panie radny do szkoły i nauczyć się m.in. kulturalnych zachowań.
Radny
J.Chmielewski na ostatniej sesji Rady
Miejskiej w czerwcu br.,
używał
nieeleganckich
określeń, mówiąc o „opluwaniu”
i „pyskowaniu”,
czego mieliby się dopuszczać członkowie SM „ Janowo” w Rumi.
W opinii członków Spółdzielni, którzy śledzą wystąpienia
radnych
J.
Chmielewskiego, T. Piątkowskiego i A. Kubiny
(wszyscy związani z SM
„Janowo”), poziom obłudy
w ich wypowiedziach jest
porażający.
Warto więc przypomnieć
, jak wygląda w rzeczywistości kultura obrad podczas Walnych Zgromadzeń
w SM „Janowo” w Rumi.

„Władza” wie lepiej

Członkowie SM „Janowo” w Rumi mają prawo
podczas corocznych Walnych Zgromadzeń zadawać
pytania członkom Zarządu
i Rady Nadzorczej oraz domagać się pełnych, wyczerpujących i wiarygodnych
wyjaśnień. W SM „Janowo”
jednak, korzystanie przez
członka z tego prawa, uznawane jest jako atak na „władze spółdzielni”. Ta „władza” , przyzwyczajona przez
30-lecie do tego, że wszyscy
potulnie wysłuchują tego,
co „ona” do nich mówi, nie
może pogodzić się z tym, że
może być inaczej.
Ta „władza” chciałaby spółdzielców „trzymać
krótko” , bo dla niej najlepszy członek to członek bierny, wierny, o nic nie pytający, posłusznie wykonujący wszystkie polecenia i decyzje. Według tej „władzy”
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członek spółdzielni ma tylko
obowiązki, a żadnych praw,
a tak nie jest.

Nie pozwolimy się obrażać

Wielu spółdzielców doświadczyło zwłaszcza podczas zebrań, a ostatnio
Walnych Zgromadzeń bezczelności, kłamstw, niewybrednych ataków, upokorzeń ze strony niektórych
uczestników tych zebrań,
przy pełnym milczącym
poparciu Zarządu i Rady
Nadzorczej (10 na 11 jej
członków), radczyni prawnej Spółdzielni i przewodniczących WZ, tylko dlatego, że nie godzili się z
„suchym” odczytywaniem
sprawozdań czy biernym
wysłuchiwaniem nie zawsze rzetelnych wystąpień
członków Rady Nadzorczej
lecz chcieli wiedzieć więcej.
„Panie i panowie władza” winni w końcu uświadomić sobie, że spółdzielcy
to nie stado bezmyślnych
baranów, które można
przepędzić z pastwiska na
pastwisko, według własnej
woli. To nie pańszczyźniani, niepiśmienni chłopi,
których można zmusić do
bezwzględnej
uległości,
prezentując polustracyjne
laurki, czy mądrze brzmiące certyfikaty.

Upokorzenia i ataki

Wachlarz
inwektyw,
którymi posługują się
schlebiający Zarządowi i
Radzie Nadzorczej uczestnicy Walnych Zgromadzeń
wobec aktywnych spółdzielców jest szeroki: od
„oszołomów i oszołomek”,
poprzez „zamknij się babo
stuknięta”, „wariatka jakaś”, „psychicznie chora”,
„powinna się leczyć”, „do
garów” itd. Jednym słowem „pełna elegancja” na
spółdzielczym
zebraniu
godna certyfikatów, posiadaniem których chlubi
się Zarząd, a przytakuje
mu 10 osób z Rady Nadzorczej.

Podsumowując, można
powiedzieć: „pełna kultura” w Domu Kultury
SM „Janowo” w Rumi .
Jednak takiej „kultury”
członkowie
Spółdzielni
akceptować nie będą i nie
chcą jej opłacać!

Wszystko można sprawdzić

To co piszemy o znieważaniu członków jest do zweryfikowania, ponieważ WZ
jest nagrywane przez spółdzielnię. Natomiast jakichkolwiek obelżywości trudno szukać w wygładzonych
protokołach z WZ, mimo iż
są one ważnym dowodem
w sporach o ochronę dóbr
osobistych (zniesławienie),
do czego w tym przypadku
doszło.
Wobec powtarzających
się sytuacji obrażania aktywnych spółdzielców na
zebraniach, będą się oni domagać od Zarządu obecności na przyszłych Walnych
Zgromadzeniach przedstawicieli Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, w
którym SM „Janowo” - jak
dotychczas - jest zrzeszona.
Jest to możliwe w świetle
paragrafu 72 ust. 3 Statutu Spółdzielni.
Obecność przedstawicieli Związku bez wątpienia
wpłynie na bardziej kulturalny i spokojny przebieg
zgromadzeń, a członkom
Spółdzielni pozwoli na bezstresowe i w pełni aktywne
uczestnictwo w obradach.

Każdy głos się liczy

Od 20 lat mamy w kraju demokrację i choć demokracja to wola większości, nie zmienia to faktu, że
głos jednego członka też się
liczy. Znalazło to potwierdzenie w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w
Gdańsku z 31 maja 2007
r. dotyczącym 51. budynkowej nieruchomości M-I
o treści : „ …dopuszczenie
przez ustawodawcę możliwości zaskarżenia uchwał

spółdzielni przez każdego
jej członka jest konstrukcją
umożliwiającą ochronę pojedynczych członków w sytuacji, gdy większość przegłosuje uchwałę, która narusza interesy tego członka
i stanowi dyktaturę większości.
Nadmienić również należy, iż wola większości członków zebrań grup
członkowskich nie upoważnia zarządu spółdzielni do realizowania uchwał
sprzecznych z prawem i interesem spółdzielców”.

„Wygrały oszołomy”

Upór „oszołomów” doprowadził ostatecznie do
tego, że każdy członek SM
„Janowo” może, zgodnie
ze swoją wolą, uwłaszczyć
się, tzn. stać się notarialnym właścicielem swojego
mieszkania i współwłaścicielem
nieruchomości
wspólnej tj. części wspólnej
budynku i gruntu działki,
na której posadowiony jest
budynek, w którym zamieszkuje.
Tak więc, dzięki „oszołomom” członkowie SM
„Janowo” - jako właściciele mieszkań - mają realną

możliwość kontroli Zarządu i decydowania o wspólnym mieniu, co stanowi
istotę własności.
Na dzień 31.12.2009 r.
SM „Janowo” 52 procent
wszystkich mieszkań , stanowiły mieszkania o statusie odrębnej własności.
Zanim jednak do tego
doszło, trzeba było pokonać
wiele przeszkód. Przez cały
czas członkowie byli „karmieni” informacjami na łamach spółdzielczego dwutygodnika „Nasze Sprawy”,
że nie warto się uwłaszczać, że to jest niekorzystne, że to przyniesie tylko
straty i wielu innymi propagandowymi hasłami na
potrzeby „ spółdzielczej
władzy”, która po prostu
nie toleruje członków Spółdzielni „Janowo” jako właścicieli.

Batalia o uwłaszczenia

Warto zatem, aby członkowie Spółdzielni wiedzieli, że bój o własność mieszkań trwał od 2003 r. i zakończył się ostatecznie w
2008 r.
Zarząd SM „Janowo” w
Rumi zobligowany ustawą
z 15 grudnia 2000 r. (weszła w życie 24. 04.2001 r.)
do wdrożenia uwłaszczenia, od samego początku
bojkotował tę ustawę, mnożąc kolejne przeszkody,
zniechęcające do uwłaszczenia się. W uchwale podjętej we wrześniu 2003 r.
próbował narzucić uwłaszczającym się członkom, wy-

sokie opłaty za docieplenie
budynków. Sprawa wniesiona do Sądu Rejonowego w Wejherowie przez jednego członka W. Różyckiego, zakończyła się wygraną
spółdzielcy z korzyścią dla
ponad 3.500 członków SM
„Janowo”, których te dopłaty miały dotyczyć.
Następna przeszkoda próba ustanowienia przez
Zarząd 51. budynkowej
nieruchomości, wypaczająca sens uwłaszczenia - została ostatecznie usunięta wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z marca 2008 r., po 29 miejscach
sporu sądowego, na co zdecydowało się jedynie dwoje
członków Spółdzielni.

Spółdzielcze własnościowe
to nie własność

Mieszkanie
spółdzielcze własnościowe nie jest
własnością członka spółdzielni, jest to jedynie tzw.
ograniczone prawo rzeczowe do mieszkania. Członku Spółdzielni - nie polegaj
na „niby” własności, złóż
wniosek o odrębną własność swojego mieszkania
i skorzystaj z obowiązującej ustawy. Nie czekaj, aż
sprzątną Ci ustawę sprzed
nosa i zmienią korzystne dla Ciebie przepisy tej
ustawy.
Intensywne
„zabiegi”
przeciwników uwłaszczenia nasiliły się szczególnie
w ostatnim czasie.
Danuta Michalczewska
Elżbieta Różycka

INWESTYCJE
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Rosną nowe sale dziesiątki
Podstawowe prace przy tej inwestycji mają zakończyć się w ciągu najbliższych tygodni. Wszystko ostatecznie
będzie gotowe – włącznie z salą gimnastyczną - w marcu przyszłego roku, ale
dzieci skorzystają z nowych sal jeszcze
w tym. Meble dla „zerówkowiczów” są
już zamawiane.
Jak co roku lato jest
okresem, w którym część
prac w szkołach można
prowadzić wykorzystując
nieobecność dzieci. Tak
jest też w tym roku. Trwa
rozbudowa szkoły ekologicznej, w szóstce i dziewiątce w kilku salach są
odnawiane podłogi.
Prace są prowadzone
również w przedszkolach i
gimnazjach. W G1 i jednocześnie w G2 remontowane
są kuchnie. SP 10 to jedna
z poważniejszych inwestycji, na które Rada Miasta
przeznaczyła pieniądze, bo
w tym przypadku chodzi o
budowę sali gimnastycznej, ale zanim roboty się
rozpoczęły, nie obyło się
bez problemów.

Przetargów było kilka

Trzy lata temu został
ogłoszony konkurs na koncepcję rozbudowy, a potem
przygotowano
dokumentację techniczną. Wreszcie
pod koniec 2008 roku został ogłoszony przetarg, ale
z powodu protestów wykonawców unieważniono go.
Jeszcze raz wykonano
dokumentację
rozbudowy i jeszcze raz ogłoszono przetarg... i znowu go
unieważniono. Tym razem
z powodu otrzymania dofinansowania – trzeba było

zmienić warunki płatności. Mimo kolejnych zmian
główne prace na terenie
szkoły zakończą się tego
lata.
Reszta inwestycji będzie realizowana aż do
marca. Dlaczego? - Dostaliśmy dofinansowanie 1,5
mln, z czego 1,3 mln zł na
2011 rok – tłumaczy burmistrz. W przyszłym roku
będą więc robione już tylko drobne prace wykończeniowe.

Rozbudowa za 5 mln zł

Po odrzuceniu czterech
ofert z trzech pozostałych
wybrano firmę Wasko, która zaproponowała rozbudowanie szkoły za niewiele
ponad 5 mln 380 tysięcy zł
(podstawowym kryterium
była cena).
- Wybrana oferta była
najtańsza, a wykonawca
dostarczył w wyznaczonym
terminie brakujące dokumenty, więc spełnił wszystkie wymagania – poinformował referat zamówień
publicznych UM Rumia.
Od podpisania umowy
na rozbudowę SP 10 niedługo minie rok.
Wykonawca musiał najpierw wyburzyć schody i
pogłębić fundamenty, aby
dopiero potem rozpocząć
prace budowlane, razem

z kanalizacją deszczową i
instalacją gazu oraz centralnego ogrzewania. Już
wkrótce dzieci będą miały
salę gimnastyczną z zapleczem z prawdziwego zdarzenia, świetlicę i bibliotekę, a „zerówki” dwie nowe
sale na zajęcia.

Zajęcia

- Dzieciaki mają korzystać z sal już w tym roku.
Meble są już zamawiane
i od września będą miały
zajęcia w nowej części - powiedział nam na początku
tygodnia pracownik, który
dyżurował w szkole. W placówce nie było nikogo kompetentnego, kto mógłby
przekazać więcej szczegółowych informacji – dyrektor
i zastępca wzięli urlop w
tym samym czasie.
DG.

Mimo upalnego lata na budowie przy Szkole Podstawowej nr 10 cały czas trwają
prace. Zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz nowych budynków.

Fot. A. Kuczmarska

Rondo już gotowe
Ponad dwa tygodnie,
a dokładnie 18 dni zostało do uroczystego
poświęcenia
nowego
ronda im. Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego. Na
rondzie dobiegają końca
prace porządkowe, bo
sama inwestycja została
już zakończona.
Na środku zostaną zamontowane trzy duże tablice, stanowiące zarówno
formę oznakowania, jak i

artystyczną oprawę tego
szczególnego miejsca (pisaliśmy o tym szeroko w poprzednim wydaniu „Gazety
Rumskiej”). Tablice autorstwa rumskiego rzeźbiarza,
Eugeniusza Lademanna,
będą przypominały flagi, a
jednocześnie w swojej symbolice będą nawiązywały
do fragmentów samolotu.
Uroczyste poświęcenie tego
miejsca zaplanowano na 8
sierpnia.

Rondo u zbiegu ulic
Gdańskiej i Dębogórskiej
zostało zbudowane przez
miasto przy udziale finansowym inwestora pobliskiego Osiedla Królewskiego.
Dzięki inwestycji poprawi
się komunikacja w tej części
miasta. Kierowcy uzyskają
wygodne i bezpieczniejsze
połączenie komunikacyjne
Janowa i Starej Rumi.
AK.
Fot. Anna Kuczmarska
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Zachwycił się muzyką, kulturą, językiem i krajobrazami Szkocji

Szkocki dudziarz rodem z Rumi
Kilka lat temu podczas spaceru z dziewczyną w Gdyni
zobaczył grupę Szkotów, grających na dudach. Ich dźwięk
i układająca się z tych dźwięków muzyka zachwyciła Mariusza Kleina tak bardzo, że od tej chwili wiedział, co chce
robić w życiu. Na spełnienie marzeń o graniu na dudach
szkockich nie musiał wcale długo czekać. Dzisiaj, w tradycyjnym stroju z kiltem w kratę 25-letni rumianin wygląda
jak prawdziwy Szkot i pięknie gra na dudach.
Kilka miesięcy po spotkaniu ze Szkotami w Gdyni, Mariusz Klein wyjechał
z Rumi do znajomych do
Anglii. Znalazł tam pracę i wkrótce kupił wymarzony instrument. Dudy
kosztują sporo, od kilku
do kilkudziesięciu funtów
brytyjskich. Za tę kwotę
można kupić samochód,
ale wysoka cena nie zraziła
Mariusza Kleina, który zaczął sam uczyć się trudnej
sztuki gry na dudach. Tym
trudniejszej, że młody rumianin nie uczył się wcześniej gry na żadnym innym
instrumencie.

Przyspieszona nauka

- Trudność polega m.in.
na tym, że palcami trzeba przykrywać i odkrywać
otwory, tak jak w grze na
drewnianej fujarce, a jednocześnie
wdmuchiwać
powietrze do worka tak,
aby utrzymywać cały czas
stabilne ciśnienie – tłumaczy pan Mariusz. – Trzeba
umieć czytać nuty i uczyć
się ich na pamięć, ponieważ
na szkockich dudach gra
się stojąc albo maszerując.
Nie ma więc możliwości patrzenia w nuty.
W opanowaniu tej sztuki
pomógł Jock Lanodon, poznany w Anglii Szkot. Dzięki niemu Mariusz Klein nauczył się grać na dudach w
ciągu kilku miesięcy, podczas gdy normalnie nauka
trwa siedem lat.

Oficjalny dudziarz
Trowbidge

- Byłem zdeterminowany
i ambitny, a poza tym gra na
dudach stała się moją pasją.
Dlatego tak szybko poznałem jej tajniki – wyjaśnia
pan Mariusz. – mieszkając
cały czas w mieście Trowbridge w Anglii, dostałem
się do typowego szkockiego
zespołu Caledonian Pipes
and Drums, gdzie obok dud
są też inne instrumenty.
Szkoliłem się dalej pod kierunkiem majora Johna mac
Donalda. Gościnnie wystę-
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powałem w 19 Regimencie
Szkockim (formacja wojskowa) w Larkhill.
Wcześniej pan Mariusz
wydał kolejne kilka tysięcy funtów na specjalny
ubiór – mundur szkocki,
oczywiście z nieodłącznym
kiltem w kratkę. Oprócz
niego dysponuje cywilnym
strojem, w którym gra na
różnych uroczystościach w
Trowbridge. Razem ze starszym kolegą Kevinem Gill
są oficjalnymi dudziarzami
w tym mieście, dbającymi o
oprawę muzyczną ważnych
ceremonii.

Zagrało sześć tysięcy
dudziarzy

Najprzyjemniejsze
w
działalności dudziarza jest
udział w imprezach muzycznych, na które zjeżdżają się zespoły z Europy lub ze świata. Zawsze
wtedy jest taki moment, że
kilkaset muzyków gra na
dudach razem, a efekt jest
imponujący.
- Na mistrzostwa Świata
i Europy w Glasgow, największym mieście Szkocji,
zjeżdżają dudziarze z całego świata, a jest ich sporo
m.in. w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Zdarzyło się, że jednocześnie
zagrało na dudach sześć
tysięcy muzyków i to chyba
było dla mnie największe,
niezapomniane przeżycie
– wspomina pan Mariusz.
– Nieco mniej, ale kilkuset
dudziarzy grało w Edynburgu, gdzie na Edinburgh
Military Tatoo spotkały się
wszystkie szkockie regimenty.

Melodyjny język

Mariusz Klein interesuje się nie tylko muzyką
i graniem na tradycyjnym
szkockim instrumencie, ale
też szeroko pojętą kulturą
Szkocji. Podziwia m.in. język szkocki, zupełnie inny
od angielskiego, bardziej
melodyjny, ale o wiele
trudniejszy. Rumianin ma
nadzieję, że kiedyś się go

nauczy. Trochę słów i zwrotów już miał okazję poznać.
Bardzo ciekawy jest też
taniec szkocki – high land
dance.
- Od trzech lat mieszkam w Anglii, ale często
bywam w Szkocji i poznaję
ten piękny kraj coraz lepiej
– mówi M. Klein.
Pan Mariusz bywa także
w Rumi, gdzie ostatnio grał
na ślubie swoich przyjaciół.
O tym, jak w szkockim stroju zagrał na dudach w kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego pisaliśmy w poprzednim wydaniu gazety.
Przyjeżdża, żeby spotkać
się z rodzicami w domu na
rumskim Lotnisku, a także
z koleżankami i kolegami,
których ma w naszym mieście wielu. Mieszkał tu od
urodzenia, chodził do szkół
podstawowych nr 6 i nr 1.
- Może kiedyś wrócę do
Polski i założę własny zespół – zastanawia się dudziarz. - Są już u nas takie grupy, najbardziej znana działa w Częstochowie.
Najpierw jednak chcę dalej się uczyć gry na dudach,
a także musztry szkockiej,
dzięki czemu mam szansę
za kilka lat osiągnąć stopień majora. To stopień
wojskowy, ale też najwyż-

Mariusz Klein w stroju cywilnym, w towarzystwie drugiego dudziarza oraz
mistrza ceremonii i członka władz miejskich podczas rocznicowej uroczystości w Trowbridge, poświęconej poległym żołnierzom.
szy stopień wtajemniczenia
jeśli chodzi o opanowanie
instrumentu i umiejętności
muzyczne. Major to mistrz
dudziarzy, cieszący się poważaniem i szacunkiem.
Anna Kuczmarska

Koza, a nie kobza

Dudy to instrument znany również w Polsce, zwłaszcza w Wielkopolsce, ale też innych regionach. Wiele osób
mylnie nazywa dudy „kobzą”. Tymczasem dudy i kobza
to dwa zupełnie inne instrumenty. Dudy składają się z
worka z wieloma piszczałkami, wydającym przenikliwe
dźwięki, zaś kobza jest instrumentem strunowym, rodzajem lutni, występującym m.in. w Rumunii, na Węgrzech i na Ukrainie (kobza była ulubionym instrumentem ukraińskich Kozaków). Mylenie tych instrumentów
wzięło się z faktu, iż dudy podhalańskie noszą nazwę
„koza”.

Bez bielizny

To prawda, a nie żart, że prawdziwi Szkoci nie noszą
pod kiltem bielizny. Taka jest narodowa tradycja. Dlatego gdy np. Szkotowi rozwiąże się but na ulicy, prosi
kogoś o zawiązanie, bo sam nie powinien się schylać.
Podobno może zwrócić się o pomoc w tej sprawie do policjanta.

Mariusz w mundurze szkockiego regimentu przed
kościołem w Rumi, gdzie 10 lipca zagrał na ślubie
przyjaciół.
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Zabytki, krajobraz i… ślady Jana Bosko

RUMIANIE PODRÓŻUJĄ - WŁOCHY

Wyjazd do Włoch „Śladami św. Jana Bosko” dostarczył mi nie tylko wspaniałych wrażeń turystycznych, ale też przeżyć duchowych. Po pierwsze, ze względu na wspaniałą postać św. Jana i odwiedzenie miejsc z nim związanych, a
po drugie z powodu ostatniego bezpośredniego spotkania z Janem Pawłem II,
którego miałam szczęście widzieć kilkakrotnie – mówi Jolanta Król, menadżer
imprez w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi.
Dwutygodniową wycieczkę, czy raczej pielgrzymkę
„Śladami św. Jana Bosko” zorganizowało kilka lat temu Salezjańskie
Liceum Ogólnokształcące
w Rumi, a pani Jolanta,
związana od wielu lat ze
Stowarzyszeniem SALOS,
miała możliwość pojechania
razem z młodzieżą i pracownikami tej szkoły.

Mediolan, Turyn, Rzym

- Na trasie było wiele wspaniałych miejsc, od
miejscowości Becchi w górach Piemontu, gdzie urodził się Jan Bosko, przez
niedaleki Turyn, gdzie
uczył się i pracował, po
Asyż, Florencję i Rzym –
wspomina Jolanta Król.
– Odwidzieliśmy też
piękny i nowoczesny Mediolan z najbogatszą ulicą
mody, pełną eleganckich
sklepów, ale też prowadząca do wspaniałej katedry
mediolańskiej.
Byliśmy również w katedrze w Turynie, gdzie
znajduje się grób św. Jana
Bosko oraz w domu, gdzie
w myśl idei realizowanej
przez założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego,
obok kleryków i księży
mieszka młodzież, mająca
trudne warunki życiowe i
problemy rodzinne.

Urokliwy Asyż

Pani Jola była wówczas
we Włoszech po raz pierw-

szy i jak na razie jedyny.
Tak jak wszyscy turyści i
pielgrzymi odwiedzający
słoneczną Italię, zachwyciła się jej krajobrazem oraz
starą architekturą.
- Przepięknie było m.in.
we Florencji, ale najbardziej zafascynował mnie
Asyż, związany z postacią
św. Franciszka. To nieduże miasto ma szczególny
urok – mówi uczestniczka
wycieczki.
Ponieważ rumianie nocowali w placówkach salezjańskich, nie tylko zwiedzali, ale również brali
udział w rozgrywkach
sportowych w różnych
dyscyplinach.
Nie brakowało więc
okazji do zabawy i emocji,
ale również do wzruszeń.
Choćby takich, jak podczas
wizyty na Monte Cassino...

szedł na zawsze… Castel
Gandolfo to zachwycające
miejsce, położone zaledwie
30 km od Rzymu, pośród
gór i w pobliżu jeziora. Z
pewnością warte odwiedzenia podczas wypraw do
Włoch. Nie można również
pominąć Rzymu – wiecznego miasta z jego licznymi
zabytkami i atrakcjami.
- Ten wyjazd, choć nie
jedyny w moim życiu, wywarł na mnie silne wrażenie, podobnie jak późniejsza pielgrzymka do Ziemi
Świętej – mówi J. Król. –
Czuję się silnie związana
z salezjanami, nie tylko
tutaj w Rumi.

W dzieciństwie mieszkałam w Lubinie na Dolnym
Śląsku, gdzie dorastałam
w parafii salezjańskiej. Podziwiam dzieło św. Jana
Bosko i dlatego tak bardzo pragnęłam podążyć do
Włoch jego śladami. Bardzo się cieszę, że mi się to
udało.
Pani Jolanta odwiedziła również wiele innych
zakątków Europy, m.in.
Niemcy, Francję, Hiszpanię i Grecję, Szwecję, Węgry i Bułgarię. Była także
w Wilnie i we Lwowie, oba
te miasta poleca innym
polskim turystom.
AK

Fragment pięknej katedry w Mediolanie.

Wzruszające spotkanie

- Jeszcze większe wzruszenia i przeżycia czekały
nas w Castel Gandolfo,
letniej rezydencji papieskiej, gdzie byliśmy na
audiencji u Ojca Świętego
– mówi Jolanta Król.
– Jan Paweł II był już
bardzo chory, ale bardzo
się starał przyjąć nas serdecznie. Widząc go w takim stanie, schorowanego
i cierpiącego, jeszcze bardziej przeżyłam to ostatnie
już spotkanie z Papieżem.
Niecały rok później od-

Katedra w Turynie - miejsce pochówku św. Jana
Bosko.

W jednej z miejscowości w górach Piemontu urodził się Jan Bosko.

W tym domu w Turynie mieszkają m.in. klerycy, ale
też trudna młodzież.

Jolanta Król na tle ruin najstarszych murów rzymskich.
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OPINIE, PORADY

Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7
(wybrane wydziały)
Biuro Obsługi Mieszkańców
58-679-65-67, 58-679-65-49
Sekretariat Burmistrza
679-65-00
Wydział Urbanistyki
i Architektury
58-679-65-63, 58-679-65-83
Referat Podatków i Opłat
58-679-65-19
Wydział Spraw
Obywatelskich
58-679-65-28 0
58-679-65-77 0
58-679-65-04
Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa
58-679-65-68
58-679-65-81
58-679-65-06
Referat Gospodarki
Nieruchomościami
58-679-65-24
58-679-65-16
Wydział Polityki
Gospodarczej,
Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska
58-679-65-03
58-679-65-11
58-679-65-61
Wydział Inżynierii
Miejskiej
58-679-65-20
58-679-65-66
Wydział Edukacji
Kultury i Sportu
58-679-65-12
58-679-65-18
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Zdaniem Czytelników

Brakuje znaków drogowych
Mieszkańcy ulicy Mostowej w dzielnicy Stara
Rumia doczekali się niedawno nowej asfaltowej
nawierzchni oraz chodników. Ulica zmieniła się
nie do poznania, a komfort jazdy samochodem
tą trasą zdecydowanie
się poprawił. Okazuje
się jednak, że kierowcy
nie do końca wiedzą jak
poruszać się po skrzyżowaniu ulic Mostowej z
Kościelną. W telefonach
do redakcji mieszkańcy
sygnalizują, iż problem
polega zarówno na słabej widoczności, jak i
braku oznakowania.
Część kierowców przyjmuje, że ulica Mostowa jest
ulicą z pierwszeństwem
przejazdu, część natomiast
uznaje, iż jest to skrzyżowanie dróg
równorzędnych.
- Brak odpowiedniego
oznakowania tych ulic może
stać się przyczyną kolizji –
stwierdził nasz Czytelnik,
który często porusza się tą
trasą. – Skrzyżowanie ulic
Mostowej i Kościelnej stało
się niebezpiecznym miejscem, w którym już dochodziło do stłuczek.
- Każdy kierowca zna
przepisy kodeksu drogowego i doskonale wie, że
jeżeli znaki drogowe nie
stanowią inaczej, obowią-

Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka RatowniczoGaśnicza
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

Nie wszyscy kierowcy wiedzą, jak się poruszać na tym skrzyżowaniu w Starej
Rumi. Jest skrzyżowanie równorzędne.
Fot.: Marta Dybikowska
zuje zasada pierwszeństwa
prawej strony, więc tak naprawdę nawet na tym nieoznakowanym skrzyżowaniu wszystko powinno być
jasne – mówi mł. aspirant
Anetta Potrykus, oficer
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
– Niestety, wiele osób jeździ
„na pamięć” albo według
jakiś trudno zrozumiałych
zasad. To oczywiście niedopuszczalne. Każdy kierow-

ca ma obowiązek dbania
o własne bezpieczeństwo
i bezpieczeństwo innych
użytkowników drogi. W razie kolizji lub wypadku nie
można się tłumaczyć niewiedzą albo brakiem znaków drogowych.
W Wydziale Inżynierii
Miejskiej Urzędu Miasta
w Rumi dowiedzieliśmy się
ponadto, że wspomniane
skrzyżowanie znajduje się
w strefie ograniczonej

prędkości do 30 km na
godzinę. W takich strefach, a jest ich w Rumi
kilka, wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi i
obowiązuje na nich zasada
pierwszeństwa
pojazdów
znajdujących się po prawej
stronie. Skrzyżowania w
strefach ograniczonej prędkości nie wymagają oznakowania.
Marta Dybikowska, AK

Po alkoholu nie wolno jechać nawet bryczką
Antoni K. jechał rowerem pod wpływem alkoholu. Wcześniej wypił kilka piw
wraz z kolegami. Po zatrzymaniu przez policję okazało się, że miał blisko dwa
promile alkoholu we krwi. Odebrano mu prawo jazdy, mimo iż nie prowadził
samochodu, a jedynie rower. Niedługo do sądu skierowany zostanie akt oskarżenia. Antoni K. chciałby wiedzieć, co może grozić mu za popełnione przestępstwo. Dotychczas uważał, że tylko prowadzenie samochodów pod wpływem alkoholu jest zabronione.
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popełni przestępstwo, za
które zostanie ukarany.
Ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia,
gdy zawartość alkoholu
we krwi przekracza 0,5
promila lub zawartość
alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego
powietrza
przekracza
0,25 mg. Poniżej tych
wartości czyn nie jest
przestępstwem, a jest
wykroczeniem.
W opisanym przypadku Antoniemu K. grozi

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

PRAWNIK RADZI

Przestępstwem
jest
prowadzenie w stanie
nietrzeźwości tak pojazdów mechanicznych w
ruchu lądowym, wodnym
i powietrznym, jak i prowadzenie innych pojazdów na drodze publicznej
lub w strefie zamieszkania. Jeżeli więc ktokolwiek będzie jechał rowerem, albo nawet bryczką
zaprzężoną w konie po
drodze publicznej, a będzie znajdował się w stanie nietrzeźwości, także

WAŻNE TELEFONY

kara grzywny lub ograniczenia wolności, a nawet
pozbawienia wolności do
jednego roku.
Jednocześnie
sąd
może sięgnąć po środek
karny w postaci zakazu
prowadzenia
pojazdów
mechanicznych, mimo iż
Antoni K. prowadził nie
pojazd mechaniczny, a
rower. Wymiar kary, jak
i zastosowane ewentualnie środki karne będą
zależały od okoliczności sprawy, a odebranie

prawa jazdy uzależnione
będzie od uznania przez
sąd, czy zachodzi taka
konieczność.
Jeśli sąd uzna, iż
względy bezpieczeństwa,
jak i względy wychowawcze za tym przemawiają,
wówczas może zakazać
prowadzenia
pojazdów
na okres od roku do lat
dziesięciu.
Podstawa prawna:
art. 178a, 42 i 43
kodeksu karnego.

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
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
58 672-44-56

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.

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

ROZMAITOŚCI
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Co pijemy w upalne lato?
W upały, co tu ukrywać, zimne piwo ma wielkie powodzenie. Obok znanych marek tego napoju, w sklepach coraz
częściej możemy kupić piwa regionalne, o mało znanych,
nowych nazwach, takich jak „Ciechan”, czy „Porter”.
Czy to oznacza odrodzenie się tradycji piwowarskich w Polsce? Piwa regionalne są coraz
popularniejsze – mówi
Przemysław Radecki,
właściciel sklepu „Alkohole Świata” przy ulicy
Piłsudskiego 52 w Rumi.
Już jakiś czas temu w
sklepach zaczęły pojawiać
się różne gatunki piwa regionalnego.
Jednak tradycja piwowarska trwa w Polsce
dość długo. Już w 1629
roku powstał jeden z
pierwszych browarów –
„Browar Książęcy” w Tychach, z którego wywodzą
się takie marki jak: Dębowe Mocne, Tyskie Gronie,
Tyskie Książęce, Wojak,
czy Pilsner Urquell. Najwięcej fabryk piwa po-

wstało w XIX wieku, tak
jak na przykład „Browar
Ciechan”, którego wyroby
poleca w swoim sklepie
pan Przemysław. W Polsce jest wiele gatunków
piwa: żytnie, pszeniczne,
jęczmienne, piwa z miodem, ostatnio coraz bardziej popularne – wylicza.
Praktycznie każdy region w naszym kraju zajmuje się piwowarstwem,
wszędzie można znaleźć
regionalne browary. Jednak w produkcji piwa
przoduje aktualnie Wielkopolska.
„Nowe” piwa, bo regionalne wyroby są w sklepach monopolowych nowością, cieszą się dużym
powodzeniem, nie tylko
wśród smakoszy trunku.
– Teraz każdy może

spróbować dobrego, starannie
produkowanego
piwa. Owszem są droższe,
bo niepasteryzowane, ale
ceny nie są dużo wyższe,
a spróbować warto – zachwala właściciel „Świata
Alkoholi”, w którym znajdują się piwa z ponad 15
browarów z całej Polski.
– Największym zainteresowaniem cieszą się
piwa Ciechan, Kormoran,
Fortuna, Amber i Cornelius. Panie chętniej kupują piwa słodkie – Wiśnie
w Piwie lub Miodne.
W
okresie
wakacji,
zwłaszcza przy ładnej pogodzie, nieco wzrasta zainteresowanie, a co za tym idzie
poziom sprzedaży piwa.
Niektórzy kupują znane już
marki, inni próbują nowych.
– mówi pan Przemysław.

Piwo jest napojem izotonicznym, jego ciśnienie
osmotyczne jest podobne
do ciśnienia osmotycznego
krwi, dlatego doskonale
gasi pragnienie. Alkohol
(ok. 5% obj w piwie) jest
jednym z ważniejszych
składników. W organi-

zmie wchłaniany jest bezpośrednio i natychmiast
przetwarzany w energię,
przez co również wzmaga
apetyt.
Regionalne piwa to
duża gratka dla smakoszy, a także szansa na
poznanie nowych smaków

dla amatorów tego napoju.
Jest w czym wybierać,
ponieważ na rynku dostępne są piwa o różnym
składzie oraz smaku. Należy jednak pamiętać, że
nadmierna ilość alkoholu
nigdy nie jest wskazana.
Tekst sponsorowany

REGULAMIN
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia
(…)
ROZDZIAŁ 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku
na terenie nieruchomości
§4
Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania
na jej terenie czystości, porządku oraz należytego stanu
sanitarno-higienicznego, poprzez:
1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do
zbierania odpadów komunalnych,
2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku jej braku,
3. wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię
ścieków,
4. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i gromadzenie nieczystości ciekłych
zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
5. uprzątanie błota, śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego ,
6. realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
§5
Posiadacze odpadów obowiązani są do korzystania z pojemników segregacyjnych i worków do segregacji, zgodnie
z ich przeznaczeniem.
§6
Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego
uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników przylegających do nieruchomości.
Obowiązek uprzątnięcia terenów, o których mowa w ust.1,
ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez:
1. odgarnięcie śniegu i lodu na skraj chodnika, w miejsce
nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów; za-

kazuje się odgarniania śniegu i lodu na jezdnię.
2. podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek, popiół lub
inne materiały użyte do tych celów, należy uprzątnąć z
chodnika po ustaniu przyczyn ich użycia.
§7
1. Mycie samochodów poza myjniami, może się odbywać jedynie na terenie utwardzonym, z którego powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych w sposób umożliwiających ich usunięcie. Dopuszcza się odprowadzanie
ścieków do kanalizacji deszczowej po uprzednim ich przejściu przez separator i piaskownik. Ścieki nie mogą być
bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do
ziemi, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dopuszcza się mycie samochodów osobowych na terenach nie służących do użytku publicznego, nie spełniających warunków określonych w ust. 1, pod warunkiem stosowania czystej wody bez detergentów, przy czym nie może
ono powodować uciążliwości dla innych osób korzystających
z danej nieruchomości lub nieruchomości sąsiedniej.
3. Zabrania się mycia samochodów w odległości mniejszej
niż 10 m od cieków wodnych.
§8
Drobne naprawy i regulacje pojazdów poza warsztatami
samochodowymi są dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie są
uciążliwe dla osób korzystających z danej nieruchomości i
nieruchomości sąsiednich oraz dla środowiska (emisja hałasu, spalin, powstawanie odpadów niebezpiecznych, itp.).
§9
Umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów dopuszcza się tylko w miejscach i na urządzeniach do tego
celu przeznaczonych, za zgodą ich właścicieli.
§ 10
Zabrania się malowania grafitti poza wyznaczonymi do
tego celu ścianami.

§ 11
1. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, na
których powstają odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli.
2. W przypadku stwierdzenia faktu określonego w ust. 1,
właściciel nieruchomości, winny nieprzestrzegania zakazu, zobowiązany jest do ustawienia dodatkowego pojemnika na odpady komunalne na swojej nieruchomości, ponad
normę określoną w § 15.
§ 12
Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących lub wybuchowych.
§ 13
Zabrania się spalania odpadów w pojemnikach i kontenerach.
§ 14
Zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz
w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierającego substancji niebezpiecznych.

Nowy regulamin
W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy druk kolejnych
rozdziałów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia”, który w nowej zmienionej
wersji wszedł w życie 6 lipca br. Za tydzień rozdział 3,
dotyczący rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.
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Nie tylko morze
Rumscy artyści: Alfons Zwara

Wchodząc do domu
pana Alfonsa Zwary, nie
mam wątpliwości, że mijam progi wyjątkowego
artysty. Obrazy zdobią
bowiem każdą ścianę,
nie licząc tych starannie
poukładanych w pracowni oraz bloczków z grafikami. W powietrzu unosi
się zapach płótna i farby.
Pan Alfons jest autorem
imponującego zbioru blisko
tysiąca obrazów. Głównie
mówi się o nim jako malarzu marynistycznym. Sam
artysta przyznaje, iż morze, okręty, żaglowce i praca rybaków należą do jego
ulubionych motywów. W
realistyczny sposób oddaje
piękno morskiego krajobrazu wraz z życiem, które toczy się u jego brzegu.
Przykładem tego jest obraz
przedstawiający
paradę
żółtych, odświętnie przystrojonych łodzi, namalowany na wystawę w Pucku
z okazji 90-tej rocznicy zaślubin z morzem.

Nie tylko morze

Jako laureat licznych nagród i wyróżnień w kraju i
za granicą za swoje największe osiągnięcie uważa fakt,
że trzy marynistyczne obrazy jego autorstwa zdobią
ścianę Centralnego Muzeum
Miasta Gdańska. Jednak zamkniecie twórczości Alfonsa
Zwary w obrębie malarstwa
marynistycznego
byłoby
krzywdzącym zaszufladkowaniem i pominięciem jego
zasług dla obrazowania i
promowania piękna kaszubskiego krajobrazu. Jak mówi
sam autor, każdy wyjazd na
kaszubską wieś jest doskonałą okazją do wyjścia w

plener i uwiecznienia naturalnego piękna:
- Najpiękniej jest malować naturę, bo ona właśnie
jest prawdziwa – mówi Alfons Zwara.
Maluje więc ukwiecone łąki, lasy, przyłapane o
świcie nad jeziorem stada
kąpiących się czapli, rozszumiane drzewa...

Wiejskie chaty

Tematem jego plenerowej twórczości jest także wiejska architektura:
skanseny, wiejskie chaty,
przydrożne kapliczki itp.
- Dla mnie największą
frajdą jest malowanie tego,
co dla mnie samego jest z
jakiegoś powodu pociągające. Kocham wszystko to,
co jest stare. W pewnym
wieku to zaczyna człowieka
interesować. Piękno brzydoty i przemijania- tłumaczy pan Zwara komentując
swoją opowieść o stylowej,
wiejskiej chacie, którą ma-

lował przez dziesięć lat,
dokumentując na obrazach
dzieje jej rozkładu, aż do
całkowitego zniszczenia.

Trudna droga

Zapytany o początki
swej przygody z malarstwem pan Alfons opowiada, iż pasja ta trwa od najmłodszych lat szkolnych po
dzień dzisiejszy.
– Nauczyciele zwrócili
uwagę na moje predyspozycje w tym kierunku. Moje
pierwsze prace były dość
prymitywne, z racji młodego wieku i braku doświadczenia. Kontakty z różnymi
artystami, których dane mi
było poznać na swojej drodze, m. in. z Henrykiem
Baranowskim, pozwoliły mi
poznać techniki profesjonalnego malarstwa. Muszę dodać, iż przyszło mi żyć w czasach, które nie zapewniały
sprzyjających warunków do
rozwoju artystycznej pasji.
Poświęcając czas głównie
pracy zarobkowej, najpierw
prowadząc
gospodarstwo
rolne, później zaś trudniąc
się jako doker w gdyńskim
porcie, oraz jako stolarz,
malowałem tylko w wolnym
czasie. Dopiero przejście na
emeryturę pozwoliło mi w
pełni oddać się ukochanej
pasji. Mogłem dzięki temu
malować od rana do wieczora, nie odczuwając przy tym
znużenia.

Najpierw jest szkic

Żadna technika malarska nie jest panu Alfonsowi Zwarze obca. Przyznaje,
że biegle włada różnymi
narzędziami począwszy od
cienkopisu, farby olejnej,
akrylu, na akwarelach
skończywszy. Powstawanie
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każdego obrazu poprzedza
szkic, nierzadko tworzony
naprędce, gdy autor urzeczony jakimś pięknym widokiem bądź zjawiskiem,
stara się uchwycić każdy
ruch i mnogość kolorów, by
potem móc przenieść je jak
najwierniej na płótno.
- Do malarstwa nie trzeba mieć przygotowaniadodaje pan Zwara, widząc
wrażenie, jakie wywierają
na mnie grafiki z różnych
plenerów, które był tak
uprzejmy mi pokazać. - To
wypływa z intelektu. Człowiek ma talent do tego i
chce to robić. Jak ze śpiewaniem. Jeśli ktoś nie ma
głosu, to mu żadna szkoła
nie pomoże. To samo z malarstwem, jeśli ktoś nie ma
predyspozycji, to nic z tego
nie wyjdzie.

Książe na obrazie

Pan Alfons Zwara, który od urodzenia mieszka w
Rumi i należy do największych artystów amatorów w
naszym mieście, jest szczęśliwy, że może poświęcać
czas bez reszty swojej największej pasji. Tym samym
nie traci ani chwili, pracując nad kolejnym swoim
dziełem i planując już następne. Artysta zdradza, że
będzie to obraz sporych gabarytów, którego tematem
ma być scena historyczna
z postacią księcia Świętopełka II Wielkiego w roli
głównej.
Przyznaje, że cieszy się,
iż jego prace dają radość
innym, oraz że jest to dla
niego źródłem największej
satysfakcji.
Tekst i zdjęcia
Agnieszka Odowska

Konserwacja pływalni dobiegła końca.

Krystaliczna woda
w rumskim basenie

Od poniedziałku, po krótkiej przerwie, znów można odwiedzać rumską
pływalnię Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Jak co roku latem odbyła się konserwacja obiektu. Wymiana
wody, czyszczenie niecki oraz inne zabiegi konserwacyjne zajęły 3 tygodnie.
Taka odnowa zwykle rozpoczyna się
po zakończeniu roku szkolnego. Sanepid po badaniach bakteriologicznych i
fizykochemicznych dopuścił basen do
użytku bez zastrzeżeń.
Jak w każde ferie i wakacje na rumskiej pływalni
organizowana jest bezpłatna szkółka pływania. Nauka przeznaczona jest dla
dzieci od 6-10 roku życia.
To dobra zabawa, a program nauki dostosowany
jest do umiejętności dzieci.
Grupa
początkująca,
uczy się podstaw zanurzania i pływania na torze o
głębokości 90 cm. Dzieci
umiejące pływać lub unosić
się na wodzie, mają zajęcia
na 2 głębszych torach. Nauka odbywa się codziennie
od poniedziałku do piątku
w trzech turnusach: 19-30
lipca, 2-13 sierpnia, 16-27
sierpnia.
Każdego dnia od 8.0012.30 jest 6 wejść co 45 minut. Po dwutygodniowym
kursie każde dziecko otrzyma dyplom oraz upominek.
Nauka jest bezpłatna, jedynym kosztem jest 2 zł za
wstęp na pływalnię.

Niebawem półmetek wakacji, media informują o
dużej liczbie utonięć na polskich kąpieliskach. Zanim
dzieci i młodzież wybiorą się
nad wodę, najlepiej sprawdzić swoje umiejętności na
pływalni, pod okiem instruktora i ratownika.
Basen to najlepsze miejsce do nauki pływania –
mówi Konrad Domański,
kierownik rumskiej pływalni
– akwen jest ograniczony, falowanie minimalne, podłoże
jest stabilne, a woda przejrzysta. Łatwo jest zauważyć
i zareagować, kiedy któreś z
dzieci sobie nie radzi.
Pływalnia przy ul. Rodziewiczówny 8, czynna
jest od 6.30 do 21.30.
Pod numerem telefonu 58 6794409 lub e-mail:
plywalnia@mosir.rumia.
pl oraz na stronie www.
plywalnia.mosir.rumia.pl
można uzyskać odpowiedź
na każde pytanie.
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Półkolonie na Zagórzu Kalendarz imprez

Dziś
przedstawiamy
kolejną formę spędzenia
letniego czasu dla dzieci.
Są to półkolonie w parafii
pod wezwaniem św. Józefa i Judy Tadeusza na
Zagórzu, odbywające się w
trzech turnusach, trwających w sumie od 19 lipca do
6 sierpnia.
W każdym z nich bierze udział 45 dzieci. Są to
uczniowie szkół podstawowych, więc ich wiek to 7-12
lat. Codziennie na uczestników czekają zajęcia, wyjazdy i zabawy.
– Pierwszy i ostatni dzień
zawsze spędzamy na miejscu, gdzie prowadzone są
gry i zabawy integracyjne,
wychodzimy na basen i organizujemy zabawy terenowe
na świeżym powietrzu. W
pozostałe trzy dni to czas odkrywania ciekawych miejsc,
głównie poza Rumią. – opowiada ksiądz Radek Chmieliński, wikariusz Parafii.

W tym roku dzieci biorące udział w półkoloniach
podczas trzech turnusów
wejdą na Kaszubskie Oko
– znaną wieżę widokową w
Gniewinie, popłyną w rejs
statkiem pirackim z portu
w Gdyni oraz zwiedzą tam
nowoczesne muzeum miasta, spędzą dzień w obozie
harcerskim w bazie w Potęgowie, a także zobaczą
repliki
prehistorycznych
potworów w „Parku Dinozaurów” w Łebie.
Uczestnicy odwiedzą też
plażę w Gdańsku-Brzeźnie,
aby oprócz tradycyjnego
plażowania, wziąć udział w
zajęciach w namiocie Politechniki Gdańskiej „EduFun”.
Ostatni dzień to zabawa na miejscu – konkurs
wiedzy o odwiedzonych
miejscach, a także konkurs
ciast przygotowanych przez
rodziców dzieci bawiących
się na półkoloniach. Każdy

turnus jest gwarancją ciekawe i bezpiecznie spędzonego czasu.
Wychowawcami pracującymi na turnusach są doświadczone, dorosłe osoby,
które odbyły kurs opiekuna
grup.
Dzieci wspaniale się bawią dzięki dobrej organizacji i starannie dobranym
atrakcjom i zabawom. Koszt uczestnictwa to
jedyne 90 zł, dzięki ofiarom
parafian i dotacjom z Urzędu Miasta.
Cena zawiera koszty
przejazdów
autokarem,
opłaty za wszystkie wstępy,
a także codzienny poczęstunek. – mówi ksiądz Radek.
Półkolonie nie są czasem zmarnowanym, to dobre dla wszystkich dzieci
spędzających wakacje w
mieście, chcących przeżyć
fantastyczne przygody w
gronie rówieśników!
A.P.

na najbliższe dni:
Turniej „dwójek” siatkarskich

27 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.

Gry i zabawy dla wszystkich

W dniach 26-28 lipca na boisku przy ulicy 1 Maja odbędą się gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy zapewniają, że każdy znajdzie coś dla siebie, więc
dobra zabawa jest gwarantowana. Spotkania będą trwać
od godziny 17:00 do 20:00.

Autokarem przez Kaszuby

30 lipca Miejski Dom Kultury organizuje autokarową
wycieczkę objazdową po ważnych obiektach historycznych
i naukowych na Kaszubach. Uczestnicy zobaczą piaśnickie
miejsce martyrologii, zwiedzą klasztor w Żarnowcu, pojadą do Odargowa i Krokowej, gdzie odwiedzą Kaszubskie
Centrum Edukacji i Muzeum, przejdą się po skansenie w
Nadolu i wejdą na „Kaszubskie Oko” – wieżę widokową
w Gniewinie, skąd podziwiać będą malownicze widoki.
Zbiórka będzie o godzinie 9:00 przy budynku MDK.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 671 07 37

Wizyta w „domu na głowie”

29 lipca Dom Kultury SM Janowo organizuje autokarową wycieczkę dla dzieci i młodzieży. W programie
między innymi: zwiedzanie muzeum Hymnu Narodowego
w Będominie oraz skansenu lokomotyw w Kościerzynie,
a także główna atrakcja – odwiedziny w sławnym domu
zbudowanym „do góry nogami” w Szymbarku.

Jarmark Kaszubski

1 sierpnia Miejski Dom Kultury organizuje imprezę plenerową na scenie letniej w parku przy ul. Starowiejskiej. Podczas festynu na uczestników czeka wiele
atrakcji, takich jak muzyka, śpiewy, konkursy, a także jedzenie. Gościem wieczoru będzie Weronika Korthals, mieszkanka Kaszub, laureatka „Szansy na Sukces”, a od 2004 roku wokalistka zespołu HA-DWA-O!
Impreza zaczyna się o godzinie 16:00 i potrwa do późnego
wieczoru.

Na sportowo

23 i 27 lipca przy Szkole Podstawowej Nr 6, przy ulicy
Sienkiewicza 30, Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo
- Wychowawczych organizuje treningi lekkoatletyczne.
Dzieci i młodzież chcąca aktywnie spędzić wakacje może
zgłosić się na boisko szkolne, aby wzmacniać swoją kondycję w towarzystwie rówieśników i doświadczonych trenerów. Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 672
45 92.
Już za tydzień opublikujemy kolejną porcję
atrakcji dla dzieci i młodzieży!
AP.

WAKACJE

To już było

Minęła prawie połowa wakacji. Czas podsumować, jak
wolny czas spędzili mieszkańcy Rumi. Przez cały czerwiec i lipiec w naszym mieście wydarzyło się dużo.
Organizacje
miejskie,
jak i parafie oraz prywatne
placówki co roku starają się
zapewnić rozrywkę nie tylko najmłodszym, ale także i
dorosłym Rumianom.

Festyny, czyli zabawa
na świeżym powietrzu

Do tej pory Miejski
Dom Kultury oraz Dom
Kultury SM Janowo zorganizowały dwa festyny.
Pierwszy, 23 czerwca, „sobótkowy” odbył się w parku
miejskim w Janowie. Dzieci mogły obejrzeć zabawny
show Rupherta i Rico –
„Clown Circus” i obejrzeć
prawdziwy sprzęt strażacki. Dla starszych uczestników imprezy organizatorzy
przygotowali koncerty zespołów: „Stromski Band”
oraz „Redlin”. Atrakcją
wieczoru był program kabaretowy Kasi Piaseckiej
z formacji „Słuchajcie”.
Natomiast 17 lipca odbyła
się Letnia Biesiada, impreza miała miejsce na scenie letniej przy Miejskim
Domu Kultury i na otaczającej ją łące.
Na gości czekały liczne
atrakcje. A gościem wieczoru był zespół NANA.

Na sportowo

Dla dzieci i młodzieży
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji przygotował wiele zajęć ruchowych, takich
jak „wakacje z tenisem”,
gry i zabawy na boiskach
„orlik 2012” pod okiem wykwalifikowanych trenerów.
Organizowane były także turnieje: turniej „piątek”
piłkarskich, „dwójek” siatkarskich, czy turniej streetball. 		
A.P.

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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W tej oraz innych rodzinach zastępczych nikt nie dzieli dzieci na nasze i cudze

Dom pod dobrym aniołem
W domu państwa Wiśniewskich w Rumi nikt nie dzieli
dzieci na nasze i cudze. Na drzwiach wejściowych wisi tabliczka w kształcie anioła z podpisem – „Dom pod dobrym
aniołem”. Pani Grażyna Wiśniewska dostała ją od jednej z
córek.
Drobna, niewysoka kobieta o pogodnych oczach
– to właśnie Grażyna Wiśniewska, witająca mnie
w progu i prowadząca do
ładnie urządzonego pokoju na piętrze.
Tam wita się ze mną
sześcioletni Maciuś, pogodny, uśmiechnięty i
bardzo
zainteresowany
moją wizytą. To ze względu na niego, półtora roku
temu, pani Wiśniewska
podjęła z mężem decyzję o
prowadzeniu rodziny specjalistycznej.

Trudne wyzwania

Maciek jest dzieckiem
niepełnosprawnym,
nie
chodzi, ma też inne poważne dolegliwości zdrowotne. Opieka nad nim
wymaga sporo wysiłku i
czasu, właściwie trzeba
się nim zajmować całą
dobę. Takie dzieci rzadko znajdują adopcyjnych
rodziców i mimo tej świadomości, pani Grażyna
podjęła trudne wyzwanie
opieki nad Maćkiem.
Wcześniej, przez kilka
lat w ramach pogotowia
rodzinnego przyjmowała
pod swój dach dzieci skierowane do niej przez sąd.
Mogła się nimi zajmować
maksymalnie przez rok i
trzy miesiące, do uregulowania ich sytuacji prawnej. W tym czasie wiele
dzieci przebywało w domu
państwa Wiśniewskich,
od maluszków do nastolatków.

Pokłady miłości

Byłam ciekawa jak
naro dził się pomysł po-

prowadzenia pogotowia
rodzinnego, a następnie rodziny zastępczej.
W czasach, kiedy wiele
osób myśli tylko o tym,
by jak najwygodniej żyć,
nieczęsto spotyka się
chętnych do dzielenia
swojego czasu i życia z
innymi. Skąd myśl, by
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zająć się dziećmi skrzywdzonymi przez los?
Państwo Wiśniewscy
mają dorosłe, wykształcone córki oraz duży, ładny
dom. I jak się okazało,
mają także spore pokłady
miłości. Stąd w ich domu
zawsze słychać gwar
dzieci.
Prócz Maćka i Jakuba
(obaj mają po 11 lat), dla
których Wiśniewscy stanowią rodzinę zastępczą,
mieszkają z nimi dwaj
adoptowani synowie 9-letni Adam i jego rówieśnik,
Mateusz .
- Chłopcy od dwóch
lat uczą się gry na gitarze, latem spędzają czas
nad morzem, w sierpniu
wezmą udział w półkoloniach prowadzonych przez
księży salezjanów – mówi
Grażyna Wiśniewska. Obaj pomagają mi w opiece nad niepełnosprawnym
Maćkiem. Dobrze się uczą
– dodaje dumna mama.

Trzeba rozmawiać

Grażyna
Wiśniewska
jest przekonana, że pod-

stawą dobrych relacji z
dziećmi są długie, szczere rozmowy, ciągłe przekonywanie ich o swojej
miłości i wdrażanie do
codziennych obowiązków.
Stworzenie ciepłego, bezpiecznego domu, gdzie
znajdą zrozumienie i dobroć. I chyba to skuteczna metoda, skoro dorośli
podopieczni pani Grażyny
wracają do niej.
G. Wiśniewska trzymuje także kontakty z biologicznymi rodzicami swoich podopiecznych.
- Nie wyobrażam już sobie życia bez tego gwaru,
śmiechu, rozmów. Przyznaję jednak, że bywało
ciężko – mówi pani Grażyna. - Zwłaszcza, kiedy
trafiały do mnie dzieci z
rodzin, w których panował alkohol i przemoc.
Trzeba było włożyć wiele
wysiłku, żeby dzieci otwo-

rzyły się i zaufały mi. Ale
warto było, bo satysfakcja jest zawsze ogromna.
Niczego nie żałuję i nie
zmieniłabym niczego w
swoim życiu. Chciałabym
jedynie, aby więcej rodzin
otworzyło się na potrzeby
dzieci. One przecież tak
pięknie potrafią się odwdzięczyć.

Zmienić złe nawyki

W Rumi funkcjonuje
jeszcze kilka rodzin zastępczych. Jedna z zastępczych mam, prosząca o
anonimowość, od siedmiu
lat zajmuje się dziećmi,
którym zabrakło miłości
i wsparcia w rodzinnym
domu.
Najpierw opiekowała
się przez 5 lat rodzeństwem. Gdy poprawiła się
ich sytuacja rodzinna, a
sąd przywrócił matce pełnię praw rodzicielskich,
wróciły do biologicznych
rodziców. Od dwóch lat
mieszkanka Rumi zastępuje rodziców trójce rodzeństwa w wieku wczesnoszkolnym.
Co było dla niej największym wyzwaniem?
- Najtrudniej było mi
wyperswadować złe nawyki, zmienić sposób myślenia, przewartościować
ich świat, nie obrażając
ludzi, którzy wpoili im
taki sposób myślenia –
mówi pani, prowadząca
rodzinę zastępczą.
Wiele trudu kosztowało
ją nadrobienie zaległości
edukacyjnych, poprawienie kondycji fizycznej
dzieci. Ten proces trwa
nadal.

Jestem spełniona

Moja rozmówczyni, podobnie jak pani Wiśniewska, przyznała, że wsparciem służy im Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
Centrum organizuje dla
osób prowadzących rodzi-

Grażyna Wiśniewska ze swoimi czterema synkami, Maćkiem, Kubą, Adamem i
Mateuszem. Córki są już dorosłe i nie bawią tak, jak chłopcy.

Fot. Dorota Kuchta

ny zastępcze częste szkolenia, udziela pomocy psychologicznej, finansowej.
Dzięki temu niełatwa praca wychowawcza prowadzona jest profesjonalnie
i szybciej przynosi efekty.
- Serce się raduje, gdy
widzę rezultaty wielo-

godzinnych rozmów, powtarzanych ćwiczeń. Nie
żałuję czasu, który poświęciłam dzieciom. Czuję
się spełniona – powiedziała na koniec tymczasowa
mama rodzeństwa.
Dorota Kuchta

W następnym numerze
o rodzinach zastępczych porozmawiamy
z Mirosławem Chrapkowskim, wiceprezesem Stowarzyszenia
„Nasze Gniazdo”.

Jeśli chcesz stworzyć rodzinę zastępczą
Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy w Wejherowie działa przy

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Sobieskiego 279 A,
tel/fax.: 0-58 677-35-99

Do zadań ośrodka należy m.in:

- pozyskiwanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej albo prowadzenia placówki rodzinnej,
- gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione,
- przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz wywiadów środowiskowych
- szkolenie i kwalifikowanie osób i kandydatów oraz przygotowywanie członków ich
rodzin do przyjęcia dziecka,
- dobór rodziny adopcyjnej właściwej ze względu na potrzeby dziecka,
- współpraca z sądami opiekuńczymi
- udzielenie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie lub ustanowienie rodziny zastępczej i gromadzeniu niezbędnych dokumentów,
Ośrodek prowadzi też działalność edukacyjną i upowszechniającą tworzenie rodzin
oraz placówek rodzinnych.
Szczegóły na stronie internetowej: www.pcprwejherowo.pl
Ciekawe informacje można również znaleźć na stronie Stowarzyszenia Rodzicielstwa zastępczego „Nasze Gniazdo”: www.naszegniazdo.pl
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Orkan w pełni przygotowań

Wiosenna liga zakończona

Uroczystość na boisku

Mimo przerwy w rozgrywkach zarówno na boisku jak i poza nim dużo
dzieje się w III-ligowym Orkanie Rumia SSA. Rumianie wygrali kolejny
sparing, a do klubu dołączyło 7 nowych zawodników.
Wydarzeniem ubiegłego
tygodnia były jednak porozumienia Orkana z działaczami Arki Gdynia i GKS
Bełchatów. Zgodnie z nimi
na zasadach rocznego wypożyczenia do wymienionych dwóch klubów ekstraklasy trafili odpowiednio
Rafał Siemaszko i Marcus
Da Silva.
- Nie często z klubu III
ligi zawodnicy mają możliwość
dostania się do
ekstraklasy – komentuje
Tomasz Miks, dyrektor ds.
sportowych Orkana. – Jest
to szansa dla nich, ale także promocja dla naszego
klubu i miasta. Jeśli chodzi
o stronę sportową liczymy
na to, że nowi zawodnicy
udanie zastąpią tych, którzy odeszli, zwiększając rywalizację o miejsce w podstawowym składzie.
Mowa o Przemysławie
Kazimierczaku,
Rafale

Krauze, Radosławie Roeske, Bartłomieju Kowalczyku, Jakubie Walkowskim, Michale Kowolu i
Łukaszu Beyl, którzy dołączyli do Orkana z zespołu
Młodej Ekstraklasy Arki
Gdynia. Wcześniej podpisano kontrakt z Błażejem
Adamusem z Bałtyku Gdynia.
- Z Arką Gdynia podpisaliśmy umowę o współpracy, stając się jej klubem
filialnym – informuje Tomasz Miks. – M.in. stąd
obecność w naszym klubie
7 młodzieżowców Arki.
Przy obowiązku posiadania
trzech zawodników do 21
lat w wyjściowych składach
jesteśmy z tego faktu podwójnie zadowoleni.
Już z nowymi zawodnikami w składzie Orkan na
boisku w Mrzezinie rozgromił w meczu kontrolnym
A-klasową Błyskawicę Re-

Rafał Siemaszko i Marcus Da Silva (żółte stroje)
wystąpią w najbliższym sezonie w barwach Arki
Gdynia i GKS-u Bełchatów.
kowo 8:0 (5:0). Bramki zdobyli: Roland Kazubowski i
Przemysław Kazimierczak
po dwie oraz Adrian Stępień, Łukasz Beyl, Michał
Smarzyński, a także testowany Marek Pieper.
W środę, tuż po zamknięciu tego wydania
Gazety Orkan zagrał w
Choczewie z tamtejszym
Orłem (V liga), a do końca
przygotowań zmierzy się
jeszcze z Wdą Świecie (III
liga – 24.07), Arką Gdynia ME (31 lipca w Rumi),
Cartusią Kartuzy (III liga
– 04.08), Gryfem Tczew (IV
liga – 07.08. w Rumi).
Znany już jest także
terminarz III ligi w sezonie 2010-2011. Rumianie
rozpoczną rywalizację 14
sierpnia wyjazdowym meczem z Gryfem Wejherowo.
Poniżej terminy spotkań w Rumi w rundzie
jesiennej:
1.21.08. Orkan Rumia SSA
– Błękitni Stargard Szczeciński godz. 17

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

2.28.08. Orkan Rumia SSA
– Piast Choszczno godz. 17
3.11.09. Orkan Rumia SSA
– Cartusia Kartuzy godz.
17
4.02.10. Orkan Rumia SSA
– Kaszubia Kościerzyna
godz. 15
5.16.10. Orkan Rumia SSA
– Gryf 95 Słupsk godz. 15
6.30.10 Orkan Rumia SSA
– Kotwica Kołobrzeg godz.
14
7.13.11. Orkan Rumia SSA
– Orlęta Reda godz. 14
Klub prowadzi nabór
do nowotworzonej grupy
juniorów z rocznika 1998.
Szczegółowe
informacje
pod nr tel. 724-502-674
Orkan SSA – Błyskawica Rekowo 8:0 (5:0)
Orkan: Duda - Prinz,
Urbaniak,
Fera,
Kowol – Smarzyński, Bodzak, Beyl Adamus Pieper,
Kazimierczak.
W II połowie zagrali także:
Kazubowski, Roeske, Walkowski, Kowalczyk, Stępień, Dziubiński.

11 lipca zakończyły się wiosenne rozgrywki piłkarskie Ligi Salezjańskiej, tradycyjnie prowadzone
na boisku SALOS w Rumi. W minioną sobotę odbyło się uroczyste podsumowanie turnieju, wręczenie
nagród i wyróżnień. Poprzedził je turniej szóstek
piłkarskich, w którym wzięło udział pięć zespołów.
W wiosennej lidze Stowarzyszenia Salezjańskiego SALOS uczestniczyło 13 młodzieżowych drużyn piłkarskich,
a wyniki przedstawiają się następująco:
I Liga: wszystkie zespoły rozegrały po 8 meczów
1. Sparta Torex 21 punktów
2. AllStras 19 pkt
3. Klub Zagórzak 17 pkt
4. Victoria 8 meczów 13 pkt
5. FC Babilon 10 pkt
6. Expert 6 pkt
7. Herrings 6 pkt
8. KS Tęcza 4 pkt
9. Witawa 9 pkt
II Liga: zespoły rozegrały po 6 meczów
1. Chopin Wejherowo 8 pkt
2. Metalurg 12 pkt
3. FC Złota 6 pkt
4. Italia 0 pkt.
Warto dodać, że rumskie stowarzyszenia Salos będzie
miało nowego opiekuna, ks. Jacka Pływacza, który został przeniesiony do parafii Podniesienia Krzyża Świętego
w Rumi ze Szczecina. Z kolei ks. Mirosław Dutkiewicz,
który był dotychczas opiekunem Salosu w Rumi odchodzi
do gdańska Oruni, gdzie został mianowany dyrektorem i
proboszczem tamtejszej parafii.
Baj. Fot. Wojciech Hintzke

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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REKLAMA

Tani-Fotograf.pl
Fotografia okazjonalna:

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

Fotografia reklamowa:

Niedzielna biesiada

W ostatnią, deszczową niedzielę mogliśmy korzystając ze słonecznych chwil, przespacerować się do parku przy ul. Starowiejskiej. Odbywała się tam letnia biesiada w
rytmach latino. Każdy znalazł na niej coś dla siebie, dzieci brały udział w konkursach i
korzystały z różnych form zabawy, a dorośli mogli posłuchać muzyki i podziwiać tańce w
stylu latynoskim. Pomimo ulewnego deszczu widownia nie zawiodła, a na koniec odbył
się oczekiwany występ gwiazdy, zespołu NANA.		
Fot.: Wojciech Hintzke

zdjęcia przedmiotów, paczek, towarów,
maszyn, sukien, fryzur, paznokci, itp.

502 178 344
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