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Studenci po pięćdziesiątce
Trudno o nich powiedzieć seniorzy, bo
wygladają młodo, są pełni energii, a poza tym
niektórzy mają dopiero 55 lat. Studenci Rumskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają wszechstronne
zainteresowania.
- Chętnie słuchają wykładów dotyczących nauk medycznych, psychologicznych, geograficznych, filozoficznych,
historycznych, etyki, gastronomi, sztuk pięknych, religioznawstwa - mówi Renata Grzesiak prezes Zarządu
RUTW. - Uruchomiliśmy 19 warsztatów, począwszy od artystycznych, informatycznych i humanistycznych poprzez
psychologiczne aż do lektorów języków obcych. Organizowaliśmy i nadal będziemy organizować warsztaty z wychowania fizycznego i rehabilitacji.
str. 5

Bez kolektora
nie będzie ulic

Nic nie wyszło ze starań burmistrz Rumi o dofinansowanie budowy kolektora burzowego w Starej Rumi, w rejonie
ul. Kazimierskiej.
Od powstania kolektora zależy budowa kilkunastu ulic,
które od dawna powinny być utwardzone.
Wniosek o dofinansowanie budowy kolektora
w ramach projektu ochrony wód Zatoki Gdańskiej
oczekiwał wiele miesięcy
na akceptację.
Okazało się jednak, że
można liczyć na wsparcie w
wysokości zaledwie 20 procent kosztów inwestycji. Na
jej pierwszy etap potrzeba 2
mln zł (w sumie dwa zbiorcze kolektory mają kosz-

XVII Jarmark Kaszubski

tować ok. 7 mln zł), które
Rada Miejska zarezerwowała w budżecie Rumi.
Burmistrz nie zrealizowała tego zadania, upierając się od dawna przy
wspólnym z Wejherowem i
Reda projekcie. W efekcie
nie powstanie ani kolektor
ani nawierzchnie ulic.
Oprócz
zbudowanych
niedawno ulic Mostowej, Lipowej i odcinka ul. Święto-

pełka oraz tych nielicznych
ulic, które mają utwardzoną nawierzchnię od dawna, drogi w tej zaniedbanej
dzielnicy pozostaną piaszczyste i wyboiste.
Tym bardziej, że teraz
najważniejszą inwestycją
jest rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 prowadzona
z dużym rozmachem i dużym kosztem.
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Czytaj nas w internecie
W wydaniu internetowym „Gazety Rumskiej”
pod adresem www.gazetarumska.pl znajdziesz
m.in. archiwalne wydania pisma (oprócz dwóch
ostatnich numerów, które w całości trafią do internetu nieco później).
Zamieszczamy tam wiele aktualnych, bieżących
materiałów, m.in. cotygodniowe rozmowy z ciekawymi ludźmi oraz artykuły na temat ważnych wydarzeń w Rumi.
Na stronie internetowej przedstawiamy sylwetki rumskich artystów, o których piszemy w gazecie, a w czasie wakacji dodatkowo zamieszczamy
minirelacje z interesujących podróży mieszkańców naszego miasta. Zapraszamy do lektury!

Kolorowe baloniki i stragany są nieodłącznym elementem jarmarku. Tak było w zeszłym roku, a w tym będzie podobnie.			
Fot. A. Kuczmarska

W najbliższą niedzielę, 1 sierpnia po raz 17.
odbędzie się w Rumi
Jarmark Kaszubski.
Tradycyjnie
już
z
uczestnikami porozmawia
Edmund Lewańczyk. Zaplanowano koncert Orkiestry
Dętej pod dyr. Tadeusza
Gruczy, występ Kapeli
„Plesta”
oraz
Chóru
Kaszubskiego „Rumianie”.
Na scenie pojawi się zespół
kaszubski z Lini i cieszący

się
uznaniem
zespół
„Kościerzyna”.
Wieczorem zagra grupa „Półtora
Gościa z Janowa” oraz
zaśpiewa Weronika Korthals. Początek recitalu o
godz. 20.00.
Podczas Jarmarku nie
zabraknie konkursów dla
publiczności, m.in. tradycyjnej wspinaczki na słup
(godz. 17.45) Wszystko to
odbywać się będzie na scenie letniej obok Dworku

pod Lipami (MDK) oraz wokół niej. Tam również staną stoiska ze sztuką ludową Kaszub i zjeżdżalnia dla
dzieci.
Dodatkową atrakcją będzie pokaz gołębi ozdobnych
i turniej karciany „Baśka”,
kończący tegoroczne rozgrywki Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Początek
imprezy
o godz. 15.00. Wstęp
wolny.
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DZIŚ W NUMERZE
PIELGRZYMKI
Rumianie pielgrzymują do Matki Boskiej
Częstochowskiej, zmierzając różnymi trasami na Jasną Górę.
str. 3

TEN KOŚCIÓŁ
JEST WASZ

Ks. proboszcz Andrzej Gierczak osobiście dogląda prac
budowlanych w kościele przy ul. Fredry.
Ostateczny wystrój
zależeć będzie od decyzji parafian.
str. 8

OCALIĆ OD
ZAPOMNIENIA

Leon Bieszke najbardziej lubi malować Kaszuby- kościoły i kapliczki, stare chaty, podwórka i
ogrody. Dzięki temu
nie zostaną zapomniane.
str. 13
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Kierowcy jeżdżą
bez prawa jazdy
Jak
pokazują
statystyki,
część
zatrzymywanych na rumskich drogach
kierowców wsiadła za kierownicę bez
prawa jazdy. Drugie tyle zatrzymanych w
ogóle ich nie miało.
Pijany rowerzysta został
zatrzymany na ulicy Dąbrowskiego. Miał ponad 2
promile alkoholu w organizmie. I okazało się, że nie
mógł w ogóle jechać, nawet
gdyby był trzeźwy.
- 30-latek miał orzeczony zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi, w tym rowerem
– mówi młodszy aspirant
Anetta Potrykus.
- Na ulicy Roszczynialskiego funkcjonariusze prewencji złapali 39-letniego
rumianina, który również
jechał bez prawa jazdy. To
tylko dwa z wielu podobnych zdarzeń, gdy kierowcy uzbierają sobie 24 punkty albo stracą prawo jazdy
za alkohol.

Szybkie punkty

Zdarza się, że jeden z
nieoznakowanych radiowozów przejedzie szóstką siedząc na ogonie kierowcy, a
zanim ten dojedzie od centrum do granicy Gdyni już

dobija do 24 punktów. Kierowców, którzy nie mieliby żadnego punktu karnego jest mało, chyba że te...
przeterminują się, ale na to
trzeba czekać cały rok.
Jeśli już osiągniemy limit, policjant podczas kontroli poinformuje nas o
tym, choć fizycznie dokumentu nie zabierze.
Mamy jeszcze siedem
dni zanim podjęta przez
niego decyzja uprawomocni się.
Potem kierowca jest kierowany na powtórny egzamin z prawa jazdy. Punktów można się również pozbyć, idąc na kurs reedukacyjny, zanim uzbiera się ich
aż 24.
Jest to jednak kosztowne, bo odzyskanie sześciu
czystych punktów kosztuje
kilkaset złotych.

Jeden za 100 zł?

O części punktów dowiadujemy się po fakcie, dopiero gdy do domu
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przyjdzie wydruk z fotoradaru. Do wyrazistości niektórych z nich można mieć
zastrzeżenia, co czasami
wykorzystują
kierowcy,
ogłaszając w internecie, że
kupią czyjeś punkty karne. Najczęstsza stawka to
100 zł za punkt lub więcej.
Jeśli
przekroczymy
prędkość o 50 km/h to już
jest 1000 zł. W Rumi nikt
nie został przyłapany na
takim procederze.
Niestety, część kierowców nawet jeśli straciła
prawo jazdy, jeździ dalej.
Tak jak mężczyzna zatrzymany na ulicy Dąbrowskiego.
Tyle że jeśli taka osoba spowoduje stłuczkę, to
niezależnie od sytuacji będzie winna, bo nie ma prawa jazdy.
Zatrzymany na Dąbrowskiego kierowca był
dodatkowo pijany. - Grozi
mu kara pozbawienia wolności do 3 lat – mówi mł.
asp. Potrykus.
Część z kontrolowanych
na rumskich drogach kierowców w ogóle nie miało
prawa jazdy.
Najczęściej są to kierowcy skuterów i quadów.
- Takie osoby powinny posiadać kartę motorowerową – przypomina asp. szt. Jacek Płotka, zastępca komendanta Komisariatu Policji w
Rumi.
DG.

Jeśli zgubił się pies

Sprawdź w internecie
Wszystkie bezpańskie
lub tymczasowo pozbawione opieki psy, odławiane na ulicach Rumi są
spisywane i fotografowane przez funkcjonariuszy
Straży Miejskiej w Rumi.
Na stronie internetowej
www.sm.rumia.pl zamieszczane są zdjęcia czworono-

gów, które błąkały się po
rumskich ulicach i podwórkach.
Zanim psy zostaną odwiezione do schroniska
dla zwierząt w Małoszycach, nierzadko przebywają przez kilka dni w siedzibie Straży Miejskiej przy
ul. Abrahama w Rumi. Je-

śli nawet trafiły już do azylu, można je stamtąd odebrać, jeśli znajdzie się właściciel któregoś z psów.
Dlatego w przypadku zaginięcia czworonożnego pupila, warto zajrzeć na stronę
internetową SM i sprawdzić, czy nie został on odłowiony.
Baj.
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Spacery do lasu i na łąki są przyjemne, ale…

KRONIKA
POLICYJNA

Jednym ze sposobów są odstraszacze pod
postacią kremu albo spreju, ale i tak idąc
na spacer do lasu lub na łąkę, powinniśmy
być ostrożni. Zwłaszcza latem.

Wpadł z amfetaminą

Strzeż się kleszcza
Kleszcze są małe i niepozorne. Żywią się krwią,
m.in. ludzką i z daleka wyczuwają organizmy stałocieplne. Lubią się wczepić w takie miejsca, jak
zgięcia kolan. Nie czujemy ich - to jedna z właściwości śliny pajęczaków, zawierające środek znieczulający. Ale gdy już zauważymy wczepionego kleszcza
możemy spróbować delikatnie go wyjąć pęsetą (zrobienie tego w sposób nieostrożny może spowodować, że w
skórze zostanie sama główka kleszcza), a potem zdezynfekować miejsce na skórze i obserwować, czy nie
ma obrzęku.

Lepiej się zaszczepić

Problem
polega
na
tym, że kleszcz odpadając
może... zwymiotować, automatycznie infekując nas
tym, co ma w sobie. Ponad
60 procent kleszczy to nosiciele wirusów i bakterii,
które mogą doprowadzić
m.in. do kleszczowego zapalenia mózgu.
Sposobem na tę wirusową chorobę jest szczepionka, którą podaje się w
trzech dawkach, w czasie
nie krótszym niż 9 miesięcy – warto więc pomyśleć
o tym znacznie wcześniej
niż w środku lata. Jeśli zamierzamy częściej przebywać w lesie czy to z powodu
pracy czy po prostu zamiłowania do letnich podróży
po lesie, z pewnością przyda się nam to szczepienie.
Możemy je zrobić w stacji
sanitarno-epidemiologicznej – najbliższa znajduje
się w Wejherowie, przy ul.
Obrońców Helu.

Gdy zachorujemy

Pierwsze objawy kleszczowego zapalenia mózgu przypominają grypę.
W przypadku wysokiej gorączki, sztywności karku, zaburzeń widzenia i
wymiotów trzeba natychmiast udać się do lekarza.
Gdy dojdą drgawki mamy
już stan zagrożenia życia.
Doktor Joanna Żurek,
szefowa NZOZ 3 w Rumi
radzi, żeby od razu po
ukąszeniu zgłosić się do
lekarza, także ze względu
na zagrożenie boreliozą.
- Lekarz zleci wykonanie testu na obecność
przeciwciał boreliozy albo
od razu „włączy” antybiotyk – mówi dr Żurek.
- Zarażony może być
każdy kleszcz. To ciężka
choroba, która przechodzi
z fazy ostrej w przewlekłą,
powoduje zapalenie mięśni, nerwów, stawów, a jej
objawy mogą przypominać
objawy stwardnienia rozsianego.

Groźne milimetry

Na kleszcze możemy
trafić najczęściej latem
(choć niewykluczone jest
to również wiosną albo jesienią).
Dobrze wtedy unikać
chodzenia po podmokłych
terenach, gdzie czyhają na
ofiary w niskich roślinach
- te groźne pajęczaki rzadko można spotkać w lasach
suchych, pozbawionych poszycia.
Po powrocie do domu
warto dokładnie się obejrzeć. Kleszcze mają raptem kilka milimetrów wielkości.
DG.

Na ulicy Dębogórskiej policjanci zatrzymali 26-letniego Marcina W.,
który miał przy sobie narkotyki. Mężczyzna został
zatrzymany do rutynowej kontroli, a gdy zaczął
się nerwowo zachowywać,
funkcjonariusze posta-nowili go przeszukać.
Rumianin miał przy
sobie 10 działek amfetaminy. Może mu grozić do roku lub do trzech
lat więzienia, zależnie od
tego jak sąd zakwalifikuje przestępstwo.

Zginęło auto

Z ulicy Suwalskiej
ukradziono w miniony
weekend dostawcze auto.
Dotychczas volkswagena
LT 35 nie udało się odnaleźć. Wartość samochodu
- na gdyńskich numerach
rejestracyjnych – właściciel oszacował na ponad
30 tys. zł.
DG.

Pszczoły i osy
to nie to samo

W poprzednim wydaniu „Gazety” w artykule „Jeszcze nie żądlą” pisaliśmy o zagrożeniu ze
strony owadów. Co roku
latem, zwłaszcza w drugiej jego połowie, strażacy często interweniują,
wywożąc z posesji gniazda os lub szerszeni. Informowaliśmy, że na razie,
podczas upalnego lipca
nie było takich interwencji, ale trzeba się liczyć z
zagrożeniem ze strony os,
szerszeni oraz pszczół.
Jeden z naszych Czytelników zwrócił nam
uwagę, że nieopatrznie i niesłusznie „wrzuciliśmy do jednego worka” wszystkie wspomniane owady. Pożyteczne
pszczoły są jak wiadomo specjalnie hodowane
z powodu produkcji miodu. Wprawdzie również
potrafią boleśnie użądlić, ale na pewno nie są
przedmiotem interwencji
strażaków. W przeciwieństwie do szerszeni lub os,
pszczół nie wywozi się do
lasu.
- Jako byłego pszczelarza zabolało mnie porównanie
pożytecznych
pszczół do os oraz do szerszeni, bo to zupełnie co innego – powiedział mieszkaniec Rumi.
AK.
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Trasą salezjańską, kaszubską i innymi drogami na Jasną Górę

Rumianie pielgrzymują
Przełom lipca i sierpnia to w Polsce czas pielgrzymek, zmierzających na
Jasną Górę na sierpniowe święto matki Bożej. Już po raz 11 z Rumi, z parafii
NMP Wspomożenia Wiernych wyrusza młodzieżowa pielgrzymka salezjańska.
Pierwsza grupa pątników spotyka się w miejscowości Szczaniec 30 lipca, aby
dzień później wyruszyć na Jasną Górę.
Młodzi czciciele ks. Jana
Bosko należą do dwóch
wspólnot, związanych z
pielgrzymkową
ewangelizacją, tj. Pustyni Miast
oraz Salezjańskiej Pielgrzymki
Ewangelizacyjnej (SPE). Ojcem duchowym i opiekunem tej drugiej jest ks. Michał Sumisławski, salezjanin pracujący na co dzień w parafii
NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, a także katecheta w rumskim I LO.
Moderatorem świeckim jest
Joanna Beń.
Obie grupy spotykają się tuż przed Często-

chową w kościele św. Piotra i Pawła, aby stamtąd
na Jasną Górę wejść już
jako jedna, rumska grupa.
Na co dzień młodzi ludzie,
należący do wspomnianych wspólnot, prowadzą
w swoich parafiach zajęcia
dla dzieci i młodzieży, animują msze święte i nabożeństwa, pomagają w prowadzeniu rekolekcji. Raz w
tygodniu odbywają się ich
spotkania formacyjne, na
których poruszają tematy
związane z pogłębianiem
wiary oraz różne problemy
dotykające
współcześnie
młodych ludzi.

- Pielgrzymka jest dla
wspólnot najważniejszym
wydarzeniem, do którego
poprzez spotkania przygotowują się przez cały rok - informuje moderatorka Joanna Beń. - Od zwykłych pątników różnimy się tym, że
podczas gdy inni udają się
na zasłużony wypoczynek
po trudach wędrówki, my
wychodzimy do mieszkańców miasteczek i wsi, wciągając ich do entuzjastycznego wielbienia Boga poprzez
inscenizacje teatralne, koncerty piosenek religijnych
oraz świadectwa pielgrzymów.

Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi „Sakramenty
święte- źródłem miłości i mądrości życia”. Pod tym sztandarem młodzi ludzie, trudem
swojej wędrówki, modlitwą i
śpiewem zanosić będą przed ołtarz Matki Bożej swoje intencje, noszone głęboko w sercach.
Mieszkańców Rumi nie
brakuje też wśród uczestników najdłuższej w Polsce Pielgrzymki Kaszubskiej, która wyruszyła z
Helu 25 lipca, a rankiem
27 lipca rozpoczęła kolejny
etap wędrówki, startując
z pobliskiego Wejherowa.
To tam na ogół dołączają

Poświęcenie ronda i dzwonu

Dzwon „Ksiądz Jerzy”.

go pielgrzymki mieszkańcy
naszego miasta.
Aby dotrzeć do Częstochowy 12 sierpnia, wierni
przez 19 dni przejdą trasę 638 kilometrów. Każdego dnia uczestnicy Kaszubskiej pielgrzymki pokonują
około 20-30 kilometrów.

Oczywiście oprócz trasy salezjańskiej i kaszubskiej, rumianie wędrują też
na Jasną Górę innymi drogami i z innymi grupami,
choćby gdyńskimi.
Życzymy zdrowia, wytrwałości i dotarcia do celu.
Agnieszka Odowska
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8 sierpnia uroczystości w Rumi

Trwają przygotowania
do uroczystości, związanych
z
obchodami
30-lecia
NSZZ „Solidarność”. W
Rumi zaplanowano je na
niedzielę, 8 sierpnia. Jak
wcześniej informowaliśmy,
tego dnia odbędzie się
m.in. poświęcenie ronda
im.
Prezydenta
Lecha
Kaczyńskiego u zbiegu ulic
Gdańskiej i Dębogórskiej
oraz
poświęcenie
dzwonu „Ksiądz Jerzy”,
ufundowanego
przez
rumian
z
okazji
30
„Solidarności”, a także
ogłoszenia błogosławionym
ks. Jerzego Popiełuszki.
Wykonany w pracowni
Felczyńskich w Przemyślu
dzwon w tych dniach
zostanie przywieziony do
Rumi. Tymczasem trwa
zbiórka pieniężna na ten cel
(dzwon kosztuje 16 tys. zł),
prowadzona przez Komitet
Społeczny Obchodów XXXlecia NSZZ „Solidarność”.
W ostatnią niedzielę
kwestowano we wszystkich
rumskich parafiach, przed
kościołami.
Nadal jednak komitet
prosi o wpłacanie dowolnych
kwot – w miarę możliwości
- na konto parafii

Młodzieżowa piekgrzymka salezjańska.

p.w.
Podwyższenia
Krzyża
Świętego
w
Rumi.
Konto:
Bank
Spółdzielczy Rumia nr:
07 8351 0003 0003 1961
2000 0010 (z dopiskiem:
Dzwon “Ksiądz Jerzy”).
Jednocześnie
Komitet
Społeczny Obchodów XXXlecia NSZZ „Solidarność”
serdecznie
zaprasza
mieszkańców Rumi do
udziału w uroczystościach
8 sierpnia. Rozpoczną się
one o godz. 11.30 na nowym
rondzie im. Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego.
Poświęcenie
dzwonu
nastąpi o godz. 13.30, po
mszy św. w kościele Krzyża
Świętego, w miejscu jego
zamontowania, czyli w
sąsiedztwie pomnika Jana
Pawła II w Rumi. Tam
bowiem stanie dzwonnica
z dzwonem „Ksiądz Jerzy”.
Pod pomnikiem Jana
Pawła II, przy rondzie
jego
imienia,
zostaną
złożone kwiaty, a na koniec
wszyscy udadzą się do hali
MOSiR. Tam o godz. 14.15
rozpocznie się spotkanie
z
udziałem
działaczy
NSZZ „Solidarność” i jego
przewodniczącego, Janusza
Śniadka.

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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Święto policjantów

Wyróżnienia i awanse

Oświadczenia opublikowane

Ile zarobili i co posiadają
rumscy samorządowcy

W lipcu w Biuletynie Informacji PuDwudziestu sześciu rumskich policjantów zostało mianowanych na wyższe blicznej na stronie internetowej Urzęstopnie. Awanse – poza kilkoma wyjątkami – wręczono jak co roku w dniu du Miasta Rumia ukazały się oświadŚwięta Policji, 24 lipca, podczas uroczystości w Wejherowie.
czenia majątkowe składane m.in.
- To święto to podzięko- sta akademia wojewódzka, różnień i awansów funk- licjantów. Wyróżnienia i przez radnych Rady Miejskiej. Ich lekwanie za naszą pracę w cią- w czasie której wręczono od- cjonariuszy pełniących nie- nagrody w wysokości 800 tura pokazuje, jak różny jest stan magu całego roku – mówi in- znaczenia państwowe, resor- zwykle trudną i odpowie- zł otrzymali: podkom. Arspektor Zbigniew Mac- towe oraz wyróżnienia i no- dzialną służbę na rzecz tur Kriegel, mł. asp. Woj- jątkowy samorządowców.
czak, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w
Gdańsku, który uczestniczył w obchodach święta w
powiecie wejherowskim.
Te wojewódzkie odbyły się
kilka dni wcześniej w Gdańsku. Uczestniczył w nich Ireneusz Szmurło, komendant
komisariatu w Rumi, który
został awansowany na stopień podinspektora. Uroczy-

minacje, odbyła się na Biskupiej Górce w Gdańsku.
- Takie wyróżnienia, będące formą docenienia naszej pracy, przynoszą satysfakcję – mówi komendant
Szmurło.
Święto Policji, obchodzone 24 lipca w rocznicę powołania w 1919 r. przez
Sejm II RP Policji Państwowej, jest okazją do wy-

społeczeństwa. W tym roku
ponad 2 tysiące pomorskich policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe. W rumskim
komisariacie awansowało
dwudziestu sześciu funkcjonariuszy.
Dodatkowo
burmistrz
Rumi wyróżniła za zaangażowanie w służbę, osiągnięcia i dobre wyniki trzech po-

ciech Klein oraz mł. asp.
Marcin Kosowski.
Mieszkanka Rumi Elżbieta Flisikowska uhonorowała aspirant Monikę
Marshall-Skrzypkowską oraz starsz. sierżanta Krzysztofa Kosiedowskiego nagrodami w wysokości 300 zł, przekazanymi
za pośrednictwem fundacji
„Żyć bezpiecznie”.
DG.

Policjanci wyróżnieni przez władze miasta: (od lewej) mł. asp. Marcin Kosowski, podkom. Artur Kriegel oraz
podinsp. Ireneusz Szmurło, który odebrał nagrodę w imieniu mł. asp. Wojciecha Kleina.

AWANSOWANI
Na starszego posterunkowego
post. Mariusz MAKIEŁŁA
post. Joanna MIKOŁAJCZYK
post. Ewelina NISIEWICZ
post. Sławomir PRANGA
post. Anna SZATKOWSKA
post. Irena TESMAR
Na sierżanta
st. post. Agnieszka BERNACKA
st. post. Anna CEMKA
st. post. Anna HENNING
st. post. Przemysław KOLESIŃSKI
st. post. Paweł MASZLANKA
st. post. Marta WIĘCKOWSKA
Na starszego sierżanta
sierż. Marcin KOSSOWSKI
sierż. Jarosław KWOLEK
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sierż. Daniel PIEPER
sierż. Dorota STAWSKA
Na sierżanta sztabowego
st. sierż. Krzysztof KOSIEDOWSKI
st. sierż. Ireneusz RZEPA
Na aspiranta
mł. asp. Sławomir CZYŻEWSKI
mł. asp. Tomasz HENNIG
mł. asp. Aleksander KRUŻOŁEK
mł. asp. Janusz MANDZIUK
mł. asp. Szymon WODZIK
Na starszego aspiranta
asp. Adam ŁASIŃSKI
Na podkomisarza
asp. sztab. Jacek PŁOTKA
Na podinspektora
nadkom. Ireneusz SZMURŁO

REKLAMA

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

Najzamożniejszym radnym jest Józef Chmielewski z
PO, na co dzień prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”, który oprócz oszczędności w wysokości prawie 400 tys.
zł, posiada dwa domy o powierzchni 271,5 oraz 180,9 m
kw, a także dwa mieszkania o pow. ponad 98 oraz ponad
36 m kw. Ponieważ jako tytuł prawny wpisano spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, można się domyślić, że oba
mieszkania znajdują się w zasobach SM „Janowo”. Radny
J. Chmielewski posiada także garaż i działkę o pow. 7243
m kw. oraz samochody Subaru i Skodę z 2008 i 2009 roku.
Jako prezes zarządu spółdzielni w 2009 roku osiągnął
dochód w wysokości 209 949,92 zł brutto, co oznacza miesięczne zarobki na poziomie 17 495 zł brutto. Dodatkowe
dochody z tytułu zatrudnienia lub innych zajęć to łącznie
35 373 zł brutto, co daje niespełna 3 tys. zł miesięcznie.
Na drugim biegunie znajduje się m.in. Kazimierz Duraj, również radny PO, zatrudniony w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Jest on współwłaścicielem (razem z żoną)
domu o powierzchni 133 m kw. oraz samochodu Opel z
2002 r. Jego łączne dochody wyniosły w ub. roku 47 329 zł,
co daje miesięcznie niespełna 4 tys. zł. To wszystko plus
zadłużenie na ok. 10 tys. zł sprawia, że radny Duraj należy do mniej zamożnych rumskich samorządowców.
Podobne łączne dochody na poziomie 3900 zł brutto
miesięcznie osiągnęła w 2009 r. radna niezależna Edyta
Borek, pielęgniarka w NZOZ nr 1, która jest współwłaścicielką ok. 70-metrowego mieszkania i czterech działek.
Inna radna i również pielęgniarka, Wiesława Serema
z PiS osiągnęła 47 433 zł, co daje ok. 3950 zł brutto miesięcznie. Ponadto W. Serema jest właścicielką (wspólnie z
mężem) domu o powierzchni 110 m kw., działki budowlanej pod budynkiem oraz samochodu Nissan z 2003 r.
Radny Tadeusz Piątkowski z „Gospodarności”, zatrudniony na Politechnice Gdańskiej, ma mieszkanie spółdzielcze własnościowe o pow. 60 m kw. i garaż (współwłasność małżeńska) Również wspólnie z żoną posiada dwa
samochody – Kia z 2007 r. i Ford Fokus z 2002 r. Jego
łączne dochody w 2009 r. wyniosły prawie 92 tys. zł, czyli
miesięcznie uzyskiwał średnio ok. 7650 zł brutto.
Nieco mniejsze dochody uzyskał przewodniczący Rady
Miejskiej Witold Reclaf, radny PiS, który jest właścicielem
domu o pow. 92 m kw., działki zabudowanej o powierzchni
505 m kw. oraz samochodu Hyundai z 2003 r. W ub. roku
uzyskał prawie 87 tys. zł brutto (praca w Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa i dieta radnego), co oznacza miesięczny
dochód w wysokości ok. 7246 zł brutto. Jednocześnie radny
Reclaf jest zadłużony w banku z powodu kredytu.
To tylko przykładowe wyliczenia, a zainteresowanych
oświadczeniami innych członków Rady Miejskiej Rumi, a
także oświadczeniem burmistrza i zastępców, odsyłamy
na stronę internetową www.um.rumia.pl – BIP – oświadczenia majątkowe.
REKLAMA
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Ważne dla rodziców i uczniów

Pieniądze na podręczniki
Na stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi znalazła się informacja o pomocy finansowej dla uczniów, w
związku z nadchodzącym rokiem szkolnym.
Burmistrz Rumi zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum, można składać w terminie do 7 września 2010
roku u dyrektora szkoły, w której dziecko będzie się
uczyło.
O dofinansowanie zakupu podręczników można starać się jeśli uczeń uczęszcza do klas I –III szkoły podstawowej i klas II gimnazjum, a ponadto:
- pochodzi z rodziny o trudnej sytuacji materialnej, spełniającej kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 351 zł netto na osobę
w rodzinie za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
- pochodzi z rodziny, przekraczającej wspomniane kryterium dochodowego – tylko w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej, tj.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej
choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Uwaga, jak informuje w komunikacie burmistrz,
liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie jest ograniczona.
O dofinansowanie mogą też starać się uczniowie, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - uczeń słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujący w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i
młodzieży.
Wartość pomocy wynosi od 170 do 370 zł, zależnie od
grupy uczniów i przyczyn, z powodu których mogą oni
otrzymać wsparcie.
Rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy)
ucznia pobierają wniosek
o dofinansowanie podręczników w szkole. Po jego wypełnieniu składają go do dyrektora szkoły, do której uczeń
uczęszcza w roku szkolnym 2010/2011.
Do wniosku należy dołączyć:
zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku
uczniów niepełnosprawnych).
W przypadku niespełnienia kryterium dochodowego
zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy
dołączyć uzasadnienie.
Rodzice ucznia lub jego opiekunowie przedkładają dowód zakupu podręczników i dopiero
na jego podstawie koszty zakupu książek zostaną zwrócone, do wysokości, o której mowa w Rozporządzeniu, w terminie do 28 listopada 2010 r.

ROZMOWA TYGODNIA

Seniorzy lubią się uczyć
Rozmowa z Renatą Grzesiak, prezes
Zarządu Rumskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
- Niedawno zakończył
się trzeci rok akademicki Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Rumi, a pani już pracuje nad zorganizowaniem
kolejnego semestru. Czy
to oznacza, że taka placówka jest potrzebna i
że trafiliście państwo w
oczekiwania mieszkańców Rumi?
- Zdecydowanie tak, bo
sympatyków i uczestników
zajęć uniwersytetu ciągle
przybywa. Dzisiaj jest już
nas ponad 160 osób słuchaczy i 84 członków Stowarzyszenia. Uniwersytet pracuje w strukturze organizacji
pozarządowej.
- Jakie są zainteresowania seniorów, bo to
dla nich przeznaczone
są zajęcia?
- Można śmiało powiedzieć, że ta chłonna wiedzy
i radości życia społeczność
ma wszechstronne zainteresowania.
Studenci chętnie wysłuchali wykładów dotyczących nauk medycznych,
psychologicznych, geograficznych, filozoficznych, historycznych, etyki, gastronomi, sztuk pięknych, religioznawstwa itp. Uruchomiliśmy 19 warsztatów, począwszy od artystycznych,
informatycznych i humanistycznych poprzez psychologiczne aż do lektorów języków obcych.
Organizowaliśmy i nadal będziemy organizować
również warsztaty, dotyczące różnorodnych zajęć
z wychowania fizycznego i
rehabilitacji.
Poprzez okolicznościowe
seminaria staraliśmy się
połączyć wiedzę teoretyczną z zajęciami praktycznymi i szeroko pojętą integracją nie tylko między słuchaczami, ale i z innymi organizacjami pozarządowymi.
- Mówi pani o zajęciach ruchowych, m.in.

o rehabilitacji. To oznacza, że Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku
nie tylko rozwija wiedze
słuchaczy, ale też dba o
ich sprawność i kondycję.
- Dokładnie tak. Staraliśmy się rozwinąć działania
około edukacyjne pozwalające studentom słuchaczom
na poprawę zdrowia i rehabilitację zdrowotną.
Siedem osób skorzystało z nieodpłatnych masaży,
dziesięć z 20-minutowych
zabiegów.
Nasze działanie poprzedziliśmy złożeniem ośmiu
aplikacji do jednostek samorządowych, począwszy
od Urzędu Miasta do Urzędu Marszałkowskiego.
Dzięki temu, w ramach
funkcjonujących
programów, otrzymaliśmy dofinansowanie na wspomniane zabiegi zdrowotne. Była też okazja do ciekawego wypoczynku, czemu służył rejs seniorów do
Karlskrony oraz rejs kanałem ostródzko-elbląskim do
Fromborka.
- Wracając do dotacji,
czy były to duże sumy?
- Pozyskaliśmy granty
w wysokości 30 tysięcy złotych, spodziewamy się dalszych dotacji w tym i następnym roku. Mimo, że nasza organizacja funkcjonuje dopiero trzy lata, została
zauważona i doceniona.
- To wszystko wymaga
pracy i wysiłku.
- Nad nowym bogatym i
ciekawym programem edukacyjnym i rehabilitacyjnym na 2011 rok pracuje
już sześcioosobowy Zarząd
RUTW.
Niczego jednak nie dałoby się osiągnąć, gdyby nie
przychylność osób i instytucji, współpracujących na
co dzień. Korzystamy z gościnności obu domów kultury w Rumi i pomocy ich
dyrektorów, a także z sal

ZAPISY NA UNIWERSYTET

Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi zaprasza zainteresowanych w dniach: 25,
26, 27, 30 i 31 sierpnia oraz 6, 7, 8 i 9 września br. do
Miejskiego Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19. Zapisy będą się odbywały w tych dniach, w godz. 11.0013.00. Koszt uczestnictwa w wykładach wynosi 25 zł za
semestr.
Zarząd RUTW serdecznie zaprasza.

Renata Grzesiak mieszka od ponad 20 lat na osiedlu
Janowo.

Fascynujący Wschód

Renata Grzesiak mieszka w Rumi, na osiedlu
SM Janowo od 1989 roku. Jest mężatką, ma syna
Piotra. Ukończyła Wydział Turystyki na gdańskiej
AWF, pracowała w biurach turystycznych, a także w
administracji innych firm.
Za swój sukces pani Renata uważa udział w wyprawie do Afryki Północnej na III roku studiów oraz późniejszy wyjazd z grupą przyjaciół do Indii i Nepalu. Było
to tym bardziej ciekawe doświadczenie, że Renata Grzesiak interesuje się kulturą Wschodu.
w Gimnazjum nr 1 dzięki życzliwości pani dyrektor. Wspiera nas burmistrz
i Urząd Miasta w Rumi
oraz Starostwo Powiatowe w Wejherowie, a także Urząd Marszałkowski i
Urząd Wojewódzki.
Naszym opiekunem i
przyjacielem jest senator
prof. Edmund Wittbrodt,
który pomaga organizacji
tworzyć programy i standardy.
- Patrząc na studentów Uniwersytetu właściwie trudno nazwać
ich seniorami. Niektórzy to jeszcze młodzi ludzie – przynajmniej na
takich wyglądają. Czy
są jakieś kryteria wieku
przy zapisach? Czy zajęcia są płatne?
- Fakt, że nasi studenci wyglądają bardzo młodo

wcale mnie nie dziwi, ponieważ spotykając się od
trzech lat wszyscy młodniejemy. Zarażamy się nawzajem witalnością i optymizmem, ciekawością świata,
chęcią poszerzania wiedzy.
To wszystko wpływa na dobrą kondycję psychiczną i
fizyczną. My po prostu lubimy się uczyć i spotykać się.
Co do kryteriów, przyjmujemy rencistów i emerytów lub emerytki w wieku
od 55 lat. Za udział w wykładach w ciągu jednego semestru trzeba zapłacić 25
zł, a opłaty za warsztaty zależą od tego, ile i jakie zajęcia się wybierze. Zapisy
na pierwszy semestr nowego roku akademickiego rozpoczną się w drugiej połowie sierpnia.
- Dziękuję bardzo za
rozmowę.
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Zła wola czy nieudolność?

Nie będzie ani kolektora
ani utwardzonych ulic
Mieszkańcy Starej Rumi od dawna na próżno czekają
na budowę wielu zaniedbanych i nieutwardzonych ulic.
Udało się wprawdzie wykonać nawierzchnie ul. Mostowej i
Lipowej, ale inne drogi, jak choćby Chełmińska, Cmentarna,
Wiązowa, Świętopełka (dalsza część) pozostają piaszczyste.
Wszystko z powodu braku kolektora kanalizacji deszczowej,
który uniemożliwia realizację inwestycji drogowych w tym
rejonie Rumi.
O tym problemie pisała niedawno jedna z lokalnych gazet, informując o
inicjatywie
mieszkańców
ul. Truskawkowej, którzy
chcą współfinansować budowę swojej uliczki. Takie
inicjatywy są mile widziane w innych częściach miasta, ale nie w Starej Rumi,
gdzie najpierw trzeba zbudować kolektor burzowy.
Burmistrz Rumi tłumaczy, że na takie przedsięwzięcie nie ma pieniędzy, a
jednocześnie miasto wycofało się ze starań o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Rumia razem z Redą i Wejherowem
przystąpiła do konkursu
ministerialnego, ale jak informuje w ostatnim „Gońcu
Rumskim” Elżbieta Rogala-Kończak, wszystkie
trzy miasta wycofały wspólny projekt. Okazało się bowiem, że zamiast 80 procent dofinansowania, jak
się na początku spodzie-

wano, można uzyskać zaledwie 20 procent pokrycia
kosztów inwestycji.
Tymczasem okazuje
się, że pieniądze na budowę kolektora są w budżecie od dawna. W budżecie miasta, m.in. na
rok 2009 i na 2010 przeznaczono środki na budowę niezbędnego w
Starej Rumi kolektora
burzowego.
Rada Miejska przeznaczyła 2 mln zł na rozpoczęcie budowy kanalizacji burzowej w rejonie ul. Kazimierskiej (boczna od Kazimierskiej to m.in. wspomniana Truskawkowa), a
mimo to burmistrz Rumi
nie realizowała inwestycji.
Co roku tłumaczyła, że stara się o środki zewnętrzne w ramach
wspomnianego
projektu „Ochrona Wód Zatoki
Gdańskiej”. W końcu poinformowała jednak radnych o wycofaniu się z

tego wspólnego z sąsiednimi miastami przedsięwzięcia.
- Wielokrotnie, na sesjach i
komisjach radni PiS oraz radni Klubu Radnych Niezależnych domagali się zarówno
budowy kolektora, jak i budowy ulic w tej zaniedbanej części miasta – przypomina Florian Mosa, przewodniczący
Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego
Miasta Rady Miejskiej.
– W tegorocznym budżecie, uchwalonym w styczniu br. po raz kolejny zarezerwowaliśmy 2 miliony złotych na rozpoczęcie
budowy kanalizacji burzowej. Do zbiorczego kolektora miała być doprowadzona
kanalizacja z innych ulic.
Niestety, okazało sie, że
starania o dofinansowanie
zakończyły się fiaskiem, a
w Starej Rumi nie powstanie ani kolektor ani utwardzone ulice.
Anna Kuczmarska

Po takich dziurawych i wyboistych ulicach jeżdżą mieszkańcy Starej Rumi,
zwłasza w rejonie Chełmińskiej, Cmentarnej, Bukowej i Kazimierskiej.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Rumi
ROZDZIAŁ 3
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 15
1. Na każdej nieruchomości zamieszkałej winny znajdować się pojemniki na odpady komunalne,
z zachowaniem następujących norm:
1. co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l
– w przypadku gospodarstwa domowego do 2 osób,
2. pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 110 l
– w przypadku gospodarstwa domowego od 3 do 4 osób,
3. pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 170 l
– w przypadku gospodarstwa domowego od 5 do 6 osób,
4. pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 220 l
– w przypadku gospodarstwa domowego od 7 do 8 osób,
5. pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 280 l
– w przypadku gospodarstwa domowego od 9 do 10 osób,
6. pojemniki o łącznej pojemności co najmniej 330 l
– w przypadku gospodarstwa domowego od 11 do 12 osób,
7.1 pojemnik o pojemności 1,1 m3 – w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje 13 do 20 osób.
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2. W budynkach, w których zamieszkuje więcej niż 20
osób, ilość i wielkość pojemników winna być dostosowana
do potrzeb z zachowaniem norm, o których mowa w ust. 1.
3. Liczba pojemników może być odpowiednio mniejsza niż
określone w ust. 1 i 2 przy większej częstotliwości wywozu
odpadów niż określona w § 25 ust. 1.
4. Dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, lub inna działalność, w wyniku której
powstają odpady komunalne, ilość i wielkość pojemników
winna być dostosowana do potrzeb, nie może być jednak
mniejsza niż jeden pojemnik.
§ 16
1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach domowych, przed
ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na terenie
nieruchomości, należy poddać segregacji mającej na celu
oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się
do odzysku i ich optymalne przygotowanie do transportu
do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.
2. Selektywna zbiórka odpadów nadających się do odzysku obejmuje: makulaturę (papier i tekturę), szkło, plastik, odpady zielone, odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

3. Odpady z remontów winny być gromadzone odrębnie i
wywożone przez przedsiębiorstwo wywozowe na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli nieruchomości
za odrębną opłatą.
4. Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji może odbywać się na terenie nieruchomości, na której powstały, w sposób nieuciążliwy dla użytkowników sąsiednich nieruchomości. W
przypadku kompostowników otwartych, ich usytuowanie
na nieruchomości winno zapewniać odległość minimum 5
m od granicy nieruchomości od strony ulicy i 1 m od pozostałych granic.
Właściciele nieruchomości obowiązani są do 31 stycznia
każdego roku przekazać przedsiębiorstwu wywozowemu
informację, czy i w jakim zakresie prowadzili kompostowanie odpadów w roku poprzednim. Druk formularza,
na którym składana jest powyższa informacja, dostarczy
przedsiębiorstwo wywozowe.
cdn.

Nowy regulamin
Dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy druk kolejnych
rozdziałów „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia”, który w nowej zmienionej
wersji wszedł w życie 6 lipca br. Dzisiaj pierwsza część
rozdziału 3, a za tydzień ciąg dalszy.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Gazeta Rumska, nr 15 (57), 29 lipca 2010

Znowelizowana ustawa

Dla spółdzielców dobra - dla prezesów zła
O ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych pisaliśmy na wo do mieszkania nie jest terze wyłącznie „upiększawłaścicielem tego mieszka- jącym” był konieczny?
łamach „GR” wiele razy, informując, że będzie ona ponow- nia. Właścicielem mieszkanie nowelizowana. Spółdzielcy liczą, że kolejna noweliza- nia jest spółdzielnia miesz- Walne Zgromadzenie
kaniowa.
Przedstawiciele związcja w należyty sposób zabezpieczy ich interesy i usprawków rewizyjnych kwestionienia, bo pomimo, iż spółdzielców jest ok.12 mln w spo- Odrębne rozliczenia
nują też wprowadzenie noNowela
ustawy
z
lipca
welizacją z lipca 2007 r.
rach z zarządami spółdzielni (ok. 3,5 tysiąca) są oni zawsze
2007 r. wprowadziła prze- Walnego Zgromadzenia i
stroną słabszą. Z kolei przedstawicielom związków rewi- pis o prowadzeniu przez sugerują powrót do zebrazyjnych spółdzielni mieszkaniowych nie podobają się te zarząd spółdzielni odręb- nia przedstawicieli. Jest to
nie dla każdej nierucho- propozycja co najmniej konprzepisy ustawy, które dla spółdzielców są korzystne.
mości: ewidencji i rozlicze- trowersyjna.
W „Gazecie Rumskiej”
z 2 czerwca br. przy okazji
artykułu pt. „Jak szkolono
prezesów” wspomnieliśmy
o nowym projekcie ustawy,
przygotowanym
głównie
przez 15-osobowe gremium
związków rewizyjnych spółdzielni mieszkaniowych.

Krytykują korzystne
przepisy

Sygnatariusze projektu
ustawy o działalności spółdzielni
mieszkaniowych,
reprezentujący stanowisko
prezesów spółdzielni mieszkaniowych, krytykują treść
znowelizowanej ustawy z
lipca 2007 r. Nie podoba im
się, że w myśl tego dokumentu:
- obowiązują inne warunki
finansowe
przekształceń praw do lokali
mieszkaniowych niż przed
nowelizacją,
- nie można już ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych,
- istnieje nakaz rozliczenia dla każdej nieruchomości odrębnie kosztów i przychodów,
najwyższym
organem spółdzielni mieszkaniowych jest Walne Zgromadzenie, a nie zebranie
przedstawicieli,
- ograniczono długość
kadencji rad nadzorczych.

Koszty już zapłacone

Negatywne według projektodawców skutki obowiązującej ustawy nie wytrzymują krytyki, ani w
świetle przepisów przed jej
nowelizacją w 2007 r. , ani
obecnie. Nowelizacja ustawy z lipca 2007 r. oparta
o wcześniejsze prace Sejmu, jak i wyroki Trybunału Konstytucyjnego, ostatecznie rozwiązała problem
finansowych
warunków
przekształceń własnościowych, odchodząc od ustalenia wartości rynkowej lokalu mieszkalnego, jak też bonifikat.

Jako słuszną prawnie
i uzasadnioną ekonomicznie przyjęto zasadę pokrycia przez członka spółdzielni kosztów budowy mieszkania. Skoro członek spółdzielni
sfinansował całkowicie koszty budowy, przypadające na
jego lokal mieszkalny, to jakie koszty miałby on jeszcze
ponosić? Zwłaszcza, iż spółdzielnia nie może się wzbogacać kosztem swoich członków.
Wszystkie dywagacje na
ten temat przerwała ostatecznie ustawa z 18 grudnia
2009 r. o zmianie ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych i niektórych innych
ustaw, wprowadzając zapis
w art. 11 w brzmieniu:
„Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w
szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali”.

Ograniczone prawo
własności

Ustawa z lipca 2007
r. skończyła z możliwością ustalania spółdziel-

czego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wbrew sugestii wynikającej z nazwy, prawo
to nie było odmianą prawa własnośći, ale prawem
rzeczowym ograniczonym,
prawem na rzeczy cudzej na nieruchomości będącej
własnością spółdzielni.
Nazwa ta zacierała różnicę pomiędzy „prawem
własnośći lokalu mieszkalnego” (zwanym „prawem odrębnej własnośći”),
które oznacza pełną własność mieszkania, a ograniczonym prawem rzeczowym do tego mieszkania,
nazwanym „spółdzielczym
własnościowym prawem do
lokalu”.
Nowelizując ustawę w
lipcu 2007 r. ustawodawca
uznał zatem za zbędne dalsze istnienie spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu jako prawa rzeczowego ograniczonego.
Warto zatem kolejny raz
powtórzyć, że członek spółdzielni posiadający spółdzielcze własnościowe pra-

nia przychodów i kosztów,
jak też ewidencji wpływów
i wydatków funduszu remontowego.
Czy jest w tym przepisie coś złego? Sygnatariusze zmiany ustawy ubolewają, że przekreśla to zasadę solidaryzmu spółdzielczego. Jest to hasło
bez pokrycia.
Dzięki ewidencji członkowie konkretnego budynku będą wiedzieli, ile
wpłacili i ile wydali, a także ile komuś pożyczyli np.
na remonty innej nieruchomości.
Ustawa nie zabrania
bowiem przepływu środków między różnymi nieruchomościami, a zatem
nie łamie zasady solidaryzmu spółdzielczego.
Solidaryzm nie może
jednak polegać na tym, że
wszyscy wrzucają pieniądze do „jednego worka”,
a spółdzielca nie wie, ile i
kto z tego „worka” wybrał
i na co wydał.
Czy zawsze ten lub inny
remont, czasami o charak-

Z doświadczenia zebrań
przedstawicieli sprzed nowelizacji ustawy wiadomo,
ze zebrania składające się
ze stosunkowo niewielkiej
liczby tych przedstawicieli
(w stosunku do ilości członków danej spółdzielni), nie
spełniały należycie swojej
roli.
Zdominowane
niejednokrotnie przez bezkrytycznych zwolenników zarządów,
przegłosowywały uchwały nie licząc się z
wnioskami
spółdzielców,
zgłaszanymi wcześniej podczas zebrań grup członkowskich. A zatem najwyższym
organem spółdzielni winno
być Walne Zgromadzenie.

Przeciw układom

Przez projektodawców
zmiany ustawy kwestionowany jest również aktualny przepis, ograniczający
kadencjonalność rad nadzorczych. W opinii szeregowych członków spółdzielni
jest to przepis jak najbardziej słuszny. Nieograniczone zasiadanie w radach

nadzorczych tym samych
osób, prowadzi do wypaczenia roli, jaką ten organ ma
sprawować, tzn. kontroli
zarządu spółdzielni.
W sytuacji bezterminowego sprawowania funkcji
w radach nadzorczych dochodzi do powstania pewnych układów, co nie sprzyja obiektywnemu sprawowaniu funkcji kontroli i
nadzoru nad zarządami.
Zresztą
kadencyjność
sprawowania
pewnych
funkcji jest zasadą przyjętą
nie tylko w spółdzielności.

Nikt nie dostał nic
za darmo

Projektodawcy zmiany
ustawy oburzają się również na to, że spółdzielcy
mający mieszkania lokatorskie (art.12 ust.1) uwłaszczając się zabierają spółdzielni część jej majątku,
a spółdzielnia nie otrzymuje w zamian żadnej rekompensaty. Jest to opinia zgoła błędna!
Spółdzielcy
uzyskując odrębną władność swoich mieszkań, niczego spółdzielni nie zabierają, ponieważ niczego od spółdzielni za darmo nie otrzymali!
Przed ustanowieniem odrębnej własności rozliczyli się ze spółdzielnią co do
złotówki.
***
Reasumując, przedstawiciele związków rewizyjnych uważają, aby podstawowe zasady funkcjonowania spółdzielni i jej relacje
z członkami były regulowane przepisami statutu,
a nie arbitralnymi rozwiązaniami narzuconymi przez
ustawodawcę.
Taka opinia wspomnianego gremium jest nie do
przyjęcia przez członków
spółdzielni, którzy na co
dzień doświadczają skutków wielu nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółdzielni.
Uporządkowanie
czy
usunięcie tych nieprawidłowości możliwe jest jedynie w drodze ustawowej.
Statuty spółdzielni, tworzone w zasadzie przez zarządy i radców prawnych tego
nie załatwią. Stanowisko
związków rewizyjnych nie
dziwi, ponieważ te organizacje popierające prezesów
spółdzielni chciałyby władzy nieograniczonej, z nikłym udziałem spółdzielców.
E. Różycka
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Z PARAFII

Gazeta Rumska, nr 15 (57), 29 lipca 2010

To wasz kościół

W środku ma być bardzo skromnie, bez żadnego
przepychu, z klimatem do modlitwy. Zdjęcia proponowanej
aranżacji wnętrza wywieszę w gablocie i zapytam parafian:
- Co wy na to?
- Przez ostatni rok przy
budowie kościoła zajmowaliśmy się głównie dachem
– opowiada ks. Andrzej
Gierczak, proboszcz parafii Św. Antoniego Padewskiego i bł. Edmunda Bojanowskiego w Rumi. - Położona została dachówka z
całym dodatkiem: rynnami i opierzeniem, wzniesiona została wieża zwieńczona iglicą i czterometrowym
krzyżem.
Dzwony do wieży podarowali parafianie w 2005
roku. Jeden waży prawie
pół tony, dwa pozostałe 260
kg i 130 kg. Tak z roku na
rok powstają kolejne elementy kościoła.

Pod gołym niebem

Parafia w Rumi Białej
Rzece została utworzona
29 sierpnia 1999 dekretem
ks. arcybiskupa Tadeusza
Gocłowskiego. Początkowo
mieszkańcy zbierali się na
nabożeństwach pod gołym
niebem, później msze odbywały się w namiocie postawionych przez rumskich
harcerzy. Wiosną 2003
roku rozpoczęły się prace
przy budowie świątyni.
- Robimy co możemy, niektóre prace murarskie były
wykonywane we własnym
zakresie, ale tam gdzie
trzeba precyzji budowlanej
zatrudniam firmy – opowiada ks. proboszcz. - To
gwarancja i odpowiedzialność. Wiem, kto daną rzecz
na budowie robił i jeśli będzie się coś dziać nie tak,
to wiem do kogo się udać.

Dach czy iglica muszą być
bezpieczne, muszą spełniać
wszystkie normy budowlane. Nie można robić czegoś
z doskoku, bo chodzi o bezpieczeństwo ludzi przychodzących do kościoła.

Nagłośnienie i ogrzewanie

Plany na najbliższą
przyszłość
to
wykonanie elewacji całego kościoła. Proboszcz zapowiada,
że to kwestia dwóch miesięcy, jak położony będzie
klinkier na wszystkich zewnętrznych ścianach.
- W przyszłym roku wejdziemy do środka i zaczniemy od sufitu – zapowiada ks. Gierczak. – To, kiedy podłączona będzie elektryczność, nowe nagłośnienie i ogrzewanie, zależy od
ofiarności ludzi dobrej woli.
Obecnie w kościele jest
tymczasowe nagłośnienie,
które proboszcz otrzymał
od innej parafii, ale marzy o nagłośnieniu profesjonalnym. Znalazł już firmę z południa Polski, która je zamontuje. Przedsiębiorstwo czeka tylko na telefon z informacją kiedy ma
przyjechać. W międzyczasie
powstał projekt wnętrza.
Aranżacja wykonana przez
biuro architektoniczne z
Rzeszowa już jest gotowa.
- Na katolickie targi
w Kielcach, zjeżdżają się
wszystkie znaczące firmy,
oferujące od guzików do sutanny po piece grzewcze –
żartuje proboszcz. – Tam
poznałem projektantów z
Rzeszowa, a to, co pokazy-

Ks. proboszcz dogląda budowy kościoła.
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wali mi w formie prospektów było ciekawe. Przyjechali zobaczyć kościół i zrobili aranżację.

Projekt dla parafian

Przygotowanie projektu nie oznacza automatycznie, że tak właśnie będzie
wyglądać wnętrze kościoła. Proboszcz zrobi dokładnie to samo, co przed budową świątyni. Wówczas wywiesił w gablocie rysunki z
koncepcją kościoła i powiedział parafianom: - Proszę
oglądać i wypowiedzieć się,
bo to jest wasz kościół, a nie
mój. Ja tutaj dzisiaj jestem,
za tydzień może mnie nie
być, a ten kościół zostanie.
Ja tylko pomagam.
Ludzie chodzili i oglądali projekt. Spodobał się im.
Tak samo aranżacja wnętrza trafi najpierw do gabloty. Dotychczas widziało
ją już około 100 osób. Nikt
do tej pory złego słowa nie
powiedział.
- To jest bardzo dobra aranżacja – mówi proboszcz.

Serdecznie dobry człowiek

Kościół ma być w środku skromny, bez przepychu, ma stwarzać klimat
modlitwy. I to znalazło się
w przygotowanej aranżacji.
- Jest piękny ołtarz i ambona w prezbiterium, bo
na tym mi zależało – ks.
Andrzej pokazuje rysunki. - Na głównej ścianie nad
prezbiterium będzie ogromny krzyż z postacią Jezusa ukrzyżowanego, bo chodziło o to, żeby był natural-

nie przedstawiony. To ma
być człowiek jak każdy, z
krwi i kości. A wielki krzyż
na całą ścianę od razu przyciąga wzrok wchodzącego
do kościoła i człowiek wie
gdzie ma iść. Ostatnio byłem w kościele zbudowanym w latach 80 i zastanawiałem się, gdzie tu może
być Najświętszy Sakrament. Dopiero jak się porozglądałem, znalazłem tabernakulum.
W prezbiterium ma być
jeszcze figura żywiczna,
przedstawiająca postać błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, który będzie
wskazywał na tabernakulum i na krzyż jednocześnie
– dodaje ksiądz proboszcz.
Bł. Edmund Bojanowski
w czasie epidemii cholery
chodził do chorych, by ich
karmić, podać lekarstwa,
a przede wszystkim przygotował umierających na
spotkanie z Bogiem. Przez
ówczesnych został nazwany „serdecznie dobrym człowiekiem”. Zakładał wiejskie czytelnie, organizował
wieczornice, był też współzałożycielem szpitalika dla

Proponowana aranżacja ołtarza i prezbiterium.

chorych wieśniaków i sierot, którego opiekę powierzył Siostrom Służebniczkom. Jednak najbardziej
zależało mu na dzieciach
i młodzieży, bo w nich widział przyszłość Polski.
Dla dzieci założył pierwszą ochronkę w Podrzeczu,
dając tym samym początek
Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek NMP. Przy jego
figurze w rumskiej świątyni znajdą się również postaci dzieci.

Bardzo ważny dodatek

Po prawej stronie przy
wejściu – w miejscu obecnego magazynu - będzie znajdować się kaplica Bożego
Miłosierdzia. Pomieszczenie ma około 80 m kw i będzie służyło do nabożeństw
w dni powszednie.
- Mniejsze pomieszczenie łatwiej jest utrzymać, ogrzać zimą – mówi
ks. Gierczak. - Nie muszę
ogrzewać i oświetlać całego kościoła, gdy przychodzi mniej osób, a to oznacza mniejsze opłaty za gaz
i prąd. Dla kaplicy aranżacji jeszcze nie ma, ale pro-

boszcz wie, że to będzie bardzo ważny szczegół w kościele: - Tam może być prowadzona katecheza przed
I Komunią św., mogą odbywać się spotkania przed
bierzmowaniem, spotkania
z narzeczonymi. W dniu pogrzebu można będzie tam
wystawiać trumnę, żeby rodzina mogła się pożegnać
ze zmarłym i różaniec odmówić.
Dla ks. Andrzeja było to
novum. W Gdańsku, skąd
pochodzi nie ma tego zwyczaju. Dopiero w Gdyni po
raz pierwszy spotkał się z
odmawianiem różańca przy
zmarłym czy pustymi nocami.

Będzie otwarte

W Rumi spotkał się niestety z jeszcze jedną rzeczą:
zanim jeszcze powstał kościół kaplica kilka razy została zdemolowana. Zrobił
to jakiś zły człowiek. Ktoś
powywracał ławki i świece,
narobił ogólnego bałaganu.
Dlatego dotychczas kościół
był zamykany, ale w ubiegłym tygodniu w kruchcie
zostały zamontowane okna
drzwiowe. Dzięki nim ta
część kościoła będzie otwarta cały dzień. Do kruchty
każdy będzie mógł wejść.
- Ustawimy tam klęcznik, będzie można się pomodlić – mówi ks. Andrzej.
- Przez szybę, ale będzie
kontakt wzrokowy z tabernakulum, z Najświętszym
Sakramentem.
Architekci muszą jeszcze zaprojektować witraże.
Od strony południowej jest
pięć wielkich okien, po drugiej stronie są mniejsze, też
pięć. Aranżacja musi objąć cały kościół włącznie z
ławkami i konfesjonałami.
- Wszystko musi być „od
jednej matki” – dodaje proboszcz parafii.
DG.
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Bajkowa podróż

W malowniczą podróż po Czechach, Austrii i Niemczech
wybrała się z początkiem wakacji Anna Dybikowska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi, wraz z grupą
nauczycieli. Głównym celem wyprawy rumskiej grupy było
zwiedzenie zamków Bawarii.
Zanim nauczyciele przekroczyli polsko-czeską granicę, pojechali do Częstochowy.
- Po wizycie na Jasnej
Górze oraz noclegu w hotelu w okolicach Znojmo
w Czechach, wybraliśmy
się do Wiednia. Zwiedzaliśmy to wspaniałe miasto, zachwycając się jego
architekturą, zabytkami
oraz niesamowitą zielenią
– opowiada Anna Dybikowska.
- Odwiedziliśmy między innymi Kahlenberg
(polskie wzgórze), Katedrę
Św. Szczepana oraz zespół
pałacowo zamkowy Hofburg. Mieliśmy także okazję podziwiać dzieła Hundertwassera - intrygującego artysty, architekta.
Swoje budynki projektował asymetrycznie,
zgodnie z naturą, co zaznaczał sadząc drzewa na
balkonach i dachach.

Autokar zatrzymał się w
malowniczym mieście Hallstat, położonym nad pięknym jeziorem Hallstattsee.
Większość budynków położona jest wysoko na zboczu stromego wzgórza.
- Niezapomniane wrażenia zapewnił przejazd przez
przełęcze Pass Gschütt (964
m n.p.m.) oraz Pass Thurn
(1274 m n.p.m.). Przez
okna autokaru podziwialiśmy górskie przełomy rzeki
Lammerklam – mówi pani
Anna.
- Kolejnego dnia wyruszyliśmy do Niemiec, pokonując kolejną przełęcz
Fernpass (1210 m n.p.m.),
aby zwiedzić słynny ze
swojej bajkowej urody zamek w Neuschwanstein w
południowej Bawarii.
To rzeczywiście zachwycające miejsce, ale bardzo
ciekawy okazał się również były klasztor benedyktynów w Ettal.

Zamek i klasztor

Skocznia i Orle Gniazdo

Trasa wycieczki wiodła
dalej przez Górną Austrię.

li

Rumianie
podziwiamiasto uzdrowisko-

we Garmisch Partenkirchen, leżące pod najwyższym szczytem niemieckich Alp – Zugspitze (2964
m n.p.m.).
Będąc w tym mieście,
nie można było pominąć
stadionu olimpijskiego ze
słynną skocznią narciarską.
- W drodze powrotnej do
Austrii, zwiedziliśmy stolicę Tyrolu -Innsbruck. Miasto to znane jest z organizacji zimowych igrzysk
olimpijskich
–
dodaje
Anna Dybikowska. Największą atrakcją kolejnego dnia wycieczki było
„Orle Gniazdo” - ulubiona
siedziba Adolfa Hitlera,
na górze Kehlstein (1834
m n.p.m.).
Dotarcie na szczyt było
nie lada wyzwaniem, możliwe było tylko dzięki specjalnie dostosowanym autobusom. Ostatni odcinek
drogi na szczyt trzeba było
pokonać szybem wykutym w skale, gdzie znajdowała się winda. Tego dnia
wycieczkowicze odwiedzi-

Anna Dybikowska i panorama Salzburga.

li także Salzburg, miasto
znane ze światowej sławy
festiwali muzycznych.

Perła zabytków

- Ostatniego dnia wycieczki odwiedziliśmy siedzibę książąt Schwarzenbergów - piękny zamek
w miejscowości Hluboka
w Czechach, inspirowany
brytyjskim Windsorem wspomina Anna Dybikowska. - To perła czeskich zabytków.
Cała wyprawa, przebycie tylu kilometrów, przemierzenie trzech krajów,
było niesamowitym przeżyciem. Zdjęcia pozwolą
mi wracać wspomnieniami
do tych bajkowych miejsc.
M.D.

Zamek Neuschwanstein w południowej Bawarii.

Malownicze miasto Hallstat nad pięknym jeziorem.

Skocznia w Garmisch Partenkirchen.
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Szefowa kontrowersyjnego Związku Wypędzonych urodziła się w Rumi dokładnie 67 lat temu

W czerwcu br., w numerze 8/50 „Gazety Rumskiej opublikowaliśmy fragment artykułu na temat Eriki Steinbach i jej
związków z Rumią. Ten artykuł autorstwa Piotra Szubarczyka, we współpracy z Piotrem Semków - obaj z Okręgowego
Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku, został odczytany na spotkaniu z senator Dorotą Arciszewską-Mielewczyk w
Rumi. Informacje zawarte w artykule wzbudziły zainteresowanie naszych Czytelników, którzy prosili o zamieszczenie
materiału w całości. Publikujemy go teraz, tym bardziej, że kilka dni temu, 25 lipca Erika Steinbach obchodziła 67
urodziny. Tyle lat temu przyszła na świat w Rumi. O okolicznościach tego wydarzenia piszą autorzy poniższego tekstu.

ERIKA

Z RUMI

Ostatni akt wojny na Pomorzu rozegrał się 10 maja 1945 r., gdy skapitulowały wojska niemieckie na Helu. Półtoraroczna wówczas Erika Hermann - znana
dziś jako Erika Steinbach - i jej młodsza o
rok siostra, pod opieką matki, Eriki Christy Hermann z domu Grote, były już wtedy w Niemczech. Nie objęły ich uzgodnienia aliantów z Poczdamu dotyczące przesiedlenia ludności niemieckiej. Wyjechały w rodzinne strony ojca Wilhelma Karla
Hermanna - do Hanau nad Menem.
Miasto Rumia pod Gdynią nigdy nie było ich Heimatem. Erika Grote przyjechała tu z Berlina, gdzie
mieszka na Lessingstrasse 41 ( urodzona w Bremie
27 stycznia 1922r.)
W ślad za swoim narzeczonym Wilhelmem Karlem (urodzonym 29 stycznia 1916 r. w Hanau), który jako podoficer (feldfebel) Wehrmachtu został
skierowany w 1941 r. do
służby w jednostce pomocniczej na lotnisku w
Rumi,
przemianowanej
na Rahmel.

Tu był wtedy Reich

Nie mieli tu niczego
własnego . Mieszkali na
kwaterze, prawdopodobnie u kaszubskiej rodziny Raulinów. Nie przysługiwał im dom po wypędzonych z „wyzwolonej” Rumi Polakach. Takie prawo mieli tylko oficerowie z lotniska. Część
z nich mieszkała w hotelu Claassena, częśćw domach wypędzonych Polaków, którym wręczono
bezpłatny bilet na pociąg
towarowyw jedną stronę.
Kierunek Częstochowa,
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Siedlce, Radom, czyli tzw.
Generalne
Gubernatorstwo. Tu był teraz Reich.
Dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi z Gdyni, Rumi i
innych miast i miejscowości Pomorza była to prawdziwa tragedia.
Budowniczowie
„polskiej Kalifornii” - Gdyni i jej zaplecza portowego - prawdziwi pionierzy
II Rzeczypospolitej na Pomorzu w pocie czoła budujący pomyślność swoich rodzin wraz z wyrastającym z dnia na dzień
nowym, wielkim miastem
portowym, zostali w jednej chwili pozbawieni dorobku całego życia. Dowiedzieli się, że mogą zabrać ze sobą 25 kg bagażu, dom powinien zostać
uprzątnięty, a klucze w
drzwiach. Oni i tak byli
jednak w lepszym położeniu niż ci, których uznano za niebezpiecznych dla
Rzeszy: działaczy znienawidzonego przez Niemców
Polskiego Związku Zachodniego, polskich organizacji społecznych, księży, nauczycieli i innych
przedstawicieli inteligencji polskiej. Ludzi tych za-

Miejsce urodzenia Eriki Steinbach, czyli budynek wodociągów, położony na łąkach w Janowie, w sąsiedztwie
Dębogórza.

bijano nad dołami, niedaleko wsi Piaśnica, gdzie
śmierć znalazło 12 tysięcy Polaków. W ten sposób
zginął m. in. wójt Rumi
Hipolit Roszczynialski.
Jego brat, ks. Edmund
Roszczynialski
(znajduje się ne liście obecnie
prowadzonego procesu beatyfikacyjnego), został zamordowany w pobliskich
Cewicach.
Mieszkańcy Rumi trafili też do obozu koncentracyjnego Stutthof, gdzie
wielu z nich zginęło.

Lotnisko magnesem

Rumia to 40-tysięczne
dziś
miasto
(obecnie
prawie 45-tysięczne –
dop. red.), zrastające się
coraz silniej z aglomeracją
trójmiejską.
Do centrum Gdyni jest
stąd nie dalej niż 10 km.
Przed wojną ta nadmorska wieś gwałtownie się

rozbudowała dzięki Gdyni. Budowniczowie Gdyni,
przybysze z różnych stron
Polski, chętnie kupowali tu działki budowlane,
parokrotnie tańsze niż w
Gdyni. Miejscowy magistrat przymykał też oko
na dzikie budownictwo.
To wszystko sprawiło,
że konglomerat kilku kaszubskich wiosek - Rumi,
Zagórza , Szmelty, Janowa i Białej Rzeki - zamienił się w 12-tysięczne
miasteczko (choć jeszcze
bez praw miejskich – dop.
red.) ze stacją Rumia-Zagórze przy ważnej magistrali kolejowej GdańskBerlin.
Atrakcją miasta było
nie tylko piękne położenie na nadmorskiej równinie, ale też lotnisko, na
którym stale stacjonowało kilka samolotów z Morskiego Dywizjonu Lotnictwa w Pucku, obserwujących polskie wybrzeże. 1

maja 1936 r. lotnisko zostało udostępnione dla komunikacji pasażerskiej.
Lądowały tu szybowce i
małe samoloty, uczestniczące w lotach gwiaździstych. W sezonie letnim
lądowały tu także samoloty pasażerskie Polskich
Linii Lotniczych, kursujące między Warszawą a
Gdańskiem.

Zbrodnie wojenne

Ruch na trasie Warszawa- Rumia objął w ostatnim roku przed wybuchem wojny 3 tysiące pasażerów. Kiedy wybuchła
wojna i Niemcy podeszli 9
września 1939 r. do Rumi,
polscy piloci poderwali
maszyny i wylądowali na
Kępie Oksywskiej, gdzie
zamelowali się u płk. Stanisława Dąbka, dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża, by kontynuować
walkę.

Obrona Rumi była zacięta i krwawa, trwała
przez wiele dni. Na cmentarzu w Rumi pochowano
147 polskich żołnierzy. W
sąsiednim Wejherowie, na
cmentarzu ewangelickim,
wyrosło 276 grobów niemieckich. Może w akcie
zemsty, a może bez żadnego powodu, niemieccy
żołnierze z 322. pułku piechoty mjr. von Diensta zamordowali w Rumi-Białej
Rzece 21 polskich jeńców
z Wejherowskiej Kompanii Ochotniczej. Była to
ewidentna zbrodnia wojenna, popełniona przez
żołnierzy
Wehrmachtu.
Nie jedyna tej jesieni i tej
wojny w Rumi.
Już we wrześniu 1939
r. Funkcjonariusze Einsatzgruppe SS i SD (Sicherheitsdienst) zabijali
ludzi na podwórkach i uliDokończenie na str. 11
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Dokończenie ze str. 10

cach miasta według sobie
tylko znanych kryteriów,
by zastraszyć Polaków i
złamać opór. Zygmunt
Milczewski, najbliższy
współpracownik zamordowanego wójta Hipolita
Roszczynialskiego, przed
wojną sekretarz Urzędu
Gminy Rumia, poszukiwany przez gestapo, wyjechał do Krakowa, gdzie
wstąpił do Armii Krajowej.
Po wojnie choć był z zawodu ekonomistą, poświęcił wiele lat życia na prace historyczne - dokumentowanie zbrodni popełnionych przez Niemców na
mieszkańcach Rumi i powiatu wejherowskiego.

Feldfebel Hermann…

Do Rumi-Białej Rzeki
trafił w roku 1941 feldfebel Wilhelm Karl Hermann. Stacjonowała tu
jednostka niemiecka, stanowiąca obsługę lotniska.
W Rumi produkowano też
części do samolotów.
Niemcy utworzyli oddziały robocze z jeńców
wojennych-polskich, brytyjskich i francuskich.
Części do samolotów produkowano też w obozie
pracy, gdzie trzymano
mężczyzn i kobiety - Polaków, Rosjan, Włochów i
innych.
W Rumi montowano Focke-Wulfy, Heinkle
i Junkersy. Niemcy rozbudowali lotnisko, które
należało teraz do zespołu
lotnisk wojskowych rejonu Gdyni.
Wilhelm Hermann stacjonował w Białej Rzece, ale nie czuł się dobrze
w towarzystwie wojskowych. Szukał kontaktów
w mieście.
Nie miał tu żadnej rodziny, choć niektórzy w
Rumi mówią, że rzeźnik
Hermann mógł być jego
dalekim krewniakiem.
Nazwisko
Hermann
było jednak często spotykane wśród pomorskich
Niemców.
Najbardziej
znany w czasie wojny był
Fritz Hermann, SS- Brigadefuhrer, prezydent rejencji gdańskiej, które-

go po wojnie oskarżono o
zbrodnie popełnione na
Polakach w latach 19391942.

… i Paweł Obersieg

Feldfebel Wilhelm Hermann zaprzyjaźnił się z
rodziną kierownika zakładu wodociągów miejskich
(Wasserwerk) w Rumi,
Pawła Obersiega. Rodzina Obersiegów została
zaliczona do reichsdeutschów, a ponieważ Paweł
znał się na wodociągach,
został kierownikiem zakładów.
Po wojnie nie chciał
jednak słyszeć o wyjeździe
do Niemiec.
Dzięki dobrym świadectwom miejscowych Polaków i Kaszubów pozostał w Rumi, gdzie zmarł
w latach osiemdziesiątych.
Żona Obersiega była
Kaszubką. W domu mówiono po niemiecku, po
kaszubsku, a modlili się zwyczajem rodzin kaszubskich - tylko po polsku.
Z tego powodu, a także oskarżenia o słuchanie BBC, Obersieg miał
w pewnym okresie poważne kłopoty, z których udało mu się jednak wywinąć.
Być może dlatego, że był
powszechnie lubiany w
mieście, bo wielu ludziom
pomógł.
Poza tym posiadł jak
mało kto sztukę ...pędzenia bimbru. Skutecznie
ukrywał to przed władzami przez całą wojnę. Kiedy jednak w marcu 1945
r. do Wasserwerku zawitali Sowieci, wszystkie
najtajniejsze skrytki zostały natychmiast zdemaskowane. Żołnierze sowieccy przekopali cały
ogród. Trud się opłacił ...
Obersiegów nie było już
w Wasserwerku. Tydzień
wcześniej Paweł otrzymał rozkaz od władz, by
przygotował Wasserwerk
do wysadzenia, jak tylko
wojska sowieckie dotrą w
okolice Rumi.
Nie posłuchał rozkazu,
uciekł z rodziną i ukrył
się. 25 marca żandarmi
przyjechali po „zdrajcę”,

ale go nie znaleźli. Dzięki ucieczce Obersiega wodociągi zostały uratowane, Niemcy nie zdążyli już
ich zniszczyć. Za to pobliska radiostacja na Dębogórskiej wyleciała w powietrze.

Ślub i narodziny

Od początku służby do
stęsknionego
feeldfebla
przyjeżdżała z Berlina narzeczona - Erika Grote.
Wkrótce, 18 stycznia 1943
r. Wilhelm i Erika pobrali się w Rumi. Świadkami
byli dwaj podoficerowie z
lotniska - Fröh i Ludwig.
Sześć miesięcy później,
25 lipca 1943 r. przyszła
na świat pierwsza córka Erika. Najbardziej zagadkowy jest fakt, ża poród nastąpił w służbowym
mieszkaniu Pawła Obersiega w Wasserwerku.
Dziś, po latach, trudno jest ustalić, dlaczego
tu. Być może Erika uznała, że mieszkanie Obersiega jest lepiej wyposażone i
poród będzie bezpieczniejszy?
A może, jak żartuje stary rumianin, przyszła tu
w poszukiwaniu męża,
który zasmakował w bimbrze Pawła Obersiega?

Jeszcze jakiś czas po porodzie młoda matka przebywała u Obersiegów.
Prawdopodobnie
w
styczniu 1944 r. Wilhelm Karl Hermann trafił na front wschodni. Erika była już w ciąży z drugą córką, którą urodziła w
październiku. To był czas,
kiedy jeszcze nie było paniki, kiedy jeszcze na latarniach w Gdańsku nie
wieszano
prawdziwych
czy domniemanych dezerterów z armii niemieckiej,
kiedy do Trójmiasta nie
napłynęła jeszcze wielka fala uchodźców z Prus
Wschodnich.
Jednak przezorna Erika zadbała o bezpieczny
powrót do Reichu. Nie czekając na najgorsze, spakowała się zabrała dzieci i w
styczniu 1945 r. wróciła
do Niemiec, do Hanau.

Nieprawdziwe informacje

Nieprawdziwe są informacje o tym, że cudem
uniknęła śmierci, nieskutecznie zabiegając o miejsce na statku „Wilhelm
Gustloff”, który został zatopiony przez sowiecką
torpedę w marcu 1945 r.
i pociągnął na dno kilka
tysięcy uchodźców. Eri-

Erika Steinbach
Niemiecka polityk, parlamentarzystka Bundestagu (od 1990), wybrana we
Frankfurcie nad Menem,
członek CDU. Przewodnicząca Związku Wypędzonych w Niemczech, inicjatorka budowy Centrum
przeciwko Wypędzeniom w
Berlinie.
Steinbach była jedną z
aktywnych działaczek przeciwko uznaniu przez władze RFN granicy Polski na
Odrze i Nysie. W latach 90.
propagowała zwrot „utraconych na wschodzie majątków” ich niemieckim wła-

ka nie starała sie o bilet
na „Gustloffa”, wyjechała
co najmniej dwa miesiące
wcześniej.
Na stronie internetowej Institut fur soziale Dreigliederung można przeczytać, że Erika
Steinbach uważa za nieprawdziwe
stwierdzenie, iż 15 mln niemieckich uchodźców z Niemiec wschodnich, Polski,
Czechosłowacji i całej południowej Europy to ofiary Hitlera.
Na stronie Wikipedia
- die freie Enzyklopadie
napisano, że pani Stainbach urodziła się w rodzinie Luftwaffenoffizier...
Rodzina oficera lotnictwa to brzmi lepiej niż rodzina feldfebla, ale jak
mówią w Rumi, Wilhelm
Karl o samolotach nie
miał pojęcia.

ścicielom, mimo, iż ci otrzymali od władz niemieckich
odszkodowanie.
Na podstawie Wikipedii

***
W Rumi nie ma już lotniska. Zostało zbombardowane przez Brytyjczyków na początku 1945
r. Po wojnie solidne płyty lotniskowe trafiły do
fundamentów odbudowanych w pocie czoła domów
zniszczonych przez wojnę.
W Rumi nie ma też domu
Eriki Steinbach. Nigdy go
tu nie było.
Piotr Szubarczyk
współpraca
Piotr Semków
Okręgowe Biuro
Edukacji Publiczne
IPN Gdańsk.
Autorzy
skorzystali z relacji mieszkańców
Rumi, którzy pamiętają rodzinę Hermannów z
czasów okupacji.
Śródtytuły pochodzą od
redakcji.

Lotnisko w Rumi było powodem przyjazdu tutaj Wilhelma Karla Hermanna, ojca Eriki. Nasze zdjęcie,
udostępnione przez A. Sadłowskiego (ze zbiorów M. Konarskiego) pochodzi z około 1936 roku, czyli z przed II
wojny światowej.
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Najpopularniejsze imię wciąż modne

Ania – ciepła, rozsądna, rodzinna
Kilka dni temu, dokładnie 26 lipca imieniny obchodziły posiadaczki najpopularniejszego imienia na świecie. W
Polsce imię to występuje od 1229 roku w formie Anna oraz
od 1311 roku w formie Hanna. Mimo, iż bardzo stare, wciąż
jest nadawane dziewczynkom i nie przestaje być modne.

Anna Seniuk

To imię zarówno dawnych królowych i żon królów, jak i znanych aktorek,
piosenkarek, a także bohaterek książek i filmów.
Najbardziej znaną przedstawicielką postaci literackich o tym imieniu jest z
pewnością Ania z Zielonego Wzgórza, znana i lubiana na całym świecie.

Urzędniczki i nauczycielki

Anna Dymna

Anna Jantar

Anna jest najpopularniejszym imieniem także
w Polsce – w naszym kraju nosi je ponad milion pań
(drugim co do popularności imieniem jest Maria), w
tym wiele mieszkanek naszego miasta.
Panie Anie pracują są
m.in. w Urzędzie Miasta
(Anna Tarczyńska – sekretarz miasta, Anna Czyżewska – naczelnik Wydz. Edukacji i Kultury) i w szkołach
(Anna Dybikowska – wicedyrektor SP nr 6, Anna
Bronowicka – nauczycielka
i opiekunka szkolnych grup
teatralno-wokalnych w SP

nr 10), w lokalnych gazetach (Anna Rembowska,
Anna Kuczmarska), studiują i wygrywają konkursu piękności (Anna Jamróz – Miss Polski 2009), a
ponadto są policjantkami
(Anna Szatkowska, Anna
Cemka, Anna Henning), lekarkami, pielęgniarkami,
prawnikami, zajmują się
handlem i usługami, prowadzą własne firmy, uprawiają sport.

Wdzięk i dyplomacja

Czy wszystkie posiadają cechy, przypisane kobietom o tym popularnym imieniu? Niekoniecznie, ale warto wiedzieć że
Anna to imię pochodzenia
hebrajskiego, które tłumaczy się jako „pełna wdzięku, łaski”.
Anna to osoba ciepła,
zrównoważona, rozsądna,
lubiąca spokój. Na ogół
uśmiechnięta i miła, starająca się, aby nikogo nie
urazić.
Ma własne zdanie na

Anna, matka Maryi
Według
tradycji
chrześcijańskiej
imię
Anna nosiła matka Maryi, żona św. Joachima. O tej świętej Kościoła katolickiego i prawosławnego nie ma żadnej
wzmianki w Nowym Testamencie.
Według starego podania, święta Anna urodziła się w Judei, a jej rodzice,
potomkowie królewskiego
rodu Dawida, byli cnotliwi
i sprawiedliwi. Anna otrzymała staranne wychowanie, pogłębione przez służbę
w Świątyni Jerozolimskiej.
Gdy miała 24 lata poślubiła Joachima - oboje byli
pobożnym i szczęśliwym
małżeństwem, ale w ciągu
20 lat małżeństwa nie doczekali się potomstwa.
Anna i Joachim dotkliwie odczuwali brak dziecka.
Po długich modlitwach, w
45 roku życia Anny urodziła
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córkę Maryję, która w wieku 14 lat została żoną Józefa. Po śmierci Joachima,
Anna zamieszkała z córką
i zięciem w Nazarecie, dożywszy 80 lat.
Najbliższy kościół pw. św.
Anny znajduje się w Wejherowie i jest dobrze znany

mieszkańcom Rumi. W tej
zabytkowej pięknej świątyni
ojców franciszkanów (opiekujących się również Kalwarią Wejherowską) jeden z
bocznych ołtarzy poświęcony
św. Annie, matce Najświętszej Marii Panny. 		
		
AK.

każdy temat, jednak nie
narzuca go innym. Jest
wrażliwa na uroki krajobrazu, piękno muzyki,
sztukę. Źle znosi samotność, a rodzina jest dla niej
najważniejsza; łatwo wybacza, jest dość naiwna,
ma talent dyplomatyczny.

Inni solenizanci

Razem z Anną 26 lipca imieniny świętuje Grażyna, a dzień wcześniej,
25 lipca – Krzysztof i Jakub. Te imiona są również
bardzo popularne. O tym,
jakie mają pochodzenie i
znaczenie, możemy przeczytać w wydawnictwach i
Internecie.
Tego rodzaju informacje należy traktować z przymrużeniem oka, bo wiadomo, że w rzeczywistości
osoby o tym samym imieniu mają różne charaktery
i osobowości.
Baj.

Anna Jamróz, wciąż panująca Miss Polski jest jedną z
rumianek, noszących to imię.

Grażyna - wymyślona przez wieszcza

Grażyna to imię pochodzące z Litwy i wymyślone przez Adama Mickiewicza dla tytułowej bohaterki poematu z 1823 roku.
Podobno Grażyny są dobre, wrażliwe, ambitne, pewne siebie, a także pracowite i dociekliwe, dlatego często są intelektualistkami. Mają twórczy umysł, skłonny do prowadzenia
badań naukowych. Grażyna niezbyt łatwo podejmuje ważne decyzje, jest za to pewna siebie i liczy tylko na własne siły. Kocha dom, lubi muzykę.

Krzysztof - patron kierowców

Imię Krzysztof pochodzi z języka greckiego i wywodzi się od słowa Christophoros, co znaczy „niosący Chrystusa”. We wczesnych czasach chrześcijaństwa na terytoriach Grecji słowo oznaczało człowieka nawróconego, gorliwie wyznającego chrześcijaństwo. Czczony 25 lipca patron, św. Krzysztof był męczennikiem, zginął w czasie prześladowań chrześcijan przez cesarza Trajana Decjusza. Był patronem mostów
i miast położonych nad rzekami, a także przewoźników, żeglarzy, podróżników i pielgrzymów. Obecnie św. Krzysztof jest przede wszystkim znany jako patron kierowców.
Większość Krzysztofów to osoby otwarte, ale jednocześnie zdolne do refleksji, nie ulegające
wpływom. Potrafią narzucić sobie dyscyplinę, konieczną w zawodach chirurga, odkrywcy,
badacza, nauczyciela. Krzysztofa pociągają nauki medyczne i zawody związane z medycyną. Niestety, podobno w miłości Krzysztof nie należy do stałych partnerów i nie bardzo
można polegać na mężu o tym imieniu.

Jakub - najpopularniejsze imię chłopców

Święta Anna z córką Maryją na ołtarzu w
wejherowskim kościele

Imię Jakub wywodzi się od hebrajskiego Jaaqob „zesłany, by karać nas za nasze grzechy” (inne tłumaczenie: „ten, którego Bóg ochrania”). W Polsce imię Jakub znane jest od
XIII wieku w formach i ze zdrobnieniami, m.in.: Jakub, Jakób, Jakob, Jakow, Jokob, Jakusz,
Jakuszek, Kusz, Kuba, Jaksa. Dawniej pisano je przez „ó”, ale w 1936 wprowadzono reformę ortograficzną. Według Wikipedii, od 2000 roku jest to najczęściej w Polsce nadawane
imię chłopcom.
Imię Jakub występuje kilkakrotnie w Biblii (m.in. dwóch apostołów) , było kilku świętych
o tym imieniu, a także kilku królów Anglii i Szkocji.

KULTURA
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LETNIE IMPREZY Rumscy artyści: Leon Bieszke
Po kaszubsku

W najbliższą niedzielę 1
sierpnia czeka okazja do dobrej zabawy na tradycyjnym
Jarmarku Kaszubskim w
Rumi, o którym piszemy szerzej na str. 1. Przypomnijmy
– początek o godz. 14, a w
programie konkursy, występy na scenie, stoiska i pokazy.
Wszystko w Parku Starowiejskim, na scenie plenerowej.

Kaszuby ocalone od zapomnienia

Obrazy mają za zadanie ocalić od zapomnienia kaszubską wieś, mają opowiadać o tym, jak i gdzie żyli jej mieszkańcy - mówi znany rumski malarz,
pan Leon Bieszke. Podkreśla, że to
właśnie ginące piękno wsi kaszubskiej
jest ulubionym motywem jego twórczości. Twórczości bardzo płodnej i
wciąż wydającej owoce, mimo iż w tym
Chór w kościele
Tego samego dnia wcze- roku pan Leon obchodzi jubileusz 88
śniej, na mszy św. o godz. urodzin.
12.30 w kościele pw. św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi
Zagórzu zaśpiewa kaszubski Chór Rumianie. Rumscy
chórzyści będą śpiewać podczas Mszy, a także po jej zakończeniu.

Autokarem
na Kaszuby

Jutro, czyli 30 lipca (piątek) o godz. 9.00 odbędzie
się wycieczka autokarowa,
zorganizowana przez Miejski Dom Kultury. Jej uczestnicy będą zwiedzać Kaszuby.
Odwiedzą m.in. Piaśnicę
- miejsce martyrologii, Nadole – skansen, Gniewino - wieża widokowa Kaszubskie Oko,
Żarnowiec - klasztor, Odargowo, Krokową - Kaszubskie
Centrum Edukacji i Muzeum.

Rowerem
do Gdańska

Na kolejną ciekawą wyprawę rowerową zaprasza
miłośników dwóch kółek Towarzystwo Turystyki Rowerowej „Sama Rama”, działający
przy Domu Kultury SM Janowo. W sobotę 31 lipca o godz.
9.30 można wyruszyć z „Samą
Ramą” do Gdyni, Sopotu oraz
Gdańska Brzeźna.
Zbiórka zainteresowanych na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 9 na ul.
Stoczniowców w Rumi Janowie.

- Jako dziecko musiałem stale coś rysowaćmówi pan Leon. – Rysowałem patykiem na piasku albo, ku utrapieniu
mojej matki, ołówkiem,
który błyskawicznie zużywałem, a który wówczas
był towarem deficytowym.
Dalsza,
poważniejsza już przygoda z malarstwem miała miejsce
podczas wojny, kiedy służąc w polskich oddziałach
wojsk sprzymierzonych w
Anglii, leżałem w szpitalu. Poznałem tam portrecistę, Feliksa Taleskiego.
On, dostrzegłszy we mnie
pojętnego ucznia, chętnie
dzielił się ze mną swoją
wiedzą i doświadczeniem.
Na prośbę pacjentów, malował także w szpitalu.

Talent pod dobrym
nadzorem

Po powrocie do kraju
doskonaliłem swoje zdolności w Państwowym
Ognisku Plastycznym w

Gdyni, pod kierunkiem
wykształconej kadry, m.
in. ówczesnego dyrektora Antoniego Sucharka, a
także Stanisława Rolicza,
Marii Ziomek- Kowalewskiej i Jana Gasińskiego.
Rumski malarz-amator
z 40-letnim stażem zapewnia, że najważniejsze
w twórczości artystycznej
jest odkryć w sobie to, do
czego faktycznie ma się
predyspozycje.
Trzeba umieć to pochwycić i wykorzystać w
każdych warunkach.

Co w sercu, to na płótnie

Leon Bieszke reprezentuje przedwojenne malarstwo realistyczne. Jego
obrazy, malowane farbą olejną przedstawiają urzekające piękno kaszubskiego
krajobrazu,
na który składają się malownicze chaty i wiatraki, przydrożne krzyże i
kapliczki, bocianie gniazda i przydomowe gąski,

Rumski artysta, Leon Bieszke z jednym ze swoich obrazów.

Fot. Agnieszka Odowska

krajobrazy nadmorskie i
oceany ukwieconych łąk.
Słowem, twórczość pana
Leona Bieszke obrazuje wszystko to, co bliskie
jego sercu. Sam z dumą
przyznaje, iż wychował
się w prawdziwej kaszubskiej wsi- Łużycach.
Mieszkał w chacie szachulcowej. Takie chaty widnieją na jego obrazach, uginające się pod
naporem czasu, a ocalone
od zapomnienia.
- Kaszuby zjeździłem

Na organach

Kolejny koncert organowy
odbędzie się w kościele NMP
Wspomożenia Wiernych w
Rumi w środę 4 sierpnia. Na
wspaniałym instrumencie,
znajdującym się w tej świątyni zagra znakomita polska
artystka - Hanna Dys. Początek koncertu o godz. 19.00.
Wstęp wolny.

i znam na wylot - przekonuje pan Leon. – Beloce, Goche, Juszci, Lesoce,
Reboce i Słowińcy- Kluki koło Jeziora Łebsko- w
każdym z tych sześciu regionów kaszubskich byłem wielokrotnie w plenerze, dokumentując ich
folklor.

Sposób na życie

Płótna pana Leona cieszę się popularnością i
„wzięciem” i to nie tylko wśród mieszkańców
Rumi.
- Podczas wyjazdów
w plener zdarzało mi się
sprzedać wszystkie obrazy, namalowane podczas
pobytu w danej miejscowości. Mam swoich wielbicieli, osoby, które mają
po 30-40 moich prac.
Nie mogę narzekać na
brak chętnych, a to sprawia, że malarstwo było i
jest dla mnie sposobem na
życie.
Na twórczość Leona
Bieszke składa się blisko
3600 obrazów, które moż-

na było podziwiać na ponad 70 wystawach w kraju i za granicą, m.in. w
Niemczech.

Wystawa w październiku

Kolejną okazją, by ocenić talent rumskiego malarza, będzie wystawa
zatytułowana : „Piękny, zanikający kaszubski
świat”, która odbędzie się
w październiku w Miejskim Domu Kultury.
Artysta ma na swoim koncie również inne
przedsięwzięcia, takie jak
artystyczne
ozdabianie
wnętrz. Freski jego autorstwa można podziwiać
chociażby na ścianach
świątyń w Gdyni Cisowej
oraz na Witominie.
Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień ( w tym także medalu „Za zasługi dla miasta
Rumi”). Należy do Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego oraz do Koła
Plastyków im. Wacława
Szczeblewskiego.
Agnieszka Odowska

W gazecie i w internecie

Tematem obrazów Leona Bieszke są m.in. rumskie kościoły.

W naszym cyklu o rumskich artystach plastykach
przedstawiliśmy już Alfonsa Zwarę, Mariana Tracza i
Krzysztofa Włodkowskiego. Sylwetki wszystkich prezentowanych twórców zamieszczamy też na naszej
stronie internetowej: www.gazetarumska.pl
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Razem działają na rzecz dzieci
Są ludzie, którzy nie dzielą dzieci na swoje i cudze, ale potrafią tak samo kochać i opiekować się własnymi, jak i pokrzywdzonymi przez los maluchami. O mieszkańcach Rumi, prowadzących rodziny zastępcze lub pogotowia opiekuńcze, pisaliśmy w
poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej”. Wiele opiekujących się
dziećmi rodzin spotyka się w ramach Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo”.
- Pomagamy sobie nawzajem w rozwiązywaniu
problemów, rozmawiamy i
dzielimy się doświadczeniami – wyjaśnia Mirosław
Chrapkowski,
wiceprezes stowarzyszenia, działającego na terenie powiatu
wejherowskiego i puckiego.
– Wspólnie zastanawiamy
się, jak najlepiej pomagać
dzieciom osieroconym i porzuconym, jak zastąpić im
rodziców, stworzyć najlepsze warunki do rozwoju, dać
jak najwięcej ciepła i miłości. Ale ważne są też przyziemne sprawy, takie jak finanse, odpowiednie wyżywienie, ubranie i przybory
szkolne, a także wyjazdy na
wakacje. Na te ostatnie ro-

dzicom zastępczym brakuje pieniędzy, dlatego zbieramy środki, szukamy sponsorów i wysyłamy nasze dzieci
na letnie obozy. Zarówno w
ubiegłym roku, jak i w obecnym zorganizowaliśmy wyjazdy dla ponad 30 dzieci.
Kwoty, jakie rodziny zastępcze otrzymują na utrzymanie dzieci wystarczają na
podstawowe potrzeby, ale
niektórzy mali podopieczni
to dzieci chore, z dysfunkcjami i zaburzeniami, które
potrzebują pomocy specjalistów. Dlatego rodzice wspólnie walczą o lepsze warunki funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego.
- Przystąpiliśmy do Koalicji na rzecz Rodzinnej

Opieki Zastępczej w Warszawie, bierzemy udział w
konsultacjach na temat projektu ustawy dotyczącej rodzicielstwa
zastępczego
– mówi M. Chrapkowski. –
Nie było dotąd i nie ma aktu
prawnego o randze ustawy, dotyczącej tej dziedziny, tymczasem opieką w ramach rodzin zastępczych objętych jest 100 tysięcy dzieci. Rodziny zastępcze pozostają w cieniu rodzinnych
domów dziecka, które cieszą
się większym zainteresowaniem mediów, a tym samym
mogą liczyć na większą pomoc. Ustawa jest potrzebna, powinna być impulsem
do rozwoju rodzicielstwa zastępczego.

Obecne przepisy są niedoskonałe. Absurdalny wymóg, że jedno z rodziców
musi pracować zawodowo to
jeden z problemów. - Mamy
w domu od trojga do sześciu,
a nawet ośmiu dzieci, w tym
bardzo małych. Gdy ja pracuję, żona zostaje z nimi
sama – mówi pan Mirosław.
W powiecie wejherowskim funkcjonuje 286 rodzin
zastępczych. Aby stworzyć
kolejną taką rodzinę, należy
się zgłosić do ośrodka adopcyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w
Wejherowie, przy ul. Sobieskiego 279A, tel.58 672-4063, 58 672-17-60.
O stowarzyszeniu można
dowiedzieć się więcej na stronie: www.naszegniazdo.pl
AK.

Zdjęcia z plenerowych imprez Stowarzyszenia
„Nasze Gniazdo” pochodzą ze strony internetowej tej
organizacji.

Informacje z Powiatu Wejherowskiego
mieszkańców
Honorowy Obywatel Przybywa
w naszym powiecie

Radni powiatu wejherowskiego nadali
tytuł „Honorowy Obywatel Powiatu
Wejherowskiego”, Jerzemu Buzkowi.
Były premier RP w latach 1997-2001, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm RP, euro poseł
VI i VII kadencji a od lipca
2009 roku przewodniczący
Parlamentu Europejskiego,
zapisał się w historii samorządności jako twórca „Polski powiatowej”.
Za jego premierostwa
wprowadzono reformę administracyjną, która stworzyła trójstopniowy podział
władzy” gmina, powiat, województwo.
Oprócz reformy administracji w trakcie sprawowania urzędu premiera koalicja AWS-UW wdrażała trzy reformy, tj. oświatową, emerytalną i służby
zdrowia.
Wywołane zmiany na
polskiej mapie politycznej, gospodarczej, społecznej i oświatowej przyniosły wiele napięć w kraju,
co spowodowały porażkę
koalicji rządzącej w kolejnych wyborach parlamentarnych i premier J. Buzek wraz z rządem podał
się do dymisji.
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Od 2004 roku profesor
Jerzy Buzek działa na rzecz
budowania „wspólnej” Europy jako europarlamentarzysta w ramach frakcji politycznej Europejskiej Partii Ludowej-Europejskich
Demokratów.
Jerzy Karol Buzek urodził się 3 lipca 1940 roku
w Śmiłowicach na Zaolziu
(Śląsk Cieszyński).
Po wojnie wraz z rodzicami i siostrą zamieszkał w Chorzowie. Tam też
ukończył szkołę podstawowa i średnią, a potem Politechnikę Śląską. Następnie obronił doktorat, uzyskał habilitację, a w 1997
roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.
Od 1980 roku działa w
„Solidarności”, a w 1981
roku był przewodniczącym
I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S” w Gdańsku. Był członkiem zespołu
ekspertów AWS i współautorem programu gospodarczego. W 1997 roku uzyskał mandat posła, a w latach 1997-2001 był premierem rządu. Od 14 lip-

ca 2009 roku kieruje Parlamentem Europejskim.
Jerzy Buzek jako premier rządu RP gościł w powiecie wejherowskim, był
na rynku w Wejherowie 10
lutego 1999 roku. Od wielu lat jest osobą znaną i cenioną na całym świecie.
Kapituła pozytywnie zaopiniowała
kandydaturę
profesora Jerzego Buzka.
Jest to drugi Honorowy
Obywatel Powiatu Wejherowskiego.
W 2000 roku pierwszym Honorowym Obywatelem został profesor Gerard Labuda, znany badacz historii Kaszub i Pomorza, który niezwykle dociekliwie badał i szczegółowo opisał historię kaszubskiej ziemi.

Systematycznie rośnie liczba mieszkańców powiatu wejherowskiego. W oparciu o dane z Głównego Urzędu Statystycznego, opracowane i opublikowane za ostatni kwartał 2009 roku wynika, że liczba mieszkańców
naszego powiatu osiągnęła prawie 192 tysiące osób.
Większość mieszkańców, bo ponad 110 tysięcy osób zamieszkuje (jest zameldowanych) Małe Trójmiasto Kaszubskie (Wejherowo, Rumia, Reda).
Powiat wejherowski rośnie w siłę w oparciu o potencjał
ludzki, wynikający z rosnącego przyrostu naturalnego, a
także w związku z osiedlaniem się na jego terenach ludzi
z całej Polski.
Powiat wejherowski jest najludniejszym powiatem
ziemskim województwa pomorskiego i zajmuje siódmą lokatę pod tym względem w Polsce.

Oszczędny powiat

W rankingu miesięcznika samorządowego „Wspólnota” powiat wejherowski kolejny już raz został uznany za
najoszczędniejszy powiat województwa pomorskiego w wydatkach bieżących na administrację w przeliczeniu na mieszkańca.
Powiat wejherowski zajął 8. miejsce w Polsce pod względem najniższych wydatków administracyjnych.

Muzeum na wakacje

Zapraszamy do regularnego odwiedzania siedziby Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie oraz wszystkich zgromadzonych w nim zbiorów,
związanych z wielowiekową spuścizną Kaszub i Kaszubów
zamieszkujących te ziemie, a szczególnie zbiorów historycznych, kulturalnych, oświatowych, itp.
Muzeum czynne jest codziennie w godz.1 0.00- 18.00, a
w weekendy w godz. 11.00-17.00.

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4
Biuro Obsługi
Interesantów
Tel. 58 57-29-550
Fax. 58 57-29-555
Sekretariat
Tel. 58 57-29-400,401
Fax. 58 57-29-402
Wydział Rozwoju
i Programów
Europejskich
Tel. 58 57-29-451,452
Wydział Kultury i Spraw
Społecznych
Tel. 58 57-29-485,486,487
Fax. 58 57-29-488
Wydział Edukacji
Tel. 58 57-29-429,407,408
Fax. 58 57-29-409
Wydział Komunikacji
Tel. 58 57-29-521, 522,
(524, 525, 528 Prawa Jazdy 530÷536 Rejestracja
Wydział Architektury
i Budownictwa
Tel. 58 57-29-445÷450
Fax. 58 57-29-502
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Nowi zawodnicy już strzelają bramki. Kolejne wzmocnienia bardzo możliwe

Orkan szlifuje formę
Przygotowujący się do inauguracji III ligi piłkarze Orkana Rumia SSA rozegrali kolejne mecze sparingowe. Już w najbliższą sobotę na własnym stadionie
podejmą występującą w Młodej Ekstraklasie drużynę Arki Gdynia.
Podopieczni
Grzegorza Nicińskiego najpierw
zremisowali z Orłem Choczewo (V liga) 1:1, a bramkę dla rumian zdobył Michał Smarzyński. Następnie, w miniony weekend zmierzyli się z Wdą
Świecie - występującą w
III
lidze
kujawsko-pomorskiej. Mimo padającego deszczu i spotkania towarzyskiego piłkarze obu
drużyn nie oszczędzali się.
Mecz zakończył się zwycięstwem Orkana 2:0. Pierwszą bramkę uderzeniem z
rzutu wolnego w 20 minucie zdobył Łukasz Beyl.
Wynik tuż przed przerwą
świetnie znajdując się w
polu karnym ustalił Przemysław Kazimierczak.
Wda poza ostrą grą i jedną sytuacją do zdobycia
bramki nie zagroziła Orkanowi. Przypomnijmy, że
strzelcy bramek dołączyli do Orkana z zespołu ME
Arki Gdynia.

Sparing w sobotę		

- Do wyników meczów
sparingowych nie przywiązujemy szczególnej wagi.
Fakt, że w wyjściowym
składzie w meczu z Wdą
wystąpiło 6 spośród 7 pozyskanych
młodzieżowców z Arki Gdynia oraz
gra jaką zaprezentowali
pokazują, że będą to znaczące wzmocnienia zespołu – podsumowuje Tomasz
Miks, dyrektor ds. sportowych Orkana Rumia.

Warto dodać, że w obu
opisywanych meczach w
zespole z Rumi występowali napastnicy Dawid Banaczek i Michał Pieper,
którzy być może wzmocnią
Orkana w nadchodzącym
sezonie.
Najbliższy sparing z
zespołem
Arki
Gdynia
(ME) rumian czeka już w
sobotę na stadionie przy ul.
Mickiewicza.
Godzina rozpoczęcia meczu w momencie oddania
gazety do druku nie była
jeszcze znana, ale informacja ta jest dostępna na
stronie internetowej klubu:
www.orkanrumia.net.

Wda Świecie
– Orkan Rumia SSA 0:2 (0:2)

Bramki: Beyl 20’, Kazimierczak 44’
Orkan: Walkowski (46’Biecke),
Kowalczyk,
Krauze, Urbaniak (46’

Skwiercz), Kowol - Smarzyński
(46’Dziubiński),
Bodzak (46’Roeske), Beyl
(46’Stępień), Adamus (46’
Szweda) - Banaczek (46’
Kazubowski),
Kazimierczak (46’ Pieper)
TM.

Gryf na początek sezonu

Przypomnijmy, że sezon
2010-2011 rumianie rozpoczną 15 sierpnia wyjazdowym spotkaniem z Gryfem Wejherowo.
Natomiast
pierwszy
mecz w Rumi w sobotę, 21
sierpnia. O godz. 17 Orkan
podejmie Błękitnych Stargard Szczeciński.
Wcześniej, bo już w poniedziałek, 9 sierpnia w
Galerii Rumia odbędzie się
prezentacja zespołu połączona z konferencją prasową i spotkaniem z kibicami.
Początek uroczystości o
godz. 19. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej klubu.
Nie zabraknie niespodzianek dla przybyłych kibiców.

Prezentacja
drużyny
Orkan Rumia Sportowa Spółka Akcyjna serdecznie
zaprasza kibiców na prezentację drużyny sezonu
2010-2011 połączoną z konferencją prasową oraz
spotkaniem z kibicami. Uroczystość odbędzie się w
poniedziałek, 9 sierpnia o godz. 19.00 w Galerii
Rumia (poziom 1).
W programie:
- przekazanie bieżących informacji przed
zbliżającym się sezonem
- podsumowanie okresu przygotowawczego i sparingów
- prezentacja zespołu
- konferencja prasowa – pytania od dziennikarzy
- pytania od kibiców
- indywidualne rozmowy z piłkarzami, zdjęcia,
autografy itp.

Łukasz Beyl (przy piłce) tu podczas meczu z
Błyskawicą Rekowo, w pojedynku z Wdą Świecie
wpisał się na listę strzelców.
Fot. orkanrumia.net

Ogłoszenia drobne
Sprzedam
szafę
3-drzwiową, firmy Black
red White. Stan idealny!
Cena do uzgodnienia.
Tel.: 609 675 913
***
Sprzedam Opla Omegę 2,5 DTI (150 km) kombi 2001 r. Model 2002 cena
18 000 tys. zł do negocjacji
. Kontakt pod nr tel.: 508309-507, 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. Nr tel.: 58 671-80-06.
***
Zaopiekuje się starszą
osobą lub dzieckiem na terenie Rumi. Kontakt 662
00 65 79
***
Sprzedam okap Amika 55 cm szer., regał na
ksiażki (czarny) wysokość
ok.180 cm. Kontakt 533919-111
***
Sprzedam zestaw wypoczynkowy 3+2, ciemna śliwka, całość skóra, a
także zestaw wypoczykowy 3+2+1 jasny beż, skóra włoska – zamsz. Sprzedam też ławę ciemny

orzech - blat zielony marmur. (duża). Wymienione rzeczy są w stanie idealnym, cena do negocjacji.
Kontakt 606-623-762, 58
671 99 49.
***
Sprzedam
piekarnik elektryczny Amika,
do zabudowy, kolor biały, stan dobry. Kontakt
660-056-490/ lub (58)
771-17-38.
***
Zaopiekuję się dzieckiem/dziećmi na terenie Rumi. Podejmę również pracę przy roznoszeniu ulotek.Proszę o kontakt: 513-854-921 lub alarumia@o2.pl
***
Osobie
potrzebującej
oddam za darmo wannę
wraz z baterią (stan dobry). Kontakt: 58 679-3934.
***
Przyjmę reklamę na
ogrodzenie posesji, w dobrym punkcie Rumi. Tel.:
58 782-22-71.
***
Wynajmę mieszkanie
umeblowane, po remoncie
w Rumi. Oddzielne wejście, 2- przedpokoje, kuchnia, łazienka, duży pokój,
2 słoneczne tarasy. Opłata
czynszowa 800 zł + opłaty
licznikowe. Kaucja 1200
zł. Tel.: 58 671 02 54.

Bezpłatne ogłoszenia

W pojedynku z Orłem Choczewo rumianie (przy piłce)
podzielili się punktami. 		

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

Fot. orkanrumia.net

Basen już czynny
Informowaliśmy o tym przed tygodniem, ale przypominamy, że po krótkiej konserwacyjnej przerwie, znów można odwiedzać rumską pływalnię Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Działa tam m.in. bezpłatna szkółka pływania.
Nauka przeznaczona jest dla dzieci od 6-10 roku życia. To
dobra zabawa, a program nauki dostosowany jest do umiejętności dzieci. Zajęcia odbywają się w trzech turnusach: 19-30
lipca, 2-13 sierpnia, 16-27 sierpnia.
- 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. Zarówno na zajęcia szkółki, jak i korzystanie z basenu młodzież szkolna płaci latem tylko 2 zł za wstęp na pływalnię, czynną w godz. od
6.30 do 21.30.
Szczegółowe pytania i zapisy na naukę pływania pod nr
tel.: 58 679-44-09 lub na stronie internetowej www.plywalnia.mosir.rumia.pl.		
M. Dybikowska
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Ośrodek Centrum Przygody
W Potęgowie, w gminie Linia, nad pięknym dużym jeziorem funkcjonuje Ośrodek
Centrum Przygody z Rumi, kierowany przez komendanta Bogdana Formellę.
Wypoczywają tam latem m.in. rumscy harcerze i zuchy, ale nie tylko. Na obozy
w Potęgowie przyjeżdżają dzieci i młodzież z całej Polski, w tym z miejscowości
dotkniętych przez powódź. My zastaliśmy w Centrum Przygody m.in. małych
obozowiczów z Sandomierza. Dzieci poznają tajniki żeglarstwa, zwiedzają Kaszuby,
a przede wszystkim dobrze się bawią, bo czas mają wypełniony atrakcjami. Wieczory
Fot. Wojciech Hintzke
spędzają przy ognisku.							
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