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Wytrwali

Odwaga, upór i wytrwałość to cechy wielu działaczy związku,
uczestników strajków w
1980 i w 1981 roku. Bez
nich nie mogliby wygrać
walki o wolną Polskę.
Skąd brała się ta determinacja?
- Wyniosłem ją z rodzinnego domu, odziedziczyłem
po ojcu rolniku, aresztowanym za obronę swojej ziemi.
Po latach, tak jak ojciec trafiłem do więzienia za niepodporządkowanie się władzy
- mówi Antoni Chrzanowski, działacz „Solidarności”
z Rumi. - 14 grudnia 1981
roku, nazajutrz po ogłoszeniu stanu wojennego,
zostałem wybrany do 7-osobowej komisji strajkowej w
gdyńskim Transbudzie, a
18 grudnia milicja otoczyła
zakład i po rozbiciu bramy
weszła do środka. Zostałem
aresztowany.
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W niedzielę uczcimy rocznicę związku i pamięć wielkich Polaków

„Solidarność” od 30 lat

W sierpniu 1980 roku w Fabryce Urządzeń Okrętowych, największym zakładzie w Rumi, strajkowało ponad 400 członków załogi. Pod bramę FUO przychodziły codziennie rodziny strajkujących robotników. O wydarzeniach sprzed 30 lat, a
także o podziemnej drukarni w Rumi piszemy wewnątrz numeru.

Wspólna modlitwa w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego,
poświęcenie Ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także
Dzwonu „Ksiądz Jerzy”, ufundowanego przez mieszkańców miasta to tylko niektóre elementy obchodów 30. rocznicy powstania
„Solidarności”, zaplanowanych w Rumi w najbliższą niedzielę. 8
sierpnia oddamy hołd związkowcom i tysiącom Polaków - sympatyków „Solidarności”, walczącym trzydzieści lat temu, a także w
późniejszych latach o wolną Polskę.
Byli wśród nich ksiądz
Jerzy Popiełuszko oraz
Lech Kaczyński, których
nazwiska zostaną na trwałe wpisane w krajobraz naszego miasta. Poświęcony w
niedzielę dzwon z imieniem
zamordowanego w 1984
roku i beatyfikowanego w
tym roku księdza Jerzego w

przyszłości znajdzie swoje
miejsce nieopodal pomnika
Jana Pawła II. Nowe rondo,
łączące rumskie dzielnice,
otrzyma stosowną oprawę
z nazwiskiem Prezydenta
Kaczyńskiego.
Społeczny Komitet Obchodów 30-lecia Solidarności
w Rumi serdecznie zaprasza

mieszkańców do udziału w
tym ważnym wydarzeniu.
Program uroczystości zamieszczamy poniżej.
Znalazło się w nim m.in.
spotkanie z hali MOSiR
z udziałem działaczy „Solidarności” z Rumi a także przedstawicieli władz
związkowych na czele z

przewodniczącym
Januszem Śniadkiem, który przyjął zaproszenie do
Rumi.
Przypomnijmy, że zaproszenie to przyjął na początku kwietnia br, prezydent
RP Lech Kaczyński, czego
dowodem jest pismo z Kancelarii Prezydenckiej do
rumskiego Komitetu, wysłane z Warszawy 7 kwietnia
br. Z powodu tragedii, która
zdarzyła się trzy dni później,
Lecha Kaczyńskiego nie zobaczymy już w Rumi ani
nigdzie indziej. 8 sierpnia
uczcimy na rondzie pamięć
zmarłego tragicznie Prezydenta RP.

str. 4

Pędzą ulicą Grunwaldzką Program obchodów
Właściciele
posesji
przy ul. Grunwaldzkiej
cierpią z powodu przejeżdżających codziennie
pod oknami ich domów
tysięcy
samochodów.
Najgorsze, że kierowcy
aut osobowych, ciężarowych, a także motocykliści nie przestrzegają
przepisowej prędkości
50 km na godzinę. Jeśli
nie ma korków, wszyscy
przemierzają tę przelo-

tową trasę dużo szybciej.
Hałas pędzących tirów i
innych pojazdów jest dokuczliwy zwłaszcza wieczorami.
- Nie dość, że nie można
otworzyć okien ze względu na
spaliny, to jeszcze nie sposób
zasnąć w tym hałasie. Nikt
nie myśli o mieszkańcach,
nawet policja, którą tu rzadko widujemy –mówią mieszkańcy. - Dlaczego na naszej
ulicy nie ma fotoradarów?

Zdaniem asp. szt. Wiesława Krause z Komendy
Powiatowej Policji w Wejherowie policja nadzoruje i
kontroluje ruch drogowy na
„szóstce”, również w Rumi,
a patrole „drogówki” są tam
często. – Policjanci jeżdżą
m.in. nieoznakowanym samochodem z wideo radarem i są niewidoczni przez
mieszkańców – mówi aspirant Krause.
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8 sierpnia (niedziela)

godz. 11.30 – poświęcenie ronda im. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego u zbiegu ulic Gdańskiej i Dębogórskiej
godz. 12.30 – Msza święta w kościele p.w. św. Krzyża z
udziałem pocztów sztandarowych
godz. 13.30 – poświęcenie „Dzwonu Księdza Jerzego”
– dar społeczności miasta Rumi z okazji 30-lecia „Solidarności” i ogłoszenia błogosławionym Księdza Jerzego
Popiełuszki
godz. 13.45 - przemarsz pocztów sztandarowych, gości i
mieszkańców Rumi do hali MOSiR przy ulicy Mickiewicza
godz. 14.00 – w trakcie przemarszu złożenie kwiatów
przy pomniku Jana Pawła II
godz. 14.15 – spotkanie w hali widowiskowo-sportowej
w Rumi z udziałem mieszkańców.

Jan Domański,
zastępca burmistrza Rumi, odchodzi z zajmowanego stanowiska z dniem 31
sierpnia br., po
około ośmiu miesiącach pracy w
Urzędzie Miasta.
Jan Domański, wiceburmistrz zajmujący się
sprawami
społecznymi,
kulturą, oświatą i sportem, piastował tę funkcję
przez ok. osiem miesięcy.
Zapytany przez gazetę
o przyczyny tej nieoczekiwanej
decyzji,
sam
zainteresowany nic nie
odpowiedział, natomiast
informacji w tej sprawie
udzieliła nam burmistrz
Rumi.
- W dniu 31 sierpnia
2010 r. kończy się udzielony panu Janowi Domańskiemu przez dyrektora
szkoły urlop bezpłatny,w
związku z pełnioną przez
niego funkcją Wiceburmistrza Miasta Rumi - wyjaśnia Elżbieta Rogala-Kończak. - Ponieważ
pan Jan Domański zamierza przejść na emeryturę,
do której nabył prawo z
Karty Nauczyciela w swojej szkole, w dniu 30 lipca
2010 r. złożył wniosek o
rozwiązanie z nim stosunku pracy z dniem 31
sierpnia.
Na marginesie tej nieoczekiwanej decyzji, dodajmy, że jest to piąta
dymisja zastępcy burmistrza Rumi Elżbiety Rogali-Kończak (po Tadeuszu
Wiśniewskim, Andrzeju
Czaplickim, Iwonie Romanowskiej i Krzysztofie
Selke).
Przypomnijmy też, że
trwa kontrola oświadczenia majątkowego Jana
Domańskiego, które okazało się niezgodne z prawdą. Sprawę bada Urząd
Kontroli Skarbowej.
AK.

AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA

Niebezpieczne psy

Kilka interwencji strażników miejskich w minionym tygodniu dotyczyło pogryzień przez psy. 27
lipca w Rumi miały miejsce aż dwa pogryzienia.
Właściciele, którzy nie dopilnowali swoich czworonogów zostali ukarani mandatami w wysokości 200
zł. Osoby poszkodowane musiały udać się do lekarza i przyjąć bolesne zastrzyki przeciw wściekliźnie.
Niestety, właściciele nie zawsze sprawdzają dokładnie,
czy ich posesje są zamknięte, kiedy wypuszczają psy do
ogrodu.

Kłopoty z bezdomnymi

Straż Miejska przez cały rok kontroluje miejsca przebywania osób bezdomnych. Wiele z tych osób odrzuca
oferowaną im pomoc i woli żyć „po swojemu”. W minionym tygodniu udało się rozwiązać problem z takimi osobami przy ul. Kilińskiego. Od dłuższego czasu, wbrew
woli właścicielki i ku zmartwieniu sąsiadów przebywało
tam czterech mężczyzn, którzy „zamieszkiwali” parter
budynku. Po interwencji Straży Miejskiej opuścili oni
tymczasowe lokum.

Osy atakują

Straż Miejska, podobnie jak Straż Pożarna jest powiadamiana o gniazdach os na posesjach w Rumi.
Obecnie likwidacją gniazd owadów zajmuje się specjalistyczna firma (tel.: 58-781-73-42 lub 502-853-013),
a Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza interweniuje tylko
wtedy, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi.

Problemy z samochodami

Straż Miejska odnotowała dużo spraw drogowych.
Strażnicy interweniowali w przypadku nieuzasadnionego parkowania na miejscu dla niepełnosprawnych, postoju za znakiem zakazu, tamowania wjazdów do bram
i garaży, zastawiania ścieżek rowerowych.
23 lipca strażników wezwano na ul. Cegielnianą,
gdzie pod tirem zapadł się brzeg ulicy. Mało brakowało do przewrócenia się pojazdu. Wielką skanię z opresji
wyratowali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
w Rumi.					
baj
Informacje i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej
Straży Miejskiej: www.sm.rumia.pl
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Wszystko trzeba dokładnie sprawdzić

Śledztwo w sprawie łapówki
Prokuratura Rejonowa w Wejherowie prowadzi śledztwo
w sprawie rumskiego strażnika miejskiego, który jest podejrzany o wzięcie „do ręki” 50 zł. Postępowanie dotyczy
osoby z wieloletnim stażem. Policja chce przesłuchać kilkadziesiąt osób, które mogą coś wiedzieć.
Jak ustaliliśmy, zawiadomienie w Komisariacie
Policji w Rumi złożyła Straż
Miejska. Następnie powiadomiono o tym Prokuraturę
Rejonową w Wejherowie, a
ta zleciła realizację czynności w tej sprawie Wydziałowi Dochodzeniowo-Śledczemu w Komendzie
Powiatowej Policji.
- Śledztwo jest prowadzone w sprawie niedopełnienia obowiązków przez
funkcjonariusza i dotyczy
nie przekazania kwoty
zapłaconego mandatu w

wysokości 50 zł na szkodę
mieszkanki Rumi – potwierdza Dariusz Witek-Pogorzelski, prokurator
rejonowy w Wejherowie.

10 lat pozbawienia
wolności

Prokurator zastrzega, że
nie może udzielać więcej informacji, ponieważ postępowanie jeszcze się toczy. Informuje, że chodzi o artykuł
231 kodeksu karnego, co
oznacza że w postępowaniu
sądowym – jeśli do takiego
dojdzie – strażnikowi będą

grozić 3 lata pozbawienia
wolności, a jeśli uczynił to
„w celu osiągnięcia korzyści” do lat 10 więzienia.
Kolejne decyzje w sprawie powinny zapaść we
wrześniu (śledztwo zostało
wszczęte 16 czerwca), ale
jak się dowiedzieliśmy, policja prawdopodobnie nie
zmieści się w tym czasie i
postępowanie przedłuży się.

Może się nie potwierdzić

Do wyjaśnienia sprawy,
która miała wpłynąć od komendanta Straży Miejskiej

Alkohol potęguje „odwagę”

Znieważani policjanci
Coraz częściej dochodzi do znieważenia funkcjonariuszy
na służbie, nawet jeśli chodzi tylko o legitymowanie. Rumia nie jest pod tym względem wyjątkiem.
Kontrolowani nie wytrzymują i policjant słyszy
wiązankę przekleństw...
- Takich przypadków
jest coraz więcej – mówi
podinspektor Ireneusz
Szmurło, komendant komisariatu w Rumi.
Na
Starowiejskiej
dwóch pijanych wyzwało
funkcjonariusza. Szarpali
go za ubranie i popychali.
51-latek oraz jego 59-letni kompan zostali zatrzymani. Byli pod wpływem
alkoholu.
Na Ceynowy policjanta
wyzywał
legitymowany
mężczyzna, który okazał
się osobą poszukiwaną.
- Kiedyś tego nie było
– przyznaje komendant
komisariatu. - Alkohol
jeszcze potęguje odwagę
tych osób.

Ubliżają i grożą

Policjant ma obowiązek
się przedstawić i podać
podstawę kontroli, a jeśli
jest
nieumundurowany
możemy zażądać od niego
okazania legitymacji służbowej.
- Czasami funkcjonariusze kogoś szukają i
mając rysopis trafiają na

osoby, które są podobne tłumaczy mł. asp. Anetta
Potrykus. - Bardzo często podczas takich rutynowych czynności denerwują się mężczyźni, mimo
że to nie wiąże się z karaniem, ale sprawdzeniem
i potwierdzeniem, czy to
jest ta osoba. Wtedy zdarza się, że zaczynają ubliżać albo grozić, a to już
jest przestępstwo.

Z siekierą na
funkcjonariusza

Każda osoba, której
ktoś grozi może to zgłosić,
ale znieważenie funkcjonariusza publicznego jest
ścigane z urzędu, a jeśli
dochodzi do tego naruszenie nietykalności cielesnej
to sprawcy grożą trzy lata
więzienia.
Skrajny
przypadek
miał miejsce niedawno w
powiecie wejherowskim,
gdy pijany mężczyzna
rzucił się na policjanta z
siekierą...
- Mamy coraz więcej
takich przypadków i to
widać w dobowych meldunkach - przyznaje podinspektor Szmurło.

Policjant w rzece

Zgodnie z ustawą policja
powstała, by chronić życie i
zdrowie obywateli, zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także
zapobiegać przestępstwom
i wykonywać polecenia
sądu i prokuratury. W ramach tych obowiązków jest
także legitymowanie. Jeśli
istnieje podejrzenie popełnienia „czynu karalnego”
może przeszukać bagaż,
ale przeszukaniem nie będzie sytuacja, w której np.
w czasie imprezy masowej
policjant prosi i otworzenie
bagażnika albo torby, żeby
zajrzeć do środka.
Na ul. Gierosa żadnej imprezy masowej nie było, ale
jak to latem świętowali okoliczni mieszkańcy. Innym
przeszkadzały nocne hałasy,
więc wezwali patrol...
Jeden policjant został
wrzucony do rzeki. 23 i
27-latek usłyszeli zarzuty
czynnej napaści, ale jak
widać możemy się spodziewać, że nie będzie to
ostatni przypadek braku
należnego respektu wobec
funkcjonariuszy.
Czy wynika to z poczucia bezkarności?
DG.

w Rumi, ma być przesłuchanych aż kilkadziesiąt
osób. Teoretycznie byłoby
to łatwiej zrobić policjantom z Rumi. - Ten strażnik
mieszka w Rumi, tak jak
ludzie z komisariatu. Są z
jednej okolicy, spotykają
się, więc przekazano dokumenty do powiatowej, żeby
zachować w sprawie obiektywizm - mówi funkcjonariusz znający sprawę.
Zaznaczamy, że obecne
śledztwo jest prowadzone
w sprawie, a nie przeciw
komuś. Oznacza to, że postępowanie może być umorzone. - Oczywiście zdarza
się, że taka osoba zostaje
oczyszczona, wszystko zależy od materiału dowodowego – mówi prokurator
Witek-Pogorzelski.
DG.

KRONIKA
POLICYJNA
Dwóch włamywaczy i...

Policjanci z Rumi ustalili, a potem zatrzymali
mężczyznę, który pod koniec maja ukradł z prywatnej posesji kątowniki
warte kilkaset złotych.
39-letni rumianin przyznał się do kradzieży. Na
ulicy Ceynowy włamywacz wpadł na gorącym
uczynku.
Wszedł do sklepu przez
okno, które pozostawiono
uchylone i chciał ukraść
artykuły spożywcze warte
ponad 2 tysiące zł. Mężczyzna został zatrzymany
w areszcie. Grozi mu do 5
lat więzienia.

Dwóch pijanych
kierowców

W niedzielę na ulicy
Kosynierów wspólny patrol policji i straży miejskiej zatrzymał nietrzeźwego. Kierowca saaba
miał 1,3 promila alkoholu. Gdynianin po wykonaniu czynności został zwolniony do domu.
W piątek na ulicy Starowiejskiej funkcjonariusze zatrzymali 18-latka,
który mimo wieku miał
już sądownie orzeczony
zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. W
chwili kontroli kierowca
miał 0,7 promila alkoholu. Nastolatek odpowie
przed sądem.
DG.

AKTUALNOŚCI
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Regionalna Izba Obrachunkowa wyda opinię

Ta decyzja wszystkich zaskoczyła

Czy można wziąć kredyt Political deal
na kolejne inwestycje?
Dzisiaj
(czwartek, 5 sierpnia) o
godz. 9:30 kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
zajmie się uchwałą
Rady Miasta. Od decyzji, które zostaną
podjęte w Gdańsku,
zależy
możliwość
zaciągnięcia kredytu i budowy kolejnych dróg w mieście.
Czternastego lipca do
RIO w Gdańsku wpłynęło
pismo od Urzędu Miasta w
Rumi, które jest efektem
zatwierdzonych w czerwcu
zmian w budżecie. Regionalna Izba wyda opinię,
czy można zaciągnąć kredyt, który byłby przeznaczony na budowę ciągu
ulic Hetmańska i Długa w
Białej Rzece.
Inwestycja jest wpisana
do budżetu, ale jesienią
będzie okazja, aby złożyć
wniosek o dofinansowanie
tej budowy. Zaproponował
to na sesji radny Bogdan
Formella, a pomysł został zaakceptowany przez
Radę Miejską i burmistrza.

Tylko na inwestycje

- W naszym mieście
wszystkie kredyty, które
bierzemy, są wydawane
na inwestycje. W żadnym
roku nie było takiej sytuacji, żebyśmy na nie wydali mniej, niż zaciągnęli
kredytu – mówi burmistrz
Elżbieta
Rogala-Kończak.
Ale dla członków RIO
nie będzie się liczyć opinia burmistrz, czy urząd
„przejada pieniądze” czy
nie, tylko nowe wskaźniki
dopuszczalnego zadłużenia publicznego, ponieważ
spłata kredytu zajmie więcej niż trzy lata.

Sześćdziesiąt procent

Nowe wskaźniki dotyczące limitu zadłużenia samorządów będą obowiązywać od 2014 roku. To może
oznaczać problemy. Teraz

Ulica Hetmańska i sąsiednia ul. Długa z pewnością wymagają nowej nawierzchni.

Rumia, jak i każda inna
gmina, może zadłużyć się
na poziomie 60 procent dochodów (ale tak, żeby roczna spłata nie przekroczyła
15 procent dochodów w ciągu danego roku budżetowego). Nowe wskaźniki będą
obejmować także m.in.
koszty spłaty kredytów i
sytuację w ciągu ostatnich
trzech lat.
Jak podała w lipcu
„Rzeczpospolita” opierając
się na danych Ministerstwa Finansów, obecnie
ponad 14 procent polskich
gmin nie spełnia nowych
wymagań.

Restrykcyjne przepisy

- Wiele gmin jest bardzo
mocno zadłużonych i na
dzisiaj nie spełnia wymogów nowej ustawy, jednak
nie dotyczy to Rumi – zastrzega Piotr Zaradny,
szef Komisji Finansowo-Budżetowej
rumskiej
Rady Miasta. – Nowe prawo jest bardziej restrykcyjne i być może niektóre
zaplanowane inwestycje
trzeba będzie odłożyć w
czasie – dodaje radny.
Rumia – według ostatniej wersji uchwały budżetowej - będzie mieć w tym
roku 113 mln 367 tys. 118
zł dochodów oraz 137 mln
983 tys. 818 zł wydatków.

Trzeba zwiększyć deficyt

Wydatki na obsługę długu - istotne w określeniu
płynności według nowego
wzoru - wynoszą 2 mln 600
tys. zł. Deficyt budżetowy
został określony na 24 mln
616 tys. 700 zł. Na spłatę
pożyczek i kredytów zarezerwowano 6 mln 430 tys.
zł. Podjęta na sesji decyzja
o budowie Hetmańskiej-Długiej wymaga zwiększenia deficytu o 1 milion
600 tysięcy zł, który byłby
pokryty właśnie z kredytu.
- Nie umiem powiedzieć,
jak się zachowają wskaźniki, które są wymagane
przez nową ustawę, bo one
jeszcze w tej chwili nie obowiązują - przyznała burmistrz.

To nie koniec

Ostateczna decyzja w
sprawie budowania dróg w
Białej Rzece, o których nie
raz przypominał radny Bogdan Formella, będzie więc
należeć do Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Wydana
dzisiaj opinia nie zakończy
jednak całej procedury.
- Na kolegium badane
są uchwały o zaciągnięciu
kredytu w trybie nadzoru, opinia będzie wydana później – powiedziała
„Gazecie Rumskiej” Alina
Kowalewska-Wołowska, zastępca Prezesa RIO
w Gdańsku. - Określając
możliwość spłaty zadłużenia sprawdzamy wszystko,
także pod kątem nowych
wskaźników. DG.

Kolejny zastępca burmistrz E. Rogala-Kończak „padł” w politycznych bojach. Tym razem
Jan Domański złożył
wypowiedzenie. Dlaczego, skoro podobno był
tak bardzo merytorycznym i doświadczonym
samorządowcem?
Zresztą sam w różnych
wypowiedziach twierdził,
że jest jak najbardziej kompetentny. Tymczasem i on
„podziękował”, a wyjaśnienia w tej sprawie burmistrz
Rumi …niczego nie wyjaśniają.
Z naszych informacji
wynika, że wypowiedzenie
zostało złożone w piątek na
ręce G. Grychtoła, bez podania przyczyn rezygnacji.
Nikt wcześniej o decyzji J.
Domańskiego nie wiedział,
bo z nikim jej nie konsultował.
Zdenerwowała się jego
szefowa; rozpętała się też
burza w rumskiej „nowej”
PO. W poniedziałek wieczorem spotkało się wąskie
grono
„platformersów”,
aby wysłuchać wyjaśnień
Jana Domańskiego. Domagano się podobno (co było
oczywiste) wycofania tego
wniosku, na co J. Domański się nie zgodził.
Rozmowa była ponoć
bardzo gorąca i padło przy
tej okazji wiele bolesnych
słów.
Bo jak to jest możliwe,
że tak sprawnie budowana
układanka rozsypała się
przez jedną decyzję? Układanka była dość oczywista,
bo już wcześniej rumska
Platforma zdecydowała, że
będzie popierać Elżbietę
Rogalę-Kończak w kampanii na burmistrza Rumi.

Porozumienie i polityczny
awans na urzędy były tego
porozumienia częścią.
J. Domański jako zastępca z PO, gwarantował
doprowadzenie kandydatki
popieranej przez Platformę Obywatelską do zwycięstwa w wyborach. Po
ewentualnym zwycięstwie,
jego „skonsumowanie” byłoby oczywiste i kompletne.
Przecież tyle stanowisk i
synekur jest w Rumi do obsadzenia...
Czyżby
polityczna
„transakcja” (political deal)
rozsypała się przez jedną
nieodpowiedzialną decyzję?
Sytuacja jest interesująca, gdy zważymy że J. Domański dzięki związkom z
PO liczył na zrealizowanie
swoich ambicji politycznych i samorządowych, ale
wyszły na jaw niejasności
z posiadanym majątkiem i
oświadczeniami majątkowymi. Wynika z nich, że
wiceburmistrz Rumi nic nie
ma i jest w trudnej sytuacji
finansowej. Podobno zamierza startować w wyborach
do Rady Powiatu Wejherowskiego.
Z jednej strony – jak
twierdzi burmistrz J. Domański od 1 września
przechodzi na emeryturę
nauczycielską, z drugiej
strony
niespodziewanie
skierował prośbę o wystawienie opinii o przebiegu
swojej pracy w szkole. O
taką opinię występują zazwyczaj osoby, które zamierzają ubiegać się o inne stanowisko (przedziwne!).
Political deal czy zgrzyt
w realizacji hasła „by żyło
się lepiej”? Tylko komu,
nam czy im?
R.

REKLAMA
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Mogłem uciec z zakładu, ale
przyszliby po mnie do domu
Z Antonim Chrzanowskim z Rumi, działaczem „Solidarności”, aresztowanym i osadzonym w gdańskim więzieniu
rozmawia Anna Kuczmarska
- Za wieloletnią działalność w NSZZ „Solidarność” i zasługi na rzecz
kraju, rok temu został
pan odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Czy było
to dla pana ważne wydarzenie?
- Na pewno tak. Tym bardziej, że krzyż otrzymałem z
rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którego miałem
okazję poznać wcześniej.
Obu braci Kaczyńskich spotykałem na zjazdach „Solidarności”, w których uczestniczyłem jako delegat.
- Przez dwie kadencje, od 1989 roku był pan
przewodniczącym zakładowego koła NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwie Transbud w Gdyni.
Co się działo wcześniej,
zanim wybrano pana na
przewodniczącego?
- Muszę wrócić do sierpnia
1980 roku, kiedy w naszym
zakładzie przy ul. Łużyckiej w Redłowie - wówczas
był to oddział Transbudu w
Gdańsku - przystąpiliśmy do
strajku, a ja zostałem mężem zaufania sześciu grup
pracowniczych, skupiających
w sumie ok. 200 ludzi. Zaangażowałem się w działalność
związkową, uczestniczyłem
w zebraniach i zjazdach.
Kiedy w 1981 roku ogłoszono
stan wojenny, większością
głosów podjętych na zebraniu, rozpoczęliśmy w zakładzie strajk okupacyjny. 14
grudnia zostałem wybrany
do 7-osobowej komisji strajkowej.
- Źle się to dla pana
skończyło.
- 18 grudnia milicja otoczyła zakład podwójnym kordonem i po rozbiciu bramy
weszła do środka. Na podstawie decyzji prokuratora
wojskowego zostałem aresztowany. Niektórym udało
się uciec, ukryć się. Mogłem
skorzystać z podobnej okazji,
ale zostałem. Pomyślałem,
że jeśli ucieknę, przyjdą po
mnie do domu i wystraszą
moje dzieci, a tego chciałem
uniknąć.
- Pana aresztowanie
odbyło się w dramatycznych
okolicznościach.
Proszę przypomnieć, jak
to było?
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- Powiedzieli nam, że zawiozą nas na stadion i tam
będziemy czekać na decyzje,
co dalej. Była zima, mróz,
więc ubraliśmy się grubo.
Skuli mi ręce z tyłu i prowadzili z biurowca do samochodu-więźniarki, środkiem szpaleru uzbrojonych
zomowców. Padały okrzyki
i uderzenia, ale przez gruby
kożuch nie czułem bólu.
Gdy chciałem wejść na
żelazne stopnie więźniarki,
któryś z zomowców podłożył
mi pałkę pod nogi i przewróciłem się, spadłem z tych
metalowych schodów z rękami skutymi z tyłu. Leżący
na ziemi więzień był zwykle
bity i kopany, więc któryś z
zatrzymanych kolegów pomógł mi jak najszybciej dostać się do samochodu. Sam
nie dałbym rady, ale on miał
ręce skute z przodu, więc
kajdankami zahaczył mnie
za kark i wciągnął do więźniarki.
- Podobno był pan ranny…
- Tak, podczas upadku
skaleczyłem nogę, która bolała i krwawiła. Ręce z tyłu
drętwiały, bo nie dochodziła
krew. Na próżno prosiłem
o rozkucie. Zanim się tego
doczekałem, przesłuchiwano nas przez kilka godzin.
Prokurator darł się na mnie,
wściekły, że „musi przez nas
pracować” tuż przed świętami. Wreszcie zdjęli mi te
kajdanki, a ja podpisałem
protokół z przesłuchania, nie
bardzo wiedząc co podpisuję.
Bardzo źle się czułem.
- Gdzie pana przesłuchiwali?
- Na Portowej w Gdyni, w
obecnej siedzibie gdyńskiej
policji. Kilkakrotnie wozili
nas do aresztu na Starowiejskiej i z powrotem na przesłuchania na Portową. Po trzech
dniach zawieźli nas do aresztu śledczego na ul. Kurkowej
w Gdańsku i zamknęli kilku
mężczyzn w ciasnej, zimnej,
pełnej przeciągów celi. Warunki były bardzo złe, a do
tego fatalne jedzenie, po którym ciągle chorowaliśmy... W
dodatku moja żona martwiła
się, bardzo to przeżywała.
Dla mnie i dla mojej rodziny
to były święta Bożego Narodzenia w 1981 roku bardzo
smutne.

- Kiedy zapadł wyrok?
- Rozprawa przed sądem
wojskowym odbyła się 31
grudnia, w Sylwestra. Dostałem rok więzienia. Mam
nawet wycinek z gazety z
informacją na ten temat. Podobne wyroki dostało siedmiu działaczy „Solidarności”
z Transbudu w Gdyni. Odwoływałem się i wyszedłem
po trzech miesiącach razem
z dwoma innymi kolegami,
a czterech zostało dłużej w
więzieniu. Tak jak inni więźniowie, byłem chory. Oprócz
problemów z nogą, miałem
inne dolegliwości, wynikające z wyziębienia i złego odżywiania.
- Wrócił pan do pracy?
- Nieprędko. Z powodu
choroby leżałem w domu,
a żona starała się o pracę.
Mieliśmy troje dzieci w wieku od 6 do 12 lat, no i trzeba było utrzymać rodzinę.
Jak się w różnych firmach
dowiedzieli, że siedziałem,
odmawiali mojej żonie zatrudnienia. Dopiero później,
kiedy najstarsza córka chodziła do liceum medycznego
w Gdyni, dyrektorka szkoły
zlitowała się i przyjęła moją
żonę do pracy. W międzyczasie pomagali nam ludzie dobrej woli z różnych rumskich
zakładów. Zbierali pieniądze
m.in. w garbarni, w „metalu”
i przekazywali mojej rodzinie.
- Kiedy udało się panu
podjąć pracę?
- Po jakiś trzech miesiącach noga trochę wydobrzała. Wróciłem do gdyńskiego
oddziału Transbudu, ale
chociaż prokurator powiedział, że mam wracać na
swoje stanowisko pracy, okazało się, że moje stanowisko
kierowcy-operatora jest już
zajęte. Oddelegowano mnie
poza Gdynię. Dzięki pracy
w terenie zachęcałem ludzi
do wstąpienia do „Solidarności”, spisywałem ich dane,
zbierałem podpisy. Po pracy
jeździłem m.in. po Rumi i
Gdyni, odnawiałem kontakty i w końcu „uzbierałem”
ok. 400 członków „Solidarności”. W 1989 roku założyliśmy nowe koło związku w
gdyńskim „Transbudzie. Od
15 marca 1989 r. przez dwie
kadencje pełniłem funkcję
przewodniczącego,
byłem

Antoni Chrzanowski z legitymacją związkową i Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Poniżej artykuł w gazecie ze stanu wojennego.

też delegatem na zjazdy
„Solidarności”. W związku
ze swoją funkcją broniłem
ludzi, kiedy chcieli zwalniać
pracowników w związku z
planami prywatyzacji.
- Czy angażował się
pan w działania na terenie Rumi?
- Oczywiście. W Rumi
działałem w Komitecie Obywatelskim „Solidarność” ,
który organizował pierwsze
wolne wybory samorządowe. Byłem m.in. w Komisji
Rewizyjnej. Podczas wyborów, zasiadałem w komisji
wyborczej w świetlicy nieistniejącej już garbarni przy
ul. Sobieskiego. Z mojej
inicjatywy powstał w Rumi
sztandar „Solidarności”, z
którym jeździliśmy na ważne uroczystości, pielgrzymki, rocznice. Razem z innymi
działaczami uczestniczyłem
w wielu wydarzeniach w
kościele św. Brygidy i u ojców redemptorystów w Gdyni, a także na Jasnej Górze
w Częstochowie. Byliśmy
w kolejne rocznice śmierci

Księdza Jerzego Popiełuszki na tamie we Włocławku i
przy jego grobie w Warszawie; a także na mszach św. i
spotkaniach z Ojcem Świetnym.
W Rumi pracowałem
również społecznie przy budowie kościoła NMP Wspomożenia Wiernych, m.in.
pomogłem ks. Gierosowi

zainstalować
ogrzewanie
centralne w kościele i budynkach parafialnych.
- Skąd u pana wzięła
się wola walki o wolną
Polskę, skąd odwaga i
upór mimo dużego niebezpieczeństwa?

ciąg dalszy na str. 5
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- Można powiedzieć, że
wyniosłem to z rodzinnego
domu, odziedziczyłem po ojcu.
Mieszkaliśmy na wsi w okolicy Włocławka, a mój ojciec
– rolnik był zmuszany do oddawania dużej części plonów,
mleka i zwierząt. Władza ludowa ciągle podwyższała normy, chcąc zmusić rolników do
oddania gospodarki na rzecz
państwowych gospodarstw,
ale mój ojciec nie chciał oddać
ziemi, którą uprawiał po swoim ojcu i dziadku. Któregoś
dnia przyjechali ubecy z pepeszami aresztować mojego
ojca. Zmusili mnie, 12-letniego chłopaka do odwiezienia
skutego kajdankami ojca
furmanką do odległego o 8
km do miasteczka, a sami
eskortowali nas na rowerach,
cały czas poganiając. Potem
zapakowali ojca do więźniarki i odjechali, a ja całą drogę
do domu przepłakałem…
- Nie żałuje pan poświęconego czasu, wysiłku i
zdrowia?
- Nie, tylko bardzo żałuje
mojej rodziny. To jej kosztem
odbywała się ta walka o wolną Polskę. Rodzina cierpiała
z powodu mojej nieobecności
i braku środków do życia,
jak siedziałem. Za to moją
rodzinę przepraszam, a w
szczególności
przepraszam
najukochańszą żonę, bo to na
jej barkach spoczywało utrzymanie trójki dzieci i troska o
dom.
- A czy teraz żyje się
panu lepiej?
- Niestety nie. Po latach
ciężkiej pracy otrzymałem
bardzo niską emeryturę i
zmuszony byłem do dodatkowej pracy. Pezetperowska
dyrekcja mojego zakładu spaliła nam dokumenty finansowe do 1978 roku i nie mogłem
otrzymać emerytury na podstawie średniej z 20 lat, tylko
z 12, a w mojej firmie przepracowałem 32 lata. Przez to
mam emeryturę mniejszą o
ok. 500 zł niż moi koledzy.
Nie jestem zadowolony
z tego, co dzieje się w naszym kraju. Pezetperowcy z
liberałami rozkradają Polskę, członkowie i sympatycy
dawnej władzy mają wysokie
emerytury, a zwykli ludzie
dostają jałmużnę. Padły prężne zakłady i stocznie. Padło
rolnictwo – a to była matka
naszego narodu! Bardzo mnie
to boli. Pisze o tym m.in. w
moich wierszach.
Mimo to cieszę się, że obchodzimy rocznicę powstania „Solidarności”, bo wolne
związki były potrzebne, tak
jak konieczna była tamta
walka, która doprowadziła
do obalenia komunizmu. Dlatego nie żałuję, że brałem w
niej udział.
- Dziękuję bardzo za
rozmowę.

Uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych i religijnych

Pamiątki z ważnych wydarzeń
Antoni Chrzanowski, mieszkaniec Rumi,
wieloletni działacz NSZZ „Solidarność”, z
którym obszerny wywiad zamieszczamy na
sąsiedniej stronie, ma bardzo wiele interesujących pamiątek z wydarzeń, w których
brał udział.

Podczas wizyty w naszej
redakcji zaprezentował nam
nam sfotografowane pamiątkowe znaczki, nalepki,
opaski i inne przedmioty,
podkreślając, że na zdjęciach
przedstawiono kolekcję jego
oraz pani Krystyny Łukasiewicz, również aktywnej
członkini NSZZ.
- Ze sztandarem i transparentem, a także w czapeczce z napisem RUMIA
jeździłem na różne uroczystości, m.in. rocznice śmierci ks. Jerzego Popiełuszki,
pielgrzymki ludzi pracy na
Jasna Górę, uroczyste msze
święte w kościele św. Brygidy, w tym pojednanie policji
i pojednanie wojska wspomina pan Antoni. – Bywałem
też na spotkaniach z Janem
Pawłem II podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny.
Oprócz tego, że jestem
członkiem
„Solidarności”
zawsze podkreślałem, ze
mieszkam w Rumi, którą kocham – dodaje A. Chrzanowski, który jest rumianinem
od ponad 50 lat, dokładnie
od 1959 roku.
Razem z panem Antonim
w licznych wydarzeniach w
Trójmieście i w całym kraju
brali udział inni działacze
NSZZ, których wspomi-

na nasz rozmówca. Byli to
m.in.: Urszula Basiel i Stanisław Basiel, Leon Lidzbarski, Stanisław Hinc,
Paweł Bochentyn, Tadeusz Barszczewski, Jan
Samson, Zygmunt Tworkowski, Czesław Ossowicki, Weronika Łukasiewicz
i Krystyna Łukasiewicz,
Piotr Miotk, Michał Negowski, Jan Kaszuba i
Brunon Magrian.
Oczywiście nie mogło zabraknąć pana Antoniego
Chrzanowskiego na niedawnej uroczystości pogrzebowej
ks. Henryka Jankowskiego, którego bardzo cenił i
szanował.
Rumianin był także na
pogrzebie Anny Walentynowicz, którą znał bardzo
dobrze i wspomina zawsze z
wielkim szacunkiem.
AK.
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Nawet sąsiedzi niczego nie podejrzewali

Konspiracyjna drukarnia przy głównej ulicy
Niewielu mieszkańców Rumi wie, że w latach osiemdziesiątych
XX w. w naszym mieście funkcjonowała podziemna drukarnia - największą w Trójmieście i okolicy. W latach 1985-1989 w Rumi wydawano w wielu tysiącach egzemplarzy ponad 20 tytułów prasy, setki
ulotek, a także książki i broszury - w sumie 176 pozycji. Założona w
1984 r. w Rumi drukarnia pozwalała na kontynuację wydawniczej
działalności podziemnej, prowadzonej już od lutego 1982 r.
Znajdująca się przy głównej, przelotowej trasie, miedzy ulicą a torami kolejowymi placówka była dobrze
ukryta. Mały domek przy ul.
Sobieskiego 64 tonie teraz w
zieleni. Tylko jesienią i zimą
widać go dobrze, zwłaszcza
z peronu SKM w Rumi Janowie. W tym niepozornym
budynku, a właściwie dwa
metry pod nim działała konspiracyjna drukarnia. Mieszkańcy miasta, nawet najbliżsi sąsiedzi nie mieli o niej
pojęcia.

niami i narażało wiele osób
na niebezpieczeństwo - mówi
Andrzej Fic, który pracował w drukarni razem z
Rafałem
Kobylańskim,
Michałem Szkudlarkiem
i Marcinem Karpińskim.
- Szukaliśmy nowych miejsc
i innych rozwiązań, tym bardziej, że potrzeby były coraz
większe. O ile powielacze
pracują cicho, o tyle maszyny offsetowe, umożliwiające
rozszerzenie działalności i
lepszą jakość wydawnictw są
bardzo głośne.

Maszyny hałasują

Własna posesja

Hałaśliwe maszyny pracowały pod ziemią, w ciasnym
pomieszczeniu o powierzchni
7,5 metra kw. i wysokości
nieco ponad 2 metrów. W
takich trudnych warunkach
funkcjonowało konspiracyjne wydawnictwo „Oficyna
Kształt”, której szefem był
Andrzej Fic.
- Wcześniej działalność
wydawniczą prowadziliśmy
w prywatnych mieszkaniach członków i sympatyków „Solidarności”. Wiązało
się to z różnymi ogranicze-

W 1984 roku Andrzej Fic
spotkał się w tej sprawie z
Bogdanem
Borusewiczem,
ukrywającym się przewodniczącym Regionalnej Komisji
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, który przystał na
koncepcję zakupienia przez
„Solidarność” własnej posesji
i domku na ten cel.
- Nie była nam potrzebna
jego zgoda na zakup domku
w Rumi, ale od Borusewicza
zależało przyznanie pieniędzy na ten cel z kasy Regionalnej Komisji Koordynacyj-

nej – wyjaśnia Andrzej Fic.
- My jednak takich pieniędzy
nie mieliśmy, a bez wsparcia
finansowego władz podziemnych drukarnia w Rumi nie
mogła powstać.

Oficjalnie warsztat

W sierpniu 1984 roku
została kupiona czterystometrowa działka w Rumi,
wprawdzie oddalona od trójmiejskich odbiorców, ale za
to tania. Zwłaszcza dlatego,
że w tamtym czasie w sąsiedztwie planowano budowę
wiaduktu nad torami. Posesja znajdowała się w ruchliwym miejscu, nieopodal nieistniejącego dzisiaj budynku
z kasami biletowymi.
Pod adresem Sobieskiego
64 zarejestrowano warsztat
rzemieślniczy, produkujący
przedmioty z tworzyw sztucznych. W ten sposób uzasadniono codzienne przebywanie
tam kilku mężczyzn. Dwóch
z nich było oficjalnie zatrudnionych w warsztacie.

Ziemię wywożono
starą „Warszawą”

Projekt
pomieszczenia
drukarni, a także korytarza,
łączącego go z wolnostojącym garażem, przygotowała
w październiku inż. Sylwia
Grzywaczyk. Do ciężkiej,
mozolnej
i
wymagającej
ostrożności pracy zabrali się
przyszli pracownicy wydawnictwa.
- Zanim zaczęliśmy kopać,
na giełdzie kupiliśmy trzynastoletnią „Warszawę 202”
- opowiada Andrzej Fic. - Ze
względu na mocną konstrukcję mogła służyć nie tylko
do przewożenia bibuły, ale

Tonący latem w zieleni domek przy ul. Sobieskiego 64 jest prawie niewidoczny od ulicy.
także do wywiezienia około
40 ton ziemi z podkopu oraz
transportowania materiałów
budowlanych. Z „Warszawą”
były potem problemy, paliła
od 14 do 20 litrów na 100 km,
często się psuła, a poza tym
jak na działalność konspiracyjną za bardzo rzucała się
w oczy. Nie mieliśmy jednak
pieniędzy na inne auto.
Zarówno przy transportach, którymi zajmował się
wyłącznie Andrzej Fic, jak i
w codziennej pracy drukarni
zachowywano jak największą ostrożność. Zdobywany
z trudem na czarnym rynku
papier i nielegalne wydawnictwa przewożono tylko w godzinach największego nasilenia ruchu na drogach, między
godz. 6.10 a 6.50 oraz między
14.10 a 14.50. Wówczas patroli milicyjnych było niewiele, a poza tym nie sposób było
zatrzymać auta, jadącego w
zwartej kolumnie pojazdów.

Wizyta milicjanta

Dzięki tunelowi, w drewnianym garażu rozładowywano papier i załadowywano
wydawnictwa. Zadbano o
bezpieczne spalanie makulatury oraz o alarm, niewidoczny dla wchodzących do
domku osób. A zawitać mógł
tam np. listonosz, inkasent
albo milicjant, co naprawdę
się zdarzyło.
- Kiedyś zajrzał do nas
dzielnicowy, pytając, czy nie
zauważyliśmy czegoś podejrzanego, ponieważ w sąsiedztwie okradziono dom - wspomina Andrzej Fic. - Jeden z
kolegów przyznał, że widział
wyjeżdżający stamtąd załadowany samochód. Podał
szczegóły, które pozwoliły
wykryć sprawcę. Na szczęście innych wizyt milicji nie
było.
Do domku nie przychodził nikt poza pracownikami
oficyny. Ci zaś pracowali w

dzień, a nierzadko również w
nocy w trudnych warunkach.
Na małej powierzchni musiały się zmieścić półki do składania książek i broszur, tzw.
składopis, sprzęt fotograficzny do naświetlania i wywoływania klisz graficznych, dwie
gilotyny i mały offset. Ściany
wypełniały półki z papierem,
broszurami i książkami.

Bibuła dla rumskiej fabryki

- To zadziwiające, że
mieszkając i pracując przy tej
samej ulicy, podobnie jak moi
koledzy, nic nie wiedziałem o
tej działalności - mówi Stanisław Freitag, przewodniczący koła „Solidarności” w
rumskiej Fabryce Urządzeń
Okrętowych. - Do naszego zakładu, położonego niemal na
przeciw tego miejsca regularnie docierała bibuła. Nie wiedzieliśmy, że niektóre ulotki,
gazety i broszury wydawane
są tak blisko.
Anna Kuczmarska

Archiwalne zdjęcia pochodzą z książki Andrzeja Fica „Drukarnia podziemna w Trójmieście w latach wojny polsko-jaruzelskiej 1981-1989”. Obecnie A. Fic
mieszka i pracuje w Gdyni, prowadząc Zakład Poligraficzny „Archeus” przy ul. Komandorskiej.
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W zakładzie pozostało ponad 400 osób

Strajk w FUO
W sierpniu 1980 roku strajkowali nie tylko robotnicy
trójmiejskich stoczni i portów. W Fabryce Urządzeń Okrętowych, największym zakładzie w Rumi również odbywał
się strajk, którym kierowali działacze NSZZ „Solidarność”.
- My, robotnicy przebywaliśmy na terenie zakładu, a nasze
rodziny przychodziły pod bramę. Tak, jak to było w stoczniach – wspomina Stanisław Freitag, późniejszy przewodniczący komisji zakładowej „Solidarności” w rumskiej FUO.
Fabryka Urządzeń Okrętowych w Rumi stanęła 15
sierpnia, tak jak Stocznia
im. Komuny Paryskiej w
Gdyni. Zresztą, ze względu
na charakter produkcji, rumski zakład był zawsze ściśle
związany ze stoczniami.
W skład sześcioosobowego komitetu strajkowego weszli m.in. Andrzej Melcer
i Stefan Samson, obaj do
dziś mieszkający w Rumi.
To oni później reprezentowali Rumię w zatłoczonej sali
BHP w Stoczni Gdańskiej,
kiedy podpisywano słynne
Porozumienia Sierpniowe.

Wybory w stołówce

Pan Andrzej pamięta dobrze, jak wcześniej z gdyńskiej stoczni przyjechał do
FUO młody człowiek z ręką
w gipsie i przekazywał pracownikom rumskiego zakładu
bieżące informacje.
- Przekazał nam wiadomości o strajkach w Trójmieście,
powiedział też, że trzeba zorganizować struktury związkowe w fabryce, a także zadbać
o zakładowe mienie. Tego samego dnia zorganizowaliśmy
zebranie w stołówce. Ludzie
nas wybrali do komitetu i
trzeba było podjąć wyzwanie – mówi Andrzej Melcer.
- Na czele komitetu stanął
Mieczysław Krempa, nieżyjący już robotnik fabryki.

Ludzie ryzykowali

Niektórzy pewnie obawiali się działalności w niezależnych związkach, bo było
to niebezpieczne. Nikt nie
wiedział, czy strajki nie zostaną spacyfikowane, a ich
uczestnicy ukarani. Trzeba
było odwagi i ryzyka i ludzie
odważnie ryzykowali. Większość z ponad pięciusetosobowej załogi FUO pozostała
w zakładzie.
Do domu poszły tylko prawie wszystkie kobiety i niewielka część mężczyzn. Niektórzy chcieli potem wrócić,
ale nie było już później takiej
możliwości.
Strajkujący wytrwali do
końca, czyli do 30 sierpnia
1980 roku, kiedy w Stoczni im. Lenina w Gdańsku
podpisano słynne Porozumienia Sierpniowe. I wtedy
w miejscu stres i zmęczenie
zastąpiła wielka radość i satysfakcja.

Rumianie w Gdańsku

W legendarnej już stoczniowej sali BHP nie zabrakło rumian. Byli tam m.in.
Andrzej Melcer i Stefan
Samson, rumscy delegaci do
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku.
Razem z panem Stanisław
Freitagiem, który do dzisiaj
pracuje w FUO i nadal jest
przewodniczącym zakłado-

wej „Solidarności”, wspominają tamten czas z wielkim
sentymentem. Oglądając dokumenty i zdjęcia, plakaty i
ulotki, a także kolejne listy
postulatów,
przypominają
sobie wydarzenia i przeżycia
z sierpnia 1980 roku.

Strach o rodzinę

- Była w nas odwaga i
determinacja, ale był też
strach, zwłaszcza o rodziny,
które przychodziły niemal
codziennie pod ogrodzenie
zakładu – mówi pan Stanisław.
- M.in. w czasie mszy
świętej, z której pochodzą archiwalne zdjęcia, moja żona
i dzieci stały pod bramą, z
daleka uczestnicząc w modlitwie.
Na jednym z czarnobiałych zdjęć widać grupę
mężczyzn, klęczących przed
polowym ołtarzem. Dookoła
pustego placu stoją białe nowoczesne budynki Fabryki
Urządzeń Okrętowych.
W głębi, miedzy halami
produkcyjnymi można dostrzec rzadkie zabudowania
miasta. Tak wyglądała Rumia 30 lat temu, w pamiętnym roku 1980.
AK.
Zdjęcia ze mszy świętych,
odprawianych w FUO
podczas strajku pochodzą
z archiwum S. Freitaga.

Po lewej stronie pamiątkowa pieczątka, widniejąca m.in. na odwrocie niektórych
zdjęć. Po prawej odprawiający mszę świętą ks. proboszcz Jan Styrna parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i towarzyszący mu wikariusze.
Na zdjęciu poniżej, pierwszy z lewej strony stoi ks. Stanisław Stachow.
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Rumianie bawili się na Jarmarku Kaszubskim
Niedzielna zabawa w
parku w Rumi przyciągnęła
wielu mieszkańców, którzy
z pewnością nie żałowali
spędzonego tam popołudnia i wieczoru. Na XVII
Jarmarku Kaszubskim nie
zabrakło atrakcji dla dużych i małych uczestników,
od występów na scenie,
poprzez konkursy (w tym
wspinaczka na słup), po kolorowe kramy i prezentacje
artystów ludowych.
Gości bawili m.in. Weronika Korthals i Edmund
Lewańczyk (na zdjęciu
obok).
Fot. W. Hintzke
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Zielony kraj nad wodą

RUMIANIE PODRÓŻUJĄ - SZWECJA
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- Tegoroczna podróż promem do Szwecji była wspaniałą
przygodą – mówi Anna Kuczmarska, szefowa „Gazety Rumskiej”. – Mimo krótkiego pobytu, miałam okazję wraz z córką zwiedzić wiele ciekawych miejsc i zabytków, a także podziwiać skandynawskie krajobrazy i specyficzną tradycyjną
architekturę. Mijając wsie z prostymi tradycyjnymi domami
odnosi się wrażenie, że czas się tam zatrzymał, ale te budynki
są świetnie utrzymane, a obok stoją nowoczesne samochody.
Położony niemal na wodzie, a dokładnie na wyspach i wybrzeżu Sztokholm to nie tylko piękne
centrum z okazałymi budowlami, takimi jak zamek
królewski, parlament czy
ratusz i nie tylko pełna turystów urokliwa starówka
– chociaż te miejsca są wizytówką stolicy.

Wiejskie zagrody

W Sztokholmie mnóstwo jest pięknych parków,
skwerów i wszechobecnych
klombów kwiatowych, ale
jest tam również rozległy skansen, w którym w
starych wspaniale wyposażonych chatach kobiety
w dawnych strojach ludowych dziergają na drutach,
przędą lub gotują, a po
podwórkach chodzą domowe zwierzęta. Zwiedzający
przenoszą się w inny świat,
zaglądają do wiejskich zagród, szlacheckiego dworku
z ogrodem, drewnianego
kościoła, starej apteki lub
warsztatu.

Okręt z dna zatoki

W sąsiedztwie skansenu, na wyspie Djugården
znajduje się inna turystyczna atrakcja – można tam
zobaczyć wydobyty z dna

morza wielki i uzbrojony
okręt „Vasa”, który zatonął tuż po zwodowaniu w
1628 roku (był sposobiony
na wojnę z Polską). Resztki
62-metrowej jednostki podniesiono z mułu zatoki 333
lata po zatonięciu, a dziś
eksponowane są nie tylko
konstrukcje, wyposażenie
i pozłacane figury, stanowiące ozdobę okrętu, ale
też przedmioty, należące do
załogi szkielety marynarzy.

Drewniane domki

- Jeszcze bardziej niż
stolica zachwyciła mnie
szwedzka prowincja – obfitość lasów i malutkie wsie,
z prostymi drewnianymi
domami (innych praktycznie nie ma), w charakterystycznym bordowym kolorze, choć bywają też białe i
żółte – wspomina A. Kuczmarska. –
Takie domy
widuje się też w miastach,
zwłaszcza niedużych. W
historycznym
Kalmarze,
bardziej od okazałego i
wartego zwiedzenia zamku
zachwyciły mnie brukowane stare uliczki z drewnianymi budynkami, tym
razem pomalowanymi na
różne pastelowe barwy. Ta-

Nadmorska osada Bonhamn.

kie same można spotkać w
Karlskronie i innych miasteczkach.

Królowie i rowery

Warta polecenia jest
także Uppsala - położone
niedaleko Sztokholmu pełne zabytków miasto, nad
którym króluje królewski
zamek i katedra w grobami królów. Jest tam m.in.
grobowiec Jana III Wazy i
jego żony, królowej Szwecji Katarzyny Jagiellonki
(córki Zygmunta Starego i
Bony). W Uppsali znajduje
się stary ale nadal prężny
uniwersytet, dzięki któremu miasto jest pełne młodzieży, poruszającej się po
ulicach na rowerach.
Wszędzie widać rowerzystów (nie tylko studentów)
albo same rowery, zaparkowane pod domami, sklepami, instytucjami. Podobnie
jest w innych miastach, a
rowery to ulubiony środek
transportu nie tylko młodych ludzi. Zamiłowanie
Szwedów do ruchu sprawia,
że częstym obrazkiem –
zwłaszcza w stolicy są osoby, uprawiające jogging.

Fot. Barbara Kuczmarska

Spacerowe miejsca na tyłach sztokholmskiego ratusza. U dołu wnętrze jednej z
chat w interesującym skansenie.

Nad wodą

To, co charakterystyczne
w Szwecji, to wszechobecna
woda, a dokładnie akweny. Większość miejscowości położnych jest albo nad
morzem albo nad jednym z
licznych jezior, ewentualnie nad rzeką.
Nadmorskie letniskowe
miejscowości, obowiązkowo wyposażone w mariny z
mnóstwem łodzi i jachtów,
rzadko mogą się pochwalić
piaszczystymi plażami (podobno takie są na wyspie
Olandia).
Brzeg jest kamienisty
lub otoczony zaroślami, jak
nad jeziorem.
Agnieszka Odowska

Pełne uroku stare uliczki Kalmaru.

Fot. Anna Kuczmarska
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Bezprawnie odrzucone
wnioski spółdzielców
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Regulamin utrzymania czystości i porządku w Rumi (4)

Zbiórka
odpadów
komunalnych
Walne 2010
zaskarżone
ROZDZIAŁ 3

W „Gazecie Rumskiej” nr 4 (kwiecień 2010 r.) zamieszczony został obszerny artykuł pt. „Cenzura w
SM Janowo”. Wymieniono w nim projekty uchwał
dotyczące zmian w statucie, jak też projekty wniosków złożone przez spółdzielców na Walne Zgromadzenie w kwietniu br.
Informowaliśmy, że spośród 27 złożonych projektów,
Zarząd Spółdzielni przyjął jedynie 4, natomiast 23 projekty spółdzielców odrzucił, nie skierowując pod obrady Walnego Zgromadzenia, jako najwyższego organu spółdzielni.
Przytoczyliśmy też treść artykułu z „Rzeczypospolitej”
z 31 marca 2010 r.: „Zarząd spółdzielni, jeżeli uchwała
spełni wszystkie wymogi formalne z ustaw i statutu, nie
ma prawa odmówić przyjęcia projektu uchwały. A jeżeli to
zrobi, spółdzielcy mogą kwestionować ważność Walnego
Zgromadzenia w sądzie ze względu na naruszenie wymogów formalnych”.
Niestety, Zarząd SM „Janowo” postawił się ponad prawem, zmuszając nie po raz pierwszy członków Spółdzielni do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Z tym
bezzasadnym działaniem Zarządu zgodziła się również
Rada Nadzorcza (10 na jej 11 członków).
Pozew w tej sprawie został już złożony.
Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych Obrony Praw Członków
i Mieszkańców Spółdzielni
oraz Wspólnot Mieszkaniowych Miasta Rumi

Zarząd SM „Janowo”
kontra spółdzielcy

Prokuratura

umorzyła śledztwo
W „Gazecie Rumskiej” nr 5 (maj 2010 r.) w
„Oświadczeniu” zawartym w artykule pt. „Niewygodne pytania i postulaty”, członkowie SM „Janowo” w Rumi informowali o podejrzeniu ich przez
Zarząd Spółdzielni o sfałszowanie swoich podpisów
na dwóch projektach uchwał, które złożyli na Walne Zgromadzenie w kwietniu br.
Konsekwencją tego było skierowanie przez Zarząd
SM „Janowo” sprawy do Prokuratury Rejonowej w
Wejherowie. Członkowie spółdzielni byli przesłuchiwani w tej sprawie na Komisariacie Policji w Rumi.
Prokuratura Rejonowa w Wejherowie umorzyła śledztwo
wszczęte z wniosku Zarządu.
Działanie Zarządu SM „Janowo” jest perfidną próbą podważenia zaufania do bardziej dociekliwych spółdzielców, a celem zamierzonym jest
wyeliminowanie ich z działalności spółdzielczej.
Ale ta metoda wcale nie zniechęci ich do aktywności –
wręcz przeciwnie.
Artykuł 2 Konstytucji RP stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, to
znaczy państwem, w którym wszystkich obowiązuje przestrzeganie prawa – zarządy spółdzielni mieszkaniowych,
również. Spółdzielcy – jako obywatele demokratycznego
państwa - nie mogą więc i nie muszą godzić się na łamanie
ich praw.
Członkowie SM „Janowo”
podejrzani przez Zarząd
o sfałszowanie swoich podpisów
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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. (…) – ciąg dalszy

§ 16
(…)
5. 1) Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach
domowych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
baterie, akumulatory, lakiery, farby, świetlówki i inne)
należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych
i przekazywać do punktów ich zbiórki, wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady na
terenie miasta lub przekazywać przedsiębiorcom prowadzącym ich zbiórkę, z zastrzeżeniem pkt. 2).
2) W przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
o większych rozmiarach dopuszcza się pozbywanie go w
ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
6. Odpady wielkogabarytowe na terenach zabudowy jednorodzinnej winny być wystawiane przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, a w rejonach
zabudowy wielorodzinnej oraz innych terenów, o których
mowa w § 3 ust. 2 pkt. 3, do podstawianych w tym celu
kontenerów lub przy pergoli śmietnikowej w terminach
uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym. Odbioru odpadów wielkogabarytowych w ramach jednej opłaty
pobieranej za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonuje przedsiębiorstwo wywozowe dwa razy w roku, zgodnie z uzgodnionym z gminą
harmonogramem. Częstszy odbiór tych odpadów odbywa
się indywidualnie na zgłoszenie właściciela nieruchomości za dodatkową opłatą.
7. Przeterminowane leki należy zwracać nieodpłatnie do
aptek, które dysponują odpowiednimi pojemnikami.
§ 17
1. Niesegregowane odpady komunalne oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji winny być gromadzone w
specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych
pojemnikach lub kontenerach o pojemności nie mniejszej
niż 60 l.
2. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów
komunalnych niesegregowanych, mogą być w uzasadnionych przypadkach używane odpowiednio oznaczone worki, przekazane odpłatnie przez przedsiębiorstwo wywozowe.
3. W rejonach zabudowy wielorodzinnej gromadzenie
szkła, makulatury i plastiku i odpadów zielonych powinno się odbywać w pojemnikach segregacyjnych, a w rejonach zabudowy jednorodzinnej - w odrębnych workach.
W przypadkach, gdy w rejonie zabudowy wielorodzinnej
brak jest możliwości ustawienia pojemników, dopuszcza
się gromadzenie tych odpadów w workach.
4. Odpady segregowane (szkło, plastik, makulatura, odpady zielone) winny być gromadzone w pojemnikach o
pojemności nie mniejszej niż 1,1 m3 lub w workach z tworzyw sztucznych o pojemności ok. 100 l.
5. Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe, metalowe, z
tworzyw sztucznych), o pojemności nie mniejszej niż 30 l.
§ 18
Nieczystości ciekłe winny być gromadzone w zbiornikach
bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynika-

Nowy regulamin

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

jącym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr
156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
§ 19
Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w
związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości
działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych.
§ 20
Właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać pojemniki w dobrym stanie sanitarnym i technicznym.
§ 21
Ustawienie pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach winno być zgodne z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowania oraz nie powinno powodować
uciążliwości w korzystaniu z sąsiednich nieruchomości.
§ 22
Właściciel nieruchomości winien zapewnić przedsiębiorstwu wywozowemu dostęp do pojemników w uzgodnionym
dniu odbierania odpadów.
§ 23
1. W miejscach, gdzie z uwagi na czasowy sposób korzystania z nieruchomości (np. prowadzona budowa, ogródki
działkowe, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
impreza plenerowa) nieuzasadnione jest podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej lub budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, dopuszcza się
ustawienie toalet przenośnych, celem gromadzenia nieczystości ciekłych.
2. Właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie toalet przenośnych we właściwym stanie sanitarnym i estetycznym.
§ 24
Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
1. wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
2. oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych, jeśli jest taka potrzeba.
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Auta osobowe, tiry i motory pędzą ulicą Grunwaldzką

Hałas i spaliny tuż pod oknami
Przebiegająca przez Rumię droga krajowa nr 6, jest
częstym tematem artykułów w lokalnej prasie. W naszej
i innych gazetach można przeczytać o nasilonym ruchu
pojazdów, o korkach lub o remontach. Troszczymy się o
kierowców i o płynność ruchu na tej ruchliwej trasie, rzadko pisząc o mieszkańcach. Tymczasem, jak twierdzi jeden
z naszych Czytelników, właściciele posesji przy ul. Grunwaldzkiej (podobnie jak mieszkańcy ul. Sobieskiego) nie
mają lekkiego życia. Pod oknami ich domów w dzień i w
nocy przejeżdżają tysiące samochodów.
- Na obszarze zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50
kilometrów na godzinę
– mówi mieszkaniec ul.
Grunwaldzkiej (dane do
wiadomości redakcji), - a
tą trasą samochody jeżdżą
dużo szybciej. W godzinach
szczytu lub weekendy, kiedy dochodzi do korków,
nie można zbytnio się rozpędzić, ale o innej porze
owszem. Najgorzej jest
wieczorami, kiedy auta, w
tym wielkie tiry dosłownie
pędzą krajową szóstką, aż
nasze domy się trzęsą. Nie
dość, że nie można otworzyć okien ze względu na
spaliny, to jeszcze nie sposób zasnąć w tym hałasie.
Gdyby samochody, zwłaszcza ciężarowe, jechały wol-

niej, czyli zgodnie z przepisami, przejeżdżałyby obok
naszych domów ciszej. Ale
nikt nie myśli o mieszkańcach, nawet policja, którą
tu rzadko widujemy. Dlaczego na naszej ulicy nie
ma fotoradarów? Dlaczego
nie widać tu patroli policji
z radarami, mierzącymi
prędkość pojazdów? Domyślam się, że wszystkim zależy na płynności ruchu, na
przepustowości drogi, a nie
na zachowaniu bezpiecznej
prędkości.
Zdecydowanie zaprzecza
temu aspirant sztabowy
Wiesław Krause z Komendy Powiatowej Policji
w Wejherowie.
- Ulica Grunwaldzka i
Sobieskiego w Rumi, stanowiące części drogi kra-

jowej nr 6, są tak jak cała
ta trasa pod szczególnym
nadzorem policji – twierdzi asp. szt. W. Krause. Nie tylko policja, ale Straż
Miejska w Rumi często
ustawia się tam z fotoradarem. Wzmożone działania
z naszej strony polegają
m.in. na tzw. koordynacji,
to znaczy stałym patrolowaniu tej trasy, od Rumi
aż prawie po Lębork. Trasą
nr 6 jeździ nieoznakowany
policyjny pojazd z wideoradarem, często dochodzi do
zatrzymywania i ukarania
zbyt rozpędzonych kierowców. Takie działania są
dla mieszkańców niewidoczne i być może wobec
skali problemu wciąż niewystarczające, ale z pewnością policjanci są obecni

PRAWNIK RADZI

Trzy rodzaje testamentu
W jaki sposób należy spisać testament, aby był ważny i
nie stał się w przyszłości przyczyną sporu? Na ten temat
pisaliśmy dwa lata temu, ale powtarzamy te informacje z
powodu pytania, zadanego w liście przez Czytelnika.
Przepisy kodeksu cywilnego przewidują trzy
rodzaje testamentów zwykłych oraz trzy rodzaje testamentów szczególnych.
Do zwykłych zalicza się
testamenty własnoręczne,
notarialne i allograficzne,
testamentami szczególnymi są zaś testamenty ustne, podróżne i wojskowe.
TESTAMENT
WŁASNORĘCZNY może sporządzić samodzielnie każdy, kto ma pełną zdolność
do czynności prawnych. Testament musi być napisany
w całości pismem ręcznym,
podpisany i opatrzony datą.
Do ważności konieczne jest
napisanie go ręcznie i podpisanie, brak zaś daty nie

powoduje nieważności testamentu, jeżeli nie ma
wątpliwości co do zdolności
spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści
testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku
testamentów (art. 949 k.c.).
TESTAMENT
ALLOGRAFICZNY to ustne oświadczenie ostatniej
woli, uczynione w obecności
dwóch świadków oraz tzw.
urzędowej (wójt, burmistrz,
prezydent miasta, starosta,
marszałek
województwa,
sekretarz powiatu albo
gminy lub kierownik urzędu stanu cywilnego). Testament - po jego ustnym
złożeniu spisuje się w protokole, a następnie protokół

odczytuje się spadkodawcy
w obecności świadków. Testament taki może również
sporządzić osoba nie umiejąca pisać i czytać, albowiem koniecznie musi on
być podpisany przez świadków i osobę, wobec której
wola została oświadczona,
Spadkodawca
powinien
testament podpisać, jeżeli
jednak nie potrafi pisać, w
protokole zamieszcza się o
tym stosowną wzmiankę
(art. 950k.c.).
TESTAMENT
NOTARIALNY jest najpopularniejszym
rodzajem
testamentu, z uwagi na
powszechne
przekonanie
o jego niepodważalności.
Ostatnią wolę spadkodaw-

na drodze nr 6, także w
Rumi i starają się egzekwować
przestrzeganie
przepisów drogowych.
Mieszkańcy skarżą się
m.in. na nocne rajdy samochodowe,
urządzane
na ogół przez bardzo młodych kierowców, a także
na wyścigi motocyklistów.
Jak wiadomo, motory są
bardzo hałaśliwe. Nasz
Czytelnik dzwonił w tej
sprawie w nocy na policję,
ale nie doczekał się interwencji.

- Czy to oznacza, ze pędzący ulicami motocykliści
są bezkarni? – pyta mieszkaniec Rumi.
- Z pewnością nie – odpowiada asp. szt. Wiesław
Krause. – Oni również są
zatrzymywani, nierzadko
po policyjnym pościgu i często podlegają karom. Nie
lekceważymy sygnałów od
mieszkańców, staramy się
interweniować, ale obowiązuje nas hierarchia ważności wezwań. Przede wszystkim jedziemy tam, gdzie

cy spisuje notariusz, dzięki
czemu jest możliwość jego
sporządzenia przez osoby
niewidome, głuche, nieme,
głuchonieme, nie umiejące
pisać i czytać, a nawet nie
znające języka polskiego.
Dodatkową zaletą jest fakt,
iż testament sporządzony
w formie aktu notarialnego
ma moc dowodową równą
mocy dokumentu publicznego. Pewną wadą jest zaś
konieczność uiszczenia notariuszowi stosownej opłaty
(art. 951 k.p.c.).
Testamenty szczególne
mogą być sporządzane jedynie w sytuacjach, w których
przepisy prawa taką możliwość dopuszczają. I tak:
- testament ustny - gdy
istnieje
obawa
rychłej
śmierci spadkodawcy albo
jeżeli wskutek szczególnych
okoliczności
zachowanie
zwykłej formy testamentu
jest niemożliwe lub bardzo
utrudnione.
Spadkodawca oświadcza swoją ostatnią wolę przy co najmniej
trzech świadkach. Jeden
ze świadków albo osoba

trzecia musi spisać oświadczenie spadkodawcy przed
upływem roku, z podaniem
miejsca i daty oświadczenia
oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to
podpiszą spadkodawca i
wszyscy świadkowie (art.
952 k.p.c.).
- testament podróżny można sporządzić podczas
podróży na polskim statku
morskim lub powietrznym.
Sporządza się go przed dowódcą statku lub jego zastępcą w obecności dwóch
świadków; następnie zaś
dowódca statku lub jego
zastępca spisują wolę spadkodawcy, podając datę jej
spisania, i pismo to w obecności świadków odczytują
spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca
(art. 953 k.c.).
PYTANIA DO PRAWNIKA MOŻNA PRZESYŁAĆ BEZPOŚREDNIO DO
KANCELARII LUB PRZEKAZYWAĆ ZA POŚREDNICTWEM REDAKCJI.

zagrożone jest zdrowie i
życie ludzkie, a w drugiej
kolejności tam, gdzie doszło
do zakłócenia ciszy nocnej.
Nawet, jeśli z powodu tego
zakłócenia cierpi większa
liczba mieszkańców, a niebezpieczeństwo
zagraża
jednej osobie. Mimo to w
imieniu mieszkańców domów przy ruchliwej trasie
apelujemy do policjantów
o częste kontrole, a do kierowców o zdjęcie nogi z
gazu.
Anna Kuczmarska

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

Rumia – Reda – Wejherowo – Orle - Warszkowo
Wokół naszego, pięknie położonego miasta znajduje się
wiele ciekawych tras rowerowych. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera m.in. „Mapa rowerowa Rumia i
okolice”, wydana kilka lat temu ze środków samorządu województwa pomorskiego. To nie jedyne wydawnictwo na
ten temat, rumski Urząd Miasta oraz lokalne gazety również publikowały mapy z trasami rowerowymi. Ponieważ
miłośników jednośladów przybywa, a nie wszyscy mają do
dyspozycji wspomniane mapy, przedstawimy Czytelnikom
kilka tras, zachęcając do ich przejechania.
Na początek zwykle proponuje się niedługie i łatwe
szlaki, ale my wbrew tej
regule proponujemy całodniową, bo 31-kilometrową
wycieczkę do Wejherowa i
dalej do Warszkowa. Mniej
wytrwałym lub nieco zmęczonym proponujemy poprzestać na dojechaniu do
stolicy powiatu, w rejon
wejherowskiego szpitala i
wrócić stamtąd do Rumi.
Tak czy inaczej wyprawę
rozpoczniemy od przyjrzenia się kilku atrakcyjnym
miejscom w Rumi.

Stary dąb i stary dworek

Jeśli umownie wyruszymy spod rumskiego dworca
PKP, musimy skierować
się w ulicę Starowiejską.
Gdy miniemy skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego po
prawej stronie, obok przystanku autobusowego czeka na nas zabytek przyrody
– 300-letni dąb, wysoki na
30 m, a obwodem sięgający
4,5 metr.
Dalej, za skrzyżowaniem
z ulicą Wybickiego znajduje się znany wszystkim
rumianom piękny park ze

stawem. Na terenie parku
można podziwiać XVIII-wieczny,
odrestaurowany dworek (siedziba
Miejskiego Domu Kultury).
W Dworku pod Lipami, jak
najczęściej nazywane jest
to miejsce, znajduje się sala
historyczno-regionalna
z
ciekawymi eksponatami i
starymi zdjęciami Rumi, a
także ze szkieletem kobiety
z czasów starożytnych, wydobytym podczas wykopalisk na obecnym stadionie.

Podążamy następnie ul.
Kazimierską do dzielnicy Reda-Ciechocino, skręcamy w
prawo w ul. Brzozową, która
zgodnie z nazwą, obsadzona
jest brzozami. Mijając dalej
Aleję Lipową (stare lipy
stanowią pomniki przyrody),
skręcamy w lewo i dojeżdżamy
do ruchliwej trasy w kierunku
Pucka i Władysławowa (a także Półwyspu Helskiego), przecinamy tory kolejowe i skręcamy w lewo.

Ruiny i kaktusy

Dalej trasa prowadzi ulicą
12 Marca w Redzie do lasu,
stanowiącego obrzeże Puszczy Darżlubskiej. Jadąc dalej w stronę Wejherowa, po
lewej strony drodze widzimy
rzekę Redę.
Na terenie Wejherowa ulicą Fenikowskiego,
Norwida i Nowowiejskiego (cały czas wzdłuż lasu)
dojedziemy do ul. Chopina.
Tą ulicą zmierzamy w kierunku szpitala i dojeżdżamy
do pętli poniżej tej placówki,
na skraju lasu. Tam, przed
wjazdem do lasu znajduje się
miejsce na biwak, gdzie można odpocząć (a nawet rozpalić ognisko) i wracać do Rumi
albo kontynuować wycieczkę.

Dojeżdżając do ronda
Jana Pawła II można skręcić w prawo na ul. Dębogórską, następnie w lewo w ul.
Kościelną, aby obejrzeć ruiny gotyckiego kościoła
z końca XV w. oraz położony
nieopodal zabytkowy cmentarz. O obu tych ciekawych
obiektach pisaliśmy w gazecie w oddzielnym artykule.
Mieszkańcom miasta, którzy
przeprowadzili się do Rumi
niedawno i jeszcze nie widzieli ruin przy ul. Kościelnej – polecamy to ciekawe
miejsce.
Nasza trasa prowadzi
dalej w sąsiedztwie kaktusiarni państwa Hinzów,
znajdującej się przy ul. Partyzantów 2. Kto jeszcze nie
widział kolekcji blisko 6,5
tys. odmian nie tylko kolczastych roślin – powinien je
obejrzeć, niekoniecznie akurat w czasie tej wycieczki.
Do hodowli kaktusów warto się wybrać kiedy indziej,
aby spokojnie, bez pospiechu
przyjrzeć się roślinom.

Pośród brzóz i lip

O trasie do Warszkowa
dowiedzieliśmy się, korzystając z tego wydawnictwa.
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Jadąc dalej ul. I Dywizji
Wojska Polskiego dojeżdżamy
do mostu na Zagórzance, a następnie skręcamy w lewo w asfaltową drogę. Po przejechaniu
ok. 800 metrów wzdłuż rzeczki zjeżdżamy na drogę z płyt,
która prowadzi wzdłuż ujęć
wody Reda V. Tą trasą wzdłuż
Kanału Łyski dotrzemy do ul.
Kazimierskiej w Redzie, gdzie
zobaczyć można betonowy
krzyż z 1955 r.

Droga na skraju lasu

Zanim wyjedziemy na trasę poza Rumię, mijamy piękne miejsca w naszym mieście – 300-letni dąb przy ul. Starowiejskiej oraz park ze stawem i Dworkiem pod
Lipami.

Dla wytrwałych –
buk na mecie

Kto ma więc jeszcze siłę
i czas, może jechać dalej.
Po przejechaniu ok. 2 kilometrów leśną ścieżką,
przecinamy ruchliwą trasę
Wejherowo-Krokowa (czyli drogę do Piaśnicy i dalej
nad morze), gdzie zaczyna
się oznakowana ścieżka
przyrodnicza, którą dojeżREKLAMA

dżamy do szerszej drogi.
Na 21 kilometrze skręcamy w prawo, przejeżdżamy
przez zabudowania Burch
(po prawej stronie mamy
wyrobisko żwirowni), a następnie dojeżdżamy do wsi
Orle, a na skrzyżowaniu

skręcamy w prawo do Pryśniewa. We wsi Pryśniewo
trzeba skręcić w lewo na
drogę gruntową do przysiółka Pnie.
Na rozwidleniu dróg,
kawałek dalej, jedziemy w
lewo. Tuż przed wyjazdem

z lasu umiejscowiony jest
leśny parking. Trasa kończy się w Warszkowie, przy
buku czerwono-listnym pomniku przyrody (przy zabudowaniach sołtysa).
Oprac. A. Odowska
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Dla dzieci i młodzieży

Rumscy artyści - Bogumił Kustusz

Połowa wakacji już za nami. Nie oznacza to
jednak końca imprez i atrakcji organizowanych
między innymi przez Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji, Miejski Dom Kultury i Dom Kultury
SM Janowo. Coś dla siebie znajdą zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. Poniżej przedstawiamy
kilka propozycji na spędzenie sierpniowych dni.

Utalentowany, oryginalny,
niepowtarzalny, doceniany w
środowisku twórców
i odbiorców sztuki –
rumski artysta Bogumił Kustusz ma swój
własny styl rzeźbienia
i malowania rzeźb.
Jego kolorowe prace
wyróżniają się, są rozpoznawalne. W pracowni pana Bogumiła
powstają różnorodne,
mniejsze i większe
rzeźby.

W CO SIĘ BAWIĆ Ptaszki i diabelskie skrzypce

Piłkarskie rozgrywki

7 sierpnia odbędzie się kolejny „Turniej Piątek Piłkarskich”. Organizatorzy zapraszają pięcioosobowe zespoły w
najbliższą sobotę o godzinie 10.00 na „Blisko Boisko” przy
Gimnazjum nr 4 (ul. Batorego 29).
Chętnych, którzy chcą podszkolić swoje umiejętności
piłkarskie, zapraszamy na „Wakacje z piłką” 5, 10 i 12
sierpnia w godzinach 15.00-19.00 na boisko „Orlik 2012”
przy ulicy Świętopełka 24.

Wypad rowerowy

7 sierpnia Miejski Dom Kultury zaprasza na całodzienną wycieczkę rowerową. Uczestnicy przejadą przez Kazimierz, Rewę, Mechelinki i Mosty, podziwiając malownicze
nadmorskie widoki.
Zbiórka uczestników o godz. 10.00 przy MDK przy ul.
Mickiewicza.
Więcej informacji o wycieczce pod numerem telefonu:
58 671-07- 37

Kinowe wtorki

Co wtorek, Dom Kultury SM Janowo organizuje „Filmowe wtorki w Multikinie”. Uczestnikom zapewniony jest
przejazd pociągiem SKM, projekcja filmu, a także zwiedzanie Trójmiasta.
Zbiórka o godzinie 9.00. Zapisy i szczegóły pod numerem telefonu: 58 671-82-93

Kulturalnie i literacko

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych zaprasza na koło „Miłośników Kultury Słowa” dzieci i młodzież interesującą się literaturą oraz
ojczystym językiem. Spotkania w kole zaplanowano w
dniach 5, 12, 19 i 26 sierpnia w godzinach 14.30 – 16.00
w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Świętojańskiej 11.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 672-45-92.
Kolejne propozycje na letnie dni zaprezentujemy w
przyszłym tygodniu.
AP

IMPREZY W SIERPNIU
Na organach i skrzypcach

11 sierpnia (środa) o godz. 19.00 odbędzie się kolejne
spotkanie z cyklu Letnie Koncerty Organowe. W kościele
Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych wystąpi Aida Stępniak (Polska) – organy i Agnieszka Papierska
(Polska) – skrzypce. Organizatorami koncertów są: Miejski Dom Kultury, Stowarzyszenia MUSICA SAKRA oraz
parafia salezjańska.

Galeria dobrego humoru

Galeria „U Bibliotekarek” zaprasza na wystawę pod
nazwą Galeria Dobrego Humoru. Warto zajrzeć do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Pomorskiej 11 w Janowie nie tylko po książkę.

Wakacyjny festyn

21 sierpnia o godz. 16.00 na scenie letniej w parku przy
Miejskim Domu Kultury (ul. Mickiewicza 19) rozpocznie
się kolejny festyn wakacyjny.
Zabawa na świeżym powietrzu potrwa do późnego
wieczoru (do ok. 22.00). Dla uczestników imprezy organizatorzy jak zwykle zaplanowali wiele atrakcji. Gościem
wieczoru będzie Stefano Terrazzino, włoski tancerz i piosenkarz pracujący obecnie w Polsce, znany m.in. z udziału
w „Tańcu z Gwiazdami”.

- Rzeźbię od dwunastu
lat, jestem samoukiem –
mówi pan Bogumił, rumianin od urodzenia. - Zanim
zacząłem tworzyć własne
dzieła, starałem się zobaczyć, jak to robią inni, jakimi technikami i narzędziami się posługują. Później,
kiedy już miałem pewien
dorobek i byłem uczestnikiem plenerów, także korzystałem z dobrych rad
bardziej
doświadczonych
kolegów.

Bociany w ogrodzie

Wszystko zaczęło się od
ptaszków. Potem doszły
zwierzęta, świątki, anioły,
krzyże , kapliczki, tabakiery z drewna, diabelskie
skrzypce. Rzeźby są różnej
wielkości, od małych aż po
duże, naturalnej wielkości
na przykład bociany, które jak i wiele innych rzeźb
mogą być ozdobą każdego ogrodu. Przy remizie
strażackiej w Kielnie stoi
prawie dwumetrowa (dokładnie 1,80 m) rzeźba
strażaka. To dzieło pana
Bogumiła.
Jego rzeźby, przekazywane w darze znajdują się
m.in. w kościele pw. bł. Edmunda Bojanowskiego w
Rumi, w Domu Kultury „Janowo”, w Miejskim Domu
Kultury, w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w wejherowskim
Muzeum
Piśmiennictwa
i Muzyki kaszubsko-Pomorskiej, w Kaszubskim
Uniwersytecie Ludowym, a

Bogumił Kustusz co roku prezentuje swoje prace na Jarmarku Kaszubskim w
Rumi. W minioną niedzielę nie zabrakło go również na imprezie w parku.
Fot. Wojciech Hintzke

także w bibliotekach Redy i
Bolszewa.

nia i chętnie dzieli się doświadczeniami z młodzieżą.

Spotkania z dziećmi
i młodzieżą

Wiersze i muzyka

Dużo z tych darów zostało przekazanych przy
okazji spotkań z dziećmi i
młodzieżą w przedszkolach,
w szkołach, bibliotekach w
naszym regionie. W minionym roku szkolnym był zapraszany do szkół w Gdyni
(w Pustkach Cisowskich) i
w Szemudzie. Spotykał się
także z rumskimi uczniami.
- Kiedyś bywałem w
Gimnazjum nr 4 na Szmelcie,
podczas
organizowanych w tej szkole Dni
Regionu – mówi Bogumił
Kustusz. - Ostatnio dzieci
odwiedzały mnie w moim
domu przy ul. Jeziornej, a
dokładnie na mojej posesji.
Zrobiłem specjalnie na podwórku ławki, na których
jednocześnie mieszczą się
uczniowie dwóch klas. W
czerwcu kilkakrotnie odwiedziły mnie dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 6.
Patrzyły, jak rzeźbię, ale
żeby się nudziły, cały czas
opowiadałem o swojej pracy
– wyjaśnia B. Kustusz, który lubi tego rodzaju spotka-

Boże, Ty uzdrawiasz ludzi lipą
Daj mi swoją gałązkę
Abym mógł wyrzeźbić Twoją figurkę.
Ile serc jest w zapomnieniu
Tyle serc będzie wiecznych
Ja zostanę przy jednym Przy lipie mojej serdecznej.
Bogumił Kustusz

Pan Kustusz przekazuje
uczniom tajniki rzeźby w
drewnie, przedstawia poszczególne etapy obróbki
drewna, prezentuje swoje
prace, a także umiejętności
muzyczne i literackie.
Bywa, że podczas spotkań śpiewa, gra na harmonijce ustnej, recytuje wiersze swoje i innych twórców
kaszubskich.
Ten twórca ludowy od
1997 roku tworzy wiersze,
będące pochwałą Boga, natury, lipy i drewna. Zapisuje je na stronach książeczki
wykonanej przez siebie z
lipowych deseczek.

Kaszubskie korzenie

Rumski artysta jest często zapraszany na ważne
imprezy i festyny kulturalne, w których chętnie
uczestniczy. Podczas nich
prezentuje swoje prace.
Był m.in. w Krokowej,
Nadolu, Dębkach, Bolszewie, Wierzchucinie, Rewie,
Szemudzie, Somoninie i
oczywiście w Rumi. Brał
też udział w plenerach dla
twórców regionalnych w
Starbieninie, Wieżycy i
Łebnie. Indywidualną wystawę prac kaszubskiego
rzeźbiarza można było zobaczyć w Domu Kultury
SM Janowo, a niedawno
spotkaliśmy Bogumiła Kustusza na Jarmarku Kaszubskim w Rumi. Artysta
jest stałym bywalcem tej
imprezy. Nic dziwnego,
skoro sam jest Kaszubą, a
w swojej twórczości podkre-

śla kaszubskie korzenie.

Z kamerą u rzeźbiarza

Kilkakrotnie pana Bogumiła mogliśmy zobaczyć
i usłyszeć w programie telewizyjnym „Rodno Zemia”,
przy okazji przekazywania
relacji z imprez. Ekipa telewizyjna programu gościła
też w domu rzeźbiarza, co
przełożyło się na ciekawą
prezentację jego osoby, dorobku, twórczości i warsztatu.
Kilka lat temu rzeźbiarza odwiedziła znana
podróżniczka Elżbieta Dzikowska, która interesowała
się jego twórczością, warsztatem, podziwiała prace
pana Bogumiła i na pamiątkę została obdarowana
rzeźbą.

Zaproszenie na Jeziorną

Pan Kustusz to człowiek
pracowity, serdeczny, gościnny, pogodny, mimo że
życie go nie rozpieszcza,
zawsze przemawia przez
niego optymizm.
- Moim zdaniem człowiek jest wielki przez to,
czym dzieli się z innymi –
twierdzi Bogumił Kustusz.
Warto odwiedzić dom
artysty przy ul. Jeziornej,
warto mieć coś, co wyszło
spod rąk naszego rumskiego rzeźbiarza. Na podwórku przy ul. Jeziornej 4 można zobaczyć m.in. wielką,
ponadmetrową sowę.
- Kocham rzeźbić, to
moja pasja – podkreśla Bogumił Kustusz i zaprasza
wszystkich zainteresowanych do swojej pracowni.
Ryszard Hinc
Anna Kuczmarska
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WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 58 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Rumia, Plac Kaszubski 1
tel. 58 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 58 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 58 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 58 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 58 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 58 621-86-11
lub 801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 58 679-65-00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo,
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel. 58 677-63-00, 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-94-01
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
58 672-44-56
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy w Wejherowie
58 572-70-00, 572-73-00
Przychodnie
NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
58 671-15-11, 671-58-88
NZOZ nr 3 ul. Katowicka 16
58 671-26-66
PMR Panaceum
ul. Katowicka 16
58 671-72-10
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 58-679-69-67
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Masz ciekawy pomysł na biznes? Wystartuj w konkursie

Pomorski biznesplan 2010
Mieszkańcy Rumi, którzy mają ciekawe pomysły na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, czyli na własną firmę mogą wziąć udział
w kolejnej edycji konkursu „POMORSKI BIZNESPLAN 2010” organizowanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Wejherowie.
Konkurs organizowany jest z inicjatywy Prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w
Wejherowie przy współudziale Wyższej Szkoły
Administracji i Biznesu w Gdyni oraz władz samorządowych miast i gmin (w tym także Rumi) województwa pomorskiego.
Patronat nad konkursem objęli: Urząd Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego, Ministerstwo
Gospodarki i Krajowa Izba
Gospodarcza
Konkurs
odbędzie
się w trzech etapach:
I etap – przygotowanie
projektu biznesowego (nie
może on dotyczyć inwestycji

wymagającej finansowania
w kwocie powyżej 50 tys. zł
w okresie pierwszego roku
realizacji) - od 30 sierpnia do
4 października 2010 roku.
Wyniki zostaną ogłoszone 11
października 2010 roku
II etap – szkolenia prowadzone przez ekspertów
naukowych,
ekonomicznych, przedstawicieli in-

stytucji naukowych i kół
biznesu - od 11 października do 15 listopada 2010 r.
Wyniki – 22 listopada br.
III etap – opracowanie (przy
wsparciu liderów biznesu)
i dostarczeniu do Izby ostatecznej wersji Projektu Biznesplanu - od 22 listopada
do 29 listopada 2010 r.
Uroczyste ogłoszenie
wyników
zaplanowano
na 17 grudnia 2010 r.
W drugim i trzecim etapie konkursu będą mogły
uczestniczyć tylko te podmioty, które decyzją Kapituły
Konkursu zostaną do nich
zakwalifikowane.
Ogłoszenie
wyników
trzeciego etapu konkursu
odbędzie się 17 grudnia
br. na stronie internetowej

Konkursu pod adresem
www.izba.tkchopin.pl
W regulaminie
konkursu,
opublikowanego
na wspomnianej stronie, a
także na stronie internetowej Urzędu Miasta w Rumi
(www.rumia.um.pl)
znalazła się m.in. informacja,
że uczestnikiem konkursu
może być wyłącznie pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej (mieszkaniec
woj. pomorskiego) - indywidualnie lub jako członek
grupy; może być osoba fizyczna, bądź osoba prawna,
bądź też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Aby przystąpić do pierwszego etapu rywalizacji,
trzeba zarejestrować się
u organizatora przesyła-

jąc na adres: Regionalna
Izba Przemysłowo-Handlowa w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. I
Brygady Pancernej WP
28, list polecony zawierający: podpisane oświadczenie
o przyjęciu i akceptacji regulaminu oraz prawidłowo
wypełniony arkusz informacyjny konkursu wraz z projektem biznesowym.
Na kopercie trzeba umieścić dopisek „POMORSKI
BIZNESPLAN 2010”.
W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe oraz
finansowe, a także promocja
nagrodzonych osiągnięć i
pomoc urzędów przy zakładaniu działalności gospodarczej.		
AK.

Informacje z Powiatu Wejherowskiego
Usuną niebezpieczne materiały
Oto firmy z powiatu wejherowskiego, lęborskiego i Trójmiasta, które
uzyskały decyzję Starosty Wejherowskiego, zatwierdzającą program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierające azbest:
„DACHREM” Usługi Blacharsko-Dekarskie
–
J.
Miotk, WEJHEROWO, ul.
Sikorskiego 7, tel. 603-770658, fax 58 672-17-69
DEYICE sp. z oo., GDAŃSK,
ul. Matemblewska 2b, tel.
58 342-52-29, fax 58 341-00-74
Jarosław Pirowski „KLINER”, RUMIA, ul. Kochanowskiego 14 A, tel. 600-937707, 58 679-31-67, 621-21-89
Zakład Dekarski Jerzy Bieńkowski, WEJHEROWO, ul.
Łęgowskiego 2,
PPU „ARTEX”, GDYNIA, ul.
Wolności 1, tel./fax 58 66165-83
PUH „KONBUD-DOM” sc. L.
Konieczny T. Dominicki, LĘBORK, ul. Staszica 21, tel./
fax 59 863-21-54
Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „OLTRANS”
O. Hewelt, MRZEZINO 84123 Połchowo, ul. Lipowa 6,
tel. 58 673-88-57, 673-62-61
Przedsiębiorstwo Budowlane
RECON, GDAŃSK, ul. Grzegorza z Sanoka 4, tel. 504-

095-600, tel./fax 0-58 34415-15
Przedsiębiorstwo Budowlane „TE-AM” Z. Bilik, WEJHEROWO, ul. Obr. Poczty
Gdańskiej 2, tel. 501-052913, 58 678-72-92
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OLMAR” W. Polański (w zakresie transportu),
GDAŃSK, ul. Leśna Góra
8/25, tel. 603-052-211 tel./fax
58 342-49-50
Usługi
Blacharsko-Dekarskie – J. Sawicki, REDA, ul.
Parkowa 23, telL.58 678-4466
Zakład Usługowo-Handlowy
„MAXMED”, ORLE, ul. Pomorska 49, tel. 58 671-85-63,
fax 58 671-48-82
Zakład Remontowo-Budowlany „HEMAL” – H. Barzowski,
WEJHEROWO, ul. Odrębna
16, Tel. 602-752 193, 58 67230-48 fax 58 672-30-71
Przedsiębiorstwo
Robót
Elektrycznych i Ogólnobudowlanych AKEL, CHOCZEWO, Zwartowo 23/5

„Wykańczanie Wnętrz” B.
Engelbrecht, LINIA, Niepoczołowice 1
Punktu Skupu Surowców
Wtórnych – K. Bandzier,
LĘBORK, ul. Pionierów 13,
tel./fax 59 862-31-77
Przedsiębiorstwo
„AMA”,
BOLSZEWO, ul. Szkolna 15,
tel./fax 058 672-13-30
Zakład
Blacharsko-Dekarski P. Ellwart, BOLSZEWO,
ul. Broniewskiego 53, tel.
58 778-33-33
Firma Budowlana K. Wrosz,
WEJHEROWO, ul. Rogali
20, tel. 502-811-158
WEMA-WENTA, BOLSZEWO, ul. Chłopska 20, tel./fax
58 572-25-83, 503 828 217
Zakład Budowlany M. Orzeł,
GNIEWINO ul. Piaskowa 11,
604-255-624
Firma TROPIC Marek Kamiński, WEJHEROWO, ul.
Gniewowska 35, 606 703-047
L. Łapaj Zakład Górniczy Góra II BOLSZEWO, ul. Zamostna 14E, 58 672-29-58

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie, ul. 3 Maja 4
Biuro Obsługi
Interesantów
Tel. 058 57-29-550
Fax. 058 57-29-555

Wydział Komunikacji
Tel. 058 57-29-521, 522,
(Prawa Jazdy 524, 525),
(Rejestracja 530÷536)

Sekretariat
Tel. 058 57-29-400,401
Fax. 058 57-29-402

Wydział Architektury
i Budownictwa
Tel. 058 57-29-445÷450
Fax. 058 57-29-502

Drugi etap rekrutacji
do projektu zakończony

„45 plus równi
w biznesie”

Do udziału w projekcie
zgłosiło się ponad 80 chętnych osób. W dniach 13-19
lipca 2010 r. Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła
rozmowy kwalifikacyjne z
osobami, których formularze rekrutacyjne przeszły
pozytywnie ocenę formalną
(etap I).
Osoby biorące udział w
rekrutacji mogły uzyskać
łącznie 95 punktów z obu
etapów.
Wśród wstępnie wybranych
uczestników
projektu aż 16 osób to
te, które zostały zwolnione przez pracodawców.

Najlepsze
pomysły
na
swój własny biznes miały w większości kobiety.
Po zakończeniu procesu rekrutacji 30 osób z najlepszą
punktacją, które zakwalifikują się do projektu, weźmie udział w dwutygodniowych szkoleniach z zakresu
zakładania i prowadzenia
małej firmy.
Ostateczna decyzja o
przyznaniu dofinansowania na założenie własnego
biznesu nastąpi po ocenie
biznes planów napisanych
przez uczestników projektu, a dotacje zostaną przekazane w październiku br.
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Ostatni sparing przed startem rozgrywek ligowych

Orkan Rumia lepszy
od młodzieży Arki Gdynia
Orkan Rumia SSA pokonał zespół Młodej
Ekstraklasy Arki Gdynia 1:0. Ostatni sparing przed startem rozgrywek ligowych
rumianie rozegrają na własnym stadionie
już w najbliższą sobotę, dwa dni później
prezentacja zespołu.
Spotkanie z Arką rozpoczęło się od akcji aktywnego
przez całe spotkanie Błażeja Adamusa. W efekcie już
w pierwszej minucie Orkan
wykonywał rzut rożny. Po
dobrym początku, mecz
wyrównał się, nie brakowało fizycznej walki obu
zespołów. Aktywnie grający gdynianie skutecznie
utrudniali Orkanowi stworzenie sytuacji strzeleckich,
sami jednak również nie
zagrażali bramce strzeżonej przez Kamila Biecke.
Mecz toczył się głównie w
środkowej strefie boiska.
Przed przerwą przed bramkarzem Arki znalazł się
Marek Pieper. Goalkeeper  gości zażegnał jednak
niebezpieczeństwo skracając kąt uderzenia.
Po przerwie zmiany przeprowadzone przez trenera
Nicińskiego wniosły dużo
ożywienia w grze Orka-

na. Rumianie kilkakrotnie
stworzyli sytuacje strzeleckie. Skutecznością popisał
się Radosław Roeske,
którego uderzenie w 54
minucie dało gospodarzom
prowadzenie.
Goście mieli jedną stuprocentową okazję do wyrównania. Świetnie spisał
się jednak Jakub Walkowski broniąc strzał z
kilku metrów. 		
Ostatnim
sprawdzianem
Orkana przed meczem ligowym z Gryfem Wejherowo (niedziela, 15 sierpnia,
godz. 17) będzie sparing z
Gryfem 2009 Tczew. Mecz
odbędzie się na stadionie w
Rumi w najbliższą sobotę o
godz. 17 .
Dwa dni później, w poniedziałek 9 sierpnia odbędzie się prezentacja zespołu.
– Zapraszamy wszystkich
kibiców o godz. 19 do Galerii
Rumia – informuje Tomasz

Fot. orkanrumia.net / W meczu z Arką nie brakowało
ostrych starć.

Miks, dyrektor sportowy
Orkana SSA. – Będzie niepowtarzalna okazja porozmawiania z piłkarzami, zdobycia autografu, czy zdjęcia.
Szczegóły prezentacji będą
dostępne na stronie internetowej klubu.
Przypominamy również, że klub
cały czas prowadzi nabór
rocznika 1998. Informacje
pod nr tel. 724 502 674.

Orkan – Arka ME 1:0
(0:0) Roeske 54’
Orkan: Biecke – Fera,
Urbaniak, Krauze, Kowol
– Smarzyński, Beyl, Banaczek, Adamus – Pieper,
Kazimierczak. Na zmiany
po przerwie: Walkowski,
Kazubowski, Skwiercz, Kowalczyk, Szweda, Stępień,
Roeske, Dziubiński.

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.

Ogłoszenia drobne
Sprzedam budę dla psa!
Cena do uzgodnienia.
Tel.: 502 178 344
***
Sprzedam piłę tarczową z
regulacją, z blatem podnoszonym. Piła jest cała metalowa. Sprzedam bardzo
tanio. Kontakt pod nr tel.:
58 679-46-43
***
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 wypoczy-

kowy 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: 58 679-39-34.
***
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
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

REKLAMA

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

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH:
•
•

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

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

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
ul. Starowiejska 4, 84-230 Rumia
Tel. 58 671 06 22
www.lo1.rumia.pl

15

ROZMAITOŚCI
REKLAMA

Tani-Fotograf.pl

Fotografia
okazjonalna:
zdjęcia ślubne, weselne, urodzinowe,
chrzciny, przyjęcia,
bankiety, imprezy
integracyjne...

Gazeta Rumska, nr 16 (58), 5 sierpnia 2010

Transport dzwonu i prace na rondzie
Trwają
intensywne
przygotowania do obchodów 30-lecia powstania
„Solidarności” w Rumi,
o których piszemy na str.
1. W poniedziałek sprawdzaliśmy, jak wyglądają
kulisy uroczystości, zaplanowanej na najbliższą
niedzielę.

Prawie 200-kilowy dzwon,
odlany w słynnej pracowni
Felczyńskich w Przemyślu
dotarł już do Rumi. W miniony poniedziałek dzięki
uprzejmości ks. proboszcza
Józefa Paliwody, oglądaliśmy go w pomieszczeniach
gospodarczych obok kościoła
św. Krzyża. Jeszcze szczel-

nie zawinięty w folię, zabezpieczającą przed uszkodzeniem w czasie transportu,
okazały dzwon stał na specjalnej drewnianej podstawie. W tych dniach zostanie
on przeniesiony do kościoła,
gdzie poczeka na poświęcenie podczas niedzielnej uroczystej mszy świętej.

Na rondzie im. Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego zastaliśmy dwóch pracowników,
przygotowujących postument
do osadzenia trzech tablic z
nazwą ronda. Przypomnijmy,
że tablice są dziełem rumskiego artysty rzeźbiarza Eugeniusza Lademanna i będą w
swojej stylistyce nawiązywać

zarówno do flagi, jak i fragmentów skrzydeł samolotu.
Duże, niemal trzymetrowe elementy oznakowania,
stanowiące zarazem oprawę
plastyczną tego miejsca, muszą być dobrze osadzone. Stąd
wcześniejsze prace na rondzie,
niedawno oddanym do użytku.
AK.

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

502 178 344
Kwiaciarnie

Janusza Zabłockiego
RUMIA

ul. Dąbrowskiego 6
ul. Stoczniowców 4

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

REKLAMUJ
SIÊ W

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

redakcja@gazetarumska.pl
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