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Groźna
woda

Uczciliśmy rocznicę „Solidarności” i pamięć wielkich Polaków

Rondo i dzwon

Wydobyte
podczas rozbudowy szkoły szczątki dawnych
mieszkańców Rumi
zostały godnie pochowane na Cmentarzu
Komunalnym. Kości
spoczęły w sześciu
dużych i jednej małej
trumnie.
str. 2

Z wodą nie ma żartów
– to slogan, którego nie
wolno lekceważyć. Woda
bywa bardzo niebezpieczna, o czym przekonują się
zwłaszcza
powodzianie.
Jednak z Krzysztofem
Kohnke, prezesem WOPR
w powiecie wejherowskim
i mieszkańcem Rumi, rozmawiamy o innego rodzaju
zagrożeniach. W tym roku
padł niechlubny rekord pod
względem liczby utonięć. Do
tragedii dochodzi zwłaszcza
latem.

RUSZA
NOWY SEZON

Rondo Prezydenta Lecha Kaczyństr. 8 skiego zostało odsłonięte i poświęcone,
podobnie jak ufundowany przez mieszkańców Rumi Dzwon „Ksiądz Jerzy”.
Niedzielne uroczystości w Rumi odbyły się w podniosłej atmosferze, przy
słonecznej pogodzie, a przede wszystW niedzielę, 15 sierpnia kim z udziałem mieszkańców miasta i
obchodzona będzie 90. Rocz- zacnych gości.

Okrągła
rocznica

nica Bitwy Warszawskiej,
czyli tzw. Cudu nad Wisłą.
Uroczystości rozpoczną się
o godz. 12.30 w kościele pw.
Podwyższenia Krzyża Św.
mszą świętą, uświetnioną
obecnością pocztów sztandarowych. O godz. 13.30 odbędzie się składanie kwiatów w miejscach pamięci
narodowej z udziałem wojskowej asysty honorowej.
15 sierpnia obchodzimy
również kościelne Święto
Wniebowzięcia Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej).
Szczególne uroczystości odbywają się na Jasnej Górze,
dokąd podążyły pielgrzymki
z całej Polski.

SZCZĄTKI
POCHOWANE

Uroczyście uczczono w
Rumi 30 rocznicę powstania
NSZZ „Solidarność” i sierpniowych strajków, które w
1980 roku wybuchły m.in.
w rumskich zakładach, w
tym największej Fabryce Urządzeń Okrętowych.
Działaczom opozycji sprzed
30 lat wręczono pamiątkowe odznaczenia, ale wcześniej odsłonięto tablice na
nowym Rondzie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
W kościele Podwyższenia Krzyża Św. poświęcono
Dzwon „Ksiądz Jerzy”, który w przyszłości zostanie
zawieszony w pobliżu po-

mnika Jana Pawła II. Pod
Jego pomnikiem złożono
kwiaty. Tym samym w niedzielę w Rumi uczczono nie
tylko działaczy NSZZ, ale
również trzech wielkich Polaków, silnie związanych z
ruchem solidarnościowym.
W obchodach 8 sierpnia
br. uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich
i powiatowych, a także
goście. Swoją obecnością
uroczystość uświetnili ministrowie i parlamentarzyści, a także przewodniczący krajowych i pomorskich
struktur NSZZ „Solidarność”.
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Orkan Rumia okazał się niepokonany w sparingach. W
ostatnim przed początkiem sezonu ligowego meczu pokonał
tczewski Gryf , a w
niedzielę na inauguracji sezonu zmierzy
się z Gryfem Wejherowo.
str. 15
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Szczęśliwie bez ofiar
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Kości było znacznie więcej niż informowały media

Astra ścięła
Pochowano szczątki
lampę na szóstce

z ewangelickiego cmentarza

Pracownicy zakładu energetycznego zabezpieczają
„złamaną” lampę a policjanci ustalają przyczyny kolizji drogowej.
Fot. A. Kuczmarska

W wyniku stłuczki, jaka miała miejsce w piątek
na ulicy Grunwaldzkiej przewrócił się betonowy
słup. Spowodowało to spore utrudnienia w ruchu
i korki. Na szczęście, mimo przewrócenia się słupa
na ruchliwą trasę, nikomu się nic nie stało.
Kierowca volkswagena polo (31-letni mieszkaniec Dęblina) podczas zmiany pasa ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu innemu kierowcy. Chcąc zjechać na lewy
pas zderzył się z oplem astrą. Kierowca tego auta (31-letni
wejherowianin) nie utrzymał równowagi wozu i zjechał z
ulicy uderzając w przydrożny słup. Lampa przewróciła się
na drogę.
Nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
- Na miejscu policjanci potwierdzili trzeźwość kierowców – mówi młodszy aspirant Wiesław Krause. - Kierowca vw polo został ukarany mandatem za spowodowanie
kolizji. Przewróconym słupem zajęli się strażacy.
Jak widzieliśmy, lampę zabezpieczali też pracownicy
pogotowia energetycznego, a strażacy usuwali z jezdni
rozlane paliwo z uszkodzonego auta. Na krótko ruch pojazdów został zablokowany, a przez kilka godzin w piatkowe wczesne popołudnie (ok. godz. 13.00-16.00) utrzymywały się tam korki i utrudnienia.			
DG.

W miniony poniedziałek na Cmentarzu
Komunalnym przy ul. Górniczej w Rumi
pochowano szczątki ludzkie, znalezione
na placu budowy przy ul. Kościelnej. Ponieważ do lat czterdziestych XX wieku
znajdował się tam kościół ewangelicki,
są to najprawdopodobniej szczątki osób,
pochowanych wokół kościoła w pierwszej
połowie XX wieku. Wydobytych z ziemi kości było znacznie więcej, niż miesiąc temu
informowaliśmy.
W czerwcu br., w czasie
prac ziemnych, związanych z rozbudową Szkoły
Podstawowej nr 1 przy ul.
Kościelnej natrafiono na
szczątki ludzkie. Wezwano
policję i prokuratora, który
na kilka dni przerwał pracę. O znalezionych dwóch
trumnach ze szczątkami informowaliśmy w lipcowych
wydaniach gazety. Pisaliśmy też, że choć oficjalnie w
dokumentach i na starych

mapach obok kościoła nie
było cmentarza, to jednak
wiadomo, ze chowano tam
zmarłych mieszkańców wsi
Rumia, wyznania luterańskiego.
Na podstawie informacji
z policji i prokuratury pisaliśmy, że przy szkole, a
dokładnie przy budynku z
salą gimnastyczną i stołówką, znaleziono dwie trumny
ze szczątkami. O tym znalezisku informowały też inne

media. Okazało się jednak,
że na placu budowy znaleziono znacznie więcej kości.
W poniedziałkowy ranek
na cmentarzu miejskim, w
miejscu, wyznaczonym na

Ks. Kazimierz Chudzicki pomodlił się za zmarłych i poświęcił miejsce pochówku. Po lewej stronie stoją: Eleonora Lademann i Rafał Słowikowski.

ich pochówek, ustawiono
sześć dużych i jedną małą
trumnę, w której spoczywały szczątki nieznanej liczby
osób. Kości ułożono w trumnach, tak aby godnie je pochować. Pogrzeb z udziałem
księdza i stosowną dla tego
rodzaju uroczystości oprawą, zajmowała się firma
państwa Słowikowskich z
Rumi. Uczestniczyła w nim
Eleonora Lademann, kierownik Cmentarza Komunalnego przy ul. Górniczej.
Jak wyjaśniła pani kierownik, podczas budowy na
szkolnym boisku początkowo znaleziono rzeczywiście
dwie trumny, ale w czasie
dalszych wykopów wydobyto za ziemi więcej kości.
Wszystkie szczątki przeniesiono do budynku obok
kaplicy cmentarnej, gdzie
czekały na pochówek.
Modlitwę nad wspólnym
grobem dawnych mieszkańców Rumi, odmówił ks.
Kazimierz Chudzicki, proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych.
A. Kuczmarska
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Wandale grasowali w Janowie
Młody, pijany człowiek uszkodził w Janowie kamerę przemysłową, dwóch innych zniszczyło przystanek autobusowy.
Kamera wisiała na łączniku bloków 14 i 16 przy
ulicy Gdańskiej. Właściciel
- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Janowo” oszacował
stratę na 500 zł. Zdarzenie miało miejsce kilka dni

temu, ale kryminalni już
ustalili i znaleźli sprawcę. 23-latek, na co dzień
mieszkający w Rumi, został zatrzymany i przesłuchany. Mężczyzna przyznał się.

Również w nocy i również
w Janowie dwóch młodych
mieszkańców Rumi zdewastowało przystanek autobusowy. We wtorek, tydzień
temu zniszczyli szyby we
wiacie na ulicy Dębogórskiej.

Urząd Miasta w Rumi
oszacował straty na 2 tysiące zł. Sprawcami są dwaj nastolatkowie - po zatrzymaniu przez policję przyznali
się do wandalizmu.
DG.
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Uczestnicy obchodów rocznicy NSZZ „Solidarność” uczcili pamięć Lecha Kaczyńskiego i innych wielkich Polaków

Nieśli nam wolność i nadzieję
Podczas obchodów 30-lecia „Solidarności” w Rumi, zorganizowanych tydzień
przed dokładną rocznicą rozpoczęcia sierpniowych strajków, wspominano nieżyjącego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przywoływano też słowa wielkich
Polaków, związanych z solidarnościowym ruchem – Jana Pawła II i ks. Jerzego
Popiełuszki.
Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, posłanka Jolanta Szczypińska, posłowie Jarosław
Sellin i Zbigniew Kozak,
minister Maciej Łopiński
z Kancelarii Prezydenta L.
Kaczyńskiego (do 6 lipca
br. szef gabinetu Prezydenta RP), przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Janusz Śniadek
oraz pochodzący z Rumi
Krzysztof Dośla – szef pomorskich struktur związku
– to najważniejsi, ale nie
wszyscy goście uroczystości, które odbyły się 8 sierpnia w Rumi.

Z udziałem mieszkańców

Były poczty sztandarowe
rumskich
kombatantów,
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz zakładowych „Solidarności” z Rumi
i Trójmiasta.
Nie zabrakło przedstawicieli władz województwa, powiatu, Rumi oraz
sąsiedniego Pucka, ale najważniejsze, że nie zabrakło
mieszkańców Rumi. Byli
wśród nich działacze opozycji z lat osiemdziesiątych,
w tym aktywni uczestnicy sierpniowych strajków.

Wszyscy razem świętowali
nadchodzące 30-lecie NSZZ
„Solidarność”.

Miał przyjechać do Rumi

Nie tylko na nowym
rondzie im. Lecha Kaczyńskiego wspominano postać
zmarłego tragicznie prezydenta. Mówiono o nim
m.in. w kościele oraz w hali
MOSiR.
Do tragedii z 10 kwietnia
2010 roku nawiązał m.in.
Witold Reclaf, przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów 30-lecia „Solidarności”, przypominając,
że kilka dni przed katastrofą samolotu ś.p. prezydent
Lech Kaczyński przyjął
zaproszenie na sierpniowe
uroczystości w Rumi.
Kazimierz
Klawiter, członek wspomnianego Komitetu podkreślił
że inskrypcję na Dzwonie
„Ksiądz Jerzy” nawiązującą do 30-lecia „Solidarności” i beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, trzeba było
uzupełnić o napis: „W roku
tragedii smoleńskiej”.

Kustosz pamięci

Przewodniczący
„Solidarności” Janusz Śniadek

apelował, aby smoleńska
ofiara nie poszła na marne,
a minister Maciej Łopiński,
dziękując za zaproszenie
do Rumi powiedział o nieżyjącym prezydencie: - Był
wielkim patriotą, mężem
stanu i moim przyjacielem. Myślał o Polsce jako o
czymś sobie najbliższym i
najważniejszym. Będziemy
o nim pamiętali.
Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, która
zabrała głos na koniec kilkugodzinnych uroczystości
nazwała zmarłego prezydenta Kaczyńskiego „kustoszem pamięci”, ponieważ to
on pamiętał i przypomniał
innym Polakom o zasłużonych działaczach „Solidarności”, zepchniętych w II
Rzeczpospolitej na margines. – Niechaj ludzie „Solidarności” nigdy mu tego
nie zapomną! – powiedziała
pani senator.

Niech zstąpi Duch…

W niektórych wystąpieniach cytowano słowa
ks. Jerzego Popiełuszki, a
jeszcze częściej słowa Jana
Pawła II, niosącego Polsce
nadzieję i wolność.
- Solidarność powstała z

Wicestarosta Grzegorz Gaszta, senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, posłanka
Jolanta Szczypińska, burmistrz Ryszard Grychtoł i poseł Jarosław Sellin razem z
innymi uczestnikami uroczystości wypuśili w niebo gołębie.

chrześcijańskiej inspiracji,
a jej źródłem jest Ewangelia – powiedział ks. Józef
Paliwoda podczas mszy
świętej w intencji Lecha i
Marii Kaczyńskich oraz w
intencji stoczniowców poległych w 1970 roku. Ks. proboszcz przypomniał słynne słowa, wypowiedziane
przez Ojca Świętego podczas pierwszej pielgrzymki
w 1979 r.: „Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi. Tej ziemi!”
- Te słowa, których słuchałem na pl. Zwycięstwa
w Warszawie jako licealista, spełniły się – stwierdził m.in. ks. Paliwoda.
– Naród prostował się i
mężniał. Budowaliśmy wolną i demokratyczną Polskę.
„Solidarność” miała swoich
wielkich nauczycieli – Jana
Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, księdza
Jerzego Popiełuszkę. Za
nich, z zwłaszcza za Ojca
Świętego chcemy dziś podziękować.

Krzyże sprzed 30 lat

O strajkach i postulatach opozycji 1980 roku
mówił
przewodniczący
Zarządu Regionu NSZZ

Przewodniczący Krzysztof Dośla wręcza pamiątkowe odznaczenia zasłużonym mieszkańcom Rumi. Na
pierwszym planie Jan Samson i Andrzej Melcer.

Krzysztof Dośla, podkreślając, że związkowcy zawsze
zaczynali swoje akcje od
mszy św., a wokół strajkujących zakładów niczym las
wyrastały krzyże.
Dziękując za odwagę
oraz odznaczając zasłużonych działaczy „Solidarności” z Rumi, przewodniczący przypomniał, że
ryzykowali oni życiem i
zdrowiem.
Z ust Krzysztofa Dośli
padły też gorzkie słowa na
temat obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej w
Polsce, a także trudnej sytuacji wielu Polaków.

– Tyle jeszcze pozostało
do zrobienia, tyle krzywd
do naprawienia – stwierdził przewodniczący pomorskiej „Solidarności”.
Tekst i zdjęcia
z uroczystości
Anna Kuczmarska
O tym, jak wyglądały niedzielne obchody
30 urodzin Niezależnych Samorządnych
Związków
Zawodowych można się dowiedzieć z obszernego
fotoreportażu na kolejnych stronach naszej gazety.

Uroczystość uświetniły obecnością poczty sztandarowe. Na zdjęciu stoczniowcy z
Gdyni, reprezentacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi oraz rumskiej
„Solidarności”.
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Rondo Prezydenta odsłonięte

Janusz Śniadek, przewodniczący „Solidarności” oraz Maciej Łopiński, minister w kancelarii Prezydenta L. Kaczyńskiego odsłaniali tablice z nazwą
nowego ronda. Trzecią z nich odsłonił niewidoczny na zdjęciu Jan Klawiter,
radny Sejmiku Wojewódzkiego.

Parlamentarzyści, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych oraz inni goscie składali pod
pomnikiem wiązanki kwiatów.

Jeden z mieszańców Rumi przybył na uroczystość
z biało-czerwona flagą, która łopotała na wietrze
razem z licznymi flagami państwowymi i miejskimi.

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć najbardziej znanej i najstarszej
Orkiestry Dętej w mieście, czyli Orkiestry Parafii NMP WW pod dyrekcją
Tadeusza Gruczy.
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Ksiądz Józef Paliwoda, proboszcz parafii pw. Podniesienia Krzyża Świętego
poświęcił rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a liczni mieszkańcy obserwowali ten moment z parkingu pod pobliskimi nowymi blokami. W czasie
uroczystości tylko na krótko wstrzymano ruch pojazdów na rondzie

Na czele podchodu z kościoła na rondo Jana Pawła
II szedł poczet ze sztandarem „Solidarności” Rumia. Niósł go Jan Samson w towarzystwie Urszuli
i Stanisława Basiel – wszyscy zasłużeni działacze
związku.

Zarówno na nowym rondzie, jak i na kolejnych częściach niedzielnych uroczystości nie zabrakło mieszkańców Rumi.

UROCZYSTOŚCI

Gazeta Rumska, nr 17 (59), 12 sierpnia 2010

Dzwon „Ks. Jerzy” poświęcony

Uroczystą mszę świętą pod przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Paliwody
sprawował również m.in. ks. prałat Tadeusz Gut, proboszcz parafii ś w. Józefa
i Judy Tadeusza. Obok ołtarza umieszczono portret śp. pary prezydenckiej
autorstwa rumskiego plastyka, Krzysztofa Włodkowskiego.

Na mszy świętej, podobnie jak na pozostałej części uroczystości, obecne były
poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” z Rumi, Gdańska, i Gdyni, w tym
sztandary z gdyńskich stoczni.

Kazimierz Klawiter mówił o niedawno beatyfikowanym ks. Jerzym Popiełuszce i o dzwonie, nazwanym jego imieniem. Zbiórka społeczna na sfinansowanie dzwonu wciąż trwa.

Uczestnicy liturgii nieśli do ołtarza dary. Na pierwszym planie Stanisław Freitag, przewodniczący „Solidarności” w FUO, obok Jerzy Protasewicz, członek
Zarządu Regionu NSZZ, za nimi Danuta Wójcik – przewodnicząca „Solidarności” nauczycielskiej i Kazimierz Klawiter – wszyscy ze Społecznego Komitetu
Obchodów 30-lecia „Solidarności” w Rumi.

Piękny i niedawno odnowiony kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego wypełniony był po brzegi. Muzyczną oprawę mszy świętej zapewniała Orkiestra
Dęta pod dyrekcją T. Gruczy i Chór św. Cecylii pod dyr. K. Brzozowskiego.

Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odsłonił przykryty biało-czerwoną flagą Dzwon „Ksiądz Jerzy”, ufundowany przez mieszkańców Rumi.
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NSZZ „Solidarność” uczczona

W niedzielę oddano hołd również wielkiemu Polakowi, Janowi Pawłowi II.
Pod jego pomnikiem złożono kwiaty i wypuszczono w niebo gołębie.

W uroczystości pod pomnikiem Ojca Świętego uczestniczyli rumianie, którzy
w większości przyszli tu razem z innymi gośćmi i organizatorami po mszy
świętej w kościele.

Pamiątkowe odznaczenia 30-lecia „Solidarności” odebrali (od lewej) Jan
Samson, Andrzej Melcer, Krystyna Łukasiewicz, Leon Lidzbarski, Magdalena
Kapuścińska w imieniu nieobecnego ojca Romana Knopa, Kazimierz Klawiter
i Stanisław Basiel. Nieobecni byli Antoni Chrzanowski, Wiesław Matczak i
Wojciech Sychowski.

Chór Św. Cecylii dał koncert znanych pieśni patriotycznych, które publiczność śpiewała razem z chórzystami. Na początek zespół wykonał „Rotę”, której prawykonanie odbyło się 100 lat temu.

Ola Rutkowska, uczennica Gimnazjum nr 2 w hali
MOSiR zaśpiewała pięknie pieśń o Polsce.
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W czasie sobotniego spotkania w Dworku pod Lipami zaśpiewał Antoni Filipkowski.

W Miejskim Domu Kultury przygotowano okolicznościową wystawę wydawnictw podziemnych.
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Malowanie, wymiana drzwi i instalacji, budowa splacu zabaw

Wakacyjne remonty i inwestycje
W każdej szkole i przedszkolu w Rumi latem odbywają
się remonty. Nie inaczej jest w tym roku. Większość zaplanowanych prac już zakończono, ale niektóre jeszcze trwają. W Szkole Podstawowej nr 1 oprócz trwającej rozbudowy malowane są sale. Został jeszcze miesiąc, a potem – ze
względu na obecność dzieci – żadnych poważnych remontów nie będzie można już robić.
Prace remontowe trwają
we wszystkich gimnazjach.
W Gimnazjum nr 1 zostały wymienione okna w
kuchni, a teraz trwa wymiana instalacji i niektórych podłóg. W Gimnazjum nr 2 remont - oprócz
części
administracyjnej
objął też wymianę drzwi w
salach lekcyjnych.
- Nowe drzwi są szersze i w związku z tym po
ich wymianie odmalowany
będzie cały hol w starszej
części szkoły – mówi wicedyrektor placówki Zofia
Szreder.
We wrześniu na młodzież będzie czekać również wyciszona sala językowa. - To ze względu na
zajęcia, które odbywały się

obok. Hałas był problemem
– przyznaje Zofia Szreder.
- Przy okazji w sali wymieniono posadzkę i odmalowano ściany.
Malowane są również
pomieszczenia w Gimnazjum nr 4 (w placówce wymieniane są także
grzejniki), a w Szkole
Podstawowej nr 6 i
Szkole Podstawowej nr
9 zaplanowano remonty
podłogi w kilku salach.
Czas wakacji wykorzystują również przedszkola.
W „Słonecznej Jedynce” zaplanowano wykonanie systemu zabezpieczeń
przeciwpożarowych (oraz
prace dookoła budynku). W
Przedszkolu nr 2 “Bajka” wymieniono drzwi ,

a w Przedszkolu „Pod
Topolą” wycyklinowano
podłogi i pomalowano jest
hol. W „Janowiaczku”
zostanie zmodernizowana
kanalizacja burzowa.
- Gdy wrócą dzieci to
zastaną przedszkole odświeżone, będą miały nowe
mebelki – mówi Anna Mikołajewska, wicedyrektor
placówki. - W „Janowiaczku” malowane są sale, a w
jednej z nich wymieniana
jest podłoga.
W trakcie realizacji są
również dwie duże inwestycje szkolne: w Szkole
Podstawowej nr 1 oraz
w Szkole Podstawowej
nr 10. W „jedynce” - poza
tym, że jest właśnie rozbudowywana - trwa remont

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej.

działającej części szkoły ,
a „dziesiątka” doczekała
się sali gimnastycznej z
zapleczem.
W tej placówce dzieci
będą mogły równiez korzystać z nowej świetlicy
i biblioteki, a maluchy z
„zerówki” dostaną dwie
nowe sale.

W Gimnazjum nr 1 wymieniana jest m.in. instalacja elektryczna.

Również z myślą o najmłodszych chodzących do
„dziewiątki”
wymyślono
specjalny plac zabaw, który powstanie w ramach
projektu „Radosna szkoła”. W ten sposób dzieci
będą płynnie przechodzić
z przedszkola do nauki w
szkole podstawowej. Na

placu dzieci będą mogły
pokonywać różne przeszkody i bawić się, jednocześnie rozwijając. Rumia
otrzymała 115 tysięcy zł
na ten plac. Projekt jest
dofinansowany z pieniędzy Ministerstwa Edukacji
Narodowej.
DG.

Odnowione zostanie wejście do SP nr 9 oraz II LO.
REKLAMA

Przy Szkole Podstawowej nr 10 „wyrosła” nowa sala gimnastyczna.
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Niebezpieczna woda Remont wokół tunelu
Będzie trochę lepiej

Z Krzysztofem
Kohnke,
rumianinem, prezesem
Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego powiatu wejherowskiego rozmawia
Anna Kuczmarska
O
niebezpiecznej
wodzie mówi się w tych
dniach dużo z powodu
powodzi, ale ja chciałam
zapytać o innego rodzaju
zagrożenie, związane z
wodą. Podobno tego lata
odnotowano rekordową
liczbę utonięć w różnych
akwenach na terenie kraju. Słyszałam w telewizji,
że od początku lata utonęło ponad 260 osób.
- Tak, ja słyszałem o ok.
400 utonięciach od początku
roku, ale nie mam jeszcze dokładnych danych. Rzeczywiście woda jest bardzo niebezpieczna, zwłaszcza, że wiele
osób kąpie się w miejscach
niestrzeżonych i nieprzygotowanych do tego. Nie zdajemy
sobie sprawy, że w jeziorach
i rzekach dno bywa nierówne, grząskie lub zarośnięte,
a w morzu możemy zetknąć
się z niebezpiecznymi prądami wstecznymi. Dlatego
najlepiej kapać się na wytyczonych i strzeżonych kąpieliskach.
- Tak, ale z drugiej
strony tych kąpielisk jest
bardzo mało. Funkcjonują tylko w popularnych
miejscowościach
letniskowych. W powiecie wejherowskim prawie ich nie
ma…
- Owszem, to poważny
problem, m.in. dla nas, ratowników WOPR. Gminy
na ogół nie mają pieniędzy
i nie są zainteresowane zorganizowaniem
kąpieliska.
Tak jest m.in. w powiecie
wejherowskim, w którym są
nadmorskie plaże oraz kilka
popularnych jezior, a nie ma
żadnych strzeżonych kąpielisk. Jedyne funkcjonuje w
Potęgowie, w ramach zorganizowanego przez Bogdana
Formellę z Rumi wakacyjnego Centrum Przygody. Ze
strzeżonego kąpieliska korzystają nie tylko uczestnicy
obozów, ale też inne osoby,
wypoczywające nad Jeziorem
Potęgowskim.
W Lubiatowie nad morzem, w porozumieniu z
gminą Choczewo, ratownicy
WOPR dozorują społecznie
kąpielisko w słoneczne weekendy. Podobnie jest w Nadolu nad Jeziorem Żarnowiec-
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Ostatanie prace przy zejściu do tunelu od strony
ul. Sobieskiego.

kim, gdzie ratownicy są na
plaży, mimo, że nie ma tam
wytyczonego kąpieliska. Ratownik jest obecny również
na statku spacerowym, pływającym po jeziorze.
- Dla rumian najpopularniejszymi i najbliższymi miejscami do plażowania i kąpieli są jeziora
w Bieszkowicach, w Zbychowie oraz plaża nad zatoką w Rewie.
- Owszem, tam jeździ
najwięcej mieszkańców naszego miasta, w tym dużo
młodzieży. Na szczęście w
Rewie mamy dwa strzeżone
kąpieliska,
zabezpieczone
przez WOPR w Gdyni (mimo,
że jest to powiat pucki). Niestety, w Wyspowie i Bieszkowicach nie ma ratowników,
przez co dochodzi tam co jakiś czas do tragicznych wypadków. W tym roku w Jeziorze Bieszkowickim utonął
młody mężczyzna.
- Co jest najczęstszą
przyczyna utonięć?
- Przyczyną są m.in.
wspomniane już kąpiele w
niebezpiecznych miejscach,
ale przede wszystkim brawura i alkohol. To smutne,
ale mimo ostrzeżeń wiele,
zwłaszcza młodych ludzi pije
alkohol nad wodą, a potem
pływa albo wsiada na łódkę czy kajak. Poza tym nawet osoby dobrze pływające
mogą utonąć, gdy złapie je
skurcz lub nastąpi wstrząs
termiczny. Zagrożenie stanowią nawet wodorosty. W morzu niebezpieczne są prądy
wsteczne, których nie wolno
lekceważyć. Ważne, żeby nie
przeceniać swoich sił, a gdy
poczujemy, że coś jest nie
tak, nie wpadać w panikę.
- Mimo wszystko lepiej
umieć pływać?
- Oczywiście. To bardzo
ważna i przydatna umiejętność, m.in. dla rodziców, którzy wybierają się nad wodę z

dziećmi. Trudno zapewnić im
bezpieczeństwo, jeśli samemu nie umie się pływać.
- Wiadomo, że dzieci lubią wodę, a w ramach obowiązkowych
szkolnych
zajęć na basenie, m.in. w
Rumi, oswajają się z wodą
i uczą się pływać. Gorzej
jest chyba z dorosłymi?
- Tak, ale oni również
mogą nauczyć się pływać.
Niezależnie od wieku, powinni przełamać lęk lub opór i
zdobyć tę cenną umiejętność.
- Gdzie najlepiej uczyć
się pływać?
- Zdecydowanie na basenie, gdzie woda jest przejrzysta, widać dno, a pod okiem
instruktora każdy może czuć
się bezpiecznie.
- Wracając do tragicznych
wypadków
nad
wodą, jak powinniśmy się
zachować gdy zobaczymy,
że ktoś tonie?
- Najczęstsze reakcje, czy
wskakiwanie do wody i wyciąganie tonącego w bezpośrednim kontakcie są bardzo
niebezpieczne. Nie wolno zachowywać się w ten sposób,
ponieważ to naraża osobę
ratującą na utonięcie. Było
już wiele wypadków, kiedy
tonący wciągnął kogoś pod
wodę i zamiast jednej, były
dwie ofiary.
- No to co robić? Nie reagować?
- Reagować, ale mądrze.
Jeśli to możliwe, trzeba podać
osobie tonącej linkę, sznurek,
gałąź, jakiś element ubrania
– cokolwiek, czego może się
chwycić. Najlepiej rzucić mu
coś niezatapialnego, np. plastikowy pojemnik. Dopiero
przy pomocy jakiegoś elementu wyciągamy tonącego. Gdy
na brzegu jest więcej osób
najlepiej zrobić łańcuch, trzymając się za ręce. Na końcu
łańcucha powinna się znaleźć
osoba najlepiej pływająca, doświadczona.

Warto też zadzwonić pod
numer 601-100-100 do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Dyżurna przy
telefonie doradzi, jak się zachować, a poza tym ściągnie
pomoc służb wodnych albo
zawiadomi pogotowie ratunkowe.
- Czy młodzi ludzie są
zainteresowani szkoleniami na ratownika? Czy takie szkolenia odbywają się
m.in. w naszym powiecie.
- Na oba pytania odpowiadam twierdząco. Co roku organizujemy dwa, trzy kursy.
Zainteresowanie jest spore,
ale zachęcam kolejne osoby. Dokładnych informacji
udziela nasze biuro WOPR w
Wejherowie, przy ul. Kwiatowej 15 (blisko dworca PKS),
gdzie można zadzwonić pod
nr tel.: 695-564-640.
- Jak pan został ratownikiem?
- To było bardzo dawno
temu, wstąpiłem do WOPR
i ukończyłem kurs w 1986
roku, pracowałem w drużynie ratowników nad Jeziorem Choczewskim, nad
którym – odkąd nie ma tam
obozów harcerskich - nie ma
również strzeżonego kąpieliska. Ja sam byłem również
instruktorem harcerstwa i
pracowałem z młodzieżą. Od
pięciu lat jest prezesem powiatowego oddziału WOPR...
- … i jednocześnie
mieszkańcem Rumi.
- Tak, w Rumi mieszkam
od urodzenia.
- Dziękuje za rozmowę.

Poprawiła się estetyka wokół tunelu
pod torami kolejowymi w sąsiedztwie
Urzędu Miasta w Rumi. Dzięki remontowi schodów, będzie tam również
wygodniej i bezpieczniej. Wprawdzie
samo przejście pod torami pozostanie
niewyremontowane, ale cieszy chociaż
częściowe rozwiązanie problemu. O fatalnym stanie i wyglądzie tego miejsca
pisaliśmy w „Gazecie Rumskiej”.
Na początku tego tygodnia dobiegły końca prace
przy zejściu do tunelu pod
torami.
Wyremontowano
schody i murki oporowe,
które zostały wyłożone
płytkami, przypominającymi cegiełki. Powstały też
metalowe barierki.
Jak nas poinformowała
Elżbieta Gańczarczyk z
Wydziału Inżynierii Miejskiej UM w Rumi, prace te
zostały wykonane na zlecenie miasta, podobnie jak
chodnik, po drugiej stronie
tunelu, prowadzący do ul.
Morskiej. To miejsce jest
bardzo uczęszczane, a samo
przejście – potrzebne mieszkańcom, udającym się m.in.
do urzędu, jak i do centrum

handlowego. Niestety, sam
tunel pozostanie zniszczony, ponieważ obiekt należy
do kolei i władze miasta nie
mogą przeprowadzić w nim
remontu.
- Wielokrotnie występowaliśmy do dyrekcji PKP
z prośbą i apelem o modernizację tego przejścia, ale
bezskutecznie – mówi Elżbieta Gańczarczyk. – Odpowiedziano nam, że jest
to tunel techniczny, a jeśli
jego stan nie odpowiada
mieszkańcom, to właściciel
może jedynie go zamknąć.
Nie o to nam jednak chodzi.
Zrobiliśmy więc to, co możemy, aby poprawić wygląd
i stan tego obiektu.
AK.

601-100-100

- to numer telefonu do
Centrum
Koordynacji
Ratownictwa Wodnego z
siedzibą w Sopocie. Tam
należy dzwonić w razie groźnej sytuacji nad
wodą.

Nowy chodnik, prowadzący od ul. Morskiej do przejścia pod torami kolejowymi.

Zamki i meczety

RUMIANIE PODRÓŻUJĄ - SYRIA
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Elżbieta i Stefan Liśkiewicz z Rumi Janowa objechali już pół świata. Ostatnio
zachwyciła ich Syria, choć jak mówi pani Ela, najpiękniejsze krajobrazy widzieli w sąsiedniej Turcji, w której byli dwukrotnie.
Elżbieta
Liśkiewicz,
emerytowana nauczycielka, organizuje wyjazdy
dla grupy przyjaciół i znajomych. Zbiera chętnych i
razem zapisują się na wycieczkę w biurze turystycznym, wybierając korzystne
i atrakcyjne oferty.
W grupie jest i taniej i
przyjemniej, bo oprócz intensywnego zwiedzania i
podziwiania pięknych krajobrazów, nie brakuje okazji do wspólnych zabaw.
W ten sposób państwo
Liśkiewicz z przyjaciółmi zwiedzili Budapeszt,
Egipt, Maroko, Izrael,
Grecję i Włochy, a także hiszpańskie wybrzeże
Costa Brava oraz wspomnianą Turcję i Syrię. W
październiku
wybierają
się ponownie do Hiszpanii.
Wczesniej we dwójkę państwo Liśkiewicz byli m.in.
w Londynie, Paryżu i Amsterdamie.

Niedaleko Damaszku…

- W Syrii, gdzie byliśmy ostatnio, podziwialiśmy m.in. zamek Crak des
Chevaliers, czyli twierdzę
rycerzy, położony wysoko
nad miastem, Him – mówi
Stefan Liśkiewicz. – Ta
najsłynniejsza
twierdza
krzyżowców z XI wieku
to jedna z największych
atrakcji Syrii. Mieszkańcom Rumi bardzo podobały

się również wąskie uliczki
i charakterystyczna architektura Damaszku, ponoć najstarszego miast na
świecie.
- Odwiedziliśmy m.in.
Wielki Meczet Omajadów
zbudowany w 705 roku z
rozległym
dziedzińcem,
otoczonym arkadami –
opowiada pani Elżbieta.
– Aby wejść do środka,
wszystkie panie muszą
przebrać się w szary strój
mniszki z kapturem, co z
koleżankami
posłusznie
uczyniłyśmy.
W meczecie znajduje się
legendarny grób św. Jana
Chrzciciela,
czczonego
przez muzułmanów jako
proroka, zresztą podobnie
jak Jezusa, którego imię
nosi jeden z minaretów.

Po aramejsku

Starożytne
miasto
Palmyra odkryte przez
archeologów na Pustyni Syryjskiej to kolejne
zachwycające miejsce w
Syrii, rozciągające się na
przestrzeni 50 hektarów.
Grecka nazwa miasta jest
przekładem
oryginalnej
aramejskiej nazwy Tadmor, oznaczającej palmę.
Jeśli chodzi o aramejski, którym posługiwał się
Jezus Chrystus, w klasztorze św. Sergiusza w miasteczku Maaloua rumianie
mieli okazję posłuchać mo-

Widok z twierdzy krzyżowców Crak des Chevaliers.

dlitwy w tym języku. Turyści z Rumi byli również na
Pustyni Syryjskiej, gdzie
oglądali m.in. domki-ule
oraz na cytadeli w Aleppo,
drugim po Damaszku największym miastem Syrii.
Twierdza znana jest m.in.
w niesamowitego wysokiego mostu nad fosą, który
prowadzi do świetnie chronionego i nigdy nie zdobytego przez najeźdźców
wnętrza.

Grające koła wodne

- W Syrii widzieliśmy
też bardzo ciekawe wielkie koła wodne z czasów
rzymskich, do dzisiaj
służące do nawadniania
pól – mówi Stefan Liśkiewicz.
- Koła wydają charakterystyczny dźwięk,
swoiste buczenie – dodaje jego żona. – Na bazie
tego buczenia powstała

niepowtarzalna regionalna muzyka.
Elżbieta i Stefan Liśkiewicz wspominają też, jak
podczas tej samej wyprawy
odwiedzili Turcję i tamtejsze Muzeum Derwiszów
(Mevlany) w Konii, a także
malownicze zamki w okolicy Silifke.

Uczestniczki wycieczki musiały przywdziać takie
stroje, żeby wejść do Wielkiego Meczetu.

Zamek na wodzie

Jeden z nich - Zamek
Panny stoi na wodach
Morza Śródziemnego pomiędzy Alanią i Silifke.
Legenda głosi, że mieszkała w nim królewna, której przepowiedziano śmieć
przez ukąszenie węża. Król
zbudował zamek otoczony
wodą, aby wąż nie mógł
się dostać do córki. Niestety wąż trafił tam w koszu z owocami. Księżniczka zmarła od ukąszenia
gada...
A. Kuczmarska

Zamek Panny na wodzie.

Siedem wskazówek Mevlany
Z tureckiego muzeum derwiszów w Konii
pochodzi tekst, na który warto zwrócić uwagę.
1. W szczodrości i ofiarowaniu pomocy bądź jak
bystry strumień.
2. Okazując miłosierdzie i współczucie bądź niczym słońce.
3. Bądź jak noc, okrywająca kocem wady innych.
4. Gdy ogarnie cię gniew i irytacja, bądź jak śmierć.
5. W skromności i pokorze trwaj jak ziemia.
6. Tolerancja niech będzie jak bezkresne morze.
7. Niech cię widzą takim jaki jesteś albo bądź takim,
jak cię widzą inni.

W sklepie na Pustyni Syryjskiej Elżbieta Liśkiewicz
wybrała żółwika na pamiątkę.

Stefan Liśkiewicz w starożytnym mieście Palmyra.
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Projekt ustawy

Pomóż im
powrócić
Jakub Płażyński, syn
Macieja Płażyńskiego,
kontynuujący
dzieło
swojego ojca prowadzi
akcję w celu umożliwienia powrotu do Polski
repatriantów ze wschodu. Każdy z nas może pomóc im wrócić do ojczyzny i polepszyć ich los.
Powstał
Obywatelski Komitet
Inicjatywy
Ustawodawczej
„Powrót
do Ojczyzny”, popierający
projekt ustawy o powrocie do Rzeczypospolitej
Polskiej osób pochodzenia
polskiego, deportowanych
i zesłanych przez władze
Związku Socjalistycznych
Republik Radzieckich.
Komitet zbiera podpisy pod projektem ustawy.
Czasu zostało mało, potrzeba jeszcze kilkadziesiąt tysięcy podpisów (dokładna
liczba zmienia się z dnia na
dzień), dlatego nasza gazeta dołącza się do apelu o poparcie tej inicjatywy.
- 12 kwietnia 2010 mój
ś.p. ojciec, Maciej Płażyński, miał złożyć w kancelarii Sejmu projekt nowej
ustawy
repatriacyjnej.
Smoleńska katastrofa przekreśliła jednak Jego plany.
Podjąłem się ich kontynuacji, ponieważ, czuję się
związany wolą Ojca – pisze
na stronie internetowej Jakub Płażyński.
Każdy z nas może oddać
głos w tej słusznej sprawie i
pomóc Polakom, żyjącym w
Białorusi, Rosji, na Ukrainie.
Więcej na ten temat napiszemy za tydzień, a na
razie odsyłamy zainteresowanych na stronę internetową: www.repatriacja.
org.pl, gdzie można znaleźć wszelkie informacje.
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Mieszkańcy Żwirki i Wigury nie czują się bezpiecznie

Za szybko tą ulicą Zakaz kąpieli

W rozmowie z prezesem WOPR na str. 5 piszemy m.in.
o tym, że mieszkańcy Rumi chętnie korzystają z takich
akwenów, jak jeziora w Bieszkowicach i Zbychowie.
Znajdujące się w niedalekim Zbychowie jezioro Wyspowo zostało ostatnio zbadane przez sanepid z powodu
zmiany barwy i zmętnienia wody. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wejherowie podjął decyzje, zakazującą kąpieli w jeziorze z powodu zakwitu niebezpiecznych dla zdrowia sinic.
Oto orzeczenie w tej sprawie.

Na ul. Żwirki i Wigury obowiązuje ograniczenie prędkości pojazdów do 40 km na
godzinę. Niewielu kierowców zwraca uwagę na znaki drogowe.

O nadmiernym hałasie, powodowanym zwłaszcza wieczorami przez pędzące drogą krajową nr 6 samochody pisaliśmy w poprzednim wydaniu gazety. Mieszkańcy ul. Grunwaldzkiej (podobnie jak ul. Sobieskiego) z trudem znoszą
te uciążliwości, dlatego apelują do policji o wzmożone kontrole na „szóstce”. Podobne problemy występują w innych
częściach Rumi.
Po naszym artykule o rozwijaniu zbyt dużej prędkości
pojazdów na ul. Grunwaldzkiej w Rumi odezwał się redakcyjny telefon.
– Ten sam problem mają
mieszkańcy innych dróg w
Rumi, zwłaszcza ul. Żwirki
i Wigury – powiedział Ryszard Roman, nasz stały
Czytelnik. – Na naszej ulicy obowiązuje ograniczenie
prędkości od 40 kilometrów
na godzinę, ale niewielu kierowców przestrzega przepisów. Większość jeździ tą uli-

Nowa nawierzchnia jezdni i chodników

Ulica gotowa

Kilka dni temu oddano
do użytku odcinek ul. Piłsudskiego, od ul. Puckiej
do ul. Targowej, z nową
nawierzchnią, chodnikami
i ścieżką rowerową.
Ulica Piłsudskiego otrzymała nawierzchnię asfaltową, kanalizację burzową
oraz uzupełniono fragment
brakującej kanalizacji sanitarnej.
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Sinice w jeziorze Wyspowo

Przebudowano
także
oświetlenie.
Odgałęzienie ul. Piłsudskiego na odcinku od ul.
Miłosza do Targowej pokryto kostką brukową.
Dodatkowo, na fragmencie ul. Miłosza o długości
około 50 m, ułożono trylinkę i chodnik, uzupełniając i
ujednolicając w ten sposób
całą ulicę.
baj.

cą dużo szybciej, co stwarza
poważne zagrożenia.
Na Żwirki i Wigury jest
tym bardziej niebezpiecznie,
że jezdnię przecina aż siedem
oznakowanych przejść dla
pieszych. Korzystają z nich
m.in. starsi mieszkańcy, ale
również dzieci, które podczas
roku szkolne zmierzają do
pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 6. Piękną aleją pośród
kwiatów i zieleni, zbudowaną
wzdłuż ulicy, spacerują matki z małymi dziećmi i inni
mieszkańcy Rumi

- Nagminnie się zdarza,
że tuż obok samochody
przejeżdżają ze zbyt dużą,
a tym samym niebezpieczną prędkością – dodaje
Ryszard Roman. – Niedawno zgłosiłem ten problem
na Komisariacie Policji w
Rumi, gdzie przyjął mnie
zastępca
komendanta.
Obiecał, że policjanci zainteresują się zachowaniem
bezpieczeństwa na ul. Żwirki i Wigury. Mieszkańcy
bardzo liczą na ich pomoc.
AK.

REKLAMA

YORKDOG

Salon pielęgnacyjny dla psów
zaprasza wszystkie psy na strzyżenie i pielęgnację.

Rumia, ul. Dębogórska 9a, tel.: 503 823 200

KOMUNIKATY I PORADY
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Regulamin utrzymania czystości i porządku w Rumi (5)

Śmieci trzeba wywozić przynajmniej co dwa tygodnie
Rozdział 4: Częstotliwość i sposób pozbywania
się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 25
1. Częstotliwość usuwania niesegregowanych odpadów
komunalnych z nieruchomości winna być dostosowana do
ilości odpadów, nie może jednak wynosić mniej niż raz na
dwa tygodnie.
2. Opróżnianie pojemników segregacyjnych winno odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie. Wywóz odpadów segregowanych w workach
winien odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3. Właściciel posesji prowadzący prace budowlane obowiązany jest do przetrzymywania odpadów budowlanych
w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub workach i
usuwania ich z częstotliwością dostosowaną do ich zapełniania.
§ 26
1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się
tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają
obowiązek ustawienia na tych terenach lub przy obiektach koszy ulicznych na śmieci i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną oraz, w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców użytkujących te przystanki.
§ 27
1. Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub
usługowych obowiązani są do ustawienia koszy ulicznych
na śmieci przed użytkowanymi lokalami i zapewnienia ich
opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich przepeł-

nieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.
2. Dopuszcza się wspólne ustawienie jednego kosza
przez nie więcej niż trzech sąsiadujących przedsiębiorców.
§ 28
Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być dostosowana do potrzeb
wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika. Właściciel nie może dopuszczać do przepełniania zbiorników i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu.
§ 29
Właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywania dokumentów, potwierdzających korzystanie z usług
przedsiębiorstw wywozowych (umów na odbiór odpadów
komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz opróżnianie
toalet przenośnych, a także dowodów płacenia za takie
usługi), przez okres 1 roku i okazywania ich na żądanie
pracowników Urzędu Miasta lub funkcjonariuszy Straży
Miejskiej.
Rozdział 5: Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach odpadów
§ 30
1. Obowiązek ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania ciąży na
przedsiębiorstwach wywozowych.
2. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w

stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku
1995, będą to następujące ilości:
115 kg/osobę/rok w roku 2010,
76 kg/osobę/rok w roku 2013,
53 kg/osobę/rok w roku 2020.

Nowy regulamin

Cztery 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 rozdział 4 i 5, a
za tydzień ciąg dalszy.

Prawnik radzi

Podwyższenie alimentów na dziecko
Anna J. od kilkunastu lat samotnie wychowuje dwójkę dzieci.
Dawno temu rozwiodła
się z mężem, z którym
ma bardzo ograniczony kontakt. Dotychczas
mąż Anny J. płacił sumiennie alimenty na
dzieci, w kwocie po 4000
zł na każde dziecko. Jednak ostatnio odmówił
zwiększenia dobrowolnie kwoty alimentów,
która ustalona została w
ugodzie zawartej przed
sądem. Rok temu jedno
dziecko Anny J. rozpoczęło studia, a w tym
roku studia rozpocznie
kolejne dziecko, które będzie studiowało w
Warszawie. Anna J. nie
wie, czy może sądownie
domagać się podwyższenia alimentów na dzieci.
Oczywiście Anna J. może
domagać się podwyższenia
alimentów na dzieci. Kwota
alimentów ustalona w wyroku sądowym lub ugodzie zawartej przed sądem nie jest

niezmienna i ostateczna. Zawsze, gdy wzrosną usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów (dzieci),
ze stosownym powództwem
można wystąpić do sądu.
Oczywistym jest, iż rodzice obowiązani są do
świadczeń alimentacyjnych
względem dzieci, które nie
są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku
dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Dopóki nie skończą studiów

Za dziecko nie mogące
samodzielnie się utrzymać
uważa się faktycznie także
dzieci pełnoletnie, ale studiujące na studiach stacjonarnych, na które trzeba
uczęszczać codziennie, poza
weekendami. Do czasu dopóki dzieci nie ukończą studiów, rodzice będą zobowiązania do ich utrzymywania.
Chyba, że dzieci mają możliwość podjęcia pracy w trakcie studiów, gdyż studiują
zaocznie, albo nie uczą się

dobrze, przez co nie mogą
ukończyć studiów w terminie (z reguły studia trwają
pięć lat). Wówczas obowiązany do świadczeń alimentacyjnych rodzic może zadąć
przez sąd obniżenia alimentów, a nawet stwierdzenia
wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Zależnie od potrzeb
i możliwości

Jednocześnie pamiętać
należy, iż zakres świadczeń
alimentacyjnych (wysokość
otrzymywanej kwoty) zależy
od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego - dziecka oraz od zarobkowych i
majątkowych
możliwości
zobowiązanego - rodzica.
Niemniej dzieci mają prawo
do życia na równym poziomie co ich rodzice.
Jeżeli więc były mąż Any
J. nie pracuje lub zarabia
bardzo mało, gdyż nie ma
możliwości zarabiać więcej, sąd może nie przychylić
się do żądania Anny J. w
przedmiocie podwyższenia

alimentów na dzieci. Jeżeli jednak były mąż Anny J.
jest osobą dobrze uposażoną, wówczas nie powinno
być problemów z podwyższeniem alimentów na dzieci, które rozpoczęły studia.
Oczywistym bowiem jest, że
ich potrzeby wzrosły od czasu, kiedy zostały ustalone
ostatnie alimenty, zwłaszcza, że jedno z dzieci będzie
studiowało w Warszawie, a
to będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami w postaci wynajmu mieszkania
i samodzielnego wyżywienia. Zasadą bowiem jest,
że podwyższenia alimentów
można się domagać wówczas, gdy wzrosły usprawiedliwione potrzeby osoby
uprawnionej do alimentów.

Pełnoletnie dzieci

Powództwo o podwyższenie alimentów powinny wytoczyć dzieci Anny J., gdyż
są już pełnoletnie. Powództwo to może być wytoczone
przed sąd miejsca zamieszkania ich ojca, albo wg
miejsca zamieszkania dzie-

ci. Ponieważ Anna J. wraz
z dziećmi mieszka w Gdyni,
właściwym do rozpoznania
tego powództwa będzie Sąd
Rejonowy w Gdyni.
Jednocześnie składając
powództwo o podwyższenie
alimentów nie trzeba uiszczać wpisu/opłaty do sądu,
który w normalnych sprawach cywilnych wynosi 5
proc wartości przedmiotu
sporu, gdyż strona dochodząca alimentów zwolniona
jest z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.
Wartością
przedmiotu
sporu, którą trzeba określić
w pozwie, jest kwota, której
domagają się powodowie –
dzieci, przemnożona przez
12 miesięcy. Jeżeli jedno
dziecko będzie domagało
się podwyższenia alimentów z kwoty 400 zł do kwoty 700 zł, a więc o kwotę
300 zł miesięcznie, wówczas wartością przedmiotu
sporu będzie kwota 300 zł
pomnożona przez dwanaście miesięcy i wyniesie ona
3 600 zł.

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.
Prawnicy kancelarii
udzielają także porad
w domu u klienta.
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Ciekawe lato w mieście

Taniec, malowanie i atrakcyjne wycieczki
Kolejną placówką, zajmującą się
organizacją letniego wypoczynku dla
młodych ludzi, spędzających wakacje w mieście, jest Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”. DK
od wielu lat zapewnia dzieciom i młodzieży ciekawe zajęcia wakacyjne,
między innymi artystyczne, a także
wyjazdy i wycieczki autokarowe.
Tegorocznym
hasłem
letniego wypoczynku w
Domu Kultury SM „Janowo” jest „Lato ze sztuką”.
Od czerwca do końca
sierpnia DK czynny jest
od godziny 8.00 - wtedy
zaczynają się pierwsze
zajęcia. Tego lata organizatorzy przygotowali wiele spotkań tematycznych
prowadzonych w formie
warsztatów. W każdy poniedziałek, środę i piątek
od godz. 10.00 odbywała
się tam blok zajęć artystycznych. Najpierw prowadzone były lekcje tańca, w których mógł wziąć
udział każdy, bez względu
na poziom umiejętności.
Wystarczyła chęć do nauki
i zabawy.
– W tym roku przyszłam
na tańce po raz pierwszy.
Nigdy wcześniej nie chodziłam na żadne treningi,
a mimo wszystko dawałam
radę i bawiłam się świetnie – opowiada jedna z
uczestniczek.
Te zajęcia już się skończyły, ale na warsztaty
plastyczne Dom Kultury
zaprasza również w sierpniu. Można na nich odkryć
i doszlifować talent plastyczny poprzez udział w
różnorodnych projektach,
wykorzystujących ciekawe techniki. Wcześniej
dzieci zajmowały się nie
tylko malowaniem i rysowaniem, ale także tworzeniem kolaży, sklejaniem
modeli, czy tworzeniem
papierowych postaci i zabawek.
Następnym
punktem
wakacyjnego
programu
jest „szkółka gitary biwakowej”, w której najbardziej liczą się chęci i zapał
do nauki, a nie poziom zaawansowania.
Oprócz czynnego udziału w zajęciach młodzież
ma możliwość oglądania
prac i filmów stworzonych
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podczas projekcji multimedialnych, które odbywały
się trzy razy w tygodniu.
Wtorki w Domu Kultury
to wycieczki do Multikina,
połączone ze zwiedzaniem
trójmiejskich
zabytków
i odwiedzanie obiektów
edukacyjnych, takich jak
Gdyńskie Akwarium. W
ramach „filmowych wtorków” dzieci miały okazję
obejrzeć między innymi takie produkcje jak „Toy Story 3”, czy „Shrek Forever”.
Oddzielnym projektem były
„wycieczkowe czwartki autokarowe”, czyli całodziennie, pełne atrakcji i emocji
wyjazdy w najciekawsze
miejsca na Kaszubach.
Uczniowie rumskich i
okolicznych podstawówek
i gimnazjów odwiedzili już
Grudziądz,
„miasteczko
westernowe”, lunapark i
zoo, a także zamek krzyżacki w Bytowie (zwiedzanie pod hasłem „600 lat
wiktorii grunwaldzkiej”).
Był też wypad na Kaszuby
południowe i przejażdżka
wozem drabiniastym w
Wieżycy.
Najwięcej wrażeń dostarczyła jednak wyprawa
do Łeby i Nadola, gdzie rumianie odwiedzili jurajski
park dinozaurów, mini-zoo,
a także spróbowali swoich
sił w parku linowym.
W Nadolu zwiedzili
skansen ludowy. W lipcu
i na początku sierpnia odbyły się także wycieczki do
Będomina,
Kościerzyny,
Szymbarku i Fromborka.
O szczegóły atrakcji dla
najmłodszych można zapytać osobiście lub telefonicznie.
Informacje na temat zajęć przewidzianych na sierpień można uzyskać pod
numerem telefonu: 58 671
82 93 lub osobiście w sekretariacie DK SM przy
ulicy Pomorskiej 11.
Anna Partyka

Mali rumianie w parku jurajskim w Łebie. 				

Dzieci podczas wizyty w gdyńskim Akwarium.
REKLAMA

Fot. Z archiwum DK SM „Janowo”
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Nowe usługi medyczne w NZOZ Nr 1
Rumia, ul. Derdowskiego 23 i 24

Nowo otwarte poradnie specjalistyczne:
tel. 58 679-69-47, 679-69-68

1. Poradnia onkologiczna - lek. spec. radioterapii onkologicznej Adam Skórzak, przyjęcia pacjentów bez skierowania.
2. Poradnia alergologiczna - lek. spec. alergolog Wojciech Kurowski, przyjęcia pacjentów ze skierowaniem, wykonywanie testów
punktowych i płatkowych, odczulanie.
3. Poradnia logopedyczna - mgr neurologopedii Justyna Trzeciak, przyjęcia pacjentów ze skierowaniem.

Nowo świadczone badania diagnostyczne - odpłatne: tel. 58 679-69-40

1. Densytometria – wykonywana najnowszym aparatem DPX-NT/Pro Full Size, badanie gęstości kości kręgosłupa lub kości udowej,
opis wyniku lek. spec. reumatolog Marek Baczyński - cena 80 zł.
2. Panorama zębów - najnowszy aparat w woj. Pomorskim - Kodak 8000C - możliwość wydruku obrazu - płytka CD lub film - cena 60 zł.
3. Mammografia - mammograf PERFORMA - wywoływarka automatyczna - cena 70 zł.
4. RTG - kości, klatki piersiowej wykonywane metodą cyfrową, aparat rtg PROTEUS, ceny w zależności od ilości projekcji,
opis lek. spec. radiologii Michał Jankowski, lek. spec. radiologii Dagmara Dobruchowska-Knapiak.
5. USG Doppler duplex - kończyn dolnych, tętnic szyjnych – aparat usg Siemens, wykonuje. Lek. spec. radiologii Michał Jankowski
- cena 90 zł.
6. USG jamy brzusznej - aparat usg Siemens - wykonuje lek. spec. radiologii Michał Jankowski - cena 50 zł.
7. Echo serca - aparat usg Siemens - wykonuje lek. spec. kardiologii Marek Łaniec - cena 80 zł.
8. Próba wysiłkowa - bieżnia lub cykloergometr, aparatura i oprogramowanie firmy BTL, tel. 58 679-69-45, 679-69-50
- wykonuje lek. spec. kardiologii Marek Łaniec- cena próby 60 zł.
9. Holter RR i EKG - odczyt lek. spec. kardiologii Marek Łaniec i lek. spec. hipertensjologii Alicja Kulaszewicz.

Wykonujemy pełen zakres badań laboratoryjnych
we współpracy z Laboratorium Analitycznym współpracującym z NZOZ „Swissmed” Gdańsk.
Cennik w punkcie poboru materiału diagnostycznego.

Gabinety stomatologiczne czynne codziennie w dni pracujące od 8-18, tel. 58 679-69-59.

Gabinet chirurgii stomatologicznej: tel. 58 679-69-15
- lek. spec. chirurgii stom. Lech Romuk – Wodoracki – pełen zakres usług łącznie z implantologią,
Gabinet protetyki stomatologicznej - lek. spec. protetyki stom. Bogdan Porwoł.

Rehabilitacja - pełen zakres usług, cennik usług w poradni rehabilitacyjnej.
Badanie słuchu w kabinie ciszy, audiometrem Siemens SD 28 - wykonuje lek. spec. otolaryngologii Elżbieta Kryczka-Skoczkowska,
lek. otolaryngolog Piotr Chwiałkowski - protezowanie słuchu w ramach NFZ - firma DORMED.
EEG, przewodnictwo nerwowe - aparat Medtronic, wykonuje lek. spec. neurologii Krzysztof Dzięgiel.
Światłolecznictwo - naświetlanie lampami PUVA - wykonuje gabinet zabiegowy na zlecenie lekarzy dermatologów, tel. 58 679-69-50

W ramach umowy z NFZ działają poradnie specjalistyczne:
1. Poradnia kardiologiczna
2. Poradnia dermatologiczna
3. Poradnia okulistyczna
4. Poradnia otolaryngologiczna
5. Poradnia ginekologiczno - położnicza
6. Poradnia neurologiczna
7. Poradnia chirurgii ogólnej
8. Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
9. Poradnia reumatologiczna
10. Poradnia gruźlicy i chorób płuc
11. Poradnia alergologiczna
12. Poradnia onkologiczna
13. Poradnia logopedyczna
14. Poradnia urologiczna

W imieniu pracowników NZOZ Nr 1 i swoim własnym serdecznie zapraszam do korzystania z naszych usług

Grzegorz Szalewski
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ROZRYWKA

Krzyżówka z hasłem

Litery
z pól
ponumerowanych
odod
1 do
utworzą
Litery
z pól
ponumerowanych
1 do2626
utworząrozwiązanie
rozwiązanie––przysłowie
przysłowie polskie.
polskie.
POZIOMO:
1) odstęp pomiędzy wyrazami.
POZIOMO:
6) auto na telefon.
10) zysk
sprzedawcy.
1)
odstęp
pomiędzy wyrazami.
11)
północnoamerykański
6)
auto na telefon. step.
12) rodzaj chłodni.
10)
zyskmonety.
sprzedawcy.
14) strona
15) tom,
wolumen.
11)
północnoamerykański
step.
16) mała, wąska uliczka.
12)
rodzaj chłodni.
17) hodowana dla cennego futra.
14)
strona
monety.
20) rozkaz,
polecenie.
23) hycel.
15)
tom, wolumen.
25) tkanina, na której maluje się obrazy.
16)
mała, fabularna
wąska uliczka.
26) podstawa
utworu literackiego.
27) sfora
psów.
17)
hodowana
dla cennego futra.
30) jedna z konkurencji w podnoszeniu ciężarów.
20)
rozkaz, polecenie.
32) buty wojskowe z wysokimi, sztywnymi cholewami.
23)
hycel.
33) wymowa.
34)
wydzierżawienie.
25) tkanina, na której maluje się obrazy.
35) zażyłość, poufałość.
26)
podstawa
fabularna
utworu
literackiego.
36) specjalista
w dziedzinie
budowy
organizmów.

PIONOWO:
2) porwał piękną Helenę.
3) szczęk, chrupot.
4) kolor różowoczerwony z odcieniem fioletowym.
5) struktura wzorowo uporządkowana.
6) zasypka osuszająca.
7) pokrywa, powłoka.
8) krwawa zemsta.
9) imię pierwszego człowieka.
13) obszar bujnej roślinności na pustyni.
15) duże naczynie, zbiornik.
18) motyw działania.
19) pokój w chacie.
21) strój aktora lub pływaka.
22) prenumerator.
23) schorzenie płuc.
24) poprawianie błędów.
25) ogród z alejkami.
28) mądrzejsze od kury.
29) lany w andrzejki.
31) budzi wyrzuty sumienia.

27) sfora psów.
30) jedna z konkurencji w podnoszeniu ciężarów.
32) buty wojskowe z wysokimi, sztywnymi cholewami.
33) wymowa.
34) wydzierżawienie.
Koncert
Wakacyjny
festyn
Dla uczestników im35)
zażyłość,
poufałość.
21 sierpnia
o godzinie
prezy organizatorzy jak we „Wspomożycielce”
W najbliższą środę, 18
16.00
się w
ko-dziedzinie
zwykle zaplanowali
wie36) rozpocznie
specjalista
budowy organizmów.
lejny
festyn wakacyjny le rozrywek. Gościem sierpnia parafia pod wePIONOWO:

Sierpniowe imprezy w Rumi
na scenie letniej w parku przy Miejskim Domu
Kultury (ul. Mickiewicza
19). Zabawa na świeżym
powietrzu potrwa do późnego wieczoru (ok. 22.00).

14

wieczoru będzie Stefano
Terrazzino, włoski tancerz i piosenkarz pracujący obecnie w Polsce,
znany z, między innymi,
„Tańca z Gwiazdami”.

zwaniem Najświętszej
Marii Panny Wspomożenia Wiernych zaprasza
na kolejne spotkanie z
cyklu środowych letnich
koncertów organowych.

Na organach zagrają
tym razem polscy muzycy - Małgorzata Łyczakowska i Karol Mróz.
Miłośnicy
muzyki
sakralnej i organowej
mogą czuć się zaproszeni
do kościoła parafialnego
przy ulicy Dąbrowskiego
26 o godzinie 19.00. AP
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Ogłoszenia drobne
Sprzedam budę dla psa!
Cena do uzgodnienia.
Tel.: 502 178 344
***
Sprzedam tanio lodówkę
POLAR używaną, w dobrym stanie. Tel.: 606-629454
***
Sprzedam okap Amika
55 cm szer., Regał na ksiażki (czarny) wysokość ok.180
cm. Tel.: 533-919-111
***
Sprzedam 1. Zestaw
wypoczynkowy 3+2, ciemna
śliwka, całość skóra. 2. Zestaw Wypoczykowy 3+2+1
jasny beż, skóra włoska-zamsz, 3. Ławę ciemny
orzech - blat zielony marmur. (Duża). Wymienione
rzeczy są w stanie idealnym, cena do negocjacji.
Tel.: 606-623-762, 58 671
99 49
***
Sprzedam
piekarnik
elektryczny Amika, do zabudowy, kolor biały, stan
dobry. Tel.: 660-056-490/
lub (58) 771-17-38
***
Zaopiekuję się dzieckiem/dziećmi na terenie

Rumi. Podejmę również
pracę przy roznoszeniu ulotek. Proszę o kontakt tel.:
513 -854-921 lub e-mail:
alarumia@o2.pl
***
Sprzedam szafę 3 drzwiową B&W Typ Klipper, stan idealny. Cena do
uzgodnienia. Tel.: 609-675913
***
Osobie potrzebującej oddam za darmo wannę wraz
z baterią (stan dobry). Tel.:
679-39-34
***
Przyjmę reklamę na
ogrodzenie posesji, w dobrym punkcie Rumi. telfon.
58 782 22 71
***
Sprzedam piłę tarczową
z regulacją. Bardzo tanio. Z
blatem podnoszonym, cała
metalowa. Tel.:679-46-43
***
Sprzedam mieszkanie
(bez pośredników) - Reda
centrum, Łąkowa, mieszkanie 2 -pokojowe/II p. 33
m kw, balkon, okna plastikowe, do zamieszkania od
zaraz.
Tel.: 504 258 383.

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

Propozycje dla dzieci
Kulturalnie i literacko

Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo- Wychowawczych zaprasza na koło „Miłośników Kultury
Słowa” dzieci i młodzież interesującą się literaturą oraz ojczystym językiem. Koło odbędzie się 12,
19 i 26 sierpnia w godzinach 14.30 – 16.00 w budynku Gimnazjum nr 2 przy ulicy Świętojańskiej 11.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 58 672-45-92

Zajęcia plastyczne

Trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) w
Domu Kultury SM „Janowo” organizowane są lekcje plastyki. Mają one formę warsztatów, na których młodzi ludzie mogą rozwijać się artystycznie, odkrywać i szlifować
swoje talenty lub po prostu ciekawie i kreatywnie spędzić
wolny czas. Zajęcia zaczynają się o godzinie 11:30. Więcej
informacji pod numerem telefonu: 58 671-82-93

Wakacje z tenisem

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi zaprasza
dzieci i młodzież na każdym poziomie zaawansowania
na darmowe treningi tenisowe. Zajęcia odbywają się pod
okiem doświadczonych trenerów, w niewielkich grupach.
Korty TKKF „Orzeł” przy ulicy Mickiewicza 41 zapraszają na „wakacje z tenisem” od 16 do 20 sierpnia od godziny 9.00 do 14.00.
AP
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Orkan niepokonany w sparingach

Czas na ligę

Piłkarze i kibice

Na pytania dziennikarzy odpowiadał głównie trener Grzegorz Niciński. Obok
niego siedzi prezes klubu Tomasz Jurewicz (z lewej strony), trener bramkarzy
Waldemar Stanik i kierownik drużyny Wiesław Retusz, a także zawodnicy Orkana.

W minioną sobotę piłkarze Orkana pokonali zawodników z Tczewa.

W ostatnim przed początkiem sezonu ligowego sparingu Orkan
Rumia SSA pokonał 5:2
(4:1) Gryf 2009 Tczew.
W niedzielę inauguracja sezonu.
Mecz z IV-ligowcem
mógł się podobać. Już
w 8 minucie wynik spotkania strzałem z za pola
karnego otworzył Łukasz
Beyl. Minutę później błąd
obrony rumian wykorzystali goście doprowadzając do remisu. Toczone w
szybkim tempie spotkanie
obfitowało w okazje strzeleckie. W gronie gospodarzy wyróżniał się Bła-

żej Adamus, po którego
akcji sędzia podyktował
rzut karny zamieniony
na bramkę przez Piotra
Ferę.
Przed przerwą bramki zdobyli jeszcze Marek
Pieper i Michał Smarzyński. Pierwszy z nich
wraz z Dawidem Banaczkiem i Bartoszem
Szwedą w minionym tygodniu podpisali kontrakty z Orkanem.
Po zmianie stron oba
zespoły zdobyły po jednej
bramce, ustalając wynik
spotkania na 5:2 dla podopiecznych
Grzegorza
Nicińskiego.

Już w najbliższą
niedzielę 15 sierpnia
początek sezonu! Orkan w derbach Małego
Trójmiasta zagra na
wyjeździe z Gryfem
Wejherowo. Początek
meczu o godz. 17.
T. Miks
Orkan – Gryf Tczew
5:2 (4:1)		
Orkana SSA: Biecke - Prinz, Fera, Krauze, Kowol – Smarzyński.
Roeske, Beyl, Adamus
Kazimierczak, Pieper. W II połowie zagrali
także: Duda, Banaczek,
Skwiercz, Bodzak, Kowalczyk, Szweda, Stępień.

Trenerzy, piłkarze i kierownictwo klubu Orkan Rumia
SSA spotkali się w poniedziałek z kibicami oraz dziennikarzami lokalnych mediów. Podczas prezentacji drużyny
w gościnnych pomieszczeniach Galerii Rumia była okazja
do zadawania pytań, fotografowania zawodników oraz do
zbierania ich autografów, co chętnie robili najmłodsi sympatycy klubu.
Dyrektor ds. sportowych,
Tomasz Miks przedstawił
zmieniony skład drużyny,
a zwłaszcza nowych zawodników. Mówiono przede
wszystkim o przygotowaniach do rozgrywek ligowych, które rozpoczynają
się za kilka dni. Pierwszy

mecz odbędzie się 15 sierpnia. - Staramy się, aby na
niedzielę mieć optymalną
dyspozycję – stwierdził trener Orkana, Grzegorz Niciński. – Chcemy wygrać
każdy mecz. Mamy nadzieję, że zagramy mądrze i
skutecznie.
AK.

Kadra
Orkana Rumia SSA
na sezon
2010/2011:
Bramkarze:
Adam
Duda, Kamil Biecke, Jakub
Walkowski.
Obrońcy: Piotr Fera
(kapitan), Michał Skwiercz,
Michał Kowol, Konrad
Urbaniak, Rafał Krauze,
Bartłomiej Kowalczyk.
Pomocnicy: Zbigniew
Bodzak, Mateusz Prinz,
Adrian Stępień, Michał
Smarzyński, Paweł Dziubiński, Radosław Roeske,
Łukasz Beyl, Błażej Adamus, Bartosz Szweda.

Błażej Adamus, tak jak inni piłkarze, podpisywał się
na zdjęciu drużyny.

Napastnicy:
Marek
Pieper, Roland Kazubowski, Przemysław Kazimierczak, Dawid Banaczek.

Dla kibiców

Autrografy rozdaje Paweł Dziubiński. Jak widać
wśród kibiców są także dziewczyny.

W następnym wydaniu „Gazety Rumskiej”,
które ukaże się 19 sierpnia br,
zamieścimy
duże kolorowe zdjęcie
drużyny oraz terminarz
rozgrywek na sezon
2010/2011.
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Tani-Fotograf.pl

Fotografia
okazjonalna:
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Rowerowe wyprawy po okolicy Rumi

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

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

502 178 344

Co tydzień odbywają się wycieczki
rowerowe, które - jak widać na zdjęciu
- mają wielu zwolenników. W sobotę sfotografowaliśmy grupę rowerzystów tuż
przed wyruszeniem na wakacyjną wyprawę nad Zatokę Pucką.

W najbliższą sobotę 14 sierpnia na wycieczkę zaprasza Klub Turystyki Rowerowej „Sama
Rama”. Trasa prowadzi od Kazimierza przez
Osłonino oraz Rzucewo aż do Pucka. Zbiórka
na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 9 (ul.
Stoczniowców) o godz. 9.30.

W kolejną sobotę 21 sierpnia na wyprawę
znów zaprosi Ludwik Bach i Miejski Dom Kultury. Tym razem miłośnicy dwóch kółek wybiorą się przez Szmeltę i Piekiełko do Bieszkowic,
Nowego Dworu Wejherowskiego i Zbychowa,
Rumia. Zbiórka przy MDK o godz. 10.

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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