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DZIŚ W NUMERZE

W sobotę pierwszy mecz w Rumi

ROZMOWA TYGODNIA

Sanktuarium w Rumi?
- Chciałbym jak najszybciej zakończyć prace nad
dekoracją ołtarza, na którym pojawić ma się jeszcze
krzyż i figury apostołów.
We wrześniu do parafii
powróci obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, który jest odnawiany w Warszawie – mówi
ks. proboszcz Kazimierz
Chudzicki. - Moim marzeniem jest, aby ten czczony
przez mieszkańców naszego miasta obraz Rumskiej
Wspomożycielki został w
przyszłości ukoronowany, a
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Ruszyła III liga

świątynia pod wezwaniem
NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi doczekała się
podniesienia do rangi sanktuarium maryjnego.

BURZE NAD
POMORZEM
Gwałtowne burze
przeszły w niedzielny
wieczór i noc przez
Pomorze, w tym powiat
wejherowski.
Błyskawice i grzmoty
odczuliśmy m.in. w
Rumi, ale do większych strat na szczęście nie doszło.
str. 3

WYPEŁNIĆ
TESTAMENT

str. 5

Patriotycznie i religijnie

Podwójne święto
Michał Smarzyński w akcji, podczas pierwszego meczu w tym sezonie.

Porażką 1:2 w niedzielnym meczu z Gryfem Wejherowo
rozpoczął sezon Orkan Rumia, ale jak wiadomo, „pierwsze
koty za płoty”. Kolejny mecz rumscy piłkarze zagrają u siebie, czyli na stadionie miejskim w Rumi.

W minioną niedzielę, 15 sierpnia uczciliśmy w Rumi 90.
rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz święto Wniebowzięcia
Matki Bożej.
Uroczysta msza święta z udziałem pocztów sztandarowych i chóru odbyła się w kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego, a po jej zakończeniu w asyście kompanii
honorowej Marynarki Wojennej, składano kwiaty na żołnierskich mogiłach i pod pomnikami.

str. 4

W sobotę 21 sierpnia o
godz. 17.00 zawodnicy Orkana Rumia SSA zmierzą
się z drużyną Błękitni Stargard Szczeciński i mamy
nadzieję, że tym razem będzie to zwycięski pojedynek.
Jak mówił na niedawnej
konferencji prasowej trener
Grzegorz Niciński, nasi

Burmistrz wyjaśnia
22 lipca br. napisaliśmy,
że burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak zgłosiła się
do konkursu na stanowisko prezesa Eko-Doliny,
zaznaczając, że sama zainteresowana nie skomentowała tej wiadomości.
Do redakcji dotarło pismo, podpisane przez bur-

mistrz Rumi, następującej
treści:
„Informacje podane w
Gazecie Rumskiej nr 14
z dnia 22 lipca 2010 roku
w artykule „Elżbieta Rogala-Kończak
rezygnuje
z urzędu burmistrza już
w sierpniu?” są nieprawdziwe. Burmistrz Miasta

Rumi Elżbieta Rogala-Kończak nigdy nie miała
zamiaru i nie zgłosiła się
do konkursu na stanowisko prezesa Spółki z o.o.
Eko Dolina. Gazeta zadała
pytanie w tej kwestii Pani
Burmistrz w trakcie Jej
urlopu, co uniemożliwiło
udzielenie odpowiedzi”.

str. 3

piłkarze będą starali się
grać mądrze i skutecznie.
Do sezonu przygotowywali
się intensywnie, wygrywając wszystkie sparingi.
W
Wejherowie,
w
pierwszym meczu sezonu
2010/2011 Orkan prowadził
od 5 minuty. W 41 minucie
padł gol, który wyrównał
REKLAMA

wynik do 1:1, a w ostatniej
minucie Gryf Wejherowo
objął prowadzenie i ostatecznie zwyciężył.
Wewnątrz
numeru
zamieszczamy
relację
z tego meczu oraz duże
zdjęcie drużyny i terminarz meczów w Rumi.

str. 8-9

Jakub Płażyński,
syn zmarłego tragicznie Marszałka Macieja Płażyńskiego kontynuuje dzieło ojca.
Zbiera podpisy pod
projektem ustawy o
powrocie do Polski
zesłanych przez ZSRR
rodaków.
str. 6

POTRZEBNA
OBWODNICA
Obwodnica Północna Aglomeracji
Trójmiejskiej to marzenie wielu kierowców samochodów,
p r z e m i e r z a j ą c yc h
drogę krajową nr 6 z
Gdyni do Redy i dalej.
Korki na tej trasie stały się codziennością.
str. 7

AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA

Agresywny mężczyzna

W poniedziałek 9 sierpnia o godzinie 13.00, patrol
Straży Miejskiej udał się na osiedle mieszkaniowe
przy ul. Ks. L. Gierosa, gdzie według osoby zgłaszającej uzbrojony w nóż i siekierę mężczyzna groził
innym mieszkańcom. Po przybyciu strażników na
miejsce okazało się, że to prawda.
Funkcjonariusze zmuszeni byli obezwładnić i ująć
tego agresywnego człowieka. Na szczęście nie zdążył
on nikogo zranić, a dalsze czynności w tej sprawie
prowadzi policja.

Nietrzeźwi

Wcześniej, w dniu 5 sierpnia br. Straż Miejska w Rumi
otrzymała zgłoszenie, że w autobusie linii 85 awanturuje się pijany mężczyzna. Po przybyciu na miejsce
patrol Straży Miejskiej zmuszony był wyprowadzić
z pojazdu ubliżającego innym pasażerom człowieka.
Kilka interwencji dotyczyło leżących na ziemi nietrzeźwych osób. Wszyscy zostali odwiezieni do swoich miejsc zamieszkania.      
         

Złe parkowanie

Straż Miejska odnotowała dużo interwencji drogowych. Były to: parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych, postój za znakiem zakazu, tamowanie bram
i garaży, tamowanie chodnika i ścieżek rowerowych.
Straż Miejska w Rumi w minionym tygodniu skierowała na ulice miasta razem 14 patroli zmotoryzowanych, rowerowych i pieszych oraz 6 wspólnie
z Policją, podejmując 60 interwencji własnych i 47
zleconych.

Jeśli szukasz psa…

Informacje te pochodzą ze strony internetowej
Straży Miejskiej w Rumi: www.sm.rumia.pl, na
której również można znaleźć informacje o psach,
odłowionych na terenie naszego miasta. Właściciele czworonogów, którym zginął pies, powinni dowiedzieć się, czy nie został schwytany i odwieziony do
schroniska dla zwierząt.

Zgłoszenia

Na stronie internetowej można też zgłosić interwencje, wypełniając odpowiedni formularz. Czytamy
tam m.in.: Jeśli chciałbyś zgłosić interwencję dla
Straży Miejskiej wypełnij poniższy formularz. Jeśli
zgłoszenie ma być anonimowe nie musisz wypełniać
wszystkich pól - w przeciwnym wypadku nie zapomnij podać swoich danych kontaktowych, byśmy mogli się z tobą skontaktować!
Warto skorzystać z takiej możliwości.
Informacje i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Straży Miejskiej: www.sm.rumia.pl
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Dorota Kuchta.
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Akcja policji i Straży Granicznej

Za narkotyki do aresztu
Niespełna 30-letni rumianin spędzi najbliższe miesiące w areszcie. W jego
domu znaleziono m.in. narkotyki. Sąd, który wydał nakaz aresztowania, zadecydował o objęciu jego matki dozorem policyjnym.
Jak się dowiedzieliśmy,
czwartkowa akcja była
przeprowadzona wspólnie
przez Komisariat Policji
w Rumi oraz Morski Oddział Straży Granicznej.
Tzw. patrol mieszany pojechał do Starej Rumi,
gdzie mieszka podejrzewany mężczyzna. W trakcie
przeszukania mieszkania
znaleziono 38 gram marihuany. Znaleziony został
również inny „towar”, który leżał w zainteresowaniu
Straży Granicznej, jednak
rzecznik prasowy komen-

danta Morskiego Oddziału
Straży Granicznej w Gdańsku kmdr. por. Grzegorz
Goryński po dalsze informacje odesłał nas do policji.
- W trakcie kolejnych
czynności służbowych ujawniono alkohol oraz papierosy, które nie miały wymaganych znaków akcyzy
– przyznaje oficer prasowy
KPP w Wejherowie, aspirant
sztabowy Wiesław Krause.
Kryminalni zatrzymali
dwie osoby: 28-latka oraz
jego matkę. W piątek oboje
zostali przesłuchani. Na-

stępnie Sąd Rejonowy w
Wejherowie wydał nakaz
aresztowania
mężczyzny
oraz zadecydował o objęciu
kobiety dozorem policyjnym.
- Bardzo często współdziałamy z policją – mówi
komandor porucznik Grzegorz Goryński.
Zimą
funkcjonariusze
Straży Granicznej zatrzymali 25-letniego Kamila Ł.
z Rumi. W czasie kontroli
granicznej ujawniono, że
mężczyzna jest poszukiwany dwoma listami gończymi (wystawionymi przez

Prokuraturę Rejonową w
Wejherowie w związku z
prowadzeniem auta pod
wpływem alkoholu oraz
włamaniem do samochodu).
Wiosną tego roku policjanci z Rumi zatrzymali
mieszkańca Szmelty, który
sprzedawał nielegalnie papierosy. W domu 51-latka
znaleźli prawie 400 paczek
marek Life Mentol, Viceroy
Red i Viceroy Blue. Znajdowały się na nich znaki akcyzy z... Rosji. Policja przekazała sprawię Izbie Celnej
w Gdyni.
DG.

Pozory mylą, dowód nie
Rumia jest jednym z wielu miast, w których jest realizowany program edukacyjny zapobiegający sprzedawaniu alkoholu osobom nieletnim.
- Kampania zatytułowana „Pozory mylą, dowód
nie” to edukacja sprzedawców napojów alkoholowych
m.in. poprzez zwracanie
uwagi na to, że dorosły wygląd klienta nie oznacza,
że jest on pełnoletni – tłumaczy nadkomisarz Jan
Kościuk, rzecznik KWP
w Gdańsku. - Policjanci
będą odwiedzać sklepy, a
w trakcie spotkań przypominać o zasadach kontroli dokumentów. Należy
pamiętać, że przy zakupie
napoju alkoholowego ważne jest, aby sprzedawcy
zwracali uwagę na umieszczoną w tym dokumencie
datę urodzenia – dodaje.
Drugi punkt kampanii
to zwrócenie uwagi na niewłaściwe postawy w sytuacji, gdy sprzedawany jest
alkohol i ignorowanie tego.
Na potrzeby akcji powstało kilka projektów
plakatów
przedstawiających młodych ludzi. W
Rumi policjanci nie rozdawali ich w sklepach,
ale prewencją kryminalną dotyczącą nieletnich i
tak się zajmują. - Przez
cały czas, ponieważ funkcjonariusze
dzielnicowi
i prewencji kryminalnej
mają w swoich zadaniach
odwiedzanie sklepów –

mówi podkomisarz Artur
Kriegel, naczelnik sekcji
prewencji w KP Rumia. W ramach teczki „Patologie” robimy również działania, w które angażuje
się więcej funkcjonariuszy
- dodaje.
Podczas
ostatniej
sierpniowej akcji, w której wzięło udział siedmiu
funkcjonariuszy z sekcji
prewencji oraz kryminalnej i jeden strażnik miejski, wylegitymowano 37
osób. Siedem otrzymało
mandaty. Patrole – częściowo po cywilnemu zwracały szczególną uwagę na osoby nieletnie.
W Rumi była również
prowadzona akcja "Stop
18!", której organizatorzy
stawiali sobie za cel ograniczenie ilości sprzedawanych papierosów osobom
nieletnim. Mimo że za
taką sprzedaż grożą mandaty od 500 do 5 tysięcy zł
ogólnopolskie badania pokazują, że młodzi ludzie
mogą ciągle kupić papierosy w różnych miejscach.
Największy problem w
obu przypadkach to złapanie sprzedawcy na gorącym uczynku. Może to zrobić tylko policja, ponieważ
straż miejska może działać
tylko w mundurach.

Problem istnieje nie
od dzisiaj. W Gdyni straż
miejsca dwa lata temu
przeszkoliła sześćdziesięciu sprzedawców. Zorganizowano szkolenia na temat
asertywnej odmowy. Na
testach zadawano pytania
związane z przepisami, karami, tym kto może kontrolować punkty sprzedaży i
na czym polega asertywna
odmowa. W Gdańsku w ra-

mach programu „Stop 18!”
przeprowadzono kontrolę
metodą „ukryty klient”. W
ponad stu punktach osoby
wyglądające na nieletnie
chciały kupić papierosy.
W ponad 90 z tych miejsc
nikt nie pytał ich o wiek,
ani dowód osobisty. Kontrole kończyły się na tym,
że podstawione osoby w
ostatniej chwili wycofywały się. 		
DG.

AKTUALNOŚCI
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Mimo wichury, uchowały się wszystkie drzewa i dachy

Gromy nad Rumią
W niedzielę wieczorem nad Rumią i sąsiednimi miejscowościami szalała burza. Na skutek ulewnego deszczu została zalana droga pod wiaduktem na ulicy Hutniczej i fragment ul. Pomorskiej (nie po raz pierwszy). Rumscy strażacy
nie mieli wezwań w naszym mieście, ale pomagali wypompowywać wodę w Redzie.
Dwadzieścia trzy razy
była wzywana w niedzielę Straż Pożarna powiatu
wejherowskiego do usuwania skutków burzy. Tylko
trzy zgłoszenia z tego dnia
nie były związane z wichurą. W Redzie zalało kilka
piwnic i posesji. W Wejherowie w centrum miasto
wiatr powalił drzewo. Rumianie mieli więcej szczęścia.
- Tego dnia nie było
żadnej interwencji na terenie Rumi – informuje
aspirant Mirosław Kuraś
z KP Państwowej Straży
Pożarnej. Nie oznacza to,
że rumscy strażacy nic nie
robili. Tej nocy pomagali w
Redzie, gdzie zalało piwnice na Wiejskiej, Obwodowej, Długiej, Gdańskiej i
Łąkowej. W tym czasie w
Rumi nieprzejezdna była
Hutnicza.

Woda przelewała się z ulicy na chodniki, bo studzienki
nie nadążały z odbiorem. W
końcu wszystko spłynęło, ale
woda zalegała jeszcze w poniedziałek rano w okolicach
Pomorskiej. Tego dnia strażacy zajmowali się usuwaniem połamanych konarów
w Bojanie i Koleczkowie. W
Rumi żadne drzewo nie zostało złamane.
Burza uspokoiła się dopiero w nocy, ale część kierowców i tak starała się
jechać dalej. - W takiej sytuacji nie należy parkować pod
drzewami i słupami energetycznymi, ani chować się
w tych miejscach i używać
telefonów komórkowych –
wylicza starszy brygadier
Paweł Frątczak, rzecznik
Straży Pożarnej. - Najlepiej
zjechać samochodem na parking i schronić się w jakimś
budynku. Lepiej przeczekać

te kilkanaście minut. Nasza
chęć obserwowania zjawisk
może spowodować bezpośrednie zagrożenie. Skutki
niekiedy bywają tragiczne.
Jeśli jesteśmy w domu nie
ma obowiązku wyłączania
wszystkich urządzeń elektrycznych, ale można to zrobić – wyładowania atmosferyczne mogą doprowadzić
do spalenia komputera czy
telewizora.
Gdy przez Rumię przechodzi burza okolice ulicy
Hutniczej są regularnie
zalewane, ale nic nie może
równać się z ulewą i trąbą,
która przeszła przez miasto
kilka lat temu. W rejonie ul.
Debogórskiej wichura pozrywała dachy, a w całym
mieście powaliła kilkanaście drzew. Usuwanie strat
zajęło znacznie więcej czasu
niż wichura.
DG.

Burmistrz wyjaśnia cd.
Redakcja podtrzymuje

W lipcu nikt nie zdementował naszych informacji.
Nasz lipcowy artykuł
z pytaniem w tytule:
„Elżbieta
Rogala-Kończak rezygnuje z urzędu
burmistrza już w sierpniu?” wywołał sporo
kontrowersji. Burmistrz
zaprzecza podanym w
nim informacjom (patrz
str. 1) i zarzuca nam, że
nie zasięgnęliśmy opinii
kompetentnych
osób.
Tymczasem my próbowaliśmy dowiedzieć się
wszystkiego u źródła.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że burmistrz
Rumi zamierza wystartować w konkursie na stanowisko prezesa spółki „Eko
Dolina” w sąsiednich Łężycach. W piśmie do redakcji
burmistrz twierdzi, że to
nieprawdziwa
informacja, a na łamach biuletynu
„Rumskie Nowiny”
Elżbieta Rogala-Kończak do-

daje: „…Termin składania
aplikacji upłynął 13 lipca
2010 roku i gdyby Redaktor Gazety Rumskiej zadał
pytanie Alicji Helbin, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, czy Burmistrz
Rumi złożyła aplikację, dowiedziałby się prawdy…”
Podobna
wypowiedź
pani burmistrz znalazła się
w wywiadzie dla „Gońca
Rumskiego”, gdzie czytamy
m.in. „…niektóre media nie
zadały sobie trudu by porozmawiać z Alicją Helbin,
szefową Rady Nadzorczej
zakładu i zadać jej pytanie,
czy rzeczywiście złożyłam
aplikację na to stanowisko.” A przecież redaktor
Gazety Rumskiej „zadał sobie taki trud” i rozmawiał z
panią prezes Alicją Helbin.
Każdy, kto przeczytał artykuł na ten temat w „Gazecie Rumskiej” z 22 lipca

wie, że znalazła się w nim
obszerna wypowiedź pani
prezes. Natomiast zapytana
o aplikację burmistrz Rumi,
Alicja Helbin odmówiła informacji na ten temat, zasłaniając się tajemnicą służbową i ustawą o ochronie
danych osobowych.
Przypomnijmy, że wysłaliśmy też pytanie w tej
sprawie do samej burmistrz
Rumi, ale nie otrzymaliśmy
odpowiedzi.
W drugiej połowie lipca,
a więc po terminie składania aplikacji, nikt nie
potwierdził, ale też nie
zdementował wiadomości na ten temat, o czym
poinformowaliśmy Czytelników.
Według naszych źródeł,
burmistrz Rumi rozpoczęła
starania o stanowisko prezesa Eko Doliny.
Redakcja

W uroczystości 8 sierpnia wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele
władz i organizacji, księża i mieszkańcy miasta.

Podziękowania

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim instytucjom, zakładom pracy, organizacjom pozarządowym, pocztom sztandarowym, chórowi św. Cecylii pod
dyrekcją Krzysztofa Brzozowskiego, Orkiestrze Dętej pod batutą Tadeusza
Gruczy oraz Mieszkańcom Rumi za wszelkie wsparcie i życzliwość z jaką spotkaliśmy się podczas organizacji uroczystości związanych z 30-leciem powstania NSZZ „Solidarność”.
Szczególne podziękowania składam Księdzu Proboszczowi Józefowi Paliwodzie z parafii św. Krzyża i Księżom Proboszczom rumskich parafii za ofiarę
Mszy Świętej w intencji ludzi pracy i ofiar tragedii smoleńskiej.
Jeszcze raz za tak liczny udział podczas uroczystości przy rondzie Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego, w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, jak i na obiekcie MOSiRu oraz za wsparcie finansowe związane z darem Mieszkańców Rumi
„Dzwon Ksiądz Jerzy” składam serdeczne podziękowania.

Witold Reclaf
Przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów
30-lecia NSZZ „Solidarność” w Rumi.

Trwa zbiórka pieniędzy na dzwon
Dzwon „Ksiądz Jerzy”,
uroczyście poświęcony podczas mszy świętej 8 czerwca,
został
ufundowany
przez społeczność naszego
miasta. Dzwon został odlany w słynnej ludwisarni
Felczyńskich w Przemyślu
i kosztował 16 tys. zł.
Wciąż trwa zbiórka na
sfinansowanie
kosztów
wykonania dzwonu, który zostanie zawieszony na
specjalnej dzwonnicy w pobliżu pomnika Jana Pawła
II w Rumi.
Prosimy o ofiary na konto parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Rumi.
Konto:
Bank Spółdzielczy
Rumia nr:
07 8351 0003 0003 1961
2000 0010
(z dopiskiem:
Dzwon “Ksiądz Jerzy”).
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15 Sierpnia - święto państwowe i religijne

Chwała Matce Bożej i Ojczyźnie
Wyjątkowe, bo podwójne święto 15 Sierpnia uczciliśmy w Rumi uroczystą
mszą świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Liturgię uświetniły
swą obecnością poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz kaszubskich. Nie zabrakło przedstawicieli Rady Miejskiej z przewodniczącym Witoldem Reclafem na czele oraz delegacji Urzędu Miasta Rumi, a także przedstawicieli władz powiatowych.
Ks. proboszcz Józef Paliwoda przypomniał pełne
chwały karty historii Polski
i wydarzenia sprzed dziewięćdziesięciu lat, kiedy to
krótko pod odzyskaniu niepodległości, polscy żołnierze
bronili Ojczyzny i Europy.
Mówił też o katolickim święcie Wniebowzięcia Matki

Boskiej, zwanym świętem
Matki Bożej Zielnej. Na
zakończenie liturgii ksiądz
proboszcz poświęcił bukiety
kwiatów i ziół, przyniesione
tego dnia przez niektórych
wiernych do kościoła.
Piękną oprawę plastyczną ołtarza stanowiły kwiaty,
owoce i warzywa, przypomi-

nające o polskiej tradycji,
a wspaniałą oprawą muzyczną były pieśni religijne
i patriotyczne w wykonaniu męskiej części Chóru
Św. Cecylii pod dyrekcją
Krzysztofa Brzozowskiego. Pięknie brzmiały takie
utwory jak „Bogurodzica”,
„Boże coś Polskę”, a także

wzruszająca pieśń, zaczynająca się od słów „Ojczyzno
ma…”.
Po uroczystości w kościele, w asyście wojska, składano kwiaty na mogiłach
żołnierskich na cmentarzu
parafialnym w Starej Rumi
oraz w innych miejscach pamięci. 		
AK.

Cud nad Wisłą

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Jest to najstarsze i najdłużej obchodzone święto
maryjne. Nie ma zgodności,
co do miejsca, w którym nastąpiło Wniebowzięcie. Jedni
uważają, że było to w Jerozolimie, inni, że w Efezie.
Różne też były i są nazwy
tej uroczystości: Przejście,
Zaśnięcie, Odpocznienie. W
połowie VII stulecia Wniebowzięcie obchodzono także w Rzymie (wcześniej w
Palestynie i Syrii), a w VIII
wieku święto to zostało ofi-
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cjalnie upowszechnione. Z tą
uroczystością związana jest
starożytna tradycja liturgiczna, oddająca hołd Maryi
wraz z poświęceniem na Jej
cześć leczniczych ziół. Od IX
wieku w uroczystość Wniebowzięcia poświęca się zioła,
kwiaty, kłosy zbóż i owoce,
które symbolizują duchową
pełnię Maryi, jako „najdorodniejszego ziemskiego owocu”. Zioła mają swą leczniczą
moc, a kwiaty wprawiają w
zachwyt kolorystyką barw i

zapachem. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Jest też lekarstwem na
nasze choroby duszy i ciała;
jest wspaniałą koroną stworzenia.
W polskiej pobożności i
tradycji ludowej uroczystość
Wniebowzięcia zwana jest
Świętem Matki Boskiej
Zielnej. W tym dniu liczne
sanktuaria maryjne, kościoły i kaplice, wypełniają się
wiernymi. Kwiatowe dekoracje wzbogacają nastrój

świętowania. Wielu wiernych przynosi do poświęcenia, szczególnie w rejonach
wiejskich, ale także w miastach, wianki zielne, bukiety
kwiatów, kłosy zbóż i owoce.
W tym właśnie dniu najsłynniejsze maryjne sanktuaria
mają swe odpusty. Szczególnie oblegana jest przez pielgrzymów Częstochowa i Kalwaria Zebrzydowska.
Dogmat o Wniebowzięciu
ogłoszony został przez papieża Piusa XII w 1950 roku.

Bitwa Warszawska, nazywana „Cudem nad Wisłą” stoczona w dniach 12-25 sierpnia 1920 r. w czasie wojny polsko-bolszewickiej, została uznany za jedną z najbardziej
przełomowych w historii świata. Decydujące starcie tej
wojny zadecydowało o niepodległości Polski i zatrzymaniu
ekspansji komunizmu na Europę Zachodnią.
15 sierpnia 1920 roku Wojsko Polskie ruszyło do uderzenia na Armię Czerwoną, już wtedy najpotężniejszą,
najliczniejszą i najbardziej nieludzką armię świata. Jej
dywizje pewne były już pokonania Polaków, zdobycia Warszawy oraz dalszego marszu na Berlin, Paryż i inne stolice
Europy, według strategicznych planów podboju i dyrektyw
rządu Rosji Sowieckiej.
Plan bitwy wymyślił i realizował Marszałek Józef Piłsudski. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego, oskrzydlający armię czerwoną (wyprowadzony znad Wieprza, przy jednoczesnym związaniu
głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy.
Przebieg bitwy można podzielić na trzy główne części: bój
na przedmościu warszawskim, walki nad Wkrą i słynny
manewr znad Wieprza. Wygrana w 1920 roku możliwa
była również dzięki zabiegom, takim jak złamanie rosyjskich szyfrów przez porucznika Jana Kowalewskiego. Manewr polskiej kontrofensywy był możliwy również dzięki
znajomości planów i rozkazów przeciwnika.
W wyniku bitwy warszawskiej, 15 października delegacje polska i sowiecka zawarły w Rydze zawieszenie broni,
a w marcu 1921 na jego bazie zawarty został traktat pokojowy, który do agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 r.,
wytyczył polską granicę wschodnią.
Oprac. Anna Partyka
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Marzenia o sanktuarium maryjnym w Rumi
Z ks. Kazimierzem Chudzickim, proboszczem parafii Najświętszej Marii
Panny Wspomożenia Wiernych rozmawia Agnieszka Odowska
- Zanim niedawno powrócił ksiądz po trzech
latach nieobecności do
Rumi, był ksiądz proboszczem parafii w Czaplinku. Czy trudno było
rozstać się z parafianami
i sympatycznym miastem
w województwie zachodniopomorskim?
- Okres pobytu w Czaplinku wspominam bardzo
dobrze. Czułem się związany z parafią i ludźmi tam
mieszkającymi. Przez trzy
lata udało się wspólnie
wiele dobrego dokonać i to
na różnych płaszczyznach:
duszpasterskiej, pracy z
dziećmi i młodzieżą, ochrony
zabytków, kultury, ubogacania wydarzeń religijnych
i patriotycznych. Relacja,
szczególnie na płaszczyźnie
parafia – gmina, przebiegała
wzorowo w klimacie życzliwości, wzajemnego zrozu-

mienia i pomocy. Tak więc
pożegnanie z Czaplinkiem
nie było łatwe.
- Czy przenoszenie się
co kilka lat w nowe miejsce jest dla księdza trudnym elementem kapłańskiego i zakonnego życia?
- Dobrze jest, jeśli wie
się wcześniej o konieczności
opuszczenia
dotychczasowego miejsca posługi. Można się wówczas duchowo
przygotować i odpowiednio
do tego podejść. Konieczność zmiany miejsca służby
kapłańskiej jest wpisana
w duchowość salezjańską.
Mówiąc na modlitwie słowa
„ Bądź wola Twoja” wyrażamy tym samym gotowość
do postępowania w duchu
posłuszeństwa wobec przełożonych.
- Oprócz obowiązków,
związanych z prowadzeniem parafii, pełni ksiądz

inną zaszczytną funkcję.
15 maja br. odebrał ksiądz
z rąk kardynała Stanisława Dziwisza sznur funkcyjny Kapelana Naczelnego ZHR. Jak nowemu
proboszczowi udaje się
pogodzić te dwie odpowiedzialne funkcje?
- Człowiek zawsze musi
dokonywać wyborów. Ja muszę wybierać to, co w danej
chwili jest ważniejsze. Jeżeli sprawy parafii wymagają
mojej obecności, odkładam
na bok posługę kapelańską.
Jednakże na ile jest to możliwe, staram się wypełniać
jak najlepiej obowiązki duszpasterskie wobec harcerek i
harcerzy.
- Jak ksiądz ocenia
przedsięwzięcia,
które
udało się zrealizować w
rumskiej świątyni w czasie księdza nieobecności.
Za proboszczowskiej ka-

4 lipca br. nowego proboszcza w kościele NMP WW w Rumi witali m.in.ks.
proboszcz Józef Paliwoda, ks. dziekan Włodzimierz Kozłowski, ks. inspektor
salezjański Marek Chmielewski i odchodzący proboszcz Jan Oleksiuk.
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dencji ks. Jana Oleksiuka
wystrój kościoła bardzo
się zmienił.
- Zdecydowanie tak. Jak
widać, był to okres wielu dokonań, w którym wykonano
bardzo wiele jeśli chodzi o
upiększanie wnętrza kościoła. Dokończono witraże, wykonano mozaikę ołtarzową w
górnym kościele, dokonano
wiele innych, niezbędnych
prac i we wnętrzu świątyni i
na zewnątrz.. Księdzu Janowi za te 6 lat posługi w Rumi
należy się wielkie uznanie i
wdzięczność. W tym miejscu
warto również wspomnieć
naszych
poprzedników,
którzy poprzez tworzenie
projektów, prowadzenie dokumentacji itd. położyli fundamenty pod dzieła, które
teraz są wykańczane.
- Czy nowy proboszcz
ma już zaplanowane kolejne przedsięwzięcia, związane z wystrojem kościoła?
- Chciałbym jak najszybciej zakończyć prace nad dekoracją ołtarza, na którym
pojawić ma się jeszcze krzyż
i figury apostołów. W połowie
września do parafii powrócić
ma obraz Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, który
obecnie jest poddawany renowacji w Warszawie. Moim
marzeniem jest, aby ten
czczony, przez mieszkańców
naszego miasta, obraz Rumskiej Wspomożycielki został
w przyszłości ukoronowany,
a świątynia pod wezwaniem
NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi doczekała się
podniesienia do rangi sanktuarium maryjnego.
Życzymy
księdzu
proboszczowi
obfitych
łask Bożych, aby ciesząc
się szacunkiem i autorytetem wśród wiernych,
prężnie zarządzał parafią. Dziękuję za rozmowę.

Czytaj nas w internecie

Kapłan i harcerz

Ks. Kazimierz Chudzicki ma 39 lat, pochodzi ze Szczecina,
z parafii pw. św. Jana Bosko, w której proboszczem był swego czasu znany w Rumi ks. Lucjan Gieros.
Ks. Kazimierz ma brata bliźniaka i starszą siostrę, która
jest w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Miłości.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 2000 roku w Lądzie nad
Wartą.
Jako kapłan trafił do Rumi, gdzie prawie dziesięć lat wcześniej jako kleryk salezjański tworzył środowisko harcerskie
(był drużynowym 9 RDH i opiekował się powstającą drużyną harcerek - 11 RDH).
W parafii NMP WW w Rumi pracował w latach 2000 –
2007 jako duszpasterz, ucząc m.in. katechezy w I Liceum
Ogólnokształcącym oraz kierując Oratorium im. św. Dominika Savio.
Cały czas działał w harcerstwie. W czasie 18-letniej pracy
harcerskiej był przez dwie kadencje Kapelanem Organizacji
Harcerzy ZHR, jedną kadencję Kapelanem Organizacji Harcerek ZHR. Ponadto był Kapelanem Białej Służby w roku
2006. Współorganizował pielgrzymkę ZHR na pogrzeb Jana
Pawła II (kwiecień 2005) i rekolekcje dla Głównej Kwatery Harcerzy ZHR w Rzymie (maj 2005).
23 kwietnia został wybrany na Kapelana Naczelnego
ZHR, nominacja ta ma zostać zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski we wrześniu br.
REKLAMA

Na stronie internetowej:

www.gazetarumska.pl

znajdziecie Państwo najważniejsze artykuły z bieżących wydań
„Gazety Rumskiej”, a także:
rozmowy, relacje z podróży i sylwetki rumskich artystów.
Na naszej stronie można zajrzeć do archiwalnych numerów gazety
lub obejrzeć zdjęcia z wydarzeń i imprez kulturalnych w mieście.
Są tam również szczegółowe informacje
na temat ogłoszeń i reklam.
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Pomóżmy wrócić Polakom deportowanym i zesłanym przez władze ZSRR

Testament Płażyńskiego
12 kwietnia 2010 roku Maciej Płażyński miał złożyć w kancelarii Sejmu
projekt nowej ustawy repatriacyjnej, niestety katastrofa smoleńska przekreśliła jego plany. Jego syn Jakub podjął się kontynuacji tej inicjatywy,
wypełniając - jak sam to określił - testament swojego Taty. Każdy z nas może
wesprzeć inicjatywę umożliwienia powrotu do kraju Polakom ze Wschodu,
podpisując się pod projektem nowej ustawy.
Maciej Płażyński był
pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy
Ustawodawczej „Powrót do
Ojczyzny”,
popierającego
projekt ustawy o powrocie
do Rzeczpospolitej Polskiej
osób pochodzenia polskiego, deportowanych i zesłanych przez władze Związku
Socjalistycznych Republik
Radzieckich. Po tragicznej
śmierci ojca pod Smoleńskiem Jakub Płażyński zdecydował się przewodniczyć
Komitetowi,
wypełniając
tym samym niepisany testament. Komitet zdążył
uzbierać już kilkanaście tysięcy podpisów w tej sprawie
i mimo że do setki brakuje
więcej niż połowę, to podpisy
będą zbierane jeszcze miesiąc na terenie całej Polski.

Wypędzeni i zapomnieni

W latach 30. i 40. XX
wieku część naszych rodaków została wypędzona z
Kresów do azjatyckiej części Związku Radzieckiego.
Do dziś, za Uralem, głównie w Kazachstanie żyją
jeszcze tysiące polskich
ofiar sowieckich czystek
etnicznych. Historia tych
Polaków sięga dziś trzech
pokoleń.
Po pokoju ryskim w 1921
r., kończącym wojnę polsko-bolszewicką i ustalającym przebieg granic między
tymi państwami na terenie
Związku Sowieckiego nadal
pozostawało ok. 2 milionów
Polaków.
Sowieci obawiając się
konfrontacji ze światem za-

chodnim i wybuchu rewolucji proletariackiej chcieli
odseparować ludność polską od sowieckiej. W tym
celu początkowo tworzyli
polskie okręgi a po dojściu
do władzy Stalina po prostu
zabijali. Do 1938 roku rozstrzelano 111 tys. Polaków
i osób związanych z Polską
a 60 tysięcy zesłano na 1015 lat do łagru.

Nie spełniali kryteriów

Nieco inna sytuacja spotkała część osób o silnie
polskiej tożsamości narodowej
zamieszkujących
teren wzdłuż rzeki Zbrucz
na Ukrainie. Zostali oni
przesiedleni do Kazachstanu w ramach „oczyszczania
z elementów niepewnych”
pasa przygranicznego, czyli

okolic granicy polsko - sowieckiej.
Polacy pozostający nadal w Kazachstanie zostali
pominięci przez władze polskie przy kolejnych etapach
fali powrotów do Polski.
Repatriacje po drugiej wojnie światowej dotyczyły bowiem jedynie obywateli polskich, którzy trafili tam po
1939 roku oraz takich, których najbliżsi przodkowie
posiadali obywatelstwo II
RP. Polacy z Kazachstanu
nie spełniali tych kryteriów
- ich praojcowie byli obywatelami tylko I Rzeczpospolitej i zostali przesiedleni w
1936 r.
Trzecia fala powrotu ze
Wschodu miała już miejsce
w wolnej Polsce, zaraz po
upadku ZSRR w 1992 r. Polacy z Kazachstanu na własną rękę zaczęli przyjeżdżać do Ojczyzny. Udało się
to dzięki wydatnej pomocy
osób prywatnych a potem
również niektórych gmin.

Trudno wrócić do
wolnej Polski

Sto tysięcy podpisów
Każdy może wesprzeć inicjatywę popisując się pod projektem nowej ustawy.
Projekt został przygotowany wraz z przedstawicielami środowisk reprezentujących interesy repatriantów i jest apolityczną inicjatywą społeczną. Aby mógł trafić
pod obrady Sejmu, powinien być poparty podpisem co najmniej 100 000 Polaków. W
zbieraniu podpisów pomagają takie organizacje jak Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Związek Repatriantów RP, NSZZ Solidarność, Naczelna Rada Adwokacka, ZHR,
Związek Miast Polskich oraz władze samorządowe. Do tej pomocy dołącza się również
„Gazeta Rumska” - w naszej redakcji (ul. Piłsudskiego 52/6, III piętro, w dni powszednie w godz. 9.00-16.00), do dnia 13 września można składać podpisy, które pod koniec
akcji prześlemy do biura Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Zachęcamy również do samodzielnego zbierania podpisów na kartach, które można
wydrukować ze strony www.repatriacja.org.pl - na tej stronie znajduje się też sam
projekt ustawy z uzasadnieniem oraz wszelkie informacje dotyczące tej inicjatywy.
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W okresie ostatnich 17
lat do Polski przyjechało
(przeważnie na koszt własny) około 6000 polskich
repatriantów głównie z
Ukrainy, Białorusi i Litwy.
Chociaż na początku lat 90
wydawało się, że możemy
sami naprawić wyrządzone Polakom przez ZSRR
krzywdy, to ustawa repatriacyjna z 2000 r. zawiodła
te nadzieje. Wprowadzała
ograniczenia, które blokowały drogę do Polski kazachstańskim Polakom.
Według systemu ewidencyjnego „Rodak” na powrót
do Polski czeka 2500 osób.
W ubiegłym roku MSWiA
sprowadziło ich do Polski
zaledwie kilkanaście.

Problemy prawne

Obecnie powrót do Ojczyzny większej ilości repatriantów hamują przede
wszystkim dotychczasowe
rozwiązania prawne. Państwo polskie główny ciężar

Jakub Płażyński wraz z matką Elżbietą i siostrą gościł w Rumi w czerwcu br. podczas uroczystości nadania imienia rondu Marszałka Macieja Płażyńskiego.

zrzuca na samorządy lokalne, które jak wiadomo nie
dysponują dużymi środkami finansowymi.
- Nie ma zatem innego
wyjścia jak wzięcie pełnej odpowiedzialności za
repatriację
bezpośrednio
przez państwo, a konkretnie przez organy władzy
wykonawczej - pisze Jakub
Płażyński na stronie komitetu. Gdyby za repatriantów odpowiedzialne było
Ministerstwo, te musiałoby
wywiązać się z obowiązku
zapewnienia lokalu oraz
przyznaniu
świadczenia
w terminie 24 miesięcy od
wydania wizy wyjazdowej
REKLAMA

repatriantowi. Dziś czas
oczekiwania na powrót do
Polski trwa średnio od 7 do
10 lat i związany jest z oczekiwaniem na zaproszenie
od gminy, które wysyłane
jest przez nią dobrowolnie.
Maciej Płażyński zaznaczał, że grupa osób do których skierowana jest pomoc
nie jest aż tak liczna, aby
kwoty wydatkowane z budżetu państwa miały istotny wpływ na gospodarkę. Z
tymi sumami nie radzą sobie jednak samorządy, dlatego należy przerzucić odpowiedzialność na państwo.
Sławina Klawiter

KOMUNIKACJA
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To nie jest tylko lokalny problem!

Potrzebna obwodnica
O tym, jak bardzo jest nam potrzebna Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej, przekonują się każdego dnia
setki kierowców osobowych i ciężarowych samochodów,
przemierzających drogę krajową nr 6 z Gdyni do Redy i
dalej. Korki na tej trasie stały się codziennością, a w weekendy wszyscy przeżywają prawdziwą gehennę. Najgorsze,
że władza centralna uważa, że brak obwodnicy to nasz lokalny (regionalny) problem, który pomorskie samorządy
muszą rozwiązać same!
Z badań specjalistów od
drogownictwa wynika, że
codziennie, szczególnie teraz w wakacje, przez Rumię
przejeżdża około 80 tysięcy
pojazdów. Po zakończeniu
sezonu urlopowego samochodów będzie trochę mniej
(między 40 a 60 tysięcy),
ale i tak życie wzdłuż drogi
jest to kataklizm komunikacyjny i społeczny. Hałas,
smród, niebezpieczeństwo,
zatrute środowisko, powietrze szkodliwe dla mieszkańców – to wszystko jest
wystarczającym powodem
do szukania innego miejsca
zamieszkania albo do walki o wybudowanie OPAT.

zany z przygotowaniami
do opracowania przebiegu
i samego projektu Obwodnicy Północnej Aglomeracji
Trójmiasta. Problemów z
tym było bez liku, bo mieszkańcy terenów przez które
przebiegać ma droga składali różne uwagi, niekiedy
wobec siebie sprzeczne,
łącznie z takimi, że droga
owszem jest potrzebna, ale
nie tam gdzie stoi mój dom,
mój garaż albo tam, gdzie
mam ogródek i kwiatki.
Zapewnienia o niezbędnych
odszkodowaniach
trafiały w próżnię, bo wielu mieszkańców w taką rekompensatę nie wierzy.

Konsultacje społeczne

Rząd się wycofał

Samorządy Gdyni i innych miast na trasie, łącznie z Wejherowem, nie zakończyły tej walki, mimo,
że rząd wycofał się z pierwotnych planów wsparcia inwestycji z budżetu
centralnego. Bez takiego
wsparcia kosztowna budowa obwodnicy z Gdyni do
Redy ( a dokładnie do drogi, biegnącej do Pucka) nie
jest możliwa.
Zakończył się etap konsultacji społecznych, zwią-

Szacunkowo cała inwestycja kosztować ma ponad
1 miliard złotych, dlatego
wiadomo że lokalnych samorządów nie będzie stać
na sfinansowanie budowy.
Potrzebne jest wpisanie
tej inwestycji do programu
rządowego aby uzyskać
większość pieniędzy. Jednak rząd wycofał się z wcześniejszych obietnic i stwierdził, że wybudowanie OPAT
jest problemem i sprawą o
charakterze lokalnym.

Wystarczy choćby jeden sms

Pomóżmy powodzianom

- Na sesjach Rady Powiatu Wejherowskiego apeluję o budowę tej ważnej
dla naszego regionu drogi.
Oczekuję większego zaangażowania wszystkich samorządowców. OPAT jest
dla mieszkańców Gdyni,
powiatu
wejherowskiego
i puckiego, czyli od Gdyni
po Hel ciągiem komunikacyjnym, który rozwiąże
problemy komunikacyjne,
społeczne i uatrakcyjni tę
część naszego województwa – twierdzi Roman
Knop, radny powiatowy.
– Od wielu lat zabiegam o
realizację OPAT i wspólnie
z innymi samorządowcami
udało się nam przekonać
rządowych
decydentów.
Niestety, obecne władze
wycofały się z wcześniejszych uzgodnień i obietnic.

Okno na świat

Ministerstwo odmawia
wpisania OPAT na listę
inwestycji rządowych, natomiast bardzo szybko
zaakceptowało i wpisało
jako inwestycję rządową,
budowę Trasy Kaszubskiej
łączącej Słupsk z Gdańskiem. Lobby samorządowe i polityczne wywodzące

Końca gigantycznych korków na ul. Sobieskiego i Grunwaldzkiej nie widać…

się z kręgów gdańsko-słupsko-lęborskich chce szybkiego połączenia Słupska
z Gdańskiem. Jest w tej
sprawie skuteczniejsze niż
parlamentarzyści i ministrowie wywodzący się z
naszej części regionu, czyli
z Gdyni, powiatu wejherowskiego i puckiego.
Obwodnica
Północna
Aglomeracji Trójmiejskiej
może być oknem na świat
i przynieść rozwój cywilizacyjny, organizacyjny,
gospodarczy, turystyczny,
kulturalny, itp. Jak na
razie, bez OPAT
jesteśmy tylko zaściankiem. Na
razie mamy gigantyczne
korki, których końca nie
widać…
AK

Krócej i wygodniej,
ale po wybojach
- Czy w programie budowy ulic, przyjętym przez
radnych znalazł się odcinek
ulicy Tysiąclecia, między
ul. Kosynierów i Żwirki i
Wigury? – pyta nasz Czytelnik z rumskiego Lotniska. – Jeśli nie, to apeluję
o zainteresowanie się tym
niewielkim odcinkiem drogi, spełniającym ważne komunikacyjne zadanie.
Chodzi o to, że wielu
kierowców przejeżdża od
ul. Kosynierów do ul. Żwirki i Wigury, omijając w
ten sposób ruchliwe skrzyżowanie obu wspomnianych ulic na wysokości ul.
Kościuszki. Korzystanie z
tego „skrótu” pozwala nie

tylko szybciej i łatwiej dojechać do celu, ale też rozładowuje spiętrzenie ruchu
pojazdów na Kosynierów,
prowadzącej jak wiadomo
do popularnego centrum
handlowego.
Wspomniany odcinek ul.
Tysiąclecia został kiedyś
prowizorycznie utwardzony
płytami, ale przy intensywnym ruchu pojazdów jest
tam coraz więcej dziur i
zapadniętych miejsc. Kierowcy muszą bardzo uważać, żeby nie uszkodzić
auta. Dlatego użytkownicy
tej trasy apelują do władz
miasta o budowę nowej nawierzchni.
Baj.

Mieszkańcy Bogatyni likwidują skutki powodzi, która w ciągu kilku godzin pozbawiła ich domów i zrujnowała miasto.
Polska Akcja Humanitarna jako jedna z pierwszych organizacji znalazła się na miejscu katastrofy,
by nieść pomoc.
Pomagaj razem z PAH - wyślij sms o treści POWÓDŹ na nr 7261. Koszt sms-a wynosi 2 zł + VAT.
To dzięki ludziom takim jak Ty pomagamy ofiarom
powodzi.
Akcję pomocy prowadzą też inne organizacje i instytucje, takiej jak Caritas Polska. Dokładne informacje
można znaleźć na stronach internetowych.
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Orkan Rumia uległ Gryfowi Wejherowo

Porażka w derbach na początek ligi
Mimo prowadzenia już od 5 minuty w inauguracyjnym
meczu III ligi z Gryfem Wejherowo, Orkan Rumia SSA uległ
rywalowi 1:2.
Wynik, strzałem z rzutu wolnego kilka metrów
przed polem karnym otworzył Piotr Fera. W pierwszej połowie mecz był wyrównany, ale to rumianie
mogli podwyższyć. W 22
minucie Błażej Adamus
z około 30 metrów lobował
bramkarza Gryfa. Piłkę z
linii bramkowej wybił jeden z obrońców gospoda-

rzy. Gdy wydawało się, że
wynik przed przerwą nie
zmieni się wejherowianie
wyrównali.
W 41 minucie, dzięki
skutecznej główce w wykonaniu Przemysława Kostucha z Gryfa Wejherowo,
po dośrodkowaniu z rzutu
rożnego, gospodarze wyrównali i przez większość
meczu był remis 1:1.

Druga odsłona to nadal
ataki z obu stron z minimalną przewagą miejscowych. Decydujący, zwycięski dla gospodarzy gol padł
na minutę przed końcem
regulaminowego czasu gry.
Ruminie nie zdążyli już
doprowadzić do remisu.
TM.
Orkan: Biecke – Fera
(81’Kowol),
Krauze,
Skwiercz, Prinz – Adamus (60’Szweda), Bodzak, Beyl (46’Roeske),
Smarzyński – Kazimierczak, Pieper (62’Banaczek).

RUNDA JESIENNA
– SEZON 2010-2011
Terminarz spotkań w Rumi:

Wejherowscy kibice w drugiej części meczu zapalili petardy i wzniecili dym
na trybunach. Wyglądało to dość efektownie, ale gdy dym wdarł się na boisko,
mecz na chwilę przerwano. Na szczęście wiatr usunął przeszkodę.

Kadra Orkana Rumia SSA
Bramkarze: Adam Duda, Kamil Biecke, Jakub Walkowski.
Obrońcy: Michał Skwiercz, Michał Kowol, Konrad
Urbaniak, Piotr Fera (kpt.), Rafał Krauze, Bartłomiej
Kowalczyk.
Pomocnicy: Zbigniew Bodzak, Mateusz Prinz, Adrian Stępień, Michał Smarzyński, Paweł Dziubiński,
Radosław Roeske, Łukasz Beyl, Błażej Adamus, Bartosz
Szweda.
Napastnicy: Marek Pieper, Roland Kazubowski,
Przemysław Kazimierczak, Dawid Banaczek.

21.08, godz. 17 - Orkan Rumia SSA - Błękitni Stargard Szczeciński
28.08, godz. 17 - Orkan Rumia SSA - Bytovia Bytów
11.09, godz. 17 - Orkan Rumia SSA - Cartusia Kartuzy
02.10, godz. 15 - Orkan Rumia SSA - Kaszubia Kościerzyna
16.10, godz. 15 - Orkan Rumia SSA - Gryf 95 Słupsk
30.10, godz. 14 - Orkan Rumia SSA - Kotwica Kołobrzeg
13.11, godz. 14 - Orkan Rumia SSA - Orlęta Reda
Kapitan drużyny Piotr Fera rozdaje autografy najmłodszym kibicom.
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Ważne informacje
Bilety na mecze kosztują 8 i 5 zł (ulgowy dla
emerytów, rencistów i młodzieży uczącej się do 15
lat). Kobiety i dzieci do lat
7 – wstęp wolny.
W sklepie „Vitamin-Shop” w Galerii Rumia poziom - 1 dostępne są nowe
pamiątki klubowe dla
kibiców: kubki i smycze.
Klub prowadzi nabór
rocznika 1998. Szczegółowe
informacje pod nr tel. 724502-674
Terminarze spotkań w
Rumi dostępne u sponsorów klubu: korporacji
Echo-Taxi (biuro - dworzec PKP), Szkole Nauki
Jazdy „Elmot” (ul. Stoczniowców 6), restauracji
Credence (ul. Dąbrowskiego 8), pracowni rezonansu
magnetycznego Radiologica (ul. Kombatantów 7)
oraz sklepie z pamiątkami
(Galeria Rumia) i Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Rumi (ul.
Mickiewicza).

Fot. Wojciech Hintzke

Grzegorz Niciński (trener), Wiesław Renusz (kierownik), Michał Skwiercz, Dawid Banaczek, Rafał Krauze, Konrad Urbaniak, Adam Duda,
Kamil Biecke, Jakub Walkowski, Roland Kazubowski, Przemysław Kazimierczak, Marek Pieper, Adrian Stępień, Waldemar Stanik (trener
bramkarzy).
Michał Kowol, Łukasz Beyl, Błażej Adamus, Bartłomiej Kowalczyk, Paweł Dziubiński, Piotr Fera, Michał Smarzyński, Radosław Roeske,
Zbigniew Bodzak, Mateusz Prinz, Bartosz Szweda.

Orkan Rumia SSA
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Cham polski ruszył do boju
Miałem nadzieję, że nie będę miał okazji do zabierania głosu w
sprawach bardzo dla nas ważnych. Myślałem, że po długiej przerwie,
moje kolejne refleksje będą dotyczyły raczej wędkarstwa (łowiectwa
zdecydowanie nie!), sportów wodnych (ale nie ekstremalnych) lub
podróży (byle nie wozem drabiniastym). Zwłaszcza że mamy upalne
wakacje. Jednak nasza rzeczywistość i polityczny rajwach w „popisowym” wydaniu przypomniał mi o obowiązkach, które zamierzałem
porzucić.
Do napisania tego felietonu skłoniła mnie lektura prasy, oglądactwo telewizyjne, a najbardziej fora internetowe. Po lekturze
komentarzy na portalach i blogach wiem jedno: takiego chamstwa,
jakie dotknęło nasz ukochany naród, dawno nie doświadczałem.
Kompletny brak logicznych argumentów, dyskusyjnego rozgorączkowania, ostrej riposty. Jedynie chamski rwetes, bluzgi, obrzucanie
inwektywami.
Chamów zawsze było wokół nas sporo, jednak w ukochanym
narodzie była również trzeźwość i opanowanie, a to co chamskie
było potępiane i odrzucane. Dotąd cham był postrzegany jak trochę
śmieszny, nieokrzesany i nie grzeszący inteligencją prostak, i z tego
powodu był napiętnowany. Nikt z tzw. normalnego społeczeństwa nie
chciał utrzymywać z nim kontaktów. Było oczywiste, że cham był sam.
Teraz o zgrozo to co chamskie stało się wzorcem myślenia i działania. Bycie chamem i prostakiem, słownym brutalem to wartość,
jaką trzeba posiąść i wyćwiczyć. Chamami są politycy, dziennikarze,
profesorowie, prezesi, artyści, a także ludzie w sklepie, urzędzie,
przechodnie na ulicy. Nikogo już nie oburza i nie skręca w dołku, gdy
mijające go nastolatki „rzucają mięsem” na lewo i prawo. Nikt nie
odważy się na interwencję i zdecydowaną reakcję, bo wszyscy boją się
chama. Szkoła i rodzice z taki problemami nie radzą sobie od dawna.
Wszelkiej maści blogerzy i internauci w majestacie bezkarności
społecznej i prawnej wylewają poprzez fora internetowe rzeki kłamliwych oskarżeń, chamskich pomówień i insynuacji. Klną, bluzgają,
obrażają, bo wiedzą, że są bezkarni, bo skrywa ich anonimowość.
Ale jak może być normalnie, skoro w nowej rzeczywistości przedstawiciele najwyższych władz, profesor, polityk, marszałek, znany
reżyser, itp. pozwalają sobie na chamskie obrażanie ludzi w okienku
telewizora. Prowadzący redaktor nie oponuje, a wręcz zadowolony
zachęca chamów do słowotwórczej jatki. „Wojewódzki” celebryta
niedbale rozwalony na kozetce, obrzuca ludzi obraźliwymi określeniami, ku uciesze publiki. A program ten, choć żałosny ma największą
oglądalność. Premier polskiego rządu rzuca w kierunku politycznych
przeciwników „ wyginiecie jak dinozaury”, a wszyscy wokół chichoczą
z zadowolenia. Polityk filozof bredzi, obraża wymachując przed rozgorączkowanymi redaktorami atrapami penisa i pistoletu albo świńskim
łbem, i nikt nie odważy się powiedzieć : panie pośle, jest pan chamem!
Co gorsza, rzucający inwektywami z ekranu telewizora są akceptowani, stają się wyroczniami i wzorami do naśladowania. Każdy
normalnie „ułożony” obywatel myśli sobie, że jeżeli jemu wolno to
mi także. Ten „mały” obywatel nie może być chamem w telewizji, ale
może być chamem całkowicie bezkarnym stojąc w tłumie, w ukryciu
albo wypisując brednie na forach.
Z wyjątkowo chamskim jazgotem można się zetknąć, czytając
rumskie blogi. Chociażby te ostatnie, dotyczące nowego ronda im.
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Większość blogerskich spostrzeżeń
to bełkotliwa i chamska „nawalanka”.
Wyjątek stanowią komentarze, apelujące o poważne i spokojne
wypowiedzi, odwołujące się do kultury, dobrych obyczajów i takiegoż
wychowania. Na próżno. Nieliczni internauci chcą podyskutować
o ważnych problemach miasta, ale większości to nie interesuje, bo
po co się wysilać i nadwyrężać szare komórki, skoro bez wysiłku i
bez konsekwencji można kogoś obrzucić inwektywami. Nazwać
kurduplem, kartoflem, debilem, kaczogrodem, palantem, itp. Cham
polsko-rumski ruszył do boju.
Tylko od nas zależy, czy cham zostanie sam. Inaczej wszyscy
wyginiemy - jak dinozaury.
Kibic

Wojciechowi Hintzke
Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają koleżanki i koledzy
z firmy „Rumina”
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Konflikt członków spółdzielni z zarządem SM „Janowo”

Podejrzany o fałszerstwo oskarża o pomówienie
Członek SM „Janowo” złożył w Sądzie Rejonowym w Wejherowie prywatny
akt oskarżenia przeciwko trzyosobowemu Zarządowi wspomnianej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przewodniczącemu Rady Programowej dwutygodnika
spółdzielczego „Nasze Sprawy”. Na łamach tej gazety w kwietniu br. napisano,
że Andrzej Skucha i kilkoro innych członków SM „Janowo” sfałszowali podpisy
na projektach uchwał, przygotowanych na Walne Zgromadzenie SM. - To pomówienie o dokonanie przestępstwa – twierdzi A. Skucha.
Przed Walnym Zgromadzeniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi, które odbyło się w kwietniu
tego roku, w dwutygodniku „Nasze Sprawy” (nr 327 z
9.04.2010 r.), wydrukowanym w ok. 4200 egzemplarzach,
dostarczonym do wszystkich członków spółdzielni, znalazł
się specjalny dodatek. Wkładka, zatytułowana „Wnioski i
projekty uchwał zgłoszone na Walne Zgromadzenie przez
grupę członków SM „Janowo” wraz z wyeksponowanym
napisem „PROSIMY ZABRAĆ ZE SOBĄ NA ZEBRANIE!”
zawierała m.in. następującą treść:
„Niepokojem napawa fakt, że podjęto również próbę
manipulacji ze strony wnioskodawców dwóch projektów
uchwał, tj. uchwały nr 13 i nr 19. Pod przygotowanymi przez wnioskodawców projektami uchwał, zamiast
własnoręcznie złożonych podpisów, posłużyli się oni zeskanowanymi kopiami podpisów, stwarzając pozory ich
autentyczności. Zachodzi zatem uzasadnione podejrzenie
popełnienia przestępstwa fałszerstwa z art. 270 kodeksu
karnego. Sprawa ta będzie z pewnością przedmiotem postępowania prowadzonego przez właściwe organy ścigania”.
Członkowie SM „Janowo” w Rumi autorzy projektów uchwał i wniosków zareagowali na powyższą treść
Oświadczeniem z dnia 13.04.2010 r. skierowanym na Walne Zgromadzenie , w którym stwierdzili: „Jesteśmy ludźmi
uczciwymi i imputowanie nam takich czynów jak opisany
powyżej, uwłacza naszej godności i nie pozostanie bez stosownej reakcji z naszej strony”.
3 sierpnia br. do sądu trafił dokument, który zamieszczamy w ramce obok, po prawej stronie:
Rozdział XXVII KK
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
Art. 212
§1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę
prywatną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które
mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę
zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub
rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
§2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w §1
za pomocą środków masowego komunikowania, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2,
§3. W razie skazania za przestępstwo określone w §1 lub
2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego,
Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny
wskazany przez pokrzywdzonego.
§4. Ściganie przestępstwa określonego w §1 lub 2 odbywa
się z oskarżenia prywatnego.
Art. 216
§1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby
pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby
zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności,
§2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia
albo pozbawienia wolności do roku.
§3. Jeżeli zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się
pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział
naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagą wzajemną, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
§4. W razie skazania za przestępstwo określone w §2 sąd
może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego
Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany
przez pokrzywdzonego.
§5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Sąd Rejonowy w Wejherowie, Wydział II Karny
Akt oskarżenia poszkodowanego Andrzeja Skucha
przeciwko Józefowi Chmielewskiemu, Elżbiecie
Pawlak, Zbigniewowi Antochowskiemu - członkom Zarządu Sp-ni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi, Zbigniewowi Rachwaldowi - przewodniczącemu Rady Programowej
Bezpłatnego Dwutygodnika SM „Janowo” w Rumi „ Nasze
Sprawy” (adres: 84-230 Rumia, ul. Dąbrowskiego 56)
Na podstawie art 59 § 1 kpk oskarżam w imieniu własnym:
I - Józefa Chmielewskiego, Elżbietę Pawlak, Zbigniewa
Antochowskiego oraz Zbigniewa Rachwalda o to, że w dniu
9. IV. 2010 roku w Rumi, działając wspólnie i w porozumieniu , rozpowszechnili na łamach dwutygodnika „Nasze
Sprawy” wydawanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Janowo” w Rumi w artykule zatytułowanym „Prosimy zabrać ze sobą na zebranie...”
1. nieprawdziwą informację pomawiającą także mnie o
dokonanie popełnienia fałszerstwa z art. 270 kk,
2. nieprawdziwą informację o rzekomym zabronieniu
także przeze mnie dokonywania jakichkolwiek zmian w
projektach uchwał, zarówno w tytule, treści uchwał, jak i
w ich uzasadnieniu.
To jest o czyn z art. 212 § 2 kodeksu karnego
II - Nadto oskarżam Józefa Chmielewskiego o to, że:
1. - w dniu 14. IV. 2010 roku w trakcie trwania II. części
Walnego Zgromadzenia SM „Janowo” publicznie i oficjalnie
potwierdził powyższą informację (vide pkt - I/1.) w obecności kilkudziesięciu osób uczestniczących w tejże - to jest o
czyn z art. 216 § 1 kodeksu karnego,
2. - w dniu 1. IV. 2010 roku oraz w dniach 13-14. IV.
2010 roku poprzez niezasadne wezwanie funkcjonariuszy
policji i swoim nagannym zachowywaniem się naruszył
moją cześć poniżając moją osobę w opinii publicznej narażając mnie na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia
mojej wieloletniej działalności społecznej - to jest o czyn z
art. 212 § 1 kodeksu karnego.
Na podstawie art. 24 § 1 i art. 31 § 1 kodeksu postępowania karnego właściwym do rozpoznania jest Sąd Rejonowy
w Wejherowie.

W uzasadnieniu, podpisanym przez A. Skuchę czytamy m.in.:
„(…) W dniu 24 kwietnia 2010 roku – podczas sesji
Rady Miejskiej Rumi - odczytałem oświadczenie podpisane przez kilkunastu mieszkańców - wyborców Rumi,
a także członków – właścicieli SM Janowo” (…) w którym była także mowa o upublicznionym przez Zarząd SM
fakcie rzekomego sfałszowania podpisów pod projektami
Uchwał na Walne Zgromadzenie. Józef Chmielewski –
obecny na sesji podczas swojego obłudnego wystąpienia,
zaraz po moim, wcale nie odniósł się do tej kwestii. Jest to
ewidentna i perfidna kontynuacja naruszania przez tegoż
moich dóbr osobistych, czci, dobrego imienia, w obecności: Radnych, Władz, Mieszkańców Rumi, jak też tysięcy
mieszkańców Pomorza, gdyż retransmisja tej sesji została
upubliczniona przez TTM – TV Chopin i można ją do dzisiaj oglądać na jej stronie internetowej.
(…) Nieuzasadnione wzywanie policji przez Józefa
Chmielewskiego miało na celu ukazanie mnie, także innych wnioskodawców uchwał na Walne Zgromadzenie,
wobec wielu członków – Właścicieli SM „Janowo” w negatywnym świetle, jako osobę łamiącą przepisy prawa,
naruszającą porządek publiczny. Funkcjonariusze policji
trzykrotnie byli wzywani przez w/w. Także trzykrotnie
odmawiali podjęcia interwencji polegającej na nakazaniu
nam odstąpienia od kontynuowania pikiet ...”

KOMUNIKATY I PORADY
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Regulamin utrzymania czystości i porządku w Rumi (6)

Zwierzęta domowe i hodowlane nie mogą
przeszkadzać innym mieszkańcom miasta
Rozdział 6: Inne wymagania wynikające z gminnego
programu gospodarki odpadami
§ 31
Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Rumia, które
nie mogą być poddane odzyskowi, należy składować na składowisku ,,Ekodolina’’ sp. z o.o. Łężyce.
§ 32
Preferowane jest kompostowanie odpadów organicznych
(zielonych i kuchennych ulegających biodegradacji) we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.
Rozdział 7: Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta
domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 33
Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.
§ 34
Właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania psów na
smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się puszczanie psów luzem
w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych
osób, pod warunkiem, że psy są w kagańcu i pod nadzorem
właściciela.
Obowiązek wyprowadzania psów w kagańcu nie dotyczy
psów o wysokości do 30 cm w kłębie.
§ 35
Zobowiązuje się właścicieli do wszczepienia swoim psom
identyfikatorów – transponderów i umożliwienie kontroli
numeru wszczepionego identyfikatora pracownikom samorządu gminy oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej.
§ 36
Zobowiązuje się właścicieli psów do sprzątania psich odcho-

Urząd Miasta Rumi
ul. Sobieskiego 7
(wybrane wydziały)

dów z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do
wspólnego użytku, z chodników, ulic i trawników.
§ 37
1. Zabrania się wyprowadzania psów na boiska i place zabaw dla dzieci.
2. Zabrania się wprowadzania psów lub innych zwierząt do
obiektów użyteczności publicznej, placówek oświatowych,
handlowych lub gastronomicznych, jeżeli taki zakaz wynika
z oznakowania dokonanego przez właściciela placówki.
Rozdział 8: Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym, także zakaz ich utrzymywania na
określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach
§ 38
Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej wprowadza się
całkowity zakaz chowu i trzymania zwierząt gospodarskich,
z wyjątkiem ptactwa i królików.
§ 39
Trzymanie ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki, gołębie itp.)
i królików dopuszczalne jest na nieruchomościach z zapewnieniem odległości nie mniej niż 10 m od granicy posesji
od strony ulicy; odległość od pozostałych granic może być
mniejsza, o ile wyrażą na to pisemną zgodę właściciele sąsiednich nieruchomości.
§ 40
Prowadzący hodowlę ptactwa lub królików zobowiązany jest
zapewnić:
1. gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości,
2. niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec osób
zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach
sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne,

3. przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Rozdział 9: Wyznaczenie obszarów podlegających
obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 41
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w miarę potrzeb.
§ 42
Termin i obszar obowiązkowej deratyzacji, określa każdorazowo Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii i podaje do publicznej wiadomości.

Nowy regulamin
Pięć tygodni 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 6-9.
Na tym kończymy publikację „Regulaminu”, który
obowiązuje od lipca br. i który można również znaleźć
na stronie internetowej Urzędu Miasta w Rumi: www.
um.rumia.pl

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Piotrowi K. zmarł ojciec, z którym Piotr K. nie utrzymywał kontaktów od kilBiuro Obsługi Mieszkańców kunastu lat. O śmierci ojca Piotr K. dowiedział się od swojej cioci, która dodat58-679-65-67, 58-679-65-49 kowo poinformowała Piotra K., iż ojciec miał jakieś długi. Piotr K. zastanawia
Sekretariat Burmistrza
się, co powinien zrobić ze spadkiem, aby nie odpowiadać za długi ojca, gdyż ma
679-65-00
swoją rodzinę i nie chce problemów z firmami windykacyjnymi i komornikiem.
Wydział Urbanistyki
i Architektury
58-679-65-63, 58-679-65-83
Referat Podatków i Opłat
58-679-65-19
Wydział Spraw
Obywatelskich
58-679-65-28 0
58-679-65-77 0
58-679-65-04
Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa
58-679-65-68
58-679-65-81
58-679-65-06
Referat Gospodarki
Nieruchomościami
58-679-65-24
58-679-65-16
Wydział Polityki
Gospodarczej,
Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska
58-679-65-03
58-679-65-11
58-679-65-61

Zasadą obowiązującą w
polskim prawie jest, iż na
spadkobiercę
przechodzą
tak prawa, jak i obowiązki
zmarłego - spadkodawcy. Jeżeli spadkobierca w określonym przez prawo terminie
od chwili, kiedy dowiedział
się, że jest spadkobiercą, a
faktycznie od chwili śmierci spadkodawcy, nie złoży
żadnego oświadczenia, jak
chce nabyć spadek, przyjmuje on z mocy prawa spadek
wprost. Oznacza to, iż cały
majątek spadkodawcy – wierzytelności i długi – wejdą
do jego majątku i wówczas
za długi spadkodawcy, będzie spadkobierca odpowiadał całym swoim majątkiem.

Jak uniknąć długów

Jeżeli spadkobierca nie
chce odpowiadać za długi spadkodawcy, istnieją
dwa podstawowe sposoby
na uniknięcie tej odpowiedzialności.

Po pierwsze, Piotr K. może
odrzucić spadek. Jeżeli odrzuci on spadek, wówczas w ogóle nie będzie dziedziczył. Nie
tylko nie będzie odpowiadał
za długi ojca, ale także nie będzie miała prawa do pozostałego majątku pozostawionego
przez ojca. Ponadto, jeśli odrzuci on spadek, w jego miejsce, jako spadkobiercy, wejdą
jego dzieci.
Lepszym
rozwiązaniem
jest przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Takie
przyjęcie spadku przez Piotra
K. będzie oznaczało, iż jest
on spadkobiercą, niemniej za
długi ojca będzie on odpowiadał tylko do wartości stanu
czynnego spadku określonego
w inwentarzu. Spisu inwentarza dokonuje komornik sądowy lub komornik skarbowy
na zlecenie sądu, w którym to
spisie wymienia i szacuje cały
majątek spadkodawcy.

W ciągu sześć miesięcy

Oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem
inwentarza oraz oświadczenie o odrzuceniu spadku
musi być złożone w ciągu
sześciu miesięcy od dnia, w
którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia
spadkobiercy w powyższym
terminie jest jednoznaczny z
prostym przyjęciem spadku
(pełna odpowiedzialność za
długi). Oświadczenie takie
można złożyć w sądzie, jak i
u notariusza.
Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca
pełnej zdolności do czynności prawnych (np. dziecko),
brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest
jednoznaczny z przyjęciem
spadku z dobrodziejstwem
inwentarza.
Jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z do-

brodziejstwem inwentarza,
uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w
terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Coś zostanie

W razie przyjęcia spadku
z dobrodziejstwem inwentarza można podać następujące przykładowe rozwiązanie:
Jeżeli ojciec Piotra K. pozostawił majątek o wartości
100 000 zł, zaś jego długi
opiewają na kwotę 20 000 zł,
wówczas Piotr K. będzie musiał spłacić cały dług ojca,
ale pozostanie mu jeszcze
majątek o wartości 80 000zł.
Gdyby jednak dług wynosił 150 000 zł, wówczas Piotr
K. musiałby spłacić długi jedynie do kwoty 100 000 zł, w
pozostałej zaś części nie odpowiadałby on za długi ojca.

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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Rumscy artyści: Bronisław Melzer

Śladami impresjonistów
Chwytam płótno, pędzle i jadę w plener. Szukam miejsc,
które mnie zainteresują, które mnie urzekną swoim urokiem i ...maluje – w taki sposób szuka weny rumianin, Bronisław Melzer, który pasjonuje się malarstwem olejnym.
Obrazy które maluje pan
Bronisław odzwierciedlają jego duszę. Kolory których używa sprawiają, iż
jego obrazy są jasne, pełne
barw.
- Moje obrazy emanują
światłem i pastelami. Najlepszym natchnieniem dla
mnie jest szkło, martwa natur, oraz woda – wyjaśnia
artysta. - Najważniejsze dla
mnie jest jednak światło,
wydobywany przez nie kolor i blask, który odbijając
się w naczyniach szklanych
lub w tafli wody, jest moją
inspiracją. Obrazy które
maluję są uwidocznieniem
mojej duszy, te kolory, to
coś ,co jest we mnie.
Rzeczywiście, już po
krótkiej rozmowie, odczuwa się, iż to co maluje B.
Melzer jest częścią jego życia. To jego pasja

Młyn i most na początek

Już w szkole podstawowej na ognisku plastycznym prowadzonym przez
panią Wiktorię Lewicką,
pan Bronisław uczył się
podstaw malowania. Wybierał się w plener i maloREKLAMA

Tani-Fotograf.pl

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

Fotografia
reklamowa:

zdjęcia przedmiotów,
sukien, fryzur itp.

502 178 344
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wał. Jednym z miejsc, które
uwiecznił na papierze jako
chłopiec jest most na ulicy
Młyńskiej oraz sam młyn.
Dziś te prace artysta dumnie prezentuje jako najstarsze zachowane dzieła.
W latach siedemdziesiątych obrazy pana Bronisława przedstawiały najczęściej ulice i zakątki Rumi
oraz okolice miasta.

Artystyczne wycieczki

Pan Bronisław nie przestawał się rozwijać, dołączył do sekcji plastycznej
przy Morskim Domu Kultury w Gdańsku. Uczestniczył także w plenerach
organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
w Gdańsku.
Jego artystyczne wycieczki wiodły do Łeby,
Orla, Starogardu Gdańskiego, na Żuławy.
W
zeszłym roku w Jazowej
Bronisław Melzer miał
okazję uczestniczyć w projekcie „Dekalog malarzy”
Stowarzyszenia
Jazowa,
gdzie namalował obrazy
do dwóch z Dziesięciu Bożych Przykazań. W rodzin-

nej Rumi pana Bronisława
doceniono na konkursach
z okazji 40-lecia, 50-lecia
oraz 55-lecia nadania praw
miejskich Rumi, gdzie dwukrotnie zdobył drugie, a raz
pierwsze miejsce.

Rumia na obrazach

Bronisław Melzer maluje farbą olejną, techniką
„barwnej plamy” czyli taką,
którą posługiwał się francuski impresjonista Claude
Monet. Inspiracją są dla
rumianina również polscy
artyści
impresjonizmu,
tacy jak Olga Boznańska,
Aleksander Gierymski oraz
Józef Pankiewicz.
Na obrazach pana Bronisława oglądamy m.in.
Park Starowiejski w Rumi,
kapliczkę na ulicy Dębogórskiej oraz kościół bł. Edmunda Bojanowskiego w
Białej rzece.
Dwa obrazy, jeden namalowany w trakcie budowy kościoła, drugi już
po zakończeniu budowy
dzwonnicy, pan Bronisław
przekazał proboszczowi ks.
Andrzejowi
Gierczakowi.
Jeden z obrazów B. Melze-

ra znalazł także miejsce w
rumskim Urzędzie Miasta.

Proza życia

Zawodowo
Bronisław
Melzer zajmuje się zupełnie inną dziedziną - jest
monterem konstrukcji stalowych, a pasja artystyczna
musiała rywalizować rodziną, pracą i brakiem czasu.
Obecnie pan Bronisław
na plenery jeździ najczęściej w niedziele.
- Obiecuje sobie, że na
emeryturze będę więcej

Ach, co to był za ślub…
W ostatnią sobotę
14 sierpnia w kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego odbył się
ślub naszego kolegi
redakcyjnego, Wojciecha Hintzke.
Wojtkowi oraz jego
żonie Basi życzymy
dużo szczęścia i miłości!
Chętnie zamieścimy zdjęcia innych par
nowożeńców.
Jeśli
chcecie mieć nietypową pamiątkę ze ślubu
- zdjęcie w gazecie zaproście nas na uroczystość do kościoła
lub Urzędu Stanu
Cywilnego.
Wystarczy zadzwonić pod nr.
604-105-332.

malował, będę miał na to
więcej czasu – tłumaczy
malarz.
Żona przez cały czas
wspiera męża w jego zamiłowaniu do malowania.
Nawet gdy mąż czasem odrywa się od rzeczywistości,
by zająć się tylko płótnem
i efektem, który chce osiągnąć. Wterdy zapomina o
Bożym świecie.

We wrześniu wystawa

Córka Pana Bronisława,
Alicja Melzer, także zajREKLAMA

muje się malowaniem. W
2007 roku w Rumi, odbyła
się wystawa obrazów artysty i jego córki. Chociaż Alicja studiuje architekturę,
znajduje trochę czasu na
zainteresowanie i rozwijanie talentu, który z pewnością odziedziczyła po tacie.
W wrześniu obrazy Bronisława Melzera oglądać
będzie można na wystawie
w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Filia nr 3 w Gdyni, przy ul. Morskiej 113.
Marta Dybikowska

RUMIANIE PODRÓŻUJĄ - SYNAJ
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Czesława Wilmowicz schodzi z Góry Synaj – zmęczona, ale szczęśliwa.

Wschód na Górze Mojżesza

tę samą górę wszedł kiedyś Mojżesz – mówi I.
Gaj. – Zwiedzaliśmy też
Klasztor św. Katarzyny
i oglądaliśmy krzew gorejący.

Półwysep Synaj i góry w jego południowej części to cel wielu wycieczek. Góra
Mojżesza, ma 2285 metrów wysokości. Niełatwo na nią wejść, zwłaszcza gdy się
W Starym Testamencie
skończyło …80 lat. Dokonała tego emerytowana nauczycielka z Rumi, Czesława
Jak mówi Stary TestaWilmowicz, w dodatku wędrując w górę nocą, tylko w świetle latarek. Razem z ment, w pobliżu góry Synaj
panią Czesławą na Górę Synaj weszło kilkoro innych mieszkańców Rumi, któ- Bóg pod postacią płonącego (gorejącego) krzewu narzy wypoczywali razem w Egipcie.
kazał wyprowadzić Izraeli- Jako młoda dziewczyna prowadziłam kolonie dla
dzieci i już wtedy połknęłam
bakcyla wędrówek i wycieczek, oczywiście wówczas
tylko krajowych – wspomina Czesława Wilmowicz.
– Po przejściu na emeryturę z wielką radością zaczęłam korzystać z możliwości
podróżowania po świecie,
zwiedziłam m.in. prawie
wszystkie państwa Europy, jednak ukonorowaniem
moich wycieczek był wyjazd
do Izraela i Egiptu, w tym
na Półwysep Synaj. Tam
zobaczyliśmy inny świat,
odmienną faunę i florę,
wspaniałe budowle i miejsca. Wiele z nich znaliśmy
z Biblii.

Nocna wyprawa

Pani Czesława była
uczestniczką kilkunastoosobowej grupy z Rumi,
podróżującej po raz kolejny
z biurem „Triada”. Turyści
zwiedzili Ziemię Świętą,
z podziwem patrząc i słuchają przewodniczki Małgorzaty Karwickiej. Drugi
tydzień wycieczki spędzili
w Egipcie, gdzie korzystali
z morskich i słonecznych
kąpieli. Uczestniczyli też
w wycieczkach fakultatywnych. Jedna z nich wiodła
na Górę Mojżesza.
- Nocna wyprawa pozostawiła w mojej pamięci
niezapomniane wrażenia
– wspomina Czesława Wilmowicz. – Wspinaczka na

ponad dwa tysiące metrów
po ogromnych głazach wycisnęła pot z czoła, ale z
ogromną radością powitałam na szczycie przepiękny
wschód słońca. Ten wspaniały widok zrekompensował mój trud. Po zejściu z
góry czułam na przemian
radość i zmęczenie. Mimo
sędziwego wieku z chęcią
powtórzyłabym taką wycieczkę, a jej organizatorom serdecznie dziękuję.

Wielbłądy i ludzie

Zadowolona, choć bardzo zmęczona była też
inna uczestniczka wycieczki, Irena Gaj, pracująca w Miejskim Domu
Kultury w Rumi.

- Było naprawdę ciężko, a drogę w górę utrudniały nam wielbłądy,
które wspinały się wąską
ścieżką pomiędzy ludźmi
– opowiada Irena Gaj.
– Ich właściciele proponowali nam transport
na grzbietach tych zwierząt, licząc na zarobek.
Pani Irena pamięta,
jak niesamowite wrażenie robił widok światełek
latarek, małych punkcików świetlnych w ciemnościach, ciągnących się
w górę, jakby do nieba
- Mimo trudów, po
wejściu na szczyt satysfakcja była ogromna,
tym bardziej, że mieliśmy świadomość, że na

tów z Egiptu. Mniej więcej
rok później do góry przybył
wyzwolony z niewoli naród, a Mojżesz wszedł na
szczyt, gdzie zawarł z Bogiem przymierze i otrzymał Dziesięć Przykazań.
Dekalog został spisany
na kamiennych tablicach,
wniesionych przez Mojżesza na górę, na której
przez 40 dni pościł.
Według tradycji wspomniany krzew znajduje
się na terenie Klasztoru
św. Katarzyny u podnóża
góry Świętej Katarzyny.
Najstarszy klasztor chrześcijański w Egipcie, wzniesiony na wysokości 1570
m, powstał w VI wieku n.e.
AK.

Oto niewielki fragment
piosenki, ułożonej przez
p. Czesławę Wilmowicz
podczas wycieczki:
„…Wchodzimy
na
górę, aż pod samą
chmurę,
nieświadomi tego, co
nas spotka tam.
Wielbłądy śmierdzące,
zębami gryzące,
ogonami tnące, pałętały się…”

Grupa rumskich turystów po męczącym nocnym, marszu na szczyt i z powrotem. W środku Irena Gaj.
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Krzyżówka z hasłem

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 26 utworzą rozwiązanie – przysłowie polskie.
POZIOMO:
1) chwilowa zachcianka.
6) kawałek, wycinek.
10) ptak z rodziny krukowatych.
11) aktówka lub skoroszyt.
12) namawia do złego.
14) wtłoczenie paliwa.
15) ciężar, brzemię.
16) dar składany bóstwu.
17) lamówka, wypustka.
20) sytuacja bez wyjścia.
23) omasta.
25) syn Zeusa i Ledy, brat Polluksa.
26) posunięcie, ruch.
27) skazanie na wiosłowanie.
30) muzyczna wprawka.
32) księżyc dla Ziemi.
33) presja, przymus.
34) wrzask.
35) na czele orkiestry.
36) przyrząd do mocowania przedmiotów podczas obróbki.

PIONOWO:
2) pierwotniak z nibynóżkami.
3) rozdrobnione drożdże dodawane do ciasta.
4) figle, psoty.
5) treser, poskramiacz.
6) urządzenie do przesyłania danych się za
pośrednictwem sieci telefonicznej.
7) ulepiony garnek.
8) trójkąt kreślarski.
9) zasypka osuszająca, łojek.
13) powierzchnia pochyła.
15) nora.
18) bezinteresowne kierowanie się w swym
postępowaniu dobrem innych.
19) nosze dla zmarłych.
21) ciągnik.
22) obrońca doktryny.
23) harmonijka ustna.
24) raport, meldunek.
25) ssak o podziemnym trybie życia.
28) wywar z kości i mięsa z dodatkiem jarzyn.
29) wydanie opinii.
31) umiar.

Bezpłatny kurs florystyczny dla najmłodszych

Dzieci nauczą się układania bukietów
Znany florysta, Janusz Zabłocki zaprasza do swojej kwiaciarni przy ul. Dąbrowskiego 6 w
centrum Rumi na kurs dla młodych mieszańców Rumi, zatytułowany „Floryści dzieciom”.
Bezpłatne zajęcia w kwiaciarni dobędą się w środę 25 sierpnia o godz. 10.30, ale organizatorzy
proszą o wcześniejsze zgłoszenia uczestników.
Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel.: 604-497-898 lub we wspomnianej kwiaciarni w pawilonie usługowym przy ul. Dąbrowskiego 6.
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Ogłoszenia drobne
Sprzedam budę dla psa!
Cena do uzgodnienia.
Tel.: 604-535-491.
***
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

IMPREZY
Festyn wakacyjny

W najbliższą sobotę, 21
sierpnia o godzinie 16.00,
na scenie letniej w parku
przy ulicy Starowiejskiej,
przy Miejskim Domu Kultury, odbędzie się kolejna
impreza plenerowa – „Wakacyjny festyn”.
Organizatorzy tradycyjnie zadbali o wiele atrakcji.
Na uczestników zabawy
będą czekały stoiska z poczęstunkiem i napojami, a
także ciekawe konkursy.
Gwiazdą wieczoru będzie
gość specjalny – Stefano
Terrazzino, włoski tancerz
i piosenkarz, przebywający obecnie w Polsce, znany
między innymi z programu „Taniec z Gwiazdami”.

Wieczór teatralny

27 sierpnia, w piątek,
o godzinie 20.30 na scenie
plenerowej w parku przy

ulicy Filtrowej w Janowie będzie można obejrzeć
przedstawienie teatralne.
Teatr Nowy im. Witkacego
ze Słupska wystawi spektakl pod tytułem „Sceny
miłosne dla dorosłych”.
Więcej informacji u organizatora (Dom Kultury
SM „Janowo”) pod numerem telefonu: 58 671-82-93

Wakacje z tenisem

Nadal trwają letnie
treningi na rumskich kortach tenisowych TKKF
„Orzeł”. Dzieci i młodzież
może spróbować swoich
sił na boisku jeszcze 19 i
20 sierpnia, a także od 23
do 27 w godzinach 9.0014.00. Zajęcia są darmowe i odbywają się pod
okiem
profesjonalnych
trenerów. Mile widziani
są uczestnicy na każdym
poziomie
zaawansowania. Więcej informacji
pod numerem telefonu:
58 771-17 36.

ROZMAITOŚCI

Gazeta Rumska, nr 18 (60), 19 sierpnia 2010

Trasy rowerowe w okolicach Rumi

Wokół Długiej Góry
Trasa, długa na około 10 kilometrów prowadzi wokół wzniesienia osiągającego w najwyższym punkcie 130 m n.p.m. Wzniesienie to nosi nazwę Długa Góra
i znajduje się na terenie sąsiedniej Gdyni. Trasę, w zależności od tępa, można
przebyć w czasie ok. 2 godzin.
Ta wyprawa rowerowa
zaczyna się przy Urzędzie
Miasta Rumi. Ruszamy
chodnikiem, ulicą Sobieskiego w kierunku Gdyni.
Na wysokości przystanku
SKM Janowo przejeżdża-

my na drugą stronę (prawą), a przed „Karczmą
Zochlin”
wjeżdżamy na
parking leśny przy ul. Polnej. Pokonana do tej pory
odległość wynosi ok. 1,4
kilometra.

Przez las

Następnie wjeżdżamy do
lasu, początkowo mijając
jeszcze po prawej stronie
zabudowania miasta. Przez
kolejne półtora kilometra
poruszamy się szeroką, le-

śną drogą pod górę, aż dojeżdżamy do rozwidlenia
dróg. Przy dobrej pogodzie,
przed samym rozjazdem z
góry podziwiać można piękną panoramę gdyńską.
Skręciwszy w lewo, kontynuujemy jazdę w kierunku Pustek Cisowskich.

Rezerwat i osiedle

Po kolejnym odcinku o
długości ok. 1,4 km odbijamy od głównego traktu w
lewo ( kierując się na wprost
dojeżdżamy do ul. Chabrowej, a następnie w prawo
do rezerwatu przyrody „Cisowa”. Dalej, poruszamy się
skrajem lasu, mijając okazałe osiedle Zamek.
Dalej droga prowadzi
w kierunku hipermarketu
Tesco, który mijamy i skręcamy w lewo poruszając się
chodnikiem pomiędzy blokami a lasem. Jadąc wzdłuż
osiedla po prawej stronie
mijamy restaurację Mc Donald’s.

Na koniec z górki

Łagodną drogą prowadzącą wzdłuż zbocza
ruszamy pod górę, aż dojeżdżamy ponownie do
skrzyżowania
leśnych
dróg, na który byliśmy
jadąc do Pustek. Wracając mamy „z górki”, aż do
parkingu leśnego, więc ta
droga jest łatwa i przyjemna w przeciwieństwie do

początkowego trudniejszego odcinka biegnącego pod
górę.
Opracowała A. Odowska
Na podstawie mapy
rowerowej „Rumia i
okolice – trasy i ścieżki
rowerowe”,
sfinansowanej ze środków Samorządu Województwa
Pomorskiego.

Informacje z Powiatu Wejherowskiego
Przebieg uroczystości:

Powiatowo-Gminne Dożynki 2010
odbędą się we wsi Łebno
w gminie Szemud
w niedzielę 29 sierpnia 2010 roku

12.40 - zbiórka gości
13.00 - Msza Święta Dziękczynna Polowa na placu
dożynkowym przy Szkole Podstawowej w Łebnie,
ul. Szkolna 1,
14.05 - oficjalne otwarcie dożynek,
14.20 - przekazanie przez starostów dożynek chleba
dożynkowego
14.25 - przemówienie Starosty Wejherowskiego oraz
zaproszonych gości
15.00 - wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”
15.20 - koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Sierakowice
16.00 - wręczenie nagród laureatom konkursu
„Piękna Wieś”
16.10 - ogłoszenie wyników konkursu na „Najlepszy
Wieniec Dożynkowy w Powiecie Wejherowskim”
16.25 - pokaz grupy ratownictwa wysokościowego
PSP Gdynia
16.35 - koncert zespołu RASPUTIN - wyk. utwory „Boney M”
17.45 - występ Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„SIERAKOWICE”
18.25 - Kabaret Koła Gospodyń Wiejskich Leśno
18.45 - koncert muzyki DISCO POLO
19.55 - 24 00 wspólna zabawa przy muzyce zespołu „Rytm”
Starosta Wejherowski wraz z wójtem gminy Szemud i Komitetem Organizacyjnym serdecznie zapraszają mieszkańców całego powiatu na uroczystości i dożynkową zabawę.

Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4
Biuro Obsługi
Interesantów
Tel. 58 57-29-550
Fax. 58 57-29-555
Sekretariat
Tel. 58 57-29-400,401
Fax. 58 57-29-402
Wydział Rozwoju
i Programów
Europejskich
Tel. 58 57-29-451,452
Wydział Kultury i Spraw
Społecznych
Tel. 58 57-29-485,486,487
Fax. 58 57-29-488
Wydział Edukacji
Tel. 58 57-29-429,407,408
Fax. 58 57-29-409
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Na straganie w dzień targowy

Stragany na rumskim targowisku są kolorowe i bogate darami ogrodów, pól i sadów. Królową owoców w drugiej połowie lata jest z pewnością śliwka…

… chociaż niesłabnącą pozycją i popularnością cieszą się zawsze jabłka i gruszki.
Nie może ich zabraknąć na żadnym letnim stoisku.

Z jajkami trzeba ostrożnie…

Na placu targowym w pomorskim mieście nie powinno zabraknąć ryb, choćby wędzonych.

Na runku można kupić coś do ubrania, w sam raz na
lato. Pod warunkiem, że jest się córeczką tatusia…

Jagody i kurki to smakołyki prosto z lasu. Też pyszne!

Na balkon i do ogródka – różnokolorowe kwiaty cieszą się zainteresowaniem.

A to coś specjalnego – słodki i zdrowy miodek.

W środy i soboty, przez kilka godzin trwa na targowisku wielkie ważenie i pakowanie.
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