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Burmistrz chce kolejnego miliona złotych na SP nr 1

ROZMOWA TYGODNIA

Bądźmy ostrożni Czujemy się oszukani!
w czasie burzy – mówią rumscy radni
- Wyładowanie atmosferyczne to napięcie o wartości kilku milionów wolt,
znacznie silniejsze niż porażenie prądem. Ma wpływ
na akcję serca, a oparzenia
mogą być wielonarządowe.
Na pewno trzeba zachować
szczególną ostrożność, aby
uchronić się przed porażeniem pioruna - mówi st.
kpt Stanisław Baranowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej. – Gdy znajdziemy się na otwartej przestrzeni i nie mamy się gdzie
schować, najlepiej przykucnąć i w takiej pozycji przeczekać najgorsze wyładowa-

BURZA NAS
OSZCZĘDZIŁA
W niedzielę popołudniu nad powiatem
wejherowskim i puckim przeszła burza
gradowa. Na szczęście
Rumia ucierpiała najmniej. W Wejherowie i
Redzie doszło do zalań
i zniszczeń, m.in. karoserii samochodów.
str. 2

MELODIE
DŻUNGLI

nia atmosferyczne. Trzeba
też pozbyć się metalowych
przedmiotów, odłożyć wędkę czy rower. Natomiast w
samochodzie możemy czuć
się bezpieczni.
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30. rocznica Sierpnia’80

Delegaci z Rumi
w gdańskiej stoczni
Robotnicy ze strajkującej Fabryki Urządzeń
Okrętowych w Rumi byli w historycznej sali
BHP 30 sierpnia 1980 roku, podczas podpisywania Porozumień Sierpniowych. W tej samej
sali, która w miniony wtorek została uroczyście
otwarta po remoncie, w związku z obchodami
30 rocznicy Sierpnia’ 80.
- Byliśmy w gdańskiej
stoczni nie tylko w dniu
podpisania
porozumień.
Jako delegaci Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego jeździliśmy tam cały
czas, na zmiany, w dzień i
w nocy, tak, że zawsze był
w Gdańsku nasz przedstawiciel – wspomina Andrzej
Melcer, jeden z trzech delegatów FUO. – Przekazywaliśmy naszym kolegom
na bieżąco informacje. Nagrywaliśmy dyskusje i negocjacje, a potem odtwarzaliśmy te nagrania w Rumi.
Rumscy robotnicy zawozili m.in. swoje postulaty,
tak jak przedstawiciele innych zakładów. - Ukrywałem je pod ubraniem, żeby
nie znaleźli ich milicjanci.

DZIŚ W NUMERZE

Raz zatrzymała nas milicja, pytali, po co jedziemy
do Gdańska, czy mamy
jakieś dokumenty. Powiedzieliśmy, że zawozimy kolegom jedzenie, bo trochę
jedzenia przy sobie mieliśmy. Postraszyli nas, ale
wypuścili. Potem w stoczni
relacjonowałem to zdarzenie robotnikom i dziennikarzom, którzy przekazywali
informacje m.in. do radia
Wolna Europa. Byłem zdenerwowany, pamiętam, że
uspokajał mnie wtedy Lech
Wałęsa – dodaje A. Melcer.
W FUO od 15 do 30
sierpnia trwał strajk okupacyjny, w którym brało
udział ponad 400 osób.
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Podczas wakacji na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 ekipy budowlane miały wznieść nowy łącznik w stanie surowym. Na razie jest tam tylko wielka dziura, a wydatki na
inwestycję rosną w zadziwiającym tempie. Kosztowna inwestycja miała zamknąć się w kwocie 9 mln zł, a po dwóch
miesiącach od jej rozpoczęcia burmistrz Rumi chce, aby
radni przyznali na rozbudowę „jedynki” dodatkowy milion!
Projekt uchwały w tej
sprawie będzie rozpatrywany na dzisiejszej, pierwszej
po wakacjach sesji Rady
Miejskiej.
Wśród
wielu
zmian w tegorocznym budżecie, burmistrz Elżbieta
Rogala-Kończak proponuje zwiększenie wydatków na
inwestycję w SP nr 1 o milion złotych. Na wtorkowym
REKLAMA

posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej RM, większość członków negatywnie
zaopiniowała projekt wspomnianych zmian w budżecie.
- Czuję się oszukany,
bo burmistrz zapewniała,
że koszty rozbudowy nie
wzrosną – powiedział przewodniczący komisji Piotr
Zaradny.

To samo powtarzali
inni radni, m.in. członkowie Komisji Oświaty RM,
obradujący w zeszłym tygodniu. – Jesteśmy zaskoczeni zarówno powolnym
tempem prac przy ul. Kościelnej, jak też znaczącym
wzrostem kosztów inwestycji – stwierdził przewodniczący Andrzej Januszewski.
Na obu posiedzeniach
pytano, dlaczego wcześniej
nie przewidziano konieczności wzmocnienia starych
fundamentów oraz wydatków na nadzór budowlany? M.in. właśnie takie
przyczyny
zwiększenia
wydatków na rozbudowę
SP nr 1 podaje burmistrz.
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Kolorowe papugi
to tylko jeden z egzotycznych elementów
ciekawej wyprawy, o
której w naszym cyklu „Rumianie podróżują” opowiada Rafał
Słowikowski.
Tym
razem przedzierał się
przez wenezuelską
dżunglę.
str. 9

ORKAN
WYGRYWA
Grad goli i dobra
gra całego zespołu spowodowały, że
Orkan Rumia SSA
wyraźnie
pokonał
Błękitnych Stargard
Szczeciński odnosząc
pierwsze, jakże okazałe ligowe zwycięstwo.
str. 13
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Niebezpiecznie na drogach

Nawałnica przeszła nad powiatem wejherowskim

Pijani kierowcy Rumia ucierpiała najmniej

W ciągu ostatniego tygodnia w Rumi zatrzymano trójkę kierowców, którzy jechali pod wpływem
alkoholu.
W środę 18-letni kierowca został zatrzymany,
ponieważ jechał BMW w
stanie „po użyciu alkoholu”.
Nastolatek nie zachował
ostrożności, ściął przydrożny znak, a następnie wjechał w płot posesji na ulicy
Wrocławskiej.
W piątek zatrzymano
31-letniego
mieszkańca
Pucka, który jechał ulicą
Starowiejską mając 1 promil alkoholu we krwi. W
nocy z niedzieli na ponie-

działek policjanci z drogówki zatrzymali rumiankę,
która jechała ulicą Dąbrowskiego rowerem. Nie byłoby
w tym nic nagannego, gdyby nie to, że kobieta miała
we krwi 2 promile alkoholu.
Kierowcy, który prowadził samochód „po użyciu
alkoholu” grozi do 3 lat więzienia, a pozostałym dwóm
osobom, u których wynik
przekroczył 0,5 promila
grozi do 10 lat więzienia.
DG.

Bezpłatne badania

Znowu
mieliśmy
szczęście, ale sąsiednia
Reda już niekoniecznie,
podobnie Wejherowo.
W niedzielę popołudniu
z zachodu Polski przyszła
do nas burza gradowa - sięgnęła do Wejherowa, Redy
i Rumi. Po kilkunastu minutach padał już tylko
deszcz, ale to wystarczyło,
żeby pozostawić wgniecenia w samochodach i zalane, ulice. Niektóre z nich
zasypane białym gradem
wyglądały jak pokryte warstwą śniegu. Od kul gradu,
których średnice sięgały
kilku centymetrów, pękały
nawet szyby w autach. Na
terenie powiatu wejherow-

skiego strażacy interweniowali dziesiątki razy.
Na ulicy I Dywizji Wojska Polskiego wichura
powaliła drzewo, ale tego
dnia strażacy z Rumi głównie pomagali w sąsiednich
miejscowościach. - Przez
Rumię nawałnica przeszła
bokiem, ale rumska Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza działała w Redzie oraz
w okolicach Kazimierza
– mówi st. ogn. Jarosław
Górski z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
- W Redzie połamało gałęzie drzew, uszkodziło dachy i
zalało wiele posesje – informuje Janusz Molak, zastępca burmistrza miasta.

Strażacy z Rumi pojechali na ulicę Poniatowskiego, gdzie pomagali
przy zabezpieczeniu budynku i na Kazimierską,
gdzie przewracające się
drzewo zahaczyło o biegnącą nad jezdnią linię. Rumia
ucierpiała najmniej, również podczas wichury jaka
przeszła przez Pomorze tydzień temu. Wówczas zalało drogę pod wiaduktem na
ulicy Hutniczej i fragment
Pomorskiej.
- Tego dnia z ponad
czterdziestu wyjazdów do
różnych miejsc w powiecie wejherowskim prawie
trzydzieści było związanych z wypompowywaniem

wody z piwnic – mówi st.
ktp. Stanisław Baranowski z Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Wejherowie. W poniedziałek rano
u prezydenta tego miasta
odbyła się narada, podczas
której oceniano sytuację.
W Wejherowie woda zalała m.in. tunel pod torami oraz drogę krajową nr
6, gdzie przez chwilę nie
działała również sygnalizacja świetlna.
- Rannych nie było –
poinformował
Andrzej
Fedoruk z Inspektoratu
Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w
Wejherowie.
DG.

Wymagana dobra opinia i zdolność do służby

Praca w policji czeka
Rozpoczęły się bezpłatne
badania mammograficzne,
które potrwają do 7 września br. Przy hali MOSiR
w Rumi stoi mammobus.
Mogą się w nim badać panie w wieku od 50 do 69 lat,
które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat. Wcześniej należy
się zarejestrować pod numerami telefonu: 58 32576-02 lub 58 325-76 05.
Organizatorem akcji jest
Wojskowa Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska w
Gdyni. Badania wykonuje
wysoko
wyspecjalizowany personel z wieloletnim

doświadczeniem.
Wszyscy pracują na najnowszym sprzęcie medycznym.
Przed przystąpieniem do
badań, panie wypełniają specjalnie opracowane
ankiety, które zawierają
informacje
pozwalające
na dokonanie pełniejszej
oceny zdjęć przez lekarzy.
Panie powinny także mieć
przy sobie dowód osobisty.
Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji
(po dwie projekcje na każdą pierś). Wynik zostanie
przesłany pocztą na adres domowy, po około 14
dniach. 		
Baj.
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Wejherowski
garnizon czeka na chętnych
do służby w mundurze.
Dokumenty można składać nie tylko do policji,
ale również do wojska w
ramach Narodowych Sił
Rezerwowych.
Dla osób, które chcą
wstąpić w szeregi policji
wiek nie stanowi już ograniczenia. Liczy się nieposzlakowana opinia, niekaralność i „zdolność fizyczna
i psychiczna do służby w
formacjach
uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej”.

Najpierw do Gdańska

- Jeszcze niedawno górna
granica wiekowa wynosiła
35 lat, teraz starać może się
również osoba, która tę granicę przekroczyła, głównym
kryterium jest przejście
przez procedurę naboru i
badania lekarskie – mówi
podinspektor
Ireneusz
Szmurło, komendant komisariatu w Rumi.
Chętny, nawet jeśli chce
służyć w Rumi i tak musi
swoją drogę rozpocząć w
Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Gdańsku (ulica
Okopowa 15) i złożyć tam
podanie o przyjęcie do służby, wypełniony kwestionariusz osobowy, własnoręcznie napisany życiorys oraz
kserokopię
dokumentów
potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Przy sobie trzeba mieć
dowód osobisty oraz książeczkę wojskową. Potem
przyjdzie czas na zweryfikowanie danych, test wiedzy, sprawności fizycznej
oraz rozmowę z psychologiem i osławiony test psychologiczny.

Czym jest multiselect?

- To test sprawdzający
wiedzę i konstrukcję psychologiczną
kandydata
– tłumaczy podinspektor
Jan Kościuk, rzecznik
Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.
- Ma za zadanie dokładne
sprawdzenie, czy człowiek
starający się o wstąpienie
do policji jest do tego predysponowany.
Kandydat, który przeszedł przez rekrutację składa w macierzystej jednostce ślubowanie, a wyjeżdża

na pół roku na szkolenie.
- Zapoznaje się z podstawami tego, z czym wiąże się
praca w policji, a więc uczy
się prawa, przepisów policyjnych i procedur, z którymi będzie miał na co dzień
do czynienia. Odbywają się
również zajęcia fizyczne –
opowiada podinspektor Kościuk.
Przez pół roku funkcjonariusz otrzymuje około
1400 zł brutto wynagrodzenia, a w momencie rozpoczęcia służby dostaje tyle
„na rękę”.

Chciałbym do Rumi...

Mimo że jednostek na
Pomorzu jest kilkanaście,
nie ma gwarancji, że nowy
policjant trafi dokładnie do
wybranej miejscowości.
- W dokumentach, które się składa jest rubryka,
gdzie zamieszcza się infor-

mację do jakiej jednostki
chciałoby się trafić, ale to
zależy jeszcze od wakatów
w danym miejscu – mówi
podinspektor Szmurło.
Dla osób, którym służba w policji niekoniecznie
odpowiada, etaty czekają
także w Narodowych Siłach Rezerwowych. Żołnierze NSR większość czasu
będą w cywilu.
- Taka właśnie jest idea
NSR: pracuje się normalnie, ale jest się pod telefonem – mówi komendant
WKU w Wejherowie ppłk
Ireneusz Żarkowski.
W Rumi żadna jednostka nie stacjonuje, ale
ochotnikami zainteresowane jest Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego i Dowodzenia MW w Wejherowie.
DG.
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Rozbudowa się opóźnia, a wydatki gwałtownie rosną

Kolejny milion na szkołę
W czerwcu br., po burzliwych dyskusjach, sporach i protestach rodziców,
Rada Miejska Rumi zgodziła się na kosztowną oraz zaplanowaną z dużym rozmachem rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1. Mimo wątpliwości radnych, że
inwestycja pochłonie zbyt dużą część gminnego budżetu burmistrz zapewniła,
że „wystarczy” 9 mln zł. Tymczasem już po dwóch miesiącach od rozpoczęcia
rozbudowy Elżbieta Rogala-Kończak twierdzi, że „w związku z wystąpieniem
nieprzewidzianych okoliczności i robót dodatkowych” trzeba zwiększyć tegoroczne wydatki o dodatkowy milion złotych!
Radni, którzy po wakacyjnej przerwie spotkali się
na posiedzeniach komisji
Rady Miejskiej nie kryli
zaskoczenia i w większości
oburzenia tym wnioskiem.
Radni są też niezadowoleni z tempa prowadzonych
robót.

Miało być pięknie…

Przypomnijmy, że powstający w „jedynce” łącznik ma przede wszystkim
zapobiec
przechodzeniu
dzieci przez boisko w czasie chłodu i deszczu, ale też
poprawić warunki funkcjonowania placówki. W dwupiętrowym łączniku, o kubaturze większej niż stary
budynek szkoły, znajdą się
pomieszczenia szatni i administracji, klasy lekcyjne
i biblioteka.
Zgodnie z harmonogramem prac, podczas wakacji łącznik miał być wznie-

siony w stanie surowym
otwartym, ale na razie na
placu budowy widać potężne i na pewne bardzo surowe wykopy.

… a na razie
będzie gorzej

Wprawdzie
dyrektor
szkoły zapewnia, że dzięki
odpowiedniej opiece i organizacji zajęć, dzieci nie
będą narażone na związane
z budową niebezpieczeństwo, ale wiadomo już, że
przynajmniej przez kilka
miesięcy będą uczyć się nie
w dwóch – jak dotąd – ale
aż w trzech osobnych obiektach.
Główny budynek szkoły
został bowiem podzielony
na dwie części, poprzez wyburzenie części korytarza
w miejscu, gdzie zostanie
dobudowany nowy łącznik.
Uczniów i nauczycieli czekają zatem jeszcze częst-

sze wędrówki przez boisko,
tym bardziej, że w jednym
z budynków nie ma nawet
toalet.

Ekshumacje, nadzory
i kruche fundamenty

Na wtorkowym posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej RM, większość
członków negatywnie zaopiniowała projekt zmian w
budżecie. Najpierw jednak
radni pytali Elżbietę Rogalę-Kończak, dlaczego koszty
inwestycji tak bardzo wzrosły. Burmistrz twierdzi, że
powody są trzy.
Po pierwsze, na terenie
budowy znaleziono sporą
liczbę ludzkich szczątków,
co wymagało ekshumacji i
zorganizowania pochówku
za ok. 70 tys. zł łącznie. Po
drugie dodatkowe 180 tys.
zł trzeba wydać na nadzory autorskie i inwestorskie,
natomiast największą część

dodatkowych kosztów zajmują wydatki na wzmocnienie fundamentów. Za realizację tego zadanie trzeba
zapłacić
specjalistycznej
firmie ok. 700 tys. zł.

Nikt nie mógł
przewidzieć?

Radnych nie przekonywały argumenty burmistrza.
- Mam wrażenie, że zostaliśmy oszukani, bo burmistrz informowała, że
inwestycja będzie realizowana jak najtaniej, że wykonawca zszedł z kosztów
i ostatecznie wydamy na
rozbudowę niecałe osiem
milionów – mówił radny
Janusz Wolański, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
Radni pytali, dlaczego
wcześniej nie przewidziano konieczności wzmocnienia starych fundamentów
oraz wydatków na nadzór
budowlany? Zwłaszcza, że
podobno inwestycja została przygotowana starannie
i profesjonalnie, a dokumentacja była gotowa dużo

Na sesji o bezpieczeństwie

Na sesji Rad Miejskiej, która odbędzie się w czwartek, 26 sierpnia o godz. 13.00 w
sali obrad Urzędu Miasta zaplanowano również wiele innych tematów obrad. Głównym
tematem będzie bezpieczeństwo w mieście, a radni i goście wysłuchają sprawozdań z
działalności policji, starzy pożarnej i straży miejskiej. Burmistrz Rumi przedstawi także informację na temat wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.
Obrady są otwarte dla zainteresowanych mieszkańców miasta.

wcześniej. Te pytania pozostały jednak bez odpowiedzi, podobnie jak pytanie
o koszty dokumentacji inwestycji. – Nie pamiętamy
wszystkich liczb, odpowiemy po sprawdzeniu dokumentów – odpowiadała radnym burmistrz Rumi.

Decyzje zapadną
podczas obrad

- Na czerwcowej sesji informowano nas, że z
początkiem nowego roku
szkolnego inwestycja będzie
wykonana w stanie surowym, a my jesteśmy jeszcze
głęboko w ziemi – stwierdził
Witold Reclaf, przewodniczący Rady Miejskiej.

- Budowa rozpoczęła się
z opóźnieniem, a poza tym
prace zostały spowolnione
przez konieczność zabezpieczenia i wydobycia znalezionych szczątków – tłumaczył Ryszard Grychtoł,
zastępca burmistrza, dodając, że wzmacnianie fundamentów, prowadzone na
przełomie lipca i sierpnia
wymagało odczekania, aż
mury wyschną. Są już wykonane ławy, przywieziono
pierwsze prefabrykaty.
Na dzisiejszej sesji Rady
Miejskiej zapadnie decyzja
o przyjęciu lub nie proponowanych zmian w budżecie.
A. Kuczmarska

Trudne warunki

Czuję się oszukany

Dodatkowe koszty

- Jestem zbulwersowany
sytuacją w tej szkole i warunkami, w których zacznie
się tam rok szkolny. Na nasze zarzuty o pogorszeniu
bezpieczeństwa dzieci burmistrz stwierdziła, że skoro
przechodziły przez boisko
przez tyle lat, to wytrzymają jeszcze kilka miesięcy.

- Czuję się oszukany,
ponieważ burmistrz zapewniała nas w czerwcu,
że niemałe przecież środki,
przeznaczone na rozbudowę to ostateczne koszty inwestycji.
Okazuje się, że pani nie
była z nami szczera i celowo
wprowadziła nas w błąd.

- Proszę nie mówić, że
pana oszukałam, bo w każdej inwestycji mogą pojawić
się dodatkowe koszty.
Nikt nie był w stanie
wcześniej określić kosztów
wzmocnienia
fundamentów, a prace te są wykonywane nowoczesną i najlepszą metodą.

Andrzej Januszewski
przewodniczący
Komisji Oświaty RM

O przyczynach zwiększenia kosztów budowy dyskutowano na posiedzeniu
Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej.

Na plac budowy przywożone są gotowe konstrukcje.

Piotr Zaradny
przewodniczący Komisji
Finansowo-Budżetowej RM

Elżbieta Rogala-Kończak
Burmistrz Rumi

3

MIASTO I MIESZKAŃCY

Z pistoletem przy skroni
Kolejny raz wyszło tak, jak zawsze w rumskich sprawach.
Miała być inwestycja skromna, ale użyteczna dla dzieci. Był
płacz i lamenty nad cierpiącymi maluchami, chorującymi
już po opuszczeniu szkolnych murów, stojącymi na chłodzie
i deszczu w kolejce po obiad albo kanapkę i mleko. Swoją
„obywatelską” siłę przekonywania prezentowali rodzice z
transparentami, dzieciaki wiszące na płotach i manipulujący
dziennikarz telewizyjny, robiący cyrkowe popisy. Były pikiety,
spory i wyzwiska. Wreszcie większość radnych powiedziała
TAK.
W przypadku SP nr 1 okazało się bowiem, że będzie to gigantomania na niespotykaną skalę. Budynek łącznika będzie
większy niż główny budynek szkoły, do tego w przyszłości sala
sportowa i zaplecze. Całość będzie kosztować niewiele mniej
niż hala sportowa MOSiR, która znajduje się kilka metrów od
szkoły i bardzo chętnie udostępni obiekt na zajęcia sportowe.
Na początku burmistrz przekonywała o dobrych intencjach, żaliła się, prosiła, zapewniała, a nawet roniła krokodyle
łzy. A później „łubudu w łeb” i „strzelanie” do radnych. Do tej
pory słychać jeszcze radosny pisk rozochoconej protestacyjnym szaleństwem publiczności.
Nie wiem tylko, czy to wymuszone „TAK” nie powiedziano
na zgubę miasta i samych radnych. Lekką ręką z budżetu na
megalomański projekt wywalono 9 milionów złotych. Kpina
na skalę „republiki bananowej”, kiedy zagrożone finansowo
miasto, z powody nacisków społecznych, buduje za ogromne
pieniądze obiekt całkowicie przekraczający potrzeby i możliwości.
Przecież nikt z ludzi o zdrowych zmysłach nie będzie kupował Mercedesa klasy S jeżeli wie, że do końca miesiąca jego
rodzina nie przeżyje. Chyba, że jest szarlatanem, szaleńcem lub
działa na zgubę swoich najbliższych.
Dla mieszkańców Rumi sytuacja w jakiej znajduje się
miasto jest nie do przyjęcia tym bardziej, że wielu inwestycji
drogowych i innych z powodu błędów i zaniechań, nie da się
zrealizować. Również z powodu braku pieniędzy.
A teraz już wiadomo że burmistrz zażądała kolejnego miliona na rozbudowę szkoły nr 1. Tylko skąd je wziąć? Argumenty
popierające żądanie są mniej istotne, bo największą głupotę
można uzasadnić. Chodzi wszak o zasady i metody działania
władzy, kompromitujące nasz samorząd i zasady demokracji.
Czy tylko niedociągnięciami można nazwać braki w przygotowaniu kolejnej inwestycji?
Niespodziewane odkrycie szkieletów nie ma tu znaczenia, bo koszt ekshumacji i pochówku jest niewielki, ale brak
podstawowej wiedzy o potrzebie nadzorów autorskich i inwestorskich, wzmocnieniu starych fundamentów i dodatkowych
robotach jest porażająca. Każdy „budowlaniec” i inwestor
taką wiedzę ma, a ten specjalista urzędowy powinien mieć
obowiązkowo. Niekompetencja to mało powiedziane.
Tymczasem jak w wielu wcześniejszych przypadkach radni
zostali oszukani, powiedziano byle co, aby sprawę przepchnąć.
Kolejny raz zostali postawieni pod ścianą.
Stojąc na czele miasta nie można być „szarlatanem”, tylko
kompetentnym i dobrym gospodarzem.
Jak mówi przysłowie: „Baba z wozu, koniom lżej”. Oby!
Kibic

REKLAMA
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Tablice z herbem na rondzie Marszałka M. Płażyńskiego

Estetyczne oznakowanie
- Bardzo dziękuję pani
burmistrz za nowe tablice
na rondzie Marszałka Płażyńskiego – powiedział na
spotkaniu w urzędzie Piotr
Zaradny, przewodniczący
Komisji
Finansowo-Budżetowej RM. – Tablice są
estetyczne i ładne, a herb
miasta sprawia, ze nikt z
przejeżdżających nie może
się pomylić i wie na pewno, że znajduje się w Rumi.
Apeluję o to, by takie samo
oznakowanie pojawiało się
w innych miejscach w mieście.
- To jest przecież realizacja pańskiego wniosku
– odpowiedziała radnemu
burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak.
Z pewnością tablice z nazwą ronda i herbem Rumi,
które pojawiły się tego lata
na rondzie przy ul. Dębogórskiej, są w tym miejscu
odpowiednie. Kto ich nie
widział osobiście, może
przyjrzeć się naszemu zdjęciu.		
AK.

Fot. A. Kuczmarska

Wątpliwości zostaną wyjaśnione przez burmistrza

Czy urząd korzysta z nieaktualnych map?
Kilka dni temu, na posiedzeniu Komisji Polityki
Gospodarczej i Rozwoju
Przestrzennego Rady Miejskiej, jedna z mieszkanek
Rumi zarzuciła pracownikom Urzędu Miasta korzystanie z nieaktualnych
map.
– Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przygotowywane są
na nieaktualnych mapach
– twierdzi Stanisława
Witkowska, która zwróciła uwagę urzędników i

radnych na ten problem.
Kilka dni wcześniej, w
dużej sali Urzędu Miasta
w Rumi był wyłożony do
wglądu i omawiany na specjalnym spotkaniu miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Janowa. W
tym spotkaniu uczestniczyła Stanisława Witkowska,
która mieszka na osiedlu
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Janowo”. Gdy przyjrzała
się planom, a dokładnie
mapie własności terenu
zauważyła, że kolorem po-

marańczowym zaznaczono
m.in. obszar w rejonie ulicy
Poznańskiej.
- Zapytałam, co oznacza ten kolor, a pracownik
urzędu wyjaśnił, że jest
to użytkowanie wieczyste
spółdzielni mieszkaniowej
– mówi S. Witkowska. –
Zauważyłam, że na pomarańczowo zaznaczono m.in.
teren pod budynkami, które
od 2004 roku są wykupione
na własność przez spółdzielnię „Janowo” (z 97-procentową bonifikatą).

Współwłaścicielami
terenu pod blokami są
mieszkańcy bloków przy
ul. Poznańskiej, którzy się
uwłaszczyli.
Radny Piotr Zaradny,
członek wspomnianej komisji stwierdził, że informacje mieszkanki należy jak
najszybciej sprawdzić. Do
wyjaśnienia sprawy radni
zobowiązali obecną na posiedzeniu Komisji Gospodarczej burmistrz Elżbietę
Rogalę-Kończak.
AK

Nie odbierzemy mieszkańcom ogródków – zapewnia burmistrz

Problem dotyczy brudnych komórek
Podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji Polityki
Gospodarczej i Rozwoju
Przestrzennego Rady Miejskiej, jej członkowie mówili
m.in. o bieżących bolączkach mieszkańców miasta.
Jarosław
Muszyński,
wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej, poinformował, że
mieszkańcy ul. Kombatantów w Zagórzu skarżą się,
że Urząd Miasta chce ich
pozbawić
przydomowych
ogródków.

- Mieszkańcy osiedla
mówili mi, że burmistrz
zamierza wypowiedzieć im
dzierżawę ogródków, które
mają obok domów – stwierdził radny J. Muszyński. –
W ogródkach rosną kwiaty,
niektórzy mieszkańcy lubią
tam posiedzieć przy dobrej
pogodzie i nie chcą pozbyć
się tej przyjemności.
- To nieprawda, nie
mamy zamiaru likwidować
ogródków, chodzi nam o
szopki, tak zwane szałerki,

w których podobno panuje
bałagan i brud, chodzą tam
szczury – odpowiedziała
Elżbieta
Rogala-Kończak. – Usiłujemy zrobić
na tym osiedlu porządek,
ale nikt nie chce pozbawiać
mieszkańców
możliwości
korzystania z terenów zielonych.
Wśród innych poruszanych przez radnych spraw
mówiono o potrzebie utwardzenia, choćby płytami ul.
Wałowej, ale burmistrz

poinformowała, że płyt nie
ma, a ostatnie zostały wykorzystane na ul. Kasztanowej.
Rozmawiano również o
sporych rozmiarów dziurach na ulicach Towarowej
i Cegielnianej. Burmistrz
R. Grychtoł przypomniał,
że w tym roku rozpocznie
się budowa tej drogi i nie
ma sensu tymczasowo jej
utwardzać. Na początku
lata droga została wyrównana.		
AK.

INWESTYCJE
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W Galerii Rumia powstaje kino

Budowa na dachu

Potężny dźwig, unoszący swoje ramię nad centrum handlowym przy ul. Sobieskiego,
przypomina mieszkańcom Rumi i przejeżdżającym przez miasto mieszkańcom sąsiednich miejscowości o budowie kina. Zresztą na wspomnianym dźwigu zawieszono baner
z napisem Multikino, więc nikt nie ma wątpliwości, co to za inwestycja.
Uroczyste wmurowanie
kamienia węgielnego kino
odbyło się na początku lata
na zielonym dachu Galerii,
tworzącym obszerny taras.
Inwestycja, zapoczątkowa-

na podpisaniem umowy
przez firmę Polimeni i największego w Polsce operatora kinowego, Multikino.
Dach obiektu zostanie
nadbudowany, a w nowym

obiekcie powstanie pięć
sal kinowych z miejscami
dla ponad 850 osób. Będą
one wyposażone w najnowocześniejsze projektory,
również do wyświetlania

Tak będzie wyglądało wnętrze Multikina w Rumi.

filmów w trójwymiarze.
Cześć poziomu + 1
Galerii zostanie z kolei
przekształcona we foyer
przyszłego kina z kasami,
kawiarniami i barami.
Generalny wykonawca
projektu, spółka Megaron
Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe obiecał zrealizować inwestycję do końca października tego roku,
ale wtedy przyjdzie czas
na urządzenie i wyposażenie wnętrz. Kino zostanie
otwarte
prawdopodobnie
pod koniec tego lub na początku przyszłego roku.
Zaprezentowano już wizualizację wnętrza przyszłego kina, które będzie
utrzymane w stylistyce
charakterystycznej dla innych obiektów Multikina,
harmonizując przy tym z
założeniami
architektonicznymi Galerii Rumia.

Poteżny dźwig przypomina, ze na dachu Galerii powstaje nowy obiekt.

Czarne ściany będą doskonałym tłem dla zdobiących
je zdjęć, a czekoladowe i

beżowe dodatki nawiążą do
wykończeń dotychczas stosowanych w Galerii. AK.

Rozpoczęła się budowa ulicy Częstochowskiej i Łąkowej

To wciąż za mało – mówią radni
Rozpoczęła się budowa ul. Częstochowskiej wraz z przebudową
skrzyżowania tej ulicy z ulicami Pomorską i Gdańską. W ramach
tej inwestycji, dofinansowanej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, wyremontowana zostanie nawierzchnia
ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Łokietka.
Wprawdzie tego przedsięwzięcia nie było w tegorocznym programie budowy dróg w Rumi, ale na
wniosek burmistrz radni
zgodzili się na realizację inwestycji ze względu
na możliwość uzyskania
pieniędzy z tzw. schetynówek. Kwota dofinansowania wynosi 935 tys. zł.

Dodatkowego
wsparcia
udzieliło też Starostwo
Powiatowe w Wejherowie, przeznaczając na tę
inwestycję 100 tys. zł.
W związku z rozpoczęciem
prac w tej części Janowa,
kierowcy muszą liczyć się
z utrudnieniami w ruchu.
Rozpoczęto
również
pierwszy etap budowy ul.

Na nową nawierzchnię czeka ul. Łąkowa na Szmelcie.

Łąkowej. Pięknie położona na Szmelcie droga
była dotąd częściowo wyłożona płytami jumbo, ale
przez trwające tam budowy domów, zwłaszcza
osiedla budynków wielorodzinnych, płyty te zostały
znacznie zniszczone przez
ciężki sprzęt. Ta inwestycja jest współfinansowana przez mieszkańców
oraz przez Nadleśnictwo
Gdańsk.
Na razie budowany będzie odcinek ulicy od ul.
Kamiennej do Osiedla Sosny, a prace zaplanowano
do połowy października br.
Najpierw powstanie kanalizacja deszczowa, a potem
nawierzchnia jezdni i chodnik z jednej strony drogi.
Wykonawcą inwestycji została firma „Arka–Bud”, a
całkowity koszt wynosi ponad milion złotych. Ponad

W ostatnich dniach rozpoczęto budowę ul. Częstochowskiej w Janowie.

130 tys. zł, czyli 15 proc.
kosztów inwestycji finansują mieszkańcy ulicy
Łąkowej, w ramach tzw.
inicjatyw
społecznych
(dzięki temu rozpoczęto
budowę tej drogi), a 30
tys. zł dorzuciło Nadleśnictwo.
Baj.

Inne drogi czekają

Na ostatnim posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej jej członkowie zarzucali burmistrz E.
Rogali-Kończak, że nie realizuje zapisanych w budżecie
dróg. Przewodniczący RM W. Reclaf stwierdził, że wykonanie tegorocznych inwestycji drogowych w mieście
jest bardzo niskie, zaledwie na poziomie 10 procent planowanych inwestycji, a tego rodzaju przedsięwzięcia są
odkładane i ograniczane, kiedy potrzebne są pieniądze
na inne cele.
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FUO strajkowało tak jak stocznie

Rumscy robotnicy w słynnej sali BHP
Dwa dni temu, 24 sierpnia została otwarta po remoncie
i adaptacji na cele wystawowe historyczna sala BHP na terenie Stoczni Gdańskiej. Ta sama, w której dokładnie 30 lat
temu podpisywano Porozumienia Sierpniowe. W zatłoczonej sali byli m.in. robotnicy z Rumi, przedstawiciele strajkującej Fabryki Urządzeń Okrętowych, Andrzej Melcer
i Stefan Samson.
Trzy tygodnie temu, w wydaniu „Gazety Rumskiej” poprzedzającym obchody 30-lecia „Solidarności” w naszym
mieście przypominaliśmy wydarzenia, które miały miejsce
w Rumi w 1980 roku. W największym zakładzie - Fabryce Urządzeń Okrętowych 15
sierpnia rozpoczął się strajk.
- My, robotnicy przebywaliśmy na terenie zakładu, a
nasze rodziny przychodziły
pod bramę. Tak, jak to było w
stoczniach – wspominał Stanisław Freitag, przewodniczący komisji zakładowej „Solidarności” w rumskiej FUO.
Andrzej Melcer i Stefan
Samson, obaj do dziś mieszkający w Rumi, weszli w

skład sześcioosobowego komitetu strajkowego. To oni później reprezentowali Rumię w
sali BHP w Stoczni Gdańskiej
im. Lenina, kiedy podpisywano słynne Porozumienia
Sierpniowe. Zostali delegatami rumskiej fabryki do Międzyzakładowego
Komitetu
Strajkowego w Gdańsku.
- Do stoczni w Gdańsku jeździliśmy cały czas, na zmiany,
w dzień i w nocy, tak, ze zawsze był tam nasz przedstawiciel – wspomina Andrzej Melcer. - Oprócz mnie i Stefana
Samsona, do Gdańska jeździł
jeszcze jeden delegat z FUO,
mieszkaniec Wejherowa. Zawoziliśmy m.in. nasze postulaty, uzgodnione z załogą.

Ukrywałem je pod ubraniem,
żeby nie znaleźli ich w razie
zatrzymania milicjanci. Raz
zatrzymała nas milicja. Pytali, po co jedziemy do stoczni,
czy mamy jakieś dokumenty?
Powiedzieliśmy, że zawozimy
kolegom jedzenie, bo trochę
jedzenia przy sobie mieliśmy.
Postraszyli nas, ale postulatów nie znaleźli. W stoczni
relacjonowałem to zdarzenie
robotnikom i dziennikarzom,
mówiono o tym nawet w radiu
Wolna Europa.
Niektórzy pewnie obawiali
się działalności w niezależnych związkach, bo było to
niebezpieczne. Nikt nie wiedział, czy strajki nie zostaną
spacyfikowane, a ich uczest-

Pracownicy największego przedsiębiorstwa w Rumi strajkowali, podobnie jak
załogi wielu innych zakładów. Na terenie FUO codziennie odbywały się msze
święte.
nicy ukarani. Trzeba było odwagi, determinacji i ryzyka.
Mimo to, większość z ponad
pięciusetosobowej
załogi

FUO pozostała w zakładzie.
Do domu poszły tylko prawie
wszystkie kobiety i niewielka
część mężczyzn.

Pomóżmy im wrócić do ojczyzny

Czekają tysiące rodaków
O projekcie nowej ustawy repatriacyjnej, którą
po śmierci ojca chce złożyć w kancelarii Sejmu Jakub Płażyński pisaliśmy przed tygodniem. Przypominamy, że w naszej redakcji można podpisać się
na liście osób, popierających tę inicjatywę ustawodawczą. Można też dokonać tego poprzez internet,
wchodząc na stronę www.repatriacja.org.pl.
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 Marszałka pod Smoleńskiem, Komitetowi
przewodniczy Jakub Płażyński. Podpisy, a potrzeba ich w sumie sto tysięcy zbierane są na terenie na terenie całej Polski.
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. 9.0016.00, do dnia 13 września br. 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
W okresie ostatnich 17 lat do Polski przyjechało (przeważnie na własny koszt) około 6 tysięcy polskich repatriantów,
głównie z Ukrainy, Białorusi i Litwy, ale na powrót do Polski
czeka jeszcze 2500 osób.
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Strajkujący wytrwali do końca, czyli do 30 sierpnia 1980 roku.
I wtedy stres i zmęczenie zastąpiła wielka radość i satysfakcja. AK.

Po powodzi

POMOC DLA

BOGATYNI

Patryk Stefaniak, członek sztabu kryzysowego w
Bogatyni prosi o pomoc.
Po katakliźmie jaki
przeszedł nad Bogatynią
pozostał ogrom zniszczeń
i nieszczęść wielu rodzin.
Pomoc, jak zwyczajowo
bywa w naszym kraju omija zwykłe rodzinne gospodarstwa, osoby prywatne,
które w wyniku powodzi
straciły często cały majątek.
Mieszkańcy własnymi rękami odbudowują miasto ze
zgliszczy, ale potrzebuję wielu bardzo prostych narzędzi i
środków czystości.
Pilnie potrzebne są: łopaty, taczki, rękawice gumowe, rękawice robocze,
ubrania robocze, wiadra,
miski, szpadle, szmaty,
skarpety, buty robocze,
buty
gumowe,
miotły
uliczne oraz domowe a
także środki dezynfekcji i
czystości.
Każda pomoc jest
ważna. Kontakt:
Patryk Stefaniak - tel. 501
139 405
Wpłaty
pieniężne:
Bank PKO BP Oddział
Bogatynia, nr. konta:
16 1020 2137 0000
9702 0038 3786
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Na razie zapowiedzi, a we wrześniu programy

TV Cassubia
już nadaje

ROZMOWA TYGODNIA

W czasie burzy nie wolno kryć się
pod drzewem ani kłaść na ziemi

Rozmowa ze starszym kapitanem
Stanisławem Baranowskim, naczelniTwoja Telewizja Morska ma konku- kiem Wydziału Operacyjno-Szkoleniorencję. Od początku sierpnia ruszyła wego Komendy Powiatowej Państwotelewizja CSB TV, która również jest wej Straży Pożarnej w Wejherowie
regionalną telewizją o charakterze in- Gwałtowne burze powinniśmy przebywać w
formacyjno-rozrywkowym.
Nową telewizję, której
nazwa stanowi skrót od
słowa Cassubia, można odbierać za pośrednictwem
anten satelitarnych, po
indywidualnym
wybraniu kanału na dekoderach
Polsatu Cyfrowego oraz
ogólnodostępnych tunerów
FTA. Niebawem stacja
ma być dostępna w ofercie
platformy cyfrowej TP SA.
Orange oraz w sieciach kablowych.
Raczkująca
telewizja
skupia się na zapowiedziach przygotowywanych
programów, choć od kilku miesięcy jej reporterzy
bywali na ważniejszych
wydarzeniach w naszym
regionie. Od września stacja chce prezentować kilka
godzin własnego programu
każdego dnia.
Media Kaszebe, właściciel nowej stacji zapowiada, że CSB TV będzie
regionalną telewizją o charakterze informacyjno-rozrywkowym i „pierwszą w
Polsce stacją dwujęzyczną,
nadającą programy w języku polskim i kaszubskim”.
Ramówkę docelowo wypełnią programy informacyjne, poradnikowe oraz

związane z tematyką morską (nadawca liczy, że prezentowanie spraw związanych z Morzem Bałtyckim
przyciągnie także widzów
spoza Pomorza).
Zespół redakcyjny nowej
telewizji opiera się głównie
na dziennikarzach Radia
Kaszebe, które należy do
tego samego właściciela.
Dziennikarze będą konkurencją dla działającej od
1998 roku w Wejherowie
Twojej Telewizji Morskiej,
która wiadomości emituje
już pięć razy w tygodniu
(przez ostatnie lata częstotliwość nadawania serwisów była stopniowo zwiększana). TTM przekazuje
informacje z Kaszub, jak i
Trójmiasta, a jej program
można oglądać na terenie
powiatu wejherowskiego i
puckiego.
Doścignięcie
TTM-u
będzie dla CSBTV wyzwaniem. Radio Kaszebe
odniosło sukces, ponieważ
w ciągu sześciu lat zajęło pierwsze miejsce pod
względem
słuchalności
wśród lokalnych stacji radiowych w województwie
pomorskim.
DG.

Będzie kamera

REKLAMA

są ostatnio częstym zjawiskiem, a wielu z nas
nie wie, jak się zachować w czasie wyładowań atmosferycznych.
Jedni
obawiają
się
gromów, inni lekceważą niebezpieczeństwo.
Czy uderzenie pioruna
jest podobne do porażenia prądem?
- Wyładowanie atmosferyczne jest to napięcie
o wartości kilku milionów
wolt, więc jest znacznie silniejsze niż porażenie prądem. Ma wpływ na akcję
serca, a oparzenia mogą
być wielonarządowe. Na
pewno trzeba zachować
szczególną ostrożność, aby
uchronić się przed porażeniem piorunem. Nie można lekceważyć zagrożenia.
- Czy piorunochron
na budynku w pełni
gwarantuje
bezpieczeństwo?
- Jeśli instalacja jest
sprawna, była odpowiednio konserwowana, przeszła przegląd, to jest duże
prawdopodobieństwo, że
nas uchroni.
- A co jeśli jesteśmy
na otwartej przestrzeni; jedziemy na rowerze
albo płyniemy łódką?
- W czasie burzy nie

wodzie, na jakichś małych
łódkach.
Niebezpieczne
jest również poruszanie
się podczas burzy na rowerze. Gdy burza złapie nas
w czasie jazdy rowerem na
otwartej przestrzeni i nie
mamy możliwości schowania się w jakimś budynku
czy pomieszczeniu, należy
przykucnąć i tak przeczekać aż wyładowania
przejdą. Nie powinniśmy
jednak chować się pod
drzewami, ani kłaść się na
ziemi.
- Co nam grozi, jeśli
będziemy chować się
pod drzewem?
- Drzewa są obiektami,
które ściągają pioruny.
Jeśli jesteśmy na otwartym terenie, a w pobliżu
nie ma żadnych zabudowań tylko drzewa, należy
przykucnąć i w tej pozycji
odczekać aż największe
wyładowania się skończą.
- Czy jazda samochodem jest w takich sytuacjach pogodowych
niebezpieczna?
- W samochodzie jesteśmy bezpieczni. Jest to
środek transportu, który nas chroni przed burzą. Nawet jeżeli stoimy
w miejscu, to nie należy
opuszczać samochodu.

- Wiele lat temu w
Rumi była głośna sprawa mężczyzny, który
zginął rażony piorunem w czasie pracy
na polu. Podobno stał
na metalowej obręczy
koła...
- W czasie burzy należy pozbyć się wszystkich
metalowych przedmiotów,
które mamy przy sobie,
jeśli oczywiście jest to
możliwe, odejść od tych
metalowych
urządzeń,
ponieważ one przyciągają
wyładowania elektryczne.
Z pewnością nie należy
też używać w czasie burzy takich przedmiotów,
jak wędki albo kije golfowe. Najlepiej jest również
wyłączyć telefony komórkowe.
- Telewizor i komputer również?
- Są dostępne listwy z

zabezpieczeniami
przeciwprzepięciowymi, więc
jest to kwestia dość indywidualna, ale moim zdaniem dobrze jest odłączyć
taki sprzęt od zasilania i
poczekać, aż największa
burza minie.
- Chyba że zabezpieczyliśmy się przed skokami napięcia.
- To są tylko urządzenia, więc też są czasami zawodne. Generalnie
sprzęt powinno się wyłączać, ponieważ piorun niesie bardzo wysokie napięcie i jeśli „pójdzie w sieć”,
to zabezpieczenia mogą
nie wytrzymać.
- Nawet jeśli będziemy mieć UPS-a?
- Urządzenie podtrzymuje napięcie, ale jest tak
samo podłączone do zasilania.
- Dziękuję za rozmowę.

Na nowym rondzie
im. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego w Rumi
zostanie
zamontowana
kamera. Koszt inwestycji
wyniesie 37 tys. zł.
Na posiedzeniu Komisji
Finansowo-Budżetowej RM
przewodniczący Witold Reclaf dziwił się, że wydatek na
ten cel jest tak duży, ale burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak tłumaczyła, że kolejne
kamery i ich zamontowanie
zwykle tyle kosztują. Ta będzie prawdopodobnie nieco
droższa od poprzednich, ponieważ jest to sprzęt najnowszej generacji.
- Staramy się kupować
najlepsze urządzenia, aby jak
najdłużej służyły miastu – wyjaśniła burmistrz Rumi. AK.
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Sztuka układania bukietów

W dniach 15-31 sierpnia w całej Polsce trwa akcja „Floryści
dzieciom”. W minioną środę do projektu włączyła się rumska
kwiaciarnia pana Janusza Zabłockiego.
Ten rumski florysta zapoznał uczestników akcji ze
specyfiką zawodu. Zaprosił również młodych gości
do wspólnej zabawy. Przed
kwiaciarnią przy ul. Dąbrowskiego odbyły warsz-

Festyn w parku

taty, prowadzone przez
florystów i dekoratorów.
Dzieci biorące udział w akcji uczyły się sztuki układania kwiatów i bukietów, a
także wykonywania ozdób
z koralików i cekinów.

Przygotowano również
niespodziankę. Na dzieci
czekały fryzjerki, układające wymyślne fryzury, z
użyciem ozdób kwiatowych.
Zainteresowanie akcją było
bardzo duże.
A. Partyka

Janusz Zabłocki uczy młodych adeptów florystyki.

Trzeba przyznać, że w
Rumi nie brakuje okazji do
wakacyjnych zabaw plenerowych. W minioną sobotę
21 sierpnia w parku przy
ul. Starowiejskiej odbył się
kolejny festyn z występami,
kramami i atrakcjami dla
dzieci. To one, obok młodzieży szkolnej i seniorów, najchętniej biorą udział w tego
rodzaju imprezach.
Nic dziwnego, skoro organizatorzy nie zapominają o potrzebach najmłodszych uczestników, oferując zjeżdżalnie,
samochodziki i inne zabawki.
Poza tym jest muzyka, konkursy, popisy artystyczne…
Fot. Anna Partyka
REKLAMA

Czytaj nas w internecie
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.

Tani-Fotograf.pl

Fotografia
okazjonalna:
zdjęcia ślubne,
weselne, urodzinowe,
chrzciny, przyjęcia,
imprezy integracyjne...
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Janusza Zabłockiego
RUMIA

ul. Dąbrowskiego 6
ul. Stoczniowców 4

Kwiaciarnia internetowa
www.kwiatyonline.com

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.

Kwiaciarnie

tel. 58 671-70-74

Tel.: 502 178 344

Melodie dżungli
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RUMIANIE PODRÓŻUJĄ - WENEZUELA

Któż po lekturze książek Arkadego Fiedlera nie marzył, by choć na moment znaleźć się w zielonym
piekle dżungli gdzieś nad Orinoko? Rozwiesić hamak w indiańskiej churuacie i spędzić tam noc po sutej
kolacji w postaci upieczonego kajmaniego ogona? A gdyby jeszcze usypiać, słuchając jak ary sprzeczają
się w koronach drzew o co lepsze miejsce na sen, a o poranku przywitać dzień zajadając śniadanie ze
świeżych mango?
Zmęczony
tegoroczną zimą i marzeniami,
prześladującymi mnie od
dzieciństwa, spakowałem
plecak, zamknąłem drzwi
chałupy na Wybickiego i po
50 godzinach podróży autami, samolotami i motorową
łodzią byłem na miejscu!

Z meczetą przez las

Wraz z grupą przyjaciół
dotarliśmy nad dopływ Rio
Caury w Wenezeueli, która
z kolei wpada do Orinoko.
Wspaniała, piętrowa i nieskażona dżungla wysoko
pnąca się po obu brzegach
rzeki i indiańska curriara (długa łódź), szarżująca
między porohami i labiryntem skalnych wysp. Nad
głowami przemykające tukany lub od czasu do czasu
hoacyny spłoszone rykiem
japońskiego silnika.
Tropikalny las tak gęsty, że bez maczety nie ma
szans przejść 10 metrów!
Rośliny kłują, szarpią i tną
ubrania, jakby uparły się
nie wpuszczać w głąb intruzów. A przecież chcieliśmy
tylko sfotografować dzikie
orchidee.

Nocna podróż w górę rzeki

Nie dowierzaliśmy własnym oczom – to wszystko
już pierwszego dnia z dala

od cywilizacji. Pierwszego
dnia i nocy, gdyż hamaki
przyszło nam rozwieszać
dopiero o północy, po nocnej podróży zdradliwą rzeką. Jak ci Indianie to robią,
że w ciemności przy pełnych obrotach silnika nie
władują się na mieliznę czy
podwodne głazy? Ponoć słuchają nurtów rzeki.
W końcu dotarliśmy tak
wysoko, że ciągłe przepychanie łodzi przestało mieć
jakikolwiek sens. Do tego
nasi przewodnicy zaczęli
marudzić, bo duchy, jaguary i „ludzie z gór”, czyli
dzicy. Szło nam coraz wolniej, ale dżungla zdawała
się wyglądać coraz piękniej, dziczej. Im bliżej źródeł, rzeka stawała się coraz
mniejsza, płytsza. Ale była
też coraz bardziej czysta,
wręcz kryształowa! Jakże
różniło się to od jej dolnego
biegu.

Ucieczka przed piraniami

Pamiętam jak postanowiłem popływać w pobliżu
ujścia do Rio Caura. Indianie twierdzili zgodnie,
że jest to jak najbardziej
bezpieczne, więc beztrosko wskoczyłem do rzeki,
popływałem, umyłem się,
ogoliłem i stojąc po kolana

w wodzie myłem zęby. W
pewnej chwili splunąłem
pastą do wody. Biała plamka zakręciła się sekundę,
po czym coś ją zjadło. Po
chwili znowu… Do dziś podziwiam swą prędkość w
wyskakiwaniu z wody, gdy
zauważyłem, że krwawi mi
dziąsło, a to coś co zjada
wyplutą pastę przy moich
kolanach to PIRANIE!!!
W kryształowych wodach górnej rzeki piranii
było znacznie mniej. A
szkoda, bo okazały się bardzo smacznymi rybami.
Indianie w pięć minut potrafili z gałązek pewnego
gatunku drzewa (nieprzepalającego się) przygotować
prowizoryczny grill, gdzie
w liściach bananowca piekliśmy nie tylko piranie.

Larwy, mrówki i tarantule

Wyżej było za to więcej
kajmanów. Pewnie dlatego, że mniej było tam ludzi, którzy chętnie polują
na nie dla mięsa w ogonie,
przypominającego w smaku
kurczaka.
Do ulubionego przysmaku Indian należały jednak
zjadane żywcem białe larwy, wielkości kciuka, ruchliwe i szorstkie od spodu.
Mało kto z nas pokusił się

na taką przekąskę, ale ci
co zdołali przegryźć takiego
pędraka, szczególnie z orzechów palmy kokosowej, nie
wspominali już o niczym
innym jak tylko o nich, czyli… „Rafaello”!
Dżungla mimo, że fascynująca zachowuje się
jednak tak jakby za wszelką cenę chciała pozbyć się
nieproszonych gości. Dość
przykre jest, że nie można
nigdzie usiąść bo natychmiast jest się autostradą
dla mrówek. Nawet o drzewo nie można się oprzeć!
Mrówki chodzą po większości, w koronach polują węże
a w korzeniach i suchym
listowiu przede wszystkim
tarantulowate.
Można tylko stać albo
leżeć w hamaku z linkami spryskanymi dobrym
środkiem owadobójczym, a
śpiąc należy trzymać stopy
w śpiworze lub polarze. W
przeciwnym wypadku palec od nogi jest narażony
na ugryzienie nietoperza
wampira.

Ryby wampiry

Poza tym słońce, wilgoć,
45 stopni Celsjusza. Ale naprawdę warto! Poddaliśmy
się dopiero pewnej nocy,
gdy pijąc rum przy ognisku

Rafał Słowikowski z upolowaną rybą.

(oczywiście stojąc bądź w
kucki) usłyszeliśmy brzęczenie, a po chwili jednemu
z nas na twarzy wylądował
robal o wyglądzie zmutowanego karalucha wielkości dłoni. Każdy uciekł
do swego hamaka, a rano
wiedzieliśmy już, że trzeba
wracać.
Po powrocie do Ciudad
Bolivar postanowiliśmy się
zrelaksować po trudach
w dżungli znów ruszając
w dżunglę… tym razem

nad rzekę Paraguę. Tam
jednak spaliśmy w specjalnym campie, gdzie jedynym naszym zmartwieniem poza łowieniem ryb o
zębach przypominających
wampiry, było wstawanie
wcześniej niż dwumetrowe
iguany. Podobnie jak my,
przepadały one za dojrzałymi owocami mango, spadającymi każdej nocy przy
naszej chacie.
Rafał Słowikowski

Za tydzień Norwegia

Autor tekstu, mieszkaniec Rumi, jest zapalonym podróżnikiem i wędkarzem. O swoich wyprawach, m.in. na
Kamczatkę opowiadał naszym Czytelnikom przed ok.
dwoma laty. W następnym wydaniu gazety Rafał Słowikowski będzie wspominał swoją przygodę z dziką przyrodą Norwegii.

9

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Gazeta Rumska, nr 19 (61), 26 sierpnia 2010

Zarząd wie najlepiej i nie dopuszcza spółdzielców do głosu

Dla kogo spółdzielczy dwutygodnik?
W dwutygodniku Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi - „Nasze Sprawy” (nr 332 z 25.VI.2010 r.), znalazł się artykuł pt.: „Spółdzielczość - ostatnie
dwudziestolecie”, który jest spojrzeniem na spółdzielczość okiem Zarządu Spółdzielni, a zatem spojrzeniem jednostronnym i subiektywnym. A co z opinią szeregowych spółdzielców na ten temat? Kierując się moim prawem do wypowiedzi
na łamach biuletynu, współfinansowanego przez członków SM, a więc również
przeze mnie, 7 lipca br. skierowałam do Zarządu SM „Janowo” oraz do Rady
Nadzorczej pismo z prośbą o opublikowanie go na łamach „Naszych Spraw” .
Do napisania tego listu zdopingował mnie fakt, że we wspomnianym artykule
znalazło się wiele tzw. półprawd lub informacji nieprawdziwych, o czym członkowie spółdzielni powinni się dowiedzieć.
Reakcja Zarządu SM
„Janowo” w Rumi (pismo
z 2 sierpnia br.) była jednozdaniowa: „Zarząd SM
„Janowo” informuje , iż
wraz z Radą Programową
„Naszych Spraw” zapoznał
się z treścią w/w pisma”, co
praktycznie oznacza odmowę wypowiedzenia się na
łamach biuletynu.
Zwróciłam się zatem do
redakcji „Gazety Rumskiej”
o opublikowanie mojego listu w całości, ponieważ jak
sądzę, jego treść przybliży
spółdzielcom istotną dla
nich tematykę. Być może w
oparciu o ten artykuł, dojdzie do polemiki na tematy spółdzielcze na łamach
“GR”, do której włączą się
również inni spółdzielcy.
Oto treść listu do Zarządu i RN SM „Janowo” z niewielkimi poprawkami oraz
śródtytułami, pochodzącymi od redakcji.

Kto sieje nienawiść?

Ostatni akapit artykułu w “Naszych Sprawach”
zawiera treść: „Jakie będą
najbliższe lata naszej spółdzielni, o tym będą decydować jej członkowie.
Zarówno Ci , dla których
ta spółdzielnia jest ich autentycznym dobrem, jak i
Ci , którzy normalną krytykę i rzetelną informację
zamienili na krytykanctwo,
sianie nienawiści i dezinformację”.
Z tego fragmentu wynika, że według opinii Zarządu, krytyka przez spółdzielców jego działań
(nie zawsze zgodnych z
prawem) to „krytykanctwo”, natomiast informowanie spółdzielców
o łamaniu przez Zarząd
ich praw to „dezinformacja”. Wszytko razem
to „sianie nienawiści”,
tymczasem obecny Zarząd
i obecna Rada Nadzorcza
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(10. na 11. jej członków) nie
dostrzegają siania nienawiści w dopuszczaniu na łamy
biuletynu inwektyw pod
adresem członków Spółdzielni.
Omawiany artykuł zaczyna się pochwałą spółdzielczości w Unii Europejskiej, przemilcza się jednak
to, że w krajach UE spółdzielcy są właścicielami
swoich mieszkań, a przed
wejściem do Unii krajów
byłego bloku wschodniego,
spółdzielcy zostali uwłaszczeni.
Jedynie Polska wlokła
się “w ogonie przemian”, a
polscy spółdzielcy jeszcze
dzisiaj - ponad 9 lat od wejścia w życie ustawy uwłaszczeniowej (24.04.2001 r.)
- napotykają trudności w
uzyskaniu na własność
mieszkań. Niejednokrotnie
zmuszeni są do sięgnięcia
po środek ostateczny - pozew sądowy przeciw zarządowi.

Ustawa dla spółdzielców

W omawianym artukule
znalazło się również stwierdzenie: „Ostro wzięto się za
spółdzielność mieszkaniową w roku 2000!...”
To stwierdzenie, w sposób nie budzący wątpliwości ujawnia niechęć, a
nawet wrogość Zarządu
SM „Janowo” w Rumi do
uwłaszczenia. Ustawa z
dnia 15 grudnia 2000 r. o
spółdzielniach mieszkaniowych, została uchwalona
nie dla zarządów spółdzielni, lecz dla członków spółdzielni, aby mogli się oni
uwłaszczyć, po spełnieniu
warunków w niej określonych, a zarządy spółdzielni
miały obowiązek tę ustawę
- po prostu wdrożyć w życie.
Prace
Parlamentu
nad tą ustawą, jak i kolejne orzeczenia Trybunału
Konstytucyjnego

(w latach 2001, 2005,
2006), doprowadziły do
ostatecznego wniosku,
że należy odstąpić od zasady ustalania wartości
rynkowej w przekształceniach
własnościowych w spółdzielniach
mieszkaniowych.
Zasada ustalania wartości rynkowej mieszkań
byłaby uzasadniona, gdyby
sprzedawano lokale mieszkalne osobom spoza spółdzielni. Ustawa natomiast
reguluje
przekształcenia
własnościowe wewnątrz samej spółdzielni.

Liczą się koszty budowy

Te argumenty zdecydowały o tym, że Sejm RP nowelizując przepisy ustawywy
eliminował z przekształceń
własnościowych w spółdzielniach zasadę wyceny wartośći rynkowej. Nowelizacja
ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych z 14 czerwca 2007 r. (weszła w życie 31
lipca 2007 r.) , wprowadziła
zasadę rozliczania kosztów
budowy lokalu mieszkalnego
jako podstawę przekształceń
własnościowych, zgodną z
zasadą ekonomiki kosztów
budowy.
Zarząd SM „Janowo”
w Rumi nie chce jednak
przyjąć do wiadomości
tej zasady, a posługując
się na przykład w przypadku mieszkań lokatorskich
określeniem
„wykup za złotówkę”, antagonizuje spółdzielców.
Niezrozumiałe wydaje
się więc, że spółdzielcy, którzy przekształcili swoje lokale mieszkalne z lokatorskich w odrębną własność,
po rozliczeniu ze Spółdzielną wszystkich kosztów,
nie prostestują przeciwko
temu kłamliwemu określeniu. Dlaczego milczy Rada
Nadzorcza, zezwalając na
powielanie nieprawdy?

Nikt nic nie dostał
za darmo

Szermuje się też opinią,
że uwłaszczający się członkowie zabierają spółdzielni
część jej majątku. Jest to
kolejna nieprawda!
Członkowie spółdzielni niczego jej nie zabierają,ponieważ mieszkań
nie otrzymali za darmo,
lecz za swoje lokale zapłacili i rozliczyli się ze
spółdzielnią co do złotówki.
Wobec powyższego orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 17 grudnia
2008 r., które nakładało
na spółdzielców obowiązek
dodatkowych wpłat przed
ustanowienien
odrębnej
własności mieszkań, wywołało wiele niepokoju i
spotkało się w środowisku
spółdzielców z ostrą krytyką, ponieważ praktycznie
oznaczało przyhamowanie
powszechnego uwłaszczenia z uwagi na znaczny,
a nieuzasadniony wzrost
kosztów. Warto też dodać,
że pięciu sędziów Trybunału odcięło się od tego wyroku, opowiadając się za
spółdzielcami.
Parlament RP zobowiązany orzeczeniem TK do
wprowadzenia zmian do
ustawy, w dniu 18 grudnia
2009 r. uchwalił nowelizację ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych,
wprowadzając przepis o fundamentalnym znaczeniu dla
spółdzielców: „Spółdzielnia mieszkaniowa nie
może odnosić korzyści
majątkowych kosztem
swoich członków, w
szczególności z tytułu
przekształceń praw do
lokali”.
Ten ustawowy przepis
winien ostatecznie zakończyć powracanie do tematu
mieszkań „za złotówkę” w
SM „Janowo” w Rumi.

Spółdzielca chce wiedzieć
i współdecydować

Krytyczna ocena przez
Zarząd Spółdzielni i zgodną z nim Radę Nadzorczą
nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
z lipca 2007 r. o konieczności tworzenia wyłącznie
jednobudynkowych nieruchomości (możliwość odstępstwa od tej zasady jest
określona w stosownym
artykule tej ustawy), jest
jeszcze jednym przykładem
dezinformacji
członków
spółdzielni.
W mniemaniu Zarządu SM „Janowo” możliwość uwłaszczenia się w
jednobudynkowych
nieruchomościach
oznacza
dezintegrację i chaos w
funkcjonowaniu spółdzielni. Zarząd próbuje swoją wersję uwłaszczenia
narzucić spółdzielcom,
negując treści wyroków
Sądu
Okręgowego
z
maja 2007 r. i Sądu Apelacyjnego z marca 2008
r. Warto więc przypomnieć
treść tych wyroków, które
ostatecznie zakończyły spór
między Zarządem, a członkami spółdzielni.

Inne daty

Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z maja 2007
r. stwierdził, że: „... określenie wspólnej nieruchomości
w taki sposób, że obejmuje
ona 51 budynków spowoduje faktyczne pozbawienie możliwości wpływania
przez nich (tj. członków
spółdzielni - uzupełnienie
moje) o przedmiocie swojej
współwłasności, a podjęcie
decyzji wymagającej zgody
mieszkańców takiej liczby
budynków będzie niewykonalne. Zdaniem powodów
takie rozwiązanie uniemożliwi im również decydowanie o ponoszeniu wydatków
i powiązanie tych wydatków z budynkiem, w którym zamieszkują”.
Sąd Apelacyjny w Gdańsku natomiast, w wyroku z
marca 2008 r. stwierdzał:
„Uchwała Zarządu pozwanej spółdzielni, jak zasadnie argumentował Sąd
Okręgowy, narusza interes
powodów i ich uprawnienia
wyrażające się w prawie
bezpośredniego wpływania
na sprawy dotyczące przedmiotu ich własności”.
Dokończenie na str. 11.

W poprzednim wydaniu „Gazety”, w artykule „Podejrzany o fałszerstwo oskarża o pomówienie” wkradły się
dwa błędy, dotyczące dat. W akcie oskarżenia w punkcie II. 2 powinno być: „w dniu 7.IV.2010 roku…” (było 1
kwietnia).
Natomiast w uzasadnieniu powinno być „… W dniu
24 czerwca 2010 roku – podczas sesji…”, a było 24 kwietnia. Za błąd przepraszamy.
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Ciąg dalszy ze str. 10.
W dalszym ciągu uzasadnienia wyroku Sąd Apelacyjny stwierdzał, że bezpośrednie zainteresowanie
sprawami nieruchomości
współnej nie będzie możliwe „ ...gdy właściciele lokali
w jednym z budynków będą
musieli podejmować decyzje dotyczące spraw bezpośrednio dotyczących 50, czy
51 budynków, jak w tym
wypadku”.
W kontekście przytoczonych wyżej uzasadnień wyroków sądów trudno zrozumieć negatywny stosunek
Zarządu Spółdzielni do
rozliczeń kosztów na jednobudynkowe nieruchomości.
Członek spółdzielni ma
bowiem prawo wiedzieć,
jak zostały wydatkowane kwoty, które wpłaca
do Spółdzielni w comiesięcznych opłatach czynszowych.

Poczucie własności

Nie sposób też zgodzić
się z wyrażoną w artykule opinią, że ustanowienie
nieruchomości jednobudynkowych powoduje dezintegrację. Wręcz przeciwnie
– mniejsze nieruchomosci
sprzyjają integracji i więzi
społecznej oraz przyczyniają się do poczucia własności
i dbałości o dobro wspólne. Trudno sobie nawet
wyobrazić
możliwość
integracji mieszkańców
ponad 3 000 mieszkań,
tak jak było to w dawnej
nieruchomości
51-budynkowej. Co więcej, w
małych nieruchomościach
winna poprawić się efektywność
wykorzystania
środków funduszu remontowego, ponieważ będą tym
zainteresowani ich najbliżsi współwłaściciele.
Odnosząc się do poruszonego w artukule „efektu skali” należy uznać, że
jest on przedstawiony w
sposób błędny. Nic nie stoi
na przeszkodzie, aby Zarząd Spółdzielni korzystał
wobec zleceniobiorców ze
swojej silnej pozycji w celu
minimalizowania kosztów
działalności. „Efekt skali” nie ma jednak żadnego

wpływu na ważne pozycje
opłaty czynszowej, takie
jak np. energia elektryczna wspólna, opłata za c.o.,
ciepłą wodę, wodę i kanalizację, ponieważ stawki za
powyższe regulowane są
odgórnie.

Obowiązek a nie
osiągnięcie

W związku z pochlebną
opinią wyrażoną w artykule co do stanu budynków, należy zaznaczyć, że
dbałość o nieruchomość
wspólną i spółdzielczą
infrastrukturę należy do
Spółdzielni - to jest jej
podstawowy obowiązek.
Nie ma zatem powodu podnosić do rangi osiągnięcia
tego, że są wyremontowane
dachy, pomalowane raz na
10 lat klatki schodowe czy
położone nowe chodniki.
Na te cele spółdzielcy
gromadzą środki finansowe
w ramach funduszu remontowego w granicach kilku
milionów złotych rocznie.
Należy również zwrócić uwagę na to, że kolorowe elewacje budynków
o wszystkim jeszcze nie
świadczą. Wiele do życzenia pozostawia to „czego
oko nie widzi”, np. posadzki wewnątrz budynków popękane i wyszczerbione
schody, zastarzałe pozostałości po robotach budowlanych sprzed lat, itp.
Pod tym kątem winien
być dokonany przegląd
wszystkich budynków (z
wyjątkiem Osiedla Centrum i nowobudowanych),
począwszy od najwcześniej
zbudowanych,
a
także
usunięcie tych zaniedbań
według opracowanego harmonogramu, z udziałem
przedstawicieli
poszczególnych
nieruchomości.
Spółdzielca XXI wieku
ma prawo mieszkać w
schludnym otoczeniu.
Uważam, że do tematu
spółdzielczości, nie tylko w
ostatnim dwudziestoleciu,
należałoby powrócić, aby
przypomnieć i wyjaśnić
wiele faktów, nieznanych
większości spółdzielcom.
Elżbieta Różycka

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 71096-11 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 na koniec lata

RÓŻNOŚCI

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03

Wakacje dobiegają końca, jednak na mieszkańców miasta czeka jeszcze kilka atrakcji. Poniżej prezentujemy propozycje imprez i wyjazdów na ostatnie dni sierpnia i począ- Policja
telefon alarmowy 997,
tek września.
z komórki 112

Wieczór teatralny

27 sierpnia, w piątek,
o godzinie 20.30 na scenie
letniej w parku przy ulicy
Filtrowej w Janowie Teatr Nowy im. Witkacego
ze Słupska wystawi spektakl pod tytułem „Sceny
miłosne dla dorosłych”.
Jak tytuł wskazuje, jest
to komedia o zabarwieniu erotycznym, tematem
której jest flirt kobiety
i mężczyzny. Na przedstawienie zaprasza Dom
Kultury SM „Janowo”.
Wstęp wolny

Krawczyk i Nurek

W parku w Janowie
Dzień później, w sobotę,
28 sierpnia w tym samym parku przy ulicy
Filtrowej odbędzie się
„Janowska biesiada”.
W ramach biesiady odbędzie się rodzinny festyn pod hasłem „Dzień
Uśmiechu”. W programie
między innymi zabawy
i konkursy dla dzieci, a
także występy: zespołu
Chrabąszcze i Gdańskiej

Orkiestry
Ogrodowej.
Około godziny 20.30 na
scenie pojawią się gwiazdy wieczoru: Cezary Żak
i Artur Barciś, czyli para
popularnych aktorów, występujących razem m.in.
w serialu „Miodowe Lata”.

Rowerem z
„Samą ramą”

Klub turystyki rowerowej „Sama rama” działający przy Domu Kultury
SM „Janowo” organizuje
kolejną wyprawę rowerową po regionie.
28 sierpnia zainteresowani mogą wybrać się na
trasę, prowadząca przez
malownicze tereny Koleczkowa, Bojana, Kielna
i Marchowa.
Uczestnicy proszeni są
o zebranie się w sobotę o
godzinie 9.30 na parkingu
przy Szkole Podstawowej
nr 9 (ul. Stoczniowców)

Zagra orkiestra

W niedzielę 29 sierpnia
w Parku przy Miejskim

Domu Kultury (ul. Mickiewicza) odbędzie się Koncert Orkiestry Dętej
pod dyrekcją Tadeusza
Gruczy, dyrygenta od lat
związanego z od wielu lat
z parafią Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki
Wiernych.
Występ orkiestry parafialnej, która ma w swoim
repertuarze wiele utworów z muzyki rozrywkowej, rozpocznie się o godzinie 16:00.

Wakacje z tenisem

26 i 27 sierpnia korty
tenisowe TKKF „Orzeł”
(ul. Mickiewicza 41) zapraszają
na
ostatnie
wakacyjne
treningi
tenisowe dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywają
się w godzinach od 9.00 do
14.00 pod okiem doświadczonych trenerów.
Więcej
informacji
pod numerem telefonu:
58 771-17-37, w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rumi.
AP.

Ogłoszenia drobne
Sprzedam kanapę 2-osobową. Kolor żółto-niebieski,
atłasowa. Cena 300 zł. Tel.
697-088-671
***
Oddam za darmo JUNKERS ZW/ZS 20 KE z dokumentacją, używany, na
gaz GZ 50, GZ 35, GZ 41,5 i
propan. Zakres mocy od 8.0
do 20.0 kW. Piec dwufunkcyjny z otwartą komorą
spalania.
Telefon: 665-832-757.
***
Sprzedam budę dla psa!
Cena do uzgodnienia.
Tel.: 604-535-491.
***
Sprzedam dużą lodówkę POLAR używaną, ok.
siedmioletnią, w dobrym
stanie. Cena 200 zł. Tel.:
606-629-454
***
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.: 609-675-913
***
Osobie potrzebującej oddam za darmo wannę wraz
z baterią (stan dobry).
Tel.: 58 679-39-34
***
Przyjmę reklamę na
ogrodzenie posesji, w dobrym punkcie Rumi.
Tel.: 58 782-22-71
***
Sprzedam piłę tarczową z regulacją. Bardzo tanio. Z blatem
podnoszonym, cała metalowa.
Tel.: 58 679-46-43
***
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.

Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 58 679-67-22

Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Rumia, Plac Kaszubski 1
tel. 58 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 58 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 58 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 58 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 58 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 58 621-86-11
lub 801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 58 679-65-00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo,
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel. 58 677-63-00, 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-94-01
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
58 672-44-56
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy w Wejherowie
58 572-70-00, 572-73-00
Przychodnie
NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
58 671-15-11, 671-58-88
NZOZ nr 3 ul. Katowicka 16
58 671-26-66
PMR Panaceum
ul. Katowicka 16
58 671-72-10
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 58-679-69-67
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Rumscy artyści – Hubert Szymosz

Natura zamknięta pod szkłem
Nietypową techniką tworzy swoje
niezwykłe prace rumski artysta, Hubert Szymosz. Piękne bażanty, kuropatwy i inne ptaki na jego obrazach mają
prawdziwe pióra i naturalne rozmiary.
Stworzenie tego rodzaju prac wymaga
precyzji i cierpliwości, umiejętności i
talentu. Tego wszystkiego nie brakuje
panu Hubertowi.
Dioramy, bo tak nazywają się obrazy, wykonywane przez rumianina, to
obrazy pod szkłem, przedstawiające ptaki i zwierzęta na łonie przyrody, przy
wykorzystaniu
naturalnych materiałów.
- Tą techniką zajmował
się mój ojciec, który jako
syn kamerdynera wychowywał się w śląskich pałacach - opowiada Hubert
Szymosz. - Sale i gabinety myśliwskie zdobiły
m.in. dioramy. Ojciec zajął się działalnością artystyczną, ale nie mógł mnie
nauczyć rzadkiej techniki, bo zmarł gdy miałem
10 lat. Ponieważ bardzo
chciałem
kontynuować
jego pracę, sam zgłębiłem
tajniki tej sztuki, która
stała się moją pasją

Mniejsze i bez szkła

Mozolne
wyklejanie
ptaków z naturalnych piórek, zachowując przy tym
proporcje i właściwe ubarwienie to trudne zadanie,
wymagające nie tylko cierpliwości, ale również wiedzy. Trzeba wiedzieć jak
są zbudowane i upierzone
ptaki, żeby je pokazać na
obrazach.
– Bardzo to lubię, podobnie jak malowanie
obrazów, czym też się
zajmuję – mówi pan Hubert. – Tak najchętniej
odpoczywam po pracy w
warsztacie
samochodowym, który prowadzę od
wielu lat. Zresztą zajmuje
się nie tylko dioramami.
Wykonuję także miniatury, przedstawiające ptaki
o mniejszych rozmiarach.
Takich obrazów nie przykrywam szkłem, dzięki
czemu unikam psujących
efekt refleksów. Korzystam z coraz lepszych
materiałów, farb, klejów
i tworzyw sztucznych,
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dzięki czemu moje prace
są bardzo trwałe. Zajmuję się także kopiowaniem
dawnych mistrzów holenderskich oraz ikon.

Będzie galeria

Na tym jednak nie
kończy się działalność artystyczna pana Huberta.
Rumianin maluje też obrazy olejne, najchętniej
scenki rodzajowe, myśliwskie, wiejskie. Większość
z nich powstaje na dębowych wklęsłych owalach,
co daje dodatkowy efekt.
Owalne ramy robi sam.
Bardzo dużo prac można zobaczyć na ścianach
mieszkania
państwa
Szymoszów, ale to tylko
niewielka część dorobku.
Większość prac zostało
sprzedanych lub podarowanych.
Pan Hubert ma nadzieję, że będzie mógł w przyszłości eksponować swoje
obrazy w galerii, którą
zamierza otworzyć w centrum miasta, we własnym
budynku.
Obiekt już stoi, ale
trzeba jeszcze załatwić
formalności i poczekać
na decyzję władz miasta,
dotyczącą zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Od tego zależy bowiem
możliwość uruchomienia
galerii.
- Wyeksponuję w niej
również prace mojej nieżyjącej siostry, która pięknie
malowała m.in. strusie
jajka – dodaje H. Szymosz. – Zresztą tradycje
artystyczne w mojej rodzinie sięgają 120 lat. Mam
jeszcze obraz mojego ojca
z 1912 roku.

Nikt tak nie tworzy?

Część obrazów i dioram
trafiło za granicę, głównie do Niemiec. Mimo, że
dawniej takie dzieła zdo-

Hubert Szymosz z jednym z obrazów, jak widać pokaźnych rozmiarów. Poniżej dwie inne dioramy tego
artysty.

biły gabinety łowieckie,
dzisiaj nie kupują ich myśliwi, tylko hobbyści, którzy lubią tę formę sztuki.
Mimo, że członkowie rodziny, m.in. syn i dwie córki pana Huberta chętnie
malują obrazy, nikt nie
zajmuje się techniką mieszaną, z wykorzystaniem
naturalnych piór. Rumski
artysta nie spotkał osobiście innego autora, wykonującego dioramy. W muzeach lub pałacach można
jedynie zobaczyć tego typu
prace, wykonane dawniej.
- W internecie znalazłem informacje o polskim
twórcy o nazwisku Blaszke, który tworzył dioramy
z ptakami, ale na początku XX wieku – mówi H.
Szymosze. – W jednym z
rumskich domów są dwa
obrazy tego twórcy.
Mimo, że technika zatrzymywania natury pod
szkłem jest trudną dziedziną sztuki, pan Hubert
zapewnia, ze będzie się
nią zajmował nawet, jeśli
nikt nie zechce kupić jego
prac. To po prostu pasja
tego rumskiego artysty,
który być może doczeka
się wkrótce własnej galerii.
A. Kuczmarska
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Udana inauguracja sezonu w Rumi

Cztery gole na początek
Grad goli i dobra gra całego zespołu spowodowały, że
Orkan Rumia SSA wyraźnie pokonał Błękitnych Stargard
Szczeciński odnosząc pierwsze, jakże okazałe ligowe zwycięstwo. Był to pierwszy mecz w tym sezonie na stadionie
w Rumi.
W zespole gospodarzy
sporo zmian w wyjściowym
składzie, w porównaniu do
pierwszego meczu w Wejherowie. W obronie pojawili się Konrad Urbaniak,
Bartłomiej Kowalczyk i
Michał Kowol, do pomocy
został przesunięty Mateusz Prinz, a w ataku zagrali Dawid Banaczek i

Roland Kazubowski. Po
pierwszych wyrównanych
minutach, już w szóstej
Orkan wyszedł na prowadzenie. Skutecznym egzekutorem
wykorzystujący
silne dośrodkowanie okazał
się Dawid Banaczek. Goście szczególnie w pierwszej połowie próbowali odpowiadać na akcje rumian,

kilkakrotnie
stwarzając
zagrożenie pod bramką gospodarzy.
Dobrze i szczęśliwie spisywał się jednak Kamil
Biecke i obrońcy Orkana.
Blisko wyrównania Błękitni
byli choćby w 13 i 20 minucie
meczu. Najpierw w ostatniej
chwili Konrad Urbaniak
zablokował napastnika gości

będącego z piłką przy linii
końcowej boiska, następnie
strzał z bliskiej odległości
obronił Biecke, a dobitkę na
pustą bramkę zablokowali
obrońcy.
W 40 minucie było już
jednak 2:0. Potężnym
uderzeniem z lewej strony wynik podwyższył rozgrywający świetne spotkanie Błażej Adamus.
Akcję
zapoczątkował
aktywny w całym meczu
Roland
Kazubowski,
który mijając kilku rywali dokładnie podał do
strzelca gola.

Po zmianie stron przewaga rumian z minuty na
minutę stawała się jeszcze większa. Już 3 minuty po wznowieniu gry
trzecią bramkę zdobył
Adamus, a po akcji Dawida Banaczka wynik ustalił Michał Smarzyński,
pieczętując w ten sposób
swoją bardzo dobrą grę w
meczu.
Już w środę Orkana
czeka wyjazdowy mecz 3
kolejki z mającą 4 pkt. na
koncie Gwardią Koszalin,
a w najbliższą sobotę do
Rumi przyjedzie obecny

lider rozgrywek – Bytovia Bytów. Początek obu
spotkań o godz. 17.
Orkan
Rumia
SSA - Błękitni Stargard Szczeciński 4:0
- D. Banaczek (6), B. Adamus 2 (40, 47), M. Smarzyński (60)
Orkan: Biecke – Kowol, Skwiercz, Urbaniak,
Kowalczyk
–
Adamus
(73’Szweda), Beyl, Prinz
(78’Stępień), Smarzyński
– Banaczek, Kazubowski
(70’Pieper)
T. Miks
Fot. Materiały Orkan SSA.

Wycieczki rowerowe w okolicach Rumi

Nad jezioro Wyspowo i do Redy

Przy wjeździe do lasu z ul. Leśnej umieszczono tablicę
ze szlakami turystycznymi.
Fot. A. Partyka.

Dzisiaj
proponujemy
ciekawą trasę z Rumi
- Zbychowo- WyspowoGniewowo- Reda.
Ten szlak rowerowy ma
długość 20 km, z czego ponad
połowa obejmuje terytorium
Rumi. Trasa rozpoczyna się
obok Urzędu Miasta Rumi,
następnie przebiega ul. Sobieskiego, Towarową oraz Leśną, prowadzącą do lasu.
Po przejechaniu 1 kilometra znajdujemy się u podnóży
Góry Markowca, która stanowi doskonały punkt widokowy na Pradolinę Kaszubską,
Kępę Oksywską i Zatokę
Gdańską, a przy dobrej pogodzie widać nawet Hel.

Dalej, drogą brukowaną w
lesie, dostępną dla ruchu kołowego, wspinamy się na ok.
1,5-kilometrowym
odcinku
pod górę, potem 400 metrów
po terenie płaskim, aż do rozejścia się drogi z czarnym
szlakiem. Tam skręcamy w
prawo i jedziemy 2 km szeroką, leśną drogą. Wyjeżdżamy
z lasu, mijamy po lewej stronie zabudowania Zbychowa.
Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, objeżdżamy staw i
wjeżdżamy na drogę gruntową. Wówczas po lewej stronie
widzimy jezioro Wyspowo.
Po krótkim odpoczynku (albo
nie, jak kto woli), ruszamy
dalej drogą przez las w kie-

runku północnym i dojeżdżamy do Gniewowa. Za sklepem
skręcamy w prawo, po przejechaniu ok. 1 kilometra wjeżdżamy ponownie do lasu. Po
kolejnych 300 metrach, przy
słupku granicznym, odbijamy z głównej drogi w lewo.
Na najbliższym rozjeździe
skręcamy w prawo, a następnie jedziemy kolejne 500 m i
skręcamy w lewo. Drogą leśną, ciągnącą się na odcinku
2 km dojeżdżamy do Redy na
ul. Jarą. Zjeżdżamy w dół trasy i przed torami skręcamy w
prawo. Droga ta, przechodząca z utwardzonej w gruntową,
doprowadzi nas wzdłuż torów
do Rumi, na ul. Towarową.

I jeszcze jedna propozycja - szlak rowerowy długości ok. 7 km:
Trasa rozpoczyna się również pod Urzędem Miasta
Rumi i prowadzi po ulicami:
Sobieskiego, Towarową oraz
Leśną. Dojeżdżając do lasu
kierujemy się w stronę północno- zachodnią. Po przejechaniu pierwszego kilometra
mijamy starą strzelnicę. Później przecinamy ul. Zbychowską, jedziemy wzdłuż zabudowań, mijając plac zabaw dla
dzieci. Po ok. 4 km wyjeżdżamy z lasu i wracamy wzdłuż
torów kolejowych ul. Cegielnianą i Towarową.

Oprac. A. Odowska

13

Z PARAFII

Gazeta Rumska, nr 19 (61), 26 sierpnia 2010

Rumskie wspólnoty neokatechumenalne

Na wzór pierwszych chrześcijan
- Na cierpienie reagowałem ucieczką, nawet nie szukałem wsparcia. To jak sytuacja biednego człowieka, który
wie, że musi zapłacić jakąś potężną kwotę, a nie wie, że ma
ojca milionera i wystarczy go poprosić – mówi katechista
ze wspólnoty neokatechumenalnej w Rumi.
Statuty wspólnot neokatechumenalnych są ogólnodostępne i zostały ostatecznie zatwierdzone przez
Stolicę Apostolską po trwającym pięć lat procesie. W
ten sposób zakończył się proces rozpoczęty w 1997 roku
na polecenie Jana Pawła II,
aby nadać Drodze Neokatechumenalnej „formalne zatwierdzenie prawne”.

Najpierw są katechezy

- Droga jest każdorazowo
posłuszna decyzjom biskupa,
a wiec także i proboszcza,
który w parafii jest prawą
ręką biskupa i jest realizowana w parafii zgodnie ze
swoim statutem. Ja wstąpiłem na drogę - patrząc z perspektywy czasu - jako osoba
niedojrzała w wierze – opowiada Marek Najdowski,
katechista.
Obecnie w Rumi istnieją
dwie wspólnoty neokatechumenalne. Czy będzie następna? Na razie nie wiadomo. Z
pewnością wcześniej pojawią
się ogłoszenia na mszach,
plakaty, być może baner na
kościele, zapraszający na
katechezy odbywające się po
mszy.
- To nie dzieje się w sposób ciągły – zastrzega Marek
Najdowski. - Katechezy odbywają się zwykle w Wielkim Poście, w Adwencie albo
tuż przed nim.

Otwarta droga

Do dwóch funkcjonujących w Rumi wspólnot należą bardzo różne osoby; biedni i bogaci, chorzy i zdrowi...
- Człowiek młody, biznesmen, nauczyciel... to jest
przekrój społeczny, nie ma
wybierania z klucza. Zdarza
się, że wspólnota składa się
z ludzi młodych, ale to dlatego, że akurat młodzież się
garnie. To jest po prostu wołanie. Znaki, które przyciągają ludzi to znaki miłości i
jedności... Dopóki jesteśmy
pielgrzymami na ziemi, to
każdy człowiek jest cenny
w oczach Pana Boga – mówi
Marek Najdowski.
Sam wstąpił na drogę
neokatechumenatu
ponad
20 lat temu. Wcześniej, jak
mówi, na cierpienie reagował ucieczką. Rozwiązaniem
wewnętrznych kłopotów nie
było wołanie do Boga o pomoc, bo nawet nie szukał
wsparcia. Z czasem zobaczył,
że można żyć inaczej. - Jest
Pan Bóg, który pomaga tylko
trzeba się do niego zwrócić
– mówi. – Trzeba prosić, modlić się. M.in. na tym polega
dojrzałość, żeby zauważyć,
że Pan Bóg jest ojcem.
Neokatechumenat w Diecezji Gdańskiej zapoczątkowała w 1981 roku ekipa
katechistów
wędrownych:
małżeństwo Janusza i Maryli Stryjeckich z księdzem

Zbigniewem
Czerwińskim
i studentem Tadeuszem
Smendą. Kilka lat później
powstała wspólnota w Rumi.
Jej członkowie spotykają się
dwa razy w tygodniu, w środę i sobotę.
- Jest liturgia słowa oraz
eucharystia – opowiada Marek Najdowski. - Jesteśmy
jak roślina duchowa. Jeśli
kwiat jest regularnie podlewany, to kwitnie. Tak samo
jest u nas z życiem duchowym.

Życie prostuje się

W parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych są dwie
wspólnoty, ale są parafie
gdzie jest ich sześć, siedem
i więcej. Każdą wspólnotę
prowadzi ekipa katechistów.
- Jesteśmy jedną ze starszych wspólnot w diecezji –
mówi Najdowski.
Na konwiwencję założycielską pojechało kilkadziesiąt osób. Po dwóch
latach odbyły się ponownie
katechezy i powstała druga
wspólnota, która później połączyła się z pierwszą. Droga wybawiła ich z wielkiego
zagubienia. Doświadczyli, że
Słowo Boże oświeca ich i towarzyszy im wszędzie.
- Na drodze doświadczamy, jak wiele rzeczy prostuje
się w życiu naszych braci i
sióstr – opowiada Najdo-

wski. - Na pewno jakieś znaki miłości i jedności dajemy,
ale nie nam jest dane to oceniać. Zawiązanie się wspólnoty to owoc głoszenia słowa,
to radość dla katechistów, to
radość dla Kościoła...

Wołanie do wszystkich

Za każdym razem wszystko rozpoczyna się w ten sam
sposób: zanim wspólnota się
zawiąże odbywa się cykl katechez wstępnych. Zaproszenie na nie można usłyszeć na
mszy świętej.
Katechezy trwają 40-50
minut, do godziny. - Mówimy
to, co chcemy przekazać jako
chrześcijanie. To jest wołanie skierowane do wszystkich. To jest rola misyjna
naszej wspólnoty. Przekazujemy tam Słowo Boże,
które leczy. Wierzymy w to,
że nam pomaga Duch Święty – opowiada katechista. W
pewnym momencie te katechezy kończą się i wówczas
pojawia się zaproszenie dla
ludzi, których to słowo pociąga do stworzenia wspólnoty.
Wśród nich są i osoby, które
słuchają, ale nie wytrwają
do końca, bo nie mają czasu albo już nie chcą słuchać.
Grupa, która zostaje wyjeżdża na kilka dni. Odbywają
się katechezy, jest uroczysta
eucharystia. To bardzo łagodne wprowadzenie do życia we wspólnocie.
- Decyzję o otwarciu Drogi
w diecezji podejmuje biskup,
a w parafii proboszcz – tłumaczy Janusz Stryjecki. Osoby zainteresowane po
zaproszeniu osobistym lub
na niedzielnych mszach św.
wysłuchują cyklu piętnastu

katechez wstępnych z Liturgią Pokutną wraz ze spowiedzią indywidualną i Liturgią
Słowa głoszonych przez ekipę katechistów, podejmują
osobistą decyzję rozpoczęcia
Drogi na konwiwencji czyli
dniach skupienia z uroczystą
Eucharystią.

Słowo apostoła

Z chwilą zawiązania się
do wspólnoty w danej parafii, nie mogą dochodzić nowi
członkowie (wyjątek stanowią współmałżonkowie osób
będących już we wspólnocie),
a jeśli ktoś nowy chce wstąpić na drogę musi czekać na
nowy cykl katechez.
- W parafii powstają kolejne grupy, tak że z czasem
otwiera się droga małych
20- 40-osobowych wspólnot
– tłumaczy Janusz Stryjecki.
Wspólnoty neokatechumenalne wzorują się na
wspólnotach, które były
zawiązywane na początku

istnienia
chrześcijaństwa.
Apostoł głosił słowo, ludzie
się nawracali i etapami byli
przygotowywani w szkole
katechumenatu do przyjęcia
chrztu. - My ten chrzest już
mamy, ale poprzez etapy odnawiamy go – dodaje Marek
Najdowski. - Nic nowego nie
odkrywamy, wszystko jest
zapisane w Piśmie Świętym. Chrzest to symbol z
jednej strony śmierci „starego” człowieka, który żyje
według ciała i jest to moment zanurzenia w wodach
chrzcielnych. Z drugiej strony moment wyciągnięcia z
wód to symbol wyprowadzenia przez Jezusa Chrystusa
człowieka do życia duchowego, gdzie śmierć już nie
ma przystępu. Ale żeby to
odkryć, potrzebne są pewne
etapy: żeby zobaczyć swoją
rzeczywistość, to że żyjemy
według ciała. I odnajdywać,
że mamy ojczyznę w niebie,
do której zmierzamy.
DG.

Zaczęło się w Hiszpanii
Początki Drogi sięgają lat 60-tych. Jej inicjatorami są
świeccy Kik Arguello i Carmen Hernandez, którzy rozpoczęli swą działalność wśród ubogich na przedmieściach
Madrytu. Z czasem ich głoszenie Ewangelii skonkretyzowało się w syntezie katechetycznej opartej na trójnogu
„słowo Boże – liturgia – wspólnota”, która ma prowadzić
ludzi do braterskiej komunii i do wiary dojrzałej.
W 1968 roku inicjatorzy Drogi Neokatechumenalnej
przybyli do Rzymu. Za zgodą ówczesnego Wikariusza Generalnego dla Miasta Rzymu i Dystryktu rozpoczęła się
pierwsza katecheza w parafii Nostra Signora del Santissimo Sacramento e Santi Martini Canadesi. Od tego czasu Droga stopniowo rozprzestrzeniała się w diecezjach
całego świata, a w połowie lat 80. dotarła na Pomorze.
Jest jednym ze sposobów stałego wychowania wiary i
„narzędziem do ponownego odkrywania chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych już ochrzczonych”.

O działaniach neokatechumenatu w parafii NMP Wspomożenia Wiernych można dowiedzieć się z informacji, zamieszczonych na tablicach ogłoszeń.
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Mieszkańcy podarowali moździerze do obrony polskich granic

Pułkownik Dąbek był na lotnisku w Rumi
Pułkownik Stanisław Dąbek, słynny bohaterski obrońca polskiego wybrzeża w kampanii wrześniowej, był w
Rumi latem 1939 roku, a więc na krótko przed wybuchem II wojny światowej. Uczestniczył w uroczystości, zorganizowanej na rumskim lotnisku.
Świadectwem tej wizyty jest stara fotografia,
na której Stanisław Dąbek stoi na płycie lotniska
razem z wójtem Rumi,
Hipolitem
Roszczynialskim, Zygmuntem
Milczewskim oraz księdzem prałatem Kazimierzem Bieszk.

Uroczystość na lotnisku

Zdjęcie ze zbiorów
Stanisława Urawskiego, miłośnika historii
miasta, znajduje się w
sali historycznej Miejskiego Domu Kultury w
Rumi, podobnie jak płyta
nagrobna z mogiły pułkownika, ale o niej za
chwilę.
Pułkownik przyjechał
do Rumi odebrać dwa
moździerze, które podarowali mu mieszkańcy
wsi Rumia i Zagórze.
Z tej właśnie okazji na
lotnisku zorganizowano
patriotyczną uroczystość
z udziałem władz miejscowości oraz samych
mieszkańców.
Stanisław Dąbek, od
lipca 1939 roku pełniący
funkcję dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża,
przygotowywał się do
wojny, której wszyscy się
spodziewali i obawiali.

Walki w Rumi

Rumianie
wkrótce
boleśnie odczuli skutki wrześniowegov ataku
Niemców na Pomorze i
walk obronnych. Od 9 do
12 września zacięte walki
toczyły się wokół Rumi, a
niemieckie bombardowania zniszczyły wiele domów.
Ważnym punktem tych
walk, tzw. Redutą było
Wzgórze Markowca, skąd
polscy żołnierze ostrzeliwali hitlerowców. Gdy 12
września pułkownik Dąbek wydał rozkaz wycofania się na Kępę Oksywską, Rumię ostatecznie
zajęli Niemcy, rozpoczynając represje i aresztowania mieszkańców.

Tragiczna śmierć

Wielu z nich, na czele z
ostatnim wójtem Hipolitem Roszczynialskiem,
zginęło w Piaśnicy. Niektórzy aresztowani rumianie zostali wywiezieni do obozu w Stutthofie.
Innych rozstrzeliwano na
ulicach i w podwórzach
Rumi.
Pułkownik Stanisław
Dąbek razem ze swoimi
żołnierzami toczył na
Oksywiu bohaterski ale
skazany na klęskę bój z

Pułkownik Stanisław Dąbek (na pierwszym planie), ks. Kazimierz Bieszk, wójt Hipolit Roszczynialski
(w głębi) i sekretarz gminy – Zygmunt Milczewski wśród innych uczestników uroczystości na rumskim
lotnisku, w sierpniu 1939 roku.

silniejszym nieprzyjacielem. Walcząc jak zwykły
żołnierz, nie chcąc zakończyć obrony kapitulacją,
odebrał sobie życie. Zginął
19 września w godzinach
popołudniowych w Babich
Dołach. Mianowany pośmiertnie generałem brygady, odznaczony m.in.
Krzyżem Virtuti Militari,
spoczywa na cmentarzu
wojskowym w Gdyni Redłowie.
Mosiężna tablica z
grobu obrońcy polskiego
Wybrzeża na redłowskim
cmentarzu trafiła do
Miejskiego Domu Kultury w Rumi i do dzisiaj

można ja oglądać pośród
wielu innych pamiątek i eksponatów regionalnych. Jak wyjaśnia
Ludwik Bach, dyrektor placówki, w latach
dziewięćdziesiątych na
wspomnianej gdyńskiej
nekropolii wymieniano
niektóre nagrobki. Starą
tablicę z grobu Stanisława Dąbka, którą zamierzano wyrzucić, zabrał
do domu rumianin, kombatant II wojny światowej, Jakub Majka. To
on przekazał interesujący eksponat do sali historycznej w Dworku pod
Lipami.

Ponieważ płk. Stanisław Dąbek w sierpniu
1939 roku złożył wizytę
w Rumi, ważną pamiątkę pośród innych eksponatów stanowi zarówno
wspomniana fotografia,
jak i tablica nagrobna.
Anna Kuczmarska

Na podstawie „Zarysu
Dziejów Rumi” pod red.
Jacka Banacha (rozdział
„Okres
okupacji”
Andrzeja Gąsiorowskiego),
„Słownika biograficznego
Pomorza Nadwiślańskiego” oraz „Bedekera Gdyńskiego” Kazimierza Małkowskiego.

REKLAMA

Ubezpieczenia majątku, życia, biznesu.
TANIO, PROFESJONALNIE.
tel. 784-07-03-07

Rocznica wybuchu II wojny światowej
1 września przypada
kolejna, 71. rocznica wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji w Rumi
i wielu innych polskich
miastach odbędą się uroczystości, upamiętniające
to tragiczne zdarzenie.
Obchody
rocznicowe
rozpoczną się w naszym
mieście o godzinie 16.45
składaniem kwiatów w
miejscach pamięci narodowej.
Uroczystości na cmentarzu przy mogiłach
żołnierskich oraz w in-

nych miejscach pamięci
odbędą sie z udziałem
wojskowej asysty honorowej.
O godzinie 18.00 rozpocznie się druga część
obchodów rocznicy wybuchu wojny.
Będzie to uroczysta
msza święta w intencji Ojczyzny, odprawiona w kościele św. Antoniego i Bł.
Edmunda Bojanowskiego
(przy ulicy Fredry 24).
Nabożeństwo uświetni
udział pocztów sztandarowych.
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Dworzec – niechlubna wizytówka Rumi

O tym, że rumski dworzec wygląda bardzo źle, nie trzeba nikogo przekonywać. Jest tam brzydko i brudno, a
w budynkach, zwłaszcza tym na peronie, czuć fetor. Zniszczone ściany, potłuczone szyby, brak podjazdów dla
wózków – na te mankamenty skarżą się pasażerowie, korzystający z dworca PKP w Rumi, ale ich narzekania
Fot. Anna Partyka
trafiają w próżnię…									
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