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ROZMOWA
TYGODNIA
Kobieta może
się obronić

- Kobieta zaatakowana przez mężczyznę, może
wykorzystać różne sposoby obrony - mówi młodsza
aspirant Anetta Potrykus
z Komendy Powiatowej
Policji w Wejherowie.
- Na pewno powinna krzyczeć i wzywać pomocy, a
gdy sprawca zaatakuje z
tyłu, napadnięta kobieta
może kopnąć go w piszczel
albo uderzyć łokciem w
inne czułe miejsca.
Policjantka,
z
którą
rozmawiamy w związku z
niedawnymi napadami w
Rumi Janowie, apeluje o
zgłaszanie przestępstw na
policję.
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Czas do szkoły

DZIŚ W NUMERZE
SPRZECZNE
INFORMACJE
Ekshumacja szczątków ludzkich, znalezionych
podczas
prac ziemnych przy
ul. Kościelnej oraz ich
pochówek na cmentarzu komunalnym
była tematem gorącej dyskusji na sesji
Rady Miejskiej. Informacje na ten temat
zaskoczyły radnych.
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RUMIANIN
DOCENIONY

Uczennice klasy V b z wychowawczynią Katarzyną Trościanko przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 9.

Po wakacjach do rumskich szkół wrócili uczniowie i nauczyciele. Wczoraj
były radosne powitania i
wspomnienia z wakacji, a
dzisiaj szkolny rytm wyznaczają już dzwonki na lekcje

Rozbudowa szkoły nr 1

i przerwy. Czas wrócić do
nauki, do zajęć sportowych
i artystycznych, do realizacji
programów edukacyjnych.
Latem w większości placówek, także w przedszkolach odbyły się remonty. W

trzech szkołach kontynuowane są prace budowlane. Dobiega końca rozbudowa Szkoły Podstawowej
nr 10 oraz Ekologicznej
Szkoły Społecznej, natomiast rozbudowa Szkoły

Pielgrzymi wyruszą w sobotę m.in. z Rumi

Opóźnienia i wydatki Do Królowej Morza
Radni nie zgodzili się na wyłożenie z miejskiej kasy dodatkowych 820 tysięcy zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1, uznając te
wydatki za nieuzasadnione.
W czerwcu Rada Miejska zaakceptowała propozycję burmistrz Elżbiety Rogali-Kończak, wspieranej przez protestujących rodziców, aby jak najszybciej zbudować okazały
łącznik na szkolnym boisku. Inwestycja miała kosztować
w sumie 9 milionów zł, a zaledwie po dwóch miesiącach
burmistrz chce dodatkowych pieniędzy na tę inwestycję.
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Uroczystości w Rumi

Rocznica września 1939
Z okazji 71. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 1
września w kościele bł. E. Bojanowskiego w Rumi Białej Rzece odprawiona została uroczysta msza święta z
udziałem władz miejskich i powiatowych oraz pocztów
sztandarowych.
Złożono też kwiaty w miejscach pamięci narodowej.
Więcej na ten temat za tydzień.

Co roku w pierwszy weekend września pielgrzymi z północnych Kaszub podążają pieszo
do Madonny Swarzewskiej. Wyruszają m.in. z
rumskich parafii. Tak będzie m.in. w tym roku,
a jedna z pielgrzymek podąży do Swarzewa ok.
godz. 6.00 z kościoła NMP Wspomożenia Wiernych.

Większość pielgrzymów wróci do domu wieczorem,
ale niektórzy pozostaną nad Zatoką Pucką do niedzieli,
uczestnicząc w dalszych nabożeństwach i uroczystościach.
Tradycyjny Odpust Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polskiego Morza w Swarzewie odbędzie się w dniach od 4 do 12 września, ale najważniejsze
uroczystości odpustowe odbędą się w sobotę i niedzielę.
Główną mszę św. zaplanowano o godz.17.00 na placu, a
w niedzielę o godz.10.00 uroczystą sumę odprawi w Swarzewie ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita
Gdański.
Matka Boska Swarzewska jest Królową Polskiego Morza, czczoną szczególnie przez rybaków i żeglarzy, którzy najpierw zbudowali kapliczkę nad studzienką, jako
wotum, potem kościółek, by w latach osiemdziesiątych
XIX w. wybudować kościół w Swarzewie.

Podstawowej nr 1 dopiero
się rozpoczęła.
Dzieciom, młodzieży, nauczycielom i pracownikom
placówek oświatowych życzymy udanego roku szkolnego.
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Rumski
artysta
rzeźbiarz, Eugeniusz
Lademann
został
jednym z laureatów
tegorocznej nagrody,
przyznawanej przez
Radę Powiatu Wejherowskiego. Razem z
kilkoma innymi osobami, rumianin otrzyma medal „Zasłużony
dla Powiatu”.
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KASZUBSKI
KSIĄŻĘ
Pomnik Świętopełka II Wielkiego został
odsłonięty na skwerze nieopodal ul. Szerokiej w Gdańsku. Na
uroczystość przybyli
mieszkańcy Kaszub,
w tym przedstawiciele naszego miasta.
Nic dziwnego, skoro
Świętopełk II nazywany jest kaszubskim
księciem.
str. 14
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Wypadek na skrzyżowaniu

Nie ustąpił pierwszeństwa
W ubiegły piątek przed godziną 22.00 u
zbiegu ulic Gdańskiej i Pomorskiej doszło
do wypadku, w wyniku którego jedna osoba została ranna. Następnego dnia rano
doszło do kolizji na krajowej szóstce.
Z wstępnych policyjnych
ustaleń wynika, że w piątkowy wieczór kierowca Mercedesa nie udzielił pierwszeństwa kierowcy Volkswagena
Passata. W wyniku zderzenia kierowcę VW przetransportowano do Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie. Policjanci poddali obu
kierowców badaniu na zawartość alkoholu w organizmie, które wykazało, że są
trzeźwi. Śledczy wyjaśniają
okoliczności zdarzenia.

W sobotę rano kierowca
VW Golfa jadąc lewym pasem w kierunku Redy najechał na tył przyczepy Ursusa, który stał na lewym
pasie i wykonywał roboty
drogowe.
Przyczyną
zdarzenia
było niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.
Sprawcę ukarano mandatem.
DG.

Konopie przy Partyzantów

Nielegalna uprawa
Na niezagospodarowanych łąkach w
Rumi rosły konopie indyjskie.
Informację o tym, że
na obrzeżach miasta może
znajdować się plantacja marihuany uzyskali policjanci
z Gdyni. Po przyjeździe na
miejsce i obserwacji terenu
zobaczyli dwóch młodych
mężczyzn, którzy zaczęli się
zajmować wysokimi na ponad metr roślinami.

Funkcjonariusze zatrzymali 21-latka oraz jego o
pięć lat starszego kolegę.
Domniemani
hodowcy
zostali rozdzieleni: jeden
został przewieziony do
aresztu w Wejherowie, drugi do Gdyni. Grozi im do
ośmiu lat więzienia.
DG.

O bezpieczeństwie na sesji Rady Miejskiej

Bezpieczeństwo w liczbach Komendant unikał odpowiedzi?
Bezpieczeństwo mieszkańców Rumi było
głównym tematem sierpniowej sesji Rady
Miejskiej. Radni i goście wysłuchali sprawozdań z pracy policji, straży pożarnej,
straży miejskiej oraz Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej.

Mimo obecności na sesji Rady Miasta
młodszego inspektora Krzysztofa Lawer,
komendanta powiatowego policji w Wejherowie, radnym nie udało się uzyskać informacji na temat obsługi miejskiego monitoringu.

Z tych sprawozdań, które w większości dotyczyły ubiegłego roku, wynotowaliśmy kilka liczb:

Sprawę poruszył przewodniczący Witold Reclaf, który
zapytał, jakie konsekwencje dla Rumi ma ograniczanie
wydatków z budżetu państwa na policję.
Komendant powiatowy przyznał, że pieniędzy jest
mniej niż w ubiegłym roku, ale jednocześnie zwrócił uwagę, że w niektórych miejscach można było zracjonalizować
wydatki. - Są płaszczyzny, gdzie możemy się dopatrzeć
oszczędności - stwierdził.
Przewodniczącego zainteresowała obsługa monitoringu, jednak - mimo obecności na sesji komendanta - radni
nie usłyszeli odpowiedzi na pytanie.
Na początku czerwca pisaliśmy, że dotychczas przez
całą dobę na dyżurce komisariatu pełniły służbę dwie osoby: oficer dyżurny oraz jego zastępca. Do zadań zastępcy
należała m.in. kontrola monitoringu i pomoc dyżurnemu
(w zależności od potrzeb w czasie służby). Żeby zwiększyć
ilość patroli w mieście latem nastąpiła zmiana: przez część
czasu oficer dyżurny jest sam. Policja zastrzega, że chodzi
tylko o jedną zmianę w ciągu doby.
- W ciągu dnia, na pierwszej i drugiej zmianie na pewno
nie dałby rady – przyznał wówczas podinspektor Ireneusz Szmurło. - Robiliśmy analizę połączeń, przestępstw i
innych zdarzeń. Są wtedy newralgiczne momenty, w których na dyżurce musi być ktoś jeszcze.
- W Rumi jest całodobowa służba dyżurna, która w ramach swoich zadań ma kontrolowanie monitoringu – odpowiedział komendant Lawer.
- Czy jest osobna osoba, która zajmuje się monitoringiem? - dopytywał przewodniczący Reclaf.
- Przez 24 godziny na dobę jest służba dyżurna – powtórzył komendant. 					
DG.

510 – tyle przestępstw dokonano w Rumi
				 w ubiegłym 2009 roku
3369 – tyle mandatów karnych w ub. roku zastosowali
				 policjanci na terenie Rumi za wykroczenia drogowe
				 i porządkowe
200 – tyle tysięcy złotych kosztuje rocznie utrzymanie
				 systemu monitoringu w Rumi
38 – tylu strażaków pracuje w Jednostce Ratowniczo
				 -Gaśniczej w Rumi
350 – tyle było interwencji strażaków w Rumi w 2009
				 roku, w tym 105 razy wyjeżdżali oni do pożarów
157 – w tylu zdarzeniach, w tym 83 pożarach brali
				 udział strażacy w pierwszym półroczu 2010 roku
18 – tylu strażników miejskich pracuje na terenie
				 naszego miasta
5000 – tyle wykroczeń w dziedzinie komunikacji
				 odnotowała Straż Miejska w ub. roku w Rumi
				 (głównie nadmierna prędkość, niewłaściwe
				 parkowanie); z tego powodu wystawiono mandaty
				 karne na ponad 540 tys. zł
1500 – tyle kamizelek odblaskowych rozdali strażnicy
				 miejscy rowerzystom podczas wakacyjnej akcji.

STRAŻ MIEJSKA

Śmieci w ognisku
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W poprzednim tygodniu, od 23 do 29 sierpnia, aż 9 razy do Straży Miejskiej zgłaszano
uciążliwości, związane z
dymem, pochodzącym z
rozpalonych ognisk albo
wydobywającym się z
kominów
nieruchomości. Tak było na ulicach:
Kolejowej, Hetmańskiej,
Bądkowskiego, Wysokiej,
Śląskiej, Dąbrowskiego,
Grunwaldzkiej,
Gdańskiej i Stoczniowców.
Sprawdzenie
przez
strażników pieców domowych nie wykazało żadnych
nieprawidłowości
(spalano tylko drewno),
a intensywny dym unosił
się przez chwilę po rozpaleniu palenisk.
W przypadku ognisk,
aż pięć osób ukarano za
spalanie śmieci, w tym
plastików.
Informacje
pochodzą ze strony internetowej: www.sm.rumia.pl

Strażacy zasypali niebezpieczną plamę

Olej na ul. Piłsudskiego

Po zakończeniu akcji ulicę Piłsudskiego dodatkowo posypywali pracownicy PUK.

W środę rano na ul. Piłsudskiego, w rejonie skrzyżowania z ul. Wybickiego z
uszkodzonego
samochodu
oczyszczającego ulice wyciekał olej. Na miejsce zdarzenia przyjechały dwa wozy z
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi. Strażacy,

wspierani przez policjantów
i strażników miejskich, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i zneutralizowali olej.
- Na plamę oleju, ciągnącą się na długości kilometra
wysypano sto kilogramów
sorbentu – informuje st.
asp. Zenon Frankowski z

Powiatowej Straży Pożarnej
w Wejherowie.
- Strażnicy ustalili, że olej
pochodził z pojazdu, należącego do PUK – mówi Roman
Świrski, komendant Straży
Miejskiej. – Prezes PUK zapewnił, że zanieczyszczenia
zostaną uprzątnięte z jezdni.
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Firma pogrzebowa nie uczestniczyła w ekshumacji

Pochówek, którego nie było?
W czerwcu br., podczas wykopów na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 natrafiono na ludzkie szczątki, o czym informowały wszystkie lokalne media. O pochówku, zorganizowanym dwa miesiące później można było przeczytać tylko
w „Gazecie Rumskiej”. Zamieściliśmy również zdjęcia z tej
skromnej, ale godnej uroczystości. Tym większe było zaskoczenie, kiedy na ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz
Rumi stwierdziła, że pochówki szczątków z ul. Kościelnej
jeszcze się nie odbyły! Jeszcze bardziej zdumiewające okazały się informacje na temat ekshumacji, przeprowadzonej
przez… firmę budowlaną, a także szacunkowych kosztów
prac.
Na posiedzeniu Komisji
Finansowo-Budżetowej
oraz na sesji RM burmistrz
stwierdziła, że ekshumacja
i pochówek będą kosztować
ok. 80 tys. zł. Tymczasem
firma „Ostatnia Posługa”,
zajmująca się wyłącznie pochówkiem, wystawiła fakturę na 5 303 zł brutto!
Czyżby wydobycie szczątków kosztowało aż 75 tysięcy?

Kości było sporo

Na pewno w ziemi obok
szkoły kości było sporo, ale
przecież wydobyto je przy
okazji budowy, na której i
tak pracował ciężki sprzęt
i ludzie. Najpierw w ziemi
znaleziono dwie trumny,
usytuowane blisko budynku sali gimnastycznej (dawny kościół ewangelicki), ale
wkrótce okazało się, że kości
jest dużo więcej.
Kościół luterański istniał
tam już od ponad 130 lat i
jak i jak to bywało dawniej,
teren przykościelny był zarazem cmentarzem. Zresztą,

szczątki ludzkie znajdywano tam przy każdorazowych
pracach ziemnych oraz ekshumacji ofiar II wojny światowej.
Jak poinformował zastępca burmistrza Ryszard
Grychtoł, firma „Wasko”,
czyli wykonawca inwestycji,
sprowadziła na plac budowy
mniejszą i lżejszą koparkę,
która pracowała pod nadzorem dwóch ludzi, ręcznie
wyciągających szczątki z wydobytej ziemi. Wkładano je
do trumien, dostarczonych
przez „Ostatnią Posługę”. R.
Grychtoł powiedział też, że
o pracach ekshumacyjnych
powiadomiono prokuraturę i
sanepid.

Zasłużyli na
godny pochówek

Szczątki, zawiezione przez
przedsiębiorstwo pogrzebowe
do cmentarnej chłodni przy
ul. Górniczej, zajęły sześć
dużych i jedną małą trumnę.
Na początku sierpnia firma

„Ostatnia Posługa”, powiadomiona przez kierownika
cmentarza o takiej możliwości, zorganizowała pochówek
szczątków. Zadbano przy
tym o godny pogrzeb z udziałem proboszcza parafii NMP
Wspomożenia Wiernych, ks.
Kazimierza Chudzickiego.
- Uznałem, że koło kościoła ewangelickiego pochowani byli chrześcijanie, którzy
zasługują na modlitwę oraz
poświęcenie miejsca pochówku – mówi Mirosław Słowikowski, właściciel „Ostatniej Posługi”.
W ceremonii, która odbyła
się na Cmentarzu Komunalnym 9 sierpnia uczestniczyła kierowniczka cmentarza,
Eleonora Lademann. Nie
było natomiast nikogo z
Urzędu Miasta.

Cena będzie negocjowana

Właściciel firmy „Ostatnia
Posługa” wykonał usługę po
kosztach własnych, wyceniając ją na 5303 zł brutto. Ponad dwa tygodnie później, na

Na ostatniej sesji Mirosław Słowikowski odpowiadał na pytania radnych i wyjaśniał wątpliwości, dotyczące pochówku i jego kosztów.
sesji 26 sierpnia, zapytana o
koszty ekshumacji i pochówku burmistrz Elżbieta Rogala- Kończak powiedziała, że
konkretne kwoty nie są jeszcze znane.
- Na razie mamy ofertę
firmy, która będzie robiła pochówek i szacunkowe koszty
– stwierdziła burmistrz.
- Przecież pochówek już
się odbył – stwierdzili jednak radni.
- Ja nic o tym nie wiem
– twierdziła E. Rogala-Kończak. – Nie ma żadnej umowy ani zlecenia na pochówek.
Odbyło się tylko zebranie
ofert! Nie zlecałam pochówku, ani na nim nie byłam.
Nikt z urzędu nie był zaproszony.
Burmistrz
podtrzymała
wcześniejszą opinię, że szacunkowy koszt ekshumacji i
pochówku wynosi ok. 80 tys.
zł, a ostateczna cena będzie
negocjowana.
Burmistrz
Ryszard Grychtoł dodał,
że wszystko zależy od ilości
worków i trumien oraz technologii robót ziemnych, zastosowanych przy ekshumacji. Co ciekawe, dyskutowano
w ten sposób o pracach, które
już się odbyły.

Nie uczestniczyli
w ekshumacji

Pochówek szczątków wydobytych przy ul. Kościelnej odbył się 9 sierpnia.

Po przerwie na sali obrad
pojawił się Mirosław Słowikowski, zaproszony przez
przewodniczącego
Rady
Miejskiej w celu wyjaśnienia
niejasności. Rumski przedsiębiorca poinformował, że
otrzymał pismo z Urzędu
Miasta z datą 22 czerwca,
informujące o znalezieniu na
terenie szkoły na głębokości 1,5-2 metrów szczątków
ludzkich.
Jak twierdzi Mirosław
Słowikowski, najpierw złożył
urzędowi ofertę na ekshu-

mację i pochówek, a potem,
na prośbę zastępcy burmistrza Ryszarda Grychtoła,
wykonał zlecenie dotyczące
dostarczenia na ul. Kościelną trumien ekshumacyjnych
i zawiezienia ich wraz ze
szczątkami na cmentarz, a
następnie pochowania.
- Zaproponowałem, że pracownicy naszej firmy będą
sami wkładać szczątki do trumien za jednorazową opłata
w wysokości 150 złotych, ale
decyzja była inna. Zrobili to
pracownicy firmy „Wasko”,
która realizuje inwestycję –
dodał M. Słowikowski. – Wykonałem tylko to, co zlecił mi
urząd. Nie uczestniczyłem w
ekshumacji. Z moich informacji wynika, że prowadziła
ją firma „Wasko”. Obecnie w
cmentarnej chłodni znajduje
się jeszcze jedna trumna, w
której złożono kolejne znalezione na budowie szczątki
ludzkie

Co z uprawnieniami?

Wobec takich informacji
radny Jarosław Muszyński kilkakrotnie pytał, czy
firma budowlana, realizująca
inwestycję w SP nr 1 posiada
uprawnienia od przeprowadzenia ekshumacji szczątków? Okazało się, że tego nie
wie ani burmistrz E. Rogala-Kończak ani jej zastępca R.
Grychtoł.
Mirosław Słowikowski poinformował radnych, że na
prośbę burmistrza Grychtoła
fakturę na 5303 zł brutto wystawił na firmę „Wasko”, ale
jak dotąd pieniędzy za pochówek nie otrzymał.
E. Rogala-Kończak podziękowała M. Słowikowskiemu za przeprowadzenie
godnego, chrześcijańskiego
pochówku, dodając, że faktura zostanie zapłacona przez
miasto pod warunkiem wy-

stawienia jej na gminę Rumia. Podkreśliła jednocześnie, że nie było umowy na
wykonanie tych prac.

Słowo cenniejsze
od papieru

- Może to mój błąd, że wykonałem zlecenie, nie mając
umowy ani zlecenia na piśmie, ale szczątki były już
wykopane i trzeba je było
jak najszybciej zabrać – powiedziała M. Słowikowski.
- Poza tym opierałem się
na ustnych uzgodnieniach
z burmistrzem Ryszardem
Grychtołem, a słowo jest dla
mnie cenniejsze od papieru.
Skąd się wzięła szacunkowa kwota ok. 80 tys. zł,
skoro pochówek kosztował
nieco ponad 5 tysięcy? Podczas dyskusji radny Piotr
Zaradny przypomniał, że na
posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej burmistrz
informowała o 24 tys. zł za
trumny.
Tymczasem z faktury wystawionej przez M. Słowikowskiego (prezentowanej
radnym na sesji) wynika,
że każda z nich kosztowała
400 zł, a mniejsza trumna –
200 zł.
- Dostałam informację, że
jedna trudna kosztuje ok. 3
tysiące złotych, i że trumien
było osiem, więc pomnożyłam
te liczby, starając się oszacować koszt pochówku – wyjaśniła burmistrz.
Dwa dni temu dowiedzieliśmy się, że firma „Wasko”
odesłała fimie „Ostatnia
Posługa” fakturę. W dołączonym piśmie dyrektor firmy budowlanej wyjaśnia,
że „Nasza Firma nie zlecała
usług, ujętych w tej fakturze.
Z naszej wiedzy wynika, że
wymienione koszty pokrywa
Urząd Miasta Rumia.”
Anna Kuczmarska
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Nauczyciel mianowany – kolejny stopień awansu zawodowego
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Uroczyste ślubowanie na sesji
Dziewięć nauczycielek z różnych szkół
w Rumi uzyskało tytuł nauczyciela mianowanego. Wszystkie panie otrzymały
akty nadania i złożyły ślubowanie.
Każdego roku część nauczycieli w Rumi uzyskuje kolejne stopnie zawodowego awansu.
Przygotowania i procedura trwa w ciągu roku
szkolnego, ale już w czasie
wakacji, dokładnie w lipcu odbywają się egzaminy. W tym roku dziewięć
nauczycielek
rumskich
szkół zdało stosowny egzamin na nauczyciela
mianowanego.
W miniony czwartek w
Urzędzie Miasta odbyła się

mała uroczystość wręczenia przez burmistrza Rumi
aktów nadania, a także
ślubowanie nowych nauczycielek mianowanych.
Wszystkie panie otrzymały też gratulacje i kwiaty, zarówno od burmistrz
Elżbiety
Rogali-Kończak, jak i od przewodniczącego Rady Miejskiej,
Witolda Reclafa.
Uroczystość odbyła się
bowiem na początku sesji
rumskiego samorządu.
AK.

Nauczycielskie awanse
Tytuł nauczyciela mianowanego uzyskały:
Joanna Budzisz - Szkoła Podstawowa nr 1
Beata Daniel - Gimnazjum nr 1
Żaneta Knurek - Szkoła Podstawowa nr 1
Karina Hoła - Zespół Szkół Ogólnokształcących
Agnieszka Perlak - Gimnazjum nr 2
Justyna Kreft - Szkoła Podstawowa nr 6
Alicja Gesse - Gimnazjum nr 1
Mirosława Walaszek - Gimnazjum nr 1
Małgorzata Szumachowska - Zespół Szkół
			

Ogólnokształcących

Przez kolejne pięć lat będzie kierowała Szkołą Podstawową nr 10

Pani dyrektor się nie zmieniła
Mirosława Grzymkowska została ponownie dyrektorem Szkoły Podstawowej
nr 10 w Rumi. Burmistrz miasta powierzyła tę funkcje dotychczasowej dyrektor na kolejne pięć lat.
Mirosława Grzymkowska kieruje „dziesiątką”
przy ul. Górniczej od 1995
roku, czyli od momentu powstania szkoły (w istniejącym od 1989 r. budynku
było wcześniej przedszkole
i oddział innej szkoły). Z
pewnością więc zna tę placówkę jak własny dom.
Pani
dyrektor
jest
mieszkanką Rumi, a wcześniej pracowała przez
dziesięć lat w Szkole Podstawowej nr 10. M. Grzym-
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kowska jest specjalistą od
nauczania wczesnoszkolnego, a obecnie prowadzi
w szkole także terapię pedagogiczną.
Zapytana, jak szkoła nr
10 poradzi sobie w nowym
roku szkolnym z trwającąwciąż rozbudową, pani
dyrektor jest pełna optymizmu.
- Remonty w szkole
odbywały się dość często,
przywykliśmy do nich i
potrafimy sobie poradzić

– mówi Mirosława Grzymkowska. – Teraz właściwie
nie odczuwamy żadnych
utrudnień, bo dysponujemy tymi samymi pomieszczeniami, co wcześniej,
a rozbudowa odbywa się
obok i nie przeszkadza
nam w pracy. Tyle, że nie
możemy korzystać z boiska.
Budowa sali gimnastycznej, której w tej placówce bardzo brakowało, a
także dodatkowego budyn-

ku z trzema salami dydaktycznymi potrwa jeszcze
kilka miesięcy. Termin
zakończenia prac zaplanowano na marzec 2011
roku, ale wszystko wskazuje na to, że inwestycja
zakończy się wcześniej.
- Mam nadzieję, że już
w listopadzie wejdziemy
na sale i do nowych klas –
mówi dyrektor Grzymkowska. Życzymy aby tak się
stało.
A. Kuczmarska

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
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Wczoraj, na placu przed szkołą uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumi.

Powakacyjne spotkania z koleżankami i kolegami były powodem do radości. Fajnie jest razem powspominać wakacje. Na zdjęciach uczniowie SP nr 6 i SP nr 9.

Te dzieci po raz pierwszy przyszły do szkoły, na razie do „zerówki” w Szkole Podstawowej nr 9.

1 września rankiem, przed wejściem do rumskiej „szóstki” gromadzili się uczniowie i uczennice.

Rozpoczęcie roku szkolnego w największej w Rumi Szkole Podstawowej nr 9 podzielono na kilka części. Na zdjęciu uroczystość klas czwartych i piątych.
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Radni nie chcą dodatkowych wydatków
Pod znakiem zapytania stanęła realizacja największej inwestycji w Rumi – rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kościelnej. Większość radnych nie zgodziła się na wyłożenie z miejskiej kasy kolejnych ponad 800 tys. zł na ten cel. Tym bardziej,
że zaledwie dwa miesiące temu radni zgodzili się na propozycję
burmistrza, dotyczącą przyspieszenia budowy i rozszerzenia
zakresu prac. Zaakceptowali również sumę 9 milionów zł jako
całkowity koszt inwestycji. Burmistrz obiecywała, że tegoroczne
wydatki zamkną się kwotą 300 tys. zł plus koszty dokumentacji.
Nowy szkolny obiekt,
czyli dwupiętrowy łącznik
z nowymi pomieszczeniami,
miał być postawiony w stanie surowym podczas wakacji. Tak się nie stało, ale wydatki gwałtownie wzrosły,
jak wyjaśnia burmistrz, z
trzech powodów.
Przede wszystkim okazało się, że stare fundamenty
szkoły wymagały wzmocnienia, co z kolei wiązało się
z przeprowadzeniem kosztownych specjalistycznych
prac. Po drugie podczas wykopów znaleziono szczątki
ludzkie, które trzeba było
ekshumować i pochować
Potrzebne są też pieniądze, ok. 180 tys. zł na
nadzory inwestorskie i
autorskie, ale burmistrz
proponuje przesunąć w budżecie środki na ten cel. Na
razie nadzorem zajmuje się
pracownik Urzędu Miasta.
Z powodu tej zmiany
burmistrz
zweryfikowa-

ła sumę miliona złotych, o
którą wnioskowała na posiedzeniu Komisji Finansowo-Budżetowej do 820
tysięcy zł. Burmistrz Elżbieta
Rogala-Kończak
szacuje, że koszt ekshumacji i pochówku wyniesie ok.
80 tys. zł (piszemy o tym
szerzej na str. 3).
Za specjalistyczne prace
przy fundamentach trzeba
zapłacić ponad 600 tys. zł.
Poza tym wynikły dodatkowe
wydatki w wysokości 130 tys.
zł, związane z tzw. kolizjami.
- W budżecie są pieniądze na rozbudowę szkoły,
a poza tym ktoś, kto robił
kosztorys powinien przewidzieć warunki posadowienia – stwierdził radny
Florian Mosa.
– Dziewięćdziesiąt procent
inwestycji w istniejących budynkach wymaga wzmocnienia fundamentów. O tym
powinien wiedzieć inwestor,
a zwłaszcza konstruktor.

Protest przed urzędem

- Jestem zdumiona tymi
stwierdzeniami – oburzyła
się burmistrz E. Rogala-Kończak. – Niestety, pewnych rzeczy nie dało się
przewidzieć, m.in. nie można było zbadać niedostępnych fundamentów.
Burmistrz przypomniała,
że w tegorocznym budżecie
zabezpieczono pieniądze na
dokumentację inwestycji oraz
dodatkowe 300 tys. zł na roboty budowlane.
Wykonawca
inwestycji,
który po przetargu określił jej
koszt na 7,7 mln. zł, kredytuje budowę, a następna płatność miasta nastąpi w maju
przyszłego roku. Dodatkowe
prace, takie jak ekshumacja
i wzmocnienie fundamentów
wykonawca wykonał z własnych środków.
- Istnieje realna groźba
katastrofy budowlanej, ponieważ te fundamenty są
odkryte – dodała burmistrz
Elżbieta Rogala-Kończak.

Istnieje obawa, że jeśli miasto nie sfinansuje
dodatkowych prac, firma
budowlana może zejść z budowy. Zdaniem burmistrza,
ewentualny następny przetarg z pewnością będzie
mniej korzystny.
Te argumenty nie przekonały radnych, którzy
czują się zaskoczeni i oszukani. Mówili o tym na posiedzeniach komisji Rady
Miejskiej.
- Burmistrz zapewniała
nas w czerwcu, że niemałe przecież środki, prze-

znaczone na rozbudowę to
ostateczne koszty inwestycji. Okazuje się, że nie była
z nami szczera i celowo
wprowadziła nas w błąd –
stwierdził Piotr Zaradny,
przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej Rady
Miejskiej.
Sytuacja jest trudna,
ponieważ rozpoczął się właśnie rok szkolny, a szkolne
boisko jest wielkim placem
budowy. Zamiast budynku
łącznika w stanie surowym
są tam głębokie wykopy, w
których zalano ławy. Na

Na niektóre ulice brakuje środków, na inne pieniądze szybko się znajdują

10 procent wykonania
Większości radnych nie zadowoliło sprawozdanie burmistrza
z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2010 r., przedstawione na sesji Rady Miejskiej. Jak poinformowano, realizacja
dochodów w pierwszym półroczu wyniosła ok. 42 %, a wydatków
ponad 37 %. Radni usłyszeli, że „większość inwestycji jest w trakcie realizacji”, ale ich zdaniem stopień wykonania budowy dróg
i innych ważnych przedsięwzięć jest niewielki.

Grupa członków Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Janowo”, zrzeszona z
Stowarzyszeniu
Inicjatyw Społecznych, Obrony Praw Człowieka i
Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowych oraz
Wspólnot
Mieszkaniowych Miasta Rumia, protestowali przeciwko praktykom, stosowanym w SM
„Janowo”. Zdaniem wielu
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członków, w tej spółdzielni nie są respektowane
ich prawa, a spółdzielcy
są często wprowadzani w
błąd. Niektórzy są zmuszeni dochodzić swoich
praw przed sądem.
Pikietę zorganizowano
przed budynkiem Urzędu
Miasta tuż przed rozpoczęciem obrad Rady Miejskiej.
AK.

boisko zwożone są elementy budowlane, które posłużą do postawienia łącznika.
Uczniowie i nauczyciele
będą musieli poruszać się
między trzema szkolnymi budynkami, ponieważ
główny gmach szkoły został
częściowo wyburzony i na
razie składa się z dwóch
części.
Dyrektor szkoły zapewniała wcześniej, że mimo
tych utrudnień zadba o
bezpieczeństwo dzieci. Czy
w takich warunkach jest to
możliwe? A. Kuczmarska

Florian Mosa, przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju
Przestrzennego RM powtórzył swój apel do burmistrza Rumi (wygłoszony w
czerwcu br.) o realizację zapisanych w budżecie Rumi
zadań
inwestycyjnych,
zwłaszcza budowę dróg i
kolektora burzowego w Starej Rumi.
– Do dziś, mimo upływu
kilku miesięcy, burmistrz
nie ogłosiła żadnego przetargu na budowę kolejnych
ulic – mówił F. Mosa. –
Wprowadza nowe inwestycje, nie realizując zaplanowanych zadań.

Podobne zarzuty, dotyczące
niezrealizowania
inwestycji drogowych oraz
budowy kanalizacji burzowej skierował w stronę
burmistrza przewodniczący Rady Miejskiej, Witold
Reclaf.
- Realizacja inwestycji
drogowych wynosi zaledwie 10 procent – powiedział
W. Reclaf. – Wciąż czekają
na nową nawierzchnię takie ulice jak pułkownika.
Dąbka,
Makuszyńskiego,
Brzechwy i wiele innych.
Burmistrz mówi, że nie ma
pieniędzy, ale na budowę ul.
Częstochowskiej w Janowie,
na pewno potrzebnej, ale

wcześniej nie planowanej,
pieniądze jakoś się znalazły. Czyżby to nagłe przyśpieszenie było spowodowane wybudowaniem bloków
przez prezesa SM „Janowo”
Józefa Chmielewskiego?
Będziemy walczyć o te
drogi, które znalazły się w
programie inwestycji. Apeluję o realizację budżetu w
zakresie inwestycji drogowych, bo niezrealizowanie
uchwały budżetowej odbieram jako pewien rodzaj
złośliwości pod naszym adresem.
Burmistrz
Elżbieta
Rogala-Kończak
protestowała przeciw tym zarzu-

tom i stwierdziła, że nie realizuje niezaplanowanych
inwestycji, tylko takie, które zaakceptuje Rada Miejska. Zarzuciła radnym, że
przez uchwalone przez nich
zbyt wysokie ceny wywoławcze gminnych gruntów,
nie udaje się sprzedawać
żadnych nieruchomości.
Przewodniczący Reclaf
przypomniał, że dzięki decyzji radnych bardzo korzystnie sprzedano działki
przy ul. Dębogórskiej (obecnie osiedle Królewskie).
Przypomniał też, że burmistrz E. Rogala-Kończak
proponowała Radzie Miejskiej zakup od dewelopera
działki przy ul. Rodziewiczówny za cenę 1400 zł za
metr kw. Jednocześnie proponowane przez radnych
ceny w wysokości 400-500
zł za metr kw. za sprzedaż
gminnych gruntów, burmistrz uważa za zbyt wygórowane.

ROZMOWA TYGODNIA
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Zagrożenie powodziowe

Worki przygotowane
W Rumi są rejony szczególnie zagrożone zalaniem przez wodę. Przewodniczący Rady Miejskiej przypomina,
że od trzech lat część miasta czeka na
kanalizację burzową.
- Otrzymujemy prognozy pogody i monitorujemy
sytuację na bieżąco. Kiedy
coś wydaje się nam niebezpieczne dla miasta umieszczamy informacje za pomocą środków masowego
przekazu, z którymi mamy
podpisane porozumienie –
informuje Adam Pacek,
kierownik Referatu Obrony Cywilnej w Urzędzie
Miasta.
W ,,Programie Ochrony Środowiska dla miasta
Rumi na lata 2004-2011’’
znajduje się informacja, że
istotne z punktu widzenia
ochrony środowiska zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych
stanowi zanieczyszczenie
wód powierzchniowych i
podziemnych z nieskanalizowanych obszarów miasta
oraz niedostateczne zabezpieczenie miasta przed powodzią. Mimo to na Zagórskiej Strudze nie prowadzi
się pomiarów przepływu.
- Pomiary były zrobione
cztery lata temu przez Hydroprojekt – mówi wiceburmistrz Ryszard Grychtoł.
- Są tereny zalewowe, które muszą się liczyć z tym,
że przy nadejściu jakichś
szczególnych opadów mogą
być podtopione.
Badania przeprowadzone w roku 2006 przez Biuro Projektów i Doradztwa
Technicznego Hydroprojekt
sp. z o.o. w Gdańsku wykazały, że jakość wód odprowadzanych z miasta Rumi
(pośrednio do Zatoki Gdańskiej) w okresach pogody
deszczowej ulega znacznemu pogorszeniu. Dominującymi zanieczyszczeniami są
zawiesiny ogólne, substancje
ropopochodne, związki fosforu, metale ciężkie oraz bakterie coli. Zanieczyszczenia
te mogą powodować skażenie plaż oraz wód przybrzeżnych Zatoki Puckiej.
Zagrożony zalaniem jest
m.in. teren osiedla przy
ul. księdza L. Gierosa. Budynki postawione w latach
sześćdziesiątych nie są
przygotowane na taką sytuację. - Jest potrzeba wybudowania tam urządzeń,
które pozwoliłyby zretencjonować wodę – mówi wiceburmistrz Grychtoł.

- Drugie zagrożenie to
kanalizacja
deszczowa,
która jest niewydolna przy
wjeździe do Rumi z terenu
Gdyni – mówi burmistrz
Elżbieta
Rogala-Kończak. – Problem dotyczy
głównie kanalizacji gdyńskiej, ale na terenie Rumi
jest potrzebne pogłębienie
rowów, co zamierzamy teraz robić. Skuteczność części zostanie polepszona, ale
są potrzebne środki.
Raport z realizacji programu ochrony środowiska
dla Rumi (za lata 20042009) podaje, że w 2006
roku opracowana została
koncepcja rozbudowy i modernizacji systemu odprowadzania wód opadowych
i roztopowych w Rumi w
ramach projektu ,,Poprawa czystości wód Morza
Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki
wodnej’’.
W 2008 r. wykonano projekty kanalizacji deszczowej dla ulic Kazimierskiej,
Bukowej,
Świętopełka,
Jagodowej, Chełmińskiej,
Rajskiej i Topolowej.
- Stara Rumia ciągle
czeka na budowę kanalizacji burzowej - przypomina przewodniczący Rady
Miejskiej Witold Reclaf
Na ostatniej sesji po pytaniu radnego Andrzeja
Januszewskiego okazało
się, że na wiosnę tego roku
w czasie ulewnych deszczy
brakowało półtora centymetra, żeby Zagórska Struga wystąpiła z koryta.
- Nam się udało, ale
worki były przygotowane –
mówi Adam Pacek. - Gdyby rzeczywiście spadł taki
deszcz, jak na południu
Polski, to byłby problem.
Mając odpowiednie informacje przed nadejściem fali
na pewno spuścilibyśmy
jakąś ilość wody ze stawu,
który pełniłby rolę zbiornika retencyjnego. Służby są
szkolone - w szczególności
PUK, Straż Miejska, Straż
Pożarna oraz Ochotnicza
Straż Pożarna są przygotowane do przeciwdziałania
skutkom powodzi.
Istotne informacje związane z pogodą są umieszczane m.in. na stronie
Urzędu Miasta.
DG.

Im dłużej będziemy zwlekać ze zgłoszeniem przestępstwa,
tym trudniej policji będzie złapać sprawcę

Ofiara nie jest współwinna
Rozmowa z policjantką, młodszą aspirant Anettą Potrykus
- Czy ważąca znacznie mniej kobieta może
pokonać atakującego ją
mężczyznę?
- Bardzo często kobieta
jest słabsza od mężczyzny,
ale może wykorzystać inne
sposoby obrony niż tylko
pięści. Na pewno może, a
nawet powinna krzyczeć
i wzywać pomocy. Gdy
sprawca zaatakuje z tyłu,
kobieta może obcasem
kopnąć go w piszczel, łokciem uderzyć w inne czułe miejsca, natomiast gdy
stoi przodem do napastnika może skorzystać z gazu
pieprzowego czy też rzucić
piachem w oczy. Moment,
gdy sprawca zakryje twarz
da czas i szansę na ucieczkę. Ponadto dobrze jest
przyjrzeć się napastnikowi, aby potem pomóc w
jego zatrzymaniu.
- Wśród rad można
spotkać sugestie, że
trzeba zachować spokój, ale jak w takiej sytuacji zachowywać się
spokojnie?!
- To ważne, żeby myśleć
trzeźwo. Trzeba starać się
wykorzystać moment na
ucieczkę, a potem skierować się do najbliższego komisariatu, bowiem im dłużej będziemy zwlekać ze
zgłoszeniem przestępstwa
tym trudniej policji będzie
złapać sprawcę.
Zanim dojdzie do takiego zdarzenia, jeśli widzimy, że ktoś za nami idzie,
dobrze jest mieć telefon
komórkowy w pogotowiu,
a nawet od razu zadzwo-

nić do znajomego. Jeśli coś
się stanie, od razu będzie
mógł wezwać patrol.
- Czy na gaz trzeba
mieć pozwolenie?
- Nie, nie jest ono wymagane.
- Na paralizatory
również?
- Pozwolenia na broń
nie wymaga się również
w przypadku posiadania
przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania
osób za pomocą energii
elektrycznej o średniej
wartości prądu w obwodzie nieprzekraczającej 10
mA. Jeżeli moc urządzenia
jest wyższa, trzeba posiadać na nie pozwolenie.
- Gwałt, a także sama
jego próba to traumatyczne przeżycie...
- M.in. z tego powodu
wiele takich przestępstw
pozostaje nie zgłoszonych.
Napastnik nie jest wówczas ujmowany i może
działać dalej na szkodę innych kobiet. Błędem jest
stereotyp, że ofiara może
być współwinna. Odpowiedzialność za gwałt ponosi
tylko i wyłącznie przestępca, ale można unikać ryzykownych sytuacji. Lepiej
nie chodzić na skróty przez
puste i ciemne miejsca, ale
trzymać się miejsc bardziej
uczęszczanych i dobrze
oświetlonych. Kobiety powinny też unikać nocnych
samotnych spacerów.
Ofiara może chcieć jak
najszybciej zapomnieć o
tym, co się stało, ale ważne jest, aby jak najszybciej

poszkodowaną mógł zbadać lekarz.
- Co jeszcze robić, żeby
do tego nie doszło?
- Jeśli zamierzamy wracać do domu w nocy, możemy
powiadomić o tym kogoś bliskiego, umówić się na telefon
o określonej godzinie. Jeśli
nie wrócimy o czasie, będzie
to pierwsza osobą, która zorientuje się, że coś może być
nie tak.
Można też wezwać taksówkę, a gdy już będziemy
szły w kierunku bloku czy
domu, poprosić taksówkarza,
by zaczekał chwilę i zobaczył,
czy już weszłyśmy bezpiecznie do środka. Jeśli ktoś obcy

chce wejść do mieszkania,
dobrze jest zapytać, jaką
firmę reprezentuje. W przypadku niepewności i obawy
można przecież powiedzieć,
żeby ta osoba przyszła kiedy
indziej.
W przypadku napraw
albo remontów, które robią obce osoby możemy poprosić do nas sąsiada albo
znajomego. Jeśli dzwoniący do drzwi mężczyzna
twierdzi, że jest policjantem albo osobą urzędową
– trzeba koniecznie poprosić o dowód tożsamości
lub legitymację służbową.
- Dziękuję za rozmowę.
DG.

Lepiej nie chodzić pustymi ulicami i ścieżkami na skróty

Napady na kobiety w Janowie
Dwie mieszkanki Rumi zgłosiły się do komisariatu i poinformowały, że próbowano je zgwałcić.
Niedoszły gwałciciel
grasował w Janowie.
Napadał na kobiety,
które chciały sobie skrócić drogę do domu i zamiast iść naokoło ulicą
Gdańską, poszły skrótem
z Pomorskiej na Dębogórską. Przestępca cze-

kał na nie wcześnie rano,
gdy w okolicy prawie nikogo nie było.
Policja wysłała więcej
patroli do Janowa, ale
funkcjonariuszom
nie
udało się odnaleźć sprawcy. Publikujemy portret
pamięciowy gwałciciela.

Każda osoba, która
może pomóc w zatrzymaniu mężczyzny jest
proszona o kontakt z
Komisariatem Policji w
Rumi (tel. 58 679 67 22)
lub najbliższą jednostką
policji.
DG.
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Biesiada na koniec lata
Janowska Biesiada, jak
co roku przyciągnęła do
parku przy ul. Filtrowej
wielu mieszkańców Rumi.
Nie tylko słuchano, ale
i tańczono przy rytmicznych utworach, serwowanych ze sceny przez zespół

„Chrząszcze”. Hitem wieczoru był występ popularnych aktorów, Artura Barcisia i Cezarego Żaka.
Atrakcji nie brakowało,
ale wiele osób z niesmakiem patrzyło na bardzo pijanych osobników (zwłasz-

cza jednego), pląsających
pod sceną pośród dzieci i
młodzieży. Zabrakło pracowników ochrony, którzy wyprowadziliby z tłumu upojonych alkoholem
uczestników.			
Fot. A. Kuczmarska

Miss pojedzie na wakacje

Rumianka oddała koronę
Anna Jamróz, Miss Polski 2009 w miniony weekend przekazała koronę kolejnej
zwyciężczyni konkursu piękności, 21-letniej Agacie Szewioła z Żar. Tym samym
piękna rumianka, zwolniona z obowiązków, które pełniła przez cały rok, może pojechać na wymarzone wakacje do Włoch.
Takie plany na wrzesień
miała Anna Jamróz, kiedy
rozmawialiśmy z nią przed
miesiącem.
Studentka z
Rumi miała dość zapracowane lato, ponieważ uczest-
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niczyła w eliminacjach i różnych imprezach, związanych
z wyborami Miss Polski. Teraz będzie mogła odpocząć i
wybrać się w podróż, czego
jej życzymy.
AK.

RUMIANIE PODRÓŻUJĄ - NORWEGIA
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Geirangerfjord, jeden z najpopularniejszych fiordów.

Trollstigen, czyli serpentyny drogi pośród gór.

Nie tylko fiordy

Przyzwyczajony do podróżowania po różnych kontynentach, w dżunglach,
tajdze, na stepach, uległem namowom pewnej uroczej studentki skandynawistyki, by ruszyć nieco bliżej – do rozreklamowanej krainy fiordów, skaczących
łososi i trolli, czyli do Norwegii. Zapakowaliśmy samochód po dach i wyżej. Cóż,
poza wędkami, namiotami, kajakiem, itp. musiała się tam także zmieścić połowa pewnej kolekcji sukienek.
Ruszyliśmy z Gdańska promem do Nyneshamn, by po
kolejnych kilkuset kilometrach
jazdy samochodem dotrzeć nad
ogromne jezioro Femunden, tuż
za szwedzką granicą, nieopodal
Røros. Wszędobylskie renifery,
świerkowe lasy, kamieniste
wzniesienia, chaty kryte darnią
– wszystko przypominało, że
jesteśmy w sercu Skandynawii.
Auto zamieniliśmy na kajak,
w którym spędziliśmy kilka
pierwszych dni, rozbijając się w
najdzikszych miejscach.
Norwegia faktycznie ma
wiele terenów, chciałoby się
rzec nietkniętych – im dalej
od miast tym bardziej dziko.
Zbieranie grzybów, jagód i łowienie pstrągów urozmaicało
czas wyśmienicie. Tylko te
komary i meszki! Któregoś
dnia naliczyłem na Agacie
ponad sto ukąszeń tylko na
twarzy i szyi!

Woły piżmowe z Dovre

Kolejnym celem miały być
woły piżmowe w górach Dovre.
Jakimś cudem udało nam się
dostać na wojskowy poligon,
gdzie zwierzęta te wielkości
bizonów mają swą ostoję. Woły
są łagodnymi roślinożercami,
jednak człowiek po przekroczeniu niewidzialnej granicy 200
metrów od zwierzęcia naraża
się na ogromne niebezpieczeństwo. Wołom wówczas „przestawia się piąta klepka” i nierzadko podejmują szarżę.

400- kilogramowa, rozpędzona lokomotywa zmiażdży samochód, a co dopiero
człowieczka. W górach tych
zginęli już turyści, którzy niechcący natknęli się na agresywnego byka. Na wszelki
wypadek po kilku godzinach
jazdy i marszu namierzyliśmy śpiącą na śniegu krowę
i też ją postanowiliśmy podejść. Agata dzielnie nie odstępowała mnie na krok, a
do pokonania mieliśmy kilka
lodowatych strumieni w bród.
Gdy byliśmy 100 metrów od
zwierzęcia, bydlę podniosło
głowę i fuknęło. Nerwy napięte do granic wytrzymałości
zmusiły nas do ostrożnego
odwrotu, co stało się tematem
ciągłych żartów ze strony mej
kompanki.

Jottunheimen
– „dom olbrzymów”

Oczywiście nie darowalibyśmy sobie ominięcia najwyższego szczytu Norwegii,
zatem któregoś dnia wylądowaliśmy w górach Jottunheimen, które stały się bazą
wypadową na Galdhøpiggen
(2469 m n.p.m.).
Ta wysokość może nie
jest imponująca, ale przynajmniej nie trzeba mieć
specjalistycznego
sprzętu.
Przy dobrych wiatrach szczyt
można zdobyć w jeden dzień
i o ile pogoda pozwoli, widoki
chwycą za serce. Pola wiecz-

nego śniegu przeplatają się
z kamiennymi osuwiskami,
a satysfakcja z jego zdobycia
jest niemała. Na szczycie zastaliśmy rodzinę Norwegów
z kilkuletnimi dziećmi, ale
schodząc spotykaliśmy też
ludzi, którzy poddawali się i
to już po raz wtóry.

W końcu fiordy

Faktycznie ich sława nie
jest przesadzona i faktycznie
widoki nie raz zapierają dech
w piersi. Turkusowa bądź
amarantowa woda, skleszczona w wąskich przesmykach wysokich kamiennych
ścian musi robić wrażenie. A
gdy do fiordu jeszcze wpływa
prom wycieczkowy, wita się
syreną, a echo odbijane od
gór biegnie kilometrami – po
prostu szczęka opada.
Mimo że zmorą jest natłok
turystów, polecam gorąco odwiedzenie chyba najpopularniejszego Geiranger fiord i
wodospadu Siedmiu Sióstr.
Opłynęliśmy go kajakiem i
faktycznie jest to wspaniałe
doświadczenie. Trzeba pamiętać o kapokach, a i warto
zabrać wędkę.
Złowione dorsze z Geiranger’a smakowały wybornie.
Wody te obfitują w ryby.

Serpenty w górach

Potem zaliczyliśmy Taffiord w rejonie słynącym z
wybornych truskawek. Tam
obserwowałem morświny po-

lujące na wyskakujące z wody
w popłochu łososie. Kolejną
atrakcją było Trollstigen, czyli trudny podjazd/zjazd (zależy od której strony się jedzie)
serpentynami po stromym
stoku, przecinanym przez wodospady. Zjazd jest fascynujący, podjazd jednak to istny
koszmar, szczególnie dla aut
z przyczepami campingowymi
czy autokarów. Widoki jednak wynagradzają wszystko.
We fiordzie Nora łowiłem
chyba najwięcej dorszy i makrel na godzinę, a Agata biła
rekordy w zbieraniu jagód.

Złowione dorsze smakowały wyśmienicie.

Szlak wodospadów

Norweską odyseję kończyliśmy w górach zwanych
domem trolli – „Trollheimen”. Ruszyliśmy szlakiem
wodospadów, by po wielu kilometrach dostać się do najdalszych pstrągowych jezior.
Mój wędkarski amok nie
opuszczał mnie ani na krok,
a Agata skupiła się jednak
na tym co kocha – na górach.
Nie tylko widoki, ale i mała
ilość spotykanych turystów
poprawiała
samopoczucie.
Niestety, popsuła się pogoda
i musieliśmy spędzić dwie
doby w małym, zagubionym
pośród skał domku. Łowione
tam pstrągi uratowały nam
życie. Zakochaliśmy się jeszcze bardziej w Norwegii i …
w sobie.
Rafał Słowikowski

Wszechobecne renifery.

Droga na Galdhoppigen.
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Zasłużeni dla powiatu

Medal dla rumskiego rzeźbiarza
Eugeniusz Lademann, artysta rzeźbiarz z Rumi został uhonorowany przez
radnych powiatu wejherowskiego medalem „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”. Medal został przyznany także za działalność artystyczną, której zakres
wykraczał jednocześnie poza granice Rumi i powiatu. Uroczystość wręczenia
nagród odbędzie się w późniejszym terminie.
Laureat urodził się w
Rumi w 1942 roku. Studiował w Państwowej Wyższej
Szkole Sztuk Plastycznych
w Gdańsku, w pracowni
rzeźby prof. Franciszka
Duszenki. Był nauczycielem przedmiotów artystycznych w Państwowym
Liceum Sztuk Plastycznych
w Gdyni. Przez 39 lat uczył
pokolenia młodych twórców
metaloplastyki, snycerstwa
i rzeźby. Był także zastępca
i dyrektorem tej znanej placówki w Gdyni.
E. Ledamann jest autorem m.in. popiersia księdza
St. Ormińskiego w Rumi,

tablic pamiątkowych dla
Urzędu Morskiego oraz dla
Gdyni, Gdańska, Słupska a
także „Stosu całopalnego”
dla muzeum w Sztutthofie. Wykonał wiele medali
pamiątkowych i okolicznościowych dla upamiętnienia rocznic, uroczystości,
itp. Jest autorem medalu
„Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” oraz
statuetki
„Bursztynowy
Gryf” – nagrody starosty.
Ostatnim dziełem znanego rumskiego rzeźbiarza
(jako współautor) są tablice
na rondzie im. Prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego u

zbiegu ulic Dębogórskiej i
Gdańskiej w Rumi .
Eugeniusz
Lademann
za działalność dydaktyczną i artystyczną otrzymał
nagrodę Ministra Kultury
i Sztuki, Ministra Edukacji orz Złoty Krzyż Zasługi
i Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski. Nadal
czynnie udziela się społecznie i artystycznie a także
bierze udział w wystawach
ogólnopolskich i międzynarodowych.
Medale otrzymali również:
siostra
Domisława
Chmielewska, dyrektorka DPS przy Zgromadze-

niu Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego a'Paulo w Wejherowie,
Ewa Rocławska, dyrygentka chóru Sobieski Choir i nauczycielka muzyki
w Państwowej Szkole Muzycznej I ST. im. F. Chopina w Wejherowie,
Henryk Kornacki, muzyk-kapelmistrz w orkiestrze wojskowej, szkole muzycznej, fabryce porcelany
oraz gminnej orkiestrze,
Jan
Kozłowski,
samorządowiec, polityk, były
marszałek województwa pomorskiego a obecnie euro parlamentarzysta w Brukseli.

50 lat razem

Złote Gody
Zofia i Henryk Kaczykowscy świętowali niedawno pięćdziesięciolecie
zawarcia związku małżeńskiego, czyli
Złote Gody. Z tej okazji, a dokładnie
w podziękowaniu Bogu za wspólnie
przeżyte lata, jubilaci wraz z rodziną
wzięli udział we mszy świętej w kościele NMP Wspomożenia Wiernych.
Chociaż obecnie dla
mieszkających przy ul.
Dąbrowskiego małżonków
kościół Matki Bożej Wspomożycielki jest kościołem
parafialnym, to w 1960
roku państwo Kaczykowscy brali ślub w kościele
pw. Podniesienia Krzyża Świętego. Od tamtego
czasu mieszkają w Rumi,
gdzie wychowali siedmioro dzieci: sześć córek i
jednego syna, „rodzynka”.
Jubilaci doczekali się 12
wnucząt, a prawnuków na
razie nie.
- Cieszę się, że moje
dzieci są wykształcone
i mają udane rodziny –
mówi Henryk Kaczykowski. – Bardzo mi miło,
podobnie jak mojej żonie,
że na nasz jubileusz przyjechało tak wiele gości.
Warto było doczekać tej
chwili.
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Państwo Kaczykowscy
znają się od dziecka, oboje
trafili do Rumi z kaszubskich wsi. Pan Henryk
pracował na posterunku
milicji, a potem w CPN oraz
w Stoczni „Radunia”. Mimo
74 lat stara się nie zapominać o swojej pasji, czyli jeździe na rowerze. Ma za sobą
wiele tras, w tym rowerowych pielgrzymek do sanktuariów na Kaszubach.
Ponieważ jubilaci mieszkają od wielu lat w bloku,
oboje z żoną bardzo lubią
zajmować się swoją działką, gdzie razem pracują i
odpoczywają na świeżym
powietrzu.
A. Kuczmarska

Szanownym Jubilatom
życzymy
długich lat życia,
dużo zdrowia, miłości i zgody!

Zofia i Henryk Kaczykowscy z rodziną po uroczystej mszy, która odbyła się 28 sierpnia br.

Gdzie się podział medal?

Jubilaci z księdzem, Stefanem Kilińskim.

Na początku lipca br. Zofia i Henryk Kaczykowscy otrzymali list od Prezydenta RP, podpisany przez
Bronisława Komorowskiego, w którym dowiedzieli się
o przyznaniu im Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Niestety, poza listem nie doczekali innej przesyłki, więc rozczarowani pomyśleli, że medal do nich nie
dotarł.
Tymczasem jak się dowiedzieliśmy od kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego, Marii Kisickiej, medale trafiają najpierw do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
a stamtąd przywożone są do Rumi, po zawiadomieniu
Urzędu Miasta.
Na razie takiej wiadomości nie było, ale jak zapewnia kierownik USC, odznaczenie trafi do jubilatów, a
wręczy je osobiście burmistrz Rumi, która odwiedza
małżonków z takiej okazji.

KULTURA
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IMPREZY
WE WRZEŚNIU
Dwie wystawy…

W Galerii u Bibliotekarek w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przy ul. Pomorskiej 11 w Janowie otwarto
wystawę malarstwa litewskich twórców Arünas Vaitkus i Benjamin Jenčius
– zatytułowaną „Kultura
zbliża narody”.
Znajdująca się po sąsiedzku, w DK SM „Janowo” galeria „SIGNUM”
zaprasza na wystawę fotografii „Ptaki i owady” – Ryszard Pajda

… i dwie wyprawy

W sobotę, 4 września
Klub Turystyki Rowerowej
„Sama Rama” działający
przy Domu Kultury SM
„Janowo” organizuje wycieczkę rowerową. Trasa
będzie prowadziła szlakiem
Zagórskiej Strugi, aż nad
malowniczo położone jezioro w Bieszkowicach.
Zbiórka
przewidziana
jest na godzinę 9:30 na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 9 (ul. Stoczniowców).
Tego samego dnia na wycieczkę rowerową na trasie:
Rumia – Beka – Osłonino
– Rzucewo – Błądzikowo –
Żelistrzewo – Brzezino – Rumia zaprasza również Miejski Dom Kultury przy ul.
Mickiewicza 19. Zbiórka jak
zwykle o godz. 10.00 przed
Dworkiem pod Lipami.

Biesiada literacka

Rumscy artyści – Andrzej Świderski

Grafik, który pokochał kamień
W Rumi mieszka dopiero od roku,
więc artystyczne dokonania Andrzeja Świderskiego są w naszym mieście
nieznane, poza jednym. To on wykuł
napisy i inne elementy na obelisku, poświęconym zmarłemu tragicznie Marszałkowi Maciejowi Płażyńskiemu.
Obelisk na rondzie im.
M. Płażyńskiego to jedna
z wielu prac autorstwa A.
Świderskiego, które można
spotkać w całej Polsce. Najwięcej w Warszawie, gdzie
rzeźbiarz, malarz i grafik
spędził większość życia.
Mieszkał tam w dzieciństwie, a także całkiem niedawno, zanim przeniósł się
do Rumi. Przeprowadzka
była elementem ważnych
życiowych zmian, związanych z miłością i małżeństwem.

Praca w kamieniu

- Na razie musiałem
odłożyć na bok artystyczne ambicje – mówi Andrzej Świderski. – Od
niedawna pracuję jako
liternik w jednym z zakładów kamieniarskich,
a w domu dla przyjemności maluję akwarele. Nie
znaczy to, że nie lubię
swojej pracy. Ja kocham
kamień, a wykuwanie w
nim liter czy portretów
daje mi wiele satysfakcji.
Wiele moich artystycznych zadań polegało wła-

śnie na pracy w kamieniu. To moje hobby, które
zamieniło się w zawód.
Z wykształcenia grafik
i nauczyciel informatyki
(studiował również architekturę), przez przypadek
wiele lat temu trafił do
pracy w firmie kamieniarskiej. Uczył się, próbował
nowych rzeczy, zdobywał
doświadczenie,
rozwijał
się. Coraz częściej otrzymywał zlecenia wykonania pamiątkowych tablic,
umieszczanych na przykład na budynkach lub na
pomnikach.
Tablica, na której litery
wykuł pan Andrzej znajduje się w kaplicy w Belwederze, jeszcze inna na
pomniku pomordowanych
w czasach stalinowskich,
stojącym koło kościoła św.
Katarzyny na warszawskim Ursynowie. Siedem
innych tablic z literami,
wykutymi przez Andrzeja
Świderskiego znajduje się
w katedrze łomżyńskiej.

5 września (niedziela)
Dom Kultury SM „Janowo”
organizuje biesiadę literacką. Gościem specjalnym
imprezy będzie Jarosław
Kret. Spotkanie rozpocznie
się o godzinie 18.00.
Więcej informacji pod
numerem telefonu:
58 679-57-00

Festyn z kaktusem

12 września o godzinie
16:00 rozpocznie się kolejna impreza plenerowa w
parku przy ulicy Filtrowej.
Uczestnicy będą mieli okazję spędzić czas przy muzyce granej na żywo przez
takie zespoły jak: El Mariachi, Drink bar, Riverboat ramblers swing orchestra, czy White room.
Dodatkową
atrakcją
będzie „retro linia autobusowa” jeżdżąca na trasie
Janowski park – Kaktusiarnia.
Na festyn organizatorzy
zapraszają zarówno dorosłych, jak i dzieci!

Jeszcze na dzień przed uroczystym odsłonięciem obelisku na rondzie artysta poprawiał napisy.

Fot. W. Hintzke

Andrzej Świderski w swojej pracowni w domu na rumskim Lotnisku.
Fot. A. Kuczmarska

Litery z kolumny
Trajana

- Jest ich mnóstwo, w
różnych miejscach Warszawy i innych miast – mówi
artysta. – Najwięcej satysfakcji i radości przyniosło
mi chyba bardzo trudne,
bo realizowane w krótkim
czasie zadanie wykonania czternastu tablic Męki
Pańskiej w kaplicy w Pałacu Prezydenckim, na
początku lat dziewięćdziesiątych. To chyba jedyna
droga krzyżowa w Polsce
bez obrazów, składająca
się tylko z napisów. Na
marmurze, umieszczonym
w ramach z czarnego afrykańskiego grafitu o nazwie
Zimbabwe,
wykuwałem
litery, będące kopią liter
rzymskich na kolumnie
Trajana. Charakterystyczny dla nich jest brak linii
prostych.
Wszystko odbywało się
w pośpiechu, przez kilka
dni spałem po dwie godziny, a kolejne wykute przeze mnie tablice od razu
montowano na ścianach
kaplicy – dodaje pan An-

drzej. - Ostatnią zawieszono tam na dziesięć godzin
przed uroczystym poświęceniem tego pomieszczenia, którego wcześniej w
czasach PRL-u w Pałacu
Prezydenckim po prostu
nie było. Podczas pracy odwiedzał mnie kapelan ówczesnego prezydenta Lecha Wałęsy, ks. Cybula, z
którym się zaprzyjaźniłem.

Muzyka country
i łyżwy

Plastyczny talent Andrzeja Świderskiego ujawnił się w czasach licealnych.
W Liceum im. Żeromskiego, gdzie się uczył, z okazji
rocznicy urodzin pisarza
namalował jego wielki portret który w szkole wisi do
dzisiaj. Dzisiaj najchętniej
maluje akwarele, które
stały się rzadką techniką. Na ścianach domu
w Rumi, tego samego, w
którym mieszkał zasłużony i znany ksiądz Marian
Prusak (wujek żony pana
Andrzeja) wisi sporo obrazów autorstwa nowego do-

mownika. Uwagę zwracają
m.in. urokliwe pejzaże Kazimierza Dolnego.
Andrzej Świderski ma
też mnóstwo innych zainteresowań
–
przede
wszystkim
muzycznych.
Jest miłośnikiem różnych
gatunków, m.in. muzyki
etnicznej, w tym irlandzkiej, ale najbardziej kocha
country. Ma sporą kolekcję
płyt amerykańskich zespołów i wokalistów, grających muzykę country.
Co ciekawe, pan Andrzej był też… łyżwiarzem.
Jako młody chłopak przez
kilkanaście lat uprawiał
łyżwiarstwo figurowe, z
powodzeniem startując w
zawodach.
O człowieku o tak szerokich zainteresowaniach
i zamiłowaniach (ostatnio
z zapałem gra z żoną w
scrabble) można by opowiadać długo. Dodajmy
jednak tylko, że słuchając
Andrzeja Świderskiego i
oglądając jego prace można
być pewnym, że to ambitny
artysta, podejmujący coraz
to nowe wyzwania. Rutyna
mu chyba nie grozi.
Anna Kuczmarska
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REKLAMA

Nowe usługi medyczne w NZOZ Nr 1
Rumia, ul. Derdowskiego 23 i 24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grzegorz Szalewski
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Podpisano stosowne dokumenty

Mistrzostwa Świata za rok
W lipcu 2011
roku odbędą się
Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegach na Orientację, organizowane
przez UKS „Siódemka” w Rumi. W
minioną niedzielę
w siedzibie Miejskiego
Ośrodka
Sporu i Rekreacji
podpisano
niezbędne dokumenty, uprawniające
rumski klub do
zorganizowania
zawodów.
Jan Klawiter, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw
Świata wyraził przekonanie, że zawody zostaną dobrze przygotowane.
- Rumski klub został
nieprzypadkowo wytypowany jako ich organizator.
Jest jednym z czołowych
klubów w Polsce - powiedział J. Klawiter, podkreślając dobrą współpracę
organizatorów z władzami
powiatu wejherowskiego,
gminy Wejherowo, miasta
Wejherowo oraz miasta
Lęborka. Na terenie tych

samorządów będą rozgrywane przyszłoroczne mistrzostwa.
W obecności władz
samorządowych
miasta
i powiatu i innych gości, dokumenty podpisał
przedstawiciel Międzynarodowej Federacji Orientacji Radoslav Jonas ze
Słowacji, oraz Jan Klawiter. Zadowolenia nie
ukrywał obecny na sali
Benedykt Król, trener i
szef Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Siódemka” w
Rumi.
AK.

Piłkarze Orkana zrehabilitowali się za dawną porażkę

Lider poległ w Rumi
W pełni zasłużenie Orkan Rumia SSA pokonał 3:1 Bytovię
Bytów, rehabilitując się tym samym za wcześniejszą porażkę w Koszalinie. Dwie bramki zdobył Dawid Banaczek.
Gospodarze rozpoczęli
z dużym animuszem i już
pierwsza akcja mogła dać
im prowadzenie. Co nie
udało się w pierwszej minucie, powiodło się 10 minut później. Po dośrodkowaniu Błażeja Adamusa
skutecznym
wykończeniem akcji popisał się Dawid Banaczek.
Rumianie nadal atakowali, grając z dużym zaangażowaniem. Efektem
było drugie trafienie. Tym
razem bramkarza gości po
prostopadłym podaniu z

głębi pola, w sytuacji sam
na sam pokonał Roland
Kazubowski. Napastnik
Orkana wykazał się dużym opanowaniem, wyczekując do samego końca
goalkeepera Bytovii.
W 41 minucie kontaktowe trafienie zanotowali
bytowianie i choć Orkan
w kolejnej akcji mógł podwyższyć na 3:1 to przed
przerwą więcej bramek
nie padło.
Cztery minuty po zmianie stron Orkan podwyższa jednak na 3:1, a

snajperskim
kunsztem
popisuje się ponownie Banaczek, któremu dograł
Błażej Adamus. Goście
dążyli do zmiany rezultatu, ale na drodze dwukrotnie stanął im świetnie interweniujący Kamil
Biecke.
Po czterech seriach spotkań rumianie mają na
koncie dwa zwycięstwa i
dwie porażki. Z 6 punktami zajmują 9 lokatę w
tabeli, ale do prowadzącej
wciąż Bytovii tracą zaledwie trzy „oczka”.

Wakacyjne starty zawodników UKS „Siódemka”

Wybiegali medale
W podkarpackich lasach
w okolicach Przeworska w
dniach 13-15 sierpnia obyły się trzydniowe międzynarodowe zawody w biegu
na orientację – Grand Prix
Polonia 2010. Zawody przeprowadzone zostały w trudnym terenie (liczne jary i
wąwozy) i przy lejącym się
żarze z nieba, co wymagało doskonałej kondycji i
dobrego przygotowania się
do startu. Wyjazd zawodników UKS „Siódemka”
należy zaliczyć do udanych:
Łukasz Wiśniewski (kat.
M-14) wygrał klasyfikację,
a Robert Niewiedziała
(M-18) uplasował się na
drugim miejscu.
Organizatorzy ponadto
zorganizowali dodatkową
atrakcję czyli bieg sprinterski po mieście, w którym
Ł. Wiśniewski zajął trzecie
miejsce.
Po
zmaganiach
na
Grand Prix Polonia Robert
Niewiedziała udał się na
start do Słowacji. 4-dniowe
zawody Grand Prix Slovakia 2010 okazały się jeszcze trudniejsze, a bieganie
po słowackim krasie i Słowackim Raju wymagało od
zawodników dobrego przygotowania
technicznego
jak i kondycji. Robert Niewiedziała mimo trudności
pierwszego dnia w pozostałych trzech biegach okazał
się najlepszy i wygrał klasyfikację generalną w kategorii M-18 A.

Natomiast w ostatni wakacyjny weekend rozegrano
Grand Prix Pomorza w okolicach Strzebielina. I tutaj
3-dniowe zawody wygrał
Łukasz Wiśniewski (M14) i Marcin Piechowski
(M-16). Na drugim miejscu
trzydniowe zmagania ukończyła Michalina
Kantecka (K-16) i Bartek
Ogdowski (M-10). Ponadto
w kategorii najmłodszych
KM 10 R (rodzinna) wygrał
Michał Bielecki.
Udział w zawodach jest
doskonałym
spędzeniem
wolnego czasu w gronie rodzinnym, jak i aktywnym
wypoczynkiem.
Gratulujemy
udanych
startów i liczymy na kolejne udane wojaże zawodników z „Siódemki”.

Najbliższy mecz już w
sobotę. W Strzelcach Krajeńskich Orkan zmierzy się
z Pogonią Barlinek. Beniaminek zajmuje 13 miejsce z
3 pkt. na koncie. Natomiast
kolejny mecz w Rumi 11
września. Orkan podejmie
Cartusię Kartuzy.
Orkan Rumia SSA
- Bytovia Bytów 3:1
(2:1)
1:0 Banaczek 11’
2:0 Kazubowski 35’
2:1 Łapigrowski 41’
3:1 Banaczek 49’

Skład Orkana:

Biecke - Fera, Krauze, Urbaniak, Kowalczyk – Adamus (67’
Szweda), Beyl (78’ Bodzak), Prinz, Smarzyński - Banaczek (89’ Pieper), Kazubowski (75’
Kazimierczak).
Tomasz Miks

Błażej Adamus (niebieskie spodenki) zaliczył dwie
asysty w meczu z Bytovią.
Fot. orkanrumia.net
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Odsłonięto pomnik Świętopełka II Wielkiego

Książe Kaszubów
stanął w Gdańsku
Pomnik Świętopełka II Wielkiego stanął w Gdańsku, na
skwerze przy ulicy Szerokiej i Grobli II. Jego odsłonięcie
odbyło się w niedzielę 22 sierpnia.
Po mszy św. z liturgią
słowa w języku kaszubskim, odprawionej w Bazylice św Mikołaja, zgromadzeni w towarzystwie
pocztów sztandarowych
udali się pod pomnik. Po
okolicznościowych przemówieniach Artura Jabłońskiego – prezesa
Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, senatora
Kazimierza
Kleiny,
marszałka pomorskiego
Mieczysława
Struka
i prezydenta Gdańska
Pawła Adamowicza, nastąpiło wmurowanie aktu
erekcyjnego, odsłonięcie
oraz poświęcenie pomnika
przez arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Chór
kaszubski pod kierownictwem Tomasza Fopke
odśpiewał pieśń J.Trepczyka „Zemia Rodno”.
O powstanie na Pomorzu pomnika wielkiego
władcy - księcia Kaszubów
Świętopełka II zabiegało
od wielu lat kilka pokoleń Kaszubów. Wystarczy
wspomnieć
Aleksandra
Majkowskiego, który w
dwudziestoleciu międzywojennym czynił starania
o pomnik księcia w Gdyni, bo w tamtym czasie w
wolnym mieście Gdańsk
było to niemożliwe.
Także po II wojnie
światowej, od początku
lat 60. Lech Bądkowski,
wspierany przez brać ka-

szubską, dążył do postawienia pomnika władcy w
Gdańsku. Udało się to dopiero teraz, pomnik autorstwa znakomitego artysty, Wawrzyńca Sampa,
przedstawia wojownika
w rynsztunku bojowym.
Książę trzyma w dłoni akt
nadania praw miejskich
Gdańskowi (w 1263 r.),
jednocześnie zapatrzony
w dal myśli o przyszłości
swojej ziemi.
Jednak
uroczystość,
w której brałem udział,
trochę mnie rozczarowała, zwłaszcza skromna

Świetopełk II Wielki
Najwybitniejszy władca pomorza gdańskiego w średniowieczu. Największy z Książąt pomorskich - Książę
Kaszubów. Cechowała go odwaga i męstwo, walczył na
wielu frontach o niezależność swego państwa gdańsko-pomorskiego.
Profesor Gerard Labuda powiada, że Świętopełk
był utalentowanym wodzem, skutecznym dyplomatą,
doskonałym gospodarzem kraju. Utrzymanie dzielnicy zwartej gospodarczo i politycznie, miało znaczenie
sukcesu.
Świętopełk pierwszy docenił niebezpieczeństwo
krzyżackie i jako pierwszy z książąt z nimi walczył.
Zmarł w gdańsku 10 stycznia1266 r. Pochowany
jest w Katedrze Oliwskiej, obok swoich przodków.
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obecność tych, którzy
często mówią o swoich
kaszubskich korzeniach,
o przywiązaniu do tej ziemi, sprawujących ważne
urzędy w województwie,
jak i w państwie. Nie udało się zrobić tego dnia w
Gdańsku wielkiego święta
Kaszubów, u stóp wodza,
wielkiego Księcia.
Uroczystość,
chociaż
piękna i podniosła, odbywała się trochę w cieniu
Jarmarku
Dominikańskiego. Szkoda.
Tekst i zdjęcie
Ryszard Hinc

Książe w Rumi
W naszym mieście nie
brakuje akcentów, związanych z postacią kaszubskiego księcia. Na Domu
Kaszubskim w parku
– siedzibie Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego
jest płaskorzeźba, przedstawiająca Świętopełka
II oraz jego pieczęć.
Mamy też w Rumi ulicę Świętopełka, biegnącą
od ul. Dębogórskiej do
Mostowej i dalej do ul.
Poziomkowej.

Rowerowe wycieczki śladem dawnych wydarzeń

Partyzancka
kapliczka

„Partyzancką” kapliczkę w Dębogórzu zwiedzała 9-letnia Zosia Labuhn.

Jadąc ulicą Dębogórską w kierunku wschodnim, przez wieś
Dębogórze Wybudowanie, dojeżdżamy do ładnej kapliczki.
Stąd, wybierając jedną z dróg, możemy dojechać do Dębogórza, Suchego Dworu, Pogórza, Obłuża i Oksywia. Zatrzymajmy się jednak przy kapliczce i ciekawej historii jej powstania,
mającej związek z II wojną światową.
W kapliczce jest figura
Matki Boskiej, a u góry
figura św. Antoniego. U
dołu na tablicy z wizerunkiem Matki Bożej i Gryfa
możemy przeczytać następujący tekst: „Dziękując
Najświętszej Marii Pannie za przeżycie II wojny światowej Partyzanci
Kaszubscy
Organizacji
„Gryf Pomorski” Grupy
Dębogórskiej spełnili swą
obietnicę , budując w 1947
roku tę przydrożną kapliczkę”.

PARTYZANCKIE BUNKRY

Przenieśmy się teraz do
leżącego na południe od
Rumi Koleczkowa i oko-

licznych wsi, gdzie działał
koleczkowski oddział Tajnej Organizacji Wojskowej
„Gryf Pomorski”. Do oddziału tego należeli mieszkańcy Koleczkowa i okolicznych wsi.
Jesienią 1942 r. członkiem oddziału został Bernard Grablowski, wówczas mieszkaniec Bojana,
który posługiwał się pseudonimem „Igliwie”. Bunkry
grupy koleczkowskiej usytuowane były w lasach w
okolicy rzeki Zagórzanki i
drogi z Rumi do Kamienia.
Pierwszy z nich położony
najbliżej Rumi zbudowany
został w okolicy Piekiełka.

Dowódcą oddziału był
nauczyciel, porucznik Alfred Loeper ps. „Lew”.

ODDZIAŁ W DĘBOGÓRZU

W lipcu 1943 r. partyzanci
koleczkowscy
nawiązali kontakt z leśniczym z Dębogórza,
Franciszkiem Hoppe,
którego żoną była Amalia
Hoppe z domu Grablowska (siostra B. Grablowskiego).
Po zwerbowaniu obojga do grupy patyzanckiej
przenieśli się z Koleczkowa do Dębogórza partyzanci Bernard GraDokończenie na str. 15
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blowski i Franciszek
Bieszk. Do stworzonej tu
grupy partyzanckiej należeli także: Jan Bizewski,
czterech braci Rzepów:
Jan, Augustyn, Leon i
Stefan, Waleria Samson (z domu Grablowska).
Później dołączyli: Józef Bruzdowicz, Józef
Słowi, Jan Kuna. Kobiety były łączniczkami
grupy.
Komendantem
dębogórskiej grupy partyzanckiej T.O.W. „Gryf Pomorski” został Bernard
Grablowski ps. „Igliwie”.
Partyzanci, rozlokowani
w trzech bunkrach mieszkalnych w okolicy leśniczówki Dębogórze, prowadzili działania przeciw
okupantowi.

OBŁAWA I ROZPROSZENIE

Podczas prac fortyfikacyjnych wokół Gdyni
Niemcy przypadkowo odkryli jeden ze schronów
grupy dębogórskiej. Jesienią 1944 r. Niemcy zorganizowali w rejonie ukrywania się partyzantów
wielką obławę. Uprzedzeni partyzanci zdołali w
porę ujść z zagrożonego
terenu.
Po tym zdarzeniu komenda powiatowa T.O.W.
„Gryf Pomorski” w Wejherowie po porozumieniu się z
grupą zarządziła rozproszenie się partyzantów dębogórskich i każdy z jej członków ukrywał się do końca
wojny na własną rękę.
Po wojnie, dziękując
za ocalone życie, w 1947
r. pobudowali kapliczkę,
która wraz z otoczeniem
jest zawsze zadbana. Stoją tam kwiaty i znicze.
Dawniej wiódł tu szlak
pielgrzymkowy. Było to
REKLAMA

miejsce postoju, odpoczynku i modlitwy pielgrzymów, wędrujących na
Kalwarię Wejherowską z
parafii w Obłużu, Pogórzu, Oksywiu.

ROZRYWKA

Krzyżówka z hasłem

NABOŻEŃSTWA MAJOWE

Dzisiaj większość pielgrzymek chodzi innymi
trasami, natomiast przy
kapliczce odbywają się
nabożeństwa
majowe
mieszkańców wsi, a także
raz w roku msza święta
w intencji mieszkańców
Dębogórza Wybudowanie,
z udziałem księży w okolicznych parafii.
Kapliczką opiekuje się
wraz z rodziną, mieszkający nieopodal Mieczysław Grablowski - syn
partyzanta, dowódcy grupy dębogórskiej.
M. Grablowski był sołtysem oraz prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Dębogórzu. To
znany społecznik, inicjator,
organizator wielu ciekawych, atrakcyjnych imprez
kulturalno-społecznościowych, w których mieli okazję wielokrotnie uczestniczyć mieszkańcy Rumi.
Ryszard Hinc
O losach koleczkowskich partyzantów , ich
działaniach możemy dowiedzieć się z książki „
Nad Sleżą. Zarys walk
Kaszubów Lesockich” autorstwa Bolesława Borka.
Dowódca grupy porucznik Alfred Loeper ps
„Lew” i wielu jego towarzyszy zginęli dnia 29 lutego 1944 r. w bitwie nad
Sleżą w okolicy Piekiełka.
Sleża to Zagórzanka,
nazywana tak przez
mieszkańców wiosek
położonych w górnym
jej biegu.

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 20 utworzą rozwiązanie – przysłowie polskie
POZIOMO:
1) sztuczne włókno.
6) walczy z zezem.
10) miejsce zamieszkania, siedziba.
11) naczynie chroniące zawartość od stygnięcia.
12) wychodźca.
14) sedno, kwintesencja.
15) gałgan, nicpoń.
16) drzewo iglaste.
17) szlagier, krzyk mody.
20) przedmiot kultu religijnego.
23) członek rodu arystokratycznego.
25) skazany na wygnanie.
26) zbieranie datków pieniężnych na cele publiczne.
27) ssak wydzielający cuchnącą ciecz.
30) mlekiem i miodem płynąca.
32) widzenie senne.
33) kończy zdanie.
34) zasiada w komisji sędziowskiej.
35) brydżowa odzywka.
36) poczet, eskorta.

PIONOWO:
2) zmora aktora.
3) cętkowany kot.
4) kiełkuje w glebie.
5) cegła o małych, przelotowych otworach.
6) chwast z rzepami.
7) miasto nad Kaczawą.
8) krokus.
9) samochód.
13) lek do smarowania.
15) czas wolny od zajęć, odpoczynek.
18) osoba doglądająca warchlaków.
19) sterta.
21) wysmażony kawałek słoniny.
22) film o Dzikim Zachodzie.
23) krwawa rzeź.
24) odpowiedzialny za część kolonistów.
25) bokobrody, faworyty.
28) część kończyny po amputacji.
29) rzymski bóg miłości.
31) pozioma belka na maszcie.

Seniorzy lubią się uczyć

ZAPISY NA UNIWERSYTET

Trwają zapisy na pierwszy semestr Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Stowarzyszenia RUTW zaprasza
zainteresowanych w dniach 6, 7, 8 i 9 września br. do
Miejskiego Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19. Zapisy
będą się odbywały w tych dniach, w godz. 11.00- 13.00.
Koszt uczestnictwa w wykładach wynosi 25 zł za semestr.
Zarząd RUTM serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne oraz emerytów lub emerytki w wieku powyżej
55 lat.

Uniwersytet pracuje w strukturze organizacji pozarządowej i ma ok. 160 słuchaczy.
Studenci wysłuchali dotąd wykładów, dotyczących
nauk medycznych, psychologicznych, geograficznych, filozoficznych, historycznych, etyki, gastronomi, sztuk pięknych, religioznawstwa itp.
Biorą też udział w warsztatach artystycznych, informatycznych i humanistycznych, a także w zajęciach z wychowania fizycznego i rehabilitacji.
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Ogłoszenia drobne
Ubezpieczenia majątku, życia, biznesu
TANIO, PROFESJONALNIE
tel. 784-07-03-07

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

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

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.

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.

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 tanio dużą
budę dla niewielkiego psa.
Ocieplana, 2 pomieszczenia, otwierany tył. Na dachu papa. Cena 75 zł.
Telefon: 502-178-344.
***
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 Klip-

per, 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.
***
Sprzedam - dwa fotele,
stan dobry/150 zł, - pralke
automatyczną
„Wiatka”,
stan dobry/100 zł, - telewizor GRUNDIG 29 ’’ 2
letni/500 zł, - stolik pod telewizor z wneką na DVD,
oszklony dół / 250 zł.
Tel.: 58 671-91-96

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
ogłoszenie pocztą elektroniczną na e-mail:
redakcja@gazetarumska.pl

REKLAMUJ
SIÊ W

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

redakcja@gazetarumska.pl
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