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Zagrożona rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1

ROZMOWA TYGODNIA

Stu chórzystów
na stulecie „Roty”
11 września w Krakowie około tysiąc chórzystów zaśpiewa wspólnie
„Rotę”, a dzień później
w Rumi tę patriotyczną
pieśń M. Konopnickiej
wykona stu śpiewaków
z kilku chórów. Inicjatorem akcji w setną rocznicę
prawykonania „Roty” jest
rumski Chór św. Cecylii i
jego dyrygent Krzysztof
Brzozowski
- Do Krakowa mamy
daleko, a wyjazd ze względów organizacyjnych i
finansowych nie jest możliwy. Postanowiliśmy więc
zorganizować w Rumi podobne wydarzenie – mówi
Krzysztof
Brzozowski,
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Rosną wydatki

KRADZIEŻE
W SKLEPACH
Kosmetyki, ubrania
i inne towary, dostępne na półkach
sklepowych padają
łupem złodziei. Ponad 100 wniosków o
ukaranie sprawców
kradzieży na terenie
Rumi wpłynęło w
2009 roku do Sądu
Grodzkiego w Wejherowie. Głównie były
to kradzieże w hiperstr. 2
marketach.

EKOLOGICZNA
BĘDZIE WIĘKSZA
który w rozmowie na łamach „Gazety Rumskiej”
opowiada również o nowej
płycie Chóru św. Cecylii.

str. 7

Muzyka i kaktusy
Niedzielny „Festyn z kaktusem” będący jednocześnie Zlotem miłośników komunikacji miejskiej zapowiada się atrakcyjnie. 12 września Dom Kultury
SM „Janowo” zaprasza na plenerową zabawę w parku przy ul. Filtrowej, a hodowla kaktusów państwa
Hinzów zaprezentuje bogatą kolekcję tysięcy roślin.
W niedzielne popołudnie między janowskim parkiem a
kaktusiarnią będą kursowały specjalne stare autobusy. Odjazdy zaplanowano co pół godziny między godz. 15.00 a 18.30.
Na plenerowej scenie odbędzie się natomiast przedstawienie dla najmłodszych widzów (o godz. 14.00), potem będzie
można posłuchać muzyki meksykańskiej oraz muzyki country.
Będzie też jazz i rock, a koncert poprowadzi znany prezenter i showman Paweł Konnak „Konjo”.
REKLAMA

DZIŚ W NUMERZE

Szkolne boisko jest wielkim placem budowy, a dzieci wchodzą do szkoły m.in.
od strony ul. Świętopełka, gdzie dobudowano nowe pomieszczenia.

Wczoraj wieczorem, na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak ponownie zaproponowała radnym zwiększenie tegorocznych wydatków na
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1. Ponieważ nasza gazeta była już w tym czasie w drukarni, o przebiegu obrad
poinformujemy Czytelników za tydzień. Przypomnijmy, że
dwa tygodnie wcześniej radni nie zgodzili się na przeznaczenie na ten cel dodatkowo ponad 800 tys. zł.
Nad największą inwestycją w Rumi zawisły
czarne chmury. Większość
radnych nie zgodziła się na
wyłożenie z miejskiej kasy
kolejnych dużych sum,
przypominając o wcześniejszych, czerwcowych ustaleniach.
Przed wakacjami burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak
zapewniała,
że wyłoniony w przetargu
wykonawca będzie w tym
roku kredytował budowę,
na którą wystarczy wyłożyć
z budżetu 300 tys. zł (plus
wcześniejsze koszty dokumentacji).

Dodatkowym
atutem
wyłonienia tego a nie innego wykonawcy był fakt, że
Firma Wasko zaoferowała
obniżenie kosztów całej inwestycji z zaplanowanych 9
mln do 7,7 mln zł.
W sierpniu burmistrz
wnioskowała najpierw o
dodatkowy milion zł, potem zmniejszając tę sumę
do 820 tys. zł. Informowała
przy tym, że ponad 600 tys.
zł pochłonęło wzmocnienie
fundamentów w starym
budynku, a na ekshumację
i pochówek szczątków ludzkich odnalezionych na budowie potrzeba ok. 80 tys. zł.

W projekcie uchwały
zmieniającej uchwałę budżetową, przedstawionym
na wczorajszą sesję wspomniane kwoty uległy zmianie. Burmistrz chce przeznaczyć na pochówek 60
tys. zł, a na wzmocnienie
starych murów – 308 tys.
zł. Na te i inne wydatki (np.
umowy przyłączeniowe) potrzeba zdaniem burmistrza
ok. 500 tys. zł, a dodatkowe 180 tys. zł na konieczne
nadzory autorskie i inwestorskie proponuje się uzyskać z przesunięć wydatków w budżecie.
AK.
Dokończenie na str. 3

Dobiega końca rozbudowa Ekologicznej
Szkoły
Społecznej
w Rumi. Inwestycja
kosztuje 800 tys. zł.
Połowę tej sumy finansuje
stowarzyszenie, prowadzące
placówkę, a połowę
miasto, do którego
należy budynek przy
ul. Kujawskiej. Wkrótce szkoła będzie
str. 5
większa.

WRZEŚNIOWA
TRAGEDIA
Rumski fotograf, Leszek Żurek prezentuje swoje fotografie na
wystawie w Gdańsku.
Pokazał tam również
ciekawy film, opowiadający o tragedii jego
rodziny. Aż trzech jej
członków zginęło z
rąk hitlerowców 12
września 1939 roku,
dokładnie 71 lat
temu.
str. 11
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STRAŻ MIEJSKA

Awanse strażników

Trzech strażników otrzymało nominacje za zasługi w
utrzymaniu porządku publicznego w Rumi w związku z
Dniem Straży Gminnych obchodzonym 29 sierpnia. Jarosław Zaparty otrzymał awans na stopień inspektora,
Ireneusz Koleniec - na stopień młodszego specjalisty, a
Lesław Kopaczewski - na stopień starszego strażnika.

Toksyczny dym

W minionym tygodniu Straż Miejska wykonała trzy
interwencje związanych ze spalaniem niedozwolonych
odpadów (głównie plastików). Tak było np. na ul. Harcerskiej, na ul. Szczecińskiej i na ul. Derdowskiego.
Toksyczny dym powstający przy spalaniu tworzyw
sztucznych szkodzi zdrowiu mieszkańców i dlatego
strażnicy surowo karzą za tego rodzaju wykroczenia.

Zasłabli po alkoholu

Po raz kolejny kilka osób zasłabło w wyniku spożytego alkoholu i strażnicy udzielali im pomocy. W niektórych przypadkach konieczne było wezwania pogotowia
ratunkowego. Jednemu mężczyźnie nie udało się pomóc. W nocy z soboty na niedzielę, w parku przy ul.
Starowiejskiej obok sceny, patrol złożony z policjantów
i strażników znalazł ciało tego mężczyzny.

Niebezpieczne psy

Nadal kłopoty sprawiają psy biegające bez nadzoru.
Niektórzy właściciele nie dokładają należytej staranności, by ich pociechy nie miały możliwości wydostania się
poza posesje. Przy pomocy technika weterynarii zwierzęta są odławiane, a po sprawdzeniu identyfikatorów
- karani ich właściciele. Tak było na ul. I Dywizji WP,
Słupskiej, Poznańskiej, Borówkowej, Kilińskiego, Wiązowej, Pomorskiej i Porzeczkowej.
Niestety, brak właściwej opieki nad psami kończy się
nieraz kłopotami niewinnych przechodniów. Na ul. Kamiennej i Podgórnej doszło do pogryzienia osób przez
psy. Jeden właściciel został ukarany, a drugiego niestety nie udało się ustalić.

Informacje pochodzą ze strony internetowej
Straży Miejskiej: www.sm.rumia.pl
REKLAMA
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Towary znikają z półek nie tylko w Rumi

Kradną w marketach
Ponad 100 wniosków o ukaranie
sprawców
kradzieży na terenie
Rumi wpłynęło w
2009 roku do Sądu
Grodzkiego w Wejherowie. Głównie
były to kradzieże
w
hipermarketach. Co ciekawe,
większość sprawców nie jest mieszkańcami Rumi.
W centrum handlowym
przy Grunwaldzkiej została
zatrzymana (przez pracowników ochrony) 46-latka,
która ukradła kosmetyki
o wartości prawie 400 zł.
Była to mieszkanka Wejherowa. Kobieta została przekazana policjantom.
Również w sierpniu
pracownik sklepu w tym
samym centrum wskazał
wezwanemu na miejsce
patrolowi 26-letnią kobietę, która ukradła odzież
za prawie 750 zł. Kobieta
mieszkała w Gdyni. Kilka
dni wcześniej został zatrzymany mężczyzna, który
przywłaszczył sobie telefon
komórkowy,
znaleziony
przy kasach.

Gimnazjaliści wśród regałów

Na kradzieżach w sklepach łapane są niestety
również nastolatki.
- Największa liczba nie-

letnich, która weszła w
konflikt z prawem była w
wieku powyżej 15 roku życia i w tej grupie najczęściej popełnianymi czynami
karalnymi były kradzieże
sklepowe na terenie hipermarketów – informuje
podinspektor
Ireneusz
Szmurło, komendant komisariatu w Rumi.
W 2009 roku komisariat
w Rumi przeprowadził kilkadziesiąt postępowań w
sprawach nieletnich. Było
ich więcej niż w 2008 roku.
- Niepokojącym faktem jest
to, że większość nieletnich

Co nowego w Galerii Rumia

Sklepy, pizzeria
i naleśnikarnia
W Galerii Rumia tej
jesieni pojawią się nowe
sklepy i lokale gastronomiczne. Jeden ze sklepów
ucieszy szczególnie panie,
które wiedzą jak ważny jest
zakup odpowiednio dopasowanej bielizny. Asortyment
mody męskiej poszerzy się
o salon z modą męską oferujący marki Pierre Cardin, Nouveau, FOLSTOP i
Donders Fashion, obuwie
Mustang Shoes oraz bieliznę męską. Do sklepów z

akcesoriami dołączają Torebki Ecoverso.
Na poziomie +1 Galerii klienci będą mogli
zjeść pizzę w Pizzerii Feilicita. Zostanie tam także otwarta naleśnikarnia
KA Smak.
Niedawno
informowaliśmy, że na najwyższym
poziomie centrum handlowego oraz na dachu trwa
budowa kina. Jego otwarcie
zaplanowano na przełom
2010/2011 roku.

sprawców czynów karalnych uczęszcza do szkół
gimnazjalnych, co daje powód do objęcia tego poziomu szkół większym nadzorem – dodaje podinspektor
Szmurło. Komendant zastrzega, że efekt działania
monitoringu w placówkach
widać na ich terenie. Tam
znacznie spadła ilość popełnianych przez nastolatków
tzw. czynów karalnych.

Folia kontra alarm

- W obecności rodziców
przeprowadzono 185 indywidualnych rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z
małoletnimi, którzy wykazywali symptomy demoralizacji – informuje komendant Szmurło.
Kradzieże, zwłaszcza te
drobne to problem dla hipermarketów w całej Polsce. W Krakowie policja
rozpracowała zorganizowaną grupę, która wynosiła
ze sklepów towar zapakowany w specjalne torby tak
wyłożone folią, aby alarm
nie zaczął piszczeć. Innym
sposobem jest przeklejanie
kodów kreskowych.

Zamiena ceny na niższą

W Rumi zdarzył się
przypadek oszustki, która chciała zaoszczędzić na
patelni.
- Mąż kobiety, który

płacił za zakupy, był nieco
zaskoczony, gdy po zapłaceniu czekała już na niego
ochrona sklepu. Żona opuściła teren marketu wyjściem, którym wychodzi się
bez zakupów, nie przejmując się „problemem” męża
– wspomina młodsza aspirant Anetta Potrykus, oficer prasowy KPP w Wejherowie. Mieszkanka Łeby w
związku z tym, że wybrana
przez nią patelnia kosztowała 120 zł postanowiła, że
zamieni tą cenę na niższą.
Wzięła patelnię kosztującą
37 zł, zdjęła z niej opakowanie z kodem kresowym
i przykleiła na wybraną
wcześniej patelnię.

Duże straty

Właściciele hipermarketów nie zdradzają dokładnych wielkości strat poniesionych wskutek drobnych
złodziei, ale z pewnością
nie są to małe kwoty.
Straty poniesione w ciągu czterech miesięcy „pracy” czworga nastolatków
w Wejherowie wyceniono
na 30 tysięcy zł. Nieletni
wchodzili na teren placówki i kradli różne kosmetyki
i artykuły przemysłowe.
Chowali je pod ubranie i
wychodzili ze sklepu. Zrobili sobie z tego stałe źródło
dochodów, a pieniądze wydawali na jedzenie i gry.
DG.

TEMAT TYGODNIA
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Rodzice są rozczarowani
że budowa tak długo trwa

Inwestycja na finiszu

Bonifikata przy przekształceniach własnościowych gminnych gruntów

Może jej udzielić burmistrz
Na powakacyjnej sierpniowej sesji Rady Miejskiej, radni wykreślili z porządku obrad dwa projekty uchwał, dotyczące udzielenia 97-procentowej bonifikaty
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo
własności nieruchomości, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym.
Jeden z projektów dotyczył budynków przy ul.
Stoczniowców 2L i 2M w
Rumi, zbudowanych przez
Spółdzielnię Mieszkaniową
„Janowo”. Już wcześniej
Rada Miejska nie zgodziła się, na udzielenie takiej
bonifikaty współużytkownikom wieczystym nieruchomości, na której spółdzielnia
zbudowała dwa nowe bloki
i sprzedała mieszkania w
nich na wolnym rynku.

własnościowych w odrębną
własność),
zasiedlonych
od lat przez spółdzielców.
Sytuacja mieszkańców bloków przy ul. Stoczniowców
jest zupełnie inna, dotyczy
bowiem nowych mieszkań,
kupionych od razu na prawach własności.
Ponieważ ten sam projekt
w
niezmienionym
kształcie wrócił pod obrady,
radni wykreślili go z porządku obrad.

rumskich radnych 25 marca 2004 r. związana była z
tzw. uwłaszczeniem, tzn.
przekształceniem
formy
własności mieszkań zasiedlonych od wielu lat (z lokatorskich lub spółdzielczych

Wprawdzie wiosną br. radni zaakceptowali podobny wniosek mieszkańców
innego budynku przy ul.
Gałczyńskiego (a wcześniej
także dwóch budynków przy
ul. Dąbrowskiego), ale obec-

Nie tylko Szkoła Podstawowa nr 1, o
której mówi się i pisze najwięcej, jest
miejscem trwającej wciąż inwestycji.
Prace budowlane kontynuowane są
również w Ekologicznej Szkole Spo- Inna sytuacja
Miasta nie stać na ulgi
łecznej (piszemy o tym na str. 5) oraz
Kilka lat temu SM „JaPodobna sytuacja dotynowo”
i
jej
członkowie
skoczy
wniosku mieszkańców
w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul.
rzystali z 97-procentowej domu przy ul. GałczyńskieGórniczej. W tej placówce trwa budo- bonifikaty przy zakupie go 10, którzy również złowa sali gimnastycznej i kilku sal lek- gminnych gruntów pod bu- żyli wniosek o udzielenie
cyjnych. Jest nadzieja, że prace zakoń- dynkami, ale wówczas była 97-procentowej bonifikaty
to odmienna sytuacja. Bo- od opłaty za przekształceczą się w tym roku kalendarzowym.
nifikata uchwalona przez nia własnościowe gruntu.
Jeden z rodziców dzieci,
uczących się w „dziesiątce”
powiedział nam, że wszyscy
liczyli na zakończenie prac
budowlanych z końcem wakacji.
- Nie tylko ja byłem przekonany, że po wakacjach
dzieci będą mogły wreszcie korzystać z sali gimnastycznej, a teraz mówi się
nam, że sala będzie gotowa
w marcu – twierdzi ojciec
ucznia trzeciej klasy.
Zdaniem rodziców, takie
były obietnice burmistrz
Elżbiety
Rogali-Kończak. Potwierdzają to wypowiedzi na popularnym forum internetowym, gdzie w
lutym br. burmistrz mówi o
realizowaniu inwestycji do
końca września tego roku.
Jak widać, te słowa się nie
potwierdziły.
Niedawno dyrektor SP
nr 10, Mirosława Grzymkowska
poinformowała
nas, że termin zakończenia
prac budowlanych opiewa
na marzec przyszłego roku,
chociaż wszystko wskazuje
na dużo szybsze zakończenie prac.
- Mamy nadzieję, że sala
gimnastyczna
zostanie
otwarta w listopadzie – powiedziała dyrektor Grzymkowska.
O termin zakończenia
inwestycji i o przyczynę
ewentualnego opóźnienia
prac zapytaliśmy burmistrza Rumi.
- Umowa na rozbudowę
SP 10 przewiduje zakoń-

czenie do 31 sierpnia jedynie prac kubaturowych,
a zakończenie całej inwestycji do 31 marca 2011
r. – informuje burmistrz
E. Rogala-Kończak. - Termin ten wynika z tego, że
dopiero w przyszłym roku
otrzymamy dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu na
kwotę 1,4 mln. zł i dopiero
wtedy możemy wypłacić
ostateczną płatność wykonawcy. Inwestycja jest już
na finiszu i negocjujemy z
wykonawcą przyspieszenie
terminu odbioru, co jest
prawdopodobne.
Przypomnijmy, że Rada
Miejska przeznaczyła z budżetu Rumi na rozbudowę
szkoły nr 10 ok. 5 mln zł.
Wykonawcą inwestycji jest
firma Wasko.
AK.
REKLAMA

nie są zdania, że wobec problemów finansowych i ograniczonego budżetu Rumi,
miasta nie stać na udzielanie tak wysokiej bonifikaty.

Burmistrz może zdecydować

Przewodniczący
Rady
Miejskiej zapytał na sesji,
czy to prawda, że burmistrz
miasta może sam, bez zgody
radnych udzielać bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości? Jeśli tak, to bezzasadne są zarzuty burmistrza,
że radni wstrzymują decyzje, na które czekają zainteresowani mieszkańcy.
Kilka dni później przewodniczący RM otrzymał
pisemną
odpowiedź,
a
właściwie opinię prawną,
z której wynika, że jest to
możliwe.
- Okazuje się, że tak jak
sądziłem, burmistrz ma
obowiązek udzielić bonifikaty w wysokości 90 pro-

cent ceny gruntów, a więc o
7 procent mniej, niż wnioskują właściciele mieszkań
i zarazem współużytkownicy działki – mówi Witold
Reclaf. – Moim zdaniem
i zdaniem moich kolegów
radnych, te 7 procent ma
niewielki wpływ na ostateczną wysokość opłaty, to
kwota przeciętnie kilkudziesięciu złotych, a więc
nie ma o co toczyć sporów.
Na podstawie ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, burmistrz
może sama udzielić ulgi
w wysokości 90 procent.
Dlaczego z tego prawa
nie chce korzystać, tego
zupełnie nie rozumiem.
Powiem więcej - działanie burmistrza uniemożliwiające
mieszkańcom
korzystanie z bonifikaty
przewidzianej w tej ustawie jest bezprawne.
A.K.

Rosną wydatki na szkołę nr 1
Ciąg dalszy ze str. 1
W projekcie uchwały czytamy również, że w sumie na bieżący rok na rozbudowę szkoły
potrzebny jest milion złotych.
- W informacjach na temat wydatków na tę inwestycję panuje chaos, kwoty
zmieniają się co chwilę, więc
jeszcze przed sesją, na posiedzeniu komisji postaramy
się to wyjaśnić – powiedział

wczoraj przed południem Witold Reclaf, przewodniczący
Rady Miejskiej.
- Burmistrz zapewniała nas w czerwcu, że niemałe środki, przeznaczone
na rozbudowę „jedynki” to
ostateczne koszty inwestycji
– przypomina Piotr Zaradny, przewodniczący Komisji
Finansowo-Budżetowej Rady
Miejskiej.
AK.
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UROCZYSTOŚĆ
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Na tej uroczystości nie mogło zabraknąć rumskich kombatantów oraz działaczy ZK-P.

Nie brakowało również pocztów sztandarowych z rumskich szkół.

1 września

Modlitwa za
bohaterów

Ks. proboszcz Gierczak i inni kapłani pod obrazem z
postacią bł. Edmunda Bojanowskiego.

W mszy św. uczestniczyli – obok mieszkańców –
radni miejscy i powiatowi. Obecna też była burmistrz Rumi z zastępcą.

4

W 71. rocznicę wybuchu II wojny światowej
przedstawiciele
władz
miasta złożyli wiązanki kwiatów na mogiłach
żołnierskich z 1939 roku
oraz pod obeliskiem, upamiętniającym bohaterów
wojennych. Popołudniu
w kościele św. Antoniego
i bł. E. Bojanowskiego odbyła się msza święta w intencji ofiar II wojny światowej oraz za Ojczyznę.
Przed mszą odbyła się ciekawa prezentacja filmowo-fotograficzna z piękną oprawą muzyczną, pokazującą
kampanię wrześniową i inne
ważne wydarzenia z czasów
wojny. Do tragicznej historii
Polaków z okresu od 1939 do
1945 roku nawiązał w kazaniu ks. Andrzej Gierczak,
proboszcz parafii w Białej
Rzece. Ksiądz proboszcz mówił o bohaterstwie polskich
żołnierzy i ludności cywilnej,
walczącej z okupantem.
- Naszym patriotycznym i
chrześcijańskim obowiązkiem
jest uroczyste obchodzenie
dnia 1 września i pamiętanie
o tych wydarzeniach – powiedział m.in. ks. A. Gierczak.
– Mówi się o nas, że żyjemy
historią, ale o przeszłości nie
wolno zapomnieć. To nasze
korzenie, kształtujące naszą
tożsamość. Chociaż dziś ktoś
próbuje te korzenie podcinać,
bo to nie idzie w parze z nowoczesnością. (…) Pochylamy się nad tymi, którzy w
obronie Polski i wiary oddali
życie. Należy im się cześć,
bo zapłacili najwyższą cenę.
Potrzebna jest im modlitwa.
Szkoda, że tak nas mało na
tej uroczystości. Jak na 43-tysięczne miasto, to niewiele, to
zaledwie reprezentacja kilkunastu ulic.

Rzeczywiście, 1 września
w uroczystej mszy św. w
kościele bł. E. Bojanowskiego wzięło udział niewielu
mieszkańców miasta. Będzie jeszcze jedna okazja,
aby wspólnie pomodlić się za
wszystkich, którzy oddali życie podczas wojennych działań, o czym piszemy obok.

W rumskim kościele i w stacji TV Polonia

26 września w kościele św. Jana z Kęt przy ul. Stoczniowców w Janowie (wejście od Katowickiej) odprawiona zostanie msza święta w rocznicę działań wojennych
na terenie miasta Rumi we wrześniu 1939 r. Liturgia z
uroczystą oprawą oraz z udziałem Kompanii Honorowej
Marynarki Wojennej i pocztów sztandarowych będzie
transmitowana przez TV Polonia. Początek mszy św. o
godz. 13.00.

INWESTYCJE
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Szkoła Ekologiczna będzie większa

Budowa szkoły jeszcze trwa
Dobiega końca rozbudowa Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi. Inwestycja realizowana jest w ramach tzw.
inicjatyw społecznych, co oznacza, że jest współfinansowana przez miasto oraz szkołę, a dokładnie stowarzyszenie
rodziców, prowadzące tę placówkę oświatową. W tym wypadku kosztami podzielono się po połowie, tym bardziej że
budynek szkoły należy do miasta. Inwestycja kosztuje 800
tysięcy złotych.
Niestety, prace budowlane nieco się opóźniają
i potrwają jeszcze około
miesiąca, a nowy budynek miał być gotowy przed
rozpoczęciem nowego roku
szkolnego. Wykonawca inwestycji, Firma Euroklima
z Gdańska Oliwy tłumaczy
opóźnienia koniecznością
wykonania dodatkowych
robót. Jednocześnie obiecuje zakończyć prace z
końcem września. Oby się
udało!
- Rozbudowa, do której
przygotowywaliśmy się od
wielu lat i na którą czekaliśmy długo, rozpoczęła się
w maju tego roku – przypo-

mina dyrektor ESS, Grażyna Jasiecka. – Niektóre zajęcia pod koniec roku
szkolnego prowadziliśmy w
Domu Kultury SM „Janowo” i pomieszczeniach parafialnych, dzięki uprzejmości księdza proboszcza
oraz dyrektora DK „Janowo”. Rozbudowa trwała
całe wakacje a teraz mamy
nadzieję, że jak najszybciej
zostanie zakończona.
Dzięki temu nie tylko
skończy się bałagan, ale też
zyskamy wreszcie potrzebne pomieszczenia dla gimnazjum. Przy okazji latem
odnowiono też pomieszczenia szkoły podstawowej.

W ramach placówki działa szkoła podstawowa z ok.
170 uczniami oraz gimnazjum, do którego uczęszcza
ok. 70 uczniów. W nowej
części szkoły będą oni mieli do dyspozycji hol oraz 6
klas lekcyjnych. Będą tam
pracownie biologiczna, fizyczna, historyczna i inne,
a także centrum informatyczne z komputerami i
dostępem do internetu. W
sumie szkoła zyska dodatkowe 500 m kwadratowych
powierzchni dydaktycznej.
- Te klasy są nam bardzo potrzebne, ponieważ
zainteresowanie nauką w
naszej szkole ze strony ro-

Ściana frontowa nowej części szkoły, która będzie miała oddzielne wejście dla
gimnazjalistów.

dziców i uczniów jest bardzo duże – mówi dyrektor
Jasiecka. – Moglibyśmy
utworzyć więcej klas, ale
nie ma na to miejsca. Rodzice, za pieniądze których szkoła funkcjonuje

oraz jest rozbudowywana,
bardzo się starają. Wielu
z nich stało się społecznikami, angażując się w pomoc szkole, pomaga nam
zwłaszcza prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ekolo-

gicznej Szkoły Społecznej,
pan Henryk Mizak, który
poświęca dużo prywatnego czasu, doglądając prac
związanych z rozbudową
szkoły.
A. Kuczmarska

W nowych pomieszczeniach pracują jeszcze ekipy budowlane, zagląda tam również często dyrektor ESS, Grażyna Jasiecka.
REKLAMA

Tani-Fotograf.pl

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

Tel.: 502 178 344

W uznaniu dla rumskich harcerzy

Nowy pomnik
Na ul. Żwirki i Wigury,
a dokładnie w pasie pieszo-rekreacyjnym, zbudowanym w ub. roku, stanie
nowy obelisk.
W najbliższą sobotę
11 września, z inicjatywy
burmistrz Elżbiety Rogali-Kończak, zostanie
tam odsłonięty pomnik
„Harcerzom i instruktorom Hufca ZHP Rumia –
Mieszkańcy i Burmistrz
Miasta. Rumia 2010.”

Uroczystość odsłonięcia
obelisku odbędzie się o
godz. 14.00 .
Nasze zdjęcie, wykonane na ul. Żwirki i Wigury we wtorek
pokazuje,
jak
ekipa z Przedsiębiorstwa
Usług
Komunalnych, pod nadzorem
wiceburmistrza
Ryszarda
Grychtoła,
ustawia obelisk na wyznaczonym miejscu.
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Nadchodzą wyborcze burze

Napięcie przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi
słychać w różnych miejscach Rumi. Dreptanie w miejscu i prężenie
muskułów już się rozpoczęło. Nieznane dotąd elity poczuły, że nadchodzi ich czas. Ale czy są to naprawdę nowe elity?
Obecnie „panująca” burmistrz w zaprzyjaźnionych mediach już
ogłosiła, że wystartuje, bo nie chce oddać w niepewne ręce tego, co
zbudowała. A to co zbudowała, to widać i słychać na każdym kroku.
Przez ostatnie cztery lata doprowadziła wyłącznie do podziałów i
skłócenia mieszkańców miasta oraz tzw. rumskich elit. Zburzyła
pozytywny wizerunek i dobre opinie o naszym mieście wśród innych
lokalnych samorządów. Złej i ironicznej opinii, narażającej miasto
na śmieszność, nie uda się w szybkim tempie zmienić. Na wiele lat
przylgnie do nas piętno kłótliwego małomiasteczkowego zaścianka
– „to widać, słychać i czuć”, jak mówią słowa piosenki.
Tymczasem gdyby nie radni większościowej koalicji, którym
burmistrz nieustannie zarzuca utrudnianie pracy, nie powstałaby
ani jedna droga, z wyjątkiem połączenia Gdyńska-Częstochowska-Gdańska-Pomorska. Na pewno nie udałoby się wyremontować
szkół, przedszkoli, itp.
Medialne nowe otwarcie ogłosiła dyrektorka osławionej podstawowej „jedynki” w Rumi. Irena Kopaczewska, także w zaprzyjaźnionych mediach oznajmiła, że czas na zmiany. A zmiany nadejdą
z nią i stowarzyszeniem Jedynka, które już zarejestrowano. To nic,
że przez wiele lat pracy w szkole sama nic dla SP 1 nie zrobiła, ale
nareszcie wstąpił w nią nowy duch przemian. Nadejść ma bowiem
z ludźmi pokrzykującymi na sesjach, wygrażającymi pięściami i
wymachującymi transparentami oraz „rozwieszającymi” swoje
dzieci na płotach domów nielubianych radnych. Jak dotąd nowy
duch wokół „jedynki” pozostawił po sobie jedynie wykopy i bałagan
na terenie szkoły.
Nowym duchem ma być również ruch obywatelski „Teraz Rumia”,
którego członkowie (niegdyś związani z ludźmi ze stowarzyszenia
Jedynka), zamierzają moralnie zmieniać Rumię. Próbowali nawet
spotkać się w tej sprawie z mieszkańcami, ale ci ich delikatnie
mówiąc zlekceważyli (żeby nie użyć kolokwializmu „olali”) i na
spotkanie nie przyszli. Wychodzi na to, że rumianie nie dostrzegli
nowego ducha w ruchu „Teraz Rumia”.
Nowo skonstruowana Platforma, złożona z władz SM Janowo, Gospodarności, rugbistów, byłych milicjantów, emerytów,
aparatczyków, itp. poszukuje ducha przywódcy, miejsca w Rumi i
kandydata na stanowisko burmistrza. A wszystko po to, aby jeszcze raz załapać się do władzy pod zmienionym szyldem. Pomysł
z poparciem burmistrzowej jest trudny do zaakceptowania przez
zwierzchników w Gdańsku, Słońce Peru zajmuje się sprawami Polski
i Świata, a Lisek duma w Brukseli i na dobrą radę nie ma co liczyć.
PiS po ostatniej decyzji najważniejszego szefa, musi wszystko
rozpoczynać od nowa. J. Kaczyński przyjechał z roboczą wizytą do
Gdańska i …rozwiązał struktury partii na Pomorzu. Nad prawem
i sprawiedliwością zawisły czarne chmury.
Rumska lewica jak to lewica, ciągle poszukuje i zastanawia się
z kim trzymać, aby odkroić jak największy kawałek tortu, zwanego
władzą. Na końcu wybierze starą gwardię i polegnie.
Czekamy na kolejne nieznane elity, niosące ze sobą nowego
ducha. Będzie niezła burza.
Kibic

REKLAMA
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Policyjna akcja

Poszukiwani – odnalezieni,
a złodziej zatrzymany
O godzinie 7 rano policjanci z Rumi zapukali do mieszkania
gdynianina. Wiedzieli, gdzie się ukrył przed wejherowską prokuraturą.
- W wyniku pracy operacyjnej Komisariatu w Rumi
ustalono miejsce przebywania osoby poszukiwanej
listem gończym i zatrzymano 52-letniego gdynianina, który był poszukiwany
przez Prokuraturę Rejonową w Wejherowie w celu
umieszczenia w areszcie
śledczym lub najbliższym
zakładzie karnym – poinformowała mł. asp. Anetta
Potrykus, oficer prasowy
KPP Wejherowo.
W poniedziałek, w związku z prowadzonymi na terenie całego powiatu dzia-

łaniami pod kryptonimem
„Poszukiwany”, kryminalni
zatrzymali jeszcze dwie osoby: mieszkankę Rumi poszukiwaną przez Sąd Rejonowy
w Gdyni oraz mężczyznę,
poszukiwanego przez Sąd
Rejonowy w
Kartuzach.
Oboje zostali umieszczeni w
areszcie śledczym.
W innej, również poniedziałkowej akcji zatrzymano amatora cudzej własności, który zabrał materiały
budowlane warte prawie
900 zł. Kryminalni z rumskiego Komisariatu Policji
ustalili sprawcę tej kra-

dzieży na prywatnej posesji i zatrzymali go. Złodziej
to 34-letni mieszkaniec
Rumi.
Przywłaszczył
sobie
kilka rolek papy budowlanej, bezpieczniki, a nawet
skrzynkę energetyczną.
Sprawca został przesłuchany i usłyszał zarzuty.
Grozi mu 10 lat pozbawienia wolności.
Właściciel działki i skradzionych materiałów budowlanych zgłosił kradzież
na policję i oszacował swoje
straty na niecałe 900 zł.
DG.

Spotkania z autorami

w Rumi i w Gdańsku
Stowarzyszenia Godność
zaprasza na spotkanie z
Ewą Stankiewicz i Janem
Pospieszalskim, autorami
filmów dokumentalnych i
reportaży. Spotkanie odbędzie się 9 września o godz.
17.00 w budynku „Solidarności” w Gdańsku, na
III piętrze. Wstęp wolny.
Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi zaprasza
z kolei na spotkania z pisarzami w Domu Kultury SM „Janowo”. Dzisiaj
(czwartek) o godz. 9.00
będzie tam gościć Kalina
Jerzykowska, a jutro, 10
września również o godz.
9.00 Agnieszka Frączek,
a o godz. 13.15 Roksana
Jędrzejewska-Wróbel.
Wszystko to w ramach cyklu „Z książką na walizkach”.

Nie będzie następnych Małoszyc

Odrzucony projekt
Dziesięcioma głosami Rada Miasta odrzuciła projekt uchwały w sprawie „zapewnienia opieki bezdomnymi zwierzętom oraz ich wyłapywania”. - Nie możemy
dopuścić, aby mogła zaistnieć analogiczna
sytuacja, jaka miała miejsce w Małoszycach – mówi radna Joanna Żurek.

Czas na odnowienie oznakowania

Zebry bez pasów
Nasz Czytelnik zwrócił nam uwagę, że na przejściach
dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Dąbrowskiego i Starowiejskiej brakuje pasów. Liczne przejeżdżające samochody i deszcz sprawiły, że oznakowanie z czasem zostało
starte z asfaltu i teraz tzw. zebry są pozbawione białych
pasów.
Wprawdzie przechodnie wiedzą, w którym miejscu
należy przejść przez ulicę, a dodatkową wskazówką są
światła, ale dobrze by było, gdyby władze miasta zleciły
odnowienie oznakowania poziomego na ulicach w centrum Rumi. 					
AK.

Według założeń projektu
uchwały bezdomne zwierzęta z terenu Rumi miałyby być wyłapywane przez
firmę, która podpisze stałą umowę z gminą, a następnie będą przebywały
w wybranym schronisku
dla zwierząt. - Uchwałą z
27 maja 2010 Rada Miasta uchyliła wcześniejszą
decyzję i w związku z tym
- zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt - niezbędne
jest podjecie nowej uchwały – tłumaczyła sekretarz
miasta Anna Tarczyńska.
Rada Miasta uchyliła wiosną uchwałę, ponieważ zdaniem niektórych radnych
psy w schronisku w podlęborskich Małoszycach były
chore, wygłodzone i ranne.
- Większość miała ropiejące rany, a agresywne psy
nie były izolowane i gryzły słabsze. Ponadto suki
przebywały razem z psami,
zwierzęta zdrowe z chorymi – poinformowała Ewa
Gebert, szefowa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals”.
Inspektorzy w asyście policjantów zabrali stamtąd
kilkanaście zwierząt.

Komisja Rewizyjna RM
skontrolowała umowę zawartą przez Urząd ze schroniskiem, a na sesji RM Joanna Żurek przedstawiła
sprawozdanie z warunków
panujących w Małoszycach.
Rada jednogłośnie uchyliła
uchwałę, na podstawie której kilka lat temu została
podpisana umowa z tym
miejscem. Żeby wykluczyć
w przyszłości podobną sytuację, Rada Miejska odrzuciła projekt uchwały, który
niedawno (26 sierpnia)
trafił pod obrady. Mimo to
dwóch radnych wstrzymało
się od głosu, a sześciu było
za projektem.
- Uchwała musi zostać tak
przygotowana, aby dawała
możliwość przystąpienia do
konkursu lub przetargu nie
tylko schroniskom prowadzonym przez prywatnych
właścicieli, ale także przytuliskom czy domom tymczasowym
prowadzonym
przez organizacje pożytku
publicznego – tłumaczy
Joanna Żurek. - Chcemy
zapewnić jak najlepszą
opiekę nad bezdomnymi
zwierzętami.
DG.

ROZMOWA TYGODNIA
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100 chórzystów na 100-lecie „Roty"
Z Krzysztofem Brzozowskim, dyrygentem Chóru Św. Cecylii w Rumi rozmawia Anna Kuczmarska

„Rota”
ma 100 lat
Maria Konopnicka napisała słowa „Roty” w 1901
roku na wieść o pruskich represjach wobec polskich dzieci
we Wrześni. Muzykę skomponował Feliks Nowowiejski w
styczniu 1910 roku.
Po raz pierwszy pieśń została wykonana 15 lipca 1910
roku w Krakowie, podczas
wielkiej manifestacji patriotycznej związanej z uroczystym
odsłonięciem Pomnika Grunwaldzkiego, ufundowanego
przez Ignacego Jana Paderewskiego dla upamiętnienia
500 rocznicy zwycięskiej bitwy.
Niezwykłość tego wydarzenia
polegała na tym, iż „Rotę”
zaśpiewały wówczas pod dyrekcją kompozytora zjednoczone chóry podzielonej przez
zaborców Rzeczypospolitej.
Pieśń przyjęła się powszechnie w społeczeństwie
polskim. Jej dźwięki brzmiały
na barykadach Poznania w
1918 roku podczas powstań
śląskich i plebiscytu mazurskiego, podczas różnych manifestacji patriotycznych. W
1926 r. „Rota” stanowiła też
poważną konkurencję dla
„Mazurka Dąbrowskiego”
przy ustanawianiu hymnu
państwowego.

- Nie po raz pierwszy pan oraz członkowie kierowanego przez
pana chóru jesteście
inicjatorami ciekawego
wydarzenia kulturalnego w Rumi. Co zdarzy
się tym razem?
- Zacznę od tego, że w
naszym repertuarze mamy
nie tylko pieśni religijne,
ale również patriotyczne,
w tym „Rotę”, którą po raz
pierwszy wykonano w 1910
roku. Chcemy uczcić setną
rocznicę pierwszego wykonania tej pięknej i ważnej
pieśni, napisanej przez
Marię Konopnicką i Feliksa Nowowiejskiego. Chętnie wzięlibyśmy udział w
imprezie, organizowanej
z tej okazji w Krakowie,
gdzie 11 września „Rotę”
zaśpiewa razem tysiąc
chórzystów. Ponieważ do
Krakowa mamy daleko, a
wyjazd ze względów organizacyjnych i finansowych
nie jest możliwy, postanowiliśmy zorganizować w
Rumi podobne wydarzenia. Tyle tylko, ze zamiast
tysiąca będzie około stu
chórzystów.
- Gdzie i kiedy będzie
można ich usłyszeć?
- Słynną „Rotę” zaśpiewamy w najbliższą niedzielę, 12 września na
mszy św. o godz. 12.30 w
kościele pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Rumi.

Właśnie w tej parafii działa nasze Stowarzyszenie
Śpiewacze im. Św. Cecylii,
które do udziału we wspólnym śpiewaniu zaprosiło
Chór „Ave” z Gdańska,
Chór Św. Jana z Redy oraz
Chór Dekanalny im. Jana
Pawła II z Kielna. Myślę,
że tego dnia w najstarszym
rumskim kościele „Rota”
zabrzmi wyjątkowo.
- Wrzesień jest dla Chóru św. Cecylii ważny również z innego powodu.
Wydaliście państwo płytę.
- Tak, płyta „Cantate
Deo” ukaże się pod koniec
miesiąca. Znajdzie się na
niej kilkanaście utworów
sakralnych kompozytorów,
tworzących na Pomorzu w
XX wieku. Tym samym będzie to nie tylko promocja
naszego zespołu, ale także
promocja tych twórców.
M.in. salezjanina ks. Michała Winiarza, który był
wybitnym kompozytorem
i co ciekawe, przyjaźnił
się ze znanym i cenionym
w Rumi muzykiem, ks.
Stanisławem Ormińskim.
Ks. Winiarz był jednym z
najbardziej
zasłużonych
salezjanów na polu krzewienia kultury muzycznej.
Pracując m.in. w bazylice
Najświętszego Serca Pana
Jezusa na warszawskiej
Pradze w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
prowadził chór, wystawiał

We wrześniu ukaże się płyta Chóru Św. Cecylii, zatytułowana „Cantate Deo”

jasełka i Mękę Pańską z
zespołem
teatralno-muzycznym, ale również komponował, zwłaszcza kolędy
i pieśni maryjne. Ks. Winiarz to wybitna postać
o niezłomnej postawie,
zwłaszcza kiedy był represjonowany przez służby
komunistyczne. Mamy na
płycie sześć utworów tego
wybitnego kompozytora.
- Mówił pan, że są tam
pieśni
kompozytorów
pomorskich…
- Tak, a wspomniany ks.
Winiarz pracował m.in. w
Gdańsku Oruni. Podczas
wydarzeń w sierpniu 1980
r. pojawiał się z tysiącami gdańszczan pod dzisiaj
bramą strajkującej Stoczni
Gdańskiej im. Lenina. Widział obrazy Matki Boskiej
Częstochowskiej i Jana
Pawła II, które stoczniowcy wieszali na ogrodzeniu i
na podstawie tych przeżyć
napisał pieśń „O Maryjo z
Gdańskiej Bramy”.
- Wróćmy do Rumi i
chóru św. Cecylii, najstarszego tego rodzaju
zespołu w mieście. Od
kiedy jest pan dyrygentem zespołu?
- Pełnię tę funkcję od
2002 roku, a więc od ośmiu
lat. Trafiłem do Rumi za
namową ówczesnego ks.
proboszcza salezjańskiej
parafii w Starej Rumi. W
chórze nie tylko znalazłem
pracę, ale poznałem moją
żonę. Nic dziwnego, że zostałem w Rumi na stałe.
- Czy prowadzenie chóru to jedyne pana zajęcie?
- Nie, na co dzień pracuję w Państwowej Operze Bałtyckiej w Gdańsku.
Poza tym od kilku miesięcy prowadzę jeszcze jeden
chór - im. Sługi Bożego
Jana Pawła II w Kielnie.
- Z wykształcenia jest
pan muzykiem?
- Jestem artystą muzykiem ze specjalnościami
instrumentalista i wokalista. Ponieważ ukończyłem
też pedagogikę, pracowałem jakiś czas w szkole,
jako szkolny pedagog.
- Muzyczne tradycje
wyniósł pan z rodzinnego domu, w którym
granie na akordeonie
i śpiew był ulubionym
sposobem spędzania czasu. Zapewne muzyka jest
dla pana bardzo ważna.
- Pomijając wrażenia

Krzysztof Brzozowski od 8 lat dyryguje chórem Św. Cecylii.

estetyczne i doznania słuchaczy, muzyka ma ogromne znaczenie jako uniwersalny język przekazywania
emocji, wyrażania uczuć.
Można to robić za pomocą
gry na instrumentach, ale
także poprzez śpiew.
- Powiedział pan kiedyś, że wokal jest najtrudniejszym
instrumentem. To zaskakujące
stwierdzenie.
Zawsze
sądziłam, że najłatwiej
jest zaśpiewać, bo to nie
wymaga wykształcenia
muzycznego.
- Większość ludzi potrafi śpiewać i powinni to
robić jak najczęściej. Jednak śpiewanie na scenie,
zwłaszcza utworów muzyki
poważnej i sakralnej, wymaga dodatkowych umiejętności, a także dojrzałości fizycznej i psychicznej.
Dotyczy to m.in. śpiewania
w chórze.
- Dyrygowania również?
- Jak najbardziej, a prowadząc chór trzeba nie
tylko znać podstawy dyrygentury, ale również posiadać umiejętność pracy
z ludźmi. Mam nadzieję,
że rozwijam tę umiejętność, korzystając z coraz
większego doświadczenia,
z praktyki.

- O kunszcie chóru
mogliśmy się przekonać
podczas rumskich uroczystości z okazji 30-lecia „Solidarności”, gdzie
daliście państwo wspaniały koncert pieśni
patriotycznych.
Obok
„Roty”
usłyszeliśmy
m.in. „Bogurodzicę”.
- Jak już mówiłem, chór
św. Cecylii śpiewa m.in.
tego rodzaju utwory. Patriotyczny repertuar to
również takie lżejsze pieśni, jak „Przybyli ułani
pod okienko…”. Śpiewamy
też nowsze utwory, choćby
związane z wydarzeniami
sprzed trzydziestu lat, takie jak słynne „Mury” Jacka Kaczmarskiego.
- Zanim przy innej
okazji będziemy mogli
je usłyszeć, jeszcze raz
zaprośmy Czytelników
- mieszkańców Rumi do
kościoła Krzyża Świętego, gdzie zjednoczone chóry pod dyrekcją
Krzysztofa
Brzozowskiego
zaśpiewają
„Rotę” w setną rocznicę
jej prawykonania.
- Zapraszam serdecznie
w niedzielę 12 września na
godz. 12.30.
- A ja dziękuję za rozmowę.
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Rowerowe wyprawy śladami historii

Ciekawe i piękne Oksywie
Historycznym szlakiem, wiodącym ulicą Dębogórską,
łączącym Rumię z Pogórzem i Kępą Oksywską (szlak ten
odnotowano już w XIII w.) dotarliśmy do partyzanckiej kapliczki, którą opisaliśmy w poprzednim numerze gazety.
Stąd przez Suchy Dwór, Pogórze, Stare Obłuże docieramy
do Oksywia. Na krańcu dzisiejszej dzielnicy Gdyni stoi
przepiękny zabytkowy kościół pw. św. Michała Archanioła,
Otoczyny równie starym i ciekawym cmentarzem, na którym pochowano wiele znanych osób.
Kościół datowany na
XIII w. z wieżą z 1687 r.
o czym mówi data na chorągiewce, podczas wojen
szwedzkich był bardzo
zniszczony. Restaurowany
był także w latach 19251927.
Ten jeden z najstarszych
kościołów na Pomorzu,
miał w granicach swej parafii wiele okolicznych wsi.

Gotycki krzyż

Przed wieloma laty do
parafii oksywskiej należała także wieś Gdynia, której mieszkańcy wędrowali
do oksywskiego kościoła.
Sylwetkę kościoła pokazują stare gdyńskie pocztówki, wydane na długo przed
powstaniem miasta.
We wnętrzu zobaczymy
neobarokowy ołtarz z figurą św. Michała Archanioła, a także dziewiętnastowieczny konfesjonał, stare
organy z ładnymi elementami snycerskimi oraz pochodzący z końca XV w.
gotycki krzyż z relikwiami
św. Faustyny.

Hołd marynarzom

Na zewnątrz, na północnej ścianie świątyni
umieszczono tablice upamiętniające okręty wojenne i ich załogi zatopione w
bojach w latach 1939-1945
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r. Jedna z tablic wymienia
dwanaście okrętów, m.in.
ORP Gryf i ORP Wicher,
zatopionych między Oksywiem i Helem we wrześniu
1939 r.
Z drugiej strony są
dwie tablice, w tym jedna
poświęcona marynarzom
Flotyli Rzecznej Pińskiej
i Wiślanej, bojownikom o
niepodległość 1919-1920,
„…którzy także walczyli
w kampanii wrześniowej i
potem na morzach świata”.
Druga tablica poświęcona: „ Pamięci oficerów
M.W. niewinnie straconych w grudniu 1952 r.,
pośmiertnie rehabilitowanych w 1956 r., Komandora Stanisława Mieszkowskiego,
Komandora
Jerzego Staniewicza, Komandora Porucznika Zbigniewa
Przybylskiego,
obrońców Helu 1939 r.”

Groby na zboczu

Obok kościoła, na najpiękniejszym w Polsce
cmentarzu na zboczu opadającego ku morzu wzniesienia znajdują się groby
starych
gdynian-Kaszubów, proboszczów oksywskich.
Tu spoczywa Antoni
Abraham - gorliwy obrońca wiary św., urodzony na
Kaszubach 19.XII. 1869
r., zmarły 28.06.1923 r., i

żona jego Matylda z Paszków. Na płycie nagrobnej
zarys helskiej kosy, przechodzącej w krzyż i orzeł, u
dołu cytat z A.Abrahama:
„Braca Kaszëbi trzimajta
za Polska, ona je naszą Ojczëzną”.

Poruszył wiatr

Na
grobie
Bernarda Chrzanowskiego ur.
27.07.1861 - zm 12.XII.
1944 r. ,jest głaz , a na nim
znak Świętopełka Wielkiego, odwrócona kotwica i
zdanie: „Poruszył wiatr od
morza”. Prochy zasłużonego dla Pomorza działacza,
a miłośnika Kaszub przeniesiono ze Skolimowa do
Gdyni w 125 rocznicę jego
urodzin.
Bernard Chrzanowski
pokochał to miejsce, pisał
o kościele i o cmentarzu.
O oksywskim kościele pisał też Stefan Żeromski w
książce „Wiatr od morza”.
Z Oksywskiego wzgórza,
obok świątyni nie widać
już prawie morza, przysłaniają je stare drzewa i
krzewy, jednak gdy w 1938
r. moi rodzice brali tu ślub,
widok zatykał dech w piersiach.
Warto odwiedzić to
miejsce, jest tu pięknie o
każdej porze roku.
Ryszard Hinc

U góry oksywski kościółek obecnie i na starej pocztówce. Poniżej nagrobki znanych osób oraz tablice,
Fot. R. Hinc
poświęcone okrętom i ich załogom.
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Tureckie cuda natury

RUMIANIE PODRÓŻUJĄ - TURCJA

Irena i Gerard Kuchta, mieszkańcy rumskiego Janowa, byli już w wielu
pięknych miejscach świata. Podróż do Turcji należała z pewnością do najciekawszych, zwłaszcza ze względu na niesamowite krajobrazy, które tam zobaczyli. – Kapadocja i inne regiony Turcji zapierają dech w piersiach – mówi
pani Irena.
Małżonkowie podróżowali z grupą znajomych
z Rumi, z biurem podróży
Triada. W bogatym programie zwiedzania znalazły się niemal wszystkie
tureckie atrakcje, od zabytków i pięknej architektury, po cudowne krajobrazy i plaże.

taczał się niesamowity
widok. Były tam wulkaniczne skały, przybierające różne kształty, najczęściej grzybów, ale również
na przykład wielbłąda.
- Tego co widzieliśmy, nie
da się opowiedzieć – mówi
pani Irena. – Wrażenia
były wspaniałe!

Księżycowy krajobraz

Koń i kwiaty judaszowe

- Najpierw był tydzień
bardzo
intensywnego
zwiedzania, dosyć męczący, ale na pewno wart
tego wysiłku – mówi Irena Kuchta. – Zobaczyliśmy wapienne tarasy Pamukkale, przypominające
zaśnieżone wzgórza i kąpaliśmy się w tamtejszych
źródłach termalnych. Podziwialiśmy też wyjątkowe „księżycowe” krajobrazy Kapadocji, gdzie m.in.
zwiedzaliśmy podziemne
miasto, wydrążone w skale.
Państwo
Kuchtowie
wspominają, jak przewodnik w autokarze polecił
turystom zamknąć oczy.
Po kilku minutach pozwolił je otworzyć. Okazało
się, że właśnie dotarli do
miejsca, w którym roz-

Rumscy podróżnicy z
sentymentem
wspominają także wizytę w Efezie, gdzie zwiedzali dom
Matki Bożej, w którym
spędziła ostatnie lata
życia i tam zmarła. Podziwiali też starożytną
Troję, gdzie postawiono
nawet replikę konia trojańskiego. Pierwsze wykopaliska w tym miejscu
rozpoczął odkrywca Troi,
znany archeolog Heinrich Schliemann w 1870
roku, a kontynuowane
prace pozwoliły odkryć
aż dziewięć warstw antycznego miasta.
- W Troi zainteresowały
mnie również oryginalne
i bardzo ciekawe kwiaty
drzewa judaszowego, niespotykanego gdzie indziej
- mówi Irena Kuchta.

Kaszubskie inspiracje

Mnóstwo atrakcji turystycznych oferuje sam
Stambuł,
zwany
też
Istambułem,
położony
nad Bosforem. Tamtejsze pałace i świątynie, z
ogromną bazyliką Hagia
Sofia na czele (uważaną
za najwspanialszy obiekt
architektury pierwszego
tysiąclecia naszej ery), a
także wielki bazar i uliczki starego miasta zachwycały egzotyczną urodą.
Pan Gerard ujawnił
swoje zdolności na bazarze,
z uśmiechem na ustach
bardzo skutecznie targując
się ceny towarów. Skorzystało z tego wiele osób z
wycieczki…
W Ankarze, stolicy
Turcji czekały na nich kolejne atrakcje i ciekawostka. W jednym z muzeów
prezentowano
sznury
bursztynów, które szlakiem bursztynowym trafiły tam m.in. z polskiego
Pomorza. Pokazano też
stare tureckie ornamenty,
w których można było dostrzec elementy kaszubskich wzorów. Tureckich
twórców
zainspirowały
m.in. kaszubskie hafty.

Turecka gościnność

- Wszędzie spotykaliśmy się z sympatią i
gościnnością.
Odnosiło
się wrażenie, że w Turcji
Polacy są bardzo lubiani
– mówi pani I. Kuchta.
– Spotkane w parku młode muzułmanki chętnie
pozowały do wspólnych
zdjęć, w hotelach, kawiarniach i restauracjach
witano nas życzliwie. W
kurorcie Alanya, gdzie
wypoczywaliśmy w drugim tygodniu, trafiliśmy
na otwarcie sezonu letniego z udziałem burmistrza
miasta oraz polskiego
wicekonsula.
Turystów
częstowano smakołykami
i owocami, m.in. soczystymi pomarańczami. Dostałam co najmniej pięć kilo
pomarańczy, którymi obdzieliłam całą wycieczkę
– śmieje się pani Irena.
Turyści z Rumi zwiedzali wytwórnię dywanów oraz onyksu, a także
kąpali się w basenie Kleopatry, przez dwie godziny nie wychodząc z ciepłej wody z naturalnymi
źródłami.
-To były cudowne chwile - dodaje pani Irena.

Irena i Gerard Kuchtowie z sympatycznymi Turczynkami.

Pani Irena z inną uczestniczką wycieczki na tle wapiennych skał w Pamukkale.

Sklep z instrumentami na tureckim bazarze.

Cuda natury w Kapadocji – skały z wydrążonymi w nich mieszkaniami oraz skały-grzyby.
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WAŻNE TELEFONY Mieszkanie spółdzielcze właśnościowe należy do spółdzielni
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 58 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo
-Gaśnicza
Rumia, Plac Kaszubski 1
tel. 58 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 58 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 58 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 58 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 58 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 58 621-86-11
lub 801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 58 679-65-00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo,
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel. 58 677-63-00, 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-94-01
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
58 672-44-56
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy
w Wejherowie
58 572-70-00, 572-73-00
Przychodnie
NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
58 671-15-11, 671-58-88
NZOZ nr 3
ul. Katowicka 16
58 671-26-66
PMR Panaceum
ul. Katowicka 16
58 671-72-10
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 58-679-69-67
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To nie jest własność
O tym, że ustawa o
spółdzielniach mieszkaniowych będzie nowelizowana, już sygnalizowała
„Gazeta Rumska”. W Sejmie zostały złożone projekty nowelizacji ustawy,
w tym projekt poselski i
tzw. projekt obywatelski,
opracowany przez grupę
15 osób, wywodzących sie
głównie ze środowiska
związków
rewizyjnych
spółdzielni mieszkaniowych.
O głównych zmianach
proponowanych przez te
związki, które zgodnie z
ustawą o przeprowadzają
lustracje w spółdzielniach
za pieniądze tych spółdzielni, informowaliśmy w Gazecie Rumskiej nr 15 z 29
lipca 2010 r. (w artykule pt.
„Znowelizowana ustawa. Dla
spółdzielców dobra - dla prezesów zła”).
Tym razem zwrócimy
uwagę na tzw. spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu mieszkalnego,
za którym opowiadają się
przedstawiciele wspomnianych związków.

Prawo do lokalu

Wielu, a może nawet
bardzo wielu członków
spółdzielni mieszkaniowych
sądzi, że mając spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest właścicielem tego lokalu. Spóldzielcy podkreślają słusznie,
że swoje mieszkanie wykupili za niemałe pieniądze.
Jednak w świetle prawa nie są oni właścicielami tych lokali, mają jedynie do nich prawo - co
zresztą wynika z nazwy
- a prawnym właścicielem mieszkania pozostaje
spółdzielnia mieszkaniowa (jako osoba prawna reprezentowana przez zarząd).

Akt notarialny

Własność lokalu mieszkalnego powstaje miejsce
po podpisaniu umowy w
formie aktu notarialnego
między członkiem spółdzielni a spółdzielnią. Akt
notarialny potwierdza przeniesienie własności lokalu
przez spółdzielnię na rzecz
członka spółdzielni, co wiąże się z założeniem księgi
wieczystej
nieruchomości

gruntowej (budynek) i księgi wieczystej dla lokalu
stanowiącego odrębną własność.
Odrębna własność lokalu
wiąże się zawsze z ułamkowym udziałem we współwłasności działki gruntu,
na którym posadowiony jest
budynek.

Zawracanie rzeki

Czy powrót do spółdzielczego prawa własnościowego
jest dobrym rozwiązaniem?
Z takim pytaniem zwróciła się do prof. Krzysztofa
Pietrzykowskiego, znawcy prawa spółdzielczego,
sędziego Sądu Najwyższego
dziennikarka
„Dziennika.
Gazety Prawnej” z 23 sierpnia br. (nr 163).
„ To cofnięcie do głębokiej komuny. Spółdzielcze
własnościowe
prawo do lokalu wprowadzono do ustawy w
1961 roku. Nie może być
tak, że ktoś ponosi pełne koszty budowy lokalu, a otrzymuje jedynie
namiastkę prawa. Przez
lata pracowano nad wyodrębnianiem
własno-

ści. Powrót do spółdzielczego
własnościowego
prawa do lokalu to próba zawracania rzeki ” –
odpowiedział prof. K. Pietrzykowski.
Trudno o bardziej precyzyjne ujęcie różnicy między
spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu
mieszkalnego, a odrębną
własnością tego lokalu.

Sól w oku

A zatem, członku spółdzielni - sam zdecyduj czy
chcesz być właścicielem
swojego mieszkania, czy
też stać cię na to, aby sprawić zarządowi spółdzielni
prezent w postaci swojego
mieszkania.
Radzę nie zwlekać i złożyć w spółdzielni odpowiedni wniosek. Zwłaszcza, że
obowiązujące korzystne dla
spółdzielców finansowe warunki przekształcenia prawa
do lokalu są ciągle „solą w
oku” prezesów spółdzielni.
Nie wiadomo, jak długo
ustawa w obecnym kształcie
będzie funkcjonowała.
Elżbieta Różycka

WADEMEKUM
SPÓŁDZIELCY

W „Gazecie Rumskiej” będzie ukazywała się rubryka
pn. Wademekum spółdzielcy,
oparta o materiały, opracowane przez członków spółdzielni mieszkaniowych w
Rumi. Mamy nadzieję, że będą
to cenne informacje dla spółdzielców, które przybliżą im
tematykę spółdzielczą.
W Wademekum znajdą się
artykuły, dotyczące:
- przepisów ustaw spółdzielczych, tj. Ustawy - prawo
spółdzielcze i Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz zachodzących zmian w
tych przepisach
- wyroków sądów, w tym
Sądu Najwyższego i Trybunału
Konstytucyjnego w kwestiach
spółdzielczości mieszkaniowej,
- opinii Rzecznika Praw
Obywatelskich, do którego
zwracają się z problemami
spółdzielcy,
- tematów spółdzielczych,
poruszanych głównie w profesjonalnej prasie prawniczej
- licznych działań, jakie
podejmują spółdzielcy w Polsce
w obronie swoich praw i egzekwowania ich od zarządów
spółdzielni,
- zapisów w statutach innych spółdzielni mieszkaniowych i wielu innych aktualnych
spraw.

Właściciel nie może samowolnie
wyrzucić lokatora z mieszkania
Antoni K. ma umowę najmu na mieszkanie. Mimo, iż sumiennie opłacał czynsz najmu, właściciel mieszkania wypowiedział mu umowę najmu, w uzasadnieniu wskazując, iż Antoni K. rażąco naruszał porządek panujący w domu. Zdaniem właściciela z
winy lokatora korzystanie z innych lokali stało się uciążliwe. Okres wypowiedzenia
zakończył się. Obecnie właściciel żąda, aby Antoni K. niezwłocznie opuścił zajmowane
mieszkanie. Antoni K. nie wie, czy na pewno musi opuścić mieszkanie, ponieważ nie
udało mu się na razie znaleźć innego lokalu.
Antoni K. nie musi obawiać się o swoją obecną
sytuację i prawo do dalszego zamieszkiwania w wynajmowanym mieszkaniu.
Właściciel lokalu, samowolnie, bez uzyskania wyroku
sądowego, a następnie bez
przeprowadzenia eksmisji
przez komornika, nie może
wyrzucić Antoniego K. z
zajmowanego mieszkania.
Właściciel
mieszkania
musi skierować do sądu
pozew o tzw. eksmisję, w
którym będzie domagał się
opuszczenia lokalu przez
Antoniego K. W pozwie
będzie musiał wskazać, a
następnie w trakcie postępowania sądowego będzie
musiał udowodnić, iż Anto-

ni K. w sposób uporczywy
naruszał porządek domowy, przez co czynił uciążliwym korzystanie z innych
lokali mieszkalnych. Poza
tym do skutecznego wypowiedzenia umowy na podstawie takiej przesłanki
koniecznym było, przed wypowiedzeniem umowy najmu, pisemne upomnienie
Antoniego K., aby zmienił
swoje postępowanie. Jeżeli
tego upomnienia nie było,
sąd oddali powództwo.
Wówczas Antoni K. będzie
mógł nadal zamieszkiwać
w przedmiotowym mieszkaniu.
Jeżeli jednak właściciel
mieszkania udowodni w
toku postępowania sądo-

wego, iż Antoni K. faktycznie naruszał wspomniany
wyżej porządek domowy,
a został wcześniej pisemnie upomniany przez właściciela, wówczas należy
oczekiwać, iż sąd orzeknie
eksmisję Antoniego K. z
zajmowanego lokalu.
Ponieważ Antoni K. jest
osobą młodą, samotną i
pracującą, sąd nie orzeknie
uprawnienia Antoniego K.
do lokalu socjalnego. Niemniej do chwili dostarczenia przez właściciela lokalu
zastępczego (tymczasowego
pomieszczenia), do którego
będzie można eksmitować
Antoniego K., nie zostanie
przez komornika przeprowadzona eksmisja.

Gdyby jednak właściciel lokalu, bez wyroku sądowego, albo z wyrokiem
sądowym, ale bez udziału
komornika, próbował usunąć siłą Antoniego K. z
zajmowanego lokalu, wówczas należy nie opuszczać
tego lokalu, a w skrajnej
sytuacji wezwać do pomocy nawet funkcjonariuszy
policji.
Co prawda policja nie
jest od rozstrzygania tego
typu
sporów,
niemniej
udział policjantów na pewno załagodzi sytuację i spowoduje odstąpienie przez
właściciela lokalu od próby bezprawnego usunięcia
lokatora z zajmowanego
mieszkania.

Radca Prawny
Dariusz Budnik
z Kancelarii Prawnej
„Cyman i wspólnicy”
z siedzibą w Gdańsku
(ul. Świętojańska 47/48)
Tel.: (58) 736 60 99,
(58) 305 30 88,
www.lawagency.pl
Specjalizacja:
prawo gospodarcze
(w tym prawo handlowe
i prawo spółek), prawo
cywilne (w tym prawo
spadkowe, nieruchomości), prawo pracy, prawo
przewozowe i postępowanie egzekucyjne.
Prawnicy kancelarii
udzielają także porad
w domu u klienta.
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Pozostała tylko stara fotografia

Rumscy artyści – Leszek Żurek

Rodzinna tragedia Powoli w niepamięć odchodzimy
Podczas
wernisażu fotografii w Galerii
Pionova w Gdańsku,
Leszek Żurek zaprezentował swój film pt. „12
września”, opowiadający o tragicznej historii
wojennej,
dotyczącej
bezpośrednio rodziny
artysty.
Na filmie mama pana
Leszka opowiada, że gdy
w 1939 roku hitlerowcy
weszli do Rumi, rodzina
ukrywała się w lepiance
na posesji przy ul. Gdyńskiej, w rejonie ul. Dębogórskiej.
Pewnego dnia, a było to
12 września, drogą przechodziło dwóch młodych
niemieckich
żołnierzy.
Weszli na podwórko, wyciągnęli z ukrycia ukrywających się tam ludzi,
odsunęli na bok kobiety i
dzieci. Mężczyzn i chłopców zabrali ze sobą, każąc
im iść w kierunku Zagórza.
Wśród sześciu mężczyzn i chłopców był
36-letni dziadek Leszka Żurka - Roman oraz
dwaj bracia jego żony
(babci L. Żurka), 19-letni Franciszek i 16-letni
Leon.
Oprócz nich Niemcy zabrali trzech sąsiadów, którzy byli w lepiance na podwórku. Poprowadzili ich
przez całą Rumię aż do ul.
Zbychowskiej gdzie ślad po
nich zaginął.
Babcia pana Leszka,
wspierana przez rodzinę,
szukała męża i braci. Ktoś
widział, jak ich prowadzo-

no do lasu. Idąc tym tropem, po pół roku poszukiwań, rodzina znalazła w
lesie około kilometra od ul.
Zbychowskiej płytko zakopane ciała. Po kryjomu
w nocy pochowano je na
cmentarzu. W miejscu zamordowania mężczyzn posadzono drzewko owocowe.
To karłowate drzewko i
to prawdopodobne miejsce
śmierci dziadka i wujów
odszukał po kilkudziesięciu latach Leszek Żurek.
Ostatnie klatki jego filmu pokazują obraz pełen
zieleni i spokoju – piękne
miejsce w rumskim lesie,
gdzie 12 września zamordowano bez żadnej przyczyny sześć osób...
Na filmie widać, że
drzewko owocowe zakwitło.
Opowiadająca historię
mama pana Leszka była
wtedy dwuletnim dzieckiem i nie mogła pamiętać
tego zdarzenia. Mimo, że
zna je tylko z rodzinnej
relacji, bardzo przeżywa
tę tragedię sprzed 71 lat,
przez co film jest tym bardziej wstrząsający i wzruszający.
Uzupełnia go jedna
nieduża fotografia powieszona na ścianie galerii,
a przedstawiająca zdjęcie
ślubne babci i dziadka artysty.
Na tej grupowej fotografii są wszyscy trzej
zabici w lesie członkowie
rodziny: Roman, Franciszek i Leon. Tylko to jedno zdjęcie po nich pozostało…

„Podróżą w świat wspomnień z dzieciństwa artysty” nazwał wystawę Leszka
Żurka jeden z recenzentów. Kilkanaście fotografii rumskiego artysty, wykonanych w Rumi, można oglądać do 26 września w gdańskiej Galerii Pionovej na Starym Mieście. Są tam prezentowane dwie wystawy fotograficzne: Janusza Musiała zatytułowana „Archeologia Nowych Mediów” oraz Leszka Żurka „Niepamięci”.
Motto wystawy brzmi:
Czas zamazuje pamięć o
dawnych sekretach. Powoli
w niepamięć odchodzimy.
Czarnobiałe zdjęcia, pochodzące z najstarszego zabytkowego cmentarza przy ul.
Kościelnej ukazują fragmenty kamiennych płyt
nagrobnych, porośniętych
bujną trawą lub pokrytych

śniegiem – zniszczonych
przez czas, bezimiennych i
zapomnianych.
„Leszek Żurek, posługując się fotografią, stawia
ważne pytanie o tożsamość
minionych istnień oraz o
trwałość naszej pamięci…”
– czytamy w jednej z recenzji wystawy.
Z kolei znany fotografik, wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych i
Uniwersytecie Gdańskim,
Zbigniew Treppa pisze
m.in.: „Refleksyjna postawa Żurka budzi nadzieję.

W jego fotografiach obecna
jest tajemnica. To szczególny rodzaj fotografii, który
jest w stanie przetrwać
mody i tendencje estetyczne (…) Nie można przejść
obojętnie wobec tej kolekcji śladów pochodzących ze
starego cmentarza, który
dla autora ma szczególne
znaczenie. Otóż Żurek buduje symboliczny pomost
między światem swojego
dzieciństwa i teraźniejszością…”
- Kiedy byłem dzieckiem,
a było to dość dawno, był

Leszek Żurek - urodzony 22 lutego 1964 roku w
Gdyni. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Od
kilkunastu lat mieszka i pracuje w Rumi, ale z naszym
miastem był związany zawsze, ponieważ tutaj mieszkała jego rodzina.
Zajmuje się od wielu lat fotografią, a ostatnio tworzy
też filmy video. Chociaż z powodzeniem próbował malarstwa, jak sam mówi, nie miał do tego cierpliwości.
Artysta miał wiele wystaw indywidualnych i grupowych. Prowadził prezentacje filmów video w ramach wykładów Krzysztofa Jureckiego - Suplement do
polskiej sztuki wideo 1980-2006, w 2010 r. Jego film
„Mantra” znalazł się pośród 30 obrazów, prezentowanych we wspomnianym cyklu wykładów.
Film L. Żurka pokazano też podczas Young Polish
Video Art. w Ljubljanie.

czas robienia „sekretów”.
Mały dołek w ziemi, w zakamarkach podwórka, przykryty kawałkiem szkiełka.
Pod szkiełkiem zasuszone
kawałki roślin, kolorowe
papierki, sreberka z czekoladek... Wszystko przysypane ziemią - wspomina
Leszek Żurek. - Wielką
tajemnicą dla mnie i moich
kuzynów był stary cmentarz wiejski wokół ruin XV-wiecznego kościoła.
Zakaz
wstępu
kusił
dodatkowo. W tajemnicy
przed dorosłymi wyprawialiśmy się w zakazane dla
nas miejsce.
Wokół resztek grobów
rozchylaliśmy
chwasty,
które były prawie tak wysokie jak my. Palcami
próbowaliśmy
odczytać
zatarte, nieczytelne dla
oczu napisy. Ileż było domysłów...
Dziś, po trzydziestu latach ten cmentarz nadal
jest dla mnie tajemniczym,
sekretnym miejscem. Napisy na nagrobkach stały
się jeszcze bardziej nieczytelne. Skrywają tożsamość
minionych istnień.
A. 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
12

SPORT

Gazeta Rumska, nr 21 (63), 9 września 2010

Juniorzy na piłkarskim turnieju

Wrócili z nowymi
doświadczeniami
Dwie drużyny młodych piłkarzy z Rumi zdobyły nowe doświadczenia i rozegrały mecze z drużynami z różnych regionów
naszego kraju, a nawet z zespołami Czech i Afryki.
Na przełomie lipca i sierpnia juniorzy młodsi i starsi klubu
MKS ORKAN Rumia uczestniczyli w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej „REMES CUP 2010”.
Dzięki dofinansowaniu
z Urzędu Miasta Rumia
zawodnicy mogli dumnie
uczestniczyć w rozgrywkach w nowych dresach z
herbem naszego miasta i
napisem Rumia.
Podopieczni Jarosława
Formelli rozgrywki zakończyli na fazie grupowej.
Drużyna rocznika 93/94 w
składzie: Łukasz Polnar,
Wojciech Grubba, Dawid Formella, Adrian
Wańkowicz, Karol Makowski, Arkadiusz Filipkowski, Kamil Prena,
Bartosz Konopka, Domini Wiśniewski, Adam
Gierczak, Maciej Wójcik,
Patryk Kiełb, Marc Pek,
Maciej
Śmiejkowski,
Marcin Kass, Kamil Hildebrandt - uczestniczyła
w rozgrywkach kategorii
U-18. Piłkarze odnieśli jedno zwycięstwo, dwa remisy
i trzykrotnie zeszli z boiska
pokonani.
Natomiast
drużyna
rocznika 95/96 w składzie:
Adam Pranga, Paweł
Biliński, Łukasz Miedziński, Piotr Kolera,

Wojciech
Kozłowski,
Stanisław Reszka, Krystian Jankowski, Bartosz Hildebrandt, Witol Mendel, Sebastian
Neumann,
Krystian
Doering, Piotr Chróściel, Damian Szemiot,
Krzysztof
Toruńczak
czterokrotnie
uległa
przeciwnikom i dwa razy
zremisowała. Warto wspomnieć, że remis uzyskano z
drużyną, która w tej kategorii wiekowej zajęła drugie miejsce w turnieju.
Piłkarze jechali na turniej z zamiarem zdobycia
nowych piłkarskich doświadczeń. Pozostaje duży
niedosyt i sportowa złość,
że nie udało się awansować
do ćwierćfinałów, jednak
wiele drużyn wzięło udział
w zawodach po obozach
sportowych, czego nie doświadczyli rumscy juniorzy.
Mimo, że nasi piłkarze
nie odnieśli sukcesu, możliwość gry z różnymi zespołami jest dla nich bardzo
ważna. 		
Baj.

Tekst w oparciu o informacje na stronie: http://orkanrumia.futbolowo.pl z której pochodzą również zdjęcia.

Piłkarze Orkana ulegli zawodnikom Pogoni Barlinek

Wygrywają, ale tylko u siebie
Cały czas bez wyjazdowego zwycięstwa pozostają piłkarze Orkana Rumia
SSA. W piątej serii spotkań ulegli 0-1 Pogoni Barlinek, a gola kolejny raz stracili
w ostatnich minutach meczu.
Ubiegłotygodniowe
zwycięstwo przed własną
publicznością nad liderem z Bytowa niestety nie
było trwałym symptomem
zwyżki formy przez rumian. Z uwagi na remont
stadionu w Barlinku, pojedynek z Pogonią rozegrano w Strzelcach Krajeńskich.
Po rezygnacji Grzegorza Nicińskiego z
roli trenera, zespół Or-

kana pierwszy raz prowadził Jarosław Kotas.
Wzmocnieni graczami
mającymi za sobą występy w ekstraklasie, I i
II lidze gospodarze nie
mieli jednak zamiaru
ułatwiać zadania rumianom. W wyrównanym
spotkaniu zdecydowanie
więcej działo się po przerwie. Sytuacje bramkowe miały obie drużyny, w
bramce Pogoni świetnie

spisywał się jednak Gołębiewski, a gdy piłka
minęła już bramkarza
gospodarzy, wybił ją Jarczyk. Gdy wydawało się,
że spotkanie zakończy
się remisem, w 87 minucie decydującą akcję
przeprowadzili reprezentanci Barlinka. Świtaj
prostopadłym podaniem
uruchomił debiutującego
Barandowskiego, który w polu karnym ograł

obrońcę Orkana i strzałem w długi róg zdobył
zwycięskiego gola.
Po 5 seriach spotkań rumianie z dorobkiem 6 pkt.
zajmują 11 lokatę w tabeli.
W najbliższą sobotę o
godz. 17 na własnym stadionie podejmą Cartusię
Kartuzy, która plasuje się
na 4 lokacie (10 pkt.).
Liderem jest Bytovia
Bytów – 12 pkt.
T. Miks

Musimy na wyjeździe grać lepiej
– mówi nowy trener Orkana SSA

Powalczą o awans
Po rezygnacji trenera
Grzegorza
Nicińskiego,
rolę pierwszego szkoleniowca Orkana SSA pełni
Jarosław Kotas. W pierwszym wywiadzie, jakiego
udzielił lokalnym mediom
podtrzymuje założenia G.
Nicińskiego i twierdzi, że
celem Orkana jest walka o
awans do II-ligi! Kotas był
już dwukrotnie trenerem
Orkana, a teraz wrócił do
zespołu po przerwie.
- Znam potencjał tych
chłopaków. Już im powiedziałem, że na 10 spotkań z
2-ligowym Bałtykiem Gdynia oni są w stanie 9 wygrać
a jeden zremisować jak im

się będzie chciało. Tylko, że
im się nie zawsze chce – powiedział Jarosław Kotas w
wywiadzie, zamieszczonym
na portalu www.moja-rumia.pl. – (…) Musimy od
pierwszej minuty być skoncentrowani, musimy być
pewni siebie, ale nie aroganccy i zadufani, bo to jest
pierwszy krok do porażki.
Musimy na boisko wyjść z
szeroką klasą i wszystko co
się rusza zmiatać z tego boiska, ale nie tylko u siebie
ale i na wyjeździe, bo to jest
największy problem Orkana. My musimy na wyjeździe grać jeszcze lepiej jak
u siebie.
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Fundacja im. inż. Zglenickiego wspiera pracę dyplomową

Studenci konstruują urządzenie
Działająca w Rumi Fundacja Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego wspiera dwóch studentów, którzy pracują nad urządzeniem służącym do rozlewania napojów do
butelek. Gdy praca będzie skończona i obroniona, fundacja
przejmie je dla szkoły lub do rumskiej pracowni automatyki, jeśli ta powstanie.
Prezes fundacji, Marek Zawadzki przypomina, że takie prace mogłyby powstać, gdyby w
Rumi powstała pracownia

automatyki. Taką propozycję w imieniu fundacji
złożyli radni PiS i niezależni, sugerując wygospodarowanie
pomiesz-

Fundacja z siedzibą w Rumi prezentowała się niedawno (4 września) na molo w Sopocie.

czenia w Domu Kultury
SM „Janowo”. Spotkało
się to jednak ze sprzeciwem radnych, którzy są
pracownikami lub działaczami wspomnianej spółdzielni mieszkaniowej
- Mimo, że burmistrz
oraz czworo radnych są
przeciwni powstaniu Pracowni Polskiej
Doliny
Automatyków w Dolinie
Redy i Chylonki, pomagamy studentom trzeciego
roku Politechniki Gdańskiej, którzy robią inżynierską pracę dyplomową
– informuje, prezes fundacji. – Jeden z nich mieszka
w Rumi, drugi w Sierakowicach. Fundacja pomaga
im poprzez kontakty i pomoc w załatwianiu części.

Nie możemy zaoferować
wsparcia
finansowego,
m.in. dlatego, że wydaliśmy zeszłoroczne pieniądze, a tegoroczne już mają
konkretne przeznaczenie.
Przypomnijmy, że Fundacja Nauki Polskiej im.
inż. Witolda Zglenickiego
co roku kupuje sprzęt do
nauki fizyki, a dokładnie
automatyki, w szkołach
Gdyni, Rumi i Wejherowa. Dzięki pomocy logistycznej i kontaktom fundacji a także życzliwości
takich firm jak Mitsubishi, Coca Cola i Danfoss,
studenci
konstruujący
urządzenie do nalewania
napojów do butelek, nie
musieli jednak wyłożyć
ok. 15 tys. zł na poszczególne elementy urządzenia. Chodzi m.in. o części
do konstrukcji transportera butelek, silnik z przekładnią
zmniejszającą
obroty, panel operatora,
sterownik /komputer Mitsubishi, enkoder (pozwala

Tak wygląda praca dyplomowa dwojga studentów PG.

ustalić położenie butelki
z dokładnością do 0,25
mm), falownik, czujniki
optyczne i magnetyczne,
inny drobny osprzęt.
- To urządzenie jest prawie zmontowane – mówi
Marek Zawadzki. - Studenci muszą jeszcze zrobić
dwie fotokomórki (dwie
fabryczne są już zamon-

towane),
samodzielnie
muszą zrobić sondę poziomu, zamontować bandy,
ułożyć przewody, napisać
program
komputerowy,
sterujący urządzeniem i
rozpocząć próby nalewania soków, wody i innych
napojów. Praca będzie w
pełni zautomatyzowana.
AK.

Informacje ze Starostwa Wejherowskiego
Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2011 - 2020

Europejskie Dni Dziedzictwa

Na stronie internetowej
starostwa w Wejherowie
www.powiat.wejherowo.
pl w zakładce Strategia Powiatu 2011-2020, można
zapoznać się z Raportem o
stanie powiatu wejherowskiego. Raport stanowi rozdział analityczny Strategii
Rozwoju Powiatu Wejherowskiego na lata 2011-2020.
Opracowanie nowej strategii
jest konieczne ponieważ obowiązująca Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Powiatu Wejherowskiego na
lata 2000-2010, uchwalonej
23 sierpnia 2000 r. i aktualizowana 31 października
2003 r., jest już nieaktualna.
Do opracowania nowej Strategii Rozwoju
Powiatu konieczne jest
przeprowadzenie konsultacji społecznych, dlatego
zwracamy się do Państwa
z prośbą o wypełnienie
ankiety
internetowej,
zamieszczonej na wspo-

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
zaprasza do obejrzenia
ciekawych zbiorów (m.in.
instrumentów), z także stałych i czasowych
wystaw, w tym ekspozycji malarstwa Mariana
Mokwy. Zwiedzanie Muzeum i wystaw możliwe
jest w ciągu tygodnia, od
poniedziałku do piątku w
godzinach 10.00-18.00, a
w weekendy od godziny
11.00 do 17.00.
Muzeum mieści się w
Pałacu Przebendowskich
i Keyserlingków przy ul.
ul. Zamkowej 2a, tel. 58 73618-21, 58 672-29-56.
W przyszłym tygodniu
w wejherowskim muzeum
zaplanowano ciekawą imprezę pn.:
Europejskie Dni Dziedzictwa 2010.

Konsultacje społeczne Muzeum zaprasza
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mnianej stronie internetowej.
Założeniem nowej strategii jest skupienie się na
problemach oraz celach,
na które Samorząd Powiatu Wejherowskiego ma lub
może mieć wpływ, poprzez
realizację corocznych budżetów oraz działanie swoich
jednostek organizacyjnych.
Nowa Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 20112020 nie może ingerować
w niezależność podmiotów
sektora publicznego funkcjonujących na terenie powiatu, takich jak: gminy z ich
jednostkami organizacyjnymi, samorząd województwa
z wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym w Wejherowie, nadleśnictwa, policja.
Przygotowana ankieta jest
obszerna, jednakże prosimy o
wyrażenie Państwa osobistej
opinii w dwóch sprawach:
1. Hierarchizacji problemów powiatu - obecnych/

wewnętrznych (słabe strony)
oraz
przyszłych/zewnętrznych (zagrożenia) oraz ustalenia hierarchii ważności
2. Hierarchizacji celów i
zadań (ustalenia hierarchii
ważności).          
Liczymy na jak najszerszą opinię mieszkańców,
instytucji, przedsiębiorców
także w bezpośrednim spotkaniu, na którym przedstawione będą wyniki ankiet i
formułowane będą propozycje celów i priorytetów Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2011-2020.
Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety w
wersji papierowej (wydrukowanej ze strony internetowej), którą prosimy o dostarczenie do kancelarii urzędów
gmin/miast lub Starostwa
do 17 września 2010 r.
Ankieta jest anonimowa,
jednakże bardzo prosimy o
wypełnienie tzw. metryczki
ankiety.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2010
I DNI OTWARTE MUZEUM 18 – 19.09.2010
pod hasłem „Od pomysłu do przemysłu”.
SOBOTA 18 września
w godz. 10.00 - 14.00 - gra terenowa dla młodzieży „Szukamy śladów dawnych zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych w Wejherowie” (losowanie III grup,
które na podstawie map dotrą do pozostałości po zakładach
i warsztatach, prezentacja opisowa i dokumentacja fotograficzna tego co pozostało,)
godz.10.00 - 16.00 - prezentacja warsztatu rogarza wyrabiającego m.in. tabakiery (Jan Drzeżdżon) oraz warsztatu
garncarskiego (rodzina Neclów)
godz.11. 00 - otwarcie wystaw: - „Jak drukowano dawniej
w Wejherowie”, „Dokumenty wejherowskich cechów rzemieślniczych w zbiorach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie”
godz. 16.00 - występ kapeli kaszubskiej BAS z Sierakowic
godz. 17.00 - koncert Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana
Trepczyka
godz. 18.00 - Kabaret Kaszubskie Duo Artystyczne We Dwa
Konie
NIEDZIELA 19.09.2010
godz.11.00 - 16.00 - prezentacja warsztatu rogarza - Józef
Roszman
godz. 11.00 - 16.00 - wyplatanie koszy - tradycyjne rzemiosło kaszubskie - Franciszka Ciskowska
godz. 16.00 - koncert kapeli Józefa Roszmana „Plesta”
godz. 17.00 - wytęp muzyka ludowego - Brunona Szpicy.
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Rumianie pielgrzymują
W naszym cyklu „Rumianie podróżują” (patrz
str. 9) co tydzień piszemy o
turystycznych wyprawach
mieszkańców naszego miasta. Są to także wyjazdy
o charakterze religijnym.
Na pielgrzymki, bo o nich
mowa, rumianie wyruszają chętnie, o czym świadczy duże zainteresowanie
organizowanymi w parafii
wyjazdami.

W ostatni weekend 4-5
września pielgrzymi udali
się na odpust do Swarzewa, do Matki Bożej Królowej
Morza. Grupa wytrwałych
pielgrzymów
pomaszerowała tam pieszo w sobotni
ranek, inni dotarli na uroczystości w niedzielę autobusem lub samochodami.
My
sfotografowaliśmy
pielgrzymów z parafii NMP
Wspomożenia
Wiernych,

POZIOMO:
3) zrzeszenie rzemieślników miejskich.
6) pierwsze danie obiadowe.
8) pomieszczenie między sufitem a dachem.
9) sceniczny dramat muzyczny.
11) tatarak.
12) funkcja pierwotna.
13) rządy strachu i przemocy.
14) rytmiczny chód.
15) model fiata.
17) tarcza Zeusa.
18) podniecenie wywołane działaniem alkoholu.
21) pycha, wyniosłość.
22) zbocze.
24) błyszcząca tkanina.
27) pokrywa skrzyni.
28) szał.
30) drzewo Laury i Filona.
31 dozór, kuratela.
32) właściciel gospodarstwa wiejskiego na Podhalu.
33) bożyszcze.
34) pensja z ZUS-u.
35) odrzucenie propozycji.
36) pojemnik na żywe ryby.
37) w ręku pilota.

którzy pod opieką i przewodnictwem ks. Grzegorza Gruby pojechali do
Swarzewa autokarem.
Chwilę później spod tego
samego kościoła wyruszyła
w drogę pielgrzymka autokarowa do Medjugorie,
natomiast w parafii pw.
Jana z Kęt również w ostatni weekend zorganizowano
pielgrzymkę do Lichenia.
AK.

Krzyżówka z hasłem
Litery z pól ponumerowanych od 1 do 24 utworzą rozwiązanie – przysłowie afrykańskie.

PIONOWO:
1) siłacz.
2) graficzna ilustracja funkcji.
3) pies gończy.
4) substancja wytwarzana przez gruczoły dokrewne.
5) proszenie o jałmużnę.
6) napaść czynna lub słowna.
7) ostatnia przed finałem rozgrywka między zwycięzcami ćwierćfinału.
10) sucha wędzona kiełbasa wieprzowa.
16) osoba pośrednicząca, wstawiająca się w jakiejś sprawie.
18) rozsądek, przezorność.
19) odwrót, rejterada.
20) kompan betoniarza.
23) człowiek pozbawiony wszelkich praw.
25) zwycięstwo nad przeciwnikiem.
26) sypialnia szlachcianki.
29) barwa.
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Ogłoszenia drobne

REKLAMUJ SIĘ W TYGODNIKU

GAZETA RUMSKA
Oferujemy niskie ceny i rabaty
Szczegółowe informacje:
www.gazetarumska.pl
Kontakt:
58 710-96-11, 604-105-332
redakcja@gazetarumska.pl

Kwiaciarnie

Janusza Zabłockiego
RUMIA

ul. Dąbrowskiego 6
ul. Stoczniowców 4

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

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.
Tel.: 665-832-757.
***
Sprzedam okap Amika
55 cm szer., regał na książki (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
58 771-17-38
***
Oddam za darmo sprawną lodówkę Polar (wys. 174
cm, szer. 55 cm). Transport
we własnym zakresie.
Tel.: 606-629-454
***
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
metalową, z regulacją, z
blatem podnoszonym.
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
***
Wynajmę kawalerkę w
centrum Rumi, stare budownictwo. Pokój (22 m),
kuchnia (8 m), łazienka (7
m), umeblowane (pralka,
kuchenka, lodówka, mikrofalówka, wanna, segment,
szafa, stół). Brak ciepłej
wody (można podłączyć bojler), ogrzewanie piecem kaflowym, nowe okna plastikowe. Własne liczniki, na
wodę, gaz, prąd, piwnica.
Tel.: 502-178-344
***
Sprzedam kredens sosnowy z IKEI z witryną
szklaną, 2 szufladami i
szafką na dole. Cena 500 zł
do negocjowania.
Tel.: 886-127-627
***
Sprzedam tanio dużą budę
dla niewielkiego psa. Ocieplana, 2 pomieszczenia, otwierany tył. Na dachu papa.
Tel.: 502-178-344.

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
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