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Koniec z prowizorką

DZIŚ W NUMERZE
CZTERECH
KANDYDATÓW
W wyborach samorządowych
21
listopada o stanowisko burmistrza Rumi
ubiegać się będzie
czworo kandydatów.
Jeśli żaden kandydat
nie uzyska ponad 50
procent głosów, 5
grudnia br. odbędzie
się druga tura głosowania.
str. 3

NAJLEPIEJ
RECYTOWAŁY
- Najważniejszym elementem, na którym opiera
się działalność firmy jest
szacunek dla zmarłego człowieka - mówi Mirosław
Słowikowski, właściciel
najstarszej w Rumi firmy
pogrzebowej. - Z tym człowiekiem odchodzi jakaś
historia. Z takim samym
szacunkiem trzeba traktować wszystkich zmarłych.
Mirosław Słowikowski i
jego żona Łucja twierdzą, że
nie można się uodpornić na
ludzkie cierpienie, z którym
pracownicy ich firmy stykają się na co dzień.
REKLAMA

Kampania przedwyborcza w pełni. Odbywają się konwencje, konferencje i
spotkania z mieszkańcami. Jedno z nich miało miejsce w miniony wtorek w filii SP nr 6 przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie kandydaci komitetów „Samorządność
Rumia” i „Wspólny Powiat” spotkali się z mieszkańcami Białej Rzeki. ZaintereRyszard Stopa, jeden z czas z tą prowizorką skoństr. 7 sowanie było duże.
wieloletnich mieszkańców
tej dzielnicy stwierdził, że
Rumia to miasto- prowizorka. Z tą opinią zgodził
się kandydujący na burmistrza Kazimierz Klawiter, który stwierdził, że
REKLAMA

Gimnazjalistki
z
Rumi odniosły sukces
na
ogólnopolskim
konkursie recytatorskim w Gdyni. Najlepsza była Marysia
Miotke z Gimnazjum
Salezjańskiego, która
w nagrodę pojedzie
do Rzymu.
str. 3

WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH

czyć.
O to m.in. chodzi w
programie „Zbudujmy Rumię” proponowanym przez
członków KWW „Samorządność Rumia”.

str. 4

1 listopada oraz
w weekend poprzedzający Wszystkich
Świętych i Zaduszki,
będziemy odwiedzać
rumskie cmentarze.
W poniedziałek odbędą się tam uroczystości, związane ze
świętem zmarłych.
str. 16

AKTUALNOŚCI

Straż Miejska

Pomoc chorym

Pięć interwencji minionego tygodnia dotyczyło
udzielenia pomocy leżącym osobom w miejscach publicznych, z czego tylko dwie strażnicy podejmowali
wobec nietrzeźwych.
19 października patrol udzielił pomocy chorej kobiecie na ulicy Podgórnej, 20 października inną kobietę na przystanku autobusowym na ulicy Dąbrowskiego strażnicy reanimowali poprzez masaż serca. 23
października udzielono pomocy choremu mężczyźnie
na ul. Kombatantów – wszystkie te osoby zabrało pogotowie ratunkowe do szpitala.

Chuligańskie wybryki

Czterokrotnie zgłaszano do dyżurnego Straży Miejskiej
groźne wybryki chuligańskie: 22 października – rzucanie
kamieniami w przejeżdżające pociągi oraz dewastowanie i
podpalanie śmietników, a 23 października w nocy – niszczenie samochodów zaparkowanych na ulicy.
Niestety, nie udało się ująć sprawców, ale w związku z tymi zgłoszeniami, znacznie zwiększono czujność
patroli w tym zakresie.

Spalanie śmieci

Pięć razy interweniowano w sprawie spalania odpadów. Jednak tylko w jednym przypadku potwierdzono
spalanie śmieci, interwencja zakończyła się wnioskiem
do sądu o ukaranie. Było to na ulicy Chodkiewicza w
dniu 19 października.

Samochody pod bramą

Tamowanie wjazdu na posesje to najczęstsze wykroczenia drogowe ubiegłego tygodnia. Kilkukrotnie
trzeba było użyć argumentu finansowego (mandaty
karne), by zdyscyplinować kierowców.
Wykroczenie polegające na tamowaniu wjazdu jest
bardzo uciążliwe dla mieszkańców szczególnie wtedy,
gdy ktoś śpiesząc się, nie może wyjechać z własnej nieruchomości.

Psy bez opieki

W minionym tygodniu, z pomocą technika weterynarii odłowiono dwa duże psy biegające bez opieki w
obrębie ruchliwych ulic: Sobieskiego (19.10.10) i Grunwaldzkiej (23.10.10). Psy nie posiadały identyfikatorów i zostały odwiezione do schroniska dla zwierząt.
AK.

KOMUNIKAT

Wydział Komunikacji czynny krócej
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, przy ul. 3 Maja
4 informuje, że w dniu 26 listopada 2010 roku w
związku z modernizacją systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Wydział Komunikacji będzie czynny do godz. 12.00.
Za utrudnienia przepraszamy.
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Zmiana czasu. Cofamy zegary o godzinę.

W niedzielę śpimy dłużej
31 października, a dokładnie w nocy
z soboty na niedzielę, przestawiamy
zegarki na czas zimowy. Zmiana nastąpi z godziny trzeciej w nocy na godzinę
drugą. Dla nas oznacza to także, że w
nocy z soboty na niedzielę śpimy o godzinę dłużej!
Skąd biorą się zmiany
czasu? Czas letni, to czas
lokalny przyjęty przez dany
kraj dla danego okresu
roku, zazwyczaj różniący
się o jedną godzinę w stosunku do czasu geograficznego.

Oszczędność energii

Zmiany
czasu
mają
umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie światła słonecznego,. dziennego.
Chodzi o oszczędność energii elektrycznej.
Latem czas lokalny przesuwany jest o godzinę do
przodu w stosunku do czasu geograficznego, dzięki
czemu zachód słońca następuje godzinę później w stosunku do czasu geograficznego. Czas zimowy, to czas
lokalny obowiązujący w
okresie jesienno-zimowym.
Jesienią czas lokalny przesuwany jest o godzinę do
tyłu, tak więc zrównuje się
on z czasem geograficznym.

W Japonii bez zmian

Zmianę czasu - na letni
lub zimowy - stosuje się
w około 70 krajach na ca-

łym świecie. Obowiązuje
on we wszystkich krajach
europejskich (z wyjątkiem
Islandii) i wielu innych,
m.in. w USA, Kanadzie,
Meksyku, Australii i Nowej
Zelandii. Jedynym wysoko
uprzemysłowionym
państwem, które nie wprowadziło czasu letniego, jest
Japonia.

W USA inaczej

Co ciekawe, począwszy
od 2007 roku w Stanach
Zjednoczonych wskazówki
zegarów przestawia się, nie
jak do tej pory w pierwszą
niedzielę kwietnia i ostatnią niedzielę października, lecz w drugą niedzielę
marca i pierwszą niedzielę
listopada.
Szacuje się, że ta zmiana
wprowadzi mnóstwo zamieszania ze względu na potrzebę przeprogramowania
urządzeń elektronicznych.
We Wspólnocie Europejskiej
wszystkie kraje zmieniają
czas w tym samym dniu,
jednak o różnej godzinie zależnej od strefy czasowej.
Anna Partyka

Ucieczki i zastraszanie

Tak nietypowy zegar można zobaczyć tylko w Królewskim Obsewratorium w Greenwich.

Złodzieje zatrzymani

Problemy z nastolatkami Dwa włamania
Na policję została zgłoszona kolejna ucieczka z
ogniska wychowawczego w Rumi. W międzyczasie
policjanci z zespołu ds. nieletnich zajmowali się zastraszanym uczniem gimnazjum.
- Takich ucieczek jest
mnóstwo, to nie jest pojedynczy przypadek – mówi jeden
z funkcjonariuszy. -W minionym tygodniu z ogniska
uciekł 15-letni chłopak. Następnego dnia wypatrzyli go
policjanci z Referatu Patrolowo–Interwencyjnego i zatrzymali. Chłopiec został przekazany prawnym opiekunom z
ośrodka. Z reguły uciekinierzy są zatrzymywani następnego dnia albo w ciągu kilku
dni od ucieczki. Po ucieczce
można się spodziewać, gdzie
ich potem szukać.
Jak ustaliła „Gazeta
Rumska” po piątkowym powrocie do ogniska nastola-

tek znowu uciekł. Tym razem z trzema kolegami. Sam
już wrócił, ale jego koledzy
jeszcze nie.
W tym tygodniu policjanci zespołu operacyjno-rozpoznawczego wspólnie
z funkcjonariuszami ds.
nieletnich zajęli się sprawą
ucznia gimnazjum, który był
zastraszany przez 13-latka. Poszkodowany nie znał
osobiście swojego oprawcy,
który dwa razy wymuszał od
niego pieniądze i straszył go
starszymi kolegami. Chłopcy mieli go pobić po lekcjach.
13-letnim sprawcą zajmie
się sąd dla nieletnich.
DG.

Do kwiaciarni
Zdarzenie miało miejsce w nocy z czwartku na piątek. Właściciel kwiaciarni w rejonie dworca PKP w Rumi
zgłosił policji, że ktoś wybił szybę i ze środka ukradł gipsowe figurki warte 250 zł.
Mimo, że monitoring przy dworcu nie zdał się w tym
przypadku na wiele to policjanci i tak bardzo szybko
ustalili sprawcę kradzieży. Złapali go w piątek, w pierwszym dniu zaraz po nocnej kradzieży.
- Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą jest 19-letni
mieszkaniec Rumi – mówi oficer prasowy KPP w Wejherowie mł. asp. Anetta Potrykus. - Nastoletni sprawca
usłyszał już zarzuty. Za kradzież z włamaniem grozi mu
od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Do sklepu AGD
Przedwczoraj rumscy policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży z jednego ze sklepów w Rumi. Mężczyzna ukradł
sprzęt AGD za kwotę ponad 550 zł. Mężczyzna 22 października br. ukradł sprzęt AGD oraz portfel z dokumentami i
kartami bankomatowymi oraz drobną kwotą pieniędzy.
34-letni mieszkaniec Gdyni został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. 			
DG.

AKTUALNOŚCI
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21 listopada zagłosujemy na jednego z nich

Recytowały i śpiewały

z Rumi
Czworo kandydatów Gimnazjalistki
na konkursie w Gdyni

Wiadomo już, że w
Rumi oficjalnie zgłoszono czterech kandydatów
na burmistrza w nadchodzących wyborach
samorządowych.
Po raz trzeci o to stanowiska ubiegać się będzie
obecna burmistrz Elżbieta
Rogala-Kończak, lat 58,
kandydatka Komitetu Wy-

borczego Wyborców „Elżbieta Rogala Kończak – Gospodarność.pl w Rumi.
KWW Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało na
burmistrza Rumi kandydaturę dotychczasowego radnego, przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej
i Rozwoju Przestrzennego,
Floriana Mosę, lat 59.

Kazimierz Klawiter,
lat 55, doświadczony samorządowiec, były wicemarszałek
województwa
pomorskiego jest kandydatem Komitetu Wyborczego
Wyborców „Samorządność
Rumia”.
Kandydatem na burmistrza Rumi jest również Leopold Naskręt, lat 62, re-

komendowany przez KWW
„Rumia, Rumianie, My”.
Jedną z tych osób mieszkańcy wybiorą na burmistrza Rumi podczas wyborów samorządowych 21
listopada. Jeśli jednak żaden kandydat nie uzyska
ponad 50 procent głosów,
5 grudnia br. odbędzie się
druga tura głosowania. AK.

Dzisiaj obraduje Rada Miejska Rumi

Nie tylko organizacje
Dzisiaj, 28 października odbędzie się 88. sesja Rady Miejskiej Rumi. Głównym tematem obrad jest współpraca z
organizacjami pozarządowymi. Zaplanowano też szereg
innych spraw, tym bardziej, że będzie to ostatnia z zaplanowanych sesji samorządu w tej kadencji. Jednak na wniosek burmistrz zwołano już sesję nadzwyczajną na najbliższy piątek. Sądząc po programie dzisiejsze spotkanie w sali
UM zapowiada się bardzo pracowicie.
O współpracy władz
miasta z organizacjami, w
imieniu burmistrza i Urzędu Miasta mówić będzie
na sesji Grażyna Bratnikow, kierownik Referatu
Kultury i Sportu. Radni
wysłuchają też dwóch sprawozdań: przewodniczącej
Komisji Kultury - Marii
Bochniak oraz przewodniczącego Komisji Sportu,
Rekreacji i Promocji - Bogdana Formelli.
Rada Miejska będzie
głosować nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy

Gminy Miasta Rumi z organizacjami pozarządowymi na rok 2011”.
Ponadto
zaplanowano
m.in. podjęcie uchwały w
sprawie ustalania stawek
czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność
gminy Rumia oraz podjęcie
kilkunastu uchwał, dotyczących
wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym,
na okres roku lub trzech
lat, nieruchomości niezabudowanych, stanowiących
własność gminy Rumia.
Chodzi o działki przy ulicach: Kościuszki, Hutniczej,

Łokietka, Stoczniowców i
Kolejowej, Starowiejskiej,
Kazimierskiej, Wybickiego i
Piłsudskiego oraz Wejhera.
Radni wysłuchają sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z kontroli, przeprowadzonej w
Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Rumi
oraz zdecydują, ile będzie
w przyszłym roku w Rumi
nowych licencji na wykonanie transportu drogowego
taksówkami.
W porządku obrad znalazło się kilka uchwał,
dotyczących miejscowych

planów
zagospodarowania przestrzennego oraz
uchwała w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Rumi”
Przewodniczący
Rady
Miejskiej przedstawi projekt uchwały w sprawie
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy i udzielania z
tego tytułu bonifikat.
Zaplanowano
również
kilka uchwał, dotyczących
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu.
Radni zastanowią się, w jaki
sposób zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom. Zdecydują też o przyjęciu „Strategii rozwoju oświaty Miasta
Rumi na lata 2010-2015”.
Obrady są otwarte dla
wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Początek o godz. 13.00.
AK.

Uczennice z Rumi
odniosły sukces na IV
Międzynarodowym Konkursie
Artystycznym
im. Teresy Ocieszko pt.
„Boże, który nam dałeś
ziemię jakże piękną”.
Marysia Miotke z Gimnazjum Salezjańskiego
(na zdjęciu obok) zajęła
pierwsze miejsce w konkursie recytatorskim.
Konkurs,
zorganizowany przez Fundację Rozwoju
Sztuki „DEI GRATIA” w
Gdyni oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" w Gdańsku, przeprowadzono w kilku dziedzinach
– malarstwie, rysunku, fotografii i recytacjach.
Ponieważ
współorganizatorem konkursu był
Zespół Szkół Plastycznych
w Gdyni Orłowie, uroczyste zakończenie imprezy i
wręczenie nagród odbyło
się właśnie w tej gdyńskiej
szkole.
Maria Miotke, uczennica rumskiego Gimnazjum
Salezjańskiego
zdobyła
największe uznanie jury
konkursu
recytatorskiego, polegającego na interpretacji pięknych wierszy
zmarłej poetki, Teresy
Ocieszko. Marysia, która
najlepiej recytowała liryki
poetki, pojedzie w nagrodę
na kilkudniowe warsztaty
do Rzymu, a wyjazd ten organizuje i funduje gdyńska
fundacja „DEI GRATIA”.

Trzecie miejsce w tym
samym konkursie zajęła
Maja Sobaszkiewicz, a
wyróżnienie – Klaudia
Groth i Sylwia Klank.
Wszystkie dziewczęta są
uczennicami
Gimnazjum
Salezjańskiego, a do udziału w konkursie przygotowała je nauczycielka Anna
Bronowicka.
Rumskim
akcentem
podczas uroczystej gali w
Zespole Szkół Plastycznych
w Gdyni była występ zespołu „Etta” ze wspomnianej
szkoły salezjańskiej.
Konkurs plastyczny połączony był z wystawą nagrodzonych prac. Obok nich prezentowano prace, które były
interesujące, ale nie zostały
nagrodzone. Wśród nich znalazły się prace Oli Bieleckiej ze Szkoły Podstawowej
nr 10 w Rumi.
AK.

Rumianie wśród wyróżnionych

Stypendia starosty
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów
starosty wejherowskiego.
Wśród wyróżnionych młodych ludzi nie brakowało uczniów i studentów z
Rumi.
Nagrodą
wyróżniono
uzdolnionych 48 uczniów
oraz 25 studentów za wybitne wyniki w nauce, osią-

gnięcia w sporcie, godne
reprezentowanie szkół i
placówek
oświatowo-wychowawczych powiatu wejherowskiego w konkursach,
olimpiadach i zawodach
sportowych na szczeblu
lokalnym,
wojewódzkim,
regionalnym, państwowym
i międzynarodowym oraz
promocję powiatu wejherowskiego w środowisku.
Baj.

REKLAMA

Szkoła Języków Obcych
Ponieważ kadencja samorządu dobiega końca, członkowie obecnej Rady Miejskiej razem z burmistrzem,
a także z sekretarzem i skarbnikiem miasta, pozowali niedawno do pamiątkowej fotografii.

ul. Dąbrowskiego 22, Rumia
tel.: 794 299 039 (biuro), 784 489 977
e-mail: biuro@agneslc.pl
www.agneslc.pl
PROMOCJA! Do końca października
- 15% na wszystkie kursy
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Mieszkańcy Białej Rzeki przyszli tłumnie na spotkanie z kandydatami

Zaniedbana dzielnica
Jak ważny jest kontakt lokalnych polityków z mieszkańcami miasta pokazało kolejne spotkanie zorganizowane w
filii Szkoły Podstawowej nr 6 w Białej Rzece. Na to spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób, a mieszkańcy tej dzielnicy
zadawali kandydatom do samorządu i obecnym samorządowcom wiele pytań.
Na spotkaniu został zaprezentowany program Komitetu Wyborczego Wyborców „Samorządność Rumia”
oraz Komitetu Wyborczego
Wyborców „Wspólny Powiat”, a także kandydaci
do Rady Miasta Rumi i do
Rady Powiatu Wejherowskiego.
O programie wyborczym
dla miasta mówił kandydat
na burmistrza Kazimierz
Klawiter. Problematykę
powiatową, a także ideę
powstania powiatu grodzkiego w Rumi przedstawił
Grzegorz Szalewski, sta-

rosta wejherowski pierwszej kadencji, obecnie kandydujący do Rady Powiatu
Wejherowskiego. Z ideą powiatu grodzkiego polemizował jedynie uczestniczący
w zebraniu kandydat Platformy Obywatelskiej, który
zapowiedział, iż rumska PO
nie poprze tego projektu.
Najważniejsze były jednak sprawy ważne dla
mieszkańców, którzy uważają, że Biała Rzeka jest
zaniedbaną dzielnicą. W
trakcie dyskusji poruszono
problem uciążliwych dojazdów mieszkańców oraz

klientów zlokalizowanych
tutaj
firm.
Dodatkowo
mieszkańcy ulicy Reja poruszali kwestię niedostatecznego oświetlenia na
osiedlu oraz braku utwardzonych dojazdów. Niektóre budynki nie doczekały
się jeszcze docieplenia.
Mówiono też o konieczności budowy kolejnych dróg
gminnych w Białej Rzece,
w tym ulicy Chodkiewicza,
Długiej, Sędzickiego oraz
Hetmańskiej.
Jeden z postulatów mieszkańców dotyczył likwidacji
składu opału, który znajduje

się na terenie Redy, ale jest
uciążliwy dla mieszkańców
tej części Rumi.

Po oficjalnej części, nie brakowało bezpośrednich spotkań przy kawie. Na zdjęciach Kazimierz Klawiter i Bogdan Formella w rozmowach z mieszkańcami.

Kazimierz Klawiter, na
koniec zaapelował o poparcie programu „Zbuduj-

my Rumię” co spotkało się
aplauzem większości zgromadzonych.
PZ.

Na widowni siedzieli m.in. obecny radny Piotr Zaradny oraz być może przyszła radna Anna Jamróz.

O G ŁO S Z E N I E P Ł AT N E

SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW
Marlena Zabłocka
600-475-149
zaprasza
od poniedziałku do piątku w godz. 9-18
oraz w soboty w godz. 9-15

Rumia Janowo ul. Stoczniowców 4
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WYBORY

- Rumia - powiatem grodzkim
- budowa obwodnicy północnej Rumi
- budowa ulicy Cegielnianej
- budowa ulicy Kosynierów
- budowa auli w I LO w Rumi
Sfinansowano ze środków KWW „Wspólny Powiat”
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Porządny człowiek?
Rumia ma ostatnio szczęście do wydarzeń szczególnych i szeroko komentowanych. Czasami są to
zaskakujące wydarzenia medialne, czasami polityczne
objawienia, a innym razem personalne przeobrażenia. O
tych najgłośniejszych przypadkach rozpisują się media i
pokazuje je telewizja. Ot chociażby „wypowiedzenie wojny” radnym przez grupę rodziców inspirowanych przez
burmistrza, co wyszło jak szydło z worka przy układaniu
list wyborczych komitetu burmistrz Rumi, gdy znaleźli się
na nich protestujący.
Całkiem niedawno, i to w nocy, objawił się mieszkańcom naszego miasta ciekawy kandydat do samorządu,
który jako jedyny z grona startujących w wyborach osób,
„prosto z mostu” zareklamował się – porządny człowiek
z silnym charakterem. Mocne! Tyle, że niewiele jest w
tym prawdy.
Ogromny baner z twarzą i nazwiskiem kandydata zawisł na jednym z rumskich rond, wzbudzając zdziwienie
nie z powodu rozmiarów, co z powodu hasła wyborczego,
świadczącego o bezkrytycznym samouwielbieniu. Inni
kandydaci zachęcają do zgody, budowania, współpracowania, itp., ten jeden twierdzi, że jest mocny i wspaniały
jak prawdziwy macho. „Ja jestem macho, niech kobiety
mi wybaczą…” - może słowa z piosenki byłyby bardziej
odpowiednie.
Ze szczerego serca zazdroszczę kandydatowi świetnego samopoczucia i odwagi, a najbardziej zazdroszczę
tej porządności, bo wiem że człowiek z natury nie jest
doskonały, a wręcz ułomny jest pod wieloma względami.
Któż nie chciałby być posiadaczem tak szczególnych
cech charakteru. Każdy jednak powinien być wobec siebie
choć troszkę krytyczny. Zwłaszcza kandydat Jan D., jak o
swoim partyjnym koledze mówił na sesji radny Kubina,
którego postać ma wyraźne rysy.
Bo czy porządny człowiek powinien ukrywać prawdę? Na pewno nie jest „porządne”, gdy osoba publiczna
zataja informacje w oświadczeniu majątkowym i udaje
biednego, ukrywając zgromadzony majątek.
Czy można być porządnym, jeśli występuje się
przeciwko swojej szkole i próbuje usunąć dyrektora,
wciągając w spory uczniów, nauczycieli i rodziców? Czy
można być porządnym próbując wywołać kłótnie między
radnymi, aby doprowadzić do zerwania koalicji? Czy
można być porządnym knując przeciwko przyjaciołom?
Okazuje się że można, ale trzeba mieć silny charakter.
Kibic
REKLAMA
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750 000 zł z mandatów to za dużo

Plan nie zostanie wykonany
Statystycznie
każdego dnia w
ciągu całego roku
do
kasy
Rumi
wpływa ponad 2
000 zł z nałożonych na kierowców
mandatów.
- Kiedy nie chodzi
już o bezpieczeństwo, ale zapychanie kasy gminnej
to już patologia
– uważa poseł PiS
Zbigniew Kozak.
W tegorocznym budżecie gminy Rumia dochód
z tytułu mandatów został
określony na 750 tysięcy zł.
W przedłożonym niedawno
projekcie zmian do budżetu
burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak
zaproponowała
zmniejszenie tej kwoty o
200 tysięcy zł. Uzasadnienie tej obniżki pokazuje
mechanizm, w jaki sposób
polskie gminy dbając o przestrzeganie przepisów mogą
jednocześnie „łatać” potrzeby budżetowe kosztem kie-

rowców: „Zmiana wynika z
braku dodatkowego etatu
do obsługi wykroczeń zarejestrowanych fotoradarem
oraz warunkami pogodowymi w okresie zimowym,
które uniemożliwiły wystawianie radaru na terenie
miasta” – czytamy w projekcie uchwały.

- To nowy sposób na łatanie dziury budżetowej –
uważa poseł PiS Zbigniew
Kozak. - Zdarza się, że fotoradary nie są ustawiane
przy szkołach albo sklepach,
ale w miejscach, gdzie radykalne ograniczanie prędkości nie ma uzasadnienia i
służy wyłapywaniu kierow-

ców – zwraca uwagę poseł.
Projekt budżetu (Rada
dotychczas go nie przyjęła)
zakłada zmniejszenie wpływów z mandatów o 200 tysięcy zł, czyli do kwoty 550
tysięcy zł.
W pierwszym półroczu
wykonanie planu wyniosło
33 procent.
DG.

Zlikwidować nielegalne fotoradary

Znaki powinny być stawiane z głową
Rozmowa ze Zbigniewem Kozakiem, posłem Prawa i Sprawiedliwości
- Zapowiedział pan
złożenie wniosku do
Najwyższej Izby Kontroli o skontrolowanie
zasad, na jakich pomorskie gminy wynajmują
urządzenia do pomiaru
prędkości od firm prywatnych. Co dalej się z
nim stało?
- Złożyliśmy go razem z
posłem Andrzejem Jaworskim, ale nie otrzymaliśmy
jeszcze odpowiedzi.
- Co w tym złego, że
gminy uzupełniają dochody wpływami z fotoradarów? Skoro kierowcy
przekraczają
dozwoloną prędkość to
muszą za to płacić.
- Wystawiając na „trzypasmówce” ograniczenie do
50 km na godzinę żyjemy
w pewnej obłudzie. Moim
zdaniem kierowcy powinni
mieć zaufanie do znaków
drogowych, nie powinno się
ich stawiać w miejscach,

gdzie nikt tego nie przestrzega, bo prawo w tym
momencie jest ośmieszane.
Jestem przeciwny takiemu
automatycznemu
podejściu, że w mieście musi być
50 kilomerów na godzinę.
Trzeba wyłapywać piratów,
nie osobę, która przekroczy
prędkość o 10 czy 15 km
na „trzypasmówce”, tylko
osoby, które łamią przepisy
w bardzo niebezpiecznych
miejscach, wyprzedzają na
linii ciągłej, na „trzeciego”.
Znaki powinny być stawiane z głową, a nie tak, że
na czas remontu ogranicza
się prędkość do 30 kilomerów na godzinę, remont się
kończy a znak w krzakach
pozostaje. Tak nie może to
wyglądać.
Istotą jest to, żeby ten
mechanizm był prawidłowy, żebyśmy chcieli poprawić bezpieczeństwo, a nie
łupić kierowców na drogach.

- Na początku września zorganizował pan
konferencję „Zlikwidować nielegalne fotoradary straży gminnych”.
Dlaczego „nielegalne”?
- Nie chodzi nam oczywiście o radary stacjonarne,
tylko o proceder związany
z radarami przenośnymi.
Jest już przygotowana
nowelizacja ustawy Prawo
o ruchu drogowym i zakłada się, że miejsca, gdzie
mają stać fotoradary będzie wyznaczać policja.
Mają to być miejsca niebezpieczne - to jest bardzo
istotne.
Dzisiaj doszło do tego,
że radary są ustawiane w
miejscach, gdzie można
złapać kierowcę, gdzie nie
zdąży wyhamować.
Cel jest prosty i jasny:
fotoradary mają być w
miejscu, gdzie jest niebezpiecznie, przy szkołach,
miejscach
użyteczności

publicznej. Celem jest to,
żeby kierowcy zwalniali, a
nie jak w Kobylnicy uzupełnianie budżetu kwotą 7
mln zł.
Straż gminna ma się
zajmować porządkiem. To
jest jej główne zadanie, a
nie wyręczanie policji. Po
zamianach fotoradarów będzie mogła używać Inspekcja Transportu Drogowego.
- Przecież straż miejska ustala z policją, gdy
chce wyjść na miasto z
fotoradarem...
- Chodzi o to, żeby poprawić bezpieczeństwo i
żeby te pomiary były wykonywane prawidłowo, a pieniądze trafiały do budżetu,
a nie do firm prywatnych.
To też jest patologia były takie sytuacje, że gminy podpisywały umowy z
firmami prywatnymi.
- Dziękuję za rozmowę.
DG.

ROZMOWA TYGODNIA
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Zmarłych trzeba szanować

Rozmowa z Łucją i Mirosławem Słowikowskimi, właścicielami rodzinnego przedsiębiorstwa pogrzebowego „Ostatnia Posługa” w Rumi
- Państwa firma, najstarsza w mieście, powstała prawie dwadzieścia lat temu, dokładnie
wiosną 1991 roku. Dlaczego zdecydowali się
państwo na prowadzenie tego rodzaju usług?
Mirosław Słowikowski – Żeby podnieść ich
jakość, poprawić standard
pochówków. Wcześniej zajmowała się tym w Rumi
firma komunalna. Uczestnicząc w ostatniej drodze
moich krewnych zauważyłem, że poziom usług pogrzebowych jest fatalny,
żeby nie powiedzieć tragiczny. Chciałem to zmienić.
- Co oznacza wysoka
jakość usług pogrzebowych?
M.S. – Ich podstawą,
najważniejszym
elementem, na którym opiera się
działalność firmy jest szacunek dla zmarłego człowieka. Trzeba pamiętać,
że ten człowiek pracował,
uczył się, chodził do kościoła, miał doświadczenia,
przeżycia, marzenia. Z tym
człowiekiem odchodzi jakaś
historia. Nie wolno postrzegać go tylko jako ciało, które należy pochować.
Z takim samym szacunkiem trzeba traktować
wszystkich zmarłych, w
myśl zasady, że po śmierci wszyscy jesteśmy równi,
niezależnie od wieku, wyznania, zamożności.
- Co się zmieniło przez
20 lat w pochówkach i
związanych z nimi obyczajach.
M.S. - Bardzo wiele, od
przechowywania zwłok w
nowoczesnych chłodniach,
przez przewożenie trumny
z ciałem lepszym samochodem, po zastosowanie
nowoczesnych
urządzeń,
takich jak automatyczna
winda do umieszczania
trumny w grobie. Mamy
dużo większe możliwości.
Staramy się o zachowanie
tradycji, dbając o najdrobniejsze szczegóły. Oferta
większości firm pogrzebowych, również nasza, stała
się bogatsza i kompleksowa, na ile pozwala nam
przestarzała ustawa z 1954
roku. Z pewnością wzrosła
kultura pogrzebów, a tę
kulturę tworzą właśnie zakłady pogrzebowe.
Łucja
Słowikowska
- Zmieniły się nieco obycza-

je, związane z pochówkiem.
Nowym elementem jest
na przykład stawianie na
trumnie lub na specjalnych
sztalugach dużego portretu zmarłego, oprawionego
w ramki. Zmiany dotyczą
różnych szczegółów, na
przykład kwiatów. Kiedyś
na pogrzebach królowały
kalie i róże. Teraz w wieńcach pogrzebowych stosujemy najróżniejsze kwiaty,
dobierając je do płci i wieku
zmarłego, a także do rodzaju trumny bądź innych elementów.
Staramy się m.in. o odpowiednią oprawę muzyczną. Zatrudniamy muzyka,
który na cmentarzu gra na
trąbce pieśni religijne lub
- według życzenia rodziny
– inne. Bardzo często bliscy
proszą o „Ciszę”.
- Zdarza się państwu
organizować pochówki
innych wyznań?
M.S. - Tak, chociaż w
większości są to pogrzeby katolickie. Kilkakrotnie chowaliśmy świadków
Jehowy, zdarzały się też
pogrzeby
prawosławne,
natomiast nigdy nie organizowaliśmy pogrzebu muzułmańskiego.
- Czy zdarzają się jakieś nietypowe życzenia
rodziny?
M.S. – Owszem, m.in.
kiedyś poproszono nas,
żeby włożyć do trumny
wędkę, bo zmarły był zapalonym wędkarzem. Czasem
są to wymagania, dotyczące
ubioru, nie zawsze czarnego. Na przykład młode
kobiety i dzieci często chowane są w białych sukniach. Nie można jednak
uznać tego za nietypowe
oczekiwania, podobnie jak
decyzje o tym, aby trumnę
z ciałem nieść do grobu na
ramionach, a nie wieźć karawanem.
- Rozmowy z rodziną
są na pewno trudne. Jak
wobec rozpaczy i żałoby
rozmawiać o przyziemnych sprawach, m.in. o
załatwianiu formalności, o kosztach.
Ł.S. – To z pewnością
niełatwe, ale pomaga nam
doświadczenie nasze i naszych pracowników. Aby
rozmawiać z ludźmi, którzy
opłakują swoich bliskich,
trzeba być trochę psychologiem. Musimy wypytać
bliskich o różne ważne

szczegóły, stanowczo, ale z
taktem i kulturą. Czasem
trzeba chwilę porozmawiać
o zmarłym i pocieszyć jego
bliskich.
- Stykacie się państwo
na co dzień ze śmiercią,
ale również z tragedią
ludzką, rozpaczą bliskich zmarłego. Czy to
wpływa na waszą psychikę? Czy można się
uodpornić na czyjeś
cierpienie?
M.S. - Tak do końca nie
można się uodpornić i nawet nie powinno się tego
robić, ale w jakimś stopniu na pewno udaje się
nie przeżywać tych tragedii emocjonalnie. Zawsze
jednak mamy współczucie
dla rodzin. Gdybyśmy tego
współczucia nie odczuwali,
gdybyśmy się stali obojętni
na cierpienie, zamknąłbym
zakład.
Najtrudniej jest wtedy,
gdy umiera młoda osoba,
a najbliżsi pogrążeni są w
wielkim bólu. Nie sposób
nie przeżywać takich chwil.
Bywa, że wracamy do domu
przygnębieni.
W codziennym obcowaniu ze śmiercią pomaga
nam na pewno wiara i pewność, że to nie koniec ludzkiego istnienia, że dusza
żyje nadal.
- Jak żyć, kiedy w
pracy człowiek styka się
tylko ze smutkiem, a nigdy z radością. Czy można mieć z takiej pracy
satysfakcję.
Ł.S. - Satysfakcja jest
wtedy, kiedy po uroczystościach pogrzebowych rodzina wraca do nas uspokojona, często uśmiechnięta.
Bliscy zmarłego dziękują
nam zadowoleni, że pożegnali go godnie i uroczyście.
Właśnie w takich chwilach,
a na szczęście zdarzają się
one często, czujemy satysfakcję
M.S. – Zadowolenie z
pracy wiąże się także z dobrą atmosferą w firmie, zadowoleniem pracowników,
od wielu lat tych samych, z
którymi rozumiemy się bez
słów. Nie będzie przesady,
gdy powiem, że w naszym
zakładzie panuje rodzinna
atmosfera.
- A co ze stresem,
związanym z nieustanną walką z konkurencją,
zabieganiem o zlecenia?
M.S. – Nie znamy takich

problemów. Cieszymy się
dobra opinią i nie narzekamy na brak klientów.
A co do konkurencji - owszem, jest, jak w każdej
innej branży, ale opiera się
na uczciwych zasadach. W
Rumi jak wiadomo funkcjonuje drugi zakład z podobnym doświadczeniem i podobnym standardem usług.
Z firmą „Eternum” pana
Jarosława Muszyńskiego
nie mamy żadnych konflik-

tów, podobnie jak z firmami
w sąsiedniej Gdyni, Wejherowie i Redzie. Bywa, ze
współpracujemy z innymi
zakładami pogrzebowymi.
- Wiem, że pan Mirosław jeździ często na
krajowe i zagraniczne
targi artykułów pogrzebowych, a także na szkolenia.
M.S. – Tak, to osobny
szeroki temat. Trzeba być
na bieżąco, ciągle się do-

kształcać, poznawać na
przykład nowe metody
i preparaty, związane z
przygotowaniem zwłok, z
kosmetyką lub zabezpieczaniem na czas transportu. Nikt nie ma od początku odpowiedniej wiedzy,
ponieważ nie ma żadnych
szkół, kształcących w tym
zawodzie.
- Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA
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Z pomocą instruktorów i nowoczesnych urządzeń

Ruch niekoniecznie na świeżym powietrzu
Ruch to zdrowie – każdy o tym wie, ale czy każdy wprowadza tę zasadę w życie? Wśród mieszkańców naszego miasta
coraz modniejsze stają się „spacery” po rumskich centrach
handlowych. Na szczęście w weekendowe przedpołudnia
zapełniają się również miejskie parki i place zabaw. Rumia
ma jednak do zaoferowania o wiele więcej. Warto o tym pamiętać zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy ruch na świeżym
powietrzu nie zawsze jest możliwy.
Mieszkańcy mogą skorzystać z basenów, miejskiej hali sportowej, kortów
tenisowych i stadionu, a
także salonów fitness, masażu i odnowy biologicznej.

Od siłowni po pilates

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ma do zaoferowania boisko w hali
sportowej (wynajmowane
grupom), pływanie w miejskim basenie albo zajęcia
fitness i siłownię.
W hali MOSiR prowadzone są m.in. zajęcia
jogi oraz zajęcia fitness,
spalające tkankę tłuszczową, rzeźbiące ciało i
wzmacniające organizm.
Z siłowni w hali sportowej

może skorzystać każdy i w
każdym wieku. W ośrodku
przy ul. Mickiewicza można też pograć w tenisa stołowego.
Z zajęć fitness można
skorzystać również m.in.
w Hotelu Faltom. Podczas codziennych wieczornych treningów spalimy
tkankę tłuszczową i wyrzeźbimy ciało, a w piątkowe poranki wzmocnimy
je na zajęciach pilates.
Jedna z propozycji jest
spinning. Czyli intensywna „jazda” na rowerach
stacjonarnych pod kierunkiem trenera. W „Faltomie” można wynająć salę
squasha, zagrać w tenisa
stołowy i w kręgle.

Fitness w przychodni

Zupełnie nowym miejscem, w którym można
skorzystać z zajęć fitness
i gimnastyki zdrowotnej
jest Poradnia Rehabilitacyjna przy ul. Derdowskiego. Dwa razy w tygodniu
można tam poćwiczyć z
instruktorką przy muzyce,
a oprócz tego skorzystać z
przyrządów do ćwiczeń na
siłowni.
Poradnia rehabilitacyjna proponuje też wszystkim zainteresowaniem zajęcia jogi.
Na aerobik można wybrać się do Kliniki Ego
Spa przy ul. Katowickiej
Janowie. Ćwiczenia na

Tak ćwiczą panie na zajęciach w sali gimnastycznej przychodni przy ul. Derdowskiego.

stepie, rozciąganie ciała, ćwiczenia na piłkach i
wzmacniające to tylko niektóre z propozycji tej placówki, która od listopada
rozszerza ofertę fitness.
Zajęcia dla dbających o
kondycję i sylwetkę osób

będą się tam odbywały w
każdy wieczór.
W tej samej dzielnicy
Rumi, przy ul. Stoczniowców, funkcjonuje klub fitness i siłownia TARZAN,
proponujący treningi z
wykorzystaniem różnego

rodzaju sprzętu, zarówno
dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Do dyspozycji klientów są tam m.in. platformy wibracyjne.
Ciąg dalszy na str. 12

REKLAMA

GABINET STOMATOLOGII
ESTETYCZNEJ
lek. dent. Marek Mroczkowski

Z siłowni można korzystać m.in. w hali MOSiR.
REKLAMA

- stomatologia zachowawcza
- protetyka - pełen zakres:
protezy szkieletowe, metalowe i elastyczne
korony CYRKONOWE
protezy akrylowe
- chirurgia stomatologiczna
- implanty (implant z koroną 3.200 zł)
- wybielanie zębów - PROMOCJA !!!
Zapraszamy Państwa w:
poniedziałki 15.30 - 19.00
wtorki
15 .30 - 19.00
czwartki
15.30 - 19.00

Rejestracja

tel.: 0 501 037 370, 58 679-69-16
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Nowe usługi medyczne w NZOZ Nr 1
Rumia, ul. Derdowskiego 23 i 24
www.przychodnia-rumia.pl
SPECJALNOŚCI LEKARSKIE
· Kardiolog · ginekolog · okulista · alergolog
· urolog · neurolog · reumatolog · dermatolog
· laryngolog · ortopeda · chirurg · pulmonolog · onkolog

Odpłatne badania diagnostyczne Tel.: 58 679 69 40
1. Densytometria - wykonywana najnowszym aparatem DPX-NT/Pro Full Size,
badanie gęstości kości kręgosłupa i kości udowej wraz z opisem wyniku - cena 80 zł.
2. Mammografia - mammograf Performa- wywoływarka automatyczna - cena 70 zł.
3. Panorama zębów - najnowszy aparat w woj. pomorskim Kodak 8000 C
- możliwość wydruku obrazu - cena 60 zł.
4. USG Doppler duplex kończyn dolnych, tętnic szyjnych - cena 100 zł.
5. USG jamy brzusznej - cena 80 zł.
6. Holter RR, EKG - 100 zł, Echo serca - 80 zł.

Siłownia

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE szczepionką VAXIGRIP.

Szczepienia wykonujemy w Gabinecie Zabiegowym codziennie w godzinach od 8 do 20.
Cena szczepienia wynosi 35 złotych.

BADANIA MEDYCYNY PRACY

Siłownia

Na podstawie skierowań pracodawców wykonujemy badania medycyny pracy i wydajemy
orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na określonym stanowisku pracy.

BADANIA PROFILAKTYCZNE
· wstępne, · okresowe, · kontrolne

POZOSTAŁE BADANIA

· Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych
· Badanie osób ubiegających się lub kierujących pojazdami
· Badanie wysokościowe (powyżej 3 m)
· Zaświadczenia dla szkół
· Zaświadczenia na uczelnie
· Wpis do książeczki san.-epidemiolog.

Sala gimnastyczna

Wszelkie dodatkowe informacje jak i możliwość umówienia badań
pod numerem telefonu: 795 438 124 i 795 438 985

PORADNIA REHABILITACJI

- fizykoterapia (ultradźwięki, diadynamic, elektrostymulacja, laser, krioterapia)
- kinezyterapia
- masaże
Na Sali Gimnastycznej odbywają się następujące zajęcia:
1 - Gimnastyka kręgosłupa od poniedziałku do czwartku godz.18
Koszt jednorazowego wejścia 10 zł, karnet miesięczny 75 zł.
2 - Joga - poniedziałki i środy godz. 19 - 20.30, tel.: 58 679 69 55
3 - Fitness - wtorki i czwartki godz. 19.30 - 21.00, tel.: 58 679 69 55
4 - Siłowna - rower, orbitrek bieżnia, atlas - wejście 15 zł.

Uwaga!

Mieszkańcy Wejherowa i okolic mogą w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia
korzystać z porad naszych OKULISTÓW.

Mammograf

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

Grzegorz Szalewski
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Kadencja dobiega końca, a radny Chmielewski nie odpowiada

PRAWNIK RADZI

Milczenie nie zawsze jest złotem Pozbawienie prawa
Ta sprawa ma już długą
historię. Ponad rok temu,
podczas sesji Rady Miejskiej Rumi radny
Józef
Chmielewski stwierdził, że
członkowie SM „Janowo” w
Rumi obecni na sesji, którzy
uwłaszczyli się i skorzystali
z 97-procentowej bonifikaty
za wykup gruntów pod ich
budynkami od gminy Rumia (należność za grunt była
płatna w 25 ratach w opłatach czynszowych), teraz
kwestionują taką możliwość
innym członkom spółdzielni.
Z tą wypowiedzią radnego
Chmielewskiego nie zgodziła się zdecydowanie obecna
na sesji Elżbieta Różycka, o
czym pisaliśmy w grudniu
2009 roku („Gazeta Rumska” nr 12/42). Wspomniana
mieszkanka Rumi i członkini SM „Janowo” napisała
pismo do radnego i do dzisiaj
nie doczekała się żadnych
wyjaśnień.

Cztery pisma

Przypomnijmy, że korespondencja w tej sprawie
wyglądała następująco:
23.06.2009 r. – list E.
Różyckiej
skierowany
do radnego J. Chmielewskiego za pośrednictwem Biura Obsługi Mieszkańców. Treść tego listu
zamieszczamy obok.
30.07.2010 r. – pismo
skierowane do Urzędu Miasta Rumi z zapytaniem,
kiedy ww. pismo zostało
przekazane radnemu J.
Chmielewskiemu,
18.08.2010 r. – pismo
przewodniczącego
Rady
Miasta Rumi do E. Różyckiej, informujące o przekazaniu radnemu J. Chmielewskiemu pisma z dnia 23
czerwca 2009 r. w dniu 25
czerwca 2009 r.(treść obok)
25.08.2010 - pismo–monit skierowane do radnego
J. Chmielewskiego w spra-

Pismo z 23.06.2009 r.
Pan Józef Chmielewski radny
Rady Miasta Rumi
Podczas jednej z niedawnych sesji Rady Miasta Rumi
publicznie wypowiedział Pan opinię - czyniąc tą wypowiedzią wyraźną aluzję do obecnych na sesji członków
SM„Janowo” w Rumi - że skorzystali oni z 97-procentowej
bonifikaty za wykup gruntów od gminy Rumia w związku
z uwłaszczeniem, a kwestionują to prawo w stosunku do
innych wykupujących mieszkania w Spółdzielni.
Jako prezes Spółdzielni ma Pan orientację co do tego,
ile płacili członkowie Spółdzielni za metr kw. gruntu w
związku z wyodrębnieniem lokali mieszkalnych - była to
stawka 0,087 zł za metr kw. powierzchni użytkowej mieszkania, a zatem na przykład dla mieszkania o powierzchni
62,09 m kw. koszt tego wyniósł zaledwie 135,05 zł.
W związku z powyższym jako mieszkanka Miasta
Rumi, która ma prawo znać pełną prawdę w kwestiach
dotyczących lokalnej społeczności bez jakichkolwiek niedomówień
- oczekuję od Pana publicznego wyjaśnienia, czy nabywający mieszkania w SM „Janowo” w Rumi w następnych
latach (po wykupie gruntu od gminy Rumia 27.10.2004
r.) płacili za ten grunt również symboliczną kwotę.

wie braku odpowiedzi na
pismo z dnia 23 czerwca
2009 r.
W tym piśmie Elżbieta Różycka napisała m.in.:
„…W związku z opisaną
wyżej sytuacją, zwracam się
do Pana jako członka organu samorządowego z zapytaniem, czy nie obowiązuje
Pana Kodeks Postępowania
Administracyjnego w kwestii terminów udzielania odpowiedzi na korespondencję
od mieszkańców. Mam głęboką nadzieję , że tym razem nie będę zmuszona czekać ponad rok na odpowiedź
na mój list.”
Odpowiedzi na to ostatnie pismo radny Chmielewski do dzisiaj nie udzielił.

Grunt kupiony od gminy

- Uważam, że mam prawo zadać pytanie, ile zapłacili za grunt w cenie mieszkań członkowie spółdzielni
kupujący mieszkania w SM
„Janowo”, np. przy ul. Wrocławskiej – budynki nr 33,
35 i 37 – mówi Elżbieta Różycka. – Ponad trzy tysiące metrów kwadratowych
gruntu pod tymi budynkami Spółdzielnia „Janowo”
wykupiła od gminy Rumia

z 97-porcentową bonifikatą.
Pytając o to nie wkraczam w tajemnicę handlową SM „Janowo” w Rumi,
ponieważ grunt nie został
zakupiony od osoby prywatnej. Grunt został zakupiony od gminy, a zatem
nie może w tym przypadku
być jakichkolwiek niejasności czy niedomówień.

Wspólna własność

Zdaniem E. Różyckiej,
mieszkaniec miasta ma nie
tylko prawo wiedzieć, ale
ma nawet obowiązek interesować się , jak przebiegają tego rodzaju procesy.
Chodzi bowiem o własność
gminną, naszą wspólną,
która musi podlegać kontroli obywatelskiej.
Jaką zatem trudność
sprawia radnemu J. Chmielewskiemu odpowiedź na
postawione wcześniej pytanie? Odpowiedź jest przecież dziecinnie prosta.
Czyżby radny uważał, że
„milczenie jest złotem”? Być
może, ale nie w tym przypadku. Odpowiedź na to
pytanie musi w końcu paść i
dopiero wtedy sprawę można będzie uznać za ostatecznie zakończoną.
Baj.

Pismo przewodniczącego
RM Witolda Reclafa z 18.08.2010
W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 30 lipca 2010
roku, czy i w jakim terminie przekazane zostało pismo
radnemu Józefowi Chmielewskiemu, złożone przez Panią w Biurze Obsługi Mieszkańców w dniu 23 czerwca
2009 roku, uprzejmie informuję, iż zostało ono doręczone adresatowi – radnemu Józefowi Chmielewskiemu
w dniu 25 czerwca 2009 roku, co zostało potwierdzone
przez radnego jego własnoręcznym podpisem na kopii
ww pisma.
Pragnę w tym miejscu nadmienić, iż osobiście ubolewam nad faktem nieudzielenia Pani odpowiedzi przez
radnego Rady Miejskiej Rumi, jednak moje kompetencje,
jako Przewodniczącego Rady nie pozwalają na wyegzekwowanie oczekiwanego przez Panią postępowania ze
strony radnego.

REKLAMA

Czytaj nas w internecie

Na stronie internetowej:
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do zachowku

Z różnych względów osoby
sporządzające testament czasem decydują się wydziedziczyć swoich krewnych, którzy
z mocy ustawy są uprawnieni
do zachowku. Niekiedy zdarza się, że osoby sporządzające testament własnoręcznie
(tzw. testament holograficzny) chcą dokonać wydziedziczenia, jednak robią to błędnie. Aby w pełni wyjaśnić
problem
wydziedziczenia,
konieczne jest zdefiniowanie
pojęcia zachowku.

Zabezpieczenie
dla najbliższych

Zachowek to instytucja,
której celem jest zabezpieczenie interesów osób najbliższych zmarłego. Zgodnie
z ustawą, nawet gdy zostaną oni zupełnie pominięci
w testamencie, przysługuje
im część udziału spadkowego, który by im przypadał
przy dziedziczeniu ustawowym. Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi
oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani
do spadku z ustawy. Zachowek można otrzymać w drodze darowizny poczynionej
przez spadkodawcę, w postaci powołania do spadku
bądź w postaci zapisu.

Roszczenie o zachowek

Specyficzna sytuacja zachodzi gdy osoba uprawniona nie otrzyma należnego jej
zachowku w jeden ze sposobów wskazanych powyżej.
Przykładowo jeżeli spadkodawca w testamencie powoła
do spadku tylko jedną osobę,
to wymienione wyżej osoby
uprawnione, które zachowku
nie otrzymały, będą miały wobec spadkobiercy roszczenie o
zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku lub do jego uzupełnienia.
Poza spadkobiercą odpowiedzialność z tytułu zachowku mogą ponosić również osoby, które otrzymały
od spadkodawcy darowiznę
wliczaną do spadku.

Jak wydziedziczyć

Wydziedziczenie
jest
natomiast pozbawieniem
osoby prawa do opisanego
powyżej zachowku. Należy pamiętać, że pominięcie w testamencie osób,
które byłyby powołane do
spadku z ustawy, nie jest
równoznaczne z wydziedziczeniem. Aby zatem
skutecznie dokonać wydziedziczenia, należy w
testamencie zawrzeć odpowiednie postanowienie
w tym przedmiocie wraz z
uzasadnieniem.
Wydziedziczenia
nie
można bowiem dokonywać
dowolnie. Przepisy zawierają zamknięty katalog
przyczyn wydziedziczenia.
Pierwsza z nich zachodzi,
gdy uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w
sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
Kolejna przyczyna zachodzi, gdy uprawniony
do zachowku dopuścił się
względem
spadkodawcy
albo jednej z najbliższych
mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu,
zdrowiu lub wolności albo
rażącej obrazy czci.
Ostatnią przyczyną jest
uporczywe niedopełnianie
przez uprawnionego do
zachowku obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.
Zgodnie z orzecznictwem
chodzi tu także o takie zachowanie, które prowadzi
do faktycznego zerwania
kontaktów i ustania normalnej w stosunkach rodzinnych więzi uczuciowej.
Należy pamiętać, iż
przyczyna wydziedziczenia
powinna wynikać z treści
testamentu. Jeżeli natomiast spadkodawca przebaczył osobie uprawnionej
do zachowku po nim, to nie
może on tej osoby wydziedziczyć.
Anna Zamojska

Kancelaria Prawna „Cyman i wspólnicy”
z siedzibą w Gdańsku ul. Świętojańska 47/48

www.gazetarumska.pl

Tel.: (58) 736 60 99, (58) 305 30 88

znajdziecie Państwo najważniejsze artykuły
z bieżących wydań „Gazety Rumskiej”, a także:
rozmowy, relacje z podróży i sylwetki rumskich artystów.
Są tam również szczegółowe informacje
na temat ogłoszeń i reklam.

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.

www.lawagency.pl
Specjalizacja:

ROZMAITOŚCI
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Konkurs Radia Kaszëbë

Złote Gody czyli pół wieku razem...

Miasto Młodych Talentów

Miód na osłodę jesieni

Niemałą szansę na promocję i start muzycznej kariery będą miały już w listopadzie
młode i utalentowane zespoły z Kaszub. Radio Kaszëbë, Telewizja z Pomorza CSBTV
oraz Urząd Miasta w Rumi organizują dla
nich konkurs Rumia Miasto Młodych Talentów - cykl koncertów w sali widowiskowej
Radia Kaszëbë w Rumi. Zwycięski zespół nagra profesjonalny teledysk i wystąpi z koncertem na radiowej antenie.
W konkursie mogą wystartować młodzi wykonawcy z Kaszub, którzy nie
nagrali dotąd swojej płyty.
Mogą reprezentować dowolny gatunek muzyczny. Oceni
ich profesjonalne jury składające się m.in. z muzyków
i dziennikarzy muzycznych.
Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie
www.radiokaszebe.pl. Do
zgłoszenia należy dołączyć
płytę z próbkami dotychczasowej twórczości zespołu.
12 najciekawszych w opinii jury zespołów wystąpi w
3 koncertach półfinałowych,
które odbędą się 3, 11 i 17
listopada. Zwycięzcy eliminacji wystąpią w koncercie
finałowym 24 listopada. Co
warte podkreślenia, stawkę
finalistów uzupełni zespół
wybrany przez słuchaczy.
Koncerty
będą
bowiem
otwarte dla publiczności,
a osoby oglądające zmagania młodych muzyków na
żywo w sali widowiskowej
Radia Kaszëbë za pomocą
specjalnych kuponów będą

mogły głosować na swoich
faworytów. Na najlepszy zespół czeka nie lada nagroda
- możliwość nagrania profesjonalnego teledysku oraz
koncert na antenie Radia
Kaszëbë, najchętniej słuchanej stacji w regionie.
- Ten konkurs to tak naprawdę dwa wydarzenia
w jednym - mówi Adam
Chmielecki z Radia Kaszëbë - Z jednej strony jest
to przegląd młodych zespołów muzycznych z Kaszub,
które rywalizują o naprawdę
atrakcyjną nagrodę, z drugiej cykl koncertów, które
z pewnością będą stanowić
dużą dawkę kultury i rozrywki dla publiczności. To
jednocześnie odzwierciedlenie ramówki i muzyki na
naszej antenie - gramy nie
tylko muzykę biesiadną i
folkową, ale także właśnie
rockową. Dzięki temu Radia
Kaszëbë słuchają z przyjemnością i starsi, i młodsi
mieszkańcy Kaszub. Sądzimy, że podobną sympatią
może cieszyć się nasz cykl
koncertów.

50 lat temu słowa
przysięgi
małżeńskiej wypowiedzieli
państwo Elżbieta i
Alojzy Matyszczak.
Przeżyli razem pół
wieku, zachowując
do dziś ogromną pogodę ducha i ciesząc
się z razem spędzanej jesieni życia.
Przypominając
sobie początki swojej
znajomości, z uśmiechem
wspominają
pierwszy list, który
pani Elżbieta dostała
od przyszłego męża.
Do mieszkającej w Starzynie koło Pucka Elżbiety
z domu Brillowskiej, zawitali dawni znajomi. Okazało
się, iż matki przyszłych małżonków były koleżankami
ze szkolnych lat. Podczas
gdy ich mamy rozmawiały
w domu, młodzi wybrali się
na swój pierwszy wspólny
spacer do Swarzewa. Alojzy
zapytał koleżankę, czy może
napisać do niej list i tak właśnie rozpoczęli znajomość.

List z błędami
i nieudana jajecznica

- Dostałam ten list, pozakreślałam błędy i wysłałam
z powrotem! - opowiada ze
śmiechem pani Elżbieta –
Jednak Alojzy nie zraził się
tym faktem i przyjeżdżał w
odwiedziny coraz częściej, a
nasza znajomość przerodziła
się w miłość. W listopadzie
1960 roku wzięliśmy ślub.
Mąż pracował wtedy w stoczni, więc dostaliśmy mieszkanie, marną suterenę w Gdyni
– wspomina z nostalgią Elżbieta Matyszczak.
Rozpoczęcie życia na własny rachunek oboje kojarzą z
jednym wydarzeniem
– Chcieliśmy zrobić naleśniki, to trzeba było kupić
patelnię, jajka, mąkę, mleko,
a jak przyszło co do czego,
jedno jajko liche, drugie liche, to już reszty nie sprawdzałam, poszły do kosza, a
my obeszliśmy się smakiem!

Praca i przeprowadzki

Czasy były ciężkie, ale
mimo tego pan Alojzy zawsze
wspierał żonę dobrym słowem i uśmiechem. Urodziły
się dzieci, syn i córka. Państwo Matyszczak próbowali
budować dom w Gdyni, później przez pewien czas mieszkali w Rumi na ulicy Górni-

Jedno z niedawnych zdjęć państwa Matyszczak, wykonanych podczas uroczystości rodzinnej.
czej, na ulicy Chodkiewicza,
rozpoczęli też budowę domu
na ulicy Tysiąclecia.
Wokół były tylko pola, a
zimą z trudem przedostawali się przez zwały śniegu
do centrum miasta. Mimo
to podjęli decyzję, że to tu,
w Rumi chcą spędzić przyszłość.
Pan Alojzy wstawał rano
wcześnie, aby zdążyć na kolejkę o godzinie 4.10. Dojeżdżał nią do stoczni, w której
jako elektryk i elektronik
przepracował 33 lata, zdobywając odznaczenia: brązowy,
srebrny oraz złoty Krzyż Zasługi, a także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski.
Elżbieta Matyszczak była
sprzedawczynią w redzkim
Domu Towarowym, w którym później została kierowniczką. W 1966 roku dostali
w końcu zasłużone ciężką
pracą pana Alojzego w stoczni, własne mieszkanie na ulicy Zawadzkiego w centrum
Rumi.

mi ludźmi, mimo, że niełatwo
było zaczynać wspólne życie
rodzinne w tak trudnych czasach.
Syn państwa Matuszczaków osiedlił się w Niemczech,
córka zamieszkała z rodziną
w Wejherowie. Małżonkowie
- jubilaci doczekali się czwórki wnuków.

Miód i przetwory na zimę

77-letni pan Alojzy od wielu lat zajmuje się pszczelarstwem, ma swoją pasiekę w
Żarnowcu. Jego o siedem lat
młodsza żona jest bardzo dobrą gospodynią. Półki pełne
przetworów na zimę nie mają
końca.
Dobra organizacja gospodarstwa domowego, nad

którą pieczę powinna sprawować żona, dzielenie się
obowiązkami i dbanie o potrzeby całej rodziny jest zdaniem pani Elżbiety receptą
na udane życie. Ważne także
jest dobre wychowanie dzieci.
Do słów żony pan Alojzy
dodaje, że życie trzeba brać
na wesoło, żartować z losu, a
problemy zawsze da się rozwiązać. Ich miłość przetrwała lata trudów i znojów życia
codziennego, ale w nagrodę
dostali zasłużoną pogodną jesień życia spędzaną w swoim
towarzystwie.
Miód z pasieki pana Alojzego, którym i mnie obdarowano, na pewno osłodzi jesienne dni.
Marta Dybikowska

Rodzina najważniejsza

W 1976 roku po stracie
matki, pani Elżbieta rozpoczęła poszukiwania ojca,
który trafił do łagrów do
Finlandii. Okazało się, że
mieszkający po wojnie w
Niemczech mężczyzna także
poszukiwał rodziny w Polsce.
Udało się nawiązać kontakt.
Ojciec pani Elżbiety pomógł
jej i mężowi wybudować dom
na ulicy Żeromskiego, gdzie
zamieszkał z rodziną i dożył
w Rumi późnej starości
Elżbieta i Alojzy Matyszczakowie starali się jak najlepiej wychować dzieci i żyć
życiem godnym i statecznym.
Na co dzień ciężko pracowali,
w niedzielę chodzili do kościoła. Do dzisiaj są pogodny-

Zdjecie ślubne zrobiono 50 lat temu.
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Konkurs w Dworku pod Lipami

Z pomocą instruktorów i nowoczesnych urządzeń

Śpiewali po kaszubsku Ruch niekoniecznie
na świeżym powietrzu

III Miejski Przegląd
Piosenki Kaszubskiej
„Kaszebsko
Piesnia
2010” dla szkół podstawowych i gimnazjów
odbył się w miniony
piątek w Miejskim
Domu Kultury.
Przegląd zorganizowano
we współpracy z oddziałem
Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego w Rumi. Jury w
składzie: Marzena Graczyk- instruktor
sekcji
wokalno-instrumentalnej
MDK, dyrygent Chóru Kaszubskiego „Rumianie”
Jerzy Hoppe- prezes
Zrzeszenia Kaszubsko–Po-

morskiego - Oddział Rumia
oraz Eugeniusz Zwara
– prezes Chóru Kaszubskiego „Rumianie”, członek
ZK-P wyłonili laureatów
konkursu.
W kategorii A nie przyznano pierwszego miejsca,
a drugie miejsce zajęły zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 10 pod kierunkiem
Wiolety Saworskiej i
Szkoły Podstawowej nr 10
pod opieką Haliny Rychert. Trzecie miejsce zajął zespół z SP nr 10 pod
kierunkiem Ewy Kreft.
W kategorii B pierwsze
miejsce przyznano zespołowi z SP nr 1, przygotowa-

nemu przez Annę Szczygielską, a drugie ex aequo
dwóm grupom z SP nr 10
- pod opieką Anny Bronowickiej oraz Ewy Kreft.
W kategorii C wygrała
Ewelina Michalewska z
Gimnazjum nr 1, a drugie
miejsce zajął zespół Etta z
Gimnazjum Salezjańskiego.
Zarówno Ewelinę, jak i dziewczęta ze szkoły salezjańskiej
przygotowała do występu
Anna Bronowicka.
Nagrodzonym zespołom
oraz opiekunom wręczono
dyplomy, a także ceramikę kaszubską z warsztatu
Neclów z Chmielna.
BaK.

Imprezy w listopadzie
Piosenki Niemena
w janowskim kościele

W niedzielę 7 listopada
o godz. 19.00 w kościele
św. Jana z Kęt odbędzie
się koncert pod tytułem
„Muzyczne Zaduszki w
Janowie”. Piosenki Czesława Niemena zaśpiewa
znakomita
wokalistka
Grażyna Łobaszewska.
Artystka wystąpi z zespołem Ajagore.
Koncert, który zapowiada się bardzo interesu-

jąco, zorganizował Dom
Kultury SM „Janowo”.

Turniej Taneczny

Na Miejski Turniej
Taneczny zapraszają w
listopadzie organizatorzy
imprezy: Miejski Dom
Kultury w Rumi oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.
Turniej zorganizowano,
aby popularyzować różnorodne formy taneczne
wśród dzieci i młodzieży.

Celem turnieju jest też
artystyczna konfrontacja
dorobku
amatorskich
dziecięcych i młodzieżowych zespołów tańca z
Rumi, a także doskonalenie umiejętności warsztatowych uczestników.
Impreza
odbędzie
się 6 listopada w hali
MOSiR. Początek o
godz. 9.00
Więcej szczegółów zdradzimy w następnym wydaniu „Gazety Rumskiej”.

REKLAMA

Tani-Fotograf.pl

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

Tel.: 502 178 344
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Dokończenie ze str. 8

Pływanie i masaż

Świetnym sposobem na
aktywność, niezależnie od
pory roku jest pływanie na
krytej pływalni. Rumianie
wiedzą o tym dobrze, bo
całe rodziny spotykają się
zwłaszcza w weekendy na
basenie MOSiR przy ul.
Rodziewiczówny. O różnorodnej ofercie tej placówki
informowaliśmy we wrześniu.
Popularnym basenem w
Rumi jest też pływalnia
w Hotelu Faltom, gdzie
można korzystać z zajęć
aqua aerobiku, z sauny,
jacuzzi oraz zjeżdżalni dla
dzieci.
Dbając o ciało i zdrowy
organizm, nie musimy poprzestawać na zajęciach
ruchowych. Właścicielka
Studia Masażu Metamorfoza, absolwentka fizjoterapii, Ilona Paluch
proponuje masaż klasyczny, masaż gorącymi kamieniami wulkanicznymi
albo bańką chińską. Ciekawą ofertą tego salonu w
centrum Rumi jest masaż
na urządzeniu Fitroll.
– Masaż to naturalna
profilaktyka przeciw chorobom – mówi pani Ilona.
- Masaż redukuje stres,
relaksuje, pomaga pozbyć
się bólów pleców, karku i
głowy. Panie zainteresuje
na pewno fakt, że masaż
wspomaga walkę z cellulitem i ujędrnia ciało. Zresztą przychodzą do nas również panowie, którzy dbają
o swoje zdrowie.
Urządzenie Fitroll dzięki drewnianym rolkom
masuje wszystkie partie
ciała. Taki masaż poprawia krążenie i metabolizm,
REKLAMA

Fizjoterapeutka Ilona Paluch proponuje masaż za
pomocą urządzenia Fittrol.
uodparnia oraz wzmacnia
mięśnie.
Ilona Paluch zdradza,
że coraz więcej osób decyduje się na masaże, aby
wspomóc odchudzanie oraz
poprawić wygląd skóry i
ciała.

Na każdą kieszeń

Klientami salonów fitness i odnowy biologicznej
są zarówno kobiety, jak i
mężczyźni w różnym wieku, i to nie tylko ludzie o
zasobnych portfelach. Ceny
zajęć w fitness klubach są
dość przystępne i wahają

się to od 8 do 12 zł za godzinę treningu. Godzina masażu z pomocą rolek kosztuje
20 zł, a jednorazowy normalny bilet na basen – 8 zł.
Na pływalni i w większości
klubów można korzystać z
tańszych zajęć pod warunkiem wykupienia karnetu.
Warto zadbać o zdrowie
oraz o relaks. Bo ruch to
nie tylko sposób na dobrą
kondycję i smukłą sylwetkę, ale też świetny sposób
na odprężenie i poprawę
samopoczucia.
BaK
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Brudno na ulicach

Śmieci na zieleńcu na rogu ul. Dąbrowskiego i Gdańskiej nie wymagają komentarza.

Dzikie wysypisko śmieci można zobaczyć na końcu
ul. Kosynierów, na granicy Rumi i Redy.

Worki ze śmieciami i inne odpady trafiają (niestety!)
na uliczne trawniki. Tak wygląda zieleń przy parkingu na ul. Marynarskiej.
REKLAMA

Pogoda nie jest łaskawa…

Zagórska Struga bywa groźna
Gdy podczas wrześniowej wielogodzinnej ulewy w Rumi, pisaliśmy o zagrożeniu ze strony Zagórskiej Strugi,
niektórzy mieszkańcy odczuli to na
własnej skórze. Kiedy na łamach naszej gazety kierownik Referatu Obrony
Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta mówił, że monitorowana całą dobę rzeka nie wystąpiła ze
swoich brzegów, mieszkaniec ul. Lipowej był tą wypowiedzią zaskoczony. W
jego ogrodzie w tym czasie stała woda,
o czym wiedzieli urzędnicy miejscy.
Do zalania tej posesji doszło nie po raz pierwszy.
- Patrzyliśmy z okien na
wodę w ogrodzie i z niepokojem obserwowaliśmy podnoszący się poziom – mówi
Józef Szweda. – W domu
przy ul. Lipowej mieszkamy od kilku lat i już nie raz
z powodu ulewnych deszczów lub topnienia śniegu,
woda z rzeki przelewała
się na naszą działkę. W
zeszłym roku brakowało
może 20 cm, żeby wlała się
do domu, który został zbudowany nieco wyżej.
Zdaniem mieszkańca ul.
Lipowej, Zagórska Struga nie jest dostatecznie
pogłębiana i oczyszczana,
zwłaszcza w dalszym jej
biegu. To utrudnia przepływ i powoduje spiętrzenie
się wody. Na dowód, pan J.
Szweda pokazuje zdjęcia,
zrobione na łąkach za Rumią, w stronę Kazimierza
i Rewy. Widać na nich, jak
woda z trudem przepływa przez wąskie betonowe
przepusty, w niektórych
zaś miejscach napotyka na
przeszkody w postaci krzaków, zarastających koryto
rzeki.
- W zeszłym roku rozmawiałem o tym z zastępcą
burmistrza Rumi – relacjonuje J. Szweda. – Pan R.
Grychtoł polecił mi zwrócić się do władz Kosakowa,
bo niektóre zaniedbane
miejsca leżą na terenie tej
gminy. W lipcu ub. roku
napisałem pismo do Urzędu Gminy w Kosakowie,
ale nie doczekałem się odpowiedzi. Z końcem września br. napisałem również
pismo do burmistrza Rumi.
Nasz Czytelnik zaapelował do władz miejskich
o podjęcie niezbędnych
działań, które zapobiegną
zalewaniu działek wzdłuż
Zagórskiej Strugi, a przede

wszystkim
zabezpieczą
miasto przed powodzią. Jak
podkreśla w piśmie Józef
Szweda, budowa nowych
nawierzchni ulic skutkuje
coraz większym zrzutem
wód burzowych do rzeki,
której koryto nie jest należycie pogłębiane i oczyszczane. Odpowiedź z urzędu
przyszłą szybko.
- Urząd Miasta dokłada wszelkich starań w zabezpieczeniu miasta przed
wystąpieniem
podtopień
i powodzi. W ramach posiadanych środków finansowych utrzymujemy w
ciągłej sprawności sieć
głównych rowów i kanałów
melioracyjnych oraz rzekę
Zagórską Strugę – wyjaśnia burmistrz Elżbieta
Rogala-Kończak.
Burmistrz przypomina,
że opady w dniach 27-28
września były tak obfite,
że w krótkim czasie wypełniły wszystkie zbiorniki, a
dodatkowo nastąpiła cofka
z Zatoki Puckiej, co spowodowało podtopienie wielu
terenów uprawowych.
Jak informuje burmistrz
Rumi, pokazane na zdjęciach J. Szwedy odcinki
rzeki znajdują się w obrębie wałów przeciwpowodziowych poza Rumią i są
nadzorowane przez Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego – Oddział Terenowy
w Redzie. Władze Rumi
współpracują z tą instytucją (m.in. wspólne kontrole
techniczne obiektów i urządzeń) i przekazują informacje o powstałych zatorach
lub podtopieniach.
- Zarząd Melioracji w
Redzie jest na etapie przygotowania dokumentacji na
przebudowę koryta rzeki,
aby zlikwidować wszystkie
groźne punkty w rzece – informuje burmistrz Elżbieta

Na zdjęciach, nadesłanych przez Czytelnika widać
zalany ogród przy ul. Lipowej, a poniżej wąskie
przepusty kanałów oraz zarośnięte koryto rzeki.

Rogala-Kończak. – Urząd
Miasta czyni starania o
uregulowanie całej rzeki,
ale te działania wymagają
czasu i środków, których
nie starcza na wszystkie
potrzeby.
Mieszkańcy ul. Lipowej,
Mostowej i innych, sąsia-

dujących z rzeką terenów
mają nadzieję, że dzięki
niezbędnym
działaniom
rzeka będzie bezpieczna.
Sprawa jest pilna, bo pogoda jest coraz mniej łaskawa, a do ulewnych opadów
dochodzi coraz częściej.
A. Kuczmarska
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Wycieczka do Rzucewa

Zamek, archeologia i morze
Po wizycie w Osłonienie („Gazeta Rumska” z 7 października), jedziemy nieco dalej, do położnej również nad Zatoką Pucką atrakcyjnej miejscowości kaszubskiej. Rzucewo
podobnie jak Osłonino było własnością wielu znakomitych
rodów m.in. Sobieskich. W dobrach rzucewskich bywał król
Jan III Sobieski.

skowe na terenie rzucewskiej osady łowców fok.
W ostatnich latach
prace w Rzucewie prowadziła dr Danuta Król z
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

od ponad stu lat jest ważnym miejscem na mapie
archeologicznej Pomorza.

Osada łowców fok założona została na terenie
bezpośrednio przylegającym do Zatoki Puckiej, na
stoku kępy opadającym
łagodnie w jej kierunku.
Bardzo interesujące badania wykopaliskowe w
Rzucewie pozwoliły poznać rozplanowanie osady, wielkość domostw, ich
funkcje i codzienne zajęcia mieszkańców osady.
Można było dowiedzieć
się, jak żyli łowcy fok, jak
wytwarzali narzędzia i
broń, jak polowali, jakie
mieli łodzie, jakie mieli
gliniane naczynia i jakie
miały one kształty, oraz
jakie były ich obrzędy pogrzebowe.
Stąd pochodzi duży
zbiór naczyń glinianych,
o bogatej ornamentyce i

Królowi przypisuje się
posadzenie czterorzędowej alei lipowej wzdłuż
drogi z Osłonina do Rzucewa. Ostatnimi właścicielami majątku, w okresie od 1837 do 1945 r. była
rodzina Below, która około połowy XIX w., niedaleko zniszczonego i spalonego dworu, pobudowała
nowy neogotycki pałac.

Pałac i park

Ten pałac, nazywany
zamkiem, możemy dzisiaj podziwiać. W parku
obok pałacu rośnie wiele
gatunków starych drzew.
Od głównej bramy w stronę zatoki prowadzi dawny
bindaż grabowy uformowany z pochylonych, formowanych grabów, dający
cień spacerowiczom pod-

czas upalnych letnich dni.
Obecnie w pałacu jest
restauracja i hotel, obok
domek myśliwski, dalej
stylowa winiarnia, korty i stajnie. Park i pałac
jest pięknie położony na
wysokim brzegu Zatoki
Puckiej.

Rybaków już nie ma

Stąd schodzimy do
dawnej osady rybackiej,
gdzie nadal jest kilka domostw i ładna kapliczka.
Niestety łodzi rybackich
tu już nie zobaczymy. W
jednym z domów znajduje się baza ekspedycji archeologicznej, a przed nim
ekspozycja kamiennych
głazów szlifierskich, pochodzących z położonego
obok stanowiska archeologicznego. Bo Rzucewo

Osada łowców fok

Stało się tak dzięki odkryciu w 1894 r. osady
łowców fok pochodzącej
z epoki kamienia (okres
III -II tysiąclecia p.n.e.).
Pierwsze badania w tamtym roku przeprowadził
dyrektor Muzeum Prowincjonalnego w Gdańsku,
profesor
Hugo
Conwentz. W roku 1922
badania w Rzucewie prowadził profesor Józef
Kostrzewski. W pracach
tych brał udział młody
naukowiec Konrad Jażdżewski, późniejszy profesor. Oni też w latach
1927-1929
prowadzili
rozległe prace wykopali-

Naczynia i narzędzia

Kapliczka w Rzucewie

Dokończenie na str. 15

Kultura rzucewska

Profesor Józef Kostrzewski już przed II wojną światową wprowadził do archeologii termin: „Kultura rzucewska”, jest to zespół zabytków archeologicznych takich
jak: zabudowa osad, narzędzia kamienne i krzemienne,
ceramika typowa dla ludów rybacko-łowieckich żyjących
nad Zatoką Pucką, Zatoką Gdańską i gdańskim Zalewem
Wiślanym i Zalewem Kurońskim. Niektórzy badacze
uznają, że tereny położone nad Zatoką Pucką, to obszar
gdzie kultura ta bierze swój początek.
Profesor Józef Kostrzewski był współzałożycielem
Uniwersytetu Poznańskiego, twórcą tamtejszego Muzeum Archeologocznego, a także prezesem Polskiego
Towarzystwa Archeologicznego. Profesor jest autorem
książki „Pradzieje Pomorza 1885-1969”.

Pałac w Rzucewie.
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Jedna z płyt szlifierskich z pracowni kamieniarskiej
znaleziona na osadzie łowców fok w Rzucewie
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Zamek, archeologia i morze
Ciąg dalszy ze str. 14

zróżnicowanym kształcie,
jak i liczne siekiery kamienne, narzędzia z krzemienia wyroby z bursztynu, kości i rogów zwierząt.

Dawna cegielnia

W Rzucewie dawnymi
laty działała cegielnia, nie
wiem czy pałac był budowany z cegieł pochodzących z tutejszej cegielni,
jednak można tu spotkać
cegły z napisem „Rutzau”.

Z dawnej cegielni pozostał
komin, który zobaczymy
po prawej stronie szosy na
początku miejscowości, gdy
jedziemy tu od Osłonina.
Pałac, park, stanowisko
architektoniczne,
piękne krajobrazy sprawiają,
że teren ten jest bardzo
atrakcyjny dla turysty –
zachęcamy więc do niedalekiej, ale bardzo ciekawej
podróży.
Ryszard Hinc

Aleja wymaga troski

Obecni właściciele bardzo dbają o pałac i jego
otoczenie, natomiast drogi,
które prowadzą do Rzucewa
są w złym stanie. Dotyczy to
szczególnie drogi prowadzącej z Osłonina do Rzucewa,
jak i alei czterorzędowej
wzdłuż tej drogi.
Ta opisywana szeroko
historyczna aleja z wiekowymi drzewami wymaga
szczególnej troski i natychmiastowej pielęgnacji.
Przyjeżdża tu wielu turystów, także z zagranicy
więc Starostwu Powiatowemu w Pucku powinno
zależeć, aby pozytywnych
wrażeń z Rzucewa nie psuły dziurawe drogi i zły stan
zabytkowej alei.

Jak dojechać

Samochodem do Rzucewa najłatwiej dojechać
drogą przez Redę do Pucka. Z tej trasy skręcamy
w prawo do Rzucewa, kierując się informacjami na
drogowskazach.
Rowerem można dojechać z Rumi przez Mrzezino i Osłonino.
Aby ominąć ruchliwą i
niebezpieczną ul. Dywizji
na odcinku między Rumią
a Kazimierzem, lepiej i
bezpieczniej pojechać ul.
Kazimierską i dopiero z
Kazimierza kierować się
na Mrzezino.
Komin dawnej cegielni

Cegielnia w Rzucewie na starej pocztówce

SPORT. W sobotę rumianie zagrają „o wszystko”

Orkan nie złamał Dębu
Zdziesiątkowany kontuzjami Orkan Rumia
SSA uległ w Dębnie 0:1.
Duży wpływ na przebieg
wydarzeń na boisku
miała
kontrowersyjna
czerwona kartka w 60
minucie, którą otrzymał
Bartłomiej Kowalczyk.
W meczu 12 kolejki III
ligi trener rumian nie mógł
skorzystać z najlepszych
strzelców zespołu Dawida
Banaczka i Przemysława Kazimierczaka oraz
obrońcy Pawła Dirdy. Do
pełni sił nie wrócili także
Adrian Stępień i Roland
Kazubowski, którzy rozpoczęli spotkanie na ławce
rezerwowych.
Już w pierwszej akcji
meczu, po rzucie rożnym,
gospodarze mogli wyjść na
prowadzenie. Szczęście było
jednak z rumianami. Następnie przez większą część
pierwszej połowy trwała
walka o przejęcie inicjatywy. Orkan miał dwie
świetne okazje do zdobycia
gola. Najpierw będąc na 5
metrze przed bramką gospodarzy sytuacji nie wykorzystał Mateusz Prinz, a
rzut wolny pośredni wykonywany przez Piotra Ferę
na linii pola karnego obronił bramkarz Dębu.
Gdy wydawało się, że do
przerwy będzie sprawiedliwy remis, w 39 minucie
gospodarze przeprowadzili
akcję lewą stroną. Po mi-

nięciu obrońcy i dośrodkowaniu z najbliższej odległości świetnie się spisującego
Kamila Biecke pokonał
Majchrzak.
Po zmianie stron już od
46 minuty w Orkanie nastąpiły dwie zmiany. Na
boisku pojawili się Łukasz
Beyl oraz Bartosz Szweda. Orkan atakował, narażając się na groźne kontry.
Bramka wyrównująca „wisiała w powietrzu”, ale w
60 minucie arbiter pokazał
czerwoną kartkę Bartłomiejowi Kowalczykowi
– za rzekome celowe nadepnięcie przeciwnika nogą,
czego nikt poza sędzią nie
widział…
Grający w osłabieniu
Orkan mógł wyrównać. W
dogodnych sytuacjach mylili się jednak Szweda oraz
Skwiercz, nie trafiając do
bramki z kilku metrów.
Gospodarze wyprowadzali
liczne kontry. W końcówce meczu kilkakrotnie byli
w sytuacji sam na sam z
Kamilem Biecke. Za każdy razem musieli jednak
uznać wyższość bramkarza
rumian i wynik nie uległ
zmianie.
W
efekcie
zwycięstw
dwóch pierwszych drużyn
Orkan zachował trzecią lokatę w tabeli, ale traci do Cartusi Kartuzy i Bytovii Bytów
odpowiednio 6 oraz 10 pkt.
- Nie składamy broni.
Jest 10 pkt. straty. Mamy

na pewno jeszcze trzy mecze
tej rundy. Prawdopodobnie z Wejherowem czwarty
mecz. Jeżeli wygramy te
mecze to jest 12 pkt. Może
się jeszcze wszystko zdarzyć – powiedział po meczu
z Dębem Dębno Jarosław
Kotas, trener Orkana SSA.
Następny mecz, którego rumianie przegrać
nie mogą już w sobotę o
godz. 14 na stadionie w
Rumi. Rywalem będzie Kotwica Kołobrzeg. Zajmująca
10 miejsce drużyna miała
nadawać ton rozgrywkom.
Do Orkana mimo odległej
pozycji w tabeli traci tylko
3pkt.
Organizatorzy przypominają, że w dniach środa-piątek przed wspomnianym meczem w budynku
MOSiR w Rumi (ul. Mickiewicza) w godz. 17-19 prowadzona będzie przedsprzedaż biletów. Przy zakupie
posiadać należy dowód tożsamości lub nr PESEL.
Szczegóły na stronie internetowej klubu: orkanrumia.net
Dąb Dębno – Orkan
Rumia SSA 1:0 (1:0)
39’Majchrzak
Orkan SSA: Biecke –
Roeske (46’Beyl), Urbaniak
(62’Kazubowski),
Skwiercz, Kowol - Smarzyński, Fera, Kowalczyk, Prinz (46’Szweda),
Adamus - Pieper
T. Miks

Wynajmę garaż na posesji murowanej, w Rumi na
ulicy Marynarskiej. Kontakt
pod nr. tel: 58 671-29-24.
***
Wynajmę mieszkanie w
domku jednorodzinnym: 2
pokoje + kuchnia + łazienka, na parterze – osobne
wejście. Rumia, ul. Marynarska. Cena do uzgodnienia. Telefon kontaktowy:
58 671-29-24.
***
Sprzedam zestaw wypoczynkowy 3+2, ciemna śliwka, całość skóra oraz drugi
zestaw wypoczykowy 3 + 2
+ 1 jasny beż , skóra włoska-zamsz. Poza tym sprzedam ławę ciemny orzech
- blat zielony marmur
(duża). Wymienione rzeczy
są w stanie idealnym, cena
do negocjacji. Kontakt:

606-623-762, 58 671-99-49.
***
Sprzedam
piekarnik
elektryczny Amika, do zabudowy, kolor biały, stan
dobry. Kontakt
pod nr
Tel.: 660-056-490/ lub (58)
771-17-38.
***
Sprzedam szafę 3 drzwiową B&W Typ Klipper, stan idealny. Cena do
uzgodnienia. Kontakt pod
nr tel: 609-675-913.

m kw, balkon, okna plastikowe, do zamieszkania od
zaraz. Tel. 504-258-383.
***
Sprzedam mieszkanie w
Gdyni Cisowej, 40 m kw.,
II piętro, dwa pokoje, aneks
kuchenny, duża łazienka,
garaż podziemny, budynek
z 2002 roku, ogrodzony,
doskonały punkt (blisko do
SKM, autobusów, sklepów).
Tel.: 781-830-808.
***
Sprzedam kanapę dwuosobową żółto-niebieską, cena
400 zł. Tel.: 697-088-671.
***
Wynajmę lub zamienię
mieszkanie ok. 20 m kw. na
ul. Szczecińskiej w Rumi, z
kuchnią, łazienką. Wchodzi
w grę wynajem dla dwóch
osób. Pilne! Tel.: 790-232280.

Ogłoszenia drobne

Przyjmę reklamę na
ogrodzenie posesji, w dobrym
punkcie
Rumi.
Kontakt pod nr telefonu:
58 782-22-71.
***
Sprzedam
mieszkanie
(bez pośredników) - Reda
centrum, Łąkowa, mieszkanie 2 -pokojowe/II p. 33
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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
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Gimnazjaliści na warsztatach w muzeum
Uroczystości
na cmentarzach Lampiony i zaduszkowe zwyczaje
W przyszły poniedziałek
przypada Wszystkich Świętych. Z tej okazji większość
z nas odwiedzi cmentarze
i groby bliskich. Te wizyty
rozpoczną się już zapewne
w najbliższą sobotę i będą
trwać przez cały weekend,
jednak najważniejsze uroczystości odbędą się 1 listopada.
Na Cmentarzu Komunalnym w Rumi, przy ul.
Górniczej o godz. 13.30
rozpocznie się procesja, a o
godz. 14.30 – msza święta.
Ceremonię na Cmentarzu
Komunalnym przygotowuje
w tym roku parafia pw. bł.
Edmunda Bojanowskiego
i jej proboszcz, ks. Andrzej
Gierczak.

REKLAMA
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Na cmentarzu parafialnym przy ul. Cmentarnej w
Starej Rumi, uroczystości z
okazji Wszystkich Świętych
rozpoczną się 1 listopada o
godz. 12.30.
1 listopada najlepiej wybrać się na cmentarz bez
samochodu, ale zmotoryzowani powinni wiedzieć, że
tego dnia parking w Galerii Rumia będzie czynny od
godz. 8.00–21.00.
We wtorek, 2 listopada
przypada Dzień Zaduszny.
Tego dnia na cmentarzu
komunalnym przy ul. Górniczej zaplanowano różaniec za zmarłych. Początek
nabożeństwa o godz. 19.30.

Z okazji zbliżających się Zaduszek,
Muzeum
Miasta
Gdyni zaprasza na
gawędy o tradycjach ludowych na
Kaszubach
oraz
warsztaty plastyczne, podczas których
można wykonać zaduszkowy lampion.
Z tej propozycji skorzystała niedawno klasa III b z
Gimnazjum nr 2. Zajęcia prowadziła pani Ewa Szymańska – pracownik muzeum. I
choć prawie połowa uczestników mieszka na Kaszubach
od kilku pokoleń, nie znali
zwyczajów
zaduszkowych
praktykowanych w naszym
regionie.
- Gimnazjaliści nie są
pierwszą grupą, która uczestniczy w moich warsztatach.
Nie jestem więc zdziwiona, że
nie wiedzą czym był wieczny
wid, łopi czy wiesz/wieszcza –
mówi Ewa Szymańska. - Tylko raz uczniowie wspomnieli,
że w ich wsi stawia się zapalone lampiony przed domami
w Dzień Zaduszny. Stare obrzędy i wierzenia odchodzą.
Ich miejsce zajmuje amerykańskie Halloween.
Pragnę, by dzięki gawędom, warsztatom, które
prowadzę, młodzi ludzie dostrzegli piękno rodzinnych
tradycji, które swoimi korzeniami sięgają czasów przedchrześcijańskich.
Dawniej wierzono, że w
Dzień Wszystkich Świętych
na ziemię schodzą dusze
czyśćcowe
i przebywają w pobliżu swoich grobów. Odwiedzają też żyjących
krewnych. Ci rozpalają piece,
by dusze mogły się ogrzać
oraz zostawiają dla nich na
ławach chleb, miód i napój.

Nie wolno jednak było pozostawić sztućców, ponieważ
dusze mogły się pokaleczyć.
- Obrzędowość zaduszkowa na naszym obszarze
była bogata i ciekawa – dodaje pani Ewa. - Zachęcam
młodych ludzi, by elementy
dawnych wierzeń wpleść
we współczesne obyczaje.
Uświadamiam im, że wiele
rytuałów, np. palenie świec
na grobach czy ich przystrajanie ma wielowiekową
tradycję. Stąd pomysł na
warsztaty, podczas których
można pogłębić swoją wiedzę
i dobrze się bawić.
Ciekawie przygotowane
zajęcia, miła atmosfera zachęciły uczniów do aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Pani Ewa Szymańska
zaproponowała kolejne spotkanie poświęcone zwyczajom
bożonarodzeniowym.
Myślę, że taka forma przybliżania młodym ludziom kaszubskich tradycji warta jest
propagowania.
Dorota Kuchta

