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Plac św. Piotra
w Watykanie był
w niedzielę 1 maja
pełen Polaków. Nie
zabrakło
wśród
nich mieszkańców
Rumi, którzy licznie wzięli udział w
uroczystości beatyfikacji Jana Pawła
II. Niestraszne im
były trudy podróży
i inne uciążliwości.

W czasie Świąt Wielkanocnych zrobiło się
głośno o Rumi. W serwisach informacyjnych we
wszystkich mediach mówiono o Grobie Chrystusa, który tradycyjnie w
Wielką Sobotę urządzono w kościele Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych.
Grób nawiązywał do
tragedii smoleńskiej, której rocznicę obchodziliśmy
w tym samym miesiącu.
Niektórzy wierni przyjęli tę inicjatywę z wielkim
uznaniem i dumą , inni zaś
krytykowali i oburzali się
z powodu rzekomych aluzji
politycznych.
Samolot i brzozowe krzyże podobno przeszkadzały
niektórym w modlitwie,
mimo, że symbole narodowej tragedii nawiązywały
wprost do śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

– To pielgrzymka, a nie
wycieczka turystyczna –
mówili pielgrzymi, dodając, że przeżycia duchowe i
wrażenia, które przywieźli
z Rzymu są warte poświęcenia.
Tego zdania jest m.in.
Jolanta Gronek (na zdjęciu z synem) – uczestniczka pielgrzymki z dwóch
rumskich parafii salezjańskich. Sześć lat temu pani
Jolanta była w Rzymie na
pogrzebie Jana Pawła II i
chciała przeżyć podobne
emocje jeszcze raz.
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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK

RUMIANIE
W WATYKANIE

DZIŚ W NUMERZE
OTWARTO
KINO W RUMI

Ruch wahadłowy pod wiaduktem

Szansa na lepszą
komunikację
Mieszkańców ul Towarowej,
Cegielnianej i sąsiednich dróg
ucieszyło zapewnienie burmistrza Rumi
o zamiarze podjęcia
rozmów z kierownictwem Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Gdańsku w sprawie
zmian w projekcie
budowy drogi z Rumi
do Redy. Rozmawiano
o tym na sesji Rady
Miejskiej.

W środę 4 maja w trzech rumskich liceach ogólnokształcących maturzyści rozpoczęli swój egzaminacyjny maraton. Pierwszego dnia zdawali pisemną maturę z języka polskiego, a drugiego – z matematyki. Dzisiaj zmagają się z językami obcymi.
Dziewczyny na naszym zdjęciu to maturzystki z I LO w Rumi, tuż przed pierwszym
egzaminem. Wszystkim maturzystom, a jest ich w Rumi niespełna 400 życzymy
powodzenia.

„Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku (…) zawiadamia, iż w
trakcie kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Rumi ujawniono fakty,
uzasadniające podejrzenie
popełnienia przestępstwa
z art. 296 par. 1 kk przez
Elżbietę
Rogala-Kończak – Burmistrza Miasta
Rumi…” - zawiadomienie
tej treści NIK przesłał do
Prokuratury Okręgowej w
Gdańsku.
Informację z NIK otrzymaliśmy tuż przed zamknięciem tego wydania gazety,
więc do tematu wrócimy.
Sprawa dotyczy sprzedaży
w 2005 gminnych działek
przy ul. Sobieskiego, na których obecnie funkcjonuje
stacja paliw NESTE .

Chodzi o odcinek trasy,
prowadzącej od krajowej
„szóstki” pod wiaduktem
do ul. Towarowej. Wprowadzenie tam tzw. rozwiązania sopockiego (ruch wahadłowy) pozwoli nie tylko
na zjazd z ul. Sobieskiego
w kierunku Zagórza, ale

również na włączenie się w
tym samym miejscu do ruchu na drodze krajowej nr
6. Mieszkańcom Zagórza
bardzo zależy na sprawnej
komunikacji dzielnicy ze
śródmieściem. Dojazd do
centrum Rumi jest obecnie bardzo utrudniony, w
dodatku nie ma szans na
rychłe zbudowanie tunelu pod torami w rejonie ul.
Hodowlanej.
Aby zwrócić się z wnioskiem o zmianę zakresu
prac do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, trzeba
najpierw wykonać pomiary
natężenia ruchu. Wyniki badań będą gotowe w
połowie maja i wówczas
burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak wystąpi z
wnioskiem do GDDKiA.
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Galeria Rumia wzbogaciła się o nowoczesne Multikino. Mamy
zaproszenia dla Czytelników na wtorkowy seans.
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REŻYSER
I ARCHITEKT

Reżyseruje spektakle
w Gdańsku, Krakowie,
Opolu,
Wrocławiu,
Poznaniu, Szczecinie
i Warszawie, a swoją
przygodę z teatrem
rozpoczął w rodzinnej Rumi. Nie tylko o
teatrze rozmawiamy
z Krzysztofem Rekowskim.
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Gazeta po raz osiemdziesiąty

Zawsze na początku miesiąca
80 numer naszej gazety to swoisty
okrągły jubileusz pisma, które ukazuje
się na początku każdego miesiąca.
Czytelnikom przypominamy, że kolejne wydania „Gazety Rumskiej” są
dostępne w kioskach i sklepach w
pierwszym pełnym tygodniu miesiąca,
w piątek.
O dokładnej dacie każdego wydania
informujemy na naszej stronie internetowej, gdzie można znaleźć również
archiwalne numery gazety.

Sygnały od Czytelników

Zniszczona barierka

Nasz Czytelnik zwrócił
uwagę na zniszczona barierkę przy jezdni na ul.
Dąbrowskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Starowiejską.
Mieszkaniec Rumi twierdzi, że taki stan barierki,
w którą uderzył samochód,

trwa już co najmniej od
roku. Czas, by naprawić
zniszczone urządzenie i
tym samy poprawić wygląd
estetyczny tego miejsca.
Tym bardziej, że jest to
– było nie było - centrum
miasta.		
Baj.

Bieganie z mapą w terenie
W sobotę, 7 maja na stadionie MOSiR w Rumi o godz.
10.30 rozpocznie się impreza sportowa „Cała Polska biega z mapą”. Chętni, którzy chcą wziąć udział w biegach
na orientację otrzymają od organizatorów mapy z naniesionymi punktami kontrolnymi w terenie. Na odważnych
i wytrwałych czekają nagrody.
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Trzy rumskie podstawówki będą większe i zmodernizowane

Szkolne inwestycje
Dobiegła końca rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 10, która zyska
salę gimnastyczną, której zawsze brakowało w
tej placówce. Jest to nowoczesna i zarazem największa sala sportowa w
szkołach, prowadzonych
przez gminę Rumia.
Inwestycja, rozpoczęta w 2009 roku, miała
zakończyć się z końcem
ubiegłego roku, ale władze
miasta
podpisały
z wykonawcą aneks do
umowy. Zgodnie z nim
termin zakończenia prac
ustalono na 30 kwietnia.
– Przesunięcie terminu
zakończenia inwestycji spowodowane było trudnymi
warunkami zimowymi, które uniemożliwiały wykonanie niektórych robót mówi
Ryszard Grychtoł, zastępca burmistrza Rumi. - Firma Wasko, która prowadzi
inwestycję w Szkole Podstawowej nr 10, 29 kwietnia
zgłosiła obiekt do odbioru.
Według naszej wizji
na miejscu, prac jest tam
jeszcze sporo.
Jak
informuje
burmistrz R. Grychtoł, „dziesiątka” wzbogaci się nie
tylko o nowoczesny i wyposażony w odpowiednie
urządzenia obiekt sportowy wraz z zapleczem
(szatnie, natryski, pokój
dla nauczycieli). W wy-

Nowy budynek SP nr 1 przy ul. Kościelnej jest w stanie surowym.

niku rozbudowy SP nr 10
przy ul. Górniczej powstały
także m.in. trzy nowe pomieszczenia dydaktyczne.
W dobudowanej części
otwarta zostanie filia Miejskiej Biblioteki Publicznej,
która wcześniej mieściła się w
starej i zniszczonej kamienicy
przy ul. Sobieskiego. Biblioteka, dostępna dla wszystkich
mieszkańców, będzie funkcjonowała niezależnie od szkoły.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 10 kosztowała
niespełna 6 mln zł, ale to
nie jedyna duża inwestycja
oświatowa w mieście. Jak
wiadomo w Rumi powiększane i modernizowane są kolejne dwie szkoły.

O rozbudowie SP nr 6
przy ul. Sienkiewicza (prace rozpoczęły się w tym
roku) pisaliśmy szeroko w
poprzednim wydaniu gazety, a co się dzieje na budowie nowego obiektu Szkoły
Podstawowej nr 1 przy ul.
Kościelnej?
- Inwestycja jest wykonana w stanie surowym, a w
części w surowym zamkniętym – mówi wiceburmistrz
Ryszard Grychtoł. – W nowym budynku od strony ul.
Świętopełka
montowane
są instalacje elektryczne,
natomiast łącznik między
starymi obiektami szkolnymi jest w stanie surowym
otwartym. Prace prowadzo-

Nie fałszował, tylko się pomylił?!

Śledztwo umorzone

Prokuratura Rejonowa w Wejherowie postanowieniem
z 26 kwietnia br. umorzyła śledztwo w sprawie składania
fałszywych oświadczeń majątkowych w latach 2006, 2007,
2008, 2009 przez radnego Rady Miejskiej Rumi.
Jak nas poinformowała Lidia Jeske, zastępca
Prokuratora
Rejonowego
w Wejherowie, w zakończonym postępowaniu uznano,
że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.
– Prokurator dopatrzył
się błędów w oświadczeniach majątkowych radnego, jednak postępowanie
nie dało podstaw do stwierdzenia, że były one popełnione umyślnie – wyjaśnia
prokurator L. Jeske. – Chodziło raczej o pomyłkę, o
niedopatrzenie, aniżeli o

celowe działanie. Dlatego
śledztwo zostało umorzone.
Przypomnijmy, że chodzi
o byłego radnego Platformy Obywatelskiej i byłego
zastępcę burmistrza Rumi,
Jana D. który jest obecnie
radnym powiatowym i wicestarostą powiatu. Jako radny Rady Miejskiej w Rumi
składał fałszywe oświadczenie majątkowe, ukrywając,
że był wieloletnim dłużnikiem TUiR WARTA na ponad 130 tys. zł.
W oświadczeniach radnego PO znalazły się też

pewne niejasności (radny
wziął kredyt budowlany w
wys. 350 tys. zł , a jednocześnie nie wykazał posiadania nieruchomości).
W marcu br. informowaliśmy w gazecie o kontroli
skarbowej, której wyniki
były objęte klauzulą tajności oraz o skierowaniu
sprawy do Prokuratury
Rejonowej, która wszczęła
śledztwo o przestępstwo z
art. 233 par. 1 i 6 kk.
Jak się okazało, 26
kwietnia br. śledztwo zostało umorzone.

ne są na dachu, gdzie trwa
zakładanie izolacji i pokrycia dachowego.
Chociaż realizacja budowy oraz płatności rozłożone są do 2012 roku (łączny koszt inwestycji to ok.
8 mln zł), władze miasta
liczą na zrealizowanie inwestycji w zakresie umożliwiającym korzystanie z
nowo wybudowanych pomieszczeń jeszcze w tym
roku, po wakacjach letnich.
- Zależy nam na tym, aby w
przyszłym roku szkolnym
nauczyciele i uczniowie korzystali już z nowych obiektów, czyli dodatkowych
klas, szatni, biblioteki i stołówki – mówi R. Grychtoł.

Zatrzymani
Policjanci z wejherowskiej komendy oraz
z komisariatów w Rumi,
Redzie i Lini zatrzymali w kwietniu aż 5 osób
poszukiwanych,
które
ukrywały się przed organami ścigania.
Dwie osoby zostały zatrzymane na terenie Wejherowa, kolejni dwaj mężczyźni poszukiwani w celu
ustalenia miejsca pobytu
do celów prawnych zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy w Rumi oraz
Redzie.
Natomiast na terenie
gminy Linia policjanci z
Oddziałów Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Gdańsku zatrzymali 31-letniego mężczyznę
poszukiwanego sądowym
nakazem, w celu osadzenia
w areszcie.

WYDARZENIA
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Majowe Kto chciał, widział w kościele politykę, a był tam tylko
granie i Grób Pański i symbole niedawnej tragedii narodowej
czytanie
Rozpoczął się maj, a wraz
z nim w kościołach odprawiane są tradycyjne i bardzo
piękne nabożeństwa majowe do Matki Bożej. W Rumi
kontynuowana jest jeszcze
jedna piękna tradycja. Muzycy z orkiestry parafialnej
kościoła NMP Wspomożenia
Wiernych codziennie grają
na trąbkach pieśni maryjne.
W dodatku wygrywają je…
na dachu jednego z parafialnych budynków.
Rumianie dobrze o tym
wiedzą i nikogo nie dziwi
dźwięk trąbek, płynący z dachu i rozlegający się w części
miasta. Nowi mieszkańcy,
których co roku przybywa w
naszym mieście, mogą być
tym zwyczajem zaskoczeni. Mamy nadzieję, że mile
zaskoczeni, bo muzykom z
orkiestry zwłaszcza dyrygentowi Tadeuszowi Gruczy i
członkom jego rodziny, należy
się uznanie za wytrwałość.
Codziennie wcześnie rano, już
o godzinie 6.00 oraz późnym
popołudniem – o godz. 18.00
panowie wchodzą na dach,
aby zagrać dla Najświętszej
Marii Panny. Przy okazji grają i dla nas, mieszkańców, za
co pięknie dziękujemy.
Ciekawą inicjatywą jest
zorganizowanie w kościele
NMP Wspomożenia Wiernych majowego czytania
książek „Dar i Tajemnica”, a
następnie „Wstańcie chodźmy!” w ramach akcji duszpasterskiej „Wspomożycielka
czyta Jana Pawła II”.
Oprócz codziennych nabożeństw majowych o godz.
17.30, podczas których wierni podążają śladami Jana
Pawła II po sanktuariach
maryjnych, co wieczór, o
godz. 20.30 odbywają się
spotkania dziękczynne za
beatyfikację Papieża. Kapłani zapraszają parafian
do wspólnego czytania książek papieskich. Osoby, które
chcą się włączyć się w czytanie w poszczególne dni zapisują się u kleryka Łukasza.
Na koniec dnia, o godz.
21.00 zgormadzeni w kościele Wspomożycielki odśpiewują Apel Maryjny, prowadzony przez grupy parafialne.

Chrystus
złożony
w grobie, otoczony
kwiatami, a w pobliżu Monstrancja z
Najświętszym Sakramentem – taki widok
można było zobaczyć
w Wielką Sobotę we
wszystkich
kościołach. Nie inaczej było
w kościele Najświętszej
Marii
Panny
Wspomożenia
Wiernych w Rumi, a jednak ten grób wywołał
kontrowersje i dyskusję w mediach.

Był Grób Pański z figurą
umęczonego Chrystusa pośród kwiatów oraz rozświetlony Sakrament Święty.
Był krucyfiks, tradycyjnie
położony na posadzce kościoła i była modlitwa – ta
osobista i wspólna, prowadzona przez kapłana, a
także wyśpiewana wraz z
młodzieżą przy akompaniamencie gitary.
Nietypowym, ale bardzo
wymownym elementem wystroju kościoła była sylwetka samolotu, nawiązująca
do ubiegłorocznej narodowej tragedii. Wokół samolotu ustawiono brzozowe
krzyże, symbolizujące tych,
którzy zginęli w katastrofie
lotniczej, przypominające
także o ofierze ukrzyżowanego Jezusa.
Nawiązanie do nagłej
śmierci wielu wybitnych
i zasłużonych Polaków w
miesiącu, w którym obchodziliśmy pierwszą rocznicę
tego smutnego wydarzenia
było oczywiste i bardzo celne. W kwietniu 2010 roku
pod Smoleńskiem, tak jak
w Jerozolimie w roku 33
była śmierć, krew i ofiara,
był smutek, ból i żałoba.
Niektórzy nie zobaczyli
jednak w kościele Grobu
Pańskiego i złożonego w
nim Chrystusa, chociaż to
właśnie na Niego skierowano światło reflektorów.
Widzieli wyłącznie stojący
w cieniu kadłub samolotu, który – jak twierdzili

– przeszkadzał im w modlitwie. Tylko dlaczego?!
Trudno to zrozumieć,
podobnie jak trudno zrozumieć zarzuty o polityce,
która rzekomo pojawiła
się w rumskim kościele.
A przecież przy Grobie
Chrystusa nie powieszono
zdjęć polityków ani cytatów z ich wypowiedzi.
Były za to – wypisane na skrzydle samolotu
-piękne słowa błogosławionego Jana Pawła II:
„Całość twojego życia
sięga nieskończenie dalej,
niż jego ziemskie granice
- czeka cię niebo”.
Te słowa, jak powiedział
w
Wielkanocną
Niedzielę ks. Kazimierz
Chudzicki, nadają sens
wszystkiemu:
„… jeżeli
nie pamiętasz to znaczy,
że ... nie widziałeś tego,
co było najważniejsze w
przesłaniu Bożego Grobu...” – mówił w kazaniu
rezurekcyjnym proboszcz
parafii NMP Wspomożenia Wiernych.
Polityczne skojarzenia,
o których głośno mówiono
w internecie i innych mediach, wywołały sensację,
która sprowadziła do sa-

lezjańskiej świątyni ludzi
ciekawych wrażeń.
Ci, którzy przybyli tam
w poszukiwaniu sensacji,
z pewnością się rozczarowali, bo jak powiedział we
wspomnianym kazaniu rezurekcyjnym ks. Kazimierz
Chudzicki: „sensacji większej niż ta, która wydarzyła
się prawie 2 000 lat temu
nie będzie...
A tą sensacją, której
umysł nie jest w stanie racjonalnie wyjaśnić, jest ta
Prawda, która daje nam
dzisiaj powód do świętowania, a jest nią... ZMARTWYCHWSTANIE...
Czyż może być większa
sensacja? Czy może być
większe wydarzenie? Nie.
Nawet Grób Pański, z
naszego dolnego kościoła,
który można było wczoraj
zobaczyć we wszystkich
programach
informacyjnych i na portalach internetowych nie jest tak wielkim wydarzeniem, choć...
wpisuje się w tajemnicę
zmartwychwstania. Ale, by
tę tajemnicę zrozumieć potrzeba wiary, że skoro Jezus Zmartwychwstał to...
znaczy, że żyje..”.
Anna Kuczmarska

REKLAMA

Przychodnia Panaceum
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Chrystus jest z nami
kiedy przeżywamy ból
Ks. Kazimierz Chudzicki
Proboszcz parafii NMP
Wspomożenia Wiernych w Rumi

- Grób Pański w Narodzie Polskim
od wieków miał wymowę zarówno religijną, jak i narodową. Mówił o ważnych wydarzeniach z życia naszej
Ojczyzny. Kiedy w ubiegłym roku toczyła się dyskusja
na temat krzyży w szkołach, sam widziałem Groby Pańskie zaaranżowane na sale lekcyjne, gdzie pośrodku, na
szkolnej ławce, stała monstrancja.
W ten sposób próbowano pokazać, że w szkołach i
urzędach powinno być miejsce dla Boga.
Według naszej oceny w roku 2010 najtragiczniejszym, a przez to najważniejszym wydarzeniem w wymiarze naszej Ojczyzny, była katastrofa lotnicza pod
Smoleńskiem. Dlatego nie powinno dziwić, że stała
się ona inspiracją do takiej, a nie innej scenografii Bożego Grobu - fragment tupolewa i skrzydło z tekstem
Jana Pawła II: „Całość twojego życia sięga nieskończenie dalej, niż jego ziemskie granice. Czeka cię niebo”.
Całość ma pobudzić w nas refleksję na temat obecności
Jezusa w naszym życiu.
Rok temu, gdy samolot runął na ziemię, wszyscy zamarliśmy i poczuliśmy ogromną pustkę.
Zginęło przecież tak wielu wybitnych ludzi.
Nasza aranżacja ma uświadomić, że tę pustkę może wypełnić Chrystus i że to On jest z nami, kiedy przeżywamy ból.
Co więcej ważne jest, by na Grób Pański przez nas przygotowany, nie patrzeć przez pryzmat polityki, gdyż ocena
tego co zobaczymy będzie zależała od tego po czyjej stronie
stoimy, ale w wymiarze społecznym, jako na tragedię narodową, bo przecież tam zginęli ludzie różnych opcji politycznych, czy religijnych, ludzie pełniący różne funkcje w
państwie i społeczeństwie.
Ważne jest, by patrzeć „dalej”, wyjść poza schematy
myślenia. Tak jak na grób Jezusa Chrystusa musimy
spojrzeć nie tylko dostrzegając to że jest pusty, ale że On
rzeczywiście zmartwychwstał.
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Święto 3 Maja

Burmistrz podejmie działania na rzecz
lepszych rozwiązań komunikacyjnych

Pierwszy krok w dobrą stronę
Protesty i kontrowersje wokół budowy drogi z Rumi do Redy, o których szeroko informowaliśmy w poprzednim wydaniu gazety, były przedmiotem dyskusji
na kwietniowej sesji Rady Miejskiej. O wprowadzenie tego tematu do porządku
obrad wnioskowali radni klubu Samorządność. Mieszkańców ulicy Towarowej i
Cegielnianej oraz sąsiednich dróg ucieszyło zapewnienie burmistrza Rumi o zamiarze podjęcia rozmów z kierownictwem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Gdańsku w sprawie zmian w projekcie inwestycji. – To pierwszy
krok w dobrą stronę – mówią mieszkańcy, zrzeszeni w społecznym komitecie.
Chodzi o wprowadzenie na
odcinku drogi, prowadzącej od
krajowej „szóstki” do ul. Towarowej (pod wiaduktem) ruchu
wahadłowego według tzw.
rozwiązania sopockiego. Pozwoli to nie tylko na zjazd z ul.
Sobieskiego w kierunku Zagórza, ale również w tym samym
miejscu na włączenie się do
ruchu na drodze krajowej nr 6.
Głównym
zarzutem
mieszkańców jest niezapewnienie płynnego wjazdu z ulicy Towarowej w
ruchliwą ul. Sobieskiego,
a zwłaszcza zawracania w
kierunku centrum Rumi.
Mieszkańcy, a także radni
Samorządności postulowali,
aby zorganizować „wpięcie”
w główną trasę w rejonie
skweru przed Urzędem Miasta, a dokładniej przed siedzibą „Bałtykgazu”, przy odpowiednim wyprofilowaniu
drogi. Projekt nie przewiduje
miejsca na dwa pasy ruchu
pod wiaduktem, zaproponowano więc rozwiązanie funkcjonujące z powodzeniem w
Sopocie-Kamiennym Potoku.
Ponieważ kosztowne prace
przy umocnieniu skarpy są
daleko zaawansowane, strony zgodziły się na „protokół
rozbieżności” (E. Rogala-Kończak twierdzi, że pod
wiaduktem nie ma miejsca
na dwa pasy ruchu, a zdaniem K. Klawitera taka możliwość istnieje).
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Aby zwrócić się z wnioskiem o zmianę zakresu
prac do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
w Gdańsku, trzeba najpierw
wykonać pomiary natężenia
ruchu. Wyniki badań, na
które w budżecie miasta zabezpieczono kwotę 20 tys. zł,
będą gotowe w połowie maja
i wówczas burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak wystąpi z wnioskiem do GDDKiA.
- Warunkiem wprowadzenia nowych zadań we
inwestycji jest zmiana stanowiska Generalnej Dyrekcji, która podejmie decyzję
na podstawie konkretnych
danych. Zrobię co w mojej
mocy, żeby to rozwiązanie
komunikacyjne polepszyć.
Jestem dobrej myśli, ale jesteśmy uzależnieni od wyników badań ruchu – mówiła
burmistrz na sesji.
Radny Kazimierz Klawiter podziękował Elżbiecie
Rogala-Kończak w imieniu
mieszkańców Zagórza i apelował o nieustawanie w naciskach na Generalną Dyrekcję Dróg. Mieszkańcy, obecni
na sesji również wyrazili
swoje zadowolenie z szansy
na zakończenie sporu. M.in.
poprzez prezentowany na
sali obrad transparent podkreślali, że droga powinna
łączyć, a nie dzielić rumian.
Większością głosów PO i
Gospodarności Rada Miej-

ska odrzuciła jednak apel
Klubu Samorządność, dotyczący zmian w projekcie
wspomnianej
inwestycji
oraz wpisania w plan zagospodarowania przestrzennego budowy tunelu pod
torami w ciągu ulicy Hodowlanej. Samorządność
proponowała, żeby Rada
Miejska zadeklarowała gotowość finansowego udziału w nowym zadaniu w wysokości około 300 tys. zł, a
po zawarciu porozumienia
z powiatem wejherowskim
w sprawie zmian w harmonogramie robót, wprowadziła zmiany do budżetu
miasta.
Elżbieta
Rogala-Kończak zaapelowała o nieprzyjmowanie w uchwale
apelu
„Samorządności”
wobec działań, podjętych
wkrótce przez burmistrza.
Przewodniczący
Komisji
Finansowo-Budżetowej
RM Józef Chmielewski
stwierdził, że od tunelu
w rejonie ul. Hodowlanej
ważniejszy jest przejazd
pod torami w ciągu ul.
Piłsudskiego. Z tym z kolei stanowczo nie zgodził
się radny Andrzej Januszewski, który stwierdził,
że nie powinno się wprowadzać ruchu z drogi nr 6
do centrum miasta. Za tę
wypowiedź radny otrzymał
oklaski z sali.

Piękna uroczystość
3-majowa odbyła się w
kościele NMP Wspomożenia Wiernych oraz
pod pomnikiem Józefa
Wybickiego i Hieronima Derdowskiego w
Rumi, z udziałem władz
miasta, kombatantów,
młodzieży szkolnej i
innych mieszkańców
Rumi.

- Ojczyzna to jest ważna
sprawa, Ojczyzną nie wolno
się bawić. Każde pokolenie
jest odpowiedzialne za Ojczyznę, w której żyjemy –
powiedział m.in. ks. Marek
Barański podczas uroczystej mszy świętej.
Pod pomnikiem wybitnych Polaków i Kaszubów,
złożono wiązanki kwiatów,
a uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 zaprezentowali patriotyczną inscenizację. Dobór tekstów i
pieśni, a także wykonanie
zasługują na uznanie. AK.
Więcej zdjęć z uroczystości
na naszej stronie internetowej.

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja kwiaty pod
pomnikiem H. Derdowskiego i J. Wybickiego składali
m.in. rumscy kombatanci oraz młodzież szkolna, która uświetniła uroczystość śpiewem i recytacjami.

WYDARZENIA
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Z okazja otwarcia kina schody i fasada Galerii Rumi przypominały wejście na
uroczystość wręczenia Oskarów…

Prezes Vincent Polimeni, wiceprezes Karol Kalicki, dyrektor rumskiego Multikina
Michał Kobiela oraz burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak otwierają kino w Rumi.

Pięć sal, kawiarnie i cyfrowe projektory

Mamy kino i to jakie!
Po dwudziestu latach od zamknięcia popularnej „Aurory” przy ul. Wybickiego (zlikwidowanej na początku lat dziewięćdziesiątych), w Rumi otwarto kino,
i to jakie! Multikino w Galerii Rumia, czwarta inwestycja tej sieci w obrębie
Trójmiasta, jako pierwsze w Polsce posiada wyłącznie projektory cyfrowe. Pozwala to na wyświetlanie filmów w technologii trójwymiarowej.
Wszystkie sale kinowe,
a jest ich pięć, wyposażono w nowoczesny system
dźwiękowy Dolby Digital.
Połączona z kawiarniami i
barami placówka pomieści
850 widzów. W pierwszych
dniach po otwarciu widzów
było jeszcze niewielu, ale
to głownie z powodu Świąt
Wielkanocnych,
podczas
których jesteśmy zajęci
przede wszystkim uroczystościami religijnymi oraz
spotkaniami rodzinnymi.
Teraz właściciel oraz pracownicy kina liczą na dużą
frekwencję, zwłaszcza ze
względu na bardzo dobrą

lokalizację placówki. Multikino nie tylko odciąży
pełne kina trójmiejskie, ale
przyciągnie nową widownie z okolic Wejherowa czy
Pucka. Nie zabraknie też z
pewnością widzów z Gdyni
Cisowej, Chyloni i pustek
Cisowskich, którym bliżej
i wygodniej dojechać do
Rumi niż do centrum Gdyni. Przewiduje się, że już w
pierwszym roku istnienia
obiektu można się w nim
spodziewać od 250 do 320
tysięcy widzów.
- Mniej więcej raz w
miesiącu
przyjeżdżam
do Polski doglądać moje

inwestycje, między innymi tę w Rumi – powiedział podczas otwarcia
kina Vincent Polimeni,
właściciel Galerii Rumia. – Mam nadzieje, że
przyjdzie taki dzień, że
wywiozę stąd jakieś pieniądze.
Posłanka
Krystyna
Kłosin oraz burmistrz
Elżbieta Rogala-Kończak, które uczestniczyły
w uroczystości otwarcia
kina, wyraziły radość i
dumę z faktu, że nasze
miasto ma nowoczesne
kino. Nową placówkę z
zadowoleniem
obejrze-

li mieszkańcy, którzy w
dniu otwarcia robili zakupy w Galerii Rumia. Z
zainteresowaniem oglądali nowoczesne i efektowne
wnętrza, a także kupowali słodycze i napoje w uruchomionych już barach.
Od pierwszego dnia w
rumskim Multikinie odbywają się seanse filmowe.
Placówka na najwyższym
poziomie Galerii Rumia
umożliwia organizowanie
koncertów, transmisji z
imprez sportowych oraz
innych imprez, w tym dla
najmłodszych.
AK.

Od pierwszego dnia w kinie odbywały się seanse, a
sympatyczne bileterki czekały na widzów.

Kino Na Obcasach
10 maja (wtorek) o godz.
20.00 Multikino w Rumi
zaprasza na premierowy
pokaz filmu „Woda dla słoni”, który jest piękną opowieścią o miłości z udziałem Reese Witherspoon i
Roberta Pattinson’a.
Film prezentowany jest w
ramach projektu „Kino Na
Obcasach”, stworzonego tylko dla Pań.
Przed każdym seansem
wraz z partnerami projektu
organizowane są różnego rodzaju dodatkowe atrakcje dla
kobiet.

Klienci Galerii mogli zwiedzić nowe kino już w pierwszych chwilach jego funkcjonowania.

Konkurs dla Czytelników
Dla naszych Czytelniczek mamy cztery pojedyncze bilety na wtorkowy seans!
Wystarczy zadzwonić do nas w poniedziałek
9 maja od godz. 9.00 i odpowiedzieć na pytanie:
Jaki tytuł nosi pierwszy film, prezentowany
w Multikinie w Rumi w ramach projektu dla
pań „Kino Na Obcasach”?
Bilety otrzymają te osoby które dodzwonią
się do redakcji jako pierwsze, ale nie będziemy
odbierać telefonu przed godz. 9.00.
Zapraszamy do zabawy.

Siedem miesięcy

Kino zbudowano oraz wyposażono w siedem miesięcy. 24 września 2010 roku na nadbudowanym obecnie
dachu Galerii Rumia odbyło się uroczyste wmurowanie
kamienia węgielnego. Inwestycja kosztowała ok. 3 miliony zł, a jej generalnym wykonawcą była firma Megaron Przedsiębiorstwo Budowlano- Remontowe.

Nie tylko kino

W Galerii Rumia otwierane są nowe sklepy, m.in. salon Soft Home z meblami oraz artykułami wyposażenia
wnętrz. Klientów zaprasza nowy butik TUZZI, oferujący odzież i dodatki oraz sklep Toy Store z zabawkami
i artykułami papierniczymi. W najbliższych dniach do
grona najemców galerii dołączy Empik.
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BEATYFIKACJA

Uroczyste msze święte, koncerty i rajd młodzieży

Modlitwa i wielka radość
z beatyfikacji Jana Pawła II
Beatyfikacja Jana Pawła II jest powodem wielu podniosłych uroczystości oraz
wydarzeń religijnych i artystycznych w całej Polsce, m.in. w naszym, mieście.
Rumianie nie tylko modlili się na nabożeństwach, poprzedzających beatyfikację Ojca Świętego oraz na mszach świętych w niedzielę 1 maja. Błogosławionemu Papieżowi Polakowi poświęcono też koncerty i wydarzenia, które odbędą
się w najbliższych dniach. Wielu mieszkańców Rumi wraca w tych dniach z
uroczystości beatyfikacyjnych w Watykanie.
z udziałem władz miasta i
mieszkańców. Nie ma wątpliwości, że będzie to udział
bardzo liczny, bo rumianie
z całego serca pragną uczcić
błogosławionego
Papieża
Polaka.
Szkoda tylko, że nie można było zrealizować inicjatywy komitetu społecznego,
który chciał w sąsiedztwie
pomnika zamontować poświęcony w ub. roku Dzwon
„Ksiądz Jerzy”, o czym pisaliśmy w poprzednich wydaniach GR.

Pielgrzymka z parafii
Św. Jana z Kęt z proboszczem ks. prałatem Włodzimierzem
Kozłowskim
wyruszyła do Rzymu najwcześniej, bo już w poprzedni wtorek. Ks. W. Kozłowski, dzięki specjalnej
przepustce podczas uroczystości na Placu Św. Piotra
stał w grupie kapłanów
w pobliżu ołtarza. Prawdopodobnie był jedynym
przedstawicielem naszego
miasta, który dostąpił zaszczytu przebywania tak
blisko Ojca Świętego Benedykta XVI, który ogłosił
akt beatyfikacji swojego
wielkiego poprzednika.

... I NA SZLAKU

PIELGRZYMI I HARCERZE

Proboszcz parafii NMP
Wspomożenia
Wiernych,
ks. Kazimierz Chudzicki
pojechał do Rzymu z harcerzami. Nic dziwnego, skoro
rumski kapłan jest głównym kapelanem Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, a młodzież z ZHR jest
zawsze w centrum najważniejszych wydarzeń religijnych, m.in. pełniąc służbę
porządkową i medyczną.
Uczestnicy pielgrzymki
z rumskich parafii salezjańskich byli w Rzymie
pod opieką duszpasterską
ks. Józefa Balawandera
oraz ks. Michała Kolleka.
O tej wyprawie piszemy na
sąsiedniej stronie.

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI

Kto nie mógł wyjechać
do Rzymu, oglądał uroczystą mszę świętą w telewizji.
Mogliśmy też uczestniczyć
w specjalnych nabożeństwach w rumskich kościo-

łach oraz w koncertach,
które odbyły się w szczególną niedzielę, 1 maja. W
kościele św. Józefa i św.
Judy Tadeusza młodzież
z Zagórza zaprezentowała
przedstawienie „Droga do
świętości”,
natomiastw
kościele św. Jana z Kęt,
z inicjatywy spółdzielczego Domu Kultury zagrali
gdańscy muzycy. Wiersze
i prozę recytowała aktorka
Wanda Neumann.
Inny, zapewne równie
interesujący koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę 8 maja w kościele
Najświętszej Marii Panny
Wspomożenia Wiernych. W
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ODZIEŻY UŻYWANEJ
Rumia, ul. Ślusarska 33
tel. 510-564-269
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hołdzie Janowi Pawłowi II
zagra Orkiestra Dęta pod
dyr. Tadeusza Gruczy.
Koncert „Pro Memoriam”
rozpocznie się o godz. 16.00.

MODLITWA PRZY POMNIKU...

Również w najbliższą
niedzielę 8 maja br. o godz.
19.00 rozpocznie się najważniejsza rumska uroczystość z okazji beatyfikacji
zmarłego sześć lat temu
Ojca Świętego.
Przy Jego pomniku na
granicy trzech dzielnic
Rumi, nazwanym Veritatis Splendor, zostanie
odprawiona msza święta, zorganizowana przez
wszystkie rumskie parafie,

Swojego
wyjątkowego
Patrona z okazji Jego beatyfikacji uczczą też gimnazjaliści ze Szmelty. 6
maja, młodzież Gimnazjum
nr 4 wyruszy na rajd „Na
szlaku i w życiu z Karolem
Wojtyłą”. Na leśnej polanie
odprawiona zostanie polowa msza św., a uczniowie
zaprezentują spektakl o Janie Pawle II.
Na pamiątkę beatyfikacji w parafii św. Antoniego i bł. E. Bojanowskiego
w Białej Rzece posadzono
dąb, nazwany „Jan Paweł
II”. Uroczyste wkopanie
drzewka odbyło się w beatyfikacyjną niedzielę 1
maja, po uroczystościach w
Watykanie.
Kolejny koncert z okazji
beatyfikacji Jana Pawła II,
zatytułowany „Na początku
było słowo” odbędzie się w
niedzielę 15 maja o godz.
19.00 w kościele św. Józefa
i Judy Tadeusza w Zagórzu. Wystąpią tam artyści
Teatru Otwartego w Gdańsku, zaproszeni przez ks.
proboszcza T. Guta.
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Rumianin w delegacji Marynarki Wojennej

To radość i zaszczyt
W 12-osobowej delegacji Marynarki Wojennej
na uroczystość beatyfikacji Jana Pawła II w
Rzymie znalazł się mieszkaniec Rumi, Janusz Lewicki. – Bardzo się cieszę,
że zostałem wybrany i
mogłem uczestniczyć w
tym ważnym wydarzeniu
– mówi rumianin. – Cała
rodzina cieszyła się razem ze mną, że spotkał
mnie taki zaszczyt.
Pan Janusz był na poligonie, kiedy otrzymał telefon
od admirała Ziemiańskiego,
dowódcy III Flotylii Okrętów.
- Powiadomił mnie, że zostałem wybrany – wspomina
Janusz Lewicki. – Byłem zaskoczony i szczęśliwy. Przypomniałem sobie wtedy, że
33 lata temu byłem na służbie, kiedy Polak Karol Wojtyła został wybrany papieżem.
Tak jak wszyscy rodacy, ciszyliśmy się z tego, nie wiedząc nawet, jak wyjątkowy
będzie Jego pontyfikat.
W czerwcu 1987 roku,
kiedy Ojciec Święty płynął
statkiem na Westerplatte,
mijał zacumowany w pobliżu ORP „Wodnik”, który
podczas uroczystego spotkania z młodzieżą, oddał
salut na cześć papieża. Na
pokładzie tego okrętu był
Janusz Lewicki.
- Wtedy widziałem Ojca
Świętego z bliska – mówi
pan Janusz. - Kiedy przepływał koło naszego okrętu,
pobłogosławił nas.
Razem z pozostałymi
członkami wojskowej delegacji, w której znalazło
się dwóch oficerów z Rumi:
kmdr. por. Grzegorz Majda
i kmdr. por. Włodzimierz
Blacha, J. Lewicki poleciał
do Rzymu samolotem.
- Byłem tam tylko kilka godzin, ale pozostały mi
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niezwykłe wrażenia i wspomnienia – relacjonuje pan
Janusz. – Mogłem uczestniczyć we mszy świętej i obserwować wszystko z bliska.
Tuż koło nas przejechał
papież Benedykt XVI. Wokół było mnóstwo Polaków,
m.in. w strojach ludowych.
Panowała wyjątkowa atmosfera, której nie da opisać się słowami. Rozdawane na Placu św. Piotra
książeczki zawierały tłumaczenie tekstów liturgicznych i pieśni, dzięki czemu
mogliśmy bez trudu śledzić
wszystko, co działo się podczas uroczystości. Duże
wrażenie wywarła na mnie
homilia Ojca Świętego, który ciepło i pięknie mówił o
swoim poprzedniku.
Janusz Lewicki jest żołnierzem Marynarki Wojennej od
kilkudziesięciu lat. Cały czas
służy na okręcie i jak sam
twierdzi robi to, co lubi. Ma
wiele satysfakcji z pracy tym
bardziej, że czuje się doceniany przez dowódców.
Przykładem tego jest
choćby udział w uroczystościach
beatyfikacyjnych.
Rumianin był odznaczony Brązowym i Srebrnym
Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem. Medal otrzymał też za udział w misji
humanitarnej w Arabii
Saudyjskiej podczas operacji „Pustynna Burza” .

BEATYFIKACJA JANA PAWŁA II
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Dla Niego znosili trudy pielgrzymowania

Rumianie w Watykanie
Z jednej strony wspaniałe przeżycia duchowe i niezapomniane wrażenia, z drugiej zaś
trudy podróży, wielogodzinnego oczekiwania
i stania w tłumie. To dwie strony pielgrzymki
do Rzymu, na którą wybrało się tysiące Polaków, w tym co najmniej kilkudziesięciu mieszkańców Rumi.
Około pięćdziesiąt osób
wyjechało z naszego miasta
w ramach pielgrzymki, organizowanej przez rumskie
parafie salezjańskie. Opiekę
duchową nad pielgrzymami
sprawowali trzej kapłani: ks.
Józef Balawander z parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego, który po raz kolejny pojechał z parafianami na pielgrzymkę, a także ks. Michał
Kollek z parafii NMP Wspomożenia Wiernych z Rumi
oraz ks. Maciej Sobczak z
parafi z Gdyni.
Zgodnie z planem pielgrzymi mieli wrócić wczoraj, 5 maja. Ponieważ tego
dnia nasza gazeta trafiła
do drukarni, z uczestnikami wyprawy rozmawialiśmy
tuż przed wyprawą do Stolicy Apostolskiej, żegnając
ich przed kościołem Krzyża
Świętego w Rumi.
Właśnie stamtąd w środę 27
kwietnia rumscy pielgrzymi

WYRUSZYLI O PÓŁNOCY.

Następnego
dnia,
28
kwietnia zatrzymali się w
Austrii, na pierwszy postój i
nocleg. Kolejne zaplanowane
były już we Włoszech.
Już przed wyjazdem
wiadomo było, że noc z
soboty na niedzielę (z 30
kwietnia na 1 maja) będzie
nieprzespana. Trzeba było
bowiem dojechać o świcie
spod Sienny do Rzymu, aby
jak najwcześniej dotrzeć
do Watykanu i dostać się

w okolice Placu Świętego
Piotra. Nikt nie miał biletów ani wejściówek w określone sektory. Która grupa
pierwsza zajęła wygodniejsze i bliższe miejsca, ta potem miała lepsze warunki
uczestniczenia w uroczystościach.
Nie wiadomo było przed
podróżą, czy można zabrać z
sobą małe składane krzesełka. Była obawa, że z powodu
metalowych części, będą one
zabierane przez ochronę. Pozostawało więc

LICZYĆ NA WŁASNE SIŁY

i mocne nogi oraz na kurtki
i kocyki, położone wprost na
ziemi i służące za siedzisko.
Jeszcze przed wyjazdem pielgrzymi dowiedzieli się, że w
dniu beatyfikacji nie mają co
liczyć na obiad, bo restauracje
i bary będą pozamykane.
- Pamiętajcie, że jedziecie
Państwo na pielgrzymkę, a
nie na wycieczkę turystyczną – tłumaczył przedstawiciel biura podróży, organizującego wyjazd. – Podczas
tej szczególnej uroczystości
wiele rzeczy pozostaje nieprzewidywalnych.
To wszystko nie odstraszyło mieszkańców Rumi.
- Nie mam żadnych obaw,
zdaję sobie sprawę co mnie
czeka i jestem na to przygotowana - mówi Stefania
Brzoskowska z Rumi-Janowa. - Byłam m.in. na spotkaniu z Janem Pawłem II na

Pielgrzymi z Rumi na spotkaniu organizacyjnym.

Uczestnicy pielgrzymki wyruszyli spod kościoła Krzyża Świętego 27 kwietnia o północy.
Pierwszy z prawej ks. Józef Balawander, w głębi ks. Michał Kollek

krakowskich błoniach. Na
miejscu byliśmy już o trzeciej nad ranem i czekaliśmy
kilka godzin na mszę świętą.
Nie było łatwo, ale przeżycia, jakich doznałam podczas
tego spotkania wynagrodziły
mi wszystko.
Pani Stefania była na
pielgrzymkach w Rzymie już
pięciokrotnie, jeszcze za życia Ojca Świętego. Nie udało
jej się natomiast pojechać na
pogrzeb papieża. Postanowiła
wziąć udział w uroczystościach
beatyfikacyjnych, bo takie wydarzenie ma miejsce tylko raz,
więcej się nie powtórzy.
Również Jolanta Gronek, nauczycielka ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Rumi
ma niemałe doświadczenia,
zdobyte zwłaszcza podczas
pogrzebu Jana Pawła II w
Rzymie. Udział w tamtym
wydarzeniu nie zniechęcił
pani Jolanty - wręcz przeciwnie, zapragnęła jeszcze
raz przeżyć tę niesamowitą

atmosferę i modlić się z tysiącami wiernych w najważniejszym tego dnia miejscu.
Zdaniem rumianki, o ile ma
się taką możliwość, po prostu

TRZEBA TAM BYĆ

- Tego, co przeżyliśmy w
Watykanie sześć lat temu
i teraz, nie da się opowiedzieć. W naszej rodzinie
będziemy to wspominać
na pewno do końca życia.
Chciałam dzielić się przeżyciami z bliskimi, dlatego
wybrałam się na pielgrzymkę z mężem i najmłodszym
synem, bo starsi synowie
nie mogli z nami pojechać.
Wiem, że nie będzie łatwo,
ale damy radę tym bardziej,
że ta pielgrzymka jest i tak
nieco lżejsza niż wyjazd na
pogrzeb Ojca Świętego. Wtedy nie było czasu na przygotowania.
Jechaliśmy całą noc, a
następną czuwaliśmy w pobliżu Placu Św. Piotra. W
podróży i podczas tej nocy
dokuczał mi kręgosłup, bolały nogi, ale podczas uroczystości nie czułam bólu
ani zmęczenia. Wszystko
ustąpiło. Wokół byli życzliwi, pomocni ludzie, była
wspólna modlitwa i śpiew,
a w sercu wiara i intencje,
z które każdy z nas zabiera
na pielgrzymkę.
Pani Anna, mieszkanka
Starej Rumi, bardzo chciała pojechać na uroczystości
pogrzebowe Jana Pawła II,
ale była wtedy chora. Nie
udało jej się również dotrzeć do Rzymu wcześniej,
jeszcze za życia Papieża
Polaka. Teraz postanowiła
nie przegapić okazji, bo to
jej zdaniem

HISTORYCZNY MOMENT

Bardzo ważny zwłaszcza
dla nas, Polaków.
- Dlatego nie wahałam
się z decyzją. Gdybym nie
mogła pojechać teraz, na
pewno wybrałabym się kiedy
indziej odwiedzić grób Jana
Pawła II – mówi uczestniczka pielgrzymki.
Lidia Miszke pojechała
do Rzymu z córką-nastolatką. Obie były już z pielgrzymką salezjańską w Watykanie, m.in. przy grobie
Ojca Świętego, gdzie grupa z
Rumi odśpiewała „Arkę”. Zapytana, czy nie obawia się,
że tym razem będzie ciężko,
pani Lidia zaprzecza.
- Poradzimy sobie, a jeśli nawet zaznamy trochę
niewygody, to trudno. To,
co jest okupione większym
wysiłkiem, przynosi jeszcze
więcej radości i satysfakcji.
W tej podróży nikomu z nas
nie chodzi przecież o wygody
i atrakcje, chociaż i te pewnie nas nie ominą. Każdy ma

WŁASNE INTENCJE

i z nimi jedzie do Rzymu.
Robimy to także dla Jana
Pawła II, bo dzięki Niemu
wiara stała się nam bliższa.
Jak mówi pani Lidia,
łatwiej znieść niewygody
w gronie pielgrzymów, bo
wszyscy są dla siebie życzliwi i przyjaźnie nastawieni.
Na takich wyjazdach panuje
wyjątkowa atmosfera, a problemy i sprawy codzienne
zostawia się za sobą.
- Człowiek może nie tylko
modlić się, ale wiele przemyśleć, zastanowić się nad
własnym życiem – mówi
rumianka. – Wierzę, że ten
wyjazd będzie miał głęboki

sens, a na koniec czeka nas
dodatkowa atrakcja w postaci zwiedzania Wenecji.
Ksiądz Józef Balawander z parafii Krzyża Świętego bywał już w Rzymie oraz
na innych pielgrzymkach
w Polsce i w Europie, m.in.
z parafianami ze Starej
Rumi, natomiast ksiądz Michał Kollek, który w maju
będzie świętował pierwszą
rocznicę święceń kapłańskich, do Rzymu jedzie po
raz pierwszy.
– Moim zadaniem jest
przede wszystkim posługa duszpasterska, ale jak
każdy pielgrzym będę dziękował za beatyfikację Jana
Pawła II i modlił się w innych
intencjach.
Nigdy
nie zetknąłem się z Ojcem
Świętym osobiście, nie widziałem go „na żywo”, ale
zawsze czułem jego bliskość.
M.in. dlatego, że naszemu
kursowi w Seminarium
przez cztery lata patronował właśnie Jan Paweł II, a
także dlatego, że przez dwa
lata studiowałem i mieszkałem w Krakowie na Dębnikach, blisko miejsc, gdzie
mieszkał i żył Karol Wojtyła. Chodząc po tych samych
krakowskich dróżkach, myślałem często o Nim.
Ksiądz Michał nie obawia się trudów podróży i
pobytu w Watykanie, bo ma
spore doświadczenie w pieszym pielgrzymowaniu do
Częstochowy.
– Bardzo się cieszę z
udziału
w
pielgrzymce.
Mamy siłę duchową, a Pan
Bóg nad nami czuwa – mówi
salezjanin.
A. Kuczmarska
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Wracamy do tematu

Odtworzona
karczma z Rumi
W kwietniu (GR nr 4/79) poinformowaliśmy Czytelników o odtworzeniu XVIII-wiecznej karczmy z Rumi
w Muzeum Kaszubski Park Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich. Obiekt, który stał przy głównej
drodze z Gdańska do Berlina (tzw. Zajazd Sobieskiego) stanowi sektor wejściowy muzeum, z kasą i główną
bramą do placówki.
- To dokładne odtworzenie
rumskiej karczmy i zajazdu z
XVIII wieku w kształcie, jaki
miała do początku XX wieku
– powiedział nam przed miesiącem dr Tadeusz Sadkowski, etnograf z wdzydzkiego
muzeum, który nadzorował
przedsięwzięcie.
Te słowa specjalisty oraz
zdjęcia zrekonstruowanego
obiektu, które zamieściliśmy
w gazecie wywołały kontrowersje. Jeden ze starszych
Czytelników zadzwonił do redakcji oburzony, że delikatnie mówiąc wprowadzamy
mieszkańców Rumi w błąd.
Jego zdaniem zajazd stojący do lat siedemdziesiątych
na obecnym parkingu przed
Urzędem Miasta wyglądał
zupełnie inaczej.
Inny mieszkaniec Rumi
zwrócił nam uwagę, że XVIII-wieczny obiekt nie powinien
posiadać takich współczesnych rozwiązań, jak okna
dachowe, orynnowanie i płotki przeciwśnieżne na dachu.
Co na to dr Tadeusz Sadkowski ze skansenu kaszubskiego we Wdzydzach?
- Nic dziwnego, że starsi
mieszkańcy Rumi zapamiętali ten budynek inaczej,
niż wygląda obecnie zrekonstruowana karczma. Zajazd
w Rumi był przebudowany,
a ponadto bardzo zniszczony
– wyjaśnia etnograf. – Karczma miała nieco inną formę
m.in. ze względu na przerabiany dach. Pierwotnie dach
był wielospadowy, tak jak w
odtworzonym budynku, ale
potem szczyt został wyprostowany ze względu na urządzone na poddaszu mieszkanie.

Poza tym budynek był pobielony, a później także otynkowany. Niszczejący obiekt
uzupełniano pustakami i to
wszystko sprawiło, ze zmienił on pierwotną formę.
Co do nowoczesnych rozwiązań, zastosowanych w
karczmie z Rumi, doktor
Sadkowski przyznaje, że jest
to pewne odstępstwo, związane wyłącznie z przeznaczeniem budynku.
- Obecna bryła budynku
jest taka sama jak na początku XX wieku, ale dokonaliśmy modernizacji ze względu
na funkcję, którą będzie pełnił. Funkcjonowanie dawnej
karczmy jako wejście do muzeum, kasa biletowa, a także
restauracja i hotelik sprawiło, że projektant musiał
uwzględnić wymogi współczesnych przepisów budowlanych dla obiektów użytkowych. Z tego samego powodu
karczma posiada nowoczesną
toaletę i podpiwniczenie, którego kiedyś nie miała.
Przypomnijmy, że karczmę zbudowano na podstawie
dokładnej
inwentaryzacji,
przeprowadzonej w 1972
roku pod nadzorem prof. Jerzego Stankiewicza, wybitnego architekta z Politechniki
Gdańskiej.
Projekt odbudowy wykonał dr Krzysztof Szarejko,
również architekt z Politechniki. Budynek, tak jak kiedyś, ma konstrukcję szkieletową. Drewniane ramy
wypełnione zostały cegłą,
przy zastosowaniu oryginalnej, tradycyjnej techniki budowy.
AK.

Fragment pocztówki z 1898 roku, na której przedstawiono rumską karczmę, funkcjonującą wówczas jako
hotel „Schmelzthal”. Mniej więcej w takiej formie
karczma została odtworzona we Wdzydzach.
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Plenerowe zabawy z atrakcjami

Trzeciomajowy festyn rekreacyjno-sportowy na stadionie MOSiR zgromadził mieszkańców miasta mimo nienajlepszej pogody.
Wśród atrakcji był mecz piłkarski oldbojów, sztafeta samorządowców na hulajnogach i toczenie „słomy”. W związku z uroczystościami 1 maja, odbył się też konkurs wiedzy o Janie Pawle II.
Przed publicznością wystąpiły m.in. SPINKI, Orkiestra Dęta, męska część chóru św. Cecylii, a także grupa Mundo Capoeira Rumia. Gwiazdą Wieczoru był Stachursky.
Najmłodsi uczestnicy festynu okupowali – jak zawsze – dmuchane urządzenia do zabawy, plastikowe kule i inne tego rodzaju atrakcje, a także stargany z zabawkami
oraz smakołykami. Można tam było spotkać całe rodziny. 											
Fot. Wojciech Hintzke

W dniach 1-3 maja
do swojego królestwa
zaprosili
mieszkańców
Rumi państwo Łucja
i Andrzej Hinzowie.
Kaktusiarnia, bo o niej
mowa, została otwarta
na kolejny sezon , a zwiedzających kusiły nie tylko piękne rośliny, które
można na miejscu kupować, ale też pyszne racuchy, serwowane przez
Janusza Materne.
Imprezie towarzyszyła
wystawa drobiu ozdobnego. Było co podziwiać i
można nadal, bo szklarnie przy ul.Partyzantów
2 otwarte są codziennie,
a wstęp bezpłatny.
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Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”, czyli…

JAK SIĘ POZBYĆ KONKURENTÓW
11 kwietnia br. zakończyło się Walne Zgromadzenie SM „Janowo” w Rumi, które godnie z prawem
spółdzielczym jest najwyższym organem spółdzielni. Pięć części tego zebrania przebiegało przy nikłym zainteresowaniu ze strony ponad 4000 członków SM „Janowo”. Frekwencja nie przekroczyła 6
procent spółdzielców.
Niepokojące jest coraz
mniejsze zainteresowanie
spółdzielców ich spółdzielnią. Gdy w 2008 roku wybierano Radę Nadzorczą
na lata 2008-2011 w WZ
uczestniczyło ponad 14
proc. członków.
Walne
Zgromadzenie
odbywa się raz w roku i
jedynie ono może podejmować decyzje i uchwały,
w tym uchwalać zmiany
statutu ( Art. 38§1 ust.
10 ustawy – Prawo Spółdzielcze – Dz. U. Nr 188 z
2003 r., poz. 1848 – tekst
jednolity). Zapis ten m.in.
stanowi: „Do wyłącznej
właściwości walnego zgromadzenia należy: uchwalanie zmian statutu”.
Ważnym elementem obrad tegorocznego zgromadzenia był wybór członków
Rady Nadzorczej SM na
trzyletnią kadencję.
Swoją kandydaturę do
tego organu ma prawo zgłosić każdy członek spółdzielni, który spełnia określone
wymogi (nie był karany z
oskarżenia publicznego, nie
prowadzi konkurencyjnej
wobec spółdzielni działalności), a wybór należy do
uczestników Walnego Zgromadzenia. Zgromadzenie w
Rumi Janowie poprzedziła
jednak wyjątkowo negatywna kampania wyborcza,
dyskredytująca członków
SM spoza kręgu „spółdzielczej władzy”.

Z UDZIAŁEM
WŁADZ MIASTA

W tej kampanii Zarząd
Spółdzielni – w sposób
bezprawny – wykorzystał
spółdzielczy dwutygodnik
„Nasze Sprawy”, opłacany
przez wszystkich spółdzielców, a więc i tych, przeciwko którym tę kampanię
prowadzono. Co więcej,
w kampanię wyborczą do
Rady Nadzorczej włączyła
się burmistrz miasta - trudno byłoby znaleźć w Polsce
miasto, gdzie przedstawiciel samorządu brałby bezpośredni udział w kampanii
wyborczej do RN spółdzielni mieszkaniowej!
Do ataków na niewielką
grupę spółdzielców, którzy mają prawo wyrażać
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swoje krytyczne uwagi pod
adresem
zarządzających
spółdzielnią (zwłaszcza jeśli łamane są ustawowe i
statutowe przepisy) włączył
się przewodniczący Rady
Miasta Tadeusz Piątkowski
(były wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej SM),
a także radny Zbigniew Rachwald (członek SM).

ZASŁUŻYLI NA UZNANIE

W „Naszych Sprawach”
(nr 346 z 1.04.2011) T.
Piątkowski
przestrzegał,
aby nie głosować na tych,
którzy „niczego pożytecznego dla naszej społeczności nie dokonali”. I tu
pan Piątkowski bardzo się
myli! Tych niewielu dla
spółdzielców dokonało wiele, ponieważ znajomością
przepisów spółdzielczych,
determinacją, wysiłkiem i
społecznym
zaangażowaniem utorowało wszystkim spółdzielcom drogę do
uwłaszczenia. To oni, na
drodze sądowej (proces w
sądzie I i II instancji trwał
ponad 2 lata) rozbili bezsensowną
51-budynkową
„kołchozową aglomerację”,
umożliwiając spółdzielcom
uzyskanie hipotecznej własności swoich mieszkań w
ramach jednobudynkowych
nieruchomości. Z tego wysiłku garstki spółdzielców,
skorzystało już ponad 2 000
członków SM.
W podobnym duchu, oznaczającym
niezrozumienie
istoty własności, wypowiedział się radny Rachwald,
dla którego podział wielkiej
aglomeracji na jednobudynkowe nieruchomości (zgodnie z przepisami ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych) to „pokawałkowanie”
na drobne cząstki.
Były członek RN Z. Rachwald
najprawdopodobniej nie przyswoił sobie
dokładnie przepisów i nie
rozumie , że to „pokawałkowanie” molochów tworzonych przez zarządy spółdzielni
mieszkaniowych
miało na celu powiązanie
spółdzielcy z własnością
jego lokalu i zapewnienie
mu możliwości bezpośredniego i realnego wpływania
na bieg spraw związanych z
tą własnością.

SFRUSTROWANI
CZY ODWAŻNI?

We wspomnianym biuletynie „Nasze Sprawy”, w
artykule „Twój głos jest naprawdę ważny!” były sekretarz RN Jerzy Hoppe określa
niektórych kandydatów do
Rady Nadzorczej jako ludzi
sfrustrowanych i nieszczęśliwych. Kto jak kto, ale pan
Hoppe jako były nauczyciel
powinien wiedzieć, że człowiek sfrustrowany, nieszczęśliwy nie jest w stanie podjąć jakiegokolwiek działania,
zwłaszcza, jeżeli latami narażony jest na ataki.
Ci, którzy dobrowolnie
podjęli się zmagań z Zarządem SM „Janowo” o przestrzeganie praw członków,
mają satysfakcję, że uchronili
spółdzielców przed bezsensownym uwłaszczeniem się.

ODRZUCONE PROJEKTY

Grupa członków spółdzielni złożyła na Walne
Zgromadzenie w kwietniu
2011 r. 24 projekty uchwał,
z których Zarząd SM „Janowo” odrzucił bezprawnie 23.
W projektach tych wnioskodawcy ujęli wiele kwestii
dotyczących
działalności
spółdzielni,
konieczności
zmian statutu.
Projekty uchwał spełniały
wymogi określone w ustawach spółdzielczych oraz
statucie SM, a więc obowiązkiem Zarządu było poddać te
projekty pod głosowanie.
Odrzucając je, Zarząd
SM
„Janowo”
postąpił
wbrew przepisom i postawił
się ponad prawem.

WAŻNE PYTANIA

Członkowie SM, kandydujący w niewielkiej grupie
do Rady Nadzorczej, podczas zgromadzenia zadawali m.in. następujące pytania:
Dlaczego w materiałach
przygotowanych na WZ nie
wyszczególniono
rocznej
kwoty wynagrodzenia dla
trojga członków Zarządu
Spółdzielni ?

Dlaczego nie podano
kwoty rocznego wynagrodzenia dla członków Rady
Nadzorczej? (wnioskowano
obniżenie diet dla członków
RN, obecnie zbyt wygórowanych; dieta przewodniczącego wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia
za pracę)?
Dlaczego w statucie zawarty jest bezprawny i niebezpieczny dla spółdzielców
zapis o treści „inne zobowiązania”?
Dlaczego
członkowie
spółdzielni nie mają dostępu do opłaconego przez siebie dwutygodnika „Nasze
sprawy”, a dostęp do niego
mają tylko wybrane osoby?
Dlaczego nie organizuje
się jednego Walnego Zgromadzenia, lecz dzieli się je
na części, zwłaszcza, że frekwencja od trzech lat jest
znana (niewielka)?
Dlaczego kwota funduszu remontowego nie jest
wyszczególniona w „wykazie opłat czynszowych”, lecz
jest włączona do pozycji
„eksploatacja”?
Dlaczego członkowie rodziny członka spółdzielni,
mieszkający z nim w spółdzielczych lokalach, nie
mogą brać udziału w Walnym Zgromadzeniu z prawem do wypowiedzi lecz bez
prawa głosowania?
Dlaczego w SM „Janowo” pobierana jest wysoka
opłata za kserowanie dokumentów dla spółdzielców (1 zł + 23% VAT za
druk A-4)?
Dlaczego zarząd Spółdzielni nie dopuszcza do
wprowadzenia do statutu
zapisu o tajnym głosowaniu
nad absolutorium dla członków Zarządu?
Dlaczego w statucie jest
bezprawny zapis o wyborze
przez spółdzielnię notariusza przy przekształceniu
praw do lokali w odrębną
własność?
BN.

Zgromadzenie czy farsa?

- Jestem zbulwersowany przebiegiem Walnego Zgromadzenia SM „Janowo” – mówi Janusz Lewicki, który
kandydował do Rady Nadzorczej SM. – Oburza mnie nieuczciwa propaganda, prowadzona przez Zarząd spółdzielni w „Naszych Sprawach”, w dodatku za nasze wspólne
pieniądze. Nie rozumiem, dlaczego rozbija się zgromadzenie na kilka części, zwłaszcza, że frekwencja jest mała.
Przecież można wynająć salę MOSiR z pożytkiem dla
spółdzielców i dla obrad, które byłyby z pewnością bardziej konstruktywne, a wybory sprawiedliwe. Nie rozumiem też, dlaczego w obradach nie mogą uczestniczyć
członkowie naszych rodzin? To wszystko zniechęca ludzi
do udziału w zgromadzeniu, które przypomina farsę.

Poseł PJN w Rumi

Program rodzinny i wybory

Paweł Poncyljusz, poseł ugrupowania Polska Jest Najważniejsza, był kolejnym politykiem, który zawitał do naszego miasta (niedawno pisaliśmy o spotkaniu z europosłem
J. Kurskim). Powodem wizyty było m.in.
powstanie w Rumi i powiecie struktur PJN,
które zorganizowały w sali restauracji „Falko” spotkanie posła z mieszkańcami.
Paweł Poncyljusz mówił
o zarejestrowaniu w marcu
br. stowarzyszenia „Polska
Jest Najważniejsza” oraz o
przygotowaniach do tegorocznych wyborów parlamentarnych.
- Jesteśmy najmniejszym klubem w Sejmie,
ale podczas głosowania w
sprawach spornych, wiele
zależy od naszych głosów –
powiedział poseł PJN.
Ponieważ do prawdopodobnego terminu październikowych wyborów pozostało jeszcze kilka miesięcy,
a poparcie dla PJN rośnie
przeciętnie o 1 procent w
ciągu miesiąca, działacze tej
partii liczą ostatecznie na
ok. 11-procentowe poparcie.
- Jestem zadowolony, że
w strukturach PJN na Pomorzu działa już ponad sto
osób, a działalność ta równomiernie się rozwija, mimo
że polityka w naszym kraju skupia się wokół dwóch
głównych partii – stwierdził
Paweł Poncyljusz, który mówił również sporo o programie rodzinnym PJN.
- Problemy demograficzne będą się mściły za kilkadziesiąt lat. Aby ułatwić
młodym ludziom utrzymanie licznej rodziny, proponujemy dodatek w wysokości 400 zł miesięcznie na
każde dziecko – wyjaśniał
poseł PJN. – Potrzebne są
nie tylko pieniądze, ale inne

rozwiązania , takie jak ułatwienie matkom powrotu do
pracy, najlepiej na pół etatu.
Mówiąc o gospodarce,
poseł podkreślił, że przedsiębiorcy są naszym dobrem narodowym, o które
trzeba szczególnie dbać. P.
Poncyljusz podkreślił, że
program PJN opiera się
na trzech filarach. Są to:
wolność gospodarcza, czyli
proste podatki i minimum
formalności, po drugie pomoc rodzinom i promocja
wielodzietności, a po trzecie
pomoc ludziom młodym –
absolwentom szkół i uczelni w uzyskaniu pracy.
Radny Jan Klawiter zarzucił posłowi PJN, że jego
ugrupowanie (co wynika z
wypowiedzi Joanny Kluzik-Rostowskiej)
popiera
wprowadzenie zakazu stosowania kar cielesnych rodziców wobec dzieci. Radny
powiatowy nazwał to niedopuszczalną ingerencją w
sprawy rodziny. Poseł Poncyljusz przypomniał, że w
niektórych rodzinach dzieci
są katowane tylko dlatego,
że płaczą. Trudno nie ingerować i nie interweniować
wobec takich incydentów,
prowadzących do tragedii.
Poseł odpowiadał na
szczegółowe pytania słuchaczy, dotyczące m.in.
spółdzielczości
mieszkaniowej.
AK.

Spotkanie z politykami
W tym miesiącu mieszkańcy Rumi będą mieli okazję
spotkać się z politykami Sojuszu Lewicy Demokratycznej: prof. Longinem Pastusiakiem, Bartoszem Arłukowiczem i Andrzejem Kowalikiem. Spotkanie zaplanowano w sali hotelu-restauracji „Falko” w Rumi 23 maja o
godz. 17.00, a jego tematem będą bieżące wydarzenia
społeczno-polityczne i problemy służby zdrowia.

KULTURA
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Wiem, że czeka mnie coś nowego
Z Krzysztofem Rekowskim, pochodzącym z Rumi architektem i reżyserem teatralnym, rozmawia Anna Kuczmarska

Reżyseruje
pan
spektakle w całej Polsce, odnosi pan sukcesy
na festiwalach, z czego możemy być dumni.
Tym bardziej że działalność teatralną rozpoczął
pan w Rumi.
- Owszem, w Dworku
pod Lipami założyłem i prowadziłem Teatr Dwunastu
Braci, a wcześniej w Domu
Kultury „Janowo” Teatr
Chichot. Zespoły te zdobywały nagrody na konkursach i festiwalach - m.in.
ogólnopolską Różę Pierrota
oraz pomorską Bursztynową Maskę.
- Bursztynową Maskę
otrzymał również kilka
lat wcześniej szkolny teatr, w którym pan występował.
- Tak, brałem aktywny udział w pracy kółka
teatralnego, które w rumskim liceum przy ul. Starowiejskiej prowadziła polonistka Małgorzata Stypko
i ten zespół również zdobywał różne nagrody.
- W liceum zetknął się
pan po raz pierwszy z teatrem?
- Z „robieniem teatru”
tak, bo zafascynowanym
widzem byłem wcześniej.
Bawiłem się w szkole podstawowej w teatr podwórkowy, ale to był zdecydowanie rodzaj zabawy… W
nieistniejącej już „czwórce”
(obecnie Gimnazjum nr 2 –

przyp. red.) w wolnym czasie przede wszystkim malowałem i rysowałem pod
okiem plastyczki Krystyny
Pomieczyńskiej, która organizowała wystawy moich
prac w nieistniejącym już
domu kultury przy ul. Sobieskiego.
- I wybrał pan studia
na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
- Tak. Skończyłem architekturę, a jednocześnie organizowałem grupy teatralne w rumskim MDK. Teatr
mnie pochłonął i „uzależnił” i dlatego w 1998 roku
zdecydowałem się zdawać
na reżyserię w Państwowej
Wyższej Szkole Teatralnej
w Krakowie. Tam mogłem
uczyć się u wybitnych twórców m.in. Krystiana Lupy,
Mikołaja
Grabowskiego,
Andrzeja Wajdy i Bogdana
Hussakowskiego, a także Anny Polony czy Jana
Peszka.
- Co pan reżyserował
w ramach pracy dyplomowej?
- To była „Zima pod stołem” Rolanda Topora, która
potem przez dwa lata była
grana w Teatrze Ludowym
w Krakowie. Z tym spektaklem gościliśmy także
we Włoszech. Natomiast
pierwszym
przedstawieniem po studiach była komedia „Zwyczajne szaleństwa”, zrealizowana i grana

do dziś w Teatrze „Wybrzeże” w Gdańsku.
- Z gdańskim teatrem
związał się pan na dłużej.
- To są takie „występy
gościnne”. Obecnie większość reżyserów przyjmuje
propozycje różnych placówek, nie będąc związanymi
na stałe z żadnym teatrem.
Tak jest też w moim przypadku. W Teatrze „Wybrzeże” zrobiłem w sumie trzy
przedstawienia.
- Dwa z nich były prezentowane na gdańskiej
scenie w marcu i kwietniu br. To bardzo różne
spektakle.
- Tak, np. „Szef wszystkich szefów” to komedia,
opowiadająca o mechanizmach manipulacji w firmie, o ludziach, którzy nie
są w stanie udźwignąć odpowiedzialności i wolności
i dobrowolnie poddają się
władzy szefa. Z kolei „Kasia
z Heilbronnu” jest poetycką
opowieścią o poszukiwaniu
miłości. W życiu głównego
bohatera niemal jednocześnie pojawiają się, dwie kobiety, właściwie dwa skrajnie różne modele kobiecości
i życia, i jeszcze w dniu
ślubu nie jest pewien, czego chce…. Ten tekst, mimo
że sprzed dwustu lat, wciąż
fascynuje.
- Polecamy te spektakle
naszym Czytelnikom. Gdzie
pan jeszcze reżyserował?

Rumskie Ugrupowanie Młodych i Aktywnych (RUMiA)
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką
naszego miasta na konferencję

„Młodzi i Aktywni o Rumi”
R.U.M. i A.
Rumskie Ugrupowanie Młodych i Aktywnych

24 maja 2011, godz. 18:00
MDK Rumia, tzw. „Dworek pod Lipami”.

w programie m.in.:
Prezentacja Stowarzyszenia RUMiA - mgr Malwina Stolc
Perspektywy rozwoju systemu drogowego i komunikacji w Rumi
- inż. Rafał Kaźmierczak
Miejsce Rumi w obszarze metropolitalnym - Sławina Klawiter
Pomiędzy referatami przewidziano przerwę na kawę przygotowaną przez młodych i aktywnych.
Po wystąpieniach odbędzie się również dyskusja z udziałem zaproszonych gości.

- W Krakowie, Opolu, Wrocławiu, Poznaniu,
Szczecinie, w Warszawie
- np. w Teatrze Powszechnym, gdzie zrealizowałem
grany od pięciu lat spektakl „Gruba świnia” z Rafałem Królikowskim. Bardzo dobrze pracowało mi
się w Jeleniej Górze, gdzie
przygotowałem spektakle,
wyróżnione na festiwalach
(„Romeo i Julia” w reż. K.
Rekowskiego uznana została w 2006 roku za najlepszą polską inscenizację
szekspirowską, nagrodę w
Łodzi zdobyły „Dialogi o
zwierzętach” – dop. red.).
Nobilitacją było zaproszenie mnie ze spektaklem
„Panny z Wilka” (nagrodzonym na festiwalu sztuki
reżyserskiej w Katowicach)
na Warszawskie Spotkania
Teatralne, gdzie prezentowane są najlepsze inscenizacje. Cenię bardzo pracę
w Laboratorium Dramatu
w Warszawie, promującym
młodych polskich dramatopisarzy. Wszyscy, łącznie
ze znakomitymi aktorami,
takimi jak Krystyna Tkacz,
Dominika Ostałowska czy
Zdzisław Wardejn, gotowi
są tam na eksperymenty.
- Woli pan współczesne dramaty czy klasyczny repertuar?
- Szukam tekstów, które
mnie poruszają - klasyka,
czy współczesność, to sprawa drugorzędna. Chodzi o

to, żeby praca była przygodą, nawet, jeśli jest w
nią wpisane ryzyko niepowodzenia. Takie podejście
pozwala się rozwijać i wymaga ciągłego poznawania
- książek, ludzi, kultur i
różnych tradycji.
- Jest pan ciągle w
drodze...
- Owszem, prowadzę życie
wędrowca, ale dzięki temu
mam poczucie, że wciąż czeka mnie coś nowego, że droga zaprowadzi mnie w różne
ciekawe miejsca.
- A czy na trasie wędrówki pojawia się Rumia? Czy spotyka się

pan tu z przyjaciółmi?
- Oczywiście bywam w
Rumi u mamy, zwłaszcza
w czasie świąt i wakacji,
a także wtedy, kiedy reżyseruję w Gdańsku. Co
ciekawe, przyjaciół z Rumi
łatwiej spotkać w Warszawie, ale co roku w grudniu
z dawną ekipą teatralną z
domu kultury urządzamy
sobie spotkanie wigilijne
w rodzinnym mieście. To
doświadczenie
teatralne
jakoś się w nas wszystkich
odcisnęło, nawet jeśli nie
wszyscy zajmują się teatrem zawodowo.
- Dziękuję za rozmowę.

Rumskie Ugrupowanie Młodych i Aktywnych

Zadbać o przyszłość własną i miasta
Rumskie Ugrupowanie Młodych i Aktywnych, w skrócie
RUMiA, jest grupą
młodych i ambitnych
rumian
podejmujących rozmaite inicjatywy na rzecz swojego
miasta. Spotykają się
regularnie już ponad
pół roku, jednak formalnie jako stowarzyszenie zarejestrowani
są od grudnia 2010.

cji naszego miasta w aglomeracji, wspieranie przedsiębiorczości młodych Rumian,
promowanie idei „Powiat
Grodzki Rumia”, promocja
i wsparcie dla lokalnych talentów, stworzenie centrum
i promocja miasta.

Stowarzyszenie nie ma
jeszcze swojego zarządu wybory mają odbyć się w
maju br.
Więcej informacji o młodych i aktywnych można znaleźć na ich stronie pod adresem
www.mlodzi-rumia.pl

Członkiem RUMiA może
zostać każdy Rumianin, w
wieku od 18-35 lat, któremu
zależy na przyszłości własnej oraz swojego miasta.
Wśród celów stowarzyszenia można znaleźć m.in.: aktywizację życia społecznego
w Rumi, wzmocnienie pozy-
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Pożegnanie absolwentów
W piątek 29 kwietnia w I Liceum Ogólnokształcacym w Rumi
odbyła się uroczystość
pożegnania
tegorocznych absolwentów, czyli
maturzystów.
To już 58 rocznik absolwentów, który ukończył rumską „alma mater”. W tym roku liceum
ukończyło 150 uczniów.
W czasie uroczystego apelu sztandar liceum został
przekazany młodszym rocznikom. Obecni na uroczystości goście oraz dyrektor
I LO w ciepłych słowach
pożegnali absolwentów. Zebrani wysłuchali występów
wokalnych przygotowanych
specjalnie na tą okazję przez
uczniów młodszych klas.
Wręczono dyplomy i nagrody absolwentom najlepszym w nauce, a także
podziękowania osobom najbardziej zaangażowanym
na rzecz społeczności szkoły oraz w działalność artystyczną - głównie teatralną.

Przewodniczący Rady Rodziców Andrzej Murzyński
wręcza nagrody najlepszym absolwentom.
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Zanim wybiorą szkołę

Gimnazjaliści w liceum

Trwa nabór do gimnazjum i szkół ponadpodstawowych.
Te ostatnie organizują dla gimnazjalistów spotkania i imprezy w ramach tzw. dni otwartych. 28 kwietnia Dzień
Otwarty zorganizowano w I LO im. Książąt Pomorskich,
największej szkole średniej w Rumi.
W liceum pojawiły się
zorganizowane
grupy
gimnazjalistów pod opieką nauczycieli. W trzech
następujących po sobie
turach uczestniczyło w sumie ponad 500 uczniów

Przekazanie sztandaru młodszym koleżankom i kolegom.
REKLAMA
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rumskich gimnazjów. Licealiści przygotowali dwa
punkty informacyjne, w
których kandydaci mogli
uzyskać wszelkie wiadomości na temat rekrutacji.
Uczniowie I LO przygoto-

wali również pod kierunkiem nauczycieli ciekawy
program, który został zaprezentowany na hali sportowej. Goście mogli obejrzeć
występy wokalne, ciekawy
film o liceum, interesujący pokaz capoiery oraz
spektakl wystawiony przez
szkolna grupę teatralną „W
rozproszeniu”.
Wysłuchali też najważniejszych informacji o szkole, przedstawionych przez
dyrektora I LO.
- W roku szkolnym
2011/2012 liceum dysponuje 190 miejscami w sześciu
klasach pierwszych – mówi
dyrektor Janusz Wolański. – Cieszymy się, że
zainteresowanie gimnazjalistów naszą placówką jest
bardzo duże.
AK.

MŁODZI ZDOLNI
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Pomysłowi gimnazjaliści

Sukces w Poznaniu

Wędrówka
przez epoki

Fryzura
na medal

Bawiąc, uczyć się - tę umiejętność posiedli uczniowie i nauczyciele w Gimnazjum nr 2 . Pracujący w tej placówce
poloniści zaproponowali uczniom klas
trzecich przegląd epok historycznych
w nietypowej formie.
Gimnazjaliści
stroili
sale, pamiętając o zachowaniu cech charakterystycznych epoki. Przygotowali
albumy, w których zaprezentowali wybitnych myślicieli, artystów, uczonych
danego okresu. Wreszcie, w
formie inscenizacji przygotowali fragmenty utworów,
które powstały w antyku,
średniowieczu, renesansie,
baroku, oświeceniu i romantyzmie.
Najwięcej emocji wzbudziły: pokaz mody oraz prezentacja cech charakterystycznych epoki w dowolnie
wybranej formie. Szczególnie
ta ostatnia konkurencja pozwoliła wykazać się uczniom
talentami wokalnymi, komediowymi czy poetyckimi.
Publiczność żywo reagowała
na popisy aktorskie swoich
rówieśników, świetnie się
przy tym bawiąc.

Uczestnicy projektu prezentowali zbliżony poziom.
Po burzliwej naradzie,
komisja w składzie Cecylia Ratajczak, Dorota
Olszewska-Brandt i ks.
Michał Kollek zadecydowała, że palma pierwszeństwa należy się klasie III e,
która przybliżyła uczniom
renesans i najlepiej oddała
klimat tej epoki. Zwycięska
drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom i tort.
Kolejne miejsca zajęły
klasy: III a (antyk), III c
(średniowiecze), III m (romantyzm), III d (oświecenie), III b (barok). Wszyscy
otrzymali dyplomy i słodycze. Widzom natomiast
pozostaną w pamięci brawurowe wykonania fragmentów ,,Pana Tadeusza”,
czy ,,Krzyżaków”.
Dorota Kuchta

Na zdjęciach: uczniowie zwycięskiej klasy III e (u góry) oraz gimnazjaliści z III a
(drugie miejsce) w strojach z epoki.

Dwie wystawy

Nagroda Burmistrza Rumi
dla uzdolnionej tenisistki

Młodzi malują

Magda wygrywa

Dwie
wystawy
plastyczne młodych
twórców odbędą się
w rumskim Dworku
pod Lipami w tym
miesiącu.
12 maja (czwartek) o
godz. 18.00 w Dworku pod
Lipami przy ul. Mickiewicza 19 zaplanowano wernisaż wystawy plastycznej
dzieci z sekcji plastycznej
MDK. Będą to prace najmłodszych artystów w wieku 6-12 lat.
Wystawa prac starszych
uczestników sekcji plastycznej (w wieku 12-20
lat) zostanie otwarta dwa
tygodnie później, 26 maja
również o godz. 18.00.
Takie ekspozycje organizowane są co roku i pokazują, że mamy w Rumi
również talenty plastyczne.
Nie raz informowaliśmy
o nagrodach zdobywanych
przez nich w konkursach
ogólnopolskich.

Utalentowana nastolatka z Rumi odnosi sukces za sukcesem na kortach
tenisowych. 17-letnia Magdalena Stencel, zawodniczka Sopockiego Klubu
Tenisowego, jest wicemistrzynią Polski w singlu i deblu. Laureatka tytułu
Najlepszego Sportowca Rumi w 2009
roku, w kwietniu br. otrzymała Nagrodę Burmistrza Rumi.

Niedawno nagrodzona przez burmistrza Rumi Magdalena Stencel, wcześniej cieszyła się tytułem Najlepszego Sportowca Rumi. Zdjęcie pochodzi z ubiegłorocznej Gali Sportu w hali MOSiR.

Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak nagrodziła Magdalenę Stencel m.in. za tegoroczne osiągnięcia sportowe.
Wspomniane tytuły wicemistrzyni Polski rumianka zdobyła
podczas zawodów we Wrocławiu w lutym 2011 roku oraz w
Bydgoszczy, miesiąc później.
Polski Związek Tenisowy sklasyfikował Magdę Stencel
na drugim miejscu w Polsce w kategorii juniorów do lat 18.
W 2010 roku na tej samej liście kwalifikacyjnej PZT
mieszkanka Rumi i zawodniczka sopockiego klubu zajmowała pierwsze miejsce w kategorii kadetek do lat 16.
Możemy być dumni z sukcesów młodej mieszkanki naszego miasta i życzyć Magdalenie wspaniałej kariery sportowej.
AK.

Mistrzostwa Polski we Fryzjerstwie
Artystycznym, które odbyły się w Poznaniu na początku
kwietnia, przyciągnęły ponad 130
młodych ludzi.
Wśród uczestników i jak się wkrótce okazało laureatów
mistrzostw
znalazł się Mateusz
Jakóbek z Rumi,
który zajął pierwsze
miejsce w kategorii
fryzury kreatywnej.
Gratulujemy
rumianinowi złotego
medalu.

- Trenowała mnie moja
siostra Joanna, która zajęła w ubiegłym roku trzecie
miejsce w Mistrzostwach
Świata w Paryżu – mówi
Mateusz Jakóbek, również
ubiegłoroczny laureat Mistrzostw Polski. Ćwiczyliśmy intensywnie, codziennie po kilka godzin.
Podczas corocznych Mistrzostwa Polski odbywają
się także targi fryzjerskie,
różne seminaria oraz pokazy szkoleniowe, na których
pokazywane są najnowsze
trendy we fryzjerstwie.
Dlatego udział w takiej imprezie to dla uczestników
ciekawe i pouczające doświadczenie.
Utalentowane rodzeństwo Jakóbek (ich mama
Krystyna jest również fryzjerką i właścicielką salonu w Janowie) przygotowuje się już do udziału w
Mistrzostw Europy, które
odbędą się w Dublinie w
Irlandii.
baj.
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Harcerze i wolontariusze zbierali żywność

Sto paczek na święta
Harcerze z rumskiego Hufca ZHP przeprowadzili w
kwietniu br. wielkanocną zbiórkę żywności na ternie Rumi
i Redy, w sklepach i marketach spożywczych. W akcji obok
harcerzy brali udział wolontariusze z I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi oraz Pomorskiego Banku Żywności.
W ramach akcji zebrano prawie tonę żywności,
z czego rumscy harcerze
sporządzili 100 paczek dla
najbardziej potrzebujących
mieszkańców. Były to paczki żywnościowe, przekazane rodzinom przed Świętami Wielkanocnymi.
Wszystkim
,
którzy
wkładali do koszy wolontariuszy artykuły żywnościowe należą się serdeczne
podziękowania za ten dar
serca.

Świąteczna inicjatywa
harcerzy nie skończyła się
na tej akcji. W przeddzień
święta, czyli w Wielką Sobotę, w Domu Harcerza
przy ul. Włókienniczej
w Rumi zorganizowano
Śniadanie
Wielkanocne
dla osób ubogich, bezdomnych i samotnych. W spotkaniu wzięło udział 50
osób.
Tradycyjnym
jajkiem
podzielili się z zaproszonymi
mieszkańcami

Ciekawy Rajd Hufca ZHP Rumia

Pytania z historii
i spacer po linie

miasta
przedstawiciele
władz Rumi oraz instytucji samorządowych, które
wspierają harcerzy.
Na stołach był tradycyjny barszcz biały, szynki i wędliny, jaja wielkanocne i ciasta. Panowała
bardzo miła atmosfera, a
śniadanie poprzedziła modlitwa i błogosławieństwo,
którego udzielił zaproszony ksiądz.
Aleksandra Piotrowska

Około stu harcerzy i
instruktorów uczestniczyło w
tradycyjnym
Rajdzie Hufca ZHP Rumia. Tegoroczny rajd
odbywał się w dniach
16-17 kwietnia na trasie
Reda-Rumia i jak zawsze dostarczył uczestnikom wielu wspaniałych wrażeń.
Trzeba było nie tylko
pokonać pieszo wytyczoną
trasę, ale również sprostać
wielu niełatwym zadaniom,
które czekały na uczestników w poszczególnych
punktach kontrolnych.
Jednym, z zadań był
quiz z historii, innym -

OGŁOSZENIA DROBNE

Wynajmę umeblowane mieszkanie w domku przy ul. Konopnickiej w Rumi.
W mieszkaniu znajduje się kuchnia, łazienka, 2 przedpokoje, duży pokój i taras.
Cena 800 zł, kaucja 1000 zł. Kontakt pod nr tel.: 58 671-02-54.
***
Wynajmę 2-pokojowe umeblowane mieszkanie, 35m kw., w 4-piętrowym
budynku, w centrum Rumi. Mieszkanie jest po generalnym remoncie. Cena
1000 zł (brutto) + opłaty.
Kontakt 695-851-844 lub 58 738-90-60.
***
Zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem. Posiadam doświadczenie.
Tel. kom.: 662-00-65-79.
***
Student informatyki udziela korepetycji z informatyki. Tel. kom.: 513 175 252
Ogłoszenia drobne od indywidualnych osób zamieszczamy bezpłatnie. Wystarczy przysłać treść ogłoszenia e-mailem na adres redakcja@gazetarumska.pl
lub zadzwonić pod numer 58 710 69 11
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przeprawa przez rzekę
mostem linowym. Harcerze musieli wykazać się
umiejętnością rozpalania
ogniska, a także pływania
łódkami po stawie w parku
miejskim w Rumi. Atrakcją dla uczestników był z
pewnością pokaz strażacki
w Redzie.
Podczas rajdu harcerze
usypali z kamieni kopiec u
podnóża Góry Markowca,
tzw. Trzech Bukach i nadali mu nazwę Kopiec Ducha
Puszczy.
Niektórzy z młodych instruktorów złożyli Zobowiązanie Instruktorskie.
A. Piotrowska

SPORT MŁODZIEŻOWY
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W szkółce SAPA w Janowie
nie brakuje zdolnych piłkarzy

Nadzieje futbolu
Młodzi
zawodnicy
ze Szkółki Piłkarskiej
SAPA w Rumi odnoszą sportowe sukcesy.
Na halowym turnieju
„Nadzieje
Polskiego
Futbolu” w Luzinie zespół SAPA Rumia wgrał
kolejno w drużynami:
KS Luzino, Gedania
Gdańsk, Orlik Sopot,
przegrywając z Lechią
Gdańsk, Arka Gdynia i
(w rzutach karnych dogrywce) z Chemikiem
Bydgoszcz. Młodzi rumianie zajęli czwarte
miejsce w turnieju, który stał na bardzo wysokim poziomie.
W turnieju w Luzinie
zagrali: Konrad Rakowski,
Michał Reclaf,
Konrad
Sienkiewicz, Patryk Dydymski, Miłosz Chojnacki,
Damian Maj, Filip Tuszyński (kapitan zespołu),
Franek Kowalczyk (8-letni, najmłodszy zawodnik),
Adam Wiśniewski, Mikołaj
Hinza, Przemek Sing.
Niedawno w Redzie odbył się kolejny turniej piłki
nożnej dla najmłodszych
zawodników, czyli 8-latków. Zespół SAPA Rumia
uzyskał bardzo dobry wyniki, przegrywając tylko
jeden mecz i wygrywają
aż pięć pojedynków, m.in.
z Arką Gdynia 3:1 i z Bałtykiem Gdynia 3:0. Co ciekawe, w rumskim zespole
zagrały dwie dziewczynki –
jedyne na turnieju. Odważne zawodniczki to siostry,
Klaudia i Sandra Czuryło.
Ich 5-letni brat Krystian
również wziął udział w roz-

grywkach i był ich najmłodszym uczestnikiem. Wyróżniającym się piłkarzem był
inny rumiani – Kacper Hebel, a najlepszym strzelcem
okazał się Franek Kowalczyk, który w Redzie zdobył
aż 6 bramek.
Franek jest uczniem
Podstawowej Szkoły Ekologicznej w Rumi , bardzo
lubi piłkę nożną, jest fanem
klubu w Barcelonie, a mimo
młodego wieku uczestniczył
już w wielu turniejach,
m.in. w Holandii.
Dodajmy, że chłopcy z
roczników 1996/97 zagrali
też w turnieju piłkarskim
w Mostach, zajmując tam
drugie miejsce. Z kolei na
zawodach w Starzynie Klub
SAPA Rumia uplasował się
na trzecim miejscu, a na
boisku wyróżnili się: Bartek Kreft (najlepszy strzelec), Oskar Skowera (najlepszy bramkarz) i Konrad
Sienkiewicz
(najmłodszy
zawodnik).
Dobre miejsca, zajmowane przez tę drużynę świadczą o postępach dzieci, trenujących po kierunkiem
Jarosława Sapińskiego. Na
razie są to przede wszystkim chłopcy (choć nie tylko), ale trener zaprasza do
szkółki również dziewczęta,
zainteresowane piłką i w
ogóle sportem.
Zajęcia klubu SAPA
Janowo odbywają się
na boisku Orlika przy
SP nr 9, od poniedziałku do piątku w godz.
17.00-18.30. Dodatkowe
informacje pod nr tel.:
696-61-65-03

Sakura wśród najlepszych klubów

Karatecy z Rumi na podium
W kwietniu br. Klub Sportowy Karate SAKURA uczestniczył w VI turnieju Kamikaze Cup o
Puchar Dyrektora Netto w Stargardzie Szczecińskim. Młodzi zawodnicy jak zwykle wrócili z
turnieju z medalami.
W zawodach startowało 196 zawodników z 12 klubów z siedmiu województw.
Rumski klub reprezentowało 9 karateków, którzy
zdobyli cztery medale: 2 złote, 1 srebrny i 1 brązowy.
Poza
pamiątkowymi
medalami i pucharami, rumianie otrzymali nagrody
rzeczowe w postaci kimon.
Na wyróżnienie zasługują
nasi najmłodsi zawodnicy
Grzegorz Kula i Jakub
Glowienke.
Umiejętności
zawodników Klubu SAKURA w
Rumi będziemy mogli zo-

baczyć w hali MOSiR przy
ul. Mickiewicza w sobotę
14 maja w godz. 9.00-18.00,
gdzie odbędzie się Puchar
Pomorza w Karate.
Złote medale otrzymali:
Krystian Andrzejewski
– kumite open chłopców
10-11 lat
Mateusz Rybicki – kumite open chłopców 12-13 lat
Srebrny medal: zdobyła
Karolina Osińska – kata
dziewcząt 10-11 lat
Brązowy medal dostał:
Krystian Andrzejewski
– kata chłopców 10-11 lat.

Krystian Andrzejewski z Rumi na najwyższym podium w Stargardzie.

REKLAMA

Na zdjęciu grupa rumskich karateków z klubu SAKURA i jeden z trenerów, Adam Dominik.

REKLAMUJ SIĘ W

GAZECIE
RUMSKIEJ

Oferujemy niskie ceny i rabaty
Szczegółowe informacje:
www.gazetarumska.pl
Kontakt:
58 710-96-11, 606-629-454
redakcja@gazetarumska.pl

XVI Puchar Bałtyku w Biegu na Orientację
i Klubowe Mistrzostwa Polski
W dniach 20–22 maja 2011 r. w Wejherowie i w Wejherowo-Kąpino odbędzie się XVI Puchar Bałtyku w
biegu na orientację – 3- dniowe zawody międzynarodowe oraz Klubowe Mistrzostwa Polski – I runda.
Organizatorem imprezy jest UKS „Siódemka” Rumia.
W imprezie weźmie udział ok. 700 zawodników, m.in. ze
Szwecji, Niemiec, Norwegii, Rosji, Anglii i Polski.
W Pucharze Bałtyku może wziąć udział każdy, kto chce
spróbować swoich sił w biegu na orientację, bez względu na
wiek i poziom kondycji fizycznej. Przewidziane są także trasy dla dzieci wraz z rodzicami oraz trasy łatwe dla początkujących – OPEN. Organizator gwarantuje miłą atmosferę
i niezapomniane wrażenia. Zawody są przeprowadzane z
zastosowaniem komputerowej obsługi i systemu Sport Ident.
Szczegółowe informacje o zawodach można znaleźć na stronie internetowej Pucharu Bałtyku: www.balticcup.org.pl .

15

SPORT

Gazeta Rumska, nr 5 (80), maj 2011

Orkana Rumia SSA.

Siatkarki trenują z Piotrem Sobolewskim

Zmienne szczęście i forma Jerzy Skrobecki zawieszony
Dużym zaskoczeniem była decyzja Zarządu Towarzystwa Przyjaciół
Siatkówki w Rumi o zawieszeniu trenera drużyny SandecoEC Wybrzeże TPS Rumia, Jerzego Skrobeckiego. Decyzja tym bardziej zaskakująca, że podjęta w trakcie sezonu.

Niestabilną dyspozycję zaprezentowali
w
kwietniu i na początku maja piłkarze Orkana Rumia SSA. Niespodziewana porażka w Kartuzach i
remis z Chemikiem Police pozostawiają im praktycznie walkę tylko o trzecie miejsce w tabeli.
Po bezbramkowym meczu w Bytowie na boisku
lidera i zwycięstwie 1:0
z silną ekipą z Barlinka
wydawało się, że pogoń
za pierwszymi dwoma zespołami ligi jest możliwa.
Bardzo dobrze w obu spotkaniach zaprezentował się
Bartosz Szweda, zdobywca
jedynego gola w meczu z
Barlinkiem. Nadzieję mocno przekreśliła jednak porażka tuż przed świętami
Wielkanocy. W Kartuzach
Orkan uległ 1:2 Cartusii,
a gospodarze obie bramki
zdobyli z rzutów karnych.
- Wielka szkoda, że ten
mecz zakończył się naszą
porażką, bo gospodarze do
momentu strzelenie pierwszej bramki, a więc 53 minuty nie oddali strzału i
nie byli w naszym polu karnym – komentuje Tomasz
Miks, dyrektor sportowy
Orkana Rumia SSA. – Pretensje możemy mieć jednak

16

tylko do siebie, bo to było
słabe spotkanie w naszym
wykonaniu.
Następnie
podopiecznych Jarosława Kotasa czekały dwa spotkania przed
własną publicznością. Po
świetnych
zmianach i
bramkach w końcówce meczu w wykonaniu Adriana
Stępnia i Rolanda Kazubowskiego, zwyciężyli 2:1
Energetyka Gryfino.
- Możemy cieszyć się z
tego, że przegrywając odwróciliśmy losy meczu –
powiedział na pomeczowej
konferencji prasowej Daniel Dubicki, drugi szkoleniowiec Orkana. – Zawodnicy wchodzący z ławki
pokazali charakter.
Jednak 3 maja w potyczce z Chemikiem Police
ta sztuka już się nie udała
i pojedynek zakończył się
remisem 1:1, a gdyby nie
świetna postawa Kamila
Biecke w bramce rumian,

mogło nie skończyć się nawet remisem.
W efekcie po 23 kolejkach Orkan z 37 pkt. na
koncie zajmuje 3. lokatę i
do drugiego zespołu Błękitnych Stargard Szczeciński
traci już 10 pkt., a do lidera
z Bytowa aż 15 pkt.
Musimy zrobić wszystko
co w naszej mocy by wygrać
wszystkie spotkania do
końca rozgrywek i zobaczymy w jakim miejscu będziemy – mówi Tomasz Miks
– Za naszą nienajlepszą postawę możemy tylko przeprosić kibiców, ale rozgrywki jeszcze trwają i mamy
nadzieję, że zdążymy się
zrehabilitować. Cały czas
prowadzimy też rozmowy z
potencjalnymi sponsorami
strategicznymi klubu, już z
myślą o przyszłym sezonie.
Już 8 maja na Orkana czeka kolejne trudne
spotkanie w Kościerzynie
z Kaszubią, a w środę 11
maja początek zmagań o
Regionalny Puchar Polski i
mecz w Lęborku z Pogonią.
Natomiast najbliższy ligowy mecz w Rumi 14 maja o
godz. 15 z Regą Trzebiatów.

Krótki komunikat na
oficjalnej stronie internetowej klubu brzmi: „Z powodu braku oczekiwanych
wyników sportowych Zarząd Klubu TPS Rumia w
dniu 19.04.2011 zawiesił w
funkcji pierwszego trenera Pana Jerzego Skrobeckiego. Funkcje pierwszego
trenera drużyny od dnia
dzisiejszego będzie pełnił
dotychczasowy drugi trener
drużyny - Pan Piotr Sobolewski”.
Piotr Sobolewski był
dotąd asystentem trenera
Jerzego Skrobeckiego, który jest również wiceprezesem klubu TPS. Zmiana na
stanowisku trenera nastąpiła po pierwszym meczu
barażowym o utrzymanie
się rumskiego zespołu w
PlusLidze Kobiet. Chodziło o słabe wyniki drużyny,
która nie wygrała żadnego
meczu w rozgrywkach PlusLigi, chociaż w mediach
pojawiła się niepotwierdzo-

Porażka TPS

Trwają
baraże
Zawodniczki Sandeco
EC Wybrzeże TPS Rumia
walczą o utrzymanie się
w PlusLidze Kobiet. Siatkarki TPS rozgrywają serie meczów barażowych z
AZS Białystok. Część potyczek odbywa się w Białymstoku, niektóre natomiast w Rumi, gdzie w
sobotę 30 kwietnia mogliśmy oglądać drugi mecz w
ramach play-out.
Niestety, nasze siatkarki przegrały z AZS
Białystok 2:3. Mimo to
mecz był bardzo emocjonujący. Rumianki podjęły
ambitną walkę, wygrywając dwa sety (zwłaszcza
trzeci set należał do rumskiej drużyny).
W najbliższy weekend,
7 i 8 maja, Sandeco EC
Wybrzeże TPS Rumia zagra na wyjeździe – w Białymstoku.

Jerzy Skrobecki został zawieszony w obowiązkach
trenera rumskiej drużyny siatkarek.

na wiadomość że na zawieszenie trenera wpływ miały
same zawodniczki, które
skarżyły się na metody treningowe J. Skrobeckiego.
Niestety, w ostatnich
dniach nie udało nam się
skontaktować ani z zawieszonym trenerem siatkarek
ani z prezesem Zarządu TPS,
Leszkiem Staszyńskim.

Zapytany o opinię na ten
temat dyrektor Miejskiego
Ośrodka Sporu i Rekreacji,
Jan Nowicki stwierdził,
że TPS jest niezależnym
Stowarzyszeniem, a jego
zarząd podejmuje autonomiczne decyzje, dotyczące
m.in. szkoleniowców drużyny.
AK.

REKLAMA

www.Tani-Fotograf.pl

Tel.: 502 178 344

