BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK

Gimnastyczki w Rumi

Dziewiąty międzynarodowy turniej w
gimnastyce artystycznej - Baltic Rhythmic
Gymnastic Cup odbędzie się w Rumi już w
najbliższy weekend, 4 i 5 czerwca.
Każdy może bezpłatnie (wstęp wolny!) uczestniczyć w tym
wielkim wydarzeniu sportowym, a jednocześnie w pokazie
talentu, wdzięku i urody gimnastyczek z całego świata.
Wystarczy wybrać się w sobotę lub niedzielę do hali
MOSiR w Rumi. W sobotę turniej będzie trwał do późnych godzin wieczornych (co najmniej do godz. 20.00), a w
niedzielę do godz. 18.00. Dokładny program znajduje się
na stronie internetowej MOSiR.

www.gazetarumska.pl
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Szansa na zmianę projektu Towarowa-Cegielniana

Jest przełom
Najpierw deklaracja burmistrza Rumi i zlecenie badań natężenia ruchu, potem zgoda Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku na wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych - wszystko
to ucieszyło mieszkańców ul. Towarowej, Cegielnianej
i sąsiednich dróg. Pojawiła się szansa na postulowane przez nich poprawki projektu największej realizowanej obecnie inwestycji drogowej. Na Politechnice
Gdańskiej projektanci pracują nad zmianami, które
zostaną przedłożone prezesowi Głównego Urzędu Zamówień Publicznych. To od jego decyzji zależeć będzie
ostateczne rozwiązanie problemu.

Kilkakrotnie informowaliśmy Czytelników o
budowie drogi Towarowej
i Cegielnianej, będącej
częścią nowego połączenia Rumi z Redą. Wokół
rozpoczętej jesienią ub.
roku inwestycji pojawiło się wiele kontrowersji.
Mieszkańcy Zagórza od
kilku miesięcy starają się
przekonać inwestorów, że
projekt wymaga korekty,

ponieważ planowane rozwiązania komunikacyjne
bardzo utrudnią im życie.
Zwłaszcza, że z powodu
oszczędności, w Rumi zrezygnowano z budowy tunelu pod torami w ciągu
ul. Hodowlanej.
Przejazdy podziemne
powstaną tylko w Redzie.
Jeden z nich umożliwi dojazd do krajowej „szóstki”
i połączenie z Wejhero-

wem. Właśnie w tamtym rejonie skupiają się
obecnie prace budowlane, prowadzone przez
firmę Skanska.
Jest jeszcze czas, aby
na rumskim odcinku inwestycji, a dokładnie na
styku ul. Towarowej z ul.
Sobieskiego, wprowadzić
korzystne zmiany.

Życząc Państwu udanych i pełnych wrażeń
wakacji informujemy,
że z naszymi Czytelnikami spotkamy się ponownie w sierpniu tego
roku.
Kolejne wydanie
„Gazety Rumskiej” zaplanowaliśmy po małej
wakacyjnej przerwie,
dlatego w lipcu gazeta
nie pojawi się w kioskach i sklepach.
O dokładnym terminie sierpniowego
wydania pisma poinformujemy na stronie internetowej:
www.gazetarumska.pl

DZIŚ W NUMERZE
KONFRONTACJA
Prokuratura
Rejonowa w Tczewie nie
zamierza
wszcząć
śledztwa w sprawie
sprzedaży gminnych
działek w Rumi mimo,
że Najwyższa Izba
Kontroli dopatrzyła
się w tej transakcji naruszenia prawa.
str. 3

OBELISK I DĄB

str. 3

Młodzi i aktywni o swoim mieście
Rumskie
Ugrupowanie Młodych i Aktywnych (R-U-M-i-A)
zorganizowało konferencję, podczas której
młodzi rumianie prezentowali własne zdanie na temat najważniejszych problemów
miasta, choćby takich
jak drogi i komunikacja.

Nic dziwnego, skoro celem ugrupowania jest m.in.
aktywizacja życia społecznego w Rumi, wzmocnienia
pozycji miasta w aglomeracji, budowanie tożsamości
rumskiej oraz wspieranie
przedsiębiorczości .
Chodzi również o promocję miasta, a także o budowę centrum, którego w
Rumi bardzo brakuje.

str. 4

W 91. rocznicę urodzin Karola Wojtyły i z
okazji Jego beatyfikacji, na dziedzińcu kościoła św. Jana z Kęt
ustawiono obelisk z
wizerunkiem błogosławionego.
str. 8

NOWOCZESNA
PRALNIA
W centrum handlowym Galeria Rumia
powstają nowe sklepy i placówki kulturalne. Wiosną br.
otwarto tam również
nowoczesną pralnię.
str. 9
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Powiatowa strażacka uroczystość w Rumi

Akcja ratunkowa

Śmigłowiec Samochód w prezencie
na osiedlu

Z poślizgiem, bo dzień Św. Floriana przypada 4 maja, ale za to z pompą (choć
nie strażacką), na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi odbyła się
powiatowa uroczystość z okazji Światowego Święta Strażaka. Spotkanie władz
powiatowych i miejskich ze strażakami było okazją do podziękowań i gratulacji, a także wręczenia awansów, odznaczeń i nagród.

Mieszkańcy osiedla Janowo, w rejonie ulic Poznańskiej
i Warszawskiej, z pewnością zdziwili się, gdy w piątkowe
przedpołudnie (27 maja) na placu zabaw między blokami
wylądował śmigłowiec. Widok to niecodzienny i z pewnością atrakcyjny, ale sprawa była poważna. Helikopter
przybył po mężczyznę, którego życie było zagrożone.
Pogotowie ratunkowe zostało powiadomione o podejrzeniu zawału serca u mieszkańca Rumi, a dokładnie tej części janowskiego osiedla. Ponieważ liczyła się każda minuta, do akcji ratowania życia mężczyzny wysłano specjalny
oddział medyczny, który porusza się za pomocą helikoptera. Pacjenta przetransponowano do szpitala.

Fot. Wojciech Hintzke

KRONIKA POLICYJNA
Zatrzymani sprawcy rozboju

Policjanci zatrzymali trzech sprawców rozboju, do
którego doszło w Rumi w miniony czwartek, 26 maja
br. Przed godziną 22.00 przy jednym ze sklepów trzej
zamaskowani młodzi mężczyźni napadli na mężczyznę.
Sprawcy pobili pokrzywdzonego, a następnie ukradli mu
saszetkę z pieniędzmi. Świadek zdarzenia poinformował
o wszystkim policję, która szybko dotarła do sprawców.
Policjanci wraz z strażakami sforsowali siłą drzwi mieszkania, w którym przebywali podejrzani. Na miejscu znaleźli skradzione pieniądze, dwie kominiarki, drewnianą
pałkę, fajkę wodną, dwa papierosy typu skręt, gaz pieprzowy oraz woreczek z białym proszkiem. Wszystkie
rzeczy były poukrywane m.in. w szybie wentylacyjnym.
Funkcjonariusze musieli zburzyć ścianę, aby je wydostać.
Sprawcy zostali przesłuchani, a po usłyszeniu zarzutów
tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Za rozbój grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

Wprawdzie żadna nagroda nie jest wystarczającym podziękowaniem za
trud, poświęcenie i ryzyko
strażaków zawodowych i
ochotników, nie mniej wyróżnienia zawsze dają sporo
satysfakcji. Awanse na wyższe stopnie otrzymali m.in.
komendant
powiatowej
straży pożarnej w Wejherowie - Andrzej Papke oraz
komendant Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rumi
- Jarosław Szreder. Obaj
panowie otrzymali stopień
młodszego brygadiera.
Poza tym awanse otrzymali: Marek Lniski i Marek
Kąkol (kapitan), Sławomir
Kowalski i Mirosław Kuraś (mł. kapitan), Maciej
Kuczera (asp. sztab.), Janusz Słowy (st. ogn.), Marek Kamiński, Michał Milczarek i Dawid Lademann
(st. sekc.), Rafał Breza,
Jan Oreszke, Marek Wolff
iMarcin Zielke (st. strażak).
Brązowe Odznaki „Za
zasługi dla ochrony ppoż”
odebrali: Krzysztof Okoń,
Ireneusz Kosiróg, Andrzej
Kalkowski, Piotr Krzesiak,
Andrzej Grubba, Jarosław
Górski.
Wśród strażaków ochotników i policjantów, wyróżnionych Medalami „Za
zasługi dla pożarnictwa”
znaleźli się reprezentanci
OSP w Rumi: dh Leszek
Zelewski (Złoty Medal), dh

Franciszek Furman, dh
Sławomir Drewniak i dh
Jarosław Dargacz (Srebrne Medale), a także dh
Barbara Szreder (Brązowy
Medal).
Asp. sztab. Krzysztof
Rathenow odebrał nagrodę Pomorskiego Komendanta PSP, natomiast
Sławomir Miotk, Jarosław
Górski, Zbigniew Klejno,
Karol Wojciechowski, Mariusz Lessnau otrzymali
nagrody starosty wejherowskiego.

Druhom
ochotnikom
wręczono Statuetki Św.
Floriana za ofiarną służbę.
Dla rumskich strażaków bardzo ważnym akcentem uroczystości było
przekazanie JR-G nr 2 w
Rumi nowego samochodu
pożarniczego i ratownictwa
wysokościowego z 25-metrowym podnośnikiem .
Samochód, który ma silnik
o mocy 184 kW, posiada
ABS i jest wyposażony w
najnowocześniejszy sprzęt
ratowniczy, poświęcił ks.

Józef Paliwoda, proboszcz
parafii pw. Podniesienia
Krzyża Świętego w Rumi.
Pojazd kosztował ok. 1
milion złotych, ale złożyło
się na niego kilka instytucji. 475 tys. zł pochodziło z
budżetu państwa, po 100
tys. zł ofiarowały władze
miasta Rumi i powiatu
wejherowskiego, a 320 tys.
zł pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku.
Anna Kuczmarska

Ks. Józef Paliwoda poświęcił nowoczesny samochód pożarniczo-ratowniczy, który
będzie służyć strażakom w Rumi.

Śmierć na drodze

Tragicznie skończył się wypadek, który miał miejsce
15 maja na głównej drodze w Łężycach. Mieszkaniec
Gdyni nie dostosował prędkości do panujących warunków na jezdni, na łuku drogi zjechał na przeciwny pas
jezdni i zderzył się z jadącym z naprzeciwka vw polo. To
auto uderzyło w opla astrę. Kierujący vw polo, 77-letni
mieszkaniec Rumi zginął na miejscu.
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Wśród wyróżnionych Medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” znaleźli się rumscy strażacy: Leszek Zelewski,
Franciszek Furman, Sławomir Drewniak, Jarosław Dargacz i Barbara Szreder.
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Sprawa działek pod stacje NESTE

Projektanci pracują nad nową koncepcją komunikacji

WYDARZENIA

Zapowiada się Mieszkańcy liczą na zmiany
konfrontacja
W poprzednim numerze informowaliśmy
Czytelników o decyzji
Najwyższej Izba Kontroli
Delegatury w Gdańsku,
dotyczącej
kontrowersyjnej sprzedaży działek
gminnych w 2005 roku.
Po kontroli przeprowadzonej przez NIK w
Urzędzie Miasta Rumi
ujawniono fakty, „uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa z art.
296 par. 1 kk przez Elżbietę Rogala-Kończak – Burmistrza Miasta Rumi…”.
Zawiadomienie,
zawierające takie sformułowanie,
NIK przesłał do Prokuratury
Okręgowej w Gdańsku, a ta
instytucja przekazała śledztwo Prokuraturze Rejonowej
w Tczewie. 29 kwietnia br.
wydano tam postanowienie
o odmowie wszczęcia śledztwa wobec stwierdzenia, iż
„…czyn nie zawiera znamion
czynu zabronionego”.
Decyzja sądu pozostaje
w sprzeczności z decyzją
NIK. Wobec tego, jak nas
poinformowała
dyrektor
Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Gdańsku,

Alicja Joanna Szczepaniak:
„w tej sprawie zostaną podjęte - w trybie określonym
w art. 306 kodeksu postępowania karnego – działania
mające na celu zaskarżenie
wydanego postanowienia” .
Zapowiada się interesująca konfrontacja instytucji państwowych. NIK,
łącznie z centralną komisją odwoławczą uznały, że
prawdopodobnie doszło do
złamania prawa, natomiast
Prokuratura Rejonowa w
Wejherowie,
Okręgowa
w Gdańsku i Rejonowa w
Tczewie są innego zdania.
Tymczasem prokurator
okręgowy Jacek Pilch, jak
wcześniej informowaliśmy,
rozważa powództwo o zapłatę na rzecz gminy ze strony
biznesmena z Iławy, który
kupił od miasta działki i
odsprzedał je z zyskiem firmie NESTE pod stację paliw
(miasto straciło na tej transakcji ok. 300 tys. zł).
Pismem z 17 maja br.
sprawa ta została przekazana Prokuraturze Okręgowej w Elblągu z racji miejsca zamieszkania powoda.
AK.

W poszukiwaniu
pracy lub uczelni
Targi Edukacji i Pracy pod hasłem „Zaplanuj
swoja karierę” odbędą się w rumskim Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Janowie, gdzie od niedawna
funkcjonuje Punkt Pośrednictwa Pracy.
Placówka działa w ramach projektu „OHP jako realizator
usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Targi Edukacji i Pracy skierowane będą do osób poszukujących pracy oraz młodzieży, chcącej zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół wyższych, policealnych oraz firm szkoleniowych.
Uczestnicy targów będą mogli uzyskać informacje bezpośrednio od pracodawców, a także skorzystać z porad doradców
zawodowych i lidera klubu pracy. Pomogą oni w ocenie własnych preferencji zawodowych i wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczniowie spotkają się z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy oraz instytucji edukacyjnych
i szkoleniowych, którzy przedstawią możliwości zatrudnienia
oraz podnoszenia kwalifikacji.
Targi „Zaplanuj swoją karierę” odbędą się we wtorek
7 czerwca br. w godzinach 10.00 – 13.00 w ZSO przy ul.
Stoczniowców 6.

Pani senator w Rumi
Koło Prawa i Sprawiedliwości w Rumi serdecznie zaprasza na spotkanie z Senator RP, Dorotą Arciszewską-Mielewczyk, które odbędzie się dnia 6 czerwca (poniedziałek) o
godz. 17.30 w Gimnazjum nr 1 przy ulicy Rodziewiczówny.
Tematem spotkania będzie bieżąca sytuacja polityczna w
kraju oraz działalność Powiernictwa Polskiego.

Przychylne stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Gdańsku wobec propozycji wprowadzenia ruchu wahadłowego pod wiaduktem
na drodze krajowej nr 6 ucieszyła mieszkańców Zagórza, od kilku miesięcy postulujących zmiany w projekcie budowy ul. Cegielnianej i Towarowej. Niestety, ich radość ostudziła wypowiedź starosty wejherowskiego, który nie widzi
możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań w już realizowanej inwestycji z
powodu ustawy o zamówieniach publicznych. Ale szansa nadal istnieje.
Przełom w sprawie budowy ul. Towarowej-Cegielnianej nastąpił pod koniec
kwietnia. Na sesji Rady
Miejskiej burmistrz Elżbieta
Rogala-Kończak
zgodziła się na wystąpienie do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
w Gdańsku z wnioskiem na
wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych.
Chodzi o wprowadzenie
ruchu
dwukierunkowego
na odcinku pod wiaduktem
na ul. Sobieskiego. Dzięki
temu mieszkańcy mogliby
wjeżdżać na „szóstkę” w
rejonie firmy „Bałtykgaz”,
gdzie pierwotnie planowano tylko zjazd z drogi nr
6. Tym samym mieliby dogodne połączenie z centrum
Rumi i resztą miasta, czego
obecnie bardzo im brakuje.
Po
przeprowadzeniu
badań natężenia ruchu i
wniosku burmistrza Rumi,
GDDKiA wyraziła zgodę
na wprowadzenie na tym
odcinku ruchu wahadłowego wzorem rozwiązania
sopockiego (zjazd do Kamiennego Potoku). Jednak
starosta wejherowski Józef Reszke nie daje szans
na wprowadzenie zmian,
ponieważ jego zdaniem naruszyłoby to ustawę o zamówieniach publicznych i
naraziło inwestora na utratę sporych unijnych dotacji.
Powiat wejherowski, który
jest głównym inwestorem
przedsięwzięcia (prowadzonego przez cztery samorządy, w tym Rumię) ,wystąpi
zatem do prezesa Głównego
Urzędu Zamówień Publicznych, który może wyrazić
zgodę na komunikacyjne
poprawki w projekcie.
- Do takiego wniosku
musimy
się
dokładnie
i rzetelnie przygotować
REKLAMA

– informuje Marek Panek, sekretarz powiatu
wejherowskiego. – Dlatego przygotowanie nowych
rozwiązań zleciliśmy projektantom z Politechniki
Gdańskiej, którzy już pracują nad nową koncepcją.
Bierzemy pod uwagę zarówno postulowany przez
mieszkańców Rumi i burmistrz Elżbietę Rogala-Kończak ruch wahadłowy
pod wiaduktem, ale również koncepcję skierowania części ruchu przez ul.
Zbychowską. W przyszłym
tygodniu, razem z dyrektorem Zarządu Dróg, Tadeuszem Nowakiem, wybieram się na Politechnikę
Gdańską, aby zobaczyć na
jakim etapie są wspomniane prace projektowe. Mam
nadzieję, że dobiegają koń-

ca. Wówczas przygotujemy
i złożymy stosowny wniosek w urzędzie zamówień
publicznych.
Jak podkreśla sekretarz
Marek Panek, potrzebna
jest w tym wypadku rozwaga i rzetelność, ponieważ
pochopne działania powodują ryzyko utraty unijnych dotacji.
- Jako powiat ponosimy
odpowiedzialność za realizację tej potrzebnej inwestycji drogowej. Musimy
zadbać o stronę finansową
oraz formalno-prawną, a
także zachowanie wszelkich niezbędnych procedur
w tej sprawie – dodał M.
Panek.
Mieszkańcy
Zagórza
mają nadzieję na pomyślny finał. Proponowane
rozwiązanie to tylko jeden

z postulatów, które przedstawiali (chodziło m.in.
także o przejścia dla pieszych ze światłami i zatoczki autobusowe).
Jest czas na wprowadzenie zmian, ponieważ
inwestycja jest rozłożona
na trzy lata (do 2012), a na
razie wykonawca skupia
się na pracach w Redzie,
w rejonie torów kolejowych
prowadzących na Półwysep
Helski. W tym miejscu powstanie tunel.
Budowa jest prowadzona również w miejscu
połączenia nowej trasy z
drogą krajową nr 6. Z tego
powodu zaplanowano wyłączenie jednego pasa na
„szóstce”, co z kolei spowoduje utrudnienia w ruchu
do końca czerwca br.
Anna Kuczmarska

Prawdopodobnie przejazd pod tym wiaduktem będzie możliwy w obu kierunkach.

Przychodnia Panaceum

Rumia, ul. Katowicka 16
tel.: 58 671-72-10 www.nzozpanaceum.pl

GABINETY PRYWATNE:

NEUROLOG OKULISTA GINEKOLOG
PSYCHOLOG LOGOPEDA
ENDOKRYNOLOG

Szkoła Języków Obcych
ul. Starowiejska 9, Rumia
tel.: 794 299 039 (biuro), 784 489 977
e-mail: biuro@agneslc.pl
www.agneslc.pl
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Nowoczesna biblioteka XXI wieku

Międzynarodowa konferencja
Bibliotekarki z Rumi uczestniczyły w Międzynarodowej Konferencji „Biblioteka Publiczna w XXI wieku”, która odbyła się w
maju w Wejherowie. Były tam zarówno pracownice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi z dyrektor Krystyną Laskowicz, jak i
nauczycielki ze szkolnych bibliotek w naszym mieście.
- Cieszymy się, że dzięki zaproszeniu i uprzejmości organizatorów możemy
uczestniczyć w tym ciekawym wydarzeniu – powiedziała Lucyna Langowska, nauczyciel biblioteki
w Gimnazjum nr 4 przy
ul. Batorego w Rumi. – Jesteśmy otwarci na przedsięwzięcia, bo dzięki nim
możemy wzbogacić wiedze
i zdobyć nowe doświadczenia. Tego typu spotkania
są też inspiracją do przy-

Nauczycielki z Rumi na konferencji w Wejherowie.

gotowania nowych propozycji w naszym środowisku,
zarówno dla uczniów, jak i
nauczycieli.
Oprócz przedstawicielki
Gimnazjum nr 4 w konferencji brały udział nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Zespołu
Szkół Ogólnokształcących.
Rumianki znalazły się w
gronie bibliotekarzy z Pomorza oraz gości z Czech,
Słowacji i Serbii. Zagraniczni uczestnicy spotkania

brali udział w projekcie
„Na Południe”, finansowanym przez Fundusz Wyszehradzki.
Goście wzięli udział w
imprezie plenerowej w wejherowskim parku, gdzie
zorganizowano Dzień Kultury Słowiańskiej. Pośród
wielu atrakcji można tam
było usłyszeć fragmenty
„Pana Tadeusza” w językach: czeskim, słowackim,
serbskim, kaszubskim i
polskim.		
AK.

Spotkanie po latach w Gimnazjum nr 2

Pielęgnują przyjaźń
60 lat temu rozpoczęli
naukę w Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy
Świętojańskiej 11. Cztery
lata później zdali maturę. 29 młodych, zdolnych
ludzi w trudnych latach
pięćdziesiątych
wkraczało śmiało w dorosłe
życie. Niedawno spotkali się w nieco mniejszym
gronie w murach swojej
szkoły.
Pierwsze spotkanie klasy
XI miało miejsce w czerwcu
1985 r. w Gdyni. Natomiast
pierwszy raz od 1955 r. w
swojej szkole w Rumi spotkali się w 2001 r., kiedy
dyrektorem placówki była
pani Barbara Nastały. Choć
rozjechali się po kraju i
świecie, koleżanki i koledzy
utrzymują ze sobą kontakt.

W sobotę 28 maja zebrali
się ponownie, by przywołać
miniony czas. Był z nimi ich
wychowawca, Stefan Kilichowski, do dzisiaj dumny
ze swoich wychowanków za
to, że na wysokim poziomie
zdali w 1955 r. maturę. Również za to, że wielu z nich
ukończyło studia i osiągnęło
sukces w życiu. A szczególnie za to, że pielęgnują młodzieńczą przyjaźń i spotykają się, choć ich grono z roku
na rok uszczupla się.
W
sobotę
stanowili
16-osobową, zgraną grupę,
w której nie zabrakło prof.
Franciszka
Warkusza,
wykładowcy uniwersytetu
toruńskiego Jerzego Krepela, sędziego sądu najwyższego Zbigniewa Strusa,
czy księdza Józefa Sudol-

skiego. Jak dawniej zasiedli
w szkolnych ławkach, a starosta odczytał listę obecności. Przywołali pamięć tych,
którzy już odeszli.
Dalej czują się młodzi duchem, choć schody w obecnym Gimnazjum nr 2 (dawne liceum) zrobiły się jakby
wyższe, a korytarze węższe.
Miniony czas wspominali z
łezką w oku.
By zachować w pamięci
te chwile prowadzą księgę
pamiątkową, którą opiekuje się Kazimierz Ryduchowski. Są w niej zdjęcia
z poprzednich spotkań, pamiątkowe wpisy
i najważniejsze – adresy i numery telefonów kontaktowych
niezbędne, by przygotować
następny zjazd absolwentów.
Dorota Kuchta

Po latach dawni uczniowie znów zasiedli w szkolnych ławkach. Na pierwszym
ksiądz Józef Sudolski.

REKLAMA

www.Tani-Fotograf.pl

Tel.: 502 178 344
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Kazimierz Ryduchowski podpisuje dedykację, która zostanie dołączona do książki-prezentu dla wychowawcy Stefana Kilichowskiego.
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Dyskutowali o komunikacji, metropolii i innych ważnych sprawach

WYDARZENIA

Młodzi i aktywni rumianie
Jak widzą Rumię jej młodzi mieszkańcy, co chcieliby
zmienić w mieście i jakie są ich zdaniem najważniejsze problemy do rozwiązania? Dyskutowano o tym 24 maja w sali
I LO w Rumi, gdzie odbyła się Konferencja „Młodzi i Aktywni o Rumi”, zorganizowana przez Rumskie Ugrupowanie Młodych i Aktywnych (R-U-M-i-A).
Jeden z poruszonych tematów brzmiał „Perspektywy rozwoju systemu drogowego i komunikacji w
Rumi”. Inż. Rafał Kaźmierczak, wiceprezes wspomnianego stowarzyszenia, zaprezentował dane statystyczne,
pochodzące z
Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad. Wynika z nich
m.in., że przebiegająca przez
Rumię droga krajowa nr 6
jest najbardziej obciążoną
trasą w województwie pomorskim, za równo w okresie letnim jak i poza nim.

Więcej wiaduktów i tuneli

Rumia, przecięta torami kolejowymi, potrzebuje
większej ilości wiaduktów i
tuneli drogowych pozwalających przemieścić się z jednej strony miasta na drugą.
Aby obniżyć natężenia
ruchu na skrzyżowaniach
ul. Sobieskiego i ul. Sabata oraz ul. Sobieskiego z
ul. Grunwaldzką, zdaniem
Rafała Kaźmierczaka konieczna jest budowa wiaduktu drogowego w ciągu
ul. Gdańskiej. Zresztą nie
tylko tam.
Jeśli budowa tunelu w ciągu ul. Hodowlanej
nie jest możliwa, należy
przeanalizować
budowę
wiaduktu nad linią kolejową na wysokości wylotu z
CH Port Rumia – stwierdził na konferencji inż. R.
Kaźmierczak. - Pozwoli to
dużej części mieszkańców
miasta na ominięcie wspomnianych newralgicznych
punktów.
Prelegent zwrócił uwagę
na problem realizowanego
obecnie projektu ul. Towarowej. Złym rozwiązaniem
jest takie połączenie tej
drogi z ul. Sobieskiego, które nie daje mieszkańcom
możliwości szybkiego włączenia się w drogę krajową
nr 6 w kierunku centrum

Zarząd R-U-M-i-A

Sławina Klawiter - prezes
Malwina Stolc - wiceprezes
Rafał Kaźmierczak - wiceprezes
Władysława Walkowska - sekretarz
Krzysztof Lezner - skarbnik

miasta. Tym bardziej, że
należy zmniejszać natężenie ruchu na skrzyżowaniu
ulic Sobieskiego i Sabata.

Nowe połączenia z Gdynią

- Nasze miasto potrzebuje nowych korytarzy drogowych, dzięki którym nie
trzeba będzie korzystać z
centralnej sieci ulic – stwierdził Rafał Kaźmierczak,
przypominając plany budowy Obwodnicy Północnej
Aglomeracji Trójmiejskiej.
-Pomysł jest znakomity jednak koszty tej inwestycji i
fakt, że GDDKiA nie jest
zainteresowana tym budzą
wątpliwość, czy OPAT kiedykolwiek powstanie. Dlatego m.in. niezbędne jest
rozważenie możliwości przepuszczenia ruchu lekkich
samochodów po drodze technicznej, łączącej ul. Dębogórską z ul. Pucką w Gdyni.
Należy też przeanalizować
budowę nowego połączenia
ul. Dębogórskiej z ul. Złotą
w Gdyni Pogórzu, wzdłuż
linii lasu.
Podczas prelekcji na temat komunikacji pokazano
uczestnikom
konferencji,
w jak prosty sposób można
podwyższyć o ok. 20 procent
przepustowość ronda Unii
Europejskiej. Rondo jest
lepszym rozwiązaniem od
poprzedniego skrzyżowani,
ale wymaga modyfikacji.

integrować swoją sieć komunikacyjną z sąsiadami i
zachęcać do korzystania z
niej. Każde dobrze skomunikowane miasto jest atrakcyjne i przyciąga nowych
mieszkańców.

Rumia w metropolii

O roli Rumi w obszarze
metropolitalnym
mówiła
Sławina Klawiter, szefowa stowarzyszenia R-U-M-i-A, przypominając m.in.,
projekt prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza
dotyczący tzw. Gdańskiego
Obszaru Metropolitalnego.
- Nasze Stowarzyszenie
nie uważa się na autorytet
w tej dziedzinie, ale posiłkując się opiniami profesorów, m.in. prof. Huberta
Izdebskiego, prof. Michała Kuleszy, prof. dr hab.
Jana Drwala, prof. dr hab.
Jacka Knopka i innych naukowców stwierdzamy, że
Rumia jest ważną częścią
aglomeracji i powinna być
traktowana jako jeden z
głównych graczy w obsza-

rze metropolitalnym, który
nie jest przecież własnością
ani Prezydenta Gdańska,
ani Gdyni - powiedziała
Sławina Klawiter.

Potrzebna debata

Metropolie są obecnie
wyzwaniem polskiej i europejskiej polityki miejskiej.
W Brukseli trwają prace
nad tym wymiarem Polityki
Spójności 2014 - 2020. Może
to oznaczać nowe możliwości finansowe dla wspólnie
zarządzanych wielkich obszarów miejskich.
- Jako ugrupowanie nawołujemy do debaty miesz-

kańców i samorządowców
na ten temat – apelowała
S. Klawiter. -Prosimy też
naszych pomorskich parlamentarzystów o lobbowanie w sprawie dogodnej dla
nas ustawy metropolitalnej. W naszym Stowarzyszeniu mamy złotą zasadę,
że krytykować należy wtedy, gdy ma się lepszy pomysł. Chcemy, aby Rumia
wyraziła w końcu swoje
zdanie, na temat idealnej
formy współpracy miast i
gmin w ramach przyszłej
metropolii oraz jej miejsca
wśród sąsiadów.

Pomóżmy kotom

Na konferencji wystąpiła
również Marlena Pindras,
reprezentująca Koci Pomorski Dom Tymczasowy.
Przedstawiła uczestnikom
dramatyczną sytuację bezdomnych kotów, które rozmnażają się w niekontrolowany sposób.
Pani Marlena zaapelowała do władz miasta o
pomoc, podobną do tej której udzieliły inne samorządy. Potrzebne są fundusze
na kastrację, budy, środki
niezbędne dla pielęgnacji i
żywność.
AK.

Przydałby się trolejbus

Wiele do życzenia pozostawia również komunikacja zbiorowa. W 2007 r. po
raz pierwszy zaczęto rozmawiać o przedłużeniu linii
trolejbusowej z Gdyni do
dworca w Rumi.
- Wtedy mówiono, że jest
to rozwiązanie drogie i niepotrzebne – powiedział R.
Kaźmierczak. – Uważamy
jednak, że każde nowe połączenie
komunikacyjne,
stanowiące alternatywę dla
SKM i linii autobusowej „R”
oraz 173 (kursującej jedynie co godzinę), jest dobre.
Znaczna część mieszkańców
miasta podróżuje do pracy w kierunku Gdańska,
dlatego Rumia powinna
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SAMORZĄD

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 58 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Rumia, Plac Kaszubski 1
tel. 58 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 58 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 58 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 58 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 58 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 58 621-86-11
lub 801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 58 679-65-00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo,
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel. 58 677-63-00, 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-94-01
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
58 672-44-56
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy w Wejherowie
58 572-70-00, 572-73-00
Przychodnie
NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
58 671-15-11, 671-58-88
NZOZ nr 3 ul. Katowicka 16
58 671-26-66
PMR Panaceum
ul. Katowicka 16
58 671-72-10
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 58-679-69-67
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Radni zdecydowali o przystąpieniu do stowarzyszenia

Powiat w Obszarze Metropolitalnym
Sprawozdanie z działalności szpitala w Wejherowie, przy- Złe zwyczaje z Rumi?
Wokół tej sprawy rozstąpienie do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalgorzała dyskusja, w której
ny, a także aktywizacja zawodowa i wynajem szkolnych wicestarosta Jan Domańsal na zebrania mieszkańców – to tematy dyskusji na sesji ski również sprzeciwiał się
organizowaniu spotkań z
Rady Powiatu Wejherowskiego.
Powiat
Wejherowski
przystąpi do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny z siedzibą w
Gdańsku. Uchwałę w tej
sprawie podjęli niedawno
radni powiatowi, choć nie
wszyscy zaakceptowali ten
pomysł. Do przystąpienia
do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny
gorąco namawiał radnych
starosta Józef Reszke,
przekonując o korzyściach
płynących ze współpracy
samorządów w ramach takiej organizacji.
Wątpliwości mieli radni
Grzegorz Gaszta i Witold
Reclaf, którzy m.in. przypomnieli, że nie wszystkie samorządy w powiecie
wejherowskim podzielają
entuzjazm starosty w tej
sprawie.
Działalnością w stowarzyszeniu nie są zainteresowane m.in. władze miejskie
Rumi i Wejherowa (podobnie jak Gdyni).

środków Funduszu Pracy.
W czasie dyskusji podkreślano, że pomocy w znalezieniu pracy potrzebują
m.in. absolwenci szkół i
uczelni wyższych. Radni
PiS apelowali do starosty
o wystąpienie do rządu z
wnioskiem o zwiększenie
środków na aktywizację zawodową.
Radny Reclaf zwrócił
uwagę, że pieniędzy jest
coraz mniej (dotację na ten
cel ograniczono w tym roku
z 15 mln zł do 7 mln), a sytuacja ludzi młodych staje
się dramatyczna.

Spór o szkolną salę

Radni Prawa i Sprawiedliwości wyrazili również
oburzenie z powodu odmowy przez Zarząd Powiatu
odpłatnego wynajęcia sali
w liceum w Rumi (szkoła powiatowa) na późnopopołudniowe
spotkanie
z senator Dorotą Arci-

szewską-Mielewczyk
z mieszkańcami miasta.
Przypomnieli, że parlamentarzyści mają prawo do spotkań z mieszkańcami, ale
starosta Reszke stwierdził,
że powinni się spotykać
w innych placówkach niż
szkoły.
- To jakiś absurd – dziwił
się Witold Reclaf, a Józef
Reszke sugerował, żeby takie spotkania organizować
w Miejskim Domu Kultury.
Dyrektor
rumskiego
MDK i radny powiatowy
Ludwik Bach zaprotestował twierdząc, że dom
kultury nie jest dobrym
miejscem na spotkania polityczne, zwłaszcza, że odbywa się tam dużo zajęć, a
placówka jest mała.
- Zdecydowanie odmawiam, gdy ktoś chce zorganizować tego rodzaju
zebrania – powiedział Ludwik Bach.

politykami w szkołach powiatowych. Witold Reclaf
pytał, na jakiej podstawie
odmawia się odpłatnego
wynajęcia sali?
- Niech się pan uspokoi
– usłyszał w odpowiedzi
z ust starosty Reszke. –
Niech pan nie przenosi tu
złych zwyczajów z Rumi i
nie uprawia kampanii wyborczej.
Trudno zrozumieć te zarzuty, skoro radny z Rumi
nie kandyduje obecnie do
jakichkolwiek
organów
państwowych ani samorządowych.
Grzegorz Gaszta odczytał oświadczenie, w którym
radni PiS wyrażają sprzeciw wobec nieznajomości
prawa przez władze powiatu. Ich zdaniem spotkanie
parlamentarzysty z mieszkańcami jest zgodne z prawem i nie można udaremniać tego rodzaju działań
legalnie działających partii.

Starosta J. Reszke skomentował to w żenujący
sposób, mówiąc: - Politycy bywają niebezpieczni,
zwłaszcza ci, co chodzą z
pochodniami po Krakowskim Przedmieściu.

Nowoczesny szpital

Podczas sesji wysłuchano sprawozdania z działalności Szpitala Specjalistycznego imienia Floriana
Ceynowy w Wejherowie.
Dyrektor
Andrzej
Zieleniewski mówił o
rozszerzaniu
zakresu
usług medycznych i coraz wyższym poziomie
leczenia, o nowoczesnym
wyposażeniu placówki i
o remontach. Przedstawił
też potrzeby i problemy
finansowe.
Wprawdzie
szpital
prowadzony jest przez
Urząd
Marszałkowski,
ale oczekuje wsparcia lokalnych samorządów. Takie wsparcie od powiatu,
miast i gmin regularnie
otrzymuje,
korzystając
m.in. z pomocy finansowej
samorządu w Wejherowie
oraz Rumi.
Anna Kuczmarska

Aktywizacja zawodowa

Podczas sesji podjęto
uchwały w sprawie zmiany
budżetu powiatu wejherowskiego na rok 2011 oraz w
sprawie zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu
na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
Wobec trudnej sytuacji na rynku pracy, Rada
Powiatu jednogłośnie zaakceptowała wniosek Powiatowego Urzędu Pracy
w Wejherowie o dofinansowanie utworzenia Centrum
Aktywizacji
Zawodowej.
Placówka powstanie ze

Szpital w liczbach

4,5 mln zł wyniosły ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne
100 mln zł wynoszą roczne dochody szpitala
43 mln zł sięga ogólne aktualne zadłużenie placówki
528 łóżek jest do dyspozycji na 16 oddziałach szpitala
30 713 pacjentów w ub. roku na oddziałach stacjonarnych
61 171 osobom w 2010 r. pomocy udzielił Szpitalny
Oddział Ratunkowy
31 676 pacjentów skorzystało z pomocy poradni
specjalistycznych
170 lekarzy i 436 pielęgniarek i położnych
zatrudnionych jest w wejherowskim szpitalu
4 dni to średni czas pobytu w szpitalu
(w 1999 roku wynosił 8 dni)
12 000 zabiegów operacyjnych wykonano w 2010 roku
(10 lat temu było ich 3 000 rocznie).

Co wolno Platformie, a innym nie

Dyskusja o wynajmowaniu sali na spotkanie z parlamentarzystą przywołuje w pamięci incydenty, które miały miejsce w Rumi przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi. Dyrektor MDK ma rację twierdząc, że odmawiał organizowania spotkań
w swojej placówce partiom i komitetom wyborczym, jednak poza ...Platformą Obywatelską, do której sam należy. Działacze PO byli częstymi gośćmi w Dworku pod
Lipami. Nie pojawiali się tam indywidualnie, ale zdecydowanie w większym gronie,
m.in. podczas konwencji wyborczej.
Gdy J. Domański i J. Reszke twierdzą, że w szkole nie ma miejsca dla polityki, nawet
po lekcjach i pod nieobecność uczniów, przypomina nam się kwietniowa impreza w
jednej z gminnych szkół w Rumi.
Na sali pełnej młodzieży wisiał duży baner posła Platformy Obywatelskiej – jednego ze sponsorów konkursu. Była tam nazwa partii i wyraźne logo, ale to zdaniem
prominentnych działaczy PO (licznie obecnych na tej imprezie), nie jest polityka w
szkolnych murach. Zapewne jest to tylko sponsoring.

AKTUALNOŚCI
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Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska składają raport * Szansa na remont stacji – mówi burmistrz

Czy w mieście
jest bezpieczniej? Rumia w spółce SKM
* Wyrzucone 200 tys. zł – twierdzi opozycja

Jednym z tematów ostatniej sesji Rady Miejskiej Rumi
było bezpieczeństwo w mieście. Sprawozdania z działalności swoich jednostek przedstawili komendanci Policji,
Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Nie zabrakło sprawozdania z pracy Komisję Bezpieczeństwa rumskiego samorządu.
Ze sprawozdań jednostek, zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom
Rumi wynika, że w ostatnich miesiącach zmniejszyła się liczba przestępstw,
a jednocześnie udało się
ujawnić większą liczbę
sprawców zdarzeń (wzrost
wykrywalności
przestępstw).
Komendant Komisariatu Policji w Rumi, Ireneusz Szmurło z zadowoleniem mówił o poprzednim
roku 2010. Największy
nacisk położono na eliminowanie
przestępczości
szczególnie uciążliwej dla
mieszkańców.
Policjanci ustalili 116
podejrzanych
sprawców
przestępstw o charakterze
kryminalnym i gospodarczym. Prowadzono też 36
postępowań wobec nieletnich, w większości w wieku powyżej 15 roku życia,
najczęściej
dokonujących
kradzieży na terenie marketu Auchan. Komendant
I. Szmurło podkreślił, że
bardzo ważna i skutecz-

na jest współpraca policji ze Strażą Miejską.
W tej instytucji w ub. roku
pracowało 18 strażników
i
sześciu
pracowników
administracji.
Strażnicy
ujawnili ponad 4 tysiące
przewinień w zakresie komunikacji i nałożyli mandaty za łączna kwotę 380
tysięcy zł. Problemem była
przede wszystkim nadmierna prędkość pojazdów i brawura kierowców.
Jak informował komendant Straży Miejskiej w
Rumi, Roman Świrski,
SM wykryła 158 nielegalnych wysypisk śmieci na
terenach gminnych i prywatnych. Ważne były akcje
„Nasz pies” i „Bezpieczny
rowerzysta”, a także akcje przeciwko zaśmiecaniu
miasta ulotkami (głównie
przeciw zostawianiu ich
za szybami samochodów).
Strażnicy starali się również walczyć z procederem
wypalania traw.
37 strażaków, pracujących w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w na-

szym mieście, w minionym
roku gasiło 140 pożarów.
To bardzo dużo, ponieważ
w całym powiecie wejherowskim ogień pojawił się
w 500 miejscach. Wiadomo, że strażacy uczestniczą też w innego typu akcjach ratowniczych, m.in.
związanych z wypadkami
drogowymi. Nie brakowało też ćwiczeń strażackich
i nietypowych akcji, o których mówił dowódca JR-G,
mł. bryg. Jarosław Szreder.
Dowódca
strażaków
mówił tez o nowoczesnym
sprzęcie, jakim dysponuje
rumska jednostka (o nowym samochodzie ratowniczym piszemy na str. 2)
Na tej samej sesji Rada
miejska przyznała policji w
Rumi wsparcie finansowe
w postaci 2 400 zł na nagrody dla wyróżniających się
policjantów. Po raz drugi w
tym roku przyznano też dodatkowe środki na patrole
policjantów w autobusach
miejskich, realizowane po
godzinach pracy.
MC.

Podczas obrad Rady Miejskiej, na której radni wysłuchali raportu o stanie bezpieczeństwa miasta (piszemy
o tym obok), podjęto również kilka uchwał i ważnych
decyzji. Jedna z nich dotyczyła wejścia naszego miasta
do spółki SKM
Radni zgodzili się na objecie przez miasto udziałów
w Szybkiej Kolei Miejskiej.
W poprzedniej kadencji
Rada Miejska odrzucała
wniosek burmistrza w tej
sprawie, oceniając tę inicjatywę jako niepotrzebne
wydawanie pieniędzy. Teraz większością głosów PO i
Gospodarności i przy sprzeciwie opozycji, uchwała została podjęta, a burmistrz
miasta wyraziła nadzieję, że
dzięki wejściu do wspomnia-

nej spółki i przeznaczeniu w
tym roku na ten cel 200 tys.
zł, uda się wyremontować
stację SKM Rumia Janowo.
Ma to nastąpić nie od razu,
ale ...w ciągu najbliższych
kilku lat!
Współwłaściciele spółki będę podejmować decyzje o remontach poszczególnych
obiektów.
Zdaniem burmistrz Elżbiety Rogala-Kończak,
Rumia
powinna
mieć
wpływ na takie decyzje.

Radni ocenią realizację budżetu

Absolutorium
na następnej sesji
Na majowej sesji radni
zdecydowali m.in., że dopiero pod koniec czerwca
zajmą się udzieleniem (lub
nie) absolutorium burmistrzowi Rumi. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej RM
oraz uchwałę absolutoryjną
przeniesiono na następną
sesję. Głównym kryterium

oceny burmistrza będzie –
jak co roku – realizacja budżetu za rok 2010.
W poprzedniej kadencji,
z powodu nierealizowania
zadań budżetowych w poprzednich latach burmistrz
Elżbieta Rogala-Kończak
trzykrotnie nie otrzymywała absolutorium. Jak będzie

tym razem, okaże się podczas czerwcowych obrad
samorządu. Można przewidzieć, że większość RM (13
radnych PO i Gospodarności) będzie głosowała za
udzieleniem absolutorium,
natomiast opozycja (8 głosów Samorządności i PiS)
– przeciw.

Nie była mile widziana

Akcja

Erika Steinbach, szefowa Niemieckiego Związku
Wypędzonych, odwiedziła
Trójmiasto oraz Rumię,
w której urodziła się w
1943 roku. Kontrowersyjna polityk nie pojechała
jednak obejrzeć domu, w
którym przyszła na świat,
nie spotkała się też z
przedstawicielami władz
miasta (burmistrz Rumi
uzależniła spotkanie od
złożenia przez Erikę Steinbach kwiatów na grobach żołnierskich w naszym mieście).

Burmistrz
Rumi
serdecznie
zaprasza
na akcję Honorowego Oddawania Krwi,
która odbędzie się w
niedzielę 5 czerwca br.
w przychodni „Panaceum” NZOZ Poradni
Medycyny Rodzinnej
Rumia przy ul. Katowickiej 16.
Rejestracja
odbędzie się w godz. 8.00 –
14.00.
Zgodnie z tradycją,
wszystkie osoby, które
oddadzą krew, otrzymają upominki ufundowane przez sponsorów.

Erika Steinbach
odwiedziła Rumię

W tym miesiącu Straż Pożarna w Rumi wzbogaciła się o nowy samochód pożarniczy i ratowniczy z 25-metrowym podnośnikiem.

Szef klubu Samorządność,
Kazimierz
Klawiter
zwracał uwagę, że niewielki udział Rumi w spółce
SKM (niespełna pół procenta) nie może mieć większego znaczenia dla decyzji podejmowanych przez spółkę.
- To będą wyrzucone pieniądze, które można by z
pożytkiem wydać choćby
na upiększenie miasta –
powiedział na sesji radny
Klawiter.
MC.

Deputowana do Bundestagu zatrzymała się
w rumskim hotelu, skąd
pojechała do Piaśnicy oddać hołd tysiącom ofiar,
rozstrzelanych tam przez
hitlerowców w 1939 roku.
Ten gest wywołał wiele
emocji. Większość polityków z senator D. Arciszewską-Mielewczyk na
czele uznało tę wizytę za
prowokację. Erika Steinbach, z oczywistych powodów nie była w Polsce i na
Pomorzu mile widzianym
gościem.

Oddaj krew
w niedzielę
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W nowej oprawie Głaz, tablica i dąb
W 91. rocznicę urodzin Karola Wojtyły

Proboszcz parafii bł. Jana Pawła II w Gdańsku poświęcił obelisk Ojca Św. w Rumi.

Obraz z prawej strony ołtarza, wypożyczony od państwa Szymoszów, ustawiono w
kościele tymczasowo z okazji beatyfikacji Jana Pawła II.

Dobiegły końca prace przy wystroju kościoła Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych. Największa rumska świątynia doczekała się pięknego wnętrza i wspaniałej
oprawy dla obrazu Matki Bożej Wspomożycielki, znajdującego się w głównym ołtarzu.
Prace
zapoczątkował
kilka lat temu ks. proboszcz Janusz Zdolski,
zaczynając od witraży w
górnych oknach kościoła, a kontynuował je ks.
Jan Oleksiuk, nadzorujący montowanie mozaiki.
Dzieła dokończył obecny proboszcz Kazimierz
Chudzicki, który m.in.
zlecił konserwację obrazu,
a także tabernakulum.
Z jego inicjatywy zamontowano też drugi obraz z

postacią św. Jana Bosko,
dzięki któremu cudami
słynący wizerunek Wspomożycielki jest zasłaniany
i odsłaniany.
Przypomnijmy, że projekt wystroju kościoła
wybrali sami parafianie
(spośród kilku zaproponowanych), a mozaiki
powstały w pracowni ks.
prof. Tadeusza Furdyny, salezjanina, który
upiększa kościoły w całej
Polsce.

Festiwal i jubileusz

Śpiewały chóry
W minioną niedzielę 29
maja w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego
przy ul. Kościelnej obył
się Festiwal Pieśni Maryjnych,
organizowany
przez Zespół Śpiewaczy
św. Cecylii oraz wspomnianą parafię. Uczestnicy festiwalu – śpiewacy
z kilku chórów Rumi i sąsiednich miast spotkali się
najpierw pod pomnikiem
Jana Pawła II, gdzie złożyli kwiaty i wspólnie zaśpiewali „Barkę”.
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Dzień wcześniej, w kościele Jana z Kęt odbył się
Jubileuszowy Koncert
Chóru Świętojańskiego
- piąty z cyklu „10 koncertów na 10-lecie”.
W koncercie wystąpili
także artyści z Państwowej
Opery Bałtyckiej i Teatru
Muzycznego, współpracujący z Chórem.
Oba wydarzenia muzyczne stały na wysokim
poziomie artystycznym i
dostarczyły
słuchaczom
wspaniałych wrażeń.

Najpierw
powstały
dwa boczne ołtarze, a potem wyłożono mozaiką i
uzupełniono innymi elementami ścianę prezbiterium.
Zachęcamy do wizyty w
tym kościele mieszkańców
Rumi. Warto porównać
obecny imponujący wygląd
świątyni z dawnym surowym wnętrzem.
Opiekujący się młodzieżą
i
propagujący
sport księża salezjanie
już rozpoczynają kolejne
przedsięwzięcie – przy
wsparciu sponsorów i samych mieszkańców chcą
zamienić teren przy kościele w boisko z prawdziwego zdarzenia. Zadania tego podjął się przede
wszystkim ks. Grzegorz
Grubba.
AK.
REKLAMA

Na dziedzińcu kościoła św. Jana z Kęt
ustawiono
obelisk
z
wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła
II. Z okazji beatyfikacji
Ojca Świętego posadzono także dąb jego imienia. Poświęcenie głazu i
dębu odbyło się podczas
uroczystości z udziałem
parafian oraz Ks. Ryszarda Grosa, proboszcza nowej parafii bł.
Jana Pawła II w Gdańsku-Łostowicach.
Uroczystość, która odbyła się 18 maja, dokładnie w
91. rocznicę urodzin Karola
Wojtyły, została poprzedzona mszą św., podczas której
kazanie wygłosił ks. Ryszard Gros.
Ponieważ media informowały o kontrowersjach
i sprzeciwach wobec erygowania parafii na nowym
gdańskim osiedlu Łostowice-Południe, ksiądz Gros
opowiedział mieszkańcom
Rumi, jak było naprawdę.
Mówił, że na terenie parafii
bł. Jana Pawła II jest wielu wiernych, m.in. młodych
wierzących rodzin, które
cieszą się z planów budowy
kościoła i wspierają księdza
proboszcza w tym dziele.
Po mszy procesja na czele z ks. prałatem Włodzi-

mierzem
Kozłowskim
i ks. Ryszardem Grosem
przeszła pod nowy obelisk,
gdzie proboszcz parafii św.
Jana z Kęt wyjaśnił zgromadzonym, jak zrodził się
pomysł takiego upamiętnienia postaci błogosławionego Papieża Polaka.
Tablica, umieszczona na
kamieniu, pochodzi z kaplicy Matki Boskiej Fatimskiej w kościele, gdzie (na
jej miejscu) zostanie zawieszony nowy portret Jana
Pawła II, namalowany
przez rumskiego artystę
Krzysztofa
Włodkowskiego.

Ksiądz prałat Kozłowski
podziękował wszystkim parafianom za pomoc i wkład
w ustawienie pomnika i
zagospodarowanie jego otoczenia, m.in. Januszowi
Zabłockiemu za posadzenie symbolicznego drzewka.
- Niech to miejsce będzie
wyrazem naszej miłości i
wiary – powiedział ks. W.
Kozłowski.
Uroczystość
uświetnił
występ Chóru i Orkiestry
Świętojańskiej,
działających przy parafii św. Jana
z Kęt.
AK.

Księża W. Kozłowski i R. Gros modlą się wraz z parafianami przed nowym obeliskiem.
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„Dziewiątka” na szóstkę

25-lecie działalności
obchodziła w piątek 27
maja Szkoła Podstawowa nr 9 im. kpt. ż.w. K. O.
Burchardta. „Przeszłość
jest to dziś, tylko cokolwiek dalej” –ta sentencja C.K. Norwida była
przesłaniem jubileuszu,
którego najważniejszym
elementem była uroczystość w szkole.
Wcześniej cała społeczność szkolna z zaangażowaniem zbierała materiały,
organizowała wystawy prac
uczniów, pamiętając o historii placówki, ale także
o wizji jej rozwoju. Dzieci i
młodzież szkolna przygotowały wiersze, piosenki, prace przestrzenne i rysunki pn.
„Szkoła moich marzeń”. Wiele ciekawych prac uczniów
pięknie wkomponowało się
w wystrój szkoły wraz z
wielkoformatowymi zdjęciami 25-lecia. Wszystkich ab-

solwentów i rodziców zapraszamy do chwili wspomnień
w szkole, by zobaczyć co się
zmieniło i odnaleźć być może
własne obrazy i prace.
Przez 25 lat uczyło się tu
6 391 uczniów, pracowało
405 nauczycieli. Wśród nas
są tacy, którzy rozpoczęli swą pracę w 1986 roku.
Są to panie: Małgorzata
Szatkowska, Aleksandra
Zarzycka, Alicja Bajarska, Teresa Brunath,
Krystyna
Wrotniak,
Romualda
Cieślińska,
Krystyna Kochanowska,
Grażyna Gloza.
W ciągu 25 lat istnienia
Szkoły Podstawowej nr 9
w Rumi w 4 387 konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych wzięło udział 50 586 uczniów,
wśród nich znalazło się
868 laureatów i finalistów.
W tym roku szkolnym zdobyliśmy tytuł laureata w

Ogólnopolskim Konkursie
Historycznym, Ogólnopolskim Konkursie Literackim
(5 i 8 miejsce w Polsce) oraz
Odysei Umysłu. 22 uczniów
z klasy VIa zostało finalistami Wojewódzkiego Konkursu „Matematyka bez
granic”, zajmując I miejsce
w regionie i III miejsce w
Polsce . Klasa Va uplasowała się na II miejscu w
regionie. Dwoje uczniów z
tytułami laureatów Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego „ Kangur”
wyjeżdża do Berlina.

Dziękuję zarówno uczestnikom niepowtarzalnej uroczystości jubileuszowej - dostojnym gościom, rodzicom,
nauczycielom i pracownikom,
jak również wszystkim pracownikom szkoły. Zwłaszcza zaangażowanym nauczycielom,
którzy pod kierunkiem pani
wicedyrektor Iwony Bielińskiej
przygotowali jubileusz.
Jesteśmy przekonani, że
to, co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami.
Lucyna Oglęcka
Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących

EDUKACJA

Sposób na plamy

O nowej pralni „Galerii Rumia” mówi jej
właściciel, Arkadiusz Lip.

- Czy w nowo otwartej pralni można wyprać lub
wyczyścić wszystko?
- Oprócz bielizny osobistej, praktycznie wszystko. Przyjmujemy odzież, ubiory ze skóry, pościel, obrusy, zasłony i
firany, a nawet dywany. Zależnie od tkaniny i wskazówek na
metce, oferujemy pranie wodne lub czyszczenie chemiczne,
a wykwalifikowani pracownicy wiedzą, jak usunąć różne
rodzaje zabrudzeń, nie niszcząc tkaniny. Przyjmujemy też
trudne zlecenia, na przykład czyszczenie puchowych kurtek
czy pościeli z lanoliny.
- Czy jeśli na ubraniach lub na ulubionym obrusie
pojawią się wyraźne plamy, powinniśmy najpierw zamoczyć poplamione rzeczy i sprać zabrudzenia, a dopiero
potem zgłosić się do państwa?
- Zdecydowanie nie, bo w ten sposób można tylko utrwalić
plamy. Najlepiej nic nie robić, tylko powierzyć rzeczy fachowcom.
- A oni poradzą sobie z każda plamą?
- Niestety, nie z każdą. Istnieją zabrudzenia, których nie
można usunąć, ale radzimy sobie z większością tego rodzaju
problemów. Nie tylko dysponujemy nowoczesną technologią
oraz różnymi środkami odplamiającymi, ale także używamy
specjalnej miękkiej wody, która jest skuteczniejsza. Dzięki niej
na przykład białe rzeczy nie szarzeją.
- Co jeszcze oferuje pralnia w „Galerii”?
- Prasowanie, a także magiel. Można m.in. oddać do
maglowania lub prasowania rzeczy już uprane. Prasowanie
nastręcza niektórym osobom kłopotów. Zwłaszcza panowie
chętnie na przykład oddają koszule do prania i prasowania.
- Ile kosztuje taka usługa?
- 5,5 zł za jedną koszulę.
- To rzeczywiście kusząca propozycja. Czy państwa
placówka jest konkurencyjna pod względem cen?
- Szkolimy się, rozwijamy i wprowadzamy nowe promocje.
Dlatego warto do nas co jakiś czas zaglądać i sprawdzać, co
nowego oferujemy. Zapraszamy przez cały tydzień, od rana
do wieczora.
REKLAMA

REKLAMA

Fot.: Wojtek Hintzke
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OGŁOSZENIA DROBNE
PILNIE SPRZEDAM MIESZKANIE: 4 pokoje,
I piętro, 78,8 m2, Rumia Janowo ul. Poznańska.
Tel. 501-746-671
***
Wynajmę mieszkanie samodzielne w domku,
2 przedpokoje, kuchnia, łazienka, duży pokój.
Umeblowane z tarasem. 800 zł. Kaucja 1000 zł.
Numer kontaktowy 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 za darmo

Ogłoszenia drobne naszych Czytelników zamieszczamy za darmo. Jeśli chcecie Państwo coś kupić, sprzedać,
zamienić, wynająć; jeżeli szukacie pracy albo pracowników; jeśli poszukujecie zaginionych zwierząt lub zguby
– możecie za naszym pośrednictwem poinformować o tym
pozostałych mieszkańców miasta.
Wystarczy zadzwonić do redakcji pod nr tel.: 58 71096-11 (pod naszą nieobecność można nagrać wiadomość
– na pewno odsłuchamy i zapiszemy) albo wysłać ogłoszenie e-mailem na adres: redakcja@gazetarumska.pl
Przypominamy, że kolejna gazeta ukaże się dopiero w sierpniu br.
REKLAMA

ALERNATORY ROZRUSZNIKI
NAPRAWA - SPRZEDAŻ - WYMIANA

CZĘŚCI ZAMIENNE
12V/24V
STARTER Dorota Kurczyńska
Ul. Sobieskiego 2a
81-198 Pogórze

Tel.: (58) 782-22-74
Tel. kom.: 601-35-00-47
www.startergdynia.pl
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Kontrowersje wokół przebiegu Walnego Zgromadzenia

SPÓŁDZIELCY PISZĄ
DO POSŁÓW I SENATORÓW
Po bezprawnym odrzuceniu przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi 23 projektów uchwał, złożonych przez członków spółdzielni
na Walne Zgromadzenie w kwietniu br., kilkunastoosobowa grupa członków i mieszkańców spółdzielni skierowała pismo do posłów RP i senatora
RP. Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty tego pisma, adresowanego
do posłanek i posłów: Lidii Staroń, Gabrieli Masłowskiej, Krystyny Kłosin,
Jerzego Budnika, Zbigniewa Kozaka i Jarosława Sellina, a także do senatora Edmunda Wittbrodta.
Jako spółdzielcy wyrażamy nasze podziękowanie Posłom i Senatorom za
wkład pracy nad ustawą o
spółdzielniach mieszkaniowych z grudnia 2000 roku
i nad jej kolejnymi nowelizacjami, które w znaczący
sposób poszerzyły zakres
uprawnień członków spółdzielni mieszkaniowych w
naszym Kraju.
Nasze uwagi zawarte
w tym piśmie kierujemy
w związku z trwającymi
aktualnie pracami nad nowelizacją tej ustawy. Na
przestrzeni kilku lat od
wejścia w życie ustawy w
kwietniu 2001 roku, dały
się zauważyć luki prawne,
które wykorzystywane są
przez zarządy spółdzielni
mieszkaniowych i spolegliwe wobec nich rady nadzorcze, co utrudnia czy nawet
uniemożliwia
członkom
spółdzielni korzystanie w
pełni z dobrodziejstw tej
ustawy.
Zarządy
spółdzielni
mieszkaniowych niejednokrotnie kpią sobie z prawa,
pewne swojej bezkarności i
z członków spółdzielni domagających się jedynie respektowania tego prawa.
Zarządy
spółdzielni
mieszkaniowych swoimi
bezprawnymi działaniami
zmuszają spółdzielców do
wejścia na drogę sądową,
która – jak wiadomo – jest
trudna, żmudna i kosztowna i na którą niewielu spółdzielców decyduje
się. Działania aktywnych
spółdzielców utrudnia powszechny marazm panujący w polskiej spółdzielczości mieszkaniowej, ataki
na nich, oszczerstwa i pomówienia, bezpodstawne
kierowanie spraw do prokuratury przez zarządy
spółdzielni i wiele innych
działań. (...)

Jesteśmy
członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Janowo” w Rumi z siedzibą ul. Dąbrowskiego 56,
liczącej ponad 4 000 członków, mieszkańcy której
stanowią ok. jedną czwartą mieszkańców miasta. W
ciągu ostatnich 3 lat – 2009
rok, 2010 rok i 2011 rok – w
związku z corocznymi Walnymi Zgromadzeniami –
dochodzi do łamania ustawy – Prawo Spółdzielcze z
16 września 1982 r. ustawy
z 15 grudnia 2000 r. z późn.
zmianami o spółdzielniach
mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni. (...)
Członkowie SM „Janowo”
w Rumi złożyli na Walne
Zgromadzenie Spółdzielni w
br. projekty 24 uchwał , które
spełniały wymogi formalne z
ustaw i statutu. Zarząd Spółdzielni arbitralną decyzją
odrzucił projekty 23 uchwał
nie poddając ich pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W „porządku obrad”
WZ w pkt.13 zamieszczano
jedynie treść :” Omówienie
materiałów
zgłoszonych
przez członków Spółdzielni z
wnioskami o zamieszczenie
ich w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z
uzasadnieniem odmowy ich
uwzględnienia” - vide wkładka do bezpłatnego dwutygodnika Spółdzielni Mieszkaniowej „ Janowo” w Rumi
NR 346 z dnia 01.IV.2011
zatytułowana: „Prosimy zabrać ze sobą za zebranie!”
Żaden przepis ustaw
spółdzielczych nie przewiduje omawiania przez
Zarząd zgłoszonych przez
członków
projektów
uchwał, lecz przedłożenie
ich pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd
SM „Janowo” w Rumi ignorując zapisy ustawowe i
statutowe podczas Walnego
Zgromadzenia Spółdzielni

2011 r. pogwałcił prawa
członków i postawił się ponad prawem.
Na Walne Zgromadzenie
w 2009 r. członkowie Spółdzielni złożyli również projekty uchwał spełniające
wszelkie wymogi formalne,
lecz Zarząd Spółdzielni nie
umieścił ich w porządku
obrad. Członkini SM „Janowo” w Rumi zaskarżyła
tę decyzję Zarządu do Sądu
Okręgowego w Gdańsku.
Ostatecznie Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z
8 marca 2010 r. stwierdził:
„Działanie
Zarządu
pozwanej
Spółdzielni
w omawianym powyżej
zakresie było bezprawne. Przepis art. 8 3 ust.
13 u.s.m. oraz powielający
jego treść § 72 ust. 7 statutu nakładają na zarząd
obowiązek przygotowania
pod względem formalnym
i przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez
członków spółdzielni. Pod
pojęciem
przygotowanie
pod względem formalnym
należy rozumieć czynności techniczne mające na
celu umożliwienie poddania projektów uchwał i poprawek pod głosowanie, a
więc: przygotowanie wersji
uchwał, zgłoszonej przez
członków, nadanie im treści poprawnej stylistycznie
i językowo, lecz bez ingerencji w ich merytoryczną
zawartość,
zamieszczenie ich w porządku obrad,
nadanie odpowiedniej numeracji,
przygotowanie
wersji uchwały z uwzględnieniem poprawek, wydrukowanie. Ani zarząd, ani
jakikolwiek inny organ
spółdzielni nie mają
uprawnień do dokonywania selekcji projektów uchwał i poprawek

zgłoszonych przez członków pod kątem ich zdatności do zamieszczenia
w porządku obrad walnego zgromadzenia.” (...)
Przedstawiając szczegółowo sytuację, jaka zaistniała w SM „Janowo” w Rumi
podczas Walnego Zgromadzenia w kwietniu br. – a
nie jest to z pewnością sytuacja odosobniona w spółdzielczości mieszkaniowej
w Polsce – zwracamy się o
wprowadzenie do ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych przepisów wyraźnie
definiujących odpowiedzialność zarządów spółdzielni
mieszkaniowych za łamanie
przepisów tej ustawy.
Brak
jednoznacznych
regulacji w kwestii odpowiedzialności
zarządów
spółdzielni, będzie skutkował tym, że członkowie
spółdzielni nie będą mogli
nigdy korzystać w pełni ze
swoich praw i wprowadzać
zmian do statutów swoich spółdzielni, natomiast
zarządy spółdzielni, rady
nadzorcze nie protestujące wobec łamania prawa i
radcy prawni spółdzielni,
pozostaną jedynymi twórcami statutów. Statuty,
które pełnią rolę konstytucji w spółdzielniach, winny
być tworzone również przy
współudziale tych, którzy tworzą spółdzielnię tj.
członków spółdzielni.
Pismo, które pozwalamy
sobie przesłać jest apelem,
jest prośbą o pomoc skierowaną do twórców prawa
w Naszym Kraju. Jedynie
prawo ustanowione przez
Parlament RP i Senat RP
może zapobiec nieprawidłowościom występującym w
spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce.
Z wyrazami szacunku
członkowie i mieszkańcy
SM „Janowo” w Rumi.
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Za dużo
za gaz

Przechodnie odetchnęli z ulgą

Ulicą Piłsudskiego
już bez przeszkód
Kilkudziesięciometrowy
odcinek chodnika, zbudowany niedawno przy ul.
Piłsudskiego, ucieszył nie
tylko mieszkańców wielorodzinnych budynków w tym
rejonie miasta, ale także
naszą redakcję. Jesienią
ub. roku pisaliśmy o dziwnej sytuacji na wspomnianej ulicy, na której brakowało części chodnika.
Po zbudowaniu w ub.
roku nowego odcinka ul.
Piłsudskiego, od ul. Puckiej do Towarowej, sytuacja
wyglądała
następująco:
chodnik na starym odcinku ulicy prowadził pieszych
prawie do skrzyżowania z
ul. Pucką. No właśnie - prawie, bo nagle płyty chodnikowe kończyły się, a ulica
zamieniała w piaszczysty
plac koło śmietnika. Na
tym placu zwykle parkowały samochody.
Po pokonaniu zatarasowanego autami odcinka
ulicy (co wymagało zejścia
na jezdnię), przechodnie

Nasza
Czytelniczka
przeżyła chwile grozy z powodu pewnego rachunku za
gaz. Rachunek z gazowni
jak zwykle otrzymała pocztą, a po otwarciu koperty
o mało nie dostała ataku
serca. Nie dość, ze tytuł
brzmiał: „Wezwanie do zapłaty”, w dodatku należna
kwota opiewała na ponad
21 tysięcy złotych!
- Bardzo się zdenerwowałam, ale że było już popołudniu,
postanowiłam
wybrać się do gazowni nazajutrz – mówi mieszkanka
Rumi.
Oznaczało to prawie nieprzespaną noc, bo mimo że
rumianka podejrzewała jakąś pomyłkę, a suma kwot
na wezwaniu nie zgadzała
się, to jednak nigdy nic nie
wiadomo. A może okaże się,
że z jakiegoś powodu wystąpiły jakieś zaległości?
Na szczęście podczas
wizyty w biurze przy ul.
Hodowlanej okazało się, że
rachunek zawierał błąd.
Płynie stąd nauka dla innych klientów PGNiG, żeby
nie denerwować się z powodu wyjątkowo wysokich i
nieuzasadnionych rachunków. Najpierw trzeba sprawę wyjaśnić.

docierali do nowego chodnika, zbudowanego w ub.
roku razem z jezdnią.
Napisaliśmy o tym mankamencie,
dokuczliwym
zwłaszcza dla matek, wiozących dzieci w wózkach.
Zamieściliśmy
zdjęcia.
Przez jakiś czas po naszej
publikacji nic się działo.
Zimą nie sposób prowadzić inwestycji, nawet jeśli
to tylko budowa kawałka
chodnika. Ale wreszcie
stało się! W maju na ul.
Piłsudskiego pojawiała się
ekipa budowlana i szybko
uporała się z problemem.
Teraz chodnik wiedzie
nieprzerwanie od ul. Wybickiego do Towarowej,
nie licząc pozostałych odcinków tej długiej drogi,
jeszcze nie utwardzonej z
zupełnie innej strony, między ul. Abrahama a torami
kolejowymi. Właśnie tam
burmistrz Rumi chce budować tunel pod torami, ale to
już zupełnie inna historia...
AK.

REKLAMA

HURTOWNIA

ODZIEŻY
UŻYWANEJ

Rumia, ul. Ślusarska 33
tel.: 510-564-269

PRAWNIK RADZI

Nabycie od nieuprawnionego jest możliwe
W prawie cywilnym
obowiązuje zasada, że
nikt nie może nabyć prawa od osoby nieuprawnionej
do
rozporządzania nim. Jednakże
zasada ta znajduje wyjątek w postaci rękojmi
wiary publicznej ksiąg
wieczystych. Wprowadzenie rękojmi wynika
z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa
obrotu i pociąga za sobą
daleko idące skutki.
W skrajnych przypadkach może bowiem okazać
się, że można skutecznie
nabyć nieruchomość od osoby, która w rzeczywistości
nie jest właścicielem, mimo
iż jest wpisana w księdze
wieczystej jako właściciel.

Co to jest rękojmia wiary
publicznej ksiąg wieczystych?

Księgi wieczyste opierają się na zasadzie jawności
formalnej, co oznacza, że są
dla każdego dostępne i nikt
nie może zasłaniać się nieznajomością poczynionych

w nich wpisów, ani wniosków o których uczyniono
w nich wzmiankę. Wspomniana rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
oznacza, iż w razie niezgodności między stanem
prawnym
nieruchomości
ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi
rozstrzyga na korzyść tego,
kto przez czynność prawną
z osobą uprawnioną według
treści księgi nabył własność
lub inne prawo rzeczowe.
Aby zapobiec zatem utracie
nieruchomości, jej właściciel powinien dbać o to, aby
jego prawo było wpisane w
księdze wieczystej.
Rękojmia nie zawsze
znajduje jednak zastosowanie, bowiem wyłączają
ją: wzmianka o wniosku, o
skardze na orzeczenie referendarza sądowego, o apelacji lub kasacji oraz ostrzeżenie dotyczące niezgodności
stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z

rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

Rozporządzenia nieodpłatne
nie są chronione

Rękojmia nie chroni rozporządzeń nieodpłatnych, co
oznacza, że nie można skutecznie nabyć nieruchomości
w drodze umowy darowizny
od darczyńcy, który jest
błędnie wpisany w księdze
wieczystej jako właściciel
nieruchomości. Ponadto rękojmia nie chroni nabywcy
działającego w złej wierze,
czyli takiego, który wie, że
treść księgi wieczystej jest
niezgodna z rzeczywistym
stanem prawnym, albo ta-

kiego, który mógł się o tym
z łatwością dowiedzieć. Dochowanie dobrej wiary jest
zawsze oceniane na tle okoliczności konkretnej sprawy
oraz przy uwzględnieniu
wiedzy i doświadczenia nabywcy.
Jak wynika z powyższych rozważań tak jak
w interesie nabywcy nieruchomości leży zbadanie
księgi wieczystej przed
zawarciem umowy, podobnie w interesie właściciela
leży zadbanie o to aby stan
prawny ujawniony w księdze wieczystej był zgodny z
rzeczywistością.
Anna Zamojska

Kancelaria Prawna „Cyman i wspólnicy”
z siedzibą w Gdańsku (ul. Świętojańska 47/48)
Tel.: (58) 736 60 99 , (58) 305 30 88 www.lawagency.pl

Specjalizacja:

prawo gospodarcze (w tym prawo handlowe i prawo
spółek), prawo cywilne (w tym prawo spadkowe, nieruchomości), prawo pracy, prawo przewozowe i postępowanie egzekucyjne.

Prawnicy kancelarii udzielają także porad w domu u klienta.
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Metropolitalny konkurs w Rumi

Biblia bez
tajemnic
Dziesiąta, a więc jubileuszowa edycja Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego, organizowana przez Kuratorium Oświaty
i Wychowania oraz Akcję Katolicką w Rumi
była rekordowa pod względem liczby uczestników. W konkursie wzięło udział 45 tysięcy
uczniów ok. 450 szkół w całym województwie
pomorskim. Część z nich zakwalifikowała się
do etapu rejonowego i do finału, który odbył
się w szkole salezjańskiej w Rumi.
Z kolei w kościele NMP
Wspomożenia Wiernych w
Rumi odbyło się uroczyste
zakończenie konkursu z
udziałem gości, organizatorów, sponsorów, a przede
wszystkim
uczestników
rywalizacji, ich rodziców i
nauczycieli. Młodych znawców Biblii uhonorowano
dyplomami i nagrodami
rzeczowymi.
- Od dwóch lat nasz konkurs jest konkursem kuratoryjnym i z roku na rok
rozwija się – powiedział
Jan Klawiter, jeden z organizatorów i prezes Akcji
Katolickiej w Rumi. – Nawet najmłodsi uczniowie z
klas I-III oraz przedszkolaki włączają się poprzez
udział w konkursie plastycznym, natomiast starsi wykazują się wiedzą na
temat Pisma Świętego. Cieszymy się, że dzieci i młodzież czyta Pismo Święte,
że poznaje jego treść.
Wśród nagrodzonej młodzieży z całego Pomorza
nie zabrakło uczniów rum-

skich szkół. W kategorii
szkół podstawowych drugie
miejsce zajęła Marta Muchewicz ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi, a
Grzegorz Koc ze Szkoły
Podstawowej nr 1 zajął szóste miejsce.
W kategorii gimnazjów
na poziomie wojewódzkim
rumska młodzież nie znalazła się w gronie laureatów,
natomiast w kategorii szkół
ponadpodstawowych pierwsze miejsce zajął uczeń Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego
Jędrzej
Dampc.
Wyróżnienia przyznano
Agacie Pniewskiej z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Rumi oraz
Justynie Sychowskiej z I
Liceum Ogólnokształcącego
w Rumi
Gratulujemy laureatom
tym bardziej, że rywalizacja była bardzo trudna,
m.in. ze względu na dużą
liczbę uczestników oraz na
wysoki poziom ich wiedzy.
AK.

Pamiątkowe zdjęcie części laureatów (niektórzy musieli wyjść wcześniej), organizatorów oraz gości na zakończenie uroczystego wręczania nagród i dyplomów.

Agata Pniewska odbiera nagrodę od organizatorów i
jednego ze sponsorów, Krzysztofa Bargielskiego, prezesa SKOK im. Jana z Kęt w Rumi Janowie.

Uczniowie pierwszych klas liceum salezjańskiego pod
kierunkiem Wiesławy Klawiter przygotowali piękną
inscenizację.

Uczniowie szkół salezjańskich wśród najlepszych w Polsce
O tym, że Salezjańskie
Liceum Ogólnokształcące
oraz Gimnazjum Salezjańskie w Rumi prezentują
wysoki poziom nauczania,
wiedzą wszyscy zainteresowani. Nie dziwią nas wcale sukcesy uczniów szkól
salezjańskich, ale warto
o nich przypominać choćby ze względu na wysiłek
uczniów i nauczycieli. W
mijającym roku szkolnym
młodzież odniosła sukcesy
w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych.
Do
najważniejszych
osiągnięć należy z pewnością fakt, że Cyprian Kleist został laureatem 57.
Ogólnopolskiej Olimpiady
Chemicznej. Cyprian, któ-
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ry jest uczniem klasy II
SLO, 5 czerwca odbierze
w Warszawie zaszczytny
dyplom laureata i nagrodę.
Ten sam uczeń zajął VII
miejsce w 47. Konkursie
Chemicznym Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Nauczycielką
chemii,
przygotowująca
Cypriana do konkursów
jest pani Mariola Klein,
której inny uczeń – Paweł
Komarnicki z I klasy SLO
został laureatem konkursu
im. prof. A. Swinarskiego.
Powód do dumy może
mieć również licealista Jędrzej Dampc, który pod
kierunkiem Hanny Topolskiej przygotowywał się do
Ogólnopolskiej Olimpiady

Geograficznej. Został finalistą tego konkursu, a poza
tym zajął pierwsze miejsce
w Metropolitalnym Konkursie Biblijnym (o czym piszemy wyżej). Na konkursie
geograficznym im. T. Kotwicy, pierwsze miejsce zajął
Maciej Fijałkowski.
Kolejne sukcesy uczniowie liceum odnieśli na
Ogólnopolskim Konkursie
Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”. Pierwsze
miejsce za pracę na temat
gdyńskich Kolibek zajęli Dominik Kruszyński
i Krystian Lipiński, a
drugie Adrianna Necel.
Wszyscy są podopiecznymi nauczycielki geografii,
Hanny Topolskiej.

W
Międzynarodowym
Konkursie
„Matematyka
bez granic”, na 441 klasy w
Polsce, I miejsce w regionie i
6. lokatę w kraju zajęła klasa I B Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego,
przygotowana przez Agatę
Jastrzębską.
Gimnazjaliści
okazali
się równie ambitni i pracowici. Na 27. Międzynarodowym
Konkursie
Literackim
wyróżnienia
zdobyli: Kamil Borowiak,
Mateusz
Dobrzyniewski, Gustaw Godlewski,
Marta Klepczyńska, Paulina Krasnodębska, Nina
Krukowska, Agata Kuchnowska, Jakub Myszewski i Wojtek Warmijak.

Patrycja Bieńkowska
z Gimnazjum Salezjańskiego została laureatką
Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego (nauczycielka Anna Grzywaczewska), a Kajetan
Głogowski - laureatem
Wojewódzkiego
Konkursu z Języka Angielskiego
(Agnieszka Jankowska).
Z
kolei
podopieczni
Danuty Sosnkowskiej,
Marcin
Bargański
i
Kajetan Mroske zajęli
pierwsze miejsce za pracę
multimedialną w Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym. W tej samej
rywalizacji drugie miejsce uzyskała Agnieszka
Wrotniak. Agnieszka jest

również laureatką pierwszego miejsca I Pomorskiego Konkursu Krasomówczego. Wyprzedziła w nim
swoją szkolną koleżanka
Sonię Schreider.
Nie sposób wymienić
wszystkich dokonań, choćby sportowych (zwłaszcza
pływaka Michała Mejera) i artystycznych, a w
tych ostatnich wyróżniają
się gimnazjalistki, śpiewające pod kierunkiem
Anny
Bronowickiej.
Zespół ETTA – bo o nim
mowa - zdobył m.in. I
miejsce w Wojewódzkim
Konkursie Piosenki Kompozytorów Polskich oraz
w Woj. Konkursie „Sobiegranie 2010”.

ROZMAITOŚCI

Gazeta Rumska, nr 6 (81), czerwiec 2011

Rywalizacja i emocje Taniec od małego
Mistrzostwa w scrabble w Rumi

Scrabble to gra, polegająca na układaniu słów na planszy, na której powstaje swoista krzyżówka. 						
Fot. Wojciech Hintzke

15 maja, w Dworku pod
Lipami miała miejsce kolejna ostra rywalizacja nad
planszami. Na X Mistrzostwach Wybrzeża spotkało się tam kilkudziesięciu
miłośników gry w scrabble.
Zawody, które jak zwykle

dostarczyły
uczestnikom
wielu emocji i dobrej zabawy, zorganizował rumski
klub scrabblistów z szefową
Ireną Sołdan na czele.
W Mistrzostwach wziął
udział miłośnik tej gry, nie
po raz pierwszy goszczący

w Rumi - Grzegorz Miecugow (dziennikarz TVN).
Wygrała w pięknym stylu
Justyna Górka z Krakowa,
drugi był Miłosz Wrzałek –
reprezentant Klubu Scrabble w Rumi, a trzeci krakowianin, Kamil Górka.

Rodzinna zabawa w Janowie

Moc atrakcji na pikniku FUN CITY
Piknik pełen radości i nietypowych rozrywek przygotowuje nie
tylko dla dzieci „Klubobawialnia” w Rumi. Będzie to zabawa pod
hasłem FUN CITY , wykraczająca poza ramy standartowych wydarzeń i dostarczająca wrażeń całym rodzinom. Wystarczy przyjść 5
czerwca do parku w Janowie.
Zaplanowano m.in. spotkanie oko w oko z drapieżnymi ptakami , czyli pokaz
sokolnika i jego podopiecznego. Można będzie podziwiać ptaka w locie, tuż
nad głowami widowni i posłuchać prelekcji na temat
upodobań sokołów.

Uczestnicy
sobotniego
pikniku będą mogli wykazać się zdolnościami plastycznymi i wziąć udział w
malowaniu gigantycznego
obrazu.
Będą też konkursy z nagrodami, quiz ekologiczny,
prelekcja na temat segrego-
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KLUBOBAWIALNIA
ZAPRASZA
na zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- w sali i w plenerze!!!
Urządzimy urodziny po królewsku,
z piratami lub w bajkowej krainie.
Lubisz czytać książki?
Razem napiszemy i wydamy nowelę!!!
Proponujemy zajęcia taneczne, plastyczne,
sportowe i wiele innych atrakcji.
Rumia, ul. Dębogórska 84 (Osiedle Królewskie)
tel.: 513 056 711 www.klubobawialnia.pl

wania śmieci i ochrony środowiska oraz akcja „Sadzonka
za elektrośmieci”. W specjalnym punkcie będą przyjmowane baterie, świetlówki,
stare monitory i komputery,
a w zamian rozdawane sadzonki kwiatów i drzew.
Wśród gier zespołowych
organizatorzy
proponują
boules , dwa ognie, sped,
badminton,
przeciąganie
liny oraz zawody w podbijaniu ogromnej piłki w
określonym czasie. Nie zabraknie śmiesznej sztafety
i innych atrakcji, których
wymienić nie sposób.
Aby tego wszystkiego
spróbować, trzeba przyjść
koniecznie 5 czerwca do
parku przy ul. Filtrowej w
Janowie. Zabawa rozpocznie się o godz. 12.00. i trwać
będzie co najmniej do godz.
17.00.
Organizatorzy
serdecznie zapraszają całe
rodziny.

Oto ekipa gospodarzy. Puchar trzymają dziewczynki z grupy Topolki – laureatki
głównej nagrody za taniec „Kung-fu Panda”.

Tango, walc, tańce
latynoamerykańskie
i nowoczesne nie są
obce przedszkolakom
z Małego Trójmiasta
Kaszubskiego. Podczas
XIII Turnieju Tańca
Przedszkoli dzieci pokazały, że potrafią nie
tylko śpiewać i recytować wierszyki, ale też
świetnie radzą sobie na
parkiecie – w parach i
tańcach zespołowych.

Organizatorem corocznej sympatycznej imprezy, która odbyła się w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rumi było
rumskiej Przedszkole pod
Topolą we współpracy z
Urzędem Miasta i innymi
przedszkolami. W rywalizacji wzięły udział dzieci z
Rumi, Redy i Wejherowa, a
jury miało wielki problem z

Wyróżnione pary taneczne z Przedszkola „Słoneczna
Jedynka”: (od lewej) Oliwia Kościelska, Jakub Parchem, Małgosia Gierczak i Igor Wojewski.

przyznaniem głównych nagród. Wszyscy uczestnicy
tańczyli wspaniale, z dużym wdziękiem i zapałem.
Ostatecznie puchary za
pierwsze miejsca w tańcach parami otrzymały
dzieci z dwóch przedszkoli
wejherowskich:
„Bajka”
oraz Przedszkola Kubusia

Puchatka, a w tańcach zespołowych zwyciężyły „Topolki” z Przedszkola pod
Topolą w Rumi. Wszyscy
tancerze otrzymali wyróżnienia i medale, a co najważniejsze – dobrze się
bawili, co było widać po roześmianych buziach dzieci.
AK.

Ekipa Przedszkola „Iskierka” w oczekiwaniu na wyniki turnieju.
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EDUKACJA

W Gimnazjum nr 2

Spotkanie z noblistką
W tym roku obchodzimy setną rocznicę uhonorowania dokonań naukowych Marii Skłodowskiej-Curie. W ramach ,,Dni historii”, które od 4 lat w
Gimnazjum nr 2 w Rumi organizuje
nauczycielka Dorota Kuchta, młodzież
miała możliwość poznać bliżej tę niezwykłą kobietę i uczoną.
Sejm RP ogłosił rok 2011
rokiem Marii Skłodowskiej-Curie i promieniotwórczości. Powodem jest rocznica
- 10 grudnia 1911 r. Maria
Skłodowska-Curie została
po raz drugi wyróżniona
szwedzką Nagrodą Nobla,
tym razem za osiągnięcia
chemiczne. Była pierwszą
kobietą – naukowcem wyróżnioną tą nagrodą i jedną
z niewielu do tej pory, która otrzymała ją dwukrotnie. To genialna uczona,
kochająca żona, troskliwa
matka, mądra kobieta, która przetarła wiele szlaków
w świecie zdominowanym
przez mężczyzn. Stawała
wobec nieznanego z odwagą i wielką żądzą poznania.
Nic więc dziwnego, że jako
pierwsza kobieta w historii
zaszła tak daleko.
W ramach niedawnych
„Dni historii” poświęconych
naszej wielkiej uczonej,
młodzież z Gimnazjum nr
2 pisała prace na jej temat,
obejrzała film dokumentalny poświęcony uczonej,
przygotowywała
albumy,
prezentujące życiorys noblistki. Trzyosobowe drużyny, reprezentujące klasy II i
III, wzięły udział w konkur-

sie chemiczno-historycznym,
nad przebiegiem którego
czuwała pani Małgorzata
Konieczka. Podsumowaniem
rywalizacji było spotkanie z
dr inż. Anną Kropidłowską-Mietlarek z Katedry Chemii
Nieorganicznej Politechniki
Gdańskiej.
Uczniowie
wysłuchali
wykładu pt. ,,Energia jądrowa” - niezwykle aktualnego w świetle niedawnych wydarzeń w Japonii,
25 rocznicy katastrofy w
Czarnobylu i planów budowy elektrowni atomowej na
naszym terenie.
Pani doktor przypomniała słuchaczom historię
badań nad promieniotwórczością, w których czołowe miejsce zajęła Maria
Skłodowska-Curie oraz jej
córka Irena. Wytłumaczyła czym jest promieniotwórczość i jak to zjawisko
można wykorzystać. Gimnazjaliści poznali budowę i
funkcjonowanie elektrowni
atomowej oraz opinie przeciwników i zwolenników tej
metody pozyskiwania energii. Być może wkrótce sami
będą musieli wypowiedzieć
się w tej kwestii.
D.K.

Dr inż. Anna Kropidłowska-Mietlarek i dyrektor Gimnazjum nr 2, Teresa Cebula.
REKLAMA
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Dziennikarze w Gimnazjum nr 4
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Ogryzek – popularny i nagradzany
Jednym ze sposobów rozwijania zainteresowań i talentów uczniów, a jednocześnie
budowania wspólnoty szkolnej, opartej na wzajemnym porozumieniu ucznia, nauczyciela i rodziców jest tworzenie szkolnej gazetki. W Gimnazjum Nr 4 w Rumie istnieje kilkuletnia tradycja wydawania gazetki szkolnej „Ogryzek”, redagowanej przez
uczniów. Pismo ukazuje się co miesiąc, w dodatku w wersji polsko – angielskiej.

Zespół redakcyjny wraz z opiekunką. Ich twórczość, czyli wszystkie numery „Ogryzka” wydawane w roku
szkolnym 2010/2011 można przeczytać na: www.juniormedia.pl

Gazetka szkolna po raz
pierwszy pojawiła się w
Gimnazjum na Szmelcie w
roku szkolnym 1994/1095,
a od 2004 roku opiekunem
zespołu redakcyjnego została niżej podpisana Dorota Gadomska, nauczyciel
języka angielskiego. Zespół redakcyjny tworzy 34
uczniów z klas pierwszych,
drugich i trzecich. Młodzi
dziennikarze korzystają nie
tylko z komputerów, laptopów i aparatów cyfrowych,
ale także z projektora, tablicy multimedialnej i dyktafonów cyfrowych.
„Ogryzek” prezentowany
jest w specjalnej gablocie,
regularnie
zmieniającej
wystrój. Są tam adresy
kontaktowe do redakcji a
także numer komunikatora gg-, dzięki czemu nawet
nieśmiali uczniowie mogą
komunikować się z redakcją za pomocą komputera.
Pomysł okazał się wyjątkowo trafny. Na redakcyjnej
skrzynce mailowej pojawiają się materiały od uczniów,
m.in. wiersze, recenzje,
własne zdjęcia i uwagi na
temat materiałów zamieszczanych w gazetce.
Budowaniu więzi z
czytelnikami służy comiesięczna
minisonda

przeprowadzana na szkolnych korytarzach, którą
nazwaliśmy „Sondą na
przerwie” oraz wywiady
z uczniami.
Od tego roku szkolnego przeprowadzamy także
wywiady ze znanymi osobami z Rumi (m.in. z Panią Burmistrz Rumi oraz
z dyrektorem Miejskiego
Domu Kultury, z kombatantem ) oraz minisondy z
mieszkańcami. Co miesiąc
zamieszczamy własne artykuły i zdjęcia na temat
różnych zakątków Rumi,
chwalimy nasze miasto, bo
jest tego warte! Gimnazjaliści nie tylko zamieszczają
wydarzenia i ciekawostki z
życia szkoły, a także z kraju i ze świata. „Ogryzek”
porusza problemy wieku
dojrzewania,
zamieszcza
też twórczość prozatorską
i poetycką, oraz artykuły o
muzyce, książkach, grach
komputerowych.
Najważniejsze, że gazetka ciągle się rozwija i
cieszy się popularnością,
ale powodem do dumy są
też nagrody. Trzy razy
pod rząd (w lutym, marcu i kwietniu) „Ogryzek”
otrzymał główną nagrodę
w konkursie Media Junior. Został też przyjęty do

trwającego jeszcze konkursu Dziennikarz Obywatelski 2010 Roku.
Wydawanie gazetki to
nie tylko przyjemności i zabawa. Uczniowie kształcą
sprawność językową, uczą
się precyzji w wyrażaniu
opinii, doskonalą umiejętności w zakresie redagowania wypowiedzi (informacja, opowiadanie twórcze,
sprawozdanie,
recenzja,
wiersz), rozwijają wrażliwość i wyobraźnię, zarówno

w języku polskim jak i angielskim. Spotkania redakcyjne wymagają wspólnego
rozwiązywania problemów,
twórczego działania w grupie i przyczyniają się do
rozbudzania dociekliwości
intelektualnej. Młodzi redaktorzy nabierają pewności siebie, są aktywniejsi na
lekcjach, lepiej radzą sobie
z nauką.
Dorota Gadomska
Opiekun zespołu
redakcyjnego “ Ogryzka”

Realizują marzenia

Oto, co na temat pracy w gazetce mówią sami
autorzy
- Do pisania artykułów o muzyce zmobilizował mnie
brak informacji o polskich artystach w prasie. Staram
się zaprezentować ich czytelnikom. Gdyby nie było
szkolnej gazetki, nie mógłbym zrealizować swojego małego marzenia – mówi Mateusz Kozłowski z klasy II e.
- Po pół roku solidnej pracy nad gazetką sądzę, że to
dobra zabawa, ale też ciężka praca – stwierdza Maria
Napierała z klasy III b. - Cieszę się, że jestem szkolnym dziennikarzem i spełniam swoje marzenia, redagując „Ogryzka".
- W pisanych przez siebie artykułach mogę przedstawić własne spostrzeżenia – dodaje Lilianna Odwald
z tej samej klasy. - Bardzo lubię czytać teksty innych
autorów. Uważam, że „Ogryzek” to bardzo ciekawa i intersująca gazetka!
- Gdy nasze artykuły pojawiają się w gazetce, mamy
z tego powodu wiele satysfakcji - przyznaje Patrycja
Lejko z klasy I p.

ROZMAITOŚCI
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II Puchar Pomorza w Rumi

Niebieskie Tarcze

wśród
SAKURA zajęła trzecie miejsce Rumianie
najlepszych
Eliminacje Rejonowe Turnieju Teatralnego „Niebieskich Tarcz”, które odbyły się w Rumi Janowie
wyłoniły reprezentantów powiatu wejherowskiego
i puckiego do konkursu w Gdańsku.

Dziewczęta i chłopcy z rumskiego klubu Karate SAKURA uczestniczyli w zawodach, zorganizowanych przez ten
klub w hali MOSiR w Rumi. W II Otwartym Pucharze Pomorza w Karate WKF uczestniczyło ponad 300 zawodników
z 16 klubów. Na matach sędziowało 34 sędziów w tym 2 z
licencjami międzynarodowymi.
Puchar dla najlepszego
klubu karate wywalczyli
zawodnicy Bushi-Do Bydgoszcz. Na drugim miejscu znaleźli się zawodnicy
Tczewskiego Klubu Karate, a trzecie miejsce zajęła
ekipa Klubu Sportowego
Karate SAKURA.
Zawodnicy rumskiego
klubu odnieśli też indywidualne i zespołowe sukcesy. W kategorii kata ind.

dziewcząt (10-11 lat) trzecią lokatę zajęła Karolina
Osińska. W kata drużynowym dziewcząt (10 lat i
młodsze, 11-13 lat) trzecią
lokatę zajęły zawodniczki z
SAKURY, a w rocznikach
14-17 lat drugie miejsce.
W kata ind. chłopców (9
lat i młodsi) zwyciężył Patryk Andrzejewski, a w
kata drużynowym chłopcy
10 lat i młodsi wywalczyli

drugie miejsce (SAKURA1).
Trzecie miejsce w tej rywalizacji zajęli zawodnicy SAKURA2. Rumska SAKURA
zwyciężyła w kat. chłopców
w wieku 14-17 lat.
W kumite ind. dziewcząt (9 lat i młodsze) trzecie miejsce zajęła Paulina
Piosik. W kat. wiekowej
10-11 lat zwyciężyła Karolina Osińska, a trzecie miejsce wywalczyła

Michalina
Machniak.
W kumite drużynowym
dziewcząt (10-11 lat) zwyciężyły rumianki.
Michal Plichta zajął
trzecie miejsce w kumite ind.
(9 lat i młodsi), a Mateusz
Rybicki w kat. 12-13 lat.
W kat. 14-15 latków w
kumite drugi był Karol
Zabrocki (-63 kg) a zwyciężył Kacper Formela
(+63 kg), który zajął także
trzecia lokatę w kumite
wśród najstarszych chłopców (16-17 lat, open).
Drużynowo chłopcy w
wieku 10-11 lat oraz 14-17
lat zajęli trzecie miejsce. W
klasyfikacji końcowej karatecy z KSK SAKURA Rumia zajęli trzecie miejsce.

Ratownicy szykują się do sezonu

Rozmowy o bezpieczeństwie nad wodą
Zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających
latem z akwenów naszego
powiatu, a także nowy status wejherowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratowniczego były temat
spotkań prezesa Zarządu

Głównego WOPR Jerzego
Telaka z przedstawicielami
władz powiatu wejherowskiego i miasta Wejherowa.
W zorganizowanych 16
maja spotkaniach w Starostwie i w wejherowskim ratuszu udział wzięli m.in. pocho-

dzący z Wejherowa kapelan
WOPR, ks. Zdzisław Konkol, prezes wejherowskiego
WOPR, rumianin Krzysztof Kohnke i wiceprezes
Mariusz
Piotrowski.
Po południu prezes Jerzy
Telak spotkał się z członka-

mi Wejherowskiego WOPR
w Domu Harcerza w Rumi,
gdzie rozmawiano o planach
pracy ratowników w zbliżającym się sezonie letnim oraz
o podnoszeniu kwalifikacji i
szkoleniach, m.in. młodszych
ratowników.

Do finału Wojewódzkiego Turnieju Teatralnego
jury wytypowało dwa zespoły: „Słoneczni Żeglarze”
z SP w Swarzewie (przedstawienie: „Humba, bumba, bang”) oraz „Teatralki”
z SP nr 1 w Rumi (przedstawienie „Baśniowa przygoda – zagubione Krasnoludki”).
Oba zespoły zajęły ex
aequo pierwsze miejsce w
Eliminacjach Rejonowych.
Wśród laureatów były też

inne zespoły z Rumi: „Zuchy to my” z Rumskiej Gromady Zuchowej (II miejsce)
i „Trzeciaki” z Podstawowej
Ekologicznej Szkoły Społecznej w Rumi (III miejsce).
Indywidualne
nagrody za kreacje aktorskie
otrzymali m.in.: Paulina
Bianga z MDK w Rumi
oraz Hubert Pruchnicki
i Wojciech Machalewski
– obaj z zespołu BAMBO z
SP 10 w Rumi.
AK.
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Prezes ZG WOPR Jerzy Telak (w marynarce) i prezes WOPR w Wejherowie Krzysztof Kohnke oraz inni działacze WOPR z Rumi i okolicy na spotkaniu w rumskim Domu Harcerza.

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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Rodzinne towarzystwo siatkarskie

11 czerwca ostatni mecz Orkana Rumia na własnym stadionie

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Siatkówki Rumia podczas walnego zebrania odwołali zarząd organizacji i wybrali nowe władze.
Ponadto powołano nową Akademię Promocji
Siatkówki TPS. Jest to efekt zawirowań personalnych i finansowych wokół rumskiej spółki
sportowej.

Walka o trzecią lokatę i powtórzenie ubiegłorocznego osiągnięcia na koniec rozgrywek jest
celem rumskich piłkarzy na trzy kolejki przed
końcem sezonu.

Akademia Promocji TPS

Kończący się sezon siatkarskiej PlusLigi kobiet
przyniósł
rozczarowanie,
bo nasze siatkarki poniosły
w rozgrywkach klęskę (nie
wygrały ani jednego meczu), a na dodatek pokłóciły
się z trenerem J. Skrobeckim i władzami klubu. W
kasie zabrakło pieniędzy
na wszystko, w tym na wypłaty dla zawodniczek.
Teraz Akademia Promocji
Siatkówki, która ma docelowo przejąć aktywa i pasywa
TPS i zgłosić drużynę Sandeco EC Wybrzeże TPS do
rozgrywek I ligi, liczy na sukcesy, związane z dążeniem do
awansu do najwyższej ligi.
Jednak przed nowymi władzami są różne problemy do
rozwiązania, np. spore długi,
nowa struktura organizacyjna, finansowanie klubu,
skład zespołu, itp.
Nowa struktura organizacyjna ma przejąć obowiązki organizacyjne, w
tym zgłoszenie drużyny

do rozgrywek oraz wszelkie zobowiązania swoich
poprzedników. Walne Zebranie członków TPS pokazało, że tak naprawdę nie
wiadomo, ilu jest członków
stowarzyszenia oraz wykazało ogromny bałagan w
dokumentach finansowych.
Nie wiadomo nawet, jakie
jest zadłużenie klubu. Podobno sięga od 100 do 300
tys. złotych.
We władzach TPS oraz
w nowym stowarzyszeniu
znalazły się znane w rumskim środowisku nazwiska,
m.in. związane z rodziną
Piątkowskich.
Wiadomo,
że przewodniczący Rady
Miejskiej Tadeusz Piątkowski jest od lat związany z rumską siatkówką. To
samo nazwisko pojawia się
aż dwukrotnie we władzach
obu organizacji.
Czy te zmiany przyniosą
odnowieńczy powiew i oczekiwane sukcesy? Ocenimy
po efektach.

Orkan walczy o podium
W ostatnim spotkaniu
27 kolejki podopieczni Jarosława Kotasa zremisowali przed własną publicznością 1:1 z Dębem Dębno.
Bramkę na wagę remisu
zdobył Maciej Meler.
- Z przebiegu meczu jesteśmy zadowoleni. Niestety z wyniku już nie tak
bardzo. Jest to drugi mecz
z rzędu w którym tracimy punkty – podsumował
spotkanie Kamil Biecke,
bramkarz Orkana. - Zawodnicy Dębu momentami
grali naprawdę niezłą piłką. Nam też wychodziło to
nienajgorzej, ale strzeliliśmy tylko jedną bramkę.
W innych meczach rozegranych w maju rumianie ulegli 1:2 Gryfowi 95
Słupsk,
pokonali
Regę
Trzebiatów 2:0, zremisowali bezbramkowo z Kaszubią
Kościerzyna i 1:1 z Chemikiem Police.
Z 42 pkt. rumianie
zajmują 4 lokatę w tabeli. Tyle samo punktów

ma Kotwica Kołobrzeg, a
o pierwsze miejsce premiowane awansem do II
ligi powalczą Błękitni
Stargard Szczeciński –
55 pkt. i Bytovia Bytów
– 62 pkt.

- Mecz z Kaszubią powinniśmy wygrać – mówi
Tomasz Miks, dyrektor
sportowy Orkana – Sędzia
nie podyktował ewidentnego rzutu karnego za faul na
Przemysławie
Kazimierczaku. Brakuje nam skuteczności pod bramką rywali. Z kolei w spotkaniach
z Gryfem Słupsk i Dębem

Na stadionie MOSiR w Rumi Orkan Rumia zmierzył się z Dębem Dębno.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Siatkówki Rumia:
Prezes: Piotr Płoński, Ewa Nastały, Maria Piątkowska,
Paweł Krzyżak, Tomasz Mazurowski.
Akademia Promocji Siatkówki:
Tomasz Mazurowski - prezes, Wojciech Piątkowski, Jarosław Goździewicz, Zdzisław Mikuta, Jędrzej Solarz.
REKLAMA

Popisy piłkarzy na boisku przypominają swoisty balet.
REKLAMA

16

z powodu kontuzji nie mogliśmy skorzystać z podstawowych obrońców: Pawła
Dirdy i Rafała Rogalskiego.
Do końca rozgrywek rumianie rozegrają jeszcze trzy
mecze. 8 czerwca w Ustroniu
Morskim z Kotwicą Kołobrzeg, 11 czerwca w Rumi z
Lechią II Gdańsk i 18 czerwca w Redzie z Orlętami.

Ósemki w akcji.

