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Nauka na budowie

Podczas dwóch spotkań
w Rumi, przez ponad pięć
godzin rozmawiano o przystąpieniu lub nie naszego
miasta do Gdańskiego
Obszaru Metropolitalnego. Do przyłączenia się
do stowarzyszenia o tej nazwie przekonywał władze
Rumi prezydent Gdańska,
Paweł Adamowicz, inicjator GOM.
Tydzień później prezydent Gdyni Wojciech
Szczurek w rumskim
Dworku pod Lipami wyjaśniał, dlaczego władze tego
miasta oraz on sam nie akceptują pomysłu prezydenta Adamowicza.
Co
zrobi
burmistrz
Rumi, mająca zastrzeżenia do idei GOM oraz
radni, których zdania na
ten temat są podzielone?
Na razie nie wiadomo, bo
mimo wstępnych planów,
głosowanie nad przystąpieniem do Obszaru nie
znalazło się w porządku
obrad sierpniowej sesji.

Po wakacyjnej przerwie
przekazujemy naszym
Czytelnikom porcję aktualnych informacji, ale
też wracamy do ważnych wydarzeń tegorocznego lata.
Zapraszamy do lektury
tego wydania, a następne ukaże się w Rumi na
początku października.

DZIŚ W NUMERZE
PLAn dla
starej rumi

Kolejna dzielnica doczekała się miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
ale wzbudził on kontrowersje.
str. 6

nowy
proboszcz

TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY – czytamy przed wejściem na teren
Szkoły Podstawowej nr 6. Nic dziwnego, skoro dziedziniec szkoły jest wielkim
placem budowy. Z drugiej strony budynku, tam, gdzie jest stołówka i kuchnia
wciąż trwa remont, który rozpoczął się ... w marcu tego roku! Końca remontu i
str. 6 rozbudowy nie widać, a tymczasem skończyły się wakacje.
str. 3

Pożegnanie. Eugeniusz Zwara 1939-2011
28 sierpnia br., w szpitalu wejherowskim zmarł Eugeniusz Zwara, rodowity rumianin i Kaszuba, działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, radny trzech kadencji
i były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, którego największą pasją było śpiewanie. Ostatnio śpiewał w chórze
kaszubskim „Rumianie”, którego był współzałożycielem i
prezesem.
Jego śmierć zaskoczyła wielu przyjaciół i
znajomych. Jak to możliwe? – pytali z niedowierzaniem, bo pan Gienek
był powszechnie znany
jako człowiek niezwykle
aktywny i energiczny,
towarzyski, pogodny i
życzliwy. Nic dziwnego, że był w Rumi znany i lubiany. Eugeniusz
Zwara pochodził ze znanej i szanowanej rumskiej rodziny, w części
artystycznej.

Urodził się w 1939 roku
w Rumi, na kilka miesięcy
przed wybuchem wojny. Od
dzieciństwa do końca życia
mieszkał na Lotnisku, na
pograniczu Starej Rumi.
Jako radny, Eugeniusz
Zwara troszczył się przede
wszystkim o rozwój obu
tych dzielnic, ale jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa RM (w poprzedniej kadencji), zabiegał o
poprawę bezpieczeństwa na
terenie całej Rumi. Współpracował z policjantami,

strażakami i strażnikami
miejskimi, skutecznie starał się m.in. o finansowe
wsparcie dla tych służb.
Nie były mu obojętne
inne dziedziny, m.in. kultura i oświata. Bardzo martwił się o Szkołę Podstawową nr 1, której był niegdyś
uczniem i do której uczęszczały jego dzieci. Przeżywał
konflikt wokół tej placówki,
zabiegał o poprawę warunków nauczania, ale nie
kosztem innych inwestycji,
takich jak budowa ulic w

mieście. To zadanie również leżało mu na sercu, o
czym wielokrotnie mówił
m.in. dzwoniąc do nas lub
odwiedzając redakcję „Gazety Rumskiej”.
Eugeniusz Zwara dbał o
kulturę i tradycje kaszubskie, aktywnie działał w
rumskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ale przede wszystkim
śpiewał – przez wiele lat na
chwałę Boga w Chórze św.
Cecylii w parafii Świętego
Krzyża, a ostatnio w Chórze „Rumianie”, którego był
współzałożycielem.
Koleżanki i koledzy z
chóru długo jeszcze będą
pamiętać jego silny głos,
dochodzący gdzieś z góry,
bo pan Gienek przewyższał wszystkich chórzystów
wzrostem. Zresztą, nie tylko chórzystów.

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ma nowego proboszcza. Ks. Józefa
Paliwodę w czerwcu
br. zastąpił ks. Waldemar Łachut, salezjanin, pochodzący ze
Słupska.
str. 13

mistrzostwa
świata

W czwartek 1 września
rodzina, przyjaciele, sąsiedzi i tłumy mieszkańców
Rumi żegnali ś.p. Eugeniusza Zwarę na cmentarzu w Starej Rumi. Na
pewno pozostanie w naszej pamięci i na kartach
historii naszego miasta.

Wielkim
wydarzeniem, nie tylko sportowym były Mistrzostwa Świata Juniorów
w Biegach na Orientację w powiecie wejherowskim. Zakończenie
mistrzostw
odbyło się w Rumi.
str. 15

EDUKACJA
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W pomorskiej Ślubowanie i gratulacje na sesji
Nauczycielskie awanse
czołówce

Społeczne Gimnazjum Ekologiczne w Rumi odniosło kolejny sukces. Po ogłoszeniu wyników tegorocznych egzaminów gimnazjalnych okazało się, że
rumskie gimnazjum przy ul. Kujawskiej uzyskało
trzeci wynik w województwie pomorskim. Wśród
najlepszych gimnazjów na Pomorzu znalazło się też
Gimnazjum Salezjańskie w Rumi.
O wynikach egzaminów
gimnazjalnych, a także sprawdzianów szóstoklasistów w
szkołach podstawowych mówiono m.in. na sesji Rady Miejskiej w Rumi, w której uczestniczyły dyrektorki szkół.
Średnie oceny w Gimnazjum Ekologicznym wyniosły: w cześci humanistycznej
34,11 pkt, w części matematycznej – 37,7 pkt, a w części
językowej aż 46, 21 pkt.
Gimnazjum Salezjańskie
może pochwalić się bardzo
dobrym średnim wynikiem:
33,11 w części humanistycznej, 33,8 w matematycznej
oraz 42, 72 w części językowej.
Osiągnięcia obu rumskich
szkół nie są zaskoczeniem,
ponieważ w całym województwie pomorskim właśnie
szkoły niepubliczne mają
najlepsze wyniki. Średnia w
gimnazjach publicznych jest
zwykle niższa.
Podobnie jest w Rumi,
gdzie egzamin gimnazjalny zdawało w tym roku 402
uczniów. Ich średnie wyniki

wyniosły: 26,19 w części humanistycznej i 25,64 w części
matematyczno-przyrodniczej
oraz 31,15 w części językowej. Wyniki rumskich gimnazjalistów są nieco wyższe
niż średnie oceny wszystkich
uczniów w powiecie wejherowskim oraz w województwie pomorskim. To cieszy,
ale podczas sesji mówiono
również o niepokojącym zjawisku utrzymywania się wyników egzaminów od kilku
lat na podobnym poziomie,
podczas gdy np. w sąsiedniej
Gdyni są one z roku na rok
lepsze. Dotyczy to również
sprawdzianów szkół podstawowych.
Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak
mówiła
o
planowanych
działaniach,
zmierzających do poprawy
wyników nauczania. Służyć
temu będzie m.in. dodatkowa
godzina języka polskiego oraz
dodatkowa godzina matematyki, wprowadzone w szkołach rumskich od tego roku
szkolnego.

Zdolna młodzież

Do sukcesu Gimnazjum Ekologicznego przyczyniają
się z pewnością nauczyciele oraz zdolna młodzież, startująca z powodzeniem w różnych konkursach.
Rekordowa liczba 19 finalistów w wojewódzkich
konkursach przedmiotowych w minionym roku szkolnym (17 gimnazjalistów i 2 uczniów szkoły podstawowej) to z pewnością powód do dumy. Wielkim sukcesem
był również fakt, że aż czterech uczniów Gimnazjum
Ekologicznego w Rumi znalazło się wśród laureatów wojewódzkiego konkursu fizyki z astronomią.
Kajetan Chodorowski zajął w tym konkursie pierwsze miejsce w województwie pomorskim, Aleksander
Tomczak - trzecie miejsce, Krzysztof Pyrchla czwarte, a Krystian Bojeczko szóste. Chłopców do rywalizacji przygotował nauczyciel fizyki, Marek Jasiński.
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Ślubowanie nauczyciela mianowanego złożyły (na zdjęciu od prawej): Bożena Block, Dorota Gibas, Olga Hlebko, Justyna Itrych, siostra Bernarda Orzechowska, Ewa Samson i Sylwia Wejhert.

Dziewięcioro nauczycieli rumskich szkół
przystąpiło latem do egzaminu na nauczyciela
mianowanego. Wszyscy
zdali egzamin i uzyskali kolejny stopień zawodowego awansu.
Tradycyjnie już podczas
pierwszej powakacyjnej sesji Rady Miejskiej nowi nauczyciele mianowani złożyli
ślubowanie oraz odebrali z
rąk burmistrz Elżbiety Rogala-Kończak
dyplomy,
gratulacje i kwiaty.
Ściślej mówiąc: odebrały, bo w małej uroczystości
na sesji uczestniczyły same
panie. Było ich siedem (nazwiska pod zdjęciem), chociaż w sumie awanse na

stopień nauczyciela mianowanego uzyskało tego lata
dziewięcioro
nauczycieli.
Dwoje z nich: Magdalena
Osipowicz i Maciej Jaworski, nie mogło przybyć
na sierpniową sesję rumskiego samorządu. Złożą
oni ślubowanie w późniejszym terminie.
Na tej samej sesji Rady
Miejskiej 25 sierpnia, burmistrz
Rumi
wręczyła
kwiaty i złożyła gratulacje
trzem dyrektorkom rumskich
szkół, które będą
pełniły dwoje funkcje przez
następną kadencję.
Burmistrz
ponownie
powierzyła stanowisko dyrektora szkoły Jolancie
Braun, dyrektor Gimna-

Rumia dostanie ponad 500 tys. zł

Dodatkowe
środki dla szkół
Marcin Fuchs, wiceburmistrz Rumi ds. oświaty i
kultury poinformował rumskich radnych, że Rumia
otrzyma ponad 558 tys.
zł ze środków unijnych, w
ramach programu „Fundamenty przyszłości”.
Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na
przyjęcie tych pieniędzy,
stanowiących wsparcie dla
uczniów szkół podstawowych. Dzięki temu każda
rumska szkoła podstawowa

otrzyma środki na potrzebny sprzęt oraz na dodatkowe zajęcia.
Zaplanowano dodatkowe
lekcje z języka polskiego i
matematyki oraz zajęcia z
logopedą. Starczy też pieniędzy na zajęcia artystyczne i inne pozalekcyjne spotkania.
Dodatkowe środki są
przeznaczone na rozpoczęty właśnie rok szkolny
2011/2012.
Ak.

zjum nr 1 oraz Joannie
Kwiecińskiej-Szulc, dyrektor Gimnazjum nr 4.
W wyniku konkursu
funkcję dyrektora Zespołu

Szkół Ogólnokształcących
w Janowie przez kolejną
kadencję pełnić będzie Lucyna Oglęcka.
AK.

Od lewej Jolanta Braun, Lucyna Oglęcka i Joanna
Kwiecińska-Szulc pozostają dyrektorami szkół w Rumi.

Pomoc finansowa
na podręczniki
Do 7 września br. u
dyrektorów szkół można
składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, rozpoczynających w roku szkolnym
2011/2012 naukę w klasach
I-III szkoły podstawowej i
w klasach III gimnazjum.
Pomoc przeznaczona jest
dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
Ponadto tego rodzaju pomocą zostaną objęci uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lek-

kim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Z dofinasowania mogą
skorzystać uczniowie, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku
szkolnym 2011/2012 do
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych
szkół zawodowych, liceów
ogólnokształcących, liceów
profilowanych, techników,
uzupełniających
liceów
ogólnokształcących i techników uzupełniających.
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Szkoły niegotowe

Poważny poślizg na placach rozbudowy dwóch rumskich szkół, powodujący
równie poważne konsekwencje, stał się
pod koniec wakacji tematem numer jeden. Podczas dyskusji w tej sprawie na
komisjach i sesji Rady Miejskiej, większość radnych PO i Gospodarności zachowuje spokój, natomiast radni klubów Samorządność i PiS biją na alarm.
Sytuacja jest dramatyczna, ponieważ przed rozpoczęciem roku szkolnego okazało się, że zaplanowanych prac
po prostu nie wykonano. Wykonawcą
obu inwestycji jest firma Wasko.
O rozpoczęciu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr
6 pisaliśmy w kwietniu br.
Prezentowaliśmy zdjęcia,
zrobione pod koniec marca,
na których stołówka i kuchnia w „szóstce” były już w
trakcie remontu.
Nie zastaliśmy wprawdzie w szkole ekipy remontowej (tylko puste,
pomieszczenia z rozbitymi
ścianami), ale wydawało
się, że trafiliśmy akurat na
przerwę w pracy. Dziś można podejrzewać, że takich
przerw było znacznie więcej
niż samej pracy.

STRACONY CZAS

Wiadomo na pewno, że przez
kilka miesięcy firma budowlana
nie uporała się z remontem stołówki, kuchni i świetlicy, która
od marca funkcjonowała w sali
gimnastycznej.
Wszystko w szkole było
tak zorganizowane (przy niemałym wysiłku dyrekcji i nauczycieli), aby jeszcze w ciągu
roku szkolnego ekipy budowlane mogły pracować bez
przeszkód. Tym bardziej nie
było ich w czasie rozpoczętych tam wcześniej wakacji.

O tym, że na placu budowy przy ul. Sienkiewicza
panuje zastój, informowali
nas w e-mailach Czytelnicy. Mieszkańcy tej części miasta byli poważnie
zaniepokojeni, że wokół
szóstki widać zaledwie kilku robotników albo nie tam
nikogo.
Podobnie było na terenie
Szkoły Podstawowej nr 1.
W maju i czerwcu pojawiały
się sygnały o niewielkich postępach prac budowlanych.
Wprawdzie okazały łącznik stanął miedzy dwoma
szkolnymi budynkami, ale
w środku niewiele się działo.

BĘDĄ KARY

W połowie sierpnia o
opóźnieniu prac w dwóch
rumskich szkołach zrobiło
się głośno. Burmistrz Elżbieta
Rogala-Kończak
tłumaczyła w mediach ( a
ostatnio również na sesji
RM), że zamierzała zerwać
umowę z wykonawcą, ale
ten się nie zgodził.
Sprawa w sądzie jeszcze
bardziej przeciągnęłaby inwestycje w czasie i zwiększyła koszty.

O TYM SIĘ MÓWI

Czeka nas
kolejny stres

Rozmowa z Marią Bochniak, radną i nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi

- Firma wpadła w kłopoty
dzięki radnym poprzedniej
kadencji, bo Rada Miejska nie
chciała przekazać na inwestycję dodatkowych pieniędzy
– mówi burmistrz. - My egzekwowaliśmy to, co mogliśmy
egzekwować. Podpisaliśmy z
firmą Wasko porozumienie, w
wyniku którego za opóźnienia
będą naliczane kary.

PUSTY FRAZES

W przypadku SP nr 1 od
1 września, w przypadku
SP nr 6 od 19 września, za
każdy dzień opóźnienia wykonawca będzie płacić miastu 5 tys. zł.
– Takie decyzje podejmowane są za późno – twierdzi Kazimierz Klawiter,
przewodniczący klubu Samorządność. – Mam wątpliwości, czy gmina zrobiła
wszystko w tej sprawie.
Przed wakacjami regularnie pytałem burmistrza o
to, czy prace przebiegają
zgodnie z harmonogramem
i otrzymywałem uspokajające odpowiedzi, chociaż
już w maju źle się działo na
budowach. Reakcja była dopiero w sierpniu.

Podobne zdanie ma Florian Mosa, który na sesji
odczytał oświadczenie radnych PiS.
- Zapewnienia burmistrza o zaawansowanym
tempie prac, okazały się
pustym frazesem – mówi
radny Mosa. – Na miejscu
inwestycji panował zastój
i stagnacja. Burmistrz
podpisuje kolejne aneksy,
korzystne dla wykonawcy,
a niekorzystne dla gminy.
Domagamy się poinformowania opinii społecznej o
terminie zakończenia prac.

TERMIN NIEZNANY

Tego niepokoju nie podziela Leszek Kiersznikiewicz - przewodniczący
Komisji Oświaty i Wychowania, który na sesji
powiedział: – Na komisji
otrzymaliśmy
satysfakcjonującą odpowiedź, że
szkoły są przygotowane do
rozpoczęcia roku szkolnego
mimo trudnej sytuacji.
Tymczasem podczas obrad Rady Miejskiej Elżbieta
Rogala-Kończak przyznała, że mało prawdopodobny jest grudniowy termin
zakończenia
rozbudowy
„szóstki”. Raczej nastąpi to
w marcu przyszłego roku.
- Mam ograniczone zaufanie co do tego, co mówi
szef firmy Wasko, nie wierzę w dotrzymanie terminów przez tego wykonawcę
– powiedział radny Piotr
Labudda, podkreślając, że
chociaż bliższa sercu jest
szkoła nr 1, ubolewa nad
jeszcze trudniejszą sytuacją w szkole nr 6. – Chciałbym się mylić w sprawie
niedotrzymania terminów.
Dobrze, że zastosowane
będą kary, szkoda tylko, że
tak późno.
Anna Kuczmarska

- Nauczyciele Szkoły
Podstawowej nr 6, podobnie jak uczniowie,
nadal są na wakacjach.
Nie widać jednak, żeby
pani się z tego cieszyła.
- Oczywiście, że się nie
cieszę, bo przesuniecie rozpoczęcia roku szkolnego
spowoduje kolejne komplikacje i z pewnością utrudni nam pracę. Wprawdzie
liczyliśmy się z późniejszym rozpoczęciem roku
szkolnego, ale rozbudowa szkoły miała dobiegać
końca. Prace powinny być
bardziej
zaawansowane,
tymczasem przez wakacje
niewiele zrobiono.
Jestem poważnie zaniepokojona warunkami, w jakich przyjdzie nam pracować, a przede wszystkim,
w jakich przebywać będą
dzieci.
Patrząc z pozycji radnej
i mieszkanki Rumi martwi
mnie też opóźniona inwestycja w Szkole Podstawowej nr 1 i sytuacja tamtych
dzieci i nauczycieli.
- Odbyły się wizytacje
obu szkół przez członków Komisji Oświaty
i Wychowania. Wysłuchała pani podczas sesji
informacji na ten temat.
Czy uspokoiło to panią?
- Absolutnie nie. Sytuacja jest dramatyczna. Nie
rozumiem, jak mogło do
tego dojść, skoro już w maju
i czerwcu było wiadomo,
że roboty nie przybiegają
zgodnie z terminem, a na
placach budowy niewiele
się dzieje. Mimo to władze
miasta czekały aż do końca
wakacji. Dopiero teraz pani
burmistrz mówi o próbach
rozwiązania umowy, o karach i aneksach, w dodatku
tłumacząc wykonawcę i wypowiadając się niemal jak
rzecznik firmy Wasko.
- Burmistrz wini częściowo za taki stan rad-

nych poprzedniej kadencji, do których i pani
należała...
- To absurdalne i oburzające zarzuty. Chodzi
zapewne o dodatkowe prace w szkole nr 1, związane
ze znalezieniem szczątków
ludzkich. Nie chcieliśmy
przekazać wykonawcy dodatkowych pieniędzy, bo
i tak wcześniej wyraziliśmy zgodę na zwiększenie
środków na tę inwestycję.
Czy jednak nieprzekazanie
żądanych środków miało
wpływ na takie opóźnienie prac? A co z „szóstką”,
która nie ma nic wspólnego z tą sprawą? Tu także
zawiniła poprzednia Rada
Miejska?
- Podobno szkoła nr 6
zacznie pracę 19 września, chociaż rozbudowa zakończy się dopiero w przyszłym roku.
- Jedno jest pewne: będziemy musieli poradzić
sobie z trudnymi warunkami, z którymi borykaliśmy się już w poprzednim
roku szkolnym. Trzeba
będzie również odrabiać
zaległe godziny lekcyjne w
soboty. Uczniowie i ich rodzice będą musieli cierpliwie znosić różne niewygody, a dyrekcja i nauczyciele
bardziej dbać o bezpieczeństwo dzieci. Czeka nas więcej stresującej pracy.
- Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA

Przychodnia „Panaceum”

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

GABINETY PRYWATNE:

NEUROLOG OKULISTA GINEKOLOG
PSYCHOLOG LOGOPEDA UROLOG
ENDOKRYNOLOG CHIRURG USG
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Coraz lepiej i więcej – dla Pacjentów NZOZ nr 1 w Rumi

Rozmowa z Grzegorzem Szalewskim, dyrektorem NZOZ
Rozmowa z mgr Bożeną Bartkowiak – głównym specjalinr 1 w Rumi o pozyskiwaniu środków finansowych dla cią- stą ds. wdrażania projektów w ramach Regionalnego Progłego wzrostu jakości i zakresu usług medycznych
gramu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
- Proszę powiedzieć,
jak to jest możliwe, że
NZOZ nr 1 w Rumi , w
tak imponującym tempie rozwija działalność,
zwiększając ilość i podnosząc jakość świadczonych usług medycznych?
- Dążymy do ciągłego
wzrostu jakości świadczonych usług oraz poszerzanie ich zakresu , a co za
tym idzie, interesuje nas
ciągły wzrost liczby Pacjentów. Zależy nam, żeby
byli zadowoleni z dostępności i jakości usług medycznych. Drogą do osiągnięcia tego celu jest stałe
dostosowywanie wyposażenia Zakładu i poziomu
usług do zmieniających
się potrzeb Pacjentów.
Tak więc, najwyższym
priorytetem działalności
placówki jest dobro naszych Pacjentów.
Jest to możliwe dzięki
intensywnym staraniom
wykształconych i zaangażowanych współpracowników naszego NZOZ w uzyskiwaniu dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poprzez dostęp do
środków pochodzących z
funduszy strukturalnych,
przychodnia jest w stanie
wdrażać innowacyjne produkty i procesy technologiczne.
- Co ma Pan na myśli,
mówiąc o wdrażaniu
innowacyjnych
produktów i technologii?
- To realizacja projektu,
dotyczącego zakupu nowo-

czesnego sprzętu medycznego. W ramach tej inwestycji kupiono:
1. aparat rtg zębów
panorama, zapewniający
idealną diagnostyczną jakość obrazu. Pierwszy na
świecie aparat sterowany
komputerowo gwarantuje
precyzyjne i rzetelne pomiary diagnostyczne i dokumentacyjne.
2. analogowy aparat
rentgenowski
kostno-płucny z zawieszeniem
sufitowym Poteus XR/a
– wysokiej klasy system
radiograficzny, cechujący
się swobodą przemieszczania i konfiguracji. To
urządzenie umożliwia szeroki zakres badań na stole, w pozycji stojącej oraz
na wózku inwalidzkim lub
noszach.
3. analogowy mammograficzny aparat rentgenowski Performa
4. rentgenowski aparat
densytometryczny
Lunar DPX Pro ,który dzięki unikalnej kombinacji
skanowania o wysokich
parametrach i rewolucyjnego oprogramowania
en CORE niesie za sobą
bezprecedensową łatwość
użycia i przepustowość
densytometrii.
Wszechstronne funkcje aparatu
pomagają lekarzom w
diagnozowaniu osteoporozy, a także w ocenie
zagrożenia złamaniami i
w monitorowaniu reakcji
organizmu na leczenie.
Doskonała precyzja lub
powtarzalność jest kluczem do wykrywania na-

wet małych zmian gęstości kości.
5. aparatura do kontroli jakości w pracowniach
rentgenowskiej i mammograficznej, urządzenia
monitorujące techniczne
parametry systemu zgodnie z wymaganiami europejskich wskazań.
- Nie pozostaje nic
innego jak pogratulować a jednocześnie zapytać, czy mieszkańcy
Rumi mogą spodziewać
się dalszych inwestycji,
wpływających na jakość ich leczenia?
- Oczywiście. Nieustannie dążymy do pozyskania
nowych środków z funduszy strukturalnych. Jest
to proces żmudny, wymagający dużego zaangażowania i trudu. Jednak
żadne trudności, dla dobra
naszych pacjentów, nie są
w stanie zniechęcić nas
do starań w tym zakresie.
Wdrażaniem najnowszych
projektów zajmuje się
pani mgr Bożena Bartkowiak, która może udzielić
kompetentnej informacji.

Jaką
strategię
działania przewiduje
w najbliższym czasie
dyrekcja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 1 w
Rumi?
- Wychodząc na przeciw wymaganiom rynkowym, NZOZ nr 1 systematycznie bierze udział
we wdrażaniu różnego
rodzaju projektów, służących podnoszeniu jakości
świadczonych usług medycznych, jak również
rozszerzeniu ich zakresu.
Motywem tych wszystkich działań jest ciągły
wzrost satysfakcji pacjentów naszej przychodni. Aktualnie jesteśmy
uczestnikiem programu
Operacyjna Innowacyjna
Gospodarka lata 20072013. System ten pozwoli
naszej placówce wdrożyć elektroniczny biznes
typu B2B.
- Co zakłada system?
- Wszyscy pracujący w
przychodni lekarze będą
mieli dostęp do sieci teleinformatycznej. Oznacza
to, że każdy lekarz będzie
posiadał na swoim biurku w gabinecie komputer wraz z monitorem, co
pozwoli na korzystanie
z niezbędnych danych
medycznych.
Ponadto
dwóch lekarzy radiologów będzie miało specjalne stacje lekarskie do
opisywania zdjęć radiologicznych w prywatnych
gabinetach, w miejscu

swojego zamieszkania.
Dzięki temu nastąpi doprowadzenie sieci teleinformatycznej do każdego
gabinetu lekarskiego i
zabiegowego, znajdującego się wewnątrz dwóch
budynków NZOZ nr 1
przy ul. Derdowskiego.
Podobne przyłączenie
uzyska także pięć gabinetów stomatologicznych, funkcjonujących w
ramach naszego NZOZ
, ale znajdujących się w
rumskich szkołach, położonych w różnych punktach miasta. Dotyczy to
również trzech innych
przychodni, współpracujących z nami od lat. One
również będą połączone z
NZOZ siecią teleinformatyczną.
- Na czym polega
innowacyjność
programu
Operacyjna
Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013?
Jakie zalety wynikają
z wprowadzenia takiego systemu?
- To pierwszy taki system działający w powiecie wejherowskim. Główna jego zaleta polega na
skróceniu czasu diagnostyki pacjentów, a co za
tym idzie, szybciej wdrożonym leczeniu. Wiadomo, że to z kolei wpływa
na lepsze jego efekty.
Sprzęt komputerowy
wraz z drukarkami pozwoli lekarzowi prowadzącemu na szybki odczyt
badań diagnostycznych.

Szkolenia związane z
wdrożeniem nowego systemu podniosą kwalifikacje personelu, tworząc
tzw. społeczeństwo informatyczne . Nastąpi poprawa komfortu pracy
oraz optymalne wykorzystanie czasu pracy personelu.
NZOZ poprzez posiadanie systemu informatycznego przygotowany
jest do współpracy w
przyszłości z kolejnymi
kontrahentami medycznymi.
- Czy wprowadzenie sieci teleinformatycznej będzie miało
wpływ na środowisko
ekologiczne?
Jak
najbardziej.
Wprowadzenie nowych
rozwiązań ma bardzo korzystny wpływ na ochronę środowiska. Znacznej
redukcji ulegnie wytwarzanie odpadów szkodliwych i niebezpiecznych
dla zdrowia, związanych
np. z funkcjonowaniem
pracowni RTG.

Rozmowa z mgr Eweliną Dołżyńską, przedstawicielem Systemu Zarządzania Jakością w NZOZ nr 1 w Rumi
- Wchodząc do przychodni zdrowia można
zauważyć, że posiadacie Państwo Certyfikat
zgodny z wymaganiami
ISO 9001:2008
- Tak. W maju ubiegłego
roku rzeczywiście uzyskaliśmy Certyfikat ISO. Jest
to dla nas szczególne wyróżnienie, gdyż jego otrzymanie
wiąże się ze spełnieniem
wysokich standardów prowadzonej działalności. Certyfikat przyznawany jest na
okres 3 lat. Rokrocznie system sprawdzany jest przez
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audytora zewnętrznego.
- Co to oznacza dla
Pacjenta korzystającego
z usług placówki?
- Certyfikatu ISO jest
dla naszych Pacjentów niejako gwarantem wysokiej
jakości świadczonych usług
medycznych.
Audytor
zewnętrzny
bardzo szczegółowo bada
zgodność prowadzonej działalności z normą PN-EN
ISO 9001:2008 we wszystkich poradniach tj. podstawowej opiece zdrowotnej,
rehabilitacji, stomatologii,

diagnostyce obrazowej i
ambulatorium lecznictwa
specjalistycznego.
- Domyślam się, że tegoroczny audyt w przychodni wypadł pomyślnie?
- Dokładamy wszelkich
starań , aby jakość świadczonych przez nas usług
była coraz wyższa.
Dlatego jesteśmy dumni,
że te wysiłki zostały docenione przez ostatni audyt,
który potwierdził zgodność
posiadanego systemu z normą PN-EN ISO 9001:2008

i zakończył się wynikiem
pozytywnym.
Efektem tego jest nie
tylko utrzymanie systemu jakości w naszej przychodni, ale również nadanie certyfikatu jakości w
naszej Filii NZOZ Nr 1 w
Wejherowie przy ulicy 10
Lutego 13, gdzie świadczymy usługi w zakresie medycyny rodzinnej. Z wielką
radością i satysfakcją przyjęliśmy opinię audytora,
który podkreśl ił widoczny
stały postęp w przychodni,
będący wynikiem ciągłego

doskonalenia oraz wiedzy,
umiejętności i kompetencji
pracowników.
- Czy utrzymanie certyfikatu ISO jest dla
przychodni
priorytetem?
- W pewnym sensie tak,
ale wiążemy to
przede
wszystkim z polityką jakości, której priorytetem jest
dobro naszych Pacjentów i
ciągły wzrost ich zadowolenia ze świadczonych dla
nich usług medycznych.
Powtórzę dewizę dyrektora NZOZ, że najważniejsze

w realizacji naszych usług
medycznych jest dobro Pacjentów.

SŁUŻBA ZDROWIA
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NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W RUMI, UL. DERDOWSKIEGO 23, www.przychodnia-rumia.pl

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE

PRZYJDŹ I SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNIE NISKICH CEN W ZAKRESIE STOMATOLOGII I REHABILITACJI
Na terenie naszej przychodni świadczymy odpłatnie usługi w zakresie :

STOMATOLOGII
w tym stomatologii estetycznej i protetyki,
oferując naszym Pacjentom m.in.:
• protezy elastyczne
• implanty już od 1800 zł
(plus korona porcelanowa
na implancie 1400 zł)
• protezy całkowite
na implantach – 5500 zł
• poza tym pełen zakres
zabiegów chirurgii
stomatologicznej.

Możesz umówić się i uzyskać pełną
informację pod numerem telefonu
58 679 69 15 - chirurgia
58 679 69 16 - protetyka
i stomatologia zachowawcza

NOWOCZESNY SPRZĘT NAJLEPSZE MATERIAŁY KONKURENCYJNE CENY

REHABILITACJI
W nowocześnie wyposażonym
pawilonie rehabilitacyjnym, w
niezależnych boksach zabiegowych, zapewniających pacjentom intymność i wygodę, wykonujemy również odpłatnie :

- masaże lecznicze oraz zabiegi z zakresu :

• Kinezyterapii • Elektrolecznictwa • Hydroterapii
• Światło- i ciepłolecznictwa • Pola magnetycznego
Informacje pod numerem 58 679-69-55 lub 795-438-980

Od września wznawiamy gimnastykę kręgosłupa oraz zajęcia jogi i fitnessu.
Grafik zajęć - na stronie internetowej. Panie dbające o wygląd i zdrowie serdecznie zapraszamy do udziału w ćwiczeniach!
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Metroentuzjaści i metrosceptycy

Rumia na razie
poza GOM-em?
Dyskusja w sprawie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, w naszym mieście nabiera rumieńców.
Znane są stanowcze wypowiedzi burmistrz Elżbiety
Rogala-Kończak przeciw przystąpieniu miasta do
GOM, jednak jak się zdaje, zdania w Radzie Miejskiej są podzielone. Przewodniczący Piątkowski, pomimo zapowiedzi, wzbrania się przed wniesieniem
tego tematu pod obrady RM. Jako zdecydowani
zwolennicy przystąpienia Rumi do GOM deklarują
się liderzy Platformy Obywatelskiej i Samorządności, Michał Pasieczny i Kazimierz Klawiter.
Stowarzyszenie zawiązuje się z inicjatywy prezydenta Gdańska, Pawła
Adamowicza, a głównym
przeciwnikiem tej formuły jest prezydent Gdyni,
Wojciech Szczurek. Obaj
panowie gościli w Rumi,
przekonując władze miasta
do swoich racji. Na tychże
spotkaniach wywiązała się
też gorąca dyskusja pomiędzy zwolennikami i sceptykami, jak ich żartobliwie
nazwano metroentuzjaści i
metrosceptycy.
Z obrazu obu spotkać
wynika też że siły są w stanie względnej równowagi i
ewentualna debata na sesji
Rady Miejskiej może być
bardzo ciekawa, o ile do niej
dojdzie.
Dyskusja na temat powołania metropolii (formuła współpracy w obszarze
aglomeracji, nastawiona na
harmonijne współdziałanie,
znana we wszystkich ośrodkach na całym świecie) ciągnie się od dawna. Nabrała
rumieńców wiosną bieżącego roku, kiedy Paweł Adamowicz wystąpił z formalną propozycją zawiązania
stowarzyszenia GOM, które ma być etapem do powołania metropolii w formule
prawnej ustawowej.
Tej inicjatywie jako chybionej formule przeciwstawił się stanowczo Wojciech
Szczurek wraz z wieloma
ościennymi gminami. Poparcia udzielił marszałek Mieczysław Struk,
prezydent Sopotu Jacek
Karnowski oraz starosta
i Rada Powiatu Wejherowskiego, ale przeciwnego
zdania jest prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt.
Kolorytu debacie o GOM
w naszym mieście nadały
spotkania z wymienionymi
liderami, które odbyły się
w Miejskim Domu Kultury.
Pierwsze - z inicjatywy radnych Platformy, na którym
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pojawili się też poseł Krystyna Kłosin i starosta
Józef Reszke.
W największym skrócie
można powiedzieć, że prezydent Gdańska uważa,
że z zawiązaniem formuły metropolii nie możemy
dłużej czekać, bo wyraźnie
tracimy dystans do innych
ważnych ośrodków miejskich w kraju i za granicą.
Te ideę wyraźnie poparł w
swoim wystąpieniu Kazimierz Klawiter, raczej
sceptycznie wypowiedział
się Tadeusz Piątkowski,
a Krystyna Kłosin nie określiła wyraźnie swojego stanowiska i wypowiadała się
bardzo powściągliwie.
Drugie spotkanie z Wojciechem Szczurkiem w tym
samym miejscu, niejako
rewanżowe, zorganizował
przewodniczący RM Tadeusz Piątkowski i burmistrz
Elżbieta
Rogala-Kończak. Prezydent Szczurek
określił formułę powołania
stowarzyszenia jako nie
do przyjęcia, a całe swoje
wystąpienie poświęcił udowodnieniu tezy, że Gdańsk
dąży do zdominowania pozostałych partnerów i nierównego podziału środków.
Podkreślił też, że dla Gdyni
nie do przyjęcia jest nazwa
Gdański Obszar Metropolitalny. Z prezydentem
Szczurkiem wyraźną polemię nawiązali Kazimierz
Klawiter i Michał Pasieczny.
Do tej pory nie zapadły
żadne decyzje w sprawie
przystąpienia Rumi do
Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Ku zdziwieniu
niektórych radnych opozycji, na pierwszej powakacyjnej sesji Rady Miejskiej tej
sprawy w ogóle nie umieszczono w porządku obrad.
- Na razie nie podejmujemy żadnej inicjatywy, ani
na tak, ani na nie – powiedział przewodniczący Tadeusz Piątkowski.

Uchwalono plan zagospodarowania Starej Rumi

Kontrowersje pozostały
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla dzielnicy Stara Rumia uchwalili
radni miejscy na sierpniowej sesji. Byłby to powód do radości, bo miejscowy plan jest potrzebny i ułatwia rozwój miasta, gdyby nie kontrowersje wokół tego dokumentu. Wielu radnych,
nie tylko opozycyjnych, głosowało przeciw
uchwaleniu planu w takim kształcie.
Na posiedzeniu Komisji
Gospodarczej RM nie wypracowano wspólnego stanowiska, bo 2 osoby były za,
2 przeciw, a 1 wstrzymała
się od głosu. Na sesji aż 8
radnych, było przeciwnych
podjęciu uchwały, a 12 osób
głosowało za przyjęciem
planu.

DUŻE BUDYNKI
WŚRÓD DOMKÓW

Punktem spornym jest
dopuszczenie w planie zagospodarowania
Starej
Rumi budownictwa wielorodzinnego, dość wysokiego
(do 12 i 14 metrów, zależnie
od miejsca), które zdaniem
niektórych radnych całkowicie nie pasuje do niskiej
jednorodzinnej zabudowy
tej dzielnicy. Budownictwo to planowane jest na
gminnym terenie w rejonie

ul. Rajskiej, który zostanie
sprzedany deweloperom.
W czasie dyskusji przeciw zapisom, dopuszczającym budownictwo wielorodzinne w Starej Rumi
wypowiadali się radni Kazimierz Klawiter i Michał Pasieczny.

CHODZI O ŁAD
ARCHITEKTONICZNY

Radny Józef Chmielewski natychmiast posądził K. Klawitera o gorsze
traktowanie mieszkańców
mieszkań niż właścicieli
domów, ale przewodniczący klubu Samorządność
zdecydowanie zaprzeczył
takim insynuacjom.
- Sam mieszkałem długie lata w bloku i z sympatią wspominam tamten
okres – powiedział K. Klawiter. – Wysokie budow-

nictwo nie jest gorsze, a
w wielu wypadkach nawet
dużo droższe, jeśli weźmiemy pod uwagę choćby
ceny mieszkań w Sea Towers w Gdyni. Wiadomo,
że domy wielorodzinne są
potrzebne. Chodzi tylko
o architektoniczny ład,
o harmonię, która moim
zdaniem w Starej Rumi
zostanie zaburzona.

CENRTUM
W CENTRUM

Poważne
zastrzeżenia
wzbudził także zapis o usytuowaniu w tej części miasta, dokładnie na terenie
przy ul. Chełmińskiej, centrum usługowo-administracyjnego. Pozwoli to m.in. na
zbudowanie tam nowego
ratusza i towarzyszących
mu obiektów. O takich planach już wcześniej mówiła
burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak.
Stanowczo zaprotestował przeciw temu Kazimierz Klawiter, zwolennik usytuowania centrum
miasta (i budowy ratusza)
u zbiegu ulic Starowiejskiej
i Dąbrowskiego. Przypomniał, że za takim rozwią-

zaniem opowiada się wielu
mieszkańców, a także specjaliści z dziedziny architektury i urbanistyki.

WOŁANIE O DEBATĘ

Kazimierz Klawiter wystąpił też do burmistrza z
wnioskiem o wycofanie projektu uchwały i zainicjowanie poważnej debaty o programie dla całego miasta i
lokalizacji najważniejszych
funkcji w systemie przestrzeni publicznej. Pomysł
usytuowania ratusza na ul.
Chełmińskiej jest chybiony,
a burmistrz zupełnie nie
potrafi pokazać tego projektu na tle formuły całego
śródmieścia.
Burmistrz nawet nie
spełnia wniosków, które
sama sformułowała w „Studium”, postulujących stworzenie koncepcji programowo-przestrzennej przed
opracowaniem
planów
miejscowych w strategicznych miejscach, a do takich
na pewno należy Stara Rumia. Mimo tych zastrzeżeń,
miejscowy plan zagospodarowania Przestrzennego
Starej Rumi został większością głosów przyjęty.

Kto głosował przeciw

Korytarz ekologiczny

Przeciw uchwaleniu planu Starej Rumi w takim
kształcie byli: radni Samorządności - Maria Bochniak,
Kazimierz Klawiter, Janusz Wolański i Bogdan
Formella, radni PiS – Andrzej Januszewski i Jan
Semmerling oraz radni klubu PO – Piotr Labudda i
Michał Pasieczny.
Pozostali radni Platformy Obywatelskiej oraz Gospodarności, a także przewodniczący klubu PiS, Florian
Mosa, głosowali za przyjęciem planu.

Uchwalony 25 sierpnia miejscowy plan, przygotowany przez Biuro Urbanistyczne Marii Czerniak, obejmuje
powierzchnię 155 hektarów, od ul. I Dywizji Wojska Polskiego i Dębogórskiej do terenów, przeznaczonych pod
budowę obwodnicy północnej (OPAT).
Wzdłuż Zagórskiej Strugi wytyczono korytarz ekologiczny, przeznaczony wyłącznie na zieleń i trasę spacerowo-rowerową. Na prywatnych działkach na tym terenie mogą funkcjonować wyłącznie ogrody.

U zbiegu ul. Chełmińskiej i Debogórskiej planowane jest centrum administracyjno-usługowe. Dopuszcza się tu
wyższą zabudowę niż na pozostałym obszarze, a dominanta ma mieć 26 m wysokości.

AKTUALNOŚCI
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Prawie rok starań mieszkańców Zagórza poszedł na marne

Starosta mówi „nie”
Na okładce czerwcowego wydania gazety dużą czcionką napisaliśmy „Jest przełom”, a dotyczyło to budowy ul. Towarowej i szansy na realizację postulowanych przez mieszkańców Zagórza zmian
w projekcie inwestycji. Po wakacjach sprawa wygląda gorzej, bo
starosta wejherowski Józef Reszke zmianom powiedział zdecydowanie „nie”. Zawiedzeni rumianie napisali do starosty i radnych
powiatowych pismo. Oto jego treść z niewielkimi skrótami:
Z niemałym zaskoczeniem
i
rozczarowaniem
przyjęliśmy wnioski z konferencji, zorganizowanej przez
Pana Starostę w dniu 2
sierpnia 2011 r. Zakończenie
dyskusji w tak definitywny i
nieoczekiwany sposób wprawia nas w zdumienie, jednak z naszej perspektywy
wcale nie kończy sprawy, a
już na pewno nie rozwiązuje
naszych problemów. Byłby
to finał przedwczesny i zamykający nam nadzieję na
polepszenie warunków życia
w naszej dzielnicy.
Od niemal roku Komitet Mieszkańców „Zagórze” bezskutecznie próbuje
nawiązać
konstruktywny
dialog z władzami powiatu
wejherowskiego i miasta
Rumia w sprawie niewielkich poprawek w projekcie
budowy drogi w ciągu ulic
Towarowej i Cegielnianej,
które spełniłyby oczekiwania mieszkańców.
(...) Bardzo czekaliśmy
na budowę tej drogi i wiązaliśmy z nią wielkie nadzieje
na lepsze skomunikowanie
nas z centrum Rumi oraz
na to, że nowe rozwiązania
ułatwią nam włączanie się
do drogi krajowej nr 6. Niestety, projekt który udało
się zdobyć, wprawił nas w
osłupienie, ponieważ oprócz

lepszej nawierzchni nie proponował rozwiązań, na które
liczyliśmy.
Wprowadzenie zmian w
rozwiązaniu przejazdu pod
wiaduktem kolejowym w
Rumi i uczynienie tam jezdni dwukierunkowej, wymagało wycięcia tego fragmentu z istniejącego projektu
inwestycji i sfinansowania
przeróbek. Uważamy, że
dla kogoś, kto miałby dobrą
wolę pomóc mieszkańcom
własnego powiatu, nie byłoby przeszkodą wprowadzenie takich zmian.
Komitet
Mieszkańców
skłonił Panią
Burmistrz
Rumi do sfinansowania badań natężenia ruchu w rejonie włączenia ulicy Towarowej w drogę krajową nr 6.
Wyniki stały się podstawą
jednoznacznie pozytywnej
opinii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która przychyliła się
do wniosku mieszkańców i
zaaprobowała dla spornego
miejsca wariant nr 3 (zakładający dwukierunkowy,
wahadłowy ruch pojazdów
pod wiaduktem – dopisek
red.). Niestety właśnie wtedy dotarła do nas wiadomość
o oficjalnym zakończeniu
sprawy przez Pana Starostę.
Od października 2010
r. próbujemy dotrzeć do

Pozorowane działania

O sprawie Cegielniana-Towarowa rozmawiano
także na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Rumi.
Kazimierz Klawiter w imieniu klubu Samorządność
wyraził ubolewanie, że burmistrz Rumi nie wykorzystała szansy korekty fatalnego projektu drogi na
odcinku rumskim.
Radny stwierdził, że szkoda było wydawać pieniądze na badanie ruchu i zupełnie zaniedbać zwarcie
koniecznego porozumienia ze stronami tj. ze starostą
wejherowskim i generalnym wykonawca, firmą Skanska.
Radny określił działania burmistrza jako pozorowane i stwierdził , że w kontekście rozmachu całej inwestycji na terenie Redy, wyglądamy straszliwie blado.
Zignorowano też wysiłek mieszkańców, których
wielomiesięczna determinacja doprowadziła do
pozytywnego zaakceptowania tzw. wariantu sopockiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad.

naszych przedstawicieli w
samorządach i powiedzieć
Państwu, że projekt drogi-alternatywy dla krajowej
„szóstki”, jest zły, niedopracowany, wykonany w pośpiechu. Próbujemy uzmysłowić Panu i Radnym, że
nie jest sztuką wybudować
cokolwiek (np. nitkę asfaltowej drogi), bo właśnie znalazły się na to środki (dofinansowanie unijne), ale trzeba
to jeszcze zrobić z dbałością
o potrzeby mieszkańców (tj.
płynny wyjazd z dzielnicy,
zatoki autobusowe, parkingi). Niektóre wady projektu
miałyby jeszcze szanse na
poprawę, jednakże wymagałoby to dobrej woli i determinacji Pana Starosty i
Radnych (...).
Wychodziliśmy do Pana i
do Radnych Powiatu i Radnych Miasta Rumi z wieloma inicjatywami, z chęcią
współpracy, z nadzieją że
pochylą się Państwo nad naszymi problemami i potraktują nas poważnie. Tak się
niestety nie stało, świadczy
o tym ostatnia wypowiedź
Pana Starosty do mediów.
Zlekceważyli
Państwo
mieszkańców dzielnicy Zagórze w Rumi, nie podejmując z nami dialogu.
Komitet Mieszkańców
„Zagórze” (podpisy)

Kto wybuduje dodatkową drogę?
Zarówno we wcześniejszych wypowiedziach dla mediów,
jak i podczas niedawnej sesji Rady
Powiatu Wejherowskiego starosta Józef
Reszke
stwierdził,
że projekt budowy
nowej trasy ulicami
Towarową,
Cegielnianą w Rumi oraz
Leśną i Drogowców
w Redzie będzie realizowany
według
pierwotnego projektu, a jakiekolwiek
zmiany na tym etapie budowy są niemożliwe.

Po pierwsze, dlatego,
że projekt jest w trakcie
realizacji, a zmiany spowodowałyby naruszenie
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. To

z kolei grozi wstrzymaniem
dotacji unijnej.
Po drugie, starosta uważa, że przeciw drodze w planowanym kształcie protestuje tylko niewielka grupa
mieszkańców.
Po trzecie, proponowane przez mieszkańców rozwiązanie, zaakceptowane
przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad
jest zdaniem starosty niebezpieczne. Chodzi o to, że
wyjazd spod wiaduktu w
kierunku drogi nr 6 biegnie
pod górę, w dodatku żeby
włączyć się do ruchu, trzeba
skręcić w prawo. Jak twierdzi Józef Reszke, to zbyt
niebezpieczny manewr.
Dlatego starosta proponuje inne rozwiązanie,
które, jak powiedział starosta na sesji w Wejherowie - również uzyskało
pozytywną opinię GDDKiA
oraz przychylność burmi-

Wszyscy na to czekamy, ale...

strza Rumi. Trzeba zbudować dodatkową drogę,
biegnącą od wiaduktu
wzdłuż torów kolejowych
(za Urzędem Miasta) do
skrzyżowania ul. Sobieskiego z ul. Sabata. Wjeżdżanie na „szóstkę” w tym
miejscu będzie bezpieczniejsze.
Być może, ale kto i
kiedy wybuduje taką
drogę? Obecnie prowadzona inwestycja nie
obejmuje
dodatkowego
odcinka. Poza tym nie
wiadomo, czy taka droga
nie skomplikuje jeszcze
bardziej ruchu pojazdów
w tej części miasta, m.in.
na skrzyżowaniu.
Mieszkańcy obawiają się, że pozostanie im
tylko
dotychczasowa
możliwość wyjazdu z ul.
Towarowej na ruchliwą
„szóstkę” wyłącznie w
kierunku Gdyni.

Czy będzie remont dworca?

Trzymamy
za słowo

Posłanka PO, Krystyna
Kłosin, która gościła na sesji Rady Miasta, poinformowała radnych o działaniach
w sprawie remontu dworca
PKP w Rumi. O tym, że pani
poseł stara się o modernizację
brzydkiego i zniszczonego budynku dworcowego, mówi się
od ponad miesiąca. Podczas
sierpniowych obrad K. Kłosin
potwierdziła te informacje.
- Modernizacja dworca w
Rumi została przyjęta do planu inwestycji Ministerstwa
Infrastruktury, ze wsparciem
z budżetu państwa - powiedziała poseł Kłosin.
– Przekazuję państwu

Budynek dworcowy to
najbardziej koszmarny
obiekt w mieście. Zapowiadany przez panią
poseł remont czy wręcz
przebudowa dworca PKP
w Rumi ucieszy wszystkich mieszkańców.
O zniszczonym i brudnym dworcu, a także
niewiele lepszym tunelu
i obskurnych peronach
pisaliśmy kilkakrotnie.
Ten dworzec to wstyd!
Trzymamy panią poseł za słowo i liczymy na
efekty tych starań.

dokumenty dotyczące przebudowy dworca, w tym
odpowiedź ministra infrastruktury na moją interpelację w tej sprawie.
Wśród przekazanych dokumentów znalazła się też
informacja dyrekcji PKP o
działaniach, prowadzących
do wspomnianej inwestycji.
- Rozmawiałam z dyrektorem Neumannem z
PKP SA. - Oddział Dworce
Kolejowe w Gdańsku na temat połączenia w jednych
rękach działek na terenie
dworca, należących do różnych spółek – wyjaśniała K.
Kłosin. – Prace w tym kie-

runku już się rozpoczęły.
Dodajmy, że w jednej
z wypowiedzi prasowych
wspomniany
dyrektor
Adam Neumann powiedział, że za realizacją inwestycji w Rumi przemawia
zły stan techniczny obiektu,
duża liczba korzystających
z niego pasażerów i fakt,
że dworzec znajduje się na
przedłużeniu kompleksowo
modernizowanej linii, łączącej Gdynię ze stolicą.
Wszystko wskazuje na
to, że pojawiła się szansa.
Oby jak najszybciej została
wykorzystana!
AK.
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Kaszubskie lato
IMPREZY
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XVIII Jarmark Kaszubski odbył się
w rumskim parku 7 sierpnia, czyli tradycyjnie w połowie lata. Ta najważniejsza wakacyjna impreza zbiegła się
z 30-leciem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – Oddział w Rumi, które jest
głównym organizatorem jarmarku.

PAT R O N AT

Jak co roku na scenie
prezentowały się zespoły
ludowe i znany kaszubski
gawędziarz Edmund Lewańczyk, nie brakowało
konkursów i atrakcji dla
dzieci. Wieczorem wystąpiła młoda wokalistka,
Aleksandra Szwed.
Na straganach oferowano wyroby artystów
ludowych, zabawki i sma-

kołyki, wśród których największym powodzeniem
cieszyły się kaszubskie
przysmaki: chleb ze smalcem, drożdżówki z budyniem i wiejski chleb.
Aby tradycji stało się
zadość, odbył się konkurs wspinaczki na słup.
Śmiałków nie brakowało.
Fot. Alicja Reszka

Fanki Aleksandry Szwed czekały na recital tej wokalistki, oglądając na scenie
inne zespoły.
REKLAMA

www.Tani-Fotograf.pl

Tel.: 502 178 344
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ZDARZYŁO SIĘ LATEM
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Rumianie w Lęborku

Kaszubskie korzenie i związki z Rumią

Setne urodziny
Alojzy Wikowski, który 8 lipca br. skończył
100 lat, mieszka wprawdzie w Wejherowie, ale w
jego długim i ciekawym
życiu były lata spędzone
w Rumi, razem z żona
Barbarą, o 10 lat młodszą rumianką. W Rumi
nadal mieszka część
rodziny Jubilata i jak
mówi jego syn, Janusz,
oboje spoczną kiedyś jak Pan Bóg przykaże także w Rumi, gdzie na
starym cmentarzu obok
kościoła św. Krzyża są
groby rodzinne Wikowskich i Dempców.

Wśród kilku tysięcy
uczestników XIII Światowego Zjazdu Kaszubów
w Lęborku nie zabrakło
licznej reprezentacji Rumi.
Mieszkańcy naszego miasta co roku biorą udział w
kaszubskich spotkaniach,
które rozpoczęły się z inicjatywy działaczy ZKP w
Rumi - Grzegorza Szalewskiego i Kazimierza Klawitera. Obaj rumianie są
uczestnikami
kolejnych
zjazdów.
Co roku wybierają się na
nie również inni przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – Oddział
w Rumi oraz władz miasta.
Większość osób wybiera
się na zjazd tradycyjnie,
czyli słynnym pociągiem
Transcassubia, który zatrzymuje się m.in. na rumskim dworcu. Tak było również w tym roku. Lipcowe
święto Kaszubi rozpoczęli
jak zwykle przemarszem
przez miasto. Potem była
wspólna msza św., a po niej
wielka zabawa. Koncerty,
konkursy, taniec i śpiew,
a także degustacja kaszubskich smakołyków trwały
do wieczora.

Fot. Andrzej Stępień

Alojzy Wikowski jest człowiekiem głęboko wierzącym,
ufnym, przyjaznym dla innych. Jest dumny z siedmiorga dzieci oraz wnuków, którzy wyrośli na porządnych
ludzi. Właśnie w otoczeniu
rodziny pan Alojzy rodziny
świętował swoje setne urodziny, a wszyscy możemy pozazdrościć Jubilatowi pogody
ducha, dowcipu i świetnej
pamięci.
Stulatek na bieżąco śledzi
wydarzenia, nieźle orientuje
się w polityce, którą bardzo
się interesuje.
Alojzy Wikowski urodził
się 8 lipca 1911 r. w Żukowie,
gdzie spędził dzieciństwo
i wczesną młodość. Żona
Barbara Wikowska, z domu
Dempc urodziła się w Pucku,
mieszkała w Wejherowie, a
potem w Rumi.
Po ślubie młodzi zamieszkali w Rumi, a pan Alojzy

Alojzy Wikowski - wiele lat mieszkał w Rumi.
Fot. Archiwum prywatne
pracował w gdyńskiej stoczni oraz w porcie. W czasie
wojny dostał się do niewoli
niemieckiej, skąd szczęśliwie
powrócił.
W trudnych latach powojennych państwo Wikowscy postanowili za chlebem
spróbować życia na ziemiach
odzyskanych – tam potrzebowali fachowców. Osiedlili
się z trojgiem dzieci na Ziemi Sztumskiej - najpierw w
Czerninie, niedaleko Sztumu. Mistrz Alojzy zajął się
kowalstwem - naprawiał maszyny i sprzęt rolniczy, robił
osprzęt dla koni, które były
jego wielką miłością (sam
miał dwa ukochane konie,
Kubusia i Lotkę).
Potem w Starym Targu
otworzył własny warsztat.
Rozrastająca się rodzina
mieszkała w okazałym budynku, w którym przed woj-

ną była słynna, pierwsza na
tych ziemiach polska szkoła.
W 1988 r. po 20 latach,
wrócili z Powiśla na swoje
Kaszuby, aby ponownie zamieszkać w rodzinnym domku w Rumi. W późniejszych
latach przenieśli się do Wejherowa. Alojzy Wikowski
podjął pracę w Gdańskim
Przedsiębiorstwem
Robót
Drogowych, gdzie pracował
aż do emerytury.
Sto lat minęło jak chwila.
Jak mówi pan Alojzy „wieki
mijają, a wieczność czeka”.
Śmieje się, że św. Piotr jakoś
nie chce go wpuścić za bramy
wieczności, przeżył wszystkich w swoim rodzie Wikowskich – życie w ufności Bogu.
Życzymy panu Alojzemy Wikowskiemu dwustu lat i przesyłamy serdeczne pozdrowienia z
Rumi!
AK.

Modlitwa za Ojczyznę i żołnierzy

Jak co roku w Rumi uroczyście obchodzono podwójne – religijne i państwowe
święto 15 sierpnia. W uroczystej mszy św. za Ojczyznę w kościele św. Krzyża
wzięli udział przedstawiciele władz miasta i poczty
sztandarowe, w tym - mimo

wakacyjnej pory – poczet ze
sztandarem Szkoły Podstawowej nr 1.
Po mszy św. złożono
kwiaty na żołnierskich mogiłach na cmentarzu, pod
pomnikiem przy ul. Chełmińskiej oraz na cmentarzu w Łężycach.

Za Ojczyznę i za tych,
co oddali za nią życie rumianie modlili się również
wczoraj, 1 września. Uroczysta msza św. w rocznicęwybuchu II wojny światowej odbyła się w kościele bł.
E. Bojanowskiego w Białej
Rzece.
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SPOŁECZEŃSTWO

Nowe stowarzyszenie w Rumi

Przeciw korupcji
i niegospodarności
W sierpniu 2011 roku w Rumi powołano
Stowarzyszenie Przeciwdziałania Korupcji, Niegospodarności, Obrony Praw Człowieka „EFAS”. Prezesem zarządu organizacji została Elżbieta Flisikowska.
Członkowie nowego Stowarzyszenia
zamierzają
przeciwdziałać
wszelkim
zjawiskom korupcji, niegospodarności i naruszaniu
prawa. Celami nadrzędnymi są: upowszechnianie
zasad
demokratycznego
państwa prawa, jawność
funkcjonowania władz publicznych, obrona praw człowieka i obywatela, przeciwdziałanie patologiom życia
publicznego i społecznego,popieranie rozwoju i kształtowanie etycznych wzorów i
postaw obywateli.
- Stowarzyszenie będzie działało na terenie
całego kraju jak też poza
jego granicami. W chwili
obecnej trwają formalności
związane z rejestracją Stowarzyszenia w Krajowym
Rejestrze Sądowym – informuje Andrzej Skucha,
zastępca prezesa zarządu
Stowarzyszenia „EFAS”. -

Po zakończeniu procedury
przedstawimy
założenia
działalności, a mieszkańcy
będą mogli zapoznać się ze
statutem stowarzyszenia
oraz zasadami współpracy
z władzami, partiami, organizacjami społecznymi,
prokuraturami, sądami a
także z policją i strażami
miejskimi.
„EFAS” jest Stowarzyszeniem non profit, a najważniejszym
majątkiem
jest praca społeczna jego
członków na rzecz wspólnego dobra publicznego,
aby wszystkim obywatelom
żyło się godnie i spokojnie.
Niebawem rozpoczną się
dyżury działaczy Stowarzyszenia, podczas których
udzielane będą bezpłatne
porady prawne. Członkowie „EFAS” będą także pomagać obywatelom w rozwiązywaniu ich żywotnych
problemów.

Tragedia na ul. Hutniczej

Zginął motocyklista
16 sierpnia doszło do
śmiertelnego wypadku na
ul. Hutniczej. Na tej drodze, w pobliżu firmy Coca-Cola, zginął 26-letni
mieszkaniec Rumi. Drugim
uczestnikiem wypadku był
również rumianin .
Do tragedii doszło około
godziny 7.00 rano. 60-letREKLAMA

ni kierowca Volkswagena
Polo włączał się do ruchu,
wjeżdżając na ul. Hutniczą. Podczas tego manewru zderzył się z jadącym w
przeciwnym kierunku motocyklistą, który zginął na
miejscu wypadku.
Kierowca Volkswagena
był trzeźwy.
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Trzeba skuteczniej reagować na ujawnione nieprawidłowości- mówi prezes KRS

Rumskie refleksje po
Forum Spółdzielczym
Przed Międzynarodowym Dniem Spółdzielczości, obchodzonym 1 lipca, w Warszawie odbyło się Ogólnopolskie Forum Spółdzielcze, na które przybyło ponad 3
tysiące spółdzielców z całej Polski. Gościem spotkania była m.in. Pauline Green
z Wielkiej Brytanii, prezydent Międzynarodowej Organizacji Spółdzielczej.
Forum rozpoczęło się
od wystąpienia prezesa
Zarządu Krajowej Rady
Spółdzielczej,
Alfreda
Domagalskiego, który
mówił m.in. o trudnościach, jakie przeżywa
spółdzielczość w Polsce,
o zmniejszaniu się liczby
spółdzielni po 1989 roku,
o szkodliwej ingerencji polityków w spółdzielczość,
jak też o obowiązku KRS
badania i kształtowania
warunków funkcjonowania spółdzielczości.
Ubolewając nad sytuacją spółdzielczości, w tym
mieszkaniowej w Polsce,
prezes zarządu KRS niewiele powiedział o sytuacji członków spółdzielni,
zmagających się z zarzą-

Zmiany jeszcze
niegotowe
W
„Gazecie
Rumskiej” informowaliśmy o
pracach nad zmianami
ustawy prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Te prace w Sejmie jeszcze
trwają, ponieważ posłowie wnieśli kilkadziesiąt
poprawek do projektu
zmian.
Nie jest więc pewne,
czy Sejm uchwali w tej
kadencji znowelizowane
ustawy spółdzielcze. Wybory już 9 października.

dami spółdzielni mieszkaniowych i posłusznymi
im radami nadzorczymi,
na ogół nie sprawującymi
faktycznej kontroli nad zarządami, mimo, że jest to
ich ustawowym obowiązkiem. Nie wspomniał też o
przypadkach nierespektowania przez zarządy ustawowych praw członków, o
arogancji zarządów wobec
aktywnych spółdzielców.
A jednak pan Domagalski
stwierdził m.in.:
„Jeśli w spółdzielni powstaje
Stowarzyszenie
Obrońców
Spółdzielców,
powinien to być ostatni sygnał dla zarządu spółdzielni do refleksji i zweryfikowania swojej postawy. Na
problem możemy patrzeć
w różny sposób, ale zawsze
poszukiwać należy najlepszych rozwiązań.”
Prezes KRS powiedział
również, że:
„W środowisku spółdzielczym nie możemy akceptować złych praktyk,
podważających zaufanie
do całego sektora spółdzielczego i skuteczniej
reagować na ujawnione
nieprawidłowości.”
Czy zatem za prawidłowe i w duchu zasad
spółdzielczych jest postępowanie
zarządu
spółdzielni, który
- wbrew obowiązującym
przepisom
bezprawnie
próbuje narzucić członkom

na projektach uchwał,
zmuszając ich do obrony
swojego dobrego imienia
przed sądem,
- nie dopuszcza na łamy
spółdzielczego biuletynu
(opłacanego przez wszystkich członków) artykułów
członków spółdzielni, rezerwując to prawo dla wąskiej grupy osób, przez co
biuletyn staje się organem
prasowym zarządu,
- nie dopuszcza na Walne Zgromadzenie (najwyższy organ spółdzielni)
projektów uchwał, mimo,
że spełniają wszystkie
wymogi formalne, co skutkuje kolejnymi pozwami
sądowymi.
Te przykłady nie wyczerpują wszystkich nieprawidłowości w relacjach
między członkami a zarządem spółdzielni. Przyszły
rok 2012 został ogłoszony
przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości, tym bardziej będziemy
wracać do tej tematyki,
dotyczącej kilku milionów członków spółdzielni
mieszkaniowych. Niemała grupa, bo kilka tysięcy
spółdzielców (razem z rodzinami to kilkanaście tysięcy) mieszka w naszym
mieście.

Artykuł otrzymaliśmy od członków Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, Obrońców Praw
Członków i Mieszkańców Spółdzielni oraz
Wspólnot Mieszkaniowych Miasta Rumi.

Czworonożny powód do dumy

Dworcowe kubły pod lupą

Straż Miejska w Rumi
ma czworonożny powód do
dumy. Pies służbowy rumskich strażników, owczarek
Havel, zakończył dwuletnią
edukację. W lipcu br. najlepiej ze wszystkich egzaminowanych psów policji,
straży gminnych, Straży
Granicznej i Straży Ochrony Kolei zdał egzamin

Strażnicy miejscy interweniowali w sierpniu u właścicieli terenu przyległego do
Dworca PKP ze względu na
bałagan w obrębie śmietników. Następnego dnia teren
uprzątnięto. Strażnicy dowiedzieli się, że do pojemników
należących do placówek handlowych przy dworcu PKP
śmieci podrzucają mieszkań-

Havel najlepszy
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spółdzielni opłaty, np. za
docieplania budynków,
- tworzy nieruchomość,
obejmującą kilka tysięcy
mieszkań, nie respektując
celu ustawy uwłaszczeniowej, skutkiem czego
jest pozbawienie członków spółdzielni wpływu
na zarządzanie współwłasnością, racjonalne gospodarowanie funduszem remontowym, itp.,
- skłóca członków spółdzielni poprzez propagowanie hasła tzw. mieszkań za złotówkę, podczas
gdy wiadomo, ze spółdzielca nie uzyskał odrębnej
własności mieszkania zanim nie uregulował w całości kosztów budowy tego
mieszkania i nie rozliczył
się ze spółdzielnią,
- wyklucza członka spółdzielni, nie respektując
przepisów lub nie honoruje prawa osoby bliskiej
(zapisanego w ustawie)
do mieszkania po śmierci
członka spółdzielni i wyrzuca ją z mieszkania,
- występuje przeciwko
członkom spółdzielni, którzy dochodzą swoich praw
na drodze sądowej,
- posądza aktywnych
członków spółdzielni o
sfałszowanie
podpisów

ocenę celującą. Okazał się
psem niezwykle wytrzymałym, walecznym i odważnym. Nie boi się strzałów
z broni palnej i w każdych
warunkach na polecenie
przewodnika przystępuje
do akcji. Jednocześnie jest
karny i zdyscyplinowany.
Strzeżcie się chuligani i
przestępcy!

Podrzucane śmieci
cy, podróżujący kolejką SKM.
Gdy w pojemnikach nie ma
już miejsca – rzucają śmieci
obok pojemników.
Ponieważ Straż Miejska
kontroluje rumski dworzec
co godzinę, funkcjonariusze
będą zwracać uwagę na ten
proceder i ukarzą każdego,
kto będzie się w ten sposób
pozbywał śmieci bytowych.

AKTUALNOŚCI
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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
REKLAMA

Walczą
o OPAT

Wkrótce wybory do Sejmu RP

Rumianie
na listach PJN
Polska Jest Najważniejsza przedstawiła swoich kandydatów do Sejmu RP
w okręgu gdyńsko-słupskim. W tym
celu na tarasie Sea Towers w Gdyni odbyła się konferencja prasowa z
udziałem posłanki Elżbiety Jakubiak,
która otwiera listę PJN w tej części Pomorza. Są na niej również mieszkańcy
Rumi: Dariusz Kuczmarski, Józef Wójcik i Krzysztof Michnal.
- PJN powstał w buncie, sprawiedliwym buncie
przeciw takiej scenie politycznej, jaką obecnie mamy
w Polsce – powiedziała na
konferencji Elżbieta Jakubiak, która podkreślała,
że partia ta oczekuje poważnej debaty o różnych
problemach i dziedzinach
życia .- Chcemy rozmawiać
o potrzebach Polaków i o
tym, jak je realizować. Proponujemy program i nowy
styl pracy, nowy sposób
rozwiązywania problemów.
Wiceprzewodnicząca
PJN mówiła o inwestycjach
publicznych, które nie powinny być synonimem partactwa i o sądach gospodarczych, które koniecznie
trzeba usprawnić. Zwróciła
uwagę na problem braku pracy dla absolwentów
szkół wyższych i pieniędzy
dla rolników. Jej zdaniem
niezwykle istotnym warunkiem powodzenia reform
jest otoczenie pomocą matek oraz młodych rodzin,
poprzez m.in. system ulg
na dzieci, wspieranie rodzinnych
przedsięwzięć
gospodarczych, obniżenie
podatków.

- Rolnicy potrzebują dotacji nie dlatego, że są biedni, ale dlatego, że są normalnymi przedsiębiorcami
– stwierdziła pani poseł.
Ponieważ publikowane
wyniki sondaży nie są dla
PJN łaskawe, na konferencji w Gdyni pytano o szanse
partii w nadchodzących wyborach. Wiceprzewodnicząca PJN powiedziała m.in.:
- Idziemy pod górę, co
nie jest łatwe, ale każdy kto
idzie pod górę, widzi przed
sobą szczyt. Mam nadzieję, że starczy nam sił, żeby
tam wejść.
E. Jakubiak podkreślała
w Gdyni, że zgoda jest elementem demokracji. Ani
ona, ani inni kandydaci
PJN nie będą uczestniczyć
w politycznej wojnie i w
atakach personalnych.
- Trzeba się nawzajem
szanować – powiedziała
kandydatka nr 1 PJN w
okręgu gdyńsko-słupskim.
BJ.

28 kandydatów
Na liście PJN w okręgu
nr 26 (gdyńsko-słupskim)
jest w sumie 28 nazwisk,
ale nie wszyscy kandydaci
mogli uczestniczyć w konferencji.
Listę kandydatów do Sejmu otwiera Elżbieta Jakubiak, a kolejnych kilka
osób to: Marek Makowski z Gdyni, Bogdan
Adamczyk, reprezentujący powiat bytowski,
Dariusz Kuczmarski
kandydat z powiatu wejherowskiego oraz Włodzimierz Nowak ze Słupska.
Oprócz wymienionych
miast i powiatów, reprezentowany jest także
powiat pucki, lęborski,
kartuski, kościerski i chojnicki.

Prowadzący konferencję Dariusz Kuczmarski przedstawia Elżbietę Jakubiak, która zaprezentowała
dziennikarzom program wyborczy. W drugiej części
spotkania prezentowali się kolejno kandydaci PJN.

Ważna obwodnica
Rozmowa z Dariuszem Kuczmarskim,
kandydatem PJN z Rumi do Sejmu RP
- Jakie są pana zdaniem najważniejsze punkty programu wyborczego PJN?
- Po pierwsze decentralizacja polityczna i gospodarcza
państwa, która tworzy Polskę obywatelską i samorządną. Krótko rozwijając te hasła, mam na myśli symboliczne
„oddanie” władzy obywatelom a nie partiom, bezpośrednie
wybory na różnych szczeblach i okręgi jednomandatowe,
odebranie pieniędzy budżetowych partiom, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie organizacji
pozarządowych. Zmniejszenie liczby posłów i senatorów.
Bardzo ważna jest też polityka rodzinna, rozumiana jako
element polityki gospodarczej.
- Czyli pomoc dla rodzin wielodzietnych?
- Mówimy o drugim ważnym elemencie programu. Pomoc
nie w sensie najprostszej pomocy socjalnej, czyli wypłacania
zasiłków i zapomóg. W tym wypadku chodzi o system podatkowy, który ułatwi życie i odciąży finansowo osoby, mające dzieci.
Z badań wynika, że polski naród wymiera. Musimy zadbać o
następne pokolenia. Wiadomo, że wychowanie dzieci wiąże się
z dużymi wydatkami i problemami, zwłaszcza kobiet, dlatego
rodzice powinni płacić niższe podatki niż osoby bezdzietne.
- Jednak bez sprawnej gospodarki reformy nie
mają szans. Co trzeba zmienić?
- To trzecia ważna kwestia. Niestety służba publiczna
zamieniła się w nieustającą kampanię wyborczą, a politycy działają hasłami, a nie decyzjami. Należy wprowadzić
jednolitą stawkę podatkową, uprościć procedury rejestracji
działalności gospodarczej i rozliczania się z fiskusem, oddać decyzje o swoich emeryturach ludziom a nie politykom.
Usprawnić administrację publiczną. Wprowadzić Rejestr
Usług Medycznych.
- Na konferencji w Gdyni powiedział pan, że posłowie nie powinni zapominać o miejscowościach i regionach, z których się wywodzą. Gdyby pan zasiadał
w Sejmie, o czym by pan pamiętał?
- Taki problem dotyczy wielu posłów, w tym z powiatu wejherowskiego. Z pewnością nie zapomniałbym o wspieraniu
naszych samorządów, o budowie Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej, czyli tzw. OPAT. To absolutnie konieczna inwestycja, która musi być finansowana z budżetu centralnego. W korkach na „szóstce” męczą się zarówno mieszkańcy
jak i turyści z całej Polski. Samorządy Gdyni, Rumi, Redy,
Wejherowa, Kosakowa, Pucka i innych gmin chcą budować
drogę, ale nie są w stanie udźwignąć tak kosztownej inwestycji. Z pomocą musi przyjść państwo. Parlamentarzyści bezwzględnie musza być wsparciem, a nie przeciwnikiem.
- Podczas niedawnej konferencji jeden z pana kolegów zwrócił uwagę na podwójne znaczenie skrótu PJN.
Czytany tradycyjnie oznacza nazwę partii, ale w odwrotnym kierunku można go odczytać: Nowa Jakość Polski.
- PJN to z pewnością nowa jakość, która daje nowe możliwości. Głosując na PJN, Polacy nie muszą wybierać między dwoma zwalczającymi się skrajnościami. Między innymi
dlatego zdecydowałem się na start w wyborach, aby mieszkańcom dać możliwość wyboru. Myślę, że osoby startujące z
PJN gwarantują nową jakość polityki, bardzo potrzebną na
polskiej politycznej scenie.

Na rondzie przy drodze krajowej nr 6 w Rumi,
w sąsiedztwie Castoramy
i dworca PKP, kilkunastu
samorządowców rozdawało kierowcom kartki
pocztowe, apelujące o
budowę obwodnicy północnej. W akcji informacyjno-protestacyjnej,
zainicjowanej przez prezydenta Gdyni Wojciecha
Szczurka, wzięli udział
prezydenci, burmistrzowie i wójtowie od Rumi
i Wejherowa po Puck i
Krokową.
Do przejeżdżających zakorkowaną szóstka kierowców trafiło 5 tysięcy kart
pocztowych, zaadresowanych do ministra Grabarczyka i apelujących o budowę OPAT. Samorządowcy
prosili kierowców, aby wysłali te kartki do adresata.
– Musimy przekonać ministra infrastruktury, że to
dla nas priorytetowa inwestycja o randzie krajowej
– mówił podczas akcji prezydent Wojciech Szczurek. - Budowa tej drogi to
zadanie państwa, bo żaden
samorząd nie jest w stanie
realizować tak dużego i
kosztownego przedsięwzięcia. Chodzi nam o to, aby
państwo wpisało je na listę
inwestycji krajowych i po
prostu realizowało.
Niestety, jak na razie
Obwodnicą Północną Aglomeracji Trójmiejskiej możemy „pojeździć” ... palcem po
mapie. Ani premier polskiego rządu ani odpowiedzialne
za infrastrukturę drogową
ministerstwo nic nie robią z
tym problemem, a kierowcy
grzęzną w korkach na drodze krajowej nr 6. Codziennie przejeżdża tą trasą ok.
60 tysięcy pojazdów!
Plany budowy OPAT
przyjęto ponad 10 lat temu.
Ówczesny starosta wejherowski, Grzegorz Szalewski i radni powiatowi
przyjęli uchwałę, później
opracowano wstępny projekt i rozpoczęto rozmowy
z rządem. Ministerstwo
wprowadziło projekt do planów budowy, a rząd wprowadził do realizacji. Niestety, obecny rząd wycofał się
z obietnicy budowy OPAT.
Mimo to niedawno zakończył się etap konsultacji
społecznych, związanych z
przygotowaniami do budowy Obwodnicy Północnej
Aglomeracji Trójmiasta.
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Z naszego miasta wywodzi się aż 51 kapłanów

Spotkanie księży pochodzących z Rumi
Bardzo wielu młodych mieszkańców
Rumi zostało powołanych do służby
kapłańskiej. Z naszego miasta wywodzi się ponad 50 księży. Wielu z nich
spotkało się 24 czerwca br na zjeździe
w parafii Najświętszej Marii Panny
Wspomożenia Wiernych. Uroczystej
mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. arcybiskup senior Tadeusz
Gocłowski.
Towarzyszyli mu m.in.
proboszczowie
rumskich
parafii: ks. Kazimierz
Chudzicki
(gospodarz
uroczystości), ks. dziekan
Włodzimierz
Kozłowski i ks. prałata Tadeusz
Gut oraz ks. prof. Henryk
Skorowski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ks.
dr Zbigniew Formella z
papieskiego Uniwersytetu
Salezjańskiego w Rzymie rumianie i salezjanie, inicjatorzy tego rodzaju spotkań,
z których pierwsze odbyło
się 24 czerwca 2009 roku.
Mówiąc do zgromadzonych w kościele księży
abp. T. Gocłowski poruszył temat powołania i
kapłaństwa, które jest
służbą w głębokiej więzi
ze wspólnotą kościoła.
- Nie możemy rozmyślać
nad wielkością kapłaństwa, ale pochylać się nad
wielkością
człowieczeństwa, bo kapłan to przede
wszystkim człowiek, a istotą kapłaństwa jest służenie drugiemu człowiekowi
– mówi ks. arcybiskup.
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Abp. T. Gocłowski podziękował
inicjatorom
spotkań księży, wywodzących się z Rumi, w dodatku w miesiącu, w którym
biskupi święcą nowych
kapłanów, a wielu innych
księży obchodzi rocznicę
święceń. Dziękował też
i gratulował rodzinom
księży, uczestniczącym w
uroczystej mszy św. podkreślając, że na pewno są
dumne ze swoich synów i
braci.
Przy okazji tego zjazdu
ks. Dariusz Sztuk, rumianin, salezjanin i profesor
Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego (na
dużym zdjęciu pierwszy z
prawej) zebrał i opracował
książkę, poświęconą kapłanom z Rumi.
Spośród 51 rumian,
którzy poszli za głosem
powołania i przyjęli
święcenia, 30 to księża
salezjanie. Nic dziwnego,
skoro w naszym mieście od
ponad 70 lat swoją siedzibę ma Zgromadzenie św.
Franciszka Salezego, założone przez ks. Jana Bosko.

Wspomniane wydawnictwo zawiera biogramy księży,
których ze względu na ograniczone miejsce nie jesteśmy
w stanie zaprezentować. Za autorem książki informujemy
tylko, że z Rumi wywodzą się następujący kapłani:
ks. Jerzy Baranowski, ks. Alfons Bernard Barzowski,
ks. Ludwik Becker, ks. Henryk Bietzke, ks. Tomasz Blok,
ks. Bruno Borowski, ks. Andrzej Bryłowski, ks. Krzysztof
Butowski, ks. Marek Chmielewski, ks. Jerzy Czaja, ks.
Stanisław Dułak, ks. Bernard Duszyński, ks. Andrzej
Finc, ks. Zbigniew Formella, ks. Krzysztof Grzemski, o.
Krzysztof Hinc, o. Roman Hinc, ks. Tadeusz Hebel, ks.
Kazimierz Jach, ks. Robert Jahns, ks. Henryk Jendryczka, ks. Waldemar Jonatowski, ks. Stanisław Kąkol, ks.
Zenon Klawikowski, ks. Krzysztof Kobiela, ks. Jacek
Kowalewski, ks. Tomasz Kotwica, ks. Czesław Kubera,
ks. Alfons Labudda, ks. Zdzisław Lepper, ks. Jarosław
Lisica, ks. Zenon Mach, ks. Michał Mejer, ks. Marek Michalak, ks. Roman Murawski, ks. Władysław Nalepka,
ks. Marcin Nowicki, ks. Wojciech Pettke, ks. Waldemar
Pierożek, ks. Henryk Skorowski, ks. Eugeniusz Stelmach,
ks. Tadeusz Stromski, ks. Dariusz Sztuk, ks. Wojciech
Turski, ks. Krzysztof Tusk, ks. Mateusz Warmijak, ks. Józef Wittbrodt, ks. Stanisław Wontka, ks. Adam Zalewski,
ks. Lucjan Żelewski.
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Nowy proboszcz w parafii Krzyża Świętego

W PARAFIACh

Z radością wróciłem do Rumi
Jubileusz 90-lecia konsekracji Kościoła św. Krzyża i zmiana na stanowisku proboszcza tej parafii były najważniejszymi wydarzeniami w czerwcu br.
na terenie Starej Rumi.

Dwóch jubilatów
Dwaj księża salezjanie, pracujący w
parafii NMP Wspomożenia Wiernych
świętowało swoje jubileusze.
Ks. Henryk Ignaczewski (na zdjęciu u góry),
który jest najstarszym duchownym wśród salezjanów
w Polsce, w czerwcu obchodził 70-lecie kapłaństwa.
Święcenia odbył 1941
roku w Krakowie, ale pochodzi z Aleksandrowa
Kujawskiego, gdzie urodził się 98 lata temu. W
1930 wstąpił do nowicjatu
w Czerwińsku, a w 1937
r. złożył śluby wieczyste w
Sokołowie Podlaskim.
Pracował w Warszawie
oraz kilku innych miastach w Polsce, a od ponad
30 lat mieszka w Domu
Zakonnym w Rumi. Mimo
sędziwego wieku czuje się
dobrze, w rumskiej parafii
pełni funkcję spowiednika.
Ksiądz Henryk, jak
zwykle pogodny i życzliwy
odbierał życzenia i gratulacje podczas jubileuszowej mszy św. Na koniec
powiedział, że powierza
swoje życie Bogu i jest posłuszny Jego woli.

- W starości, w wieku
sędziwym nie opuszczaj
mnie Boże – powiedział
ks. Ignaczewski.
Na początku sierpnia
w tej samej rumskiej parafii Wspomożycielki odbyła się druga uroczystość
jubileuszowa. Ks. Stefan Kieliński świętował
50-lecie kapłaństwa, a że
pracujący od trzech lat w
Rumi kapłan ponad 20
lat przebywał w parafii
w Niemczech, uroczystość
była polsko-niemiecka.
Do swojego dawnego
proboszcza
przyjechali
parafianie z Bawarii. Ks.
Kieliński odprawiał mszę
św. w dwóch językach, ale
najpierw przywitał gości
przy grocie Matki Bożej
przed kościołem.
Ksiądz Stefan urodził
się w 1932 r. w Strzepczu na Kaszubach, a do
zakonu wstąpił w Rumi.
W tym roku obchodzi również 60 rocznicę ślubów
zakonnych.

W czerwcu br. z salezjańską parafią Podwyższenia
Krzyża Świętego pożegnał
się ks. proboszcz Józef Paliwoda. Za kilkuletnią pracę
duszpasterską podziękowali
księdzu proboszczowi m.in.
parafianie, którzy wkrótce
powitali nowego proboszcza.
26 czerwca 2011 roku
został nim 46-letni ks. Waldemar Łachut, wcześniej
pracujący w szkołach salezjańskich w Pile. Rumia nie
jest dla niego obcym miejscem, w tej samej parafii
pracował 18 lat temu, zaledwie przez dwa lata.
- Z radością tu wracam, bo
mam bardzo miłe wspomnienia z Rumi – mówi ks. Łachut. – Dawniej zajmowałem
się głównie młodzieżą. Byłem
katechetą w Szkole Podstawowej nr 6 oraz w szkole
zawodowej przy ul. Grunwaldzkiej. Teraz mam inne
obowiązki, związane z zarządzaniem parafią. Jestem proboszczem, ale również dyrektorem Domu Zakonnego.
Ksiądz proboszcz pochodzi ze Słupska, gdzie
się urodził i wychował. Po
święceniach
kapłańskich
pracował przez dwa lata

w Rumi, następnie studiował i robił specjalizację na
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie
Uniwersytet im. kard. S.
Wyszyńskiego).
Kolejne
lata ks. Waldemar Łachut
pracował w Seminarium w
Lądzie, a ostatnio uczył w
gimnazjum oraz liceum salezjańskim w Pile.
Po raz pierwszy objął
stanowisko proboszcza i
jak mówi, jest to dla niego
nowe wyzwanie.
- Z pewnością muszę
sprostać licznym obowiązkom i zajęciom i dużemu
tempu życia – mówi ks.
W. Łachut, z którym rozmawialiśmy w połowie
sierpnia. – Teraz patrzę na
parafię w Rumi z innej perspektywy, muszę ogarnąć
całość dzieła. Na początek
poznaję otoczenie, odkrywam możliwości moich
współbraci oraz parafian.
Wiele osób obdarzonych
jest różnymi talentami, a
ja postaram się stworzyć
warunki do ich realizowania. W okresie wakacyjnym
parafia żyje nieco innym
rytmem, młodzież wyjechała na Oazę, ministranci na

obóz do Lubrzy w rejonie
Zielonej Góry. Parafianie
pojechali też na pielgrzymkę do Wilna, a w parafii
latem odbywały się półkolonie dla ok. 140 dzieci.
Zapytany, na co jako proboszcz kładzie szczególny
nacisk, ks. Waldemar odpowiedział, że chciałby dotrzeć
do ludzi ubogich, postarać
się im pomóc, odpowiedzieć
na ich potrzeby. Ksiądz proboszcz zamierza współpracować z pedagogami szkolnymi i organizacjami.
Prywatnie ks. Waldemar
Łachut lubi podróżować po
Polsce, która jego zdaniem

jest piękna i bardzo ciekawa. Odkrył m.in. Śląsk i zachodnie rubieże kraju. Lubi
też wycieczki po najbliższej
okolicy.
- Wciąż znajduję ciekawe miejsca, byłem ostatnio
w Piaśnicy i w grotach mechowskich, lubię spacerować w niedalekiej Rewie,
zwłaszcza pod wieczór,
kiedy jest spokojnie - opowiada ksiądz proboszcz. Ponieważ jest człowiekiem pogodnym i sympatycznym, z
pewnością szybko znajdzie
dobry kontakt z mieszkańcami Starej Rumi i części
Lotniska.

Siedmiu kapłanów

Parafia, którą kieruje ks. Waldemar Łachut liczy ok. 9 tys.
wiernych. Pracuje w niej 7 kapłanów. Obok ks. proboszcza są
to księża salezjanie: Stanisław Wontka, Janusz Tokarczyk,
Jacek Brakowski, Jacek Pływacz, Henryk Jendryczka i
Zygmunt Grochowiak. Dodajmy, że z końcem lipca z parafii
odszedł ks. Józef Balawander.

Jubileusz kościoła

Dokładnie 19 czerwca br. minęło 90 lat od uroczystej
konsekracji świątyni przy ul. Kościelnej w Rumi, zbudowanej
w bardzo szybkim tempie w 1918 r. Z okazji jubileuszu, obchodzonego przez cały rok, odbyły się nie tylko uroczystości.
Wcześniej kościół został wyremontowany i odnowiony, a ks.
proboszcz J. Paliwoda doprowadził do wydania pięknego
albumu o kościele. Jego autorem jest ks. Janusz Nowiński.
Wydawnictwo z pięknymi zdjęciami (jedno z nich autorstwa
ks. Janusza Nowińskiego prezentujemy obok) i ciekawymi
informacjami można nabyć w biurze parafialnym.

Pielgrzymka do Swarzewa

W sobotę, 3 września z parafii Krzyża Świętego o godz. 7.00 (po mszy św. o godz. 6.30)
wyruszy pielgrzymka na trasie Rumia – Kazimierz – Mrzezino
– Puck – Swarzewo.
Powrót ze Swarzewa zaplanowano w niedzielę 4 września. Wyjście o godz. 12.00, powrót do Rumi o godz. 19.30.
Kierownikiem pielgrzymki jest ks. Jacek Brakowski.
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Orkan: nowy trener, piłkarze i nowa jakość w grze rumian

Mistrzostwa Europy Juniorów

Świetny początek Brązowy medal
Zaledwie 18-letni Robert Niewiedziała, zawodnik
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka” Rumia, odniósł sukces na Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 18
w czeskim Jindrichuvym Hradcu. W biegu klasycznym rumianin wywalczył brązowy medal.
- Jest to największy
sukces w mojej przygodzie
z biegiem na orientację
- nie kryje zadowolenia
Robert Niewiedziała. - Na
trasie popełniłem kilka
błędów, przez co straciłem
4-5 minut. Gdyby nie to,
wywalczyłbym
mistrzostwo, bo do zwycięzcy
straciłem około 3 minut
- dodaje rumski orienta-

W meczu z Lechią w Gdańsku nie brakowało walki i sytuacji podbramkowych
Fot. orkanrumia.net

Dziesięć zdobytych punktów i drugie miejsce w tabeli,
to dorobek piłkarzy Orkana Rumia po czterech kolejkach
III ligi. Piłkarzy przygotowuje w tym sezonie nowy trener,
Szymon Hartman.
Najpierw przy wypełnionym kibicami stadionie
MOSiR w Rumi piłkarze Orkana zremisowali 0:0 z Gryfem Słupsk, by następnie
kolejno zwyciężyć w 2:1 w
Stargardzie Szczecińskim,
2:1 z Pogonią Barlinek i 1:0
w Gdańsku z Lechią II.
- To był bardzo trudny
mecz – powiedział po spotkaniu z gdańszczanami

trener Hartman – Ciszę
się, że po akcji Dawida Klawikowskiego udało nam się
zdobyć zwycięską bramkę.
Musimy dalej ciężko pracować, by osiągnąć nasz cel.
Tuż przed zamknięciem
tego numeru Gazety rumianie rozegrali wyjazdowy mecz
w Policach z Chemikiem, a
wczoraj, 10 września przed
zmierzyli się z Dębem Dębno.

W Rumi odbędzie się
także mecz z Koralem Dębnica, zaplanowany na 24
sierpnia o godz. 16.
Rumski klub przygotował także specjalny konkurs
dla szkół. Ta ze szkół, której
uczniowie wraz z opiekunem
najliczniej będą uczestniczyć
w meczach Orkana rozgrywanych w Rumi w sezonie
2011/2012 zdobędzie główną
nagrodę w wysokości 5 tys.
zł lub jej równowartości w
sprzęcie. Szczegóły i regulamin na stronie internetowej
klubu: www.orkanrumia.net
- Zachęcamy szkoły do
udziału w konkursie, a kibiców do zakupu biletów
rodzinnych – mówi Tomasz
Miks, dyrektor sportowy
Orkana. – Pojawienie się
na meczu całą rodziną to
nie tylko oszczędność pieniędzy, ale także możliwość
wspólnego spędzenia czasu.
Obok prezentujemy tabelę
ligową po 4 kolejkach (kolejno: mecze, punkty, bramki).

Czytaj nas w internecie
www.gazetarumska.pl
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lista z UKS „Siódemki”.
Kolejnym wyróżnieniem
dla 18-letniego zawodnika z Rumi był start w
Mistrzostwach Świata Juniorów, gdzie startowali
przede wszystkim dwudziestolatkowie.
Tutaj
przede wszystkim zdobywał doświadczenie, które
ma przynieść sukces w
latach następnych.

Rumscy lekkoatleci
wśród najlepszych

Młodzi lekkoatleci z Rumskiego Klubu Sportowego, trenowani
przez Tadeusza Peplińskiego, odnieśli ostatnio kilka sukcesów.
Grzegorz Cybulski zajął trzecie miejsce w kategorii Juniorzy
OPEN w Biegu św. Dominika w Gdańsku, w którym wystartowało
kilkuset zawodników. W łącznej klasyfikacji rumianin był szósty!
Wcześniej, na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie
Młodzieży w Płocku (Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych) zawodnicy RKS
również radzili sobie nieźle. Adam Falkowski był
piąty w biegu 1500 m, a
Agnieszka Breza w biegu
na 100 m przez płotki zajęła ósme miejsce.
W Mistrzostwach Polski Samsung w Krakowie,
gdzie z każdego województwa startował jeden zawod-

nik, Pomorze reprezentował Jakub Ciskowski z
RKS. W skoku w dal lekkoatleta z Rumi osiągnął
bardzo dobry wynik 6,55
metrów, plasując się na
drugim miejscu w Polsce.
Na Mistrzostwach Polski
Młodzików Karol Barzowski zajął dziewiąte miejsce. Z
kolei Joanna Walas w biegu na 300 metrów osiągnęła
siódmy czas (42,35 sek.).
Aby osiągać tak dobre
wyniki, młodzież wytrwale

trenuje na rumskim stadionie przy ul. Mickiewicza.
Trenera Tadeusza Peplińskiego i jego podopiecznych
można tam spotkać codziennie o godz. 17.00.
Jeśli ktoś z gimnazjalistów albo uczniów szkół
podstawowych chciałby dołączyć do tej sportowej ekipy i trenować lekką atletykę, będzie mile widziany.
T. Pepliński zaprasza na
treningi.
AK.
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Zawodnicy przyjechali z całego świata

Biegali na orientację
Takiej imprezy sportowej jeszcze w naszym powiecie nie
było! Zarówno pod względem liczby uczestników i liczby
państw, z których przybyli, jak i pod względem rangi. 400
zawodników z 35 państw przebywało przez kilka dni w Wejherowie i okolicy. Na koniec przyjechali do Rumi, bo organizatorami Mistrzostw Świata Juniorów w Biegu na Orientację był Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” w Rumi.
Zawody, które wymagają nie tylko sprawności
fizycznej i wytrzymałości,
ale również inteligencji,
odbywały się w lipcu br.
w Wejherowie i okolicy, a
także w Rumi i Lęborku.
Organizatorzy, w tym
m.in. Jan Klawiter- przewodniczący komitetu, Benedykt Król i Barbara

Niewiedziała z UKS
„Siódemka”, stanęli na
wysokości zadania.
Impreza była udana,
choć niezwykle trudna do
przeprowadzenia. Biegi odbywały się w różnych miejscach i w różnych kategoriach, a zawodnikom trzeba
było zapewnić nie tylko odpowiednie trasy, ale i nocle-

gi, wyżywienie oraz atrakcji. Dlatego w programie nie
zabrakło m.in. wycieczek do
Trójmiasta.
Wszystko to sprawiło,
że sportowcy i kibice wyjechali zadowoleni i pełni
wrażeń. Dobrze bawili
się m.in. na uroczystym
zakończeniu zawodów w
hali MOSiR w Rumi.

W sztafetach najlepsi byli Polacy. Nasi zawodnicy stanęli na najwyższym podium.

Zawodnicy biegali w różnych kategoriach i różnych konkurencjach. Trasy wytyczono w lesie w okolicy Wejherowa, w rejonie Kalwarii Wejherowskiej i stadionu. Meta była na stadionie na Wzgórzu Wolności.

Młodzież z całego świata bawiła się wspólnie w hali MOSiR w Rumi, podczas dekoracji zwycięzców i zakończenia zawodów.

Benedykt Król nie tylko organizował zawody, ale też
ciężko pracował.

Ekipa zawodników ze Szwecji miała powód do radości. To oni wygrali mistrzostwa
drużynowo.					
Fot. Anna Kuczmarska
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Nie tylko książki
Nowa biblioteka przy
ul. Górniczej w Rumi
(wejście od Stalowej) zostanie oficjalnie otwarta
we wrześniu, ale już od
sierpnia przyjmuje czytelników. W pięknych,
świeżych
wnętrzach
wszyscy czują się znakomicie, dlatego nawet
w leniwe letnie przedpołudnie zastaliśmy w bibliotece dzieci, młodzież
i dorosłych mieszkańców Rumi.
Placówka powstała przy
okazji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 10 i
znajduje się w kompleksie
budynków szkolnych, ale
działa oddzielnie i samodzielnie. Kieruje nią Małgorzata Pelc.
Jest to filia Miejskiej
Biblioteki Publicznej, przeniesiona do nowych pomieszczeń ze starej, zniszczonej kamienicy przy ul.
Sobieskiego.
Biblioteka oferuje książki oraz czasopisma dla
dorosłych i dla dzieci, a
księgozbiór liczy ok. 20 tys.
pozycji. Są też popularne

Gazeta Rumska, nr 7 (82), wrzesień 2011

Mądrze o przemijaniu

„Mądrość przemijania” to tytuł najnowszego tomiku poezji Stanisławy
Steni Mazurek, artystki, której mieszkańcom Rumi nie trzeba przedstawiać.

Małgorzata Pelc, kierowniczka nowej biblioteki, z najmłodszymi czytelnikami.

audiobuki, czyli książki do
słuchania. Dla obu grup
wiekowych przygotowano

Wiesława Poprawska, cieszy się z przeniesienia
biblioteki z małych ciasnych pomieszczeń do nowej
siedziby.

stanowiska komputerowe
z dostępem do internetu.
W eleganckich wnętrzach
(ok. 200 m kw.) wydzielono
salę dla najmłodszych oraz
kącik czytelniczy dla starszych bywalców. Przestronne pomieszczenia można
bez trudu zamienić w salę,
w której pomieści się ok. 40
osób. Z pewnością będą się
tu odbywały spotkania z
autorami i inne imprezy.
– Biblioteki zmieniają
dziś swoje funkcje, stają
się miejscem obcowania
nie tylko z książkami, ale
z kulturą w szerszym rozumieniu, m.in. miejscem
różnego rodzaju wydarzeń
artystycznych – mówi Krystyna Laskowicz, dyrek-

tor miejskiej biblioteki w
Rumi. – Na początek planujemy wystawę plastyczną i spotkanie z autorem
książek dla dzieci, Andrzejem Grabowskim, które odbędzie się 16 września.
- Z przyjemnością będę
tu przychodziła, bo biblioteka jest wspaniała
– mówi wieloletnia czytelniczka, Wiesława Poprawska. – Problemem jest
tylko piaszczyste dojście
do siedziby. Obawiam się,
że jesienią czytelnicy będą
brnąć w błocie, wnosząc je
m.in. do biblioteki. Przydałoby się choćby tymczasowe utwardzenie ul. Stalowej.
AK.

N A S Z PA R T N E R

M.in. na łamach naszej
gazety
publikowaliśmy
wiersze tej znanej i nagradzanej poetki, a w kolejnych wydaniach przedstawimy wybrane utwory z
najnowszego tomiku.
Wiesława
Klawiter,
która redagowała tę książkę
i prezentowała ją na promocyjnym spotkaniu w Dworku
pod Lipami, podkreśla, że
głównym atutem poezji pani
Steni Mazurek jest klasyczna
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– umeblowane, czyste, z
tarasem. Rumia Lotnisko.
800 zł miesięcznie plus
kaucja 1000 zł.
Tel.: 58 671-02-54
***
Student
informatyki
udziela korepetycki z informatyki. Cena 15 zł za
godzinę zegarową.
Tel.: 513 175 252
***
Podejmę każdą pracę, najlepiej w ogrodnictwie.
Tel.: 600 160 888

Fot. Wojciech Hintzke

Razem z poetką Wiesława Klawiter, redaktor tomiku.

O G Ł OS Z ENI A DROBNE
Domowe lekcje języka
szwedzkiego.
Tel.: 781-830-808
***
PILNIE SPRZEDAM
MIESZKANIE 4 pok., 79
m2 na pierwszym piętrze
w bloku czteropiętrowym.
329 000 złotych - cena do
negocjacji.
Tel. 501 746 671
***
Wynajmę mieszkanie
samodzielne w domku –
dwa przedpokoje, kuchnia, łazienka, duży pokój

prostota.
Ta poezja jest mocno
przypięta do ziemi, karmi się
materią codzienności, wyraża nadzieje i troski ludzkiego
życia – napisała we wstępie
książki Wiesława Klawiter.
Jak zawsze pogodna
pani Stenia o przemijaniu
opowiada z uśmiechem, a
co najważniejsze, z mądrością i wielką dojrzałością.

Pilne! Citroen C 3,
2003 r., 1124 cm3, 60
KM, benz., 120 tys. km.,
4/5 drzwi, hatchback, błękitny. Centralny zamek,
poduszka
powietrzna,
radio/CD, wspomaganie
kierownicy, komputer.
Pierwszy właściciel,
serwis ASO, bezwypadkowy, garażowany, opony zimowe.
Cena (brutto): 11 500
PLN do negocjacji.
Tel.: 606-267-960

Ogłoszenia drobne od osób prywatnych zamieszczamy
bezpłatnie.
Można przekazać je telefonicznie,
dz woniąc pod nr
58 710-96-11,
sms-em na nr kom.:
606-629-454
lub e-mailem, wysyłając na adres:
redakcja@
gazetarumska.pl

