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Zostało ostatnie
dziesięć dni wakacji

NR 8 (98) SIERPIEŃ 2015

Rozmowa z
podróżnikiem

Podróżnik, pisarz, publicysta, osobowość telewizyjna,
satyryk, artysta - Wojciech Cejrowski odwiedził Rumię,
aby zaprezentować własny program satyryczny. Zgodził
się także na rozmowę, którą prezentujemy Czytelnikom
„Gazety Rumskiej”. 			
Str. 8

Tunel do remontu

Z żalem, ale można już zacząć odliczać ostatnie dziesięć dni tegorocznych wakacji. Sierpień dostarczył dużo słońca i możliwości korzystania z wypoczynku w
plenerze, nad wodą. Jeśli pogoda dopisze, pozostaje jak najlepiej wykorzystać
ostatnie wakacyjne dni.
Dobiegają już końca kolonie i obozy dla uczniów,
wracają z podróży dorośli turyści i całe rodziny.
Czas zacząć kompletować
szkolną wyprawkę, ale

w miarę możliwości korzystać jeszcze z wakacji,
zanim pozostaną one już
tylko we wspomnieniach.
Jakie było tegoroczne
harcerskie lato? Cieka-

we, pełne zabaw, wycieczek i przygód.
Wakacyjne
turnusy
zorganizowano
zarówno w Domu Harcerza w
Rumi (dla ponad tysiąca

dzieci), jak i w Centrum
Przygody nad Jeziorem
Potęgowskim. Dzieci i
młodzież dobrze się tam
bawiły.
Str. 9

W tym roku tunel na dworcu PKP w Rumi będzie reStr. 5
montowany.
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OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami) oraz
art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz.1235 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.08.2015 r. do 21.09.2015 r
w siedzibie Urzędu Miasta Rumi pok.200. w godzinach pracy urzędu.
W celu umożliwienia udziału społeczeństwa w opracowaniu projektu w/w dokumentu
zostanie przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami w dniu 24.08.2015 r. o godz 16.00 w siedzibie urzędu w Sali obrad nr 100.
Informacje o w/w dokumentach zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rumi.
Zgodnie art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi do projektu studium. Zgodnie z art. 39, ust. 1, pkt 3 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi można składać do prognozy oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Rumi z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2015 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Rumi.
Burmistrz Miasta Rumi

Rumscy radni obradowali w sierpniu

Będą pieniądze
na szkolne boiska
Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Rumi, która
odbyła się w Sali obrad Urzędu Miasta w sierpniu br. radni przyjęli zmiany w tegorocznym budżecie miasta. Celem
przesunięć pieniędzy w budżecie było zapewnienie środków na realizację projektów budżetu obywatelskiego, dotąd niezrealizowanych.
Jak wyjaśniała skarbnik
miasta, Celina Pałasz, chodzi o takie inwestycje, jak
budowa boisk przy Gimnazjum nr 1 przy ul. Rodziewiczówny (koszt zadania to
220 tys. zł) oraz boiska przy
Szkole Podstawowej nr 10
(koszt 150 tys. zł).
Przeznaczono też dodatkowe 150 tys. zł na realizację inwestycji drogowej
na ulicy Działkowców.
Radni zgodzili się na odstąpienie od wykonania dokumentacji na nowy obiekt
kulturalny. Pieniądze po-

zyskano również dzięki
oszczędnościom przy budowie ulicy Mściwoja oraz
oszczędnościom po przetargu na termomodernizację
Szkoły Podstawowej nr 10.
Na tej samej sesji Rady
Miejskiej podjęto uchwałę, dotyczącą rewitalizacji
zabytkowego
kościółka
przy ul. Kościelnej w Starej Rumi (obecnie są tam
tylko ruiny). Ponieważ pojawiła się możliwość pozyskania zewnętrznej dotacji
na ten cel (konkurs w ramach Regionalnego Pro-

gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego),
władze miasta przeznaczyły 100 tys. zł na opracowanie
dokumentacji.
Pozwoli ona przystąpić do
projektu pt. „Zwiększenie
atrakcyjności turystycznej
województwa pomorskiego
poprzez poprawę dostępności obiektów dziedzictwa
kulturowego w Rumi”.
Pojawia się więc szansa na odbudowę kościoła św. Mikołaja z XV w.,
zniszczonego i rozebranego w X X w.

REKLAMA

PRZEDŁUŻ WAKACJE WE WRZEŚNIU, NAJLEPSZE LASTY • • • ZAPRASZAMY DO BIURA PODRÓZY W GALERII RUMIA

BIURO PODRÓŻY

AL TOUR
GALERIA RUMIA

Rumia, ul. Sobieskiego 14 A
tel.: 58 733 07 78 / 79
kom.: 793 510 415
biurorumia@altour.com.pl
www.facebook.com
/bpgaleriarumia
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Wakacyjne
Wakacyjne remonty
remonty szkół
szkół
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ocieploneściany
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Wakacje to nie tylko czas odpoczynku dla dzieci i młodzieWakacje to nie tylko czas odpoczynku dla dzieci i młodzieży, ale także odpowiednia pora na przeprowadzenie pewży, ale
także odpowiednia
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przeprowadzenie
pewnych
inwestycji
w szkołach, aby
września
uczniowie mogli
nych inwestycji
w szkołach,
aby
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Zdjecie szkoły i
skarpy przed szkołą

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego wzmocniono skarpę przy
placówce,

LEASING
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Inwestycje drogowe w Rumi

Będzie wygodniej i bezpieczniej
Tegoroczne wakacje to czas licznych remontów i modernizacji rumskich ulic. Choć teraz większość z nas narzeka
na utrudnienia i korki, to już od września będziemy mogli
cieszyć się z nowych nawierzchni i zachwalać wygodniejszą
jazdę po mieście - bez ryzyka wpadnięcia w jedną z dziur.
Niektóre ulice po wielu latach doczekały się utwardzenia
lub budowy nowej nawierzchni, co z pewnością ucieszyło
mieszkańców.
Jak informuje inspektor
Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta, Elżbieta Gańczarczyk, podczas wakacyjnych miesięcy
utwardzono płytami yomb
aż 22 rumskich ulic, m.in.
ulicę Warzywną, Narcyzową, Śląską, Kasztanową.
Wyremontowano
ulicę
Metalowców, która posiadała nawierzchnię z płyt Yomb
od wielu lat i   była w złym
stanie. Na najgorszym   odcinku ulicy od ul. Grabowej
do posesji 13a ułożono nawierzchnię asfaltową, dalsze odcinki z płyt zostały
wyremontowane.

NOWE
NAWIERZCHNIE

Obecnie realizowane są inwestycje drogowe na ulicach
Długiej i Hetmańskiej w
Białej Rzece, gdzie trwa budowa kanalizacji deszczowej
i nawierzchni ulic. Ponieważ
na ul. Hetmańskiej odkryto,
że rurociąg gazowy jest w

złym stanie, po rozmowach
z gazownią podjęto decyzję o
wymianie gazociągu wraz z
przyłączami.
Na ul. Tysiąclecia na
rumskim Lotnisku, gdzie
prace drogowe rozpoczęły się
już wiosną, w drugiej połowie lipca oddano do użytku
nowy odcinek tej drogi, od ul.
Kosynierów (obok „Biedronki”) do ul. Żwirki i Wigury,
gdzie zbudowano nową asfaltową nawierzchnię.

UTRUDNIENIA
NA DĄBROWSKIEGO

Od początku wakacji
kierowcy narażeni są na
utrudnienia w ruchu na ul.
Dąbrowskiego w Janowie
(przy wyjeździe z Rumi,
przy granicy z Gdynią), w
związku z przebudową nawierzchni pobliskiej ulicy
Działkowców i zmiany
układu drogowego. Powstanie tam dodatkowy pas,
który umożliwi ominięcie

Odcinek ul. Tysiąclecia doczekał się nowej nawierzchni.
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ronda Unii Europejskiej
przy wyjeżdżaniu z ul.
Działkowców.
Na ul. Dąbrowskiego również prowadzone są prace drogowe, ale na innym odcinku.
Władze Rumi wraz z wejherowskim Starostwem Powiatowym (ul. Dąbrowskiego to droga powiatowa) podjęły decyzję o
przeprowadzeniu remontu na
tej bardzo zniszczonej i jednej z
głównych dróg w Rumi.
Ze względu na prace na tej
ulicy, w sierpniu wprowadzono
w niektórych miejscach czasowy ruch wahadłowy, a także
nieznacznie zmieniono trasy
autobusów i lokalizację przystanków.

JEZDNIA, CHODNIKI,
ZATOCZKI

Na ulicy Dąbrowskiego
zaplanowano położenie nowej nawierzchni, remont
chodników i zatoczek autobusowych, a także wstawienie płytek integracyj-

Trwa remont ul. Dąbrowskiego.

no-ostrzegawczych
przy
przejściach dla pieszych, aby
ułatwić osobom niewidomym
poruszanie się po mieście.

Z BUDŻETU MIASTA
I POWIATU

Jak
informowaliśmy
na początku tego roku w

„Gazecie Rumskiej”, remont dotyczy odcinka od
skrzyżowania z ul. Starowiejską (bez samego
skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Bydgoską,
ale z pominięciem skrzyżowania
ul.
Dąbrowskiego z ul. Piłsudskiego (koło kościoła NMP

Ulica Warzywna została utwardzona płytami.

Wspomożenia Wiernych).
Na tę inwestycję przeznaczono 1,7 mln zł.
Większość pieniędzy pochodzi z budżetu miasta,
a 500 tys. zł to dofinansowanie z budżetu powiatowego.
Alicja Partyka
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W tym roku zaplanowano odwodnienie i malowanie przejścia podziemnego

Dworcowy tunel do remontu
Jest szansa, że poprawi się wygląd i funkcjonalność peronów oraz przejścia podziemnego przy dworcu PKP w Rumi.
Poważną inwestycję zaplanowano za kilka lat, ale już w tym
roku planowane są prace remontowe, rozwiązujące najpilniejsze problemy - do czasu późniejszej modernizacji. Dworcowy tunel bardzo odstaje od wyremontowanego budynku,
ale nie tylko o estetykę chodzi. Brakuje tam m.in. podjazdów dla wózków inwalidzkich i dziecięcych.
Od wielu dekad rumski
dworzec był najgorszym i
najbrzydszym obiektem w
mieście. Teraz zmodernizowany budynek dworca
wygląda już nowocześnie,
niestety tunel wraz z peronami „woła o pomstę do
nieba”. Podobno jednak ma
się to zmienić, bo w ramach
rozdania kolejnych środków
zewnętrznych PKP PLK
planuje przebudowę linii kolejowej z Gdyni Chyloni do
Słupska, a w ramach tego
remont i przebudowę peronów na dworcu w Rumi.
Będzie to element dużej
inwestycji SKM, polegającej na zmodernizowaniu i
zwiększeniu liczby torów na
odcinku Rumia-Wejherowo.
Modernizacja ma się zakończyć do 2020 roku.
Rumskim tunelem dworca głównego codziennie
wędrują mieszkańcy Rumi

z jednej strony miasta na
drugą, bo tory kolejowe naturalnie dzielą Rumię na
dwie części. Co kilkanaście
lat coś w nim było „klejone i
lepione”, ale zawsze wyglądał okropnie i nie spełniał
żadnych wymogów dla podróżnych, pieszych, niepełnosprawnych,
starszych,
osób z wózkami, itd.
Wszyscy mają tu problemy, bo trzeba pokonywać
strome schody, na głowy regularnie coś kapie, przeciekają stropy, tunel zalewany
jest przy ulewnych deszczach, a zimą mokre ściany
zamarzają. Dla ułatwienia
wspinaczki schodami, zamontowano niebezpieczne,
prowizoryczne szyny dla
wprowadzania roweru lub
wózka. W tunelu jest na
ogół brudno i czuć fetor.
Właścicielem torów i peronu jest PKP PLK, nato-

miast dworcem rządzi PKP
SA. PKP SA wyremontowała budynek dworca (część
obiektu, w której działa
Stacja Kultura zmodernizowało miasto), natomiast
reszta obiektu dworcowego
dalej się rozsypuje, przecieka i śmierdzi.
Podobno ma się to zmienić, bo tunel jeszcze w tym
roku ma być poddany remontowi. Zostanie odwodniony i uszczelniony, aby
woda nie niszczyła konstrukcji, po czym na nowo
pomalowany. Czyli zostanie
poddany trochę więcej niż
kosmetycznym zmianom.
Na poważną inwestycję
trzeba będzie poczekać do
momentu przebudowy linii
kolejowej z Gdyni-Chyloni do
Słupska i budowy kolejnych
torowisk łączących Rumię z
Wejherowem. Wtedy w miejsce istniejących obiektów

Tunel na dworcu jest w opłakanym stanie. 		

dworca głównego powstać
ma nowoczesny budynek
oraz nowy tunel, przystosowany dla podróżnych i
mieszkańców Rumi. Ma to
nastąpić do 2020 roku.
Aktualnie realizowane
są prace, związane z modernizacją peronu pierwszego,
aby dopasować jego stan do
nowego budynku dworca.

OGŁOSZENIE

Fot. Anna Kuczmarska

To miał być schron

Tunel pod torami kolejowymi na dworcu głównym w
Rumi wybudowany został po wojnie, a jego przeznaczeniem był schron przeciwlotniczy. W związku z tym nigdy
nie posiadał parametrów nowoczesnego tunelu dworcowego dla przemieszczania się ludzi.
Mieli się w nim chować przez atakiem bombowym
mieszkańcy miasta. Tak więc żelbetonowe pomieszczenie
pod torami, nigdy nie miało być tunelem dla przechodniów.
REKLAMA

033770354

Kamienica Gdyńska
Rumia, ul. Gdyńska

OSTATNIE DWA MIESZKANIA
GOTOWE DO ODBIORU
Na rumskim dworcu trwa remont peronu pierwszego,
sąsiadującego z parkingiem.

www.tambud.pl
info@tambud.pl

tel.: (58) 679 59 21
kom.: 501 263 547
kom.: 502 115 439
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WYDARZENIA

Andrzej Duda
rozpoczął urzędowanie

Zaprzysiężenie
Prezydenta

W dniu 6 sierpnia został zaprzysiężony na najwyższy urząd w państwie
– Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
- pan Andrzej Duda. Uroczystości odbyły się gmachu Sejmu RP. Prezydent
złożył wpierw przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym (połączona izba
Sejmu i Senatu).
W Archikatedrze warszawskiej została odprawiona
uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Nowo zaprzysiężony Prezydent RP Andrzej Duda odebrał odznaki Orderu
Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski I klasy. Z tytułu objęcia przez nowego Prezydenta obowiązków Andrzej
Duda został Wielkim Mistrzem Orderu oraz przewodniczącym jego kapituły (zarówno Orderu Orła Białego jak i
Orderu Odrodzenia Polski).
Według zapowiedzi, Prezydent ma zamiar przez pierwsze 100 dni swojej kadencji zaproponować szereg ustaw takich jak m.in. reforma ws. wieku emerytalnego, kwoty wolnej od podatku. Andrzej Duda zaplanował również szereg
wizyt zagranicznych oraz objazd po Polsce, w ramach nowej
koncepcji sprawowania najwyższego urzędu w Polsce.
W swoim oświadczeniu Prezydent podkreślił chęć pozostania bliżej ludzi i ich problemów. Na starcie kadencji
należy zauważyć determinację oraz chęć spełnienia obietnic wyborczych. Warto życzyć mu sił i wytrwania w tych
przedsięwzięciach.
MK.
REKLAMA
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6 września odbędzie się referendum

Demokracja w praktyce
Już 6 września br. my wszyscy - obywatele, będziemy mieli szansę praktycznie
skorzystać z art. 4 Konstytucji RP tj. pkt. 1 Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej należy do Narodu oraz pkt. 2 Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Właśnie w słowie „bezpośrednio” zawarta jest idea
referendum.
Widać więc, że Konstytucja uprawnia nas do przejęcia „sterów” Państwa i zmiany - dzięki temu - naszej
rzeczywistości. Tyle jeżeli
chodzi o teorię. W praktyce
natomiast zastanówmy się,
czy referendum 6 września
(zarządzone w rekordowym
czasie 2 dni, po przegranej
I turze wyborów przez byłego Prezydenta B. Komorowskiego) w ogóle ma sens?
Z jednej strony rozumiem ideę sprawowania
władzy bezpośrednio przez
obywateli, ale z drugiej
strony zastanawiam się,
czy to konkretne referendum ma naprawdę jakieś
znaczenie inne, niż propagandowe i populistyczne?
Aby referendum było
wiążące, musi do niego
przystąpić więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Historia przeprowadzanych referendów w
Polsce daje jasny znak, że
jest na to mała szansa.
W referendum z 18.02.1996
roku wzięło udział 32,44
procent uprawnionych obywateli; 25.05.1997 - 42,86
proc., natomiast w referendum nt. Akcesji Polski
do UE 58,85 procent. Warto jednak zauważyć, że to
ostatnie trwało 2 dni.
Rodzi się więc pytanie,
czy 100 milionów złotych,
które zostanie wydane na
to referendum pochodzi z
wielkiej nadwyżki budżetowej, o której Rząd nas jakimś cudem nie informuje?
Czy może jednak dług publiczny naszego kraju oscy-

luje w granicach 60 proc.
i wydawanie publicznych
pieniędzy powinno być bardzo rozważne i racjonalne?
Warto
przeanalizować
pytania, które ustępujący
Prezydent chce nam zadać:
Pytanie 1: Czy jest
Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej?
Oczywiście dwa warianty
odpowiedzi: tak lub nie. Co
oznacza „nie”? Oznacza, że
obecny system wyborczy według nas jest bardzo dobry i
nic w nim zmieniać nie chcemy. Odpowiedź „tak”, wyraża chęć zmiany systemu na
JOWy, ale nie doprecyzuje
dokładnie w jakim stopniu
czy charakterze mają one
być wprowadzone.
Czy to ma być system
brytyjski czy też system
niemiecki? Między tymi
systemami istnieją różnice,
mogące rodzić różne skutki.
Generalnie pomysł, że
JOWy są najlepszym remedium na Polską politykę
uważam za dyskusyjny. Polecam pochylić się nad wynikami z Wielkiej Brytanii
po ostatnich wyborach.
Zadanie takiego pytania
bez poważnej i merytorycznej debaty publicznej, bez
informowania
obywateli
o zasadach działania Jednomandatowych Okręgów
Wyborczych oraz o ewentualnych alternatywach i to
w dodatku po wakacjach,
uważam za nierozsądne.

Moim zdaniem nie świadczy to o dobrej intencji zadającego pytanie lecz chyba
o chęci ugrania dodatkowych głosów przed II turą
wyborów.
Pierwsze pytanie tak naprawdę o niczym konkretnym
nie rozstrzyga co oznacza, że
ok. 33 mln zł nie zostało do
końca rozsądnie wydane.
Pytanie 2: Czy jesteś
za
utrzymaniem
dotychczasowego
sposobu finansowania partii
politycznych z budżetu
państwa?
Warto pamiętać, że jeśli
ktoś nie jest za utrzymaniem sposobu finansowania
partii z budżetu państwa,
to zgadza się, żeby partie
utrzymywały się z dotacji
prywatnych (co innego pozostaje?). Nietrudno sobie
wyobrażać
konsekwencji takiej sytuacji. Każda
partia rządząca ma być finansowana z pieniędzy oligarchów czy innych wpływowych osobistości?
Co będzie stało na przeszkodzie, aby wpływać na
konkretne ustawy w zamian za większe dofinansowanie? To jest poważne zagrożenie i naprawdę trzeba
się nad tym zastanowić. Nie
twierdzę, że obecny system
jest idealny, bez wad. Uważam, że można go ulepszyć,
jednak finansowanie partii
politycznych w 100 procentach z prywatnych funduszy uważam za abstrakcję
w polskich warunkach.
Abstrakcję nie do przyjęcia.
Kolejne ok. 33 miliony zł zo-

stały lekką ręką wydane.
Pytanie 3: Czy jesteś
za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co
do wykładni przepisów
prawa podatkowego na
korzyść podatnika?
Oczywista jest pozytywna odpowiedz. To tak jakby
zapytać: czy mają być wyższe emerytury? Czy trzeba
o to pytać? Taka zasada
jest jak najbardziej potrzebna i jak najbardziej możliwa do wprowadzenia przez
posłów. To za to otrzymują
diety. I znów ok. 33 mln
złotych lekko wydanych po
to tylko, aby poznać odpowiedź, którą chyba każdy
z obywateli łącznie z byłym
Prezydentem zna.
Prezydent A. Duda na
szczęście nie planuje popełnienia tego błędu i nie chce
przeprowadzenia
referendum ws. kwoty wolnej od
podatku, bo odpowiedź znów
jest chyba dla wszystkich
możliwa do przewidzenia.
Czy warto wziąć udział
we
wrześniowym
referendum? Myślę, że tak, z
dwóch powodów.
Po pierwsze nasza obecność na nim spowoduje, że
rządzący naszym krajem
będą wiedzieć, że naród jest
zainteresowany swoim losem,
nie jest obojętny na to co robią
politycy i chcemy zmian.
Po drugie, pieniądze i
tak już zostały wydane i ich
nie odzyskamy, więc skorzystajmy z tego wydatku i
pójdźmy na referendum.
Michał Kowalik
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AKTUALNOŚCI

Ładne miejsce na ceremonię

Prezent na nowy rok szkolny

Śluby w Dworku Rumskie szkoły
dofinansowane

Urokliwy Dworek pod Lipami, do tej pory siedziba Miejskiego Domu Kultury w Rumi, zyska nową reprezentacyjną
funkcję. Od września rumscy nowożeńcy, biorący ślub cySzkoły w Rumi otrzymają nowy sprzęt, dzięki dotacji
wilny, będą mogli zawierać w nim związek małżeński. Ceremonie ślubu cywilnego odbywać się będą w ładnym, este- z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodatkowe fundusze
tycznym miejscu. Umożliwiła to zmiana przepisów i decyzja w wysokości ponad 80 tysięcy złotych pozyskane zostały
przez Urząd Miasta Rumi.
władz miasta. Można tylko dodać: nareszcie.
Do tej pory zawarcie
związku małżeńskiego poza
Urzędem Stanu Cywilnego
było możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach.
Nowelizacja ustawy: Prawo
o aktach stanu cywilnego,
która weszła w życie w marcu bieżącego roku - przewiduje możliwość zawierania
małżeństw w wybranym
przez małżonków miejscu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych par, burmistrz Rumi podjął decyzję
o przeniesieniu ceremonii do

Miejskiego Domu Kultury,
mieszczącego się w zabytkowym XVIII-wiecznym dworku, zwanym przez mieszkańców „Dworkiem Pod Lipami”.
- Od dłuższego czasu,
docierały do nas sugestie,
by upiększyć lub zmodernizować wystrój Sali Ślubów
Urzędu Stanu Cywilnego.
Postanowiliśmy więc przenieść organizację ceremonii zaślubin do Miejskiego Domu Kultury przy ul.
Mickiewicza 19. Jestem
przekonany, że atmosfera

tego miejsca oraz otaczającego go parku sprawią,
że każda ceremonia będzie
podwójnie wyjątkowa – tłumaczy zastępca burmistrza
Rumi Marcin Kurkowski.
Zmiana miejsca przewidywana jest na początek
września. Wkrótce zostanie
też wybudowana plenerowa
altana w otaczającym dworek parku. Uroczystości w
tak urokliwym miejscu na
pewno na długo zapadną w
pamięć nowożeńcom oraz
ich gościom.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia szkolnych stołówek,
gabinetów
profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
Pieniądze trafią do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul.
Kościelnej, Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Sienkiewicza, Szkoły Podstawowej
nr 10 przy ul. Górniczej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Stoczniowców
(SP nr 9 i II LO), Gimnazjum nr 1 przy ul. Rodzie-

wiczówny, Gimnazjum nr 2
przy ul. Świętojańska oraz
Gimnazjum nr 4 przy ul.
Batorego).
Obecnie w wyżej wymienionych
placówkach
uczy się ponad pięć tysięcy
dzieci. Do przyszkolnych
stołówek uczęszcza niespełna połowa z nich. Z nowego
wyposażenia będą mogły
korzystać już na początku
nadchodzącego roku szkolnego.
- Dzięki przyznanym
funduszom szkoły będą

mogły poprawić stan stołówek i gabinetów – mówi
Stanisław
Pogorzelski, zastępca burmistrza
Rumi. – Z pewnością
przełoży się to na komfort
użytkowania tych przestrzeni przez uczniów –
dodaje.
Dofinansowanie na stołówki wyniosło 49 000 złotych. Gabinety otrzymały
łącznie 33 766 złotych.
Pieniądze pochodzą z
funduszu
Ministerstwa
Edukacji Narodowej.

Usuń azbest z miejskim dofinansowaniem

Wsparcie dla właścicieli
domów i mieszkań

Władze Rumi zachęcają mieszkańców miasta do korzystania z dofinansowania na likwidację szkodliwego dla zdrowia azbestu.

REKLAMA

Kompleksowa obsługa w zakresie
BHP, P. POŻ., KADRY, HACCP
Gwarantujemy profesjonalizm i doświadczenie
www.bhppomorskie.pl

tel.: 600 022 026

W ramach podejmowanych przez Rumię działań
poprawiających stan środowiska, wprowadzono program udzielania dotacji na
przedsięwzięcia związane z
usuwaniem azbestu.
O wsparcie ubiegać się
mogą zarówno właściciele
pojedynczych nieruchomości, jak i wspólnoty mieszkaniowe.
- Mamy wystarczającą
ilość środków finansowych
na zrealizowanie wszystkich wniosków oraz chętnie
udzielimy porad przy ich
wypełnianiu. Azbest, szczególnie stary i uszkodzony
jest materiałem niezwykle
szkodliwym i chociażby ze
względu na własne zdrowie
mieszkańcy powinni poważnie rozważyć usunięcie tego
budulca ze swojego otoczenia - tłumaczy Katarzyna
Bielińska, naczelnik wydziału Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska.
Wniosek może złożyć właściciel, zarządca, a nawet
użytkownik nieruchomości.

Dofinansowanie obejmuje
połowę kosztów związanych
z usuwaniem odpadów azbestowych. Jednorazowo dotacja nie może przekroczyć
1 200 zł (2000 zł na jeden
budynek w przypadku spółdzielni, 5000 zł dla wspólnot
mieszkaniowych),
jednak
istnieje możliwość uzyska-

nia wielokrotnego wsparcia
finansowego.
Formularze pobrać można zarówno na stronie
Urzędu Miasta w Rumi
(www.rumia.eu), jak i w
Biurze Obsługi Mieszkańców. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności
składania.
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ROZMOWA

Stosuję płodozmian
Z WOJCIECHEM CEJROWSKIM rozmawia Alicja Partyka

Wojciech Cejrowski, który gościł niedawno w naszym
mieście, to nie tylko podróżnik, ale także pisarz, publicysta, osobowość telewizyjna, satyryk, artysta, a z wykształcenia – antropolog kultury. 12 sierpnia przybył do Rumi, żeby
przedstawić mieszkańcom program „Wolna Amerykanka”.
Zgodził się też na rozmowę, którą prezentujemy Czytelnikom „Gazety Rumskiej”.
- Ma Pan różne zainteresowania, jest Pan nie
tylko podróżnikiem, ale
i artystą kabaretowym,
czy lubi Pan takie wystąpienia przed publicznością?
- Tak, ale nie jestem artystą kabaretowym. Moje
występy to stand-upy w
stylu amerykańskim, czyli coś zupełnie innego niż
kabaret. W Polsce ta forma
dopiero raczkuje. Kabaret
to europejski wynalazek,
jeszcze z czasów średniowiecza, kiedy grupy trefnisiów chodziły po jarmarkach, żeby rozśmieszać
ludzi. Polegał na tym, że
kilka osób wcielało się w
jakieś przerysowane postacie. Nasz współczesny
kabaret jest odzwierciedleniem tego: jeden mężczyzna wciela się w chińczyka,
drugi w kobietę, a jeszcze
inny w głupka, odgrywają
pewne scenki.
Natomiast stand-up to
amerykańska forma, dużo
trudniejsza. Jeden facet stoi
samotnie na scenie, prezentuje wyłącznie własny życiorys, historie, które mu się
przydarzyły osobiście i sam,
bez rekwizytów, przebierania się, bawi publiczność
ponad godzinę. Nie ma nic,
żeby się zasłonić. W kabarecie jest kostium, gitara,
piosenka, a w stand-upie
tylko własna biografia i albo
się obronię i publiczność to
kupi, albo polegnę.
- A która z Pana licznych pasji jest Panu najbliższa? Występy, podróżowanie, pisarstwo, czy
może jeszcze coś innego?
- Ja stosuję płodozmian.
Szybko mi się nudzi, nie
mam podzielnej uwagi. Kobieta ma stale rozproszoną
uwagę pomiędzy kilka bytów, natomiast chłop jest w
stanie ogarnąć tylko jedno
zdarzenie naraz. Umarłbym
z nudów, jakbym robił tylko
jedną rzecz. Dlatego trochę
pojeżdżę po świecie, jakieś
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3 miesiące w roku, a jak
już mi się znudzi, to wtedy
siadam i zaczynam pisać - i
to jest inny rodzaj podróży.
A potem przyjeżdżam w
maju do Polski i mam mnóstwo występów, a wakacje
spędzam w Trójmieście na
jarmarkach, sprzedaję też
książki. Jesienią mam znowu liczne występy, a pod koniec roku leżę, odpoczywam
i nic nie robię.
- Przyjeżdża Pan często na Pomorze, do Trójmiasta. Dlaczego właśnie tutaj?
- Ja stąd pochodzę, w
związku z tym to jest moja
ziemia.
Kaszubszczyzna
może trochę mniej, bo ja jestem z Kociewia, więc z Kaszubami mamy trochę na
pieńku. Konflikt trwa od X
wieku, kiedy to protoplaści
Kaszubów
(Wikingowie)
przypłynęli z Danii, Szwecji, Norwegii na Wybrzeże
Koszalińskie, a potem się
przesuwali w stronę dzisiejszego Gdańska. Gwałcili,
rabowali, zabrali naszą ziemię, Kociewiaków zepchnęli na piaski w głąb Borów
Tucholskich. Ja pochodzę z
małej wioski, więc Gdańsk
był takim miejscem, gdzie
przyjeżdżało się na zakupy, często się tam bywało.
Trójmiasto od zawsze było
takim walecznym miejscem
– w roku 1970 chociażby,
tutaj też rodziła się „Solidarność”. Więc jeśli jakieś
miasto jest moje, to właśnie
Trójmiasto, ale z naciskiem
na Gdańsk.
- Chciałabym też zapytać o Pana emocje, czy
nie czuje Pan strachu
podczas swoich podróży,
które często wydają się
bardzo
niebezpieczne,
nie obawia się Pan zapuszczać w tak bardzo
odległe zakątki świata?
- Czuję strach, ale ludzi
strach nie powstrzymuje,
a niektórych aż nakręca.
Strach trzeba umieć pokonać. Boję się, ale mimo tego

strachu coś robię - i to jest
odwaga. Jak ktoś się nie
boi, to jest głupi - nie ma
wyobraźni.
- A w jaką najbliższą
podróż się Pan wybiera?
- Jeśli chodzi o zagraniczne wyjazdy, nie snuję takich planów. Ludzie,
którzy mają kilka tygodni
urlopu, to planują każdy
kolejny wyjazd. Natomiast
podróżowanie to moja codzienna praca, więc ja się
tak za bardzo nie zastanawiam. Na początku września jadę na pielgrzymkę,
z grupą wiernych z parafii
Księży Marianów, do Peru
i do Boliwii. I pielgrzymki
lubię bardzo prowadzić, na
pewno bardziej od zwykłych
wycieczek.
Pielgrzymka
trochę filtruje ludzi, np. jak
ktoś lubi pić, to na pewno
nie pojedzie.
- Pielgrzymka to specyficzna forma wyjazdu.
Czy Pan wybiera taką
formę wyjazdu ze względu na swoje przekonania, na wiarę?
- Tak. Pielgrzymi przynajmniej nie brzydzą się
Mszy Świętej, nie złoszczą
się, że ja w niedziele nie
pracuję, nawet na wyjazdach. Mój sklep internetowy też jest w niedziele
nieczynny. Uważam, że
pielgrzymki są lepsze od
zwykłego wyjazdu.
- Zazwyczaj wybiera
Pan na cel swoich wyjazdów Amerykę, a czy nie
ciągnie Pana do krajów
położonych na wschodzie, do Azji?
- Wschód jest dla mnie
niepokojący, niezrozumiały i zawsze był groźny.
Okrucieństwa, które brytyjskim jeńcom wyrządzali
Japończycy, przekraczają
nasze wyobrażenia. Hitler
to jest pudelek przy tych
buldogach, które były na
Wschodzie. To, co się działo
i nadal dzieje, np. w Korei
Północnej, to jest dla mnie,
dla człowieka z kultury

Wojciech Cejrowski z autorką wywiadu.

chrześcijańskiej,
barbarzyńskie i przerażające. W
związku z tym jakoś mnie
tam nie ciągnie.
Kiedy ludzie na Wschodzie się uśmiechają, to jest
to wyraz ich nerwowości, a
nie radości. Jako antropolog kultury to wiem, ale turysta nie wie, więc widząc
uśmiechającego się urzędnika na lotnisku w Pekinie,
odwzajemnia ten uśmiech.
Jednak ten urzędnik jest
zły z jakiegoś powodu, a
nasz uśmiech odbiera jako
wyzwanie na pojedynek.
To jest zupełnie inna mentalność, która mnie nie
kręci. Natomiast po drugiej stronie świata, w obu
Amerykach, kultura chrześcijańska od góry do dołu,
Latynosi lubią białych, bo

są w przeważającej części
metysami (mieszanką białego człowieka z czerwonym – Indianinem). W obu
Amerykach, od Alaski po
Ziemię Ognistą, lubią nas,
dlatego wolę jeździć tam,
gdzie mnie chcą i lubią.
- A czy lubi Pan takie
bezpośrednie spotkania
z rodakami?
- Jakbym nie lubił, to
bym się nie wystawiał,
mnie nikt nie zmusza do
stania np. na Jarmarku
Dominikańskim. Nie mam
ochroniarza, nic mnie nie
zasłania. Gdyby ktoś mnie
niepokoił, gdybym się bał
takich spotkań, to bym tego
nie robił. Nie wychodziłbym
na scenę przed publiczność.
Ale ja wychodzę do ludzi
bardzo często, lubię to.

Fot. Wojtek Hintzke

- Napotkani ludzie
okazują Panu głównie
sympatię, czy zdarzają
się też osoby krytykujące Pana i pańskie poglądy?
- Raczej spotykam swoich sympatyków, czasem
przyjdzie jakiś satanista
na stoisko do mnie, to zaczynam wtedy się głośno
modlić za niego i ucieka.
Czasami przyjdą też osoby
homoseksualne, nawet oni
przychodzą po autografy. W
związku z tym ta niechęć
nie jest taka duża, niby
nie lubią moich poglądów,
ale książki podróżnicze już
tak.
- Dziękuję bardzo za
rozmowę.
Alicja Partyka
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WAKACJE

Harcerskie wakacje nie tylko w mundurach

Ponad tysiąc dzieci
przeżyło przygody

Na polanie w ciemnym lesie pośród starych drzew… takimi słowami piosenki harcerskiej rozpaliło się pierwsze ognisko w harcerskim ośrodku Centrum
Przygody w Potęgowie. Blisko 300 zuchów i harcerzy w pierwszym turnusie podzielonym na 6 obozów rozbiło swoje namioty a starsi harcerze budowali swoje
prycze do spania. Obozy zwyczajowo przyjęły swoje nazwy: Knieja, Olimp, Jasień, żeglarze, Pociechy (zuchy).
Trzy dni pionierki obozowej, następnie uroczysty
apel i rozpoczęcie realizacji programu obozowego,
w którym odbyło się tradycyjne zaliczanie zadań
na stopnie, zdobywanie
nowych sprawności, nocne
podchody, wspólne ogniska
a przy nim gawędy i melodie harcerskich piosenek.
Każdy chce przeżyć wakacyjną przygodę, poznać
ciekawe miejsca, ludzi.
Harcerski szlak był w tym
roku pełen propozycji i niezapomnianych
przygód.
Obozy i kolonie w Harcerskim Ośrodku w Potęgowie,
jak sama nazwa „Centrum
Przygody” zapowiada to
m.in. pływanie pod żaglami, spływy kajakowe, konkursy strzeleckie z łuku i
wiatrówek, noce pełne grozy, ogniska, podchody, zajęcia na wodzie, olimpiady

sportowe, gry i zabawy w
terenie. Oferta skierowana jest nie tylko do dzieci,
ale również do osób dorosłych, o czym przekonali się
członkowie stowarzyszenia
Nasza Rumia, organizując
piknik rodzinny oraz rodzice uczestników .
Piękny teren Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz szlak Jezior
Potęgowskich daje możliwość organizacji wędrówek.
Uczestnicy obozów zwiedzili: Zamkową Górę, Rezerwat Przyrody Kurze Grzędy, groty, Bunkier Gryfa
Pomorskiego, Diabelski Kamień oraz uczestniczyli w
wycieczkach autokarowych
do Łeby i Szymbarka.
Łącznie z obozów i kolonii w Potęgowie skorzystało ponad 600 uczestników,
jednak to nie jedyna forma
wypoczynku organizowana

w tym roku przez harcerzy. Żeglarze uczestniczyli
w rejsie morskim na Morze
Północne - wybrzeże Norwegii i Finlandii - wspaniała żeglarska przygoda jak
wspominają jej uczestnicy.
Zorganizowane
zostały również rejsy po zatoce
gdańskiej – Puckiej i Morzu Bałtyckim na naszym
Jachcie VECTOR ZHP, który pływać będzie do końca
września br.
Przygodą wakacyjną był
obóz w Niesulicach niedaleko Zielonej Góry, typowo
harcerski, realizujący program Trzy Pióra. Harcerze
z 17 RDH pojechali na obóz
do Krakowa, natomiast
około 40 zuchów i harcerzy
wybrało się na obóz do Siemian nad Jeziorakiem, aby
realizować swoje zadania
i przygody na mazurskim
szlaku.

Dom Harcerza w Rumi
jest organizatorem kolonii
dla dzieci i młodzieży w okresie lipiec-sierpień, w ramach
programu Rumia Nasze
Miasto, z wycieczkami do
Trójmiasta. Cztery turnusy
dla dzieci to około 150 dzieci,
które przeżywały swoją wakacyjną przygodę w Rumi.
W tym roku harcerze
zaproponowali bogatą ofertę wakacyjną łącznie dla
ponad 1000 uczestników,
skierowaną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Harcerstwo to wspaniała przygoda, którą proponujemy wszystkim. Jednocześnie zapraszamy na
nasze zbiórki od września
w każdy piątek o godz 17.30
w Domu Harcerza przy ul.
Włókienniczej 14a.
Do zobaczenia na harcerskim szlaku.
Hm Bogdan Formella
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Piesi i rowerzyści na drogach

Ostrożnie i z wyobraźnią,
czyli bezpiecznie
Letnia słoneczna pogoda zachęca do spacerów i wycieczek rowerowych. Jedna i druga przyjemność
wiąże się z poruszaniem się po drogach. Żeby wycieczka była nie tylko atrakcyjna, ale też bezpieczna, dobrze wiedzieć, jakie obowiązki i uprawnienia mają użytkownicy dróg. Wydaje się, że wszyscy
to wiemy, ale codziennie na ulicach dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji oraz tragicznych
zdarzeń.
Groźne sytuacje i wypadki spowodowane są głównie
wtargnięciem na jezdnię
pieszych lub rowerzystów
lub zajmowanie niewłaściwych pasów dróg.

PIESZY PO CHODNIKU

Piesi są zobowiązani do
korzystania z chodnika lub
drogi dla pieszych. W razie
ich braku można korzystać
z pobocza lub jezdnia pod
warunkiem
zajmowania
jak najmniej miejsca i poruszania się jak najbliżej
krawędzi jezdni, zawsze po
lewej stronie drogi.
Korzystanie przez pieszego
z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku
chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich.
Pieszy korzystający z drogi rowerowej jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
O tym, jak często przechodnie wędrują drogą rowerową, narażając siebie
i rowerzystów na przykrą
kolizję, dobrze wiemy.

PO ZMIERZCHU
Z ODBLASKIEM

Nowością w kwestii obowiązków pieszego jest nakaz używania elementów
odblaskowych w sytuacji
poruszania się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Oczywiście każdy
pieszy przechodzący przez
jezdnie korzystający przy
tym z oznakowanego przejścia ma pierwszeństwo
przed pojazdem. Przechodzenie przez jezdnie poza
przejściem dozwolone jest
tylko w sytuacji gdy odległość od najbliższego przejścia przekracza 100m.

OSTROŻNIE
NAWET NA PASACH

Posiadanie pierwszeństwa nie zwalnia z zachowania szczególnej ostrożności,
a ponadto art. 14 pkt. 1 a)
Kodeksu drogowego mówi
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wprost o zakazie wchodzenia na jezdnie bezpośrednio
przed jadący pojazd (w tym
również na przejściu dla
pieszych!).
Tymczasem na naszych
ulicach bardzo często piesi
wchodzą na pasy nagle, tuż
przed jadącym pojazdem,
myśląc, ze mają do tego
prawo. Otóż nie mają, a nawet gdyby mieli, czy warto
narażać zdrowie i życie?
Tym bardziej, że pieszy w
„starciu” z samochodem jest
na straconej pozycji.
Zabronione jest również
m.in. zwalnianie kroku lub
zatrzymywanie się na przejściu czy też jezdni, przebiegania przez jezdnie itp.

OBOWIĄZKOWO
PO DRODZE DLA ROWERÓW

Co ważne: rowerzysta
ma obowiązek poruszania
się po drodze dla rowerów
lub po pasie ruchu dla rowerów, jeżeli takowe są
dostępne. Przepis ten jest
nagminnie łamany, czego
wszyscy często jesteśmy
świadkami, m.in. w Rumi.
Ileż to razy jadąc samo-

W opinii Straży Miejskiej w Rumi spokojnie
przebiega okres wakacji.
Mieszkańcy zgłaszają interwencje, najczęściej porządkowe oraz drogowe.
Zgłoszono na przykład
kradzież kwiatów z Ronda
Płażyńskiego, ale okazało
się że to specjalistyczna
firma wykonywała prace
związaną umową z UM na
pielęgnację zieleni.

Kontrole

Strażnicy kontrolowali
targowisko, zwracając uwagę
na stragany, które ulokowano
po za obszar targowiska na
chodnik i ul. Świętopełka.
Spowodowano przesuniecie
straganów po za pas drogowy
– na teren targowiska.
Kontrolowano również
skraj lasu na Szmelcie, gdzie
wyrzucono śmieci. Ustalony
mężczyzna zaprzeczył kategorycznie wyrzucaniu śmieci.
Okazał dokumenty świadczące o pozbywaniu się nieczystości zgodnie z prawem.

Animals

Z DZIECKIEM PO CHODNIKU

Rowerzyści mogą poruszać się po chodniku w ściśle określonych sytuacjach:
gdy rowerzysta ma pod
opieką dziecko na rowerze
albo w trudnych warunkach atmosferycznych (silny wiatr lub ulewa). Zawsze
należy jednak zachować
szczególną ostrożność i zawsze ustępować miejsca
pieszym!
Ponadto każdy amator jazdy rowerem powinien znać przepisy art. 33
Kodeksu drogowego, a w
szczególności o zakazie jechania po jezdni obok innego uczestnika ruchu, za
wyjątkiem jazdy obok innego roweru lub motoroweru
(jeśli utrudnia to poruszania się innym uczestnikom
ruchu drogowego).

STRAŻ
MIEJSKA

Fot. Wojtek Hintzke
chodem musimy zwalniać
i omijać jadących jezdnią
rowerzystów, podczas gdy
obok na chodniku biegnie
ścieżka rowerowa. Miłośnicy takiego pedałowania po
jezdni narażają nie tylko
siebie, ale też kierowców
i pasażerów samochodów.
Na przykład przy nagłym
hamowaniu ze względu na
rowerzystów może dojść do
kolizji.
Jeszcze raz podkreślamy: jeżeli jest wyznaczony
pas dla ruchu rowerów lub
droga dla rowerów, to rowerzysta nie może korzystać
z jezdni. Nieprzestrzeganie
tych przepisów jest zagrożone karą grzywny.

ZAWSZE OSTROŻNIE

Rowerzyści ponadto powinni zachować szczególną
ostrożność podczas jazdy
po przejściu przez jezdnię.
Niektóre przejścia (te w sąsiedztwie dróg rowerowych)

pozwalają na przejazd rowerem przez nie. W takich
wypadkach
oczywiście
rowerzysta ma pierwszeństwo, jednak nie oznacza to
wyłączenie myślenia.
Do bezpiecznej jazdy
na rowerze potrzeba jest
zarówno wyobraźnia jak
i szczególna ostrożność.
Kierowca samochodu może
na czas nie dostrzec nadjeżdżającego roweru i w
perspektywie spotkania z

samochodem
rowerzysta
ma zdecydowanie mniejsze
szanse na wyjście z tego
zdarzenia bez szwanku.

ODPOWIEDZIALNIE

Każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na drodze i każdy z
nas jest gwarantem swojego bezpieczeństwa. I o tym
przez cały czas należy pamiętać.
Michał Kowalik, AK.

Stawki grzywien dla rowerzystów nieprzestrzegających przepisów wynoszą odpowiednio:
* niekorzystanie z drogi dla rowerów lup pasa ruchu
dla rowerów, jeśli są wyznaczone - 50 zł
* jazda obok innego uczestnika ruchu - 50 zł
* jazda bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach - 50 zł
* czepianie się pojazdów - 100 zł
* jazda po chodniku - 50 zł
* przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych - 100 zł.

Patrol podjął także „psie”
interwencje. Na ul. Metalowców na posesji żyje pies bez
właściciela, który wyjechał za
granicę. Czasem ktoś przyjeżdża, żeby dać mu jeść i pić.
Ogrodzenie jest dziurawe
i pies wychodzi na drogę.
Sprawę bada stowarzyszenie
„Animals”.
Na ul. Królowej Jadwigi,
na jednej z posesji jest kilka
psów. Wolontariuszka uważa,
że psy mają zbyt krótkie łańcuchy i nie są z nich spuszczane.
Strażnicy sprawdzili, że psy są
spuszczone.
Mieszkaniec Rumi przywiózł do komendy pieska
– szczeniaka, którego porzucono w lesie. Zwierzę zabrał
pracownik schroniska.

Alkohol

Strażnicy udzielili wsparcia Policji na pasażu przy rzece
w okolicy ul. Dąbrowskiego,
gdzie doszło do bójki kilku
osób.
Na ul. Gierosa strażnicy
interweniowali w sprawie
picia alkoholu. Podobna interwencja miała miejsce na
ul. Stoczniowców. Na widok
radiowozu mężczyźni uciekli.

Gazeta Rumska, nr 8 (98), sierpień 2015

BEZPIECZEŃSTWO

Podejrzana o zabójstwo koleżanka ofiary jest poczytalna

Śmierć, w którą trudno uwierzyć
W lutym tego roku w parku nadmorskim w Brzeźnie zginęła siedemnastoletnia wejherowianka, Agata. Sprawczynią zabójstwa jest prawdopodobnie jej koleżanka, 17-letnia Wiktoria M. z Gdańska. Kilka dni temu sąd w Gdańsku orzekł,
że podejrzana dziewczyna może odpowiadać za swój czyn przed sądem, a biegli
psychiatrzy zaopiniowali pozytywnie jej stan zdrowia. Została uznana za poczytalną i zdrową psychicznie.
Wcześniej sąd uznał
też, że Wiktoria nie może
odpowiadać przed śledczymi z wolnej stopy i
nie może być wobec niej
uchylone
tymczasowe
aresztowanie. Zdaniem
sądu zgromadzony materiał dowodowy wskazuje
na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez
podejrzaną zarzucanego
jej czynu. Sprawczyni
zabójstwa grozi surowa
kara bowiem zarzuty dotyczą popełnienia zbrodni. Wiktorii M. jako nieletniej grozi kara od 8 do
25 lat więzienia (poniżej
18 roku życia nie stosuje
się dożywocia). Aktualnie Wiktoria M. w ocze-

Wypadki
drogowe
Do czołowego zderzenia
dwóch samochodów - peugeota i busa doszło 31 lipca
ok. godz. 7.00 w Wielkiej
Piaśnicy, na trasie z Wejherowa do Krokowej. W wypadku ranne zostały cztery
osoby.
Ciężko ranny kierowca
peugeota został przetransportowany
śmigłowcem
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w
Gdańsku. Ranne zostały
również trzy osoby, jadące
busem.
W niedzielę 2 sierpnia na
tej samej drodze wydarzył
się kolejny wypadek. Około
godz. 6:30 między Wejherowem i Piaśnicą, jadąca
w kierunku Wejherowa
25-letnia kobieta częściowo
zjechała na przeciwległy
pas, uderzając w bok jadącego z naprzeciwka samochodu. Chwilę później jej
samochód zderzył się czołowo z kolejnym pojazdem.
Kobieta odniosła poważne
obrażenia i trafiła do szpitala. Zatrzymano jej również prawo jazdy.
Kierowcy
pozostałych
samochodów nie odnieśli
obrażeń.

kiwaniu na rozpoczęcie
rozprawy, przebywa w
areszcie.
Zarzuty usłyszała również Aleksandra, druga
koleżanka Agaty z Wejherowa, która wiedziała
o dokonanym zabójstwie,
ale nic o nim nie powiedziała.
Istnieje podejrzenie, że
ofiara chciała zginąć i zaplanowała własną śmierć.
Nieoficjalnie ustalono, że
zamordowana nastolatka
od kilku miesięcy planowała samobójstwo. Chciała upozorować zabójstwo,
aby nie sprawiać przykrości dziadkom, którzy
ją wychowywali. Dziewczyna marzyła o karierze

wojskowej, ale problemy
zdrowotne uniemożliwiały jej służbę w armii. Być
może, jak się podejrzewa,
sama wybrała narzędzie
zbrodni i miejsce, a koleżanki miały jej pomóc.
Sekcja zwłok potwierdziła, że dziewczyna zginęła
od jednego precyzyjnego
pchnięcia ostrym narzędziem prosto w aortę.
Zdaniem
prokuratury to właśnie Wiktoria
pchnęła Agatę nożem,
który nastolatki schowały
potem na dachu garażu
w pobliżu swojego domu.
Wyłączyły także telefon
Agaty. Oczywiście nadal
są to tylko przypuszczenia, bo pomimo wielu prób

przesłuchania podejrzanej
niewiele wnoszą. Ani razu
nie zgodziła się ona na
podpisanie protokołu.
Młoda wejherowianka
uczyła się w gdyńskim
liceum o profilu wojskowym. 21 lutego w sobotę
rano pojechała na otwarte wykłady z chemii na
Uniwersytecie Gdańskim,
a potem wybrała się nad
morze na przejażdżkę rowerową. Tam też spotkała
swoje koleżanki. Rodzinę
w Wejherowie powiadomiła, że wróci do domu ok.
godz. 20.00. Nie wróciła.
Ciało znaleziono 22 lutego
w niedzielny ranek w parku w Brzeźnie, nieopodal
plaży.

SYGNAŁY OD CZYTELNIKÓW
Auto zaparkowane „na zawsze”?
Jeden z Czytelników przysłał nam informację ze zdjęciem,
którą zamieszczamy poniżej.
Na parkingu przy ulicy
Dąbrowskiego 2 w Rumi,
od wielu wielu miesięcy stoi
zaparkowany, zdezolowany
samochód - złom. Nie dość
że szpeci to miejsce, to zabiera miejsce parkowania
tak potrzebne w centrum
Rumi. Dodatkowo oklejony

jest reklamami z numerem
telefonu. Czy stawianie reklam na parkingach ogólnodostępnych jest prawem
dozwolone, czy miejsce jest
opłacone do kasy miasta?
Problem był już zgłaszany telefonicznie do Straży
Miejskiej, ale komendant

SM stwierdził, że ma tam
prawo parkować, bo jest zarejestrowany i pewnie stoi
tylko w dzień. Na zdjęciu
widać, że stoi na „platfusach” i powoli obrasta zielenią.
Zdegustowany
mieszkaniec Rumi

Z POLICJI
Truck i bus

Policjanci z wydziału ruchu drogowego wejherowskiej
komendy prowadzili wzmożone kontrole busów, autobusów
i samochodów ciężarowych na drogach naszego powiatu.
Głównym zadaniem cyklicznie prowadzonej akcji była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym
uwzględnieniem prawidłowego przewozu towarów oraz
ich stanu technicznego. Funkcjonariusze skontrolowali 161
pojazdów, a 65 kierowców, którzy złamali przepisy drogowe
ukaranych zostało mandatami karnymi, m.in. za przekroczenie dozwolonej prędkości oraz nie spełnianie wymogów
technicznych.
Tym, którzy do tej pory nie zadbali o stan techniczny samochodów policjanci zatrzymali 8 dowodów rejestracyjnych.
Policjanci sprawdzali też trzeźwość kierowców, stan
techniczny samochodów, stan oświetlenia i ogumienia,
czas pracy kierowcy oraz odpowiednie przewożenie osób i
ładunku. Kontrolowali również posiadane przez kierowców
uprawnienia do prowadzenia określonych rodzajów pojazdów
oraz dokumenty przewozowe.

Chciał wręczyć łapówkę

Do ośmiu lat pozbawienia wolności grozi 27-letniemu
mężczyźnie, który próbował dać policjantom łapówkę w
zamian za odstąpienie od wykonywania obowiązków służbowych.
Policjanci z wejherowskiej komendy zauważyli na poboczu
rozbity samochód marki VW. Zatrzymali dwóch mężczyzn,
kierowcę i pasażera pojazdu. Od obydwu wyczuwalna była
woń alkoholu. U 18-letniego pasażera alkomat wykazał ponad
promil alkoholu w organizmie, a 27-letni kierowca, mieszkaniec Gdańska, odmówił badania.
W trakcie prowadzonych czynności, gdańszczanin wyjął
kilka banknotów i położył na półce w radiowozie prosząc,
aby policjanci go wypuścili. Policjanci zabezpieczyli kilkaset
złotych, które sprawca próbował wręczyć, zatrzymali mu
prawo jazdy oraz przewieźli na badanie krwi. W wyniku postępowania wyjaśniającego 27-latek usłyszał zarzut wręczenia
korzyści majątkowej funkcjonariuszom Policji i przyznał się
do winy. Teraz odpowie za kierowanie samochodem w stanie
nietrzeźwości oraz próbę przekupstwa.

Wypożyczał i nie oddawał

Policjanci kryminalni pracując nad sprawą przywłaszczeń
przyczep i maszyn budowlanych na terenie Gniewina i Rumi,
wykryli sprawcę. 27-latek zajmował się wypożyczaniem rzeczy,
nie oddawał ich właścicielom, po czym znikał. Sprzedawał
przedmioty nieznanym osobom, a należności trafiały do jego
kieszeni. W ten sposób jego łupem padły m.in przyczepy
warte kilkanaście tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali mężczyznę, noc spędził w policyjnym areszcie, potem usłyszał
zarzuty, do których się przyznał. Przywłaszczenie mienia jest
przestępstwem, za które grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat
pozbawienia wolności.

WAŻNE TELEFONY
Szpital Specjalistyczny
centrala 58 572 70 00
Pogotowie Ratunkowe
58 677 61 02, 58 677 61 03
KOMISARIAT POLICJI W RUMI
58 679 67 22, wew. 299 22
STRAŻ POŻARNA W RUMI
586 79 4712
STRAŻ MIEJSKA W RUMI
58 671 94 73, 58 679 35 55, 58 679 65 73
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WYDARZENIA

Herbalife Ironman 70.3

Kacper Stępniak z Rumi
zwyciężył w triathlonie
Wśród zwycięzców triathlonu sprinterskiego, organizowanego w dniach 8-9
sierpnia w ramach tegorocznej edycji Herbalife Ironman 70.3, znalazł się zawodnik UKS Tri-Team Rumia - Kacper Stępniak!
Herbalife Ironman 70.3
Gdynia poprzedziły zawody na krótszym, sprinterskim dystansie (0,75 km
pływania – 20 km rowerem– 5 km biegania). Ich
zwycięzcą został zawodnik UKS Tri Team Rumia
– Kacper Stępniak. Na
pokonanie trasy potrzebował zaledwie 1 godziny 2
minut oraz 3 sekund.
- Jest to dla mnie raczej standardowy czas na
tym dystansie – mówi zawodnik. – Jestem jednak
zadowolony, bowiem warunki na trasie, głównie z
powodu wysokiej temperatury, były ciężkie. Przede
mną start na Mistrzostwach Polski w Przechlewie, jestem dobrej myśli
– dodaje.
Trenerem zawodnika
jest Piotr Netter – były
szkoleniowiec kadry narodowej, główny trener
Akademii
Triathlonu,
dyrektor Herbalife Triathlon Gdynia, od wielu
lat działający na rzecz
rozwoju sportu w mieście.
W 2015 roku wyróżniony
został tytułem Najlepszego Trenera Roku podczas
Rumskiej Gali Sportu.

WYGRAŁ NILS FROMMHOLD

70.3 mil. Taki dystans
musieli pokonać zawodnicy biorący udział w imprezie. Łącznie daje to 1,9 km
pływania, 90 km jazdy na
rowerze i 21,1 km biegu.
Pierwszy na mecie zameldował się Nils Frommhold. Zabójczy dystans
pozostawił za sobą w czasie 3 godzin, 54 minut i 7
sekund. Drugie miejsce
z pięciominutową stratą
zajął Anton Blokhin z
Ukrainy, trzecie – Polak,
Miłosz Sowiński.
Przez Rumię przebiegał
etap rowerowy zmagań w
ramach historycznej (bo
pierwszej) edycji Ironman
70.3. Z tej okazji w mieście
zorganizowano specjalne
punkty kibicowania, w
których mieszkańcy mogli
nie tylko wspierać uczestników, lecz także skorzystać z oferty gastronomicznej czy rozrywkowej.
- Rumia przechodzi do
historii jako gospodarz historycznej edycji Ironman
70.3. Jest to dla naszego
miasta ogromne wyróżnienie i dowód zaufania
ze strony organizatorów –
mówi Michał Pasieczny,

burmistrz Rumi. – Ten
wielki sukces nie byłby
możliwy bez ogromnego
zaangażowania ze strony mieszkańców, którzy
tłumnie przybyli do punktów kibicowania, aby podziwiać zmagania zawodników.

LUDZIE Z ŻELAZA

W wydarzeniu wzięło
udział także wielu amatorów. Start w tak prestiżowych zawodach jest dla
nich spełnieniem triathlonowych marzeń. - Pokonanie tak dużego dystansu
wymaga wielu miesięcy
ciężkich treningów – mówi
Łukasz, jeden z zawodników, którym udało się zakończyć wyścig.
- Triathlon jest wymagającym sportem, jednak przy odpowiednim
zaangażowaniu możliwe
jest nie tylko ukończenie zawodów, lecz także osiągniecie przyzwoitych wyników – dodaje
Agnieszka, uczestniczka
dystansu sprinterskiego
– Jestem pewna, że każdy
może spróbować swoich
sił, nic nie przebije rado-

Życzeń Moc dla Stacji Kultura!

Konkurs rocznicowy
Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi organizuje konkurs
z okazji pierwszej rocznicy działalności Stacji Kultura. Zadaniem dla uczestników konkursu jest przesłanie życzeń w
literackiej formie.
Wysyłajcie
„Życzeń
Moc” w dowolnej formie literackiej na adres
promocja@bibliotekarumia.pl, wpisując
w temacie wiadomości
„Życzeń Moc dla Stacji
Kultura” albo dostarczcie życzenia osobiście do
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placówki: Stacja Kultura, ul. Starowiejska 2,
Rumia (wydruk podpisany: Imię / Nazwisko /
wiek / e- mail /.
Zanim się rozpiszecie,
zapoznajcie się z regulaminem. Macie czas do 9
września.

Organizator przewidział
bardzo ciekawe
nagrody rzeczowe!
Zwycięzcy
zostaną
publicznie ogłoszeni 11
września o godz. 19.00
podczas
oficjalnych
uroczystości rocznicowych!

ści na mecie – podsumowuje.
Kolejne wielkie wydarzenie sportowe –
Garmin MTB Series
– odbędzie się w Rumi
już w październiku.
Tym razem zmierzą
się ze sobą miłośnicy
dwóch kółek w wydaniu „górskim”.
Więcej na http://mtbseries.pl/.
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BEZPIECZEŃSTWO

Patriotyczne i religijne uroczystości

Święto Wojska Polskiego w Rumi
Z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 95. rocznicy Bitwy
Warszawskiej, 15 sierpnia w Rumi oprawiono uroczystą mszę
św. za Ojczyznę. Uroczysta Eucharystia z udziałem władz
miasta i pocztów sztandarowych miała miejsce w kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego. Następnie delegacje samorządu miasta i organizacji złożyły kwiaty przy mogile żołnierzy oraz na grobie wójta Rumi w latach 1934-1939, Hipolita
Roszczynialskiego, pochowanego na starym cmentarzu.
Wiązanki kwiatów złożono również przy obelisku
poświęconym
bohaterom
walk z faszyzmem niemieckim oraz pomniku Armii
Krajowej.
W obchodach uczestniczyli weterani, harcerze,
duchowni, radni oraz władze miasta, a także wielu
mieszkańców Rumi.
15 sierpnia to również
ważne święto religijne,
Święto
Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny
(Matki Bożej Zielnej). W
rumskich kościołach odbyły
się z tej okazji msze św., na

których tradycyjnie święcono zioła i kwiaty. Na Kalwarii Wejherowskiej odbyły

się natomiast uroczystości
odpustowe, o których piszemy na str. 17.

95. rocznica Cudu nad Wisłą
15 sierpnia to również ważne święto państwowe i
historyczna data Bitwy Warszawskiej, nazywanej „Cudem nad Wisłą”, która uratowała Polskę i Europę przed
bolszewikami. Bitwa Warszawska, tocząca się w dniach
13-25 sierpnia 1920 r., była 18. największą bitwą w historii
dziejów Polski i świata, która zdecydowała o zachowaniu
niepodległości przez Polskę. Z tego powodu oraz ze
względu na bohaterską i skuteczną walkę żołnierzy, 15
sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego.

REKLAMA

Zakład Instalacyjno-Ślusarski
tel./fax: 58 671 11 32
tel. kom.: 601 658 248
e-mail: zarwalskil@wp.pl

Leszek Zarwalski
84-230 Rumia
ul. Kościuszki 15
NIP 586-021-62-80
13

Gazeta Rumska, nr 8 (98), sierpień 2015

AKTUALNOŚCI

Rumia latem zakorkowana, a OPAT wciąż pod górkę

Marzenia o obwodnicy
Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej nie ma szczęścia do władz centralnych. Decyzje rządu PO i PSL przez
8 lat zawsze były i są negatywne! GDDKiA w Gdańsku chce zmienić status planowanej obwodnicy, z wojewódzkiego na
lokalny. Jeżeli tak się stanie, a wszystko na to wskazuje, OPAT raczej nigdy nie powstanie bo samorządów nie stać na
wydanie na inwestycję od ok. 1,6 do 2 mld złotych. Inwestycja jest możliwa do zrealizowania tylko po połączeniu finansów
państwa i lokalnych samorządów. Budowa drogi została ujęta w koncepcji drogowej województwa pomorskiego.
Dlaczego OPAT nie powstanie? Bo wciąż nie ma
na tę inwestycję pieniędzy.
Budowa połączenia Obwodnicy Trójmiejskiej z nową
drogą kierującą ruch bezpośrednio na Półwysep Helski, to koszt ok. 1,6-2 mld
zł, w zależności od wybranego wariantu.
Trochę tańsza byłaby
trasa jednopasmowa, ale
nawet na taką drogę nie
stać samorządy lokalne.
Potrzebna jest decyzja polityczna, która zmieni negatywne nastawienie Generalnej Dyrekcji.
W 2014 roku Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju uznało, że budowa
Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej jest
inwestycją lokalną i państwo nie będzie jej finansować.
W planach jeszcze urzędujących włodarzy Polski
jest budowa Trasy Kaszubskiej oraz Obwodnicy Metropolitalnej. Te inwestycje
pochłoną kilkakrotnie więcej pieniędzy niż OPAT.
Dla rozwiązania problemów korków na DK 6 na
odcinku z Gdyni do Redy,
Wejherowa i dalej oraz na
drodze do Władysławowa i
Helu nic nie da, bo to Drogą Krajową nr 6 ciągną i
ciągnąć będą sznury samochodów ciężarowych i osobowych.
Już teraz, codziennie DK
nr 6 w Rumi przejeżdża ok.

60-80 tysięcy pojazdów. Co
zmieni planowana Trasa
Kaszubska? Ano nic i mówią o tym specjaliści od
drogownictwa. Nastawienia decydentów to nie zmienia.
Mimo to prezydent Gdyni Wojciech Szczurek nadal
optymistycznie patrzy w
przyszłość. Władze Gdyni
wyjaśniają, że istniejąca
już nowa droga do portu
będzie początkiem OPAT.
Dlatego powstał pomysł
budowy Drogi Czerwonej
(koszt drogi szacuje się na
ok. 400-500 mln zł), czyli
de facto budowy kawałka
OPAT-u, będącego przedłużeniem obwodnicy i
prowadzącego do portu. To
pierwszy malutki krok do
budowy OPAT.
Gdynia chce zlecić wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego nowej Drogi
Czerwonej, by mieć szansę
na zakwalifikowanie jej do
rządowego programu budowy dróg na lata 2015-2023.
Prezydent Gdyni nie ma
wątpliwości, że Obwodnica Północna Aglomeracji
Trójmiejskiej byłaby drogą
o znaczeniu krajowym. To
zdanie podzielają samorządowcy Rumi, Redy, Wejherowa, Kosakowa i powiatu
puckiego. Dlatego nie zamierzają porzucić tego projektu i będą kontynuować
starania o OPAT.
AK.

Może szansa się pojawi po 2020 roku?
Trasa Kaszubska i Obwodnica Metropolitalna mają powstać do 2020
roku. Mają skutecznie wyprowadzać ruch tranzytowy z gdyńskiego
odcinka obwodnicy Trójmiasta. Dzięki temu zakłada się zmniejszenie
korków w Rumi i Redzie. GDDKiA twierdzi, że część drogi pomiędzy Trasą
Kwiatkowskiego a końcem obwodnicy będzie drogą gminną, albo dojazd
do portu powinien być drogą krajową.
Urzędnicy z GDDKiA czekają na polityczny, powyborczy rozwój sytuacji w Polsce. Na razie uparcie twierdzą, że Obwodnica Metropolitalna
wyprowadzi ruch z Gdyni, a Trasa Kaszubska tranzyt w stronę Słupska,
omijając Chylonię, Rumię i Redę.
Czy to rozwiąże problem wakacyjnych korków na Hel? Eksperci twierdzą, że na pewno nie.
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Wyliczenia
OPAT to konieczność wykupu
120 ha prywatnej ziemi w samej
Redzie, po 50 ha w Rumi, Kosakowie i Gdyni. Kolejne analizy
opłacalności OPAT-u mają być
wykonane w innych warunkach
drogowych, przy działającej Trasie
Kaszubskiej oraz istniejących już
lokalnych połączeniach ulicami
Leśną w Redzie i Cegielnianą w
Rumi oraz Kosynierów w Rumi i
Morską w Redzie.

Jest studium
14-kilometrowa Obwodnica Północna
Aglomeracji Trójmiejskiej ma być przedłużeniem kończącej się w Chyloni obwodnicy
i - omijając permanentnie zakorkowaną
Rumię i Redę - połączyć się z trasą na Hel.
Za ponad 1 mln zł zrobiono studium
ekonomiczno-środowiskowe, przedstawiono mieszkańcom warianty i poddano je konsultacjom. Zapłaciło za to 13
gmin - od Jastarni, przez Wejherowo,
Rumię i Redę po Gdynię - oraz samorząd
województwa.
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Jak sierpień, to po kaszubsku

Jarmark w Parku Miejskim
Jarmark Kaszubski odbył się w Rumi tradycyjnie w samym środku wakacji. Tym razem bawiono się w niedzielę
2 sierpnia, a organizatorami jarmarku byli: Miejski Dom
Kultury oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie - Oddział w
Rumi.
W Parku Miejskim
przy ul. Starowiejskiej
przygotowano stoiska z
regionalnymi potrawami, rękodziełem oraz różnorodne prace twórców
regionalnych z Kaszub.
Oprócz oglądania można
było oczywiście wszystko
kupować. Nie obyło się
bez atrakcji dla dzieci,
czyli konkursów, zabaw
rodzinnych, kolorowych
balonów, lizaków, cukrowej waty i dmuchanych
zamków.

Na scenie w parku od
godz. 14 też się sporo
działo, bo występowały
zespoły kaszubskie, m.
in. takie jak: „Sierakowice” czy Chór Kaszubski „Rumianie”. Szanty
zagrała i zaśpiewała
grupa „Siebie Warci” (na
zdjęciu na dole), muzyką rockowo-folkową zaprezentował zespół „Mitra”, a biesiadną - zespół
„Półtora gościa”. Przed
publicznością wystąpiła
Agnieszka Skawińska i

Pomorski Teatr Nobilis.
Gwiazdą wieczoru był
Patryk Kumór z zespołem.
Hodowcy gołębi ozdobnych prezentowali skrzydlatych podopiecznych,
odbył się także tradycyjny turniej karciany
w baśkę oraz konkurs
wspinaczki na słup.
Na
rumskim
jarmarku bawiło się wielu mieszkańców, którzy
przychodzili do parku
całymi rodzinami.

15
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KULTURA I ROZRYWKA

Pokaz, warsztaty i turniej

Zaśpiewa Magda Smalara

W świecie Hobbita

Koncert na
urodziny

W dniach 29-30 sierpnia br. w Stacji Kultura w Rumi odbędzie się ogólnopolski
turniej gry bitewnej Hobbit, opartej na świecie stworzonym przez J. R. R. Tolkiena. Będą to Samozwańcze Parowe Mistrzostwa Polski NORTHCON 2015 – Walka
11 września br. Stacja Kultura obchoo Tron Północy, których organizatorem jest student z Rumi, Dariusz Skowroński. dzi swoje pierwsze urodziny. Na tę wyjątkową okazję zaprosiła wyjątkowego
- Byłem na jednym tagościa! Wieczór uświetni znana m.in.
kim turnieju w Rumi, 7
z serialu „Samo życie” aktorka Magda
lat temu, i właśnie wtedy
Smalara.
się tym wszystkim zara-

ziłem, zacząłem zbierać
figurki i grać. Mąż mojej
kuzynki też zbierał i to on
zachęcił mnie do rozwijania tej pasji - mówi Dariusz Skowroński.
Jego koledzy, którzy pomagają mu w organizacji
turnieju, również grają od
lat. Jeden z nich, Michał,
rozpoczął swoją przygodę
z tego typu grami już 12
lat temu, czyli wtedy, kiedy pojawiły się one w Polsce, natomiast Janek, w
tym samym momencie co
Dariusz, który wciągnął
go do zabawy.
W związku ze zbliżającym się turniejem, Dariusz wraz z kolegami
postanowił zorganizować
cykl warsztatów, na których można poznać zasady gry. Takie spotkania
odbyły się już dwukrotnie,
13 i 20 sierpnia, a ostatnie
zapowiedziane jest na 27
sierpnia. Jednak to prawdopodobnie nie koniec Dariusz Skowroński planuje już kolejne spotkania
warsztatowe, na których
będzie również okazja do
zagrania, regularnie, zaczynając od września.
Na pierwsze warsztaty
przybyła grupa dzieci i
młodzieży, w wieku od 7
do 13 lat, jednak dorośli
mieszkańcy Rumi również będą mile widziani.
Uczestnicy spotkania z
zaciekawieniem słuchali,
gdy Dariusz Skowroński
przybliżał ogólne zasady
gry, wprowadzał w jej specyfikę, a także pokazywał
swoje armie. Wiele figurek
i rekwizytów niezbędnych
do gry młody rumianin
tworzy sam, m.in. malując
je i obrabiając. Aby przystąpić do turnieju trzeba
mieć swoją własną armię,
kostki (ich wyrzucanie
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Artystka zaprezentuje w Rumi autorski recital pt. „Kobieta do zjedzenia”, podczas którego opowie o jednej z największych namiętności świata, czyli o jedzeniu. Usłyszymy piosenki napisane specjalnie do tego spektaklu oraz
szlagiery w nowych aranżacjach.
Start o godz. 19.00 w Stacji Kultura, ul. Starowiejska 2,
Rumia dworzec PKP. Wstęp wolny.

Żyj świadomie z My Gym

Warsztaty
dietetyczne
Dariusz Skowroński prezentuje zasady gry bitewnej Hobbit.

wyznacza rytm gry) oraz
miarę (aby w centylach
odmierzać odległości, które dana figurka może pokonać). Przydatne są także książki i podręczniki,
w których można znaleźć
wszystkie niezbędne informacje i dane o poszczególnych postaciach.
Po teoretycznym wstępie, wszyscy mogli przyjrzeć się pokazowej grze,
rozgrywanej przez doświadczonych już graczy.
Widzowie mieli liczne pytania, na które pasjonaci
gier chętnie odpowiadali.
Reguły gry wydają się
dość skomplikowane, jednak z czasem na pewno
wszystko da się opanować.
Organizatorzy zapraszają więc wszystkich
sympatyków książek Tolkiena na ostatnie sierpniowe warsztaty, a także

Ktoś kiedyś powiedział, że odpowiednie odżywianie
przypomina dobre, tanie ubezpieczenie zdrowotne. Dieta….Temat ważny i dobrze nam znany. Każdy na jakiejś
diecie był. Internet, reklamy, programy- z każdej strony
uczą nas, jak zdrowo się odżywiać.
W gąszczu i nadmiarze informacji czujemy się tak naprawdę zagubieni, coraz trudniej nam wyselekcjonować
realną i pożyteczną wiedzę na temat odpowiedniej diety.
W Stacji Kultura wiedzę wyselekcjonują specjaliści.
Co my tak naprawdę jemy? Myślimy, że odżywiamy się
racjonalnie, ale czy świadomie? Jaka powinna być zdrowa dieta dla kobiet w ciąży? Jaki jest wpływ żywienia na
zdrowie? Co powinny jeść osoby starsze? Na te i na wiele
innych pytań odpowie nam Ewelina Siuda- dietetyk, na co
dzień związany z fitness clubem MyGym.
Stacja Kultura w Rumi zaprasza na cykl wykładów dietetycznych „Żyj świadomie z My Gym”. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu (wtorek),
o godz. 18.00 w Stacji Kultura, ul. Starowiejska 2,
Rumia dworzec PKP. Najbliższe spotkanie już 25
sierpnia.
Wstęp na warsztaty oraz konsultacje z dietetykiem jest
bezpłatny.

Oto terminy i tematy spotkań:

29 sierpnia na ogólnopolski turniej. Więcej informacji można znaleźć na
stronie internetowej Stacji Kultura (www.bibliotekarumia.pl) oraz na forum internetowym www.

mitril.pl/forum. Turniej
jest dla każdego, nie ma
ograniczeń
wiekowych,
wystarczy się wcześniej
zapisać oraz wpłacić wpisowe (50 zł).
Alicja Partyka

25.08, godz. 18.00 - Świadome odżywianie tu i teraz. Jemy
racjonalnie, ale czy jemy świadomie? Zdrowy styl życia – dlaczego
warto?
22.09, godz. 18.00 - Zdrowa dieta dla kobiet w ciąży – jaka
powinna być?
20.10, godz. 18.00 - Dieta dzieci pod lupą.1000 pierwszych dni
24.11, godz. 18.00 - Wpływ żywienia na zdrowie. Rola diety
w leczeniu chorób cywilizacyjnych i nie tylko.
15.12, godz. 18.00 - Dieta dla seniora – co powinny jeść
osoby starsze?
Uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w
programie. O każdej zmianie uczestnicy zostaną poinformowani.
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Odpust na Kalwarii

Modlitwa
i tradycja
W dniach 14 i 15 sierpnia na Kalwarii Wejherowskiej odbył się na Odpust
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Pan
ny. Jak co roku, uroczystości w Wejherowie miały szczególną oprawę.
Podczas mszy św. przy
Kaplicy Dom Kajfasza zostały poświęcone kwiaty,
zioła, zboża i owoce. Wszak
przypadające 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia
NMP to w polskiej tradycji
Święto Matki Bożej Zielnej.
W tradycji ludowej święto Matki Bożej Zielnej jest
dziękczynieniem za zebrane plony.
To również jedno z najstarszych świąt maryjnych
w Kościele, obchodzone od V
wieku, zarówno w kościele
katolickim, jak i w kościołach wschodnich (prawosławie). Kościoły wschodnie,

zachowujące kalendarz starego stylu (juliański) świętują Wniebowzięcie MB 13 dni
później, czyli 28 sierpnia.
W
Sanktuarium
na
Jasnej Górze 15 sierpnia
odbywa się największy odpust. Na obchody z udziałem przedstawicieli parlamentu i Episkopatu Polski
przybywają tysiące uczestników pieszych pielgrzymek z całej Polski, w tym
XIV Piesza Pielgrzymka
Kaszubska.
Wśród pielgrzymów byli
mieszkańcy
Wejherowa,
powiatu
wejherowskiego,
m.in. mieszkańcy Rumi.

POWIAT

Oszczędne samorządy

Powiat
wejherowski
w czołówce
W rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” za 2014 r. powiat wejherowski zajął czwarte miejsce i znalazł się w gronie najbardziej
oszczędnych powiatów powyżej 75 tys.
mieszkańców.
Wysoka lokata to niewątpliwie powód do zadowolenia
dla mieszkańców, świadczy bowiem o racjonalnej i oszczędnej polityce oraz bardzo dobrym zarządzaniu finansami
publicznymi.
Powiat wejherowski znalazł się w czołówce najoszczędniejszych samorządów na terenie kraju. Tak wynika z najnowszego numeru dwutygodnika „Wspólnota”, który ukazał się 8 sierpnia br. Pismo od 2004 r. regularnie publikuje
rozmaite rankingi, dotyczące różnych dziedzin działalności
jednostek samorządu terytorialnego. Pod uwagę zostały
wzięte wszystkie wydatki na administrację publiczną w
przeliczeniu na jednego mieszkańca. Powiat wejherowski
awansował aż o 5 miejsc w porównaniu do rankingu sprzed
dwóch lat i o trzy pozycje w stosunku do zeszłorocznego zestawienia. Jak zaznaczyła starosta, dobra pozycja nie jest
kwestią przypadku, tylko efektem przemyślanych działań.

OGŁOSZENIE

17

Gazeta Rumska, nr 8 (98), sierpień 2015

SPORT

Rumianie na Mistrzostwach Świata Masters

Iwona i Grzegorz Grinholc
w pierwszej dziesiątce
Na zawodach rozgrywanych w Lyonie we Francji od 4 do 16 sierpnia Polskę
reprezentowało dwoje mieszkańców Rumi: Iwona Grinholc oraz Grzegorz Grinholc, na co dzień trenujących w Rumskim Klubie Sportowym. Oboje startowali
w chodzie sportowym w kategorii 35-39 lat i wszystkie straty na różnych dystansach zakończyli w pierwszej dziesiątce zawodników. Rywalizacja była trudna,
bo odbywała sie ponad 40-stopniowym upale.
W mistrzostwach wzięło
udział ponad 8 tysięcy zawodników. Pierwszym dystansem z jakim zmierzyli
się mieszkańcy Rumi było
5000 m. 6 sierpnia do rywalizacji stanął Grzegorz Grinholc. Zawody odbywały się w
ekstremalnych warunkach.
Temperatura dochodziła do 6
st. C. Po wyczerpującej walce
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ostatecznie uplasował się
na 7 miejscu.
W kolejnym dniu zawodów
do rywalizacji stanęły panie.
Iwona Grinholc startując
w podobnych warunkach
pogodowych poradziła sobie
znakomicie i na 5000 m po zaciętej walce, zajęła 7 miejsce.
Po dwudniowym odpoczynku przyszedł czas na

start na dystansie 10 km.
Iwona w swoim debiucie na
tym dystansie zajęła bardzo
wysoką 9 lokatę, a Grzegorz
uplasował się na 5 miejscu.
Na
zakończenie
Mistrzostw Świata Masters
Grzegorz Grinholc wystartował w chodzie sportowym
na dystansie 20 km. Dwa
tygodnie upałów i wcze-

śniejsze starty dały o sobie
znać. Od 8 km borykał się z
urazem mięśnia czworogłowego uda. Na metę dotarł
skrajnie wyczerpany.
Mimo wszystko zajął
swoje najlepsze miejsce na
tych Mistrzostwach, a jednocześnie najbardziej nielubiane przez sportowców,
czyli 4 miejsce. Brawo!
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Międzynarodowy Turnieju Gimnastyki Artystycznej

Polki triumfowały w Rumi
Polki okazały się bezkonkurencyjne w kolejnym już jedenastym Międzynarodowym
Turnieju Gimnastyki Artystycznej – Baltic Rhythmic Gymnastics Cup 2015 w Rumi.
Solistki i zespoły drużynowe, zaprezentowały się w kilku wspaniałych układach.
Na początku sierpnia w
hali sportowej rumskiego
MOSiR było naprawdę widowiskowo, bo mogliśmy
oglądać gimnastyczki artystyczne z Rosji, Azerbejdżanu, Chin, Finlandii,
Słowenii, Izraela oraz Polski. Międzynarodowe jury
oceniało poziom trudności
występów
startujących
dziewcząt oraz wykonanie
programów.
Zawodniczki
broniące barw Polski, zwy-

ciężyły we wszystkich kategoriach grupowych. Wśród
solistek na podium kilkukrotnie stawała także,
pochodząca z Trójmiasta,
Anna Czarniecka, która
zdobyła trzy medale, w tym
jeden złoty.
Turniej Gimnastyki Artystycznej w Rumi jak co
roku był nie tylko ważnym
wydarzeniem sportowym,
miejscem rywalizacji i wielkich emocji, ale także ko-

lorowym pokazem urody i
wdzięku. Gimnastyczki zachwycają bowiem nie tylko
umiejętnościami, ale również wyglądem, gracją i lekkością, z jaką się poruszają.
Organizatorami zawodów byli: Stowarzyszenie
Gimnastyki Artystycznej
Gdynia i Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Rumi.
Zawodom
patronowali:
Marszałek
Województwa
Pomorskiego, rektor Aka-

demii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
Starosta
Wejherowski,
Prezydent Miasta Gdyni,
Prezydent Miasta Wejherowa, Burmistrz Rumi, Burmistrz Redy, którzy również ufundowali nagrody.
We wrześniu odbędą się
w Stuttgarcie Mistrzostwa
Świata w Gimnastyce Artystycznej. Oby naszej reprezentacji także dopisało
szczęście.
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Mieszkańcy podarowali moździerze do obrony polskich granic

Pułkownik Dąbek był na lotnisku w Rumi
Pułkownik Stanisław Dąbek, dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża w kampanii wrześniowej, był w Rumi w sierpniu
1939 roku, a więc na krótko przed wybuchem II wojny światowej. Uczestniczył w uroczystości, zorganizowanej na rumskim lotnisku. Pisaliśmy o tym w „Gazecie Rumskiej” jesienią 2010 roku, a dzisiaj przypominamy tę ciekawą kartę historii
naszego miasta. Tym bardziej, że mija właśnie 76 lat od tego wydarzenia, a także zbliża się kolejna 76. rocznica bohaterskich walk na Kępie Oksywskiej i na terenach przyległych, m.in. w rejonie Rumi.
Świadectwem
wizyty
płk. Stanisława Dąbka
jest stara fotografia, na której dowódca Obrony Lądowej Wybrzeża stoi na płycie
rumskiego lotniska razem z
wójtem Rumi, Hipolitem
Roszczynialskim, sekretarzem miasta Zygmuntem Milczewskim oraz
księdzem prałatem Kazimierzem Bieszkiem.

PATRIOTYCZNA
UROCZYSTOŚĆ

Zdjęcie ze zbiorów Stanisława
Urawskiego,
miłośnika historii miasta,
znajduje się w sali historycznej Miejskiego Domu
Kultury w Rumi, podobnie
jak płyta nagrobna z mogiły pułkownika.
Pułkownik
przyjechał
do Rumi odebrać dwa moździerze, które podarowali
mu mieszkańcy wsi Rumia i
Zagórze. Z tej właśnie okazji
na lotnisku zorganizowano
patriotyczną uroczystość z
udziałem władz miejscowości
oraz samych mieszkańców.
Stanisław Dąbek, od lipca
1939 roku pełniący funkcję
dowódcy Lądowej Obrony
Wybrzeża, przygotowywał
się do wojny, której wszyscy
się spodziewali i obawiali.

WALKI W RUMI

Rumianie wkrótce boleśnie odczuli skutki wrześniowego ataku Niemców na
Pomorze i walk obronnych.
Od 9 do 12 września zacię-

te walki toczyły się wokół
Rumi oraz na terenie wsi, a
niemieckie bombardowania
zniszczyły wiele domów.

OKUPACJA
I REPRESJE

Ważnym punktem tych
walk, tzw. Redutą było
Wzgórze Markowca, skąd
polscy żołnierze ostrzeliwali hitlerowców. Gdy 12
września pułkownik Dąbek
wydał rozkaz wycofania się
na Kępę Oksywską, Rumię
ostatecznie zajęli Niemcy,
rozpoczynając represje i
aresztowania mieszkańców.
Wielu rumian, na czele z
ostatnim wójtem Hipolitem
Roszczynialskim,
zostało aresztowanych i zginęło
wkrótce w podwejherowskiej
Piaśnicy. Niektórzy aresztowani rumianie zostali wywiezieni do obozu Stutthof.
Innych rozstrzeliwano na ulicach i w podwórzach Rumi.

TRAGICZNA ŚMIERĆ
DOWÓDCY

Pułkownik
Stanisław
Dąbek razem ze swoimi
żołnierzami toczył na Oksywiu bohaterski ale skazany
na klęskę bój z silniejszym
nieprzyjacielem.
Walcząc
jak zwykły żołnierz, nie
chcąc zakończyć obrony
kapitulacją, odebrał sobie
życie. Zginął 19 września
w godzinach popołudniowych w wąwozie Babi Dół.
Mianowany
pośmiertnie

Z archiwum GR
W „Gazecie Rumskiej”, ukazującej się - z przerwami
- od dziesięciu lat, ukazało się wiele interesujących
artykułów, na temat historii Rumi oraz wybitnych
mieszkańców miasta. Postanowiliśmy przypomnieć je
Czytelnikom, zwłaszcza że wciąż ich przybywa.
Nie wszyscy mieli okazję przeczytać gazetę kilka
lat temu i poznać tematy, o których warto wiedzieć.
Zapraszamy zatem do lektury naszego cyklu „Z archiwum GR”.
Dzisiaj przypominamy wizytę w Rumi płk.
Stanisława Dąbka, który odwiedził nasze miasto
(wówczas wieś) na krótko przed wybuchem wojny
i przed swoją smiercią.
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Pułkownik Stanisław Dąbek (na pierwszym planie, PO PRAWEJ), ks. Kazimierz Bieszk, wójt Hipolit Roszczynialski (w głębi) i sekretarz gminy – Zygmunt Milczewski wśród innych uczestników uroczystości na rumskim
lotnisku, w sierpniu 1939 roku.

generałem brygady, odznaczony m.in. Krzyżem
Virtuti Militari, spoczywa
na cmentarzu wojskowym
w Gdyni Redłowie.

NAGROBNA TABLICA

Mosiężna tablica z
grobu obrońcy polskiego
Wybrzeża na redłowskim
cmentarzu trafiła do Miejskiego Domu Kultury w
Rumi i do dzisiaj można
ja oglądać pośród wielu
innych pamiątek i eksponatów regionalnych.
Jak wyjaśnił Ludwik
Bach, dyrektor placówki,
w latach dziewięćdziesiątych na wspomnianej
gdyńskiej nekropolii wymieniano niektóre nagrobki. Starą tablicę z grobu
Stanisława Dąbka, którą
zamierzano wyrzucić, zabrał do domu rumianin,
kombatant II wojny światowej, Jakub Majka. To
on przekazał interesujący
eksponat do sali historycznej w Dworku pod Lipami.
Anna Kuczmarska

Bohaterska obrona Oksywia
Obrona Kępy Oksywskiej, trwająca do 19 września 1939 roku, należy do najbardziej zaciętych walk kampanii wrześniowej, w których zginęło ok. 2 tysiące
żołnierzy. W krótkim okresie i na niewielkim terenie stoczono co najmniej 110
potyczek. Niestety, to nieco zapomniana (choćby w porównaniu z bohaterską
obroną Westerplatte) i niedoceniana karta polskiej historii.
Na odsłoniętym płaskowyżu o powierzchni, górującym nad okolicą (ok. 40
m n.p.m.) nie było naturalnej osłony przed obserwacją i bombardowaniem ani
żadnych umocnień żelbetowych. Umocnionymi punktami obrony były jedynie
dwie baterie przeciwlotnicze kaliber 75 mm oraz dwa przestarzałe działa„Cannet”
kaliber 100 mm (jedno z dział zostało zniszczone już 1 września).
Po wybuchu II wojny światowej Wybrzeże zostało odcięte od reszty kraju
i pozbawione wsparcia, początkowo przewidywanego przez Sztab Główny w
planach obrony. 10 września 1939 r. po ciężkich walkach w rejonie Redy i Rumi,
na zachodnich przedpolach Gdyni, dowódca Lądowej Obrony Wybrzeża, podjął
decyzję o wycofaniu wszystkich sił na teren Kępy Oksywskiej, gdzie znalazło się
ok. 9 tys. żołnierzy polskich oraz wielu cywilów.
Po południu 19 września, wyczerpawszy wszelką możliwość dalszej obrony,
płk Dąbek poprowadził garstkę pozostających przy nim żołnierzy do ataku,
podczas którego został trafiony w głowę odłamkiem pocisku moździerzowego.
Ranny pułkownik ostatnią kulę zostawił dla siebie i odebrał sobie życie strzałem
z pistoletu. O godzinie 17.00 Kępa Oksywska skapitulowała.
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Rowerowe wyprawy śladami historii

Ciekawe i piękne Oksywie
We wrześniu 2010 roku zamieściliśmy w „Gazecie Rumskiej” artykuł o niedalekim Oksywiu, do którego autor tekstu dotarł na rowerze, historycznym szlakiem, wiodącym ulicą Dębogórską, łączącym Rumię z Pogórzem i Kępą Oksywską (szlak ten odnotowano już w XIII w.). Na krańcu dzisiejszej dzielnicy Gdyni
stoi przepiękny zabytkowy kościół pw. św. Michała Archanioła, otoczony równie
starym i ciekawym cmentarzem. Na zboczu wzgórza, z którego kiedyś rozpościerał się widok na morze, pochowano wiele znanych i zasłużonych osób z Antonim
Abrahamem na czele.
Kościół św. Michała Archanioła, datowany na XIII
w. z wieżą z 1687 r. (o czym
mówi data na chorągiewce),
podczas wojen szwedzkich
był bardzo zniszczony. Restaurowany był w latach
1925-1927.
Ten jeden z
najstarszych kościołów na
Pomorzu, miał w granicach
swej parafii wiele okolicznych wsi.

GOTYCKI KRZYŻ

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

Na zdjęciach oksywski kościółek obecnie i na starej pocztówce, a także opisywane w artykule nagrobki znanych osób oraz tablice, poświęcone okrętom i ich załogom.												
Fot. R. Hinc

HOŁD MARYNARZOM

Na zewnątrz, na północnej ścianie świątyni
umieszczono tablice upamiętniające okręty wojenne i ich załogi zatopione w
bojach w latach 1939-1945
r. Jedna z tablic wymienia
dwanaście okrętów, m.in.
ORP Gryf i ORP Wicher,
zatopionych między Oksywiem i Helem we wrześniu
1939 r.
Z drugiej strony są dwie
tablice. Pierwsza z nich
poświęcona marynarzom
f lotylli rzecznej pińskiej
i wiślanej, bojownikom o
niepodległość 1919-1920,
„…którzy także walczyli
w kampanii wrześniowej i
potem na morzach świata”.
Dr uga tablica pośw ię cona: „ Pa m ięci of icerów

Ma r y na rk i
Wojen nej,
n iew in n ie straconych w
g r ud n iu 1952 r. w w ię zien iu na wa rszawsk im
mokot ow ie,
pośm ier t n ie
rehabilit owa nych
w 1956 r., K oma ndora
Sta n isława M ieszkowsk iego, K oma ndora Je rzego Sta n iew icza, K o ma ndora
Por uczn i ka
Z big n iewa P rzybyszewsk iego, obrońców Helu
1939 r.”

GROBY NA ZBOCZU

Obok kościoła, na najpiękniejszym
w
Polsce
cmentarzu
na
zboczu
opadającego
ku
morzu
wzniesienia znajdują się
groby starych gdynian-Kaszubów, m.in. proboszczów
oksywskich.
Tu spoczywa Antoni
Abraham - gorliwy obrońca
wiary św., urodzony na Kaszubach w 1869 r., zmarły
w 1923 r. w Gdyni i jego

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

PORUSZYŁ WIATR

Na
grobie
Bernarda Chrzanowskiego ur.
27.07.1861 - zm 12.XII. 1944
r. ,jest głaz , a na nim znak

Świętopełka Wielkiego, odwrócona kotwica i zdanie:
„Poruszył wiatr od morza”.
Prochy zasłużonego dla Pomorza działacza, miłośnika Kaszub przeniesiono ze
Skolimowa do Gdyni w 125
rocznicę jego urodzin.
Bernard
Chrzanowski
pokochał to miejsce, pisał
o kościele i o cmentarzu.
O oksywskim kościele pisał też Stefan Żeromski w
książce „Wiatr od morza”.

WIDOK ZAPIERAŁ DECH

Z Oksywskiego wzgórza,
obok świątyni nie widać
już prawie morza, przysłaniają je stare drzewa i
krzewy, jednak gdy w 1938
r. moi rodzice brali tu ślub,
widok zatykał dech w piersiach.
Warto odwiedzić to miejsce, jest tu pięknie o każdej
porze roku.
Ryszard Hinc
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Odnowiony plac zabaw

Mieszkańcy pomalowali
zniszczone urządzenia
Mieszkańcy Zagórza odnowili plac zabaw przy ul. Szkolnej. Dzięki temu to miejsce wygląda estetycznie, a dzieci
będą mogły bezpiecznie bawić się na ogrodzonym placu.
Kilkanaście osób, pomimo upalnego sierpniowego
weekendu, postanowiło aktywnie spędzić czas wolny
i odmalować elementy popularnego placu zabaw. W
pracach uczestniczyli także
radni Tomasz Urbaniak-Dzienisz i Marcin Kaczmarek.

- Plac wygląda teraz jak
nowy i na pewno będzie
długo służył najmłodszym
mieszkańcom dzielnicy mówi Damian Żywicki,
jeden z rodziców, który pomagał przy odmalowaniu.
Burmistrz Rumi, Michał Pasieczny liczy na
to, że w przyszłości uda się

zrealizować więcej społecznych przedsięwzięć.
- Cieszy tak udana inicjatywa i współpraca radnych z mieszkańcami, a co
najważniejsze, korzystają
na tym przede wszystkim
dzieci - podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz
Rumi.

Kolorowo na miejskich trawnikach

Rumia pełna kwiatów
Bratki, begonie, aksamitki, surfinie… to tylko niewielka
część gatunków kwiatów, jakie latem można podziwiać w
Rumi. Każdego roku nowe nasadzenia obejmują setki metrów kwadratowych, dzięki którym przestrzeń publiczna
staje się jeszcze bardziej atrakcyjna - zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.
Okolice pomników, parków miejskich, a także najważniejszych szlaków komunikacyjnych - wszędzie
tam można w Rumi oglądać
kwiaty.
- Dokładamy wszelkich
starań, aby lokalny krajobraz z roku na rok stawał
się coraz piękniejszy. Jest
to niezwykle ważne, ponieważ wygląd miasta ma duży
wpływ na jego ogólną ocenę,

a co za tym idzie także popularność wśród inwestorów, potencjalnych mieszkańców i turystów - mówi
Katarzyna
Bielińska,
naczelnik wydziału odpowiedzialnego za nasadzenia w rumskim urzędzie
miasta.
Nowe rośliny są nie
tylko ładne, lecz także
wytrzymałe. W ciągu
roku muszą bowiem wy-

kazywać się dużą odpornością na zmienne warunki pogodowe, spaliny
oraz uszkodzenia mechaniczne. Tych ostatnich na szczęście - jest coraz
mniej.
Wszystko dzięki zwiększającej się liczbie estetycznych gazonów oraz
kwiatonów, które jednocześnie chronią i wyróżniają kwiaty.

Przy ul. Świętojańskiej w centrum Rumi

Nowa szkoła dla dorosłych
Na terenie Rumi powstała nowa bezpłatna szkoła dla dorosłych Centrum
Kształcenia EDUKATOR.
Od czerwca trwa rekrutacja do Liceum dla Dorosłych oraz
Policealnej Szkoły Zawodowej (10 kierunków), mieszczących
się w budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Świętojańskiej 11.
Zajęcia w nowej szkole zaczynają się we wrześniu. Zainteresowani nauką w Rumi mogą dowiedzieć się więcej na
stronie internetowej: www.rumia.ckedukator.pl bądź
poprzez adres e-mail: rumia@ckedukator.pl
Można także zadzwonić do sekretariatu szkoły,
pod nr tel: 733 883 883
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Kierunki kształcenia
w Policealnej Szkole Zawodowej
EDUKATOR:
technik
administracji
, technik BHP, technik
ochrony osób i mienia, technik informatyk, technik
rachunkowości, opiekunka
środowiskowa,
asystent
osoby
niepełnosprawnej,
opiekun osób starszych,
opiekun w domu pomocy
społecznej, opiekun medyczny.

REKLAMA

NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ
NR 1 W RUMI
UL. DERDOWSKIEGO 23 I 24
REJESTRACJA OGÓLNA:
(58) 671 08 81, (58) 671 15 11, (58) 679 41 00
REJESTRACJA SPECJALISTYCZNA:
(58) 679 69 47
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Sprzedam
mieszkanie
Ul. Piłsudskiego 52, centrum Rumi.
Powierzchnia 114 m2
Mieszkanie 4 pokojowe, pełna własność, w budynku wielo
rodzinnym, 3 piętro. Miejsca parkingowe przed budynkiem.
Ogrzewanie gazowe, okna plastikowe, internet, tv kablowa,
telefon, 2 piwnice, 2 balkony, taras. Zabezpieczenia: drzwi/
okna przeciwwłamaniowe, teren zamknięty.

ZAKŁAD USŁUG
ELEKTRYCZNYCH
Henryk Syrocki

Tai Chi dla każdego
Tai Chi nie jest jeszcze tak znane i nie tak modne jak Yoga, Pilates czy inne formy Fitnessu. Rzadko można je spotkać w klubach
Fitness. Myślę, że ktoś kto zechce ćwiczyć Tai Chi musi się nim
zachwycić, może zainteresować się głębszym zdrowotnym aspektem tych ćwiczeń. Osoba ćwicząca może też podjąć wyzwanie ze
względów chęci bycia oryginalnym.
Ja zachwyciłam się na początku samym ruchem. Na pewno
trzeba mieć jakaś motywację, gdyż Tai Chi wymaga od nas uwagi,
cierpliwości i samozaparcia.
Jak już wiecie, jest to pewna choreografia, którą poznajemy
krok za krokiem, połączona w całość tworzy 24 ruchy wykonywane jeden po drugim.
Na moje zajęcia przychodzą ludzie, którzy tak jak ja, zachwycili
się jego ruchem, ludzie którzy wcześniej widzieli te ćwiczenia ale
też tacy, którzy nigdy wcześniej nie ćwiczyli i nie znali Tai Chi.
Zapraszam Was na przygodę z Tai Chi.

Tai- Chi
Chińska gimnastyka ruchowa.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe dla każdego.
Instruktor Małgorzata Cudziło naukę zdobywała
u źródła w Chinach.
Nie ma ograniczeń wiekowych.
Pn. godz. 17.45. Zapisy rozpoczęte - Liczba miejsc ograniczona!
tel. 514 669 234 e-mail: gosiacudzilo@yahoo.pl

Rumia,
ul. Matejki 12
www.el-hen.com.pl
el-hen@wp.pl

W okolicy sklepy, fitness, basen, bank/bankomat, komenda
policji, apteka, przychodnie, autobus, przedszkola, plac zabaw, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, kościół, blisko
SKM, przystanki autobusowe, market Tesco.
Dodatkowo możliwość adaptacji 60 m2 poddasza, miejsce
postojowe w hali garażowej, mała wspólnota mieszkaniowa.
Okolica cicha i spokojna w niskiej zabudowie.
Rok budowy 2004. Czynsz miesięczny: 400 zł.
Kontakt tel.: 601 610 733

www.sprzedam-apartament.pl
www.apartament-rumia.pl

tel./fax.: 58 679 64 90
tel.: 607 642 012
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ZAPROSZENIA

Wyprawy rowerowe

Wrzesień w MDK

Festyn

Do Bieszkowic
Kolekcjonerzy, malarstwo Janowska
Biesiada
i na Westerplatte i premiera teatralna
W sierpniu i wrześniu można wybrać
się na kolejne ciekawe wycieczki rowerowe, organizowane w kolejne soboty.
W Rumi na takie wyprawy zapraszają
aktywnych mieszkańców dwie instytucje: Miejski Dom Kultury i Klub „Sama
Rama”, działający przy SM „Janowo”.
22 sierpnia odbędzie się wycieczka rowerowa na
trasie: Rumia - Gdynia - Sopot - Gdańsk - Nowy Port
- Westerplatte. Zaprasza „Sama Rama”, a wyjazd zaplanowano o godz. 9.30 z parkingu przy Szkole Podstawowej nr 9, przy ul. Stoczniowców w Rumi Janowie.
W tę samą sobotę 22 sierpnia o godz. 10.00 z
Miejskiego Domu Kultury wyruszy grupa rowerzystów, którzy przejadą przez Szmeltę i Piekiełko do
Bieszkowic, a potem przez Nowy Dwór Wejherowski
i Zbychowo do Rumi.
29 sierpnia o godz. 9.30 z parkingu przy SP nr
9 wyruszy na trasę wycieczka rowerowa. Z Rumi
cykliści pojadą do Chwarzna, Gołębiewa, Owczarni,
Matarni i Kuźni Wodnej w Oliwie.
5 i 19 września zaplanowano kolejne wycieczki
rowerowe, organizowane przez MDK Rumia. Wyjazd
jak zwykle o godz. 10.00.
REKLAMA
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Po wakacyjnej przerwie w Miejskim Domu Kultury odbędzie się kolejna Giełda Kolekcjonerów. Swoje zbiory zaprezentują kolekcjonerzy pocztówek, znaczków pocztowych,
medali, odznaczeń, książek, czasopism, starych dokumentów i wielu, wielu innych ciekawych przedmiotów.
Organizatorzy zapraszają w niedzielę 13 września
od godz. 10.00 do 13.00 do
MDK przy ul. Mickiewicza
19 w Rumi.
We wrześniu zaplanowano również inne interesujące wydarzenia. W czwartkowe popołudnie 17.09 br.
o godz. 18.00 w rumskim
domu kultury przy ul. Mickiewicza odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa
Alfonsa Zwary, znanego
i znakomitego artysty z
Rumi.
W
drugiej
połowie
września, w tej samej placówce, Pomorski Teatr
NOBILIS z MDK Rumia

(Agnieszka Skawińska,
Piotr Lewicki) zaprasza
na spektakl muzyczno-kabaretowy: OLDSTAR czyli
WOJNA WYJCOM.

Premierę zaplanowano
18 września o godz. 19.00
w sali MDK Rumia (brak
miejsc) oraz 19 września o
godz. 16.00. Wstęp wolny.

Miłośników plenerowych zabaw
zapraszamy
w
imieniu organizatorów na tradycyjny popołudniowy
festyn pod nazwą
„Janowska
Biesiada”, zorganizowany przez Dom
Kultury SM „Janowo”. Festyn odbędzie się 5 września
w parku przy ul.
Filtrowej.

Tym razem mieszkańcy osiedla Janowo będą
świętować 36-lecie Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Janowo” oraz i 61 urodziny Miasta Rumi.
Jedno jest pewne atrakcji na pewno nie zabraknie.

