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INFORMACJI NIGDY ZA WIELE
Drodzy Czytelnicy, oddajemy do Państwa dyspozycji kolejny bezpłatny numer "Gazety Rumskiej". Jej pierwszy numer został wydany z okazji wyborów
parlamentarnych i został życzliwie przyjęty, jako ciekawe źródło informacji o
naszym mieście i o sprawach toczących się wokół niego i mieszkańców. Dziękujemy serdecznie za wszystkie głosy poparcia i otuchy, które skłoniły nas do
rozpoczęcia regularnego wydawania pisma, tym bardziej, że pomimo rozwoju
środków masowego przekazu w zasadzie Rumianie mają do dyspozycji jedno
źródło szerszej informacji o swoim mieście - "Gońca Rumskiego" dodatek do
"Dziennika Bałtyckiego". Wiadomo też, że jedna gazeta to często obraz nazbyt
jednostronny i zapewne nasza oferta przekazywania informacji z drugiego źródła może wzbogacić i uzupełnić wiedzę mieszkańców naszego miasta.
Spodziewamy się, że nadchodzące wybory samorządowe wymagają szczegółowszej dyskusji o kierunkach rozwoju naszego miasta. Co w nim jest dobrego, a co wymaga pilnej naprawy. Taką dyskusję zamierzamy prowadzić na
łamach naszego pisma, dlatego też zachęcamy Państwa do kontaktów z nami.
Będziemy wdzięczni za nadsyłanie uwag, formułowanie wizji i opinii oraz wskazywanie tematów, którymi nasza gazeta powinna się zająć.
Szanowni Państwo pamiętajmy, że rozwój Rumi zależy od nas samych.
Piotr Zaradny
Redaktor naczelny "Gazety Rumskiej"

DUET ZDROJEWSK
AZDROJEWSKA
PEPLIŃSKI NAJLEPSZY

CZY POWSTANIE
KOLEJNY MARKET?
Kolejny element wizerunku i historii Rumi odchodzi
w zapomnienie. Trwa proces wyburzania garbarni,
która powsta³a w sierpniu 1946 roku w budynkach
po niemieckich zak³adów czêci samolotowych (w tym
czasie w Rumi dzia³a³o lotnisko). Po II wojnie wiatowej
oprócz zak³adów Metal, garbarnia by³a najwiêkszym
zak³adem produkcyjnym w miecie. W 1960 roku
pracowa³o w niej ponad 250 pracowników, w
wiêkszoci kobiet.
CI¥G DALSZY NA STRONIE 9

BRAK JASNYCH

KRYTERIÓW

BUDZI
PODEJRZENIA
Lekkoatletka Magdalena Zdrojewska oraz jej trener Tadeusz Pepliñski zostali
wybrani najlepszym sportowcem i trenerem w Rumi. Rozstrzygniêcie i wrêczenie
nagród nast¹pi³o na dwunastym Balu Samorz¹dowca i Sportowca, który odby³
siê w hotelu Faltom.
SZERSZA RELACJA Z BALU NA STRONIE 8

Burmistrz Rumi El¿bieta Rogala-Koñczak umarza
zaleg³oci podatkowe tylko niektórym
przedsiêbiorcom z Rumi. W gronie potraktowanych
wyj¹tkowo w³acicieli firm znaleli siê przedsiêbiorcy
od wielu lat sprawnie prowadz¹ firmy i bardzo
dobrze prosperuj¹cy na rynku.
CI¥G DALSZY NA STRONIE 5
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SPOSÓB NA WOLNY CZAS

MOJE MAŁE KOLEJE ...
Wielu trzydziesto, czterdziestoletnich tatusiów w zakamarkach piwnic i schowków odkrywa stare lokomotywy i wagoniki, tory, zwrotnice i zasilacze.
Zachowane przedmioty budz¹
dawn¹ pasjê, jak¹ dla licznej grupy m³odzie¿y w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych
ubieg³ego stulecia, by³o modelarstwo. Byæ mo¿e nadesz³a pora,
aby odwie¿yæ swoje m³odzieñcze zainteresowania, pokazaæ
dzieciom, ¿e oprócz gier komputerowych istniej¹ inne sposoby spêdzania wolnego czasu.
Modelarstwo kolejowe, o którym bêdzie mowa, mo¿e zostaæ
hobby na ca³e ¿ycie. To nie tylko zabawa z miniaturowymi poci¹gami, to równie¿ technika,
historia, architektura, umiejêtnoæ podpatrywania krajobrazu.
Hobby, które zachêca do aktywnoci: planowania, uczenia siê,
mylenia i samodzielnego realizowania pomys³ów.
Ju¿ niewielka makieta, mo¿e
dostarczyæ wielu niezapomnianych wra¿eñ ca³ej rodzinie, a co
najwa¿niejsze  rodzice mog¹
po¿ytecznie spêdziæ czas z
dzieæmi. Zajêcie to, wymaga
bycia ze sob¹, tutaj ka¿dy cz³onek rodziny znajdzie co, co
mo¿e sprawiæ mu radoæ. Nawet
z ma³ych rzeczy mo¿na byæ
dumnym, a zw³aszcza z tego, ¿e
jest siê po¿ytecznym. To nie jest
tylko zajêcie dla ma³ych i du¿ych ch³opców, wiele dziewcz¹t
chêtnie maluje figurki ludzi i
zwierz¹t, potrafi piêknie zaaran¿owaæ krajobraz na makiecie.
Namiêtnym graczom w gry

komputerowe mogê poleciæ sterowanie cyfrowe modelami kolejowymi z wykorzystaniem
komputera. Pozwala ono pokazaæ, ¿e komputery mog¹ byæ
doskona³ym narzêdziem steruj¹cym rzeczywistymi procesami.
Proponujê przed rozpoczêciem przygody z modelarstwem
kolejowym odpowiedzieæ na kilka podstawowych pytañ. Pozwoli to na sprecyzowanie zainteresowañ i aplanowanie zakupów.
Jakiej wielkoci maj¹ byæ
modele?
Modelarze kolejowi odwzorowuj¹ rzeczywiste lokomotywy i budowle w kilku skalach, z
których najczêciej w Polsce
spotykane s¹:
N  skala 1:160 (model jest
160 razy mniejszy od orygina³u)  jedna z najmniejszych skali w modelarstwie kolejowym,
pozwala na ma³ej powierzchni
zbudowaæ makietê, na której
znajdzie siê miejsce na ciekawe,
przypominaj¹ce rzeczywistoæ
krajobrazy oraz poci¹gi;
TT  skala 1:120  wielu Polaków mia³o kontakt ze sprowadzanymi niegdy z NRD modelami w tej skali. Wielkoæ modeli najbardziej dostosowana do
wielkoci naszych mieszkañ.
Wiêkszoæ modeli dostêpnych
na naszym rynku produkowana
jest przez monopolistê, firmê
Tillig, co odbija siê niekorzystnie na cenie modeli;
H0 (H zero)  skala 1:87 

najbardziej popularna w naszym
kraju, jest tu najwiêkszy wybór
modeli, akcesoriów, producentów. Wspó³czenie produkowane modele w tej skali charakteryzuj¹ siê bogactwem detali,
wspania³ym malowaniem i dok³adnymi nadrukami. Lokomotywy z doskona³ymi silniczkami elektrycznymi i przek³adniami mog¹ byæ z owietleniem,
wydawaæ dwiêki, parowozy
mog¹ wypuszczaæ dym z kominów; itp.,

samym kierunku co pierwsza.
Szybkoæ ka¿dej z lokomotyw
jest zale¿na od indywidualnych
w³asnoci jezdnych (rodzaj i
moc silniczka, prze³o¿enie napêdu, stan techniczny itp.) w
takim przypadku nie mamy
mo¿liwoci bezporedniego kierowania poszczególnymi lokomotywami.

Jaki okres z historii kolei
nas interesuje?

zasilanie przy³o¿one do torów
jest w pe³nej wartoci (12-14V).
Na pr¹d zasilaj¹cy s¹ na³o¿one
zakodowane informacje steruj¹ce dla dekoderów wbudowanych
do lokomotyw. Takie rozwi¹zanie jest najbardziej optymalne,
poniewa¿ umo¿liwia sterowanie
bezporednie miniaturk¹ lokomotywy bez ingerencji w jego
konstrukcjê. Przypomina to
sposób, w jaki kierowane s¹ modele sterowane radiem. Stajemy
siê w pewnym sensie maszynistami naszych ma³ych lokomotyw, wysy³aj¹c sygna³y steruj¹ce do konkretnego dekodera
regulujemy prêdkoæ, kierunek
ruchu, w³¹czamy lub wy³¹czamy owietlenie oraz sterujemy
innymi funkcjami, w które wyposa¿ony jest model lokomotywy (np. generator dymu, sygna³
dwiêkowy itp.). Gdy zabawa
odbywa siê jednym lub dwoma
poci¹gami mo¿emy sterowaæ
modele analogowo, gdy liczba lokomotyw i bawi¹cych siê osób
wzrasta zalecane jest sterowanie cyfrowe. Wiêkszoæ lokomotyw mo¿na ³atwo dostosowaæ do sterowania cyfrowego.

Przy sterowaniu cyfrowym

Ostatnio na polskim rynku
pojawi³y siê kolejki ogrodowe w
skali G, czyli 1:22,5  odporne
na warunki atmosferyczne.
Dla tych, którzy maj¹ bardzo ma³o miejsca - najmniejsze
produkowane miniaturki w skali Z (1:220), dla których makietê mo¿na zmieciæ w walizce lub
szufladzie.
Modelarze samodzielnie wykonuj¹cy modele czêsto siêgaj¹
do skali 0 (1:45).
Dla modeli w ka¿dej z wymienionych powy¿ej skal produkowane s¹ odpowiednie torowiska, rozjazdy oraz inne akcesoria. Ich wielkoci s¹ znormalizowane i przy doborze wystarczy znaæ symbol skali, która nas
interesuje
Jak bêd¹ zasilane lokomotywy?
Miniaturki lokomotyw napêdzane s¹ silniczkami elektrycznymi, które wymagaj¹ zasilania.
Odpowied na to pytanie dotyczy g³ównie modeli w skali H0,
poniewa¿ w niej obowi¹zuj¹ dwa
zasadnicze standardy zasilania:
· pr¹dem sta³ym, który dostarczany jest poprzez dwie
szyny;
· pr¹dem przemiennym 
modele lokomotyw odbieraj¹
pr¹d z trzech szyn.

Fotografia przedstawia porównanie modeli w skali H0 od
lewej i skali N, po prawej stronie

przemiennym stosuje firma
Märklin, której modele posiada
wielu hobbystów w Europie
Zachodniej i USA, jest jeszcze
ma³o popularna w naszym kraju. Wymaga zaopatrywania siê
w oryginalne torowiska i dostosowane do tego sposobu zasilania lokomotywy, które zazwyczaj s¹ dro¿sze od tych na pr¹d
sta³y.

Najwiêksz¹ popularnoci¹ w
Polsce i na wiecie cieszy siê
pierwszy z wymienionych systemów zasilania, znany wielu z
nas poprzez produkty firm
Piko, Roco i Berliner TT Bahn,
które by³y sprzedawane w sklepach Centralnej Sk³adnicy Harcerskiej.
Zasilanie modeli pr¹dem

Technika kolejowa w ci¹gu
blisko dwustu lat rozwoju zmienia³a swoje oblicze. Modelarze
kolejowi podzielili ten czas na
tzw. epoki. Ka¿da epoka charakteryzuje siê kszta³tem, barw¹
i oznaczeniami wagonów i lokomotyw.
Epoka I
 od oko³o 1870
do 1920 r., by³ to okres kolei
prywatnych i lokalnych, dominuje trakcja parowa;
Epoka II  od 1920 do
1945 r., to czas tworzenia siê
zarz¹dów krajowych sieci kolejowych, powstaj¹ narodowi
operatorzy kolejowi w Polsce
PKP, Niemczech DRG, Austrii
ruchu zmieniany jest poprzez
zmianê biegunowoci, czyli jedna szyna jest + druga za -,
gdy chcemy zmieniæ kierunek
ruchu - zmieniamy biegunowoæ
przy³o¿onego napiêcia. Na torze, do którego przy³¹czono zasilacz, ustawiamy lokomotywê,
pokrêt³em zasilacza zmieniamy
szybkoæ i kierunek jazdy. Gdy
na tym samym odcinku toru
ustawimy drug¹ lokomotywê,
bêdzie ona poruszaæ siê w tym

Piotr Kunikowski
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ZAGRAŁA ORKIESTRA POMOCY

Wielka Orkiestra wi¹tecznej
Pomocy zagra³a w Polsce i w
Rumi po raz czternasty. W tym
roku orkiestra gra³a dla ratowania
¿ycia dzieci poszkodowanych w
wypadkach samochodowych.
Zebrane w akcji pieni¹dze po raz
kolejny wspomog¹ wiêc
oddzia³y dzieciêcej chirurgii
urazowej, ale nie tylko gdy¿ tym
razem organizatorzy du¿y nacisk
k³ad¹ tak¿e na profilaktykê
ratowania ludzkiego ¿ycia.
Zebrane fundusze pos³u¿¹
równie¿ na organizacjê kursów
nauki udzielania pierwszej
pomocy. Plany s¹ bardzo
ambitne, gdy¿ organizatorzy
chcieliby, aby nauka udzielania
pierwszej pomocy sta³a siê
zjawiskiem powszechnym, aby
zaczê³a siê ona ju¿ od
najm³odszych klas szko³y
podstawowej i aby stycznoæ z
ni¹ mia³ ka¿dy mieszkaniec
Polski.
Rumscy
organizatorzy
kwesty,
licytacji
oraz
okolicznociowych imprez

przygotowali na dzieñ fina³u
WOP specjalne programy.
G³ówna czêæ orkiestry odby³a
siê tradycyjnie w hali MOSiR.
W
trakcie
imprezy
zorganizowana zosta³a miêdzy
innymi licytacja podarowanych
przedmiotów
oraz
wystêpowa³y zespo³y dzieciêce
i m³odzie¿owe z Rumi.
Najwiêkszy aplauz wzbudzi³
zespó³ Brovaz Massive,
z³o¿ony z uczniów ró¿nych
szkó³, który zaprezentowa³
brawurowy taniec z elementami
akrobatyki.
Orkiestra zagra³a tak¿e w
Janowie w Sali Domu Kultury
Janowo. Tutaj wystêpowa³y
dzieci z rumskich przedszkoli i
szkó³ oraz ich rodzice.
Zgromadzonej publicznoci
zaprezentowa³ siê tak¿e,
nagradzany w wielu konkursach,
zespó³ teatralny z I LO w Rumi.
Wolontariusze tak¿e i tu zbierali
pieni¹dze na rzecz dzieci
poszkodowanych
w
wypadkach.
Ogó³em
w
trakcie
czternastego fina³u Wielkiej
Orkiestry wi¹tecznej Pomocy
w naszym miecie zebrano
prawie 20 tysiêcy z³otych.
P.Z.

Zespó³ Brovaz Massive rozgrza³ publicznoæ zgromadzon¹ w hali MOSiR

KĄCIK POEZJI
Szanowni Pañstwo,
Poni¿ej przedstawiamy
trzy wiersze m³odej poetki
uczennicy jednej z rumskich
szkó³.
Mamy nadziejê, ¿e K¹cik Poezji stanie siê sta³¹
rubryk¹ w Gazecie Rumskiej. Zachêcamy wiêc do
przesy³ania Pañstwa poezji
wraz z krótk¹ informacj¹ o
autorze, a ca³oæ postaramy
siê w miarê mo¿liwoci wydrukowaæ w naszym pimie.
Redaktor

Teatr Rodiznny z Przedszkola Iskierka, który wystapi³ w
Domu Kultury SM Janowo
Szansa
Od ¿ycia otrzymalimy
szansê ,
Czêsto j¹ marnujemy ,
Gdy pojawia siê problem uciekaæ chcemy ,
Dlaczego tak czêsto ze wszystkim przesadzamy?
Tak naprawdê , na cierpieniu siê
nie znamy ...
¯ycie jest jedno !
Raz tylko ¿yjemy !
A od ¿ycia zbyt wiele oczekujemy ,
Musimy siê nauczyæ doceniaæ to
co nam dano ,
Nie zapominajmy o tych , którym takiej szansy nie dano .

Na zdjêciu m³oda poetka Agnieszka Gubkin
Mam na imiê Agnieszka,
mam 17 lat, urodzi³am siê w
Gdañsku, mieszkam w Redzie dzielnica Ciechocino. Uczêszczam do Liceum Profilowanego
im. Hipolita Roszczynialskiego
obecnie jestem na profilu us³ugowo-gospodarczym, drugi rok.
Od niespe³na 5 lat piszê wier-

sze. Lubiê to robiæ poniewa¿ pozwala mi to odci¹gn¹æ siê od codziennych problemów i zmartwieñ, mogê wtedy puciæ trochê wodze fantazji. Polecam
przelewanie na papier w³asnych
uczuæ, ka¿demu kto w ¿yciu kieruje siê nie tylko twardymi zasadami i kamiennym sercem.
Wiersze to nie tylko kilka fajnych zdañ to odzwierciedlenie
tego co jest w nas, wiersze to
jêzyk którym mo¿e siê pos³ugiwaæ ka¿dy nie zale¿nie od wieku, p³ci i upodobañ. Oprócz
wierszy interesuje siê równie¿
sztuk¹. Rysuje plakaty oraz
martw¹ naturê. Kocham to co
robiê, bo to w jakim sensie nadaje mi rytm. Prezentowane
wiersze pochodz¹ z cyklu
¯ycie.
Agnieszka Gubkin

B¹d

Szary liæ

Wyci¹gnij rêkê ku wolnoci ...
Nie zapomnij o przesz³oci !
Planuj przysz³oæ ,
Broñ swej niezale¿noci !
Doceniaj uroki ¿ycia ,
Wykorzystuj nowe prze¿ycia ,
Nawet gdy ból smutek siê skrada ,
Rób to co ci serce podpowiada .

Szary liæ ...
Ko³ysze siê z wolna ,
Porusza go letni wiatr ,
Nie ma celu w istnieniu ,
A jednak darzy ku przeznaczeniu ...
Dlaczego ronie ?
Rozwija siê ...
Ginie ,
To magia ¿ycia nie zg³êbiona ,
Nadaje mu wiata znamiona .
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KABARET U HIPOLITA
Powo³any do ¿ycia w padzierniku 1997 roku Kabaret
Szko³y Zasadniczej im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi
trwale zapisuje siê w codziennoæ szkoln¹. Sw¹ obecnoci¹
znacz¹c i sympatycznie dekoruj¹c wa¿niejsze chwile w ¿yciu
rumskiej szko³y.
Zasada, któr¹ przyjêli
uczniowie, a która stanowiæ mia³a swego rodzaju wytyczn¹ dla
podejmowanych przedsiêwziêæ,
zak³ada³a zabawê, piosenkê i
humor. Ka¿dy robi to, co lubi
najbardziej i umie najlepiej, a
celem ogólnym ma byæ dostarczenie sobie rozrywki, a szkole
 poprzez zasygnalizowanie jej
obecnoci w lokalnym rodowi-

sku  splendoru.
Gdy idzie o ¿ycie uczniów
ka¿dej szko³y zawodowej, wyznaczane jest ono przez dwa
wiaty: szkolny i pracowniczy.
Ka¿dy z uczniów hipolita,
uczêszczaj¹c do szko³y w czêci tygodnia, w pozosta³ych
dniach pracuje. Tworz¹c kabaret brano pod uwagê zamiar
ubarwienia, uatrakcyjnienia codziennoci szkolnych, które
mocniej zapisaæ siê maj¹ w pamiêci, po to, by po latach wspominaæ j¹ mo¿liwie ciep³o i z sympati¹.
Sytuacja uleg³a pewnej zmianie oko³o trzy lata temu, kiedy
w szkole utworzono liceum profilowane. Przebywaj¹cy w pla-

cówce przez piêæ dni w tygodniu uczniowie intensywniej
w³¹czyli siê w dzia³alnoæ szkolnego kabaretu, zdominowuj¹c go
niemal ca³kowicie.
Dzi  po latach  absolwenci szko³y wracaj¹ do niej, aby
nadal bawiæ siê, piewaæ i tañczyæ z nami, by uczestniczyæ w
kolejnych spektaklach, które
odnotowywane i pozytywnie
recenzowane s¹ w lokalnych
mediach. Kabaret za skutecznie i z sukcesami kreuje pozytywny wizerunek szko³y i jej
uczniów. Dwukrotnie zaproszono m³odzie¿ na plenerowe wystêpy na stadionie w Rumi z
okazji wiêta miasta, uczestniczyli w festynie parafialnym, z

powodzeniem wystêpowali na
scenie janowskiego Domu Kultury, wspó³tworz¹c widowisko
o wydwiêku antynikotynowym. Uczniowie hipolita
obecni s¹ w dniach wi¹t, przygotowuj¹ programy z okazji i bez
okazji. Wa¿ne rocznice, wiêto
Patrona, Dzieñ Nauczyciela,
Walentynki, spotkania z poezj¹
 to ju¿ rutynowe imprezy. .
Ciekawy, organizowany
przez kolejne trzy lata, by³
Szkolny Konkurs Piosenki pod
has³em piewaæ ka¿dy mo¿e,
który odkrywa³ coraz to nowe
talenty. Zwyciêzcy nagradzani
byli w konkursie powiatowym,
a nawet wygrywali go.

Kabaret u Hipolita zosta³ powo³any dla nauki i zabawy

Najwiêksz¹ pieczo³owitoci¹
znaczone s¹ jednak dwie doroczne imprezy przygotowywane
przez cz³onków kabaretu: Szkolne Spotkanie Wigilijne i pomylany jako impreza powiatowa,
a wiêc organizowany pod auspicjami Starostwa Powiatowego w
Wejherowie - KABARETON,
czyli przegl¹d ma³ych form kabaretowych pod has³em miech
w szkole  szko³a w miechu.
Przedsiêwziêcie, pieczo³owicie
przygotowywane
przez
uczniów i nauczycieli szko³y,
adresowane jest do gimnazjów i
szkó³ ponadgimnazjalnych z
powiatu wejherowskiego i nie

tylko, a  jak pokazuje praktyka  chêtnych do wziêcia udzia³u w imprezie przybywa z roku
na rok..
Wyranego podkrelenia
wymaga przy tej okazji pozytywne odnoszenie siê do wszelkich kabaretowych pomys³ów
dyrektora zespo³u szkó³  Piotra Wo³owskiego. Aktywne
wspieranie zamierzeñ m³odzie¿y, otwartoæ na ka¿de z nich
oraz wspomaganie w przypadku np. zakupu sprzêtu nag³aniaj¹cego (i nie tylko), a tak¿e
obecnoæ, niejednokrotnie czynna, na ka¿dej z imprez.
- Bawimy siê wiêc, umilamy
sobie codzienne, szkolne ¿ycie,
a przy okazji stajemy siê odwa¿niejsi, sprawniejsi jêzykowo,
bogatsi w umiejêtnoci publicznego, artystycznego prezentowania siê. Szko³a staje siê coraz
g³oniejsza, bardziej znana i
obecna w lokalnym rodowisku,
za fakt, ¿e nie narzekamy na
brak kandydatów do nauki w
naszej placówce przy corocznej
akcji rekrutacyjnej, zdaje siê byæ
potwierdzeniem, i¿ pozytywny
wizerunek wspó³tworzony jest
tak¿e przez nasz KABARET 
powiedzia³ dyrektor Piotr Wo³owski.
Tekst i zdjêcia
Bogdan Czoska
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PIERWSZY HONOROWY OBYWATEL RUMI

ZYGMUNT MILCZEWSKI (1905-2001)

Autor tekstu - Ryszard Hinc w towarzystwie Zygmunta
Milczewskiego - w dniu 90 urodzin - 1.10.1995 rok
Zygmunt Milczewski urodzi³ siê 1 padziernika 1905 w
Strzepczu ko³o Wejherowa
jako dziewi¹ty z trzynastu
dzieci organisty z miejscowej
parafii. Po ukoñczeniu szko³y
powszechnej i gimnazjum studiowa³ w Warszawie na kierunku ekonomicznym. Po ukoñczeniu studiów podj¹³ pracê
jako sekretarz gminy RumiaZagórze. U boku wójta Roszczynialskiego wspólnie tworzyli znakomite warunki dla
rozwoju miasta, które niestety przerwa³a wojna.
W czasie wojny przebywa³
w Krakowie, od pocz¹tku dzia³aj¹c w ruchu oporu. Od 1942
roku jako ppor W¹sowicz
zostaje przydzielony do Komendy Okrêgu AK KrakówMiasto. Za dzia³alnoæ w czasie wojny zostaje odznaczony
czterokrotnie (w Londynie)
przez Ministerstwo Obrony
Narodowej Rz¹du RP na Ob-

czynie Medalem Wojska, a
przez kapitu³ê Armii Krajowej
Krzy¿em AK. Awans na porucznika otrzymuje dopiero w
III Rzeczypospolitej. Po wojnie wraca do Wejherowa i zajmuje siê badaniami dziejów
okupacji i ruchu oporu na Pomorzu. Z tego okresu pochodz¹ jego liczne publikacje
na ten temat zamieszczane na
³amach prasy pomorskiej i
ogólnopolskiej. Swoj¹ dzia³alnoæ publiczn¹ przyp³aca wiezieniem, w którym przebywa
jako wiêzieñ polityczny w latach 1949-1952.
Zygmunt Milczewski by³
cz³onkiem wiatowego Zwi¹zku AK, Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego od jego za³o¿enia
w 1956 roku, honorowym
cz³onkiem Zwi¹zku Inwalidów
Wojennych, cz³onkiem komitetu Opieki nad Mogi³ami Pianicy. Jest autorem ksi¹¿ki
Wejherowo i powiat morski

wrzesieñ 1939  maj 1945,
któr¹ zadedykowa³ poleg³ym,
zamordowanym i zaginionym
oraz tym którzy walczyli o
wyzwolenie ziemi wejherowskiej i puckiej w latach 19391945. Ksi¹¿ka przywo³uje
pamiêæ o czasach okupacji hitlerowskiej, o czasach okrutnych. Jest ona zbiorowym portretem Pomorzan  Kaszubów
ich postaw, charakterów, cierpienia i ofiary z³o¿onej ojczynie. Ten dokument to kronika
zdarzeñ rejestruj¹ca fakty zebrane w archiwach, zawarte w
literaturze naukowej oraz w
relacjach naocznych wiadków
i ich rodzin. Powstrzymuj¹c siê
od jakichkolwiek komentarzy
autor w sposób chronologiczny przedstawia ¿ycie rodzinne w Wejherowie i w powiecie
morskim w okresie okupacji.
Pisze o zbrodniach niemieckich
i przeladowaniu miejscowej
ludnoci, o cierpieniu i tworzeniu siê ruchu oporu wród miejscowej ludnoci. Przedstawia
organizacje podziemne i ich
struktury a szczególnie Tajnej
Organizacji Wojskowej Gryf
Pomorski. Dziêki pracy poznajemy wiele szczegó³ów z
dzia³alnoci ruchu oporu, nazwiska dowódców i cz³onków,
liczebnoæ oddzia³ów w poszczególnych miejscowociach
i ich walkê z niemieckim okupantem.
Szczególne miejsce w ksi¹¿ce zajmuje rozpoczêta 21 padziernika 1939 roku wywózka
miejscowej ludnoci do Pianicy, gdzie dokonano na niej
mordu. S¹ tutaj relacje naocznych wiadków masowych egzekucji, ale tak¿e raporty policji i ¿andarmerii. Znakomitym
uzupe³nieniem ksi¹¿ki s¹ liczne aneksy w których autor za-

mieci³ m.in. nazwiska ofiar
Pianicy z powiatu morskiego,
ofiar Stuthoffu, wykaz eksterminowanych duchownych i
nauczycieli, spisy zbrodniarzy
wojennych z Pianicy oraz
liczne dokumenty pokazuj¹ce
dzia³alnoæ Tajnej Organizacji
Wojskowej Gryf Pomorski.
Praca Zygmunta Milczewskiego by³a pod wieloma
wzglêdami pionierska, doæ
powiedzieæ ¿e dziêki niej na
Pomorzu tylko Wejherowo z
dawnym powiatem morskim
posiada w miarê pe³n¹ kronikê
dokumentuj¹c¹ okupacjê hitlerowsk¹ oraz walki frontowe w
1939 i 1945 roku. Ksi¹¿ka, która pierwotnie ukaza³a siê w
1991 roku, doczeka³a siê drugiego wydania pod koniec 1996
roku w rumskim wydawnictwie Rumina. Promocja drugiego wydania ksi¹¿ki mia³a
miejsce w Rumi w marcu 1997
roku z udzia³em autora.
Zna³em pana Zygmunta od
1989 roku i od tego momentu
nasze spotkania w Wejherowie,
Rumi i Pucku by³y czêste i sta³y
siê okazj¹ do poznania historii
jego ¿ycia.
Zygmunt Milczewski by³
wiadkiem i uczestnikiem wielu wa¿nych wydarzeñ historycznych. Jego ¿ycie obfitowa³o w chwile trudne i tragiczne. Ciekawe, dla mnie, by³y
szczególnie jego zwi¹zki z
Rumi¹, szczególnie te z okresu przedwojennego. S³uchaj¹c
opowieci o tamtej Rumi, o
dzia³aniach u boku wójta Roszczynialskiego na rzecz rozwoju wsi, o planach na przysz³oæ
doszed³em do przekonania ¿e
on jak nikt zas³uguje na to aby
otrzymaæ pierwszy tytu³ honorowego obywatela miasta

Rumi. Pocz¹tki nie by³y ³atwe,
jednak dziêki poparciu Prezesa Kazimierza Klawitera Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
w Rumi wyst¹pi³o do Rady
Miasta o nadanie tytu³u Zygmuntowi Milczewskiemu.
Uroczystoæ mia³a miejsce w
dniu 28 grudnia 1995 roku podczas nadzwyczajnej sesji Rady
Miasta. Niezwykle wzruszony Zygmunt Milczewski odbieraj¹c dyplom Honorowy
Obywatel Miasta Rumi powiedzia³, ¿e bardzo sobie ceni
to wyró¿nienie, uwa¿a je za
najwa¿niejsze z wszystkich
jakie otrzyma³ w ¿yciu i jest
dumny z faktu i¿ mo¿e byæ
cz³onkiem rumskiej spo³ecznoci.
Zygmunt Milczewski pomimo trudów ¿ycia by³ cz³owiekiem aktywnym, eleganckim i
¿yczliwym dla drugiego cz³owieka. Na zawsze zapamiêtamy go jako cz³owieka zawsze
umiechniêtego, pe³nego humoru i pogody ducha niemal do
ostatniej chwili ¿ycia. Zmar³ 2
czerwca 2001 roku, prze¿ywszy ponad 95 lat. Pochowany
zosta³ w Wejherowie na cmentarzu przy ulicy ksiêdza E.
Roszczynialskiego w asycie
pocztów sztandarowych, w
obecnoci delegacji starostwa
powiatowego, urzêdów miast
i gmin oraz wielu ludzi, tak¿e
tych którzy Z. Milczewskiego nigdy nie znali.
W dniu 1 padziernika
2005 r., minê³a setna rocznica urodzin pana Zygmunta 
pierwszego honorowego obywatela Miasta Rumi. Z tej
okazji dzia³aj¹ce w Rumi
Bractwo Mestwina pragnê³o uczciæ rocznicê stosown¹
tablic¹. Dzia³ania nie znalaz³y jednak zrozumienia u
obecnych w³adz Rumi. Mimo
trudnej do zrozumienia nieprzychylnoci w³odarzy
Rumi, warto jednak pamiêtaæ o osobach zas³u¿onych
dla naszego miasta. Dlatego
t¹ drog¹ zwracamy siê do
wszystkich mieszkañców
Rumi, a szczególnie do radnych o poparcie inicjatywy
nadania jednej z rumskich
ulic imienia Zygmunta Milczewskiego.
Ryszard Hinc
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WSZYSTKO JEST MOŻLIWE
ROZMOWA

Z

ADAMEM WALCZAKIEM,

TRENEREM

mieszkanka pozwala byæ
optymist¹. Gramy pi³karzami,
na których nas staæ, a ¿e gramy dobrze i skutecznie zawodnicy zg³aszaj¹ siê do mnie
sami. Mogê powiedzieæ, ¿e
Orkan jest bardzo dobr¹
szko³¹ dla pi³karzy chc¹cych
siê rozwijaæ. Nie wiem czy w
kadrze pojawi siê kto nowy,
bo trwaj¹ przygotowania. Od
10 stycznia ruszylimy z treningami i wszystko jest mo¿liwe. Mogê poinformowaæ, ¿e
wróci³ Andrzej Krzywniak.
- Czy kto zas³u¿y³ na
szczególne wyró¿nienie?
- Wszyscy zas³u¿yli na
pochwa³ê. Ka¿dy do³o¿y³
swoj¹ cegie³kê do sukcesu w
pierwszej czêci sezonu. Jednak jest paru zawodników,
którzy zab³ysnêli w szczególnie trudnych i wyj¹tkowych
sytuacjach. Na pewno takimi
zawodnikami byli: Adam
Duda, Waldek Dampc, Witold
Chmieliñski, Rafa³ Siemaszko,
Patryk Richert.

Pan Adam Walczak - trener Orkana Rumia
- Panie trenerze jak ocenia Pan minion¹ po³owê sezonu pi³karskiego 2005/2006,
a zw³aszcza grê rumskiego
zespo³u?
- Jestem bardzo zadowolony z miejsca wywalczonego
przez zawodników Orkana.
Oczywicie mo¿na mieæ niedosyt, bo stracilimy tak trochê
na w³asne ¿yczenie kilka cennych punktów. Gdyby nie to
mielibymy mniejsz¹ stratê do
lidera. Wiele osób ten wynik
zaskoczy³, ale ja od pocz¹tku
mówi³em, ¿e bêdziemy wysoko w tabeli IV ligi. Jestem tak¿e zadowolony z tego, ¿e mog³em dysponowaæ szerok¹
kadr¹ zawodników, i tych starszych i m³odych.
- Co szczególnie docenia
Pan w funkcjonowaniu zespo³u?
- Po pierwsze najwa¿niejsze, ¿e zespó³ jest skonsolidowany pomimo ró¿nicy w wieku pi³karzy oraz w dowiadczeniu na boisku. Po drugie
ka¿dy wie po co wychodzi na

boisko. Po trzecie ka¿dy zawodnik ma woln¹ drogê w wyborze,
czy chce graæ czy nie. Po czwarte realizujê za³o¿enie : przychodzisz do dru¿yny, dobrze grasz,
wychodzisz na boisko. Je¿eli nie
to gra kto inny. Ka¿dy ma
pe³n¹ jasnoæ sytuacji.
- A jakie by³y najtrudniejsze mecze i najbardziej stresuj¹ce momenty?
- Wydaje mi siê, ¿e najtrudniejszym pojedynkiem by³, jak
to zwykle bywa, mecz z najbli¿szym s¹siadem z Redy. Naj³atwiejszym pojedynkiem by³
mecz z Wis³¹ Tczew, z któr¹ po
pierwszej po³owie prowadzilimy piêæ do zera. Natomiast
mecz z Kaszubami Po³chowo
mia³ chyba najwiêksz¹ dramaturgiê.
- Jak ocenia Pan obecn¹
sytuacjê kadrow¹? Czy pojawi¹ siê nowe twarze?
- W mojej ocenie mamy
dobr¹ kadrê, bo znajduj¹ siê w
niej zawodnicy m³odzi oraz starsi, bardziej dowiadczeni. Taka

- Jakie pañskim zdaniem
Orkan ma mo¿liwoci na
utrzymanie przynajmniej
podobnego poziomu? A
mo¿e powalczycie o awans

ORKANA RUMIA

do III ligi?
- Jestem przekonany, ¿e
mo¿emy wygraæ z ka¿dym.
Czy jestemy w stanie awansowaæ do wy¿szej ligi, odpowiedzieæ musz¹ przede
wszystkim zawodnicy. Pozosta³o 15 spotkañ i 45 punktów
do zdobycia. Ja nie zrobiê tego
sam. Jednak przynajmniej 6 zespo³ów bêdzie chcia³o walczyæ
o sukces. Teraz tak¿e siê
wzmacniaj¹ i nie bêd¹ odpuszczaæ meczów. Wszystko zale¿y od tego czy powa¿nie podejdziemy do treningów, a
póniej do rozgrywek. Sprawa
jest prosta, albo wybieramy
powa¿n¹ grê albo zabawê w
pi³kê.
- Tak wiêc awans do III
ligi jest w zasiêgu rêki. Co
dla Pana bêdzie on oznacza³?
- Wszystko jest mo¿liwe na
tym wiecie, a co dopiero w
Rumi. Mylê, ¿e brakuje nam
tak spektakularnego sukcesu.
By³oby to fantastyczne wydarzenie, a dla mnie szczególnie
satysfakcjonuj¹ce prze¿ycie.
To tak¿e promocja miasta nie
tylko w nszym regionie ale w
Polsce. Oczywicie koszty

funkcjonowania dru¿yny w III
lidze s¹ zdeydowanie wy¿sze
i by³yby z tym problemy.
Wydaje mi siê jednak, ¿e miasto i grupê znacz¹cych rumskich przedsiêbiorców staæ na
zorganizowanie funkcjonowania Orkana w III lidze rozgrywek.
- Jak przebiegaj¹ przygotowania do drugiej czêci sezonu?
- Jak powiedzia³em trenujemy od 10 stycznia. Cykl jest
tygodniowy od poniedzia³ku
do pi¹tku: hala, trening wytrzyma³ociowy, odnowa biologiczna, si³ownia, zajêcia na
boisku, a w sobotê lub niedzielê gra kontrolna. Sezon rozpoczyna siê 25/26 marca i na dwa
tygodnie przed inauguracj¹
powinnimy byæ gotowi. Jestemy w trakcie organizowania sparingów m.in. z pierwsz¹
Ark¹ Gdynia, Gryfem Wejherowo, Luzinem, Mrzezinem,
Po³chowem, Przodkowem, a
pierwsz¹ grê rozegramy z Osiczank¹ Osice.
- ¯yczê sukcesu i dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³
Andrzej Januszewski

Statystyka wystêpów poszczególnych zawodników Orkana Rumia
w pierwszej rundzie sezonu 2005/2006
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PAN BÓG I BOLSZEWICY NA SESJI RADY MIASTA

RADNI PRZYJĘLI BUDŻET
- Jak d³ugo jeszcze mieszkañcy
Rumi bêd¹ p³aciæ podatki i dodatkowo
za swoje pieniêdze budowaæ drogi w
miecie  zapyta³ radny Jaros³aw Muszyñski, w czasie sesji bud¿etowej Rady
Miejskiej . - Modernizacja ul. D¹browskiego za ponad 17 mln z³ to inwestycja
przep³acona, a jakoæ wykonanych prac
budzi zastrze¿enia. Radny Muszyñski
zwróci³ te¿ uwagê, ¿e miasto nie buduje
dróg gminnych, a wszystkie nowe ulice
powstaj¹ dziêki pieni¹dzom mieszkañców.
Radny skrytykowa³ tak¿e w wypowiedzi sposób utwardzania nawierzchni rumskich dróg tzw. destruktem (nawierzchni¹ asfaltow¹ uzyskiwan¹ po
zrywaniu jej z ulic). Jak wygl¹daj¹ ulice
z destruktu mo¿na zobaczyæ np. na
Szmelcie, ko³o NZOZ przy ul. Derdowskiego.
Taka metoda utwardzania dróg zdaniem Tadeusza Winiewskiego zastêpcy burmistrz Rumi jest bardzo skuteczna i co najwa¿niejsze niedroga. Destrukt, Jego zdaniem, jest lepsz¹ metod¹
ni¿ wyrównywanie nieutwardzonych
dróg. Burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak zarzuci³a radnemu J. Muszyñskiego mijanie siê z prawd¹, je¿eli chodzi o
koszty inwestycji drogowych.
- Wydaje mi siê czêsto, ¿e burmistrz
Rumi w swoich wypowiedziach mija
siê delikatnie mówi¹c z rzeczywistoci¹. Kolejny raz okazuje siê, ¿e w ka¿dej wypowiedzi podaje inne informacje
dotycz¹ce budowy ró¿nych ulic, a szczególnie D¹browskiego. Chcia³bym poznaæ wersjê ostateczn¹  dodaje radny
R. Knop.
Bardzo interesuj¹ce wywody rumskich w³odarzy daj¹ wiele do mylenia.
Nawierzchnie z destruktu staj¹ siê wielkim problemem dla przechodniów, a
szczególnie dla kierowców. Dziury i
wyrwy w asfalcie ze mieci powoduj¹
jeszcze wiêksze uszkodzenia samochodów, bowiem wpadaj¹c w tak¹ dziurê
mo¿na rozerwaæ oponê, uszkodziæ felgê
albo urwaæ zawieszenie. O kosztach
uk³adania destruktu, a w przysz³oci
jego utylizacji nikt jeszcze nie mówi³.
Jako nikt z burmistrzów nie kwapi siê
równie¿ do pokrywania kosztów remontów uszkodzonych w ten sposób pojazdów. Pewnie dlatego, ¿e E. Rogala-Koñczak mieszka w Janowie, T. Winiewski
w Gdyni a I. Romanowska w Wejherowie przez co mog¹ mieæ w nosie pozo-

sta³ych mieszkañców Rumi.
Jednak najwa¿niejszym punktem
obrad sesji Rady Miejskiej w Rumi by³o
uchwalenie bud¿etu miasta na 2006 rok.
Za przyjêciem bud¿etu, proponowanego przez burmistrz Rumi, g³osowa³o 13
radnych z Gospodarnoci, SLD, LPR i
niezrzeszeni. Przeciw tej uchwale zag³osowa³o 5 radnych z klubu Samorz¹dna
Rumia.
Zdaniem Piotra Gailitisa, skarbnika miasta, rok 2006 bêdzie rokiem rekordowego wzrostu inwestycji w miecie. Przeznaczono na nie ³¹cznie ponad
25 mln z³. W³adze miasta maj¹ zamiar
kontynuowaæ modernizacjê ul. D¹browskiego oraz budowê basenu, rozpocz¹æ remont ul. Starowiejskiej i ul. I
Dywizji WP, a tak¿e budowê kanalizacji sanitarnej w Bia³ej Rzece. Skarbnik
z premedytacj¹ pomin¹³ w tym miejscu
milczeniem fakt, ¿e inwestycje drogowe w wiêkszoci nie dotycz¹ maj¹tku
gminy, bo wymieniane ulice nie s¹
gminne tylko marsza³ka i starosty, i to
oni powinni te ulice naprawiaæ i wyremontowaæ z w³asnych pieniêdzy.
Radny J. Muszyñski zwróci³ natomiast uwagê, ¿e miasto nie buduje dróg
gminnych, a wszystkie nowe ulice po-

wstaj¹ dziêki pieni¹dzom mieszkañców.
Nie doæ, ¿e drogi te podlegaj¹ innym
w³adzom to na ich modernizacjê pieni¹dze z bud¿etu Rumi wyk³ada burmistrz
El¿bieta Rogala-Koñczak, posi³kuj¹c
siê kredytami obci¹¿aj¹cymi miasto.
Budowa basenu za 7 mln z³otych bêdzie obci¹¿ona kolejnym kredytem komercyjnym, która na wiele lat obci¹¿y
bud¿et miasta, a kanalizacja jest kontynuacj¹ planów poprzednich w³adz Rumi.
Tak wiêc nic nowego i prze³omowego,
jak zawsze twierdzi, burmistrz E. Rogala-Koñczak dla Rumi nie wymyli³a.
Radny Tadeusz Pi¹tkowski z Gospodarnoci stwierdzi³ nawet, ¿e jest to najlepszy bud¿et w historii Rumi. Na jakiej podstawie tak twierdzi, nie uda³o
siê radnemu jasno wyjaniæ.
- Nie zgadzam siê z tym zupe³nie.
Miasto nie ma strategii komunikacyjnej i nadal nierozwi¹zany jest problem
transportu ciê¿kiego. Wielkie samochody ciê¿arowe przeje¿d¿aj¹ przez miasto,
a w³adze zaniecha³y dzia³añ, zwi¹zanych
z budow¹ obwodnicy pó³nocnej 
stwierdzi³ Roman Knop, przewodnicz¹cy klubu Samorz¹dna Rumia.
W opinii radnych opozycji burmistrz nie prowadzi polityki finanso-

wej, sprzyjaj¹cej ró¿nym przedsiêbiorcom. Nie proponuje motywuj¹cych ulg
podatkowych, natomiast wobec kilku
wybrañców stosuje metodê umarzania zaleg³oci podatkowych. Tak prowadzona polityka finansowo-podatkowa
budzi wiele kontrowersji i niejasnoci,
w stosunku do kryteriów jakimi kieruje
siê burmistrz udzielaj¹c takich umorzeñ.
Radni Samorz¹dnej Rumi w trakcie
dyskusji dowodzili, ¿e obecne w³adze
maj¹ nowe mo¿liwoci pozyskiwania
rodków zewnêtrznych, zw³aszcza tych
unijnych. Opieraj¹c plany na nowych
mo¿liwociach finansowych powinno
siê realizowaæ programy o szerszym zasiêgu, w³¹czaj¹c w nie tak¿e np. w³adze
powiatu wejherowskiego. Inwestycje,
realizowane w miecie s¹ kontynuacj¹
wczeniejszych przedsiêwziêæ, podjêtych przez poprzedników zaplanowanych dzia³añ. Budowa basenu, modernizacje dróg, kanalizacja, budowa ul. Kamiennej, remonty szkó³ i wiele inwestycji które nie zosta³y podjête, zaplanowa³ poprzedni zarz¹d miasta i radni. W
Rumi nie dzieje siê nic, ponad to co by³o
zaplanowane.
Wród zarzutów wobec bud¿etu Roman Knop wymieni³ równie¿ brak pro-

gramu mieszkaniowego, a zw³aszcza budowy mieszkañ komunalnych. Wczeniej zaplanowano utworzenie Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego
oraz budowê szeregu mieszkañ komunalnych, niestety burmistrz Rumi oraz
radni Gospodarnoci zamierzenia te
wyrzucili na mietnik, nie proponuj¹c nic innego. Z dziwacznymi koncepcjami rozwi¹zania problemów mieszkaniowych w³adze Rumi nie potrafi³y
przebrn¹æ przez wstêpny etap.
Wypowiedzi radnych Samorz¹dnej
Rumi spotka³y siê z ostrym kontratakiem przez burmistrz El¿bietê RogalêKoñczak. Zarzuci³a radnym opozycji
stosowanie bolszewickiej metody powtarzania k³amstw. Niestety nikt z obecnych na sali obrad nie dowiedzia³ siê w
opisie, jak wygl¹da³o stosowanie takich
metod wobec w³adzy w Rumi. Obserwuj¹c jednak emocje panuj¹ce na sali
musia³y to byæ doæ wyszukane metody.
Burmistrz napomnia³a radnych Samorz¹dnej Rumi, ¿e je¿eli zag³osuj¹ przeciwko bud¿etowi to powinni baæ siê
Boga. Po g³osowaniu jednak ciemnoæ
nie spowi³a nieba, ani nie pojawi³y siê
grzmoty i b³yskawice.
Janina Galiñska

RUMSKA PLATFORMA PRZED WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI

NOWY PRZEWODNICZĄCY I ZARZĄD
Dariusz Kuczmarski od dwóch lat
kieruj¹cy rumsk¹ Platform¹ Obywatelsk¹ zosta³ ponownie wybrany na
przewodnicz¹cego ko³a PO w Rumi.
Cz³onkowie ko³a PO wybrali tak¿e
nowy zarz¹d oraz przedstawicieli ko³a
na zjazd powiatowy Platformy oraz komisje merytoryczne, które maj¹ zaj¹æ siê
szczegó³owym dopracowaniem programu wyborczego PO, sprawami samorz¹du gminnego oraz powiatowego oraz
sprawami m³odzie¿y.
Do zarz¹du ko³a weszli: wiceprzewodnicz¹cy Jaros³aw Muszyñski, Mieczys³aw Grzenia i Jan Domañski, Danuta Majchrowicz - sekretarz, Andrzej
£oboz - skarbnik oraz jako cz³onkowie
Alina Bolek, Krzysztof Lisiak, Janusz
Wolañski, Eugeniusz Zwara, Piotr K³osin, Marian P³ocki. Od 20 lutego br. 12

osób bêdzie tworzy³o rumskie "oblicze"
Platformy Obywatelskiej.

Dariusz Kuczmarski, przewodnicz¹cy
ko³a PO.

- Na ³amach Gazety Rumskiej pragnê podziêkowaæ cz³onkom rumskiej
Platformy za zaufanie, jakim mnie obdarzyli. Przed ko³em, zarz¹dem bardzo
trudny ale i ciekawy okres dzia³alnoci
- wybory samorz¹dowe, które poka¿¹ na
ile jestemy skuteczni. Do wyborów na
ka¿dym szczeblu samorz¹du jestemy
ju¿ przygotowani. Mamy kandydatów
do gminy, powiatu i województwa,. Wytypowalimy kandydata na burmistrza
Rumi i starostê wejherowskiego. Koñczymy uk³adanie programu wyborczego, który pozwoli ju¿ w ci¹gu nastêpnej
kadencji systematycznie rozwin¹æ siê
miastu i powiatowi. Mam nadziejê, ¿e
wyborcza jesieñ przyniesie nam sukces
- powiedzia³ tu¿ po zakoñczeniu obrad

W trakcie zebrania sprawozdawczowyborczego cz³onkowie ko³a dyskutowali m.in. na temat zbli¿aj¹cych siê
wyborów samorz¹dowych, przedstawionych kandydatur do gminy, powiatu, województwa, a tak¿e o problemach
miasta. Cz³onkowie ko³a maj¹ dowiadczenia w ró¿nych dziedzinach. S¹ w tym
gronie przedsiêbiorcy, samorz¹dowcy,
dyrektorzy, pracownicy owiaty i s³u¿by zdrowia, dzia³acze spo³eczni i gospodarczy oraz organizacji pozarz¹dowych.
Po³¹czenie tak ró¿nych dowiadczeñ i
pogl¹dów powinno przynieæ pozytywne efekty dla rumskiej Platformy. Do
ko³a PO zapisuj¹ siê nowi cz³onkowie,
wród których jest wielu m³odych ludzi, którzy chc¹ spróbowaæ aktywnej

dzia³alnoci. Ko³o liczy 50 cz³onków,
reprezentuj¹cych ró¿ne rumskie rodowiska.
Gociem zebrania sprawozdawczowyborczego by³ Ryszard Stachurski
przewodnicz¹cy S¹du Partyjnego PO.
- Wydaje mi siê, ¿e dokonalicie
Pañstwo bardzo dobrego wyboru. Potwierdzam, ¿e rumskie ko³o PO jest najwiêksze w powiecie wejherowskim i
jednym z najwiêkszych w regionie, ustêpuje tylko liczebnoci¹ tyko ko³om w
Gdañsku i Gdyni. Mylê, ¿e wiadczy
to o skutecznoci w dzia³aniu rumskich
dzia³aczy partii oraz zarz¹du. Wypada mi
tylko pogratulowaæ i ¿yczyæ sukcesów
w wyborach - powiedzia³ Ryszard Stachurski.
Piotr Zaradny
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OPŁATEK PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZMOWY PRZY KOLĘDOWANIU
W sali hotelu Falko 9
stycznia 2006 r. na tradycyjnym op³atku spotka³o siê kilkadziesi¹t osób reprezentuj¹cych rodowisko rumskiego
Prawa i Sprawiedliwoci.
Wród zgromadzonych osób
i zaproszonych goci mo¿na
by³o zauwa¿yæ kilku parlamentarzystów PiS-u. Do
Rumi przyjechali m. in. pose³
Tadeusz Cymañski szef partii na Pomorzu oraz cz³onek
zarz¹du partii, ze S³upska
pose³ Jolanta Szczypiñska
oraz s¹siad zza miedzy
pose³ Ryszard Kaczyñski.
Obecni byli tak¿e przedstawiciele Zarz¹du Regionu
NSZZ Solidarnoæ, panowie Krzysztof Dola i Jerzy

dzi³ ksi¹dz proboszcz Jan
Oleksiuk z parafii NMP
Wspomo¿enia Wiernych w
Rumi. Nastêpnie nast¹pi³o
tradycyjne sk³adanie ¿yczeñ
noworocznych, wród których przewa¿a³y ¿yczenia
zdrowia i powtórzenia parlamentarnego sukcesu wyborczego w zbli¿aj¹cych siê wyborach samorz¹dowych.
Jak zwykle bywa przy takich specjalnych spotkaniach
po czêci oficjalnej rozpoczê³y siê rozmowy w kuluarach, przy oddzielnych stolikach, w zawê¿onych gronach. O czym rozmawiano,
nie trudno siê domylaæ, bo
tematyka dyskusji by³a oczywista: m.in. aktualne wyda-

Op³atkowy chór poprowadzi³ jak zwykle niezawodny w
takich momentach szef pomorskiego PIS-u pose³ Tadeusz
Cymañski
Protasewicz oraz wiele osób
znanych z dzia³alnoci publicznej w samorz¹dzie województwa, powiatu i rumskiej gminy.
Spotkanie rozpoczê³a lektura Pisma wiêtego i wspólna modlitwa, któr¹ poprowa-

rzenia polityczne w naszym
kraju, przewidywania na najbli¿sz¹ przysz³oæ oraz wymianê opinii na temat sytuacji w Rumi. By³y wspomnienia, wymiana prze¿yæ i marzeñ na rozpoczêty rok. Jak
na prawdziw¹ rodzinn¹ wigiliê przysta³o nie zabrak³o

równie¿ wspólnego piewania kolêd i pastora³ek. piewom okolicznociowego
chóru przewodzi³ pose³ Tadeusz Cymañski, co przedstawia zdjêcie poni¿ej.
- Integrujemy rodowisko
lokalne wokó³ wspólnych
przedsiêwziêæ. Chcemy walczyæ z ró¿nymi patologiami,
tak¿e spotykanymi w naszym miecie. Prawo i Spra-

wiedliwoæ w Rumi odnios³o
sukces w wyborach do Parlamentu i mamy nadziejê, ¿e w
zbli¿aj¹cych siê wyborach
samorz¹dowych zwyciê¿y
wizja lepszego, sprawiedliwszego i solidarnego pañstwa
 powiedzia³ Janusz Zab³ocki pe³nomocnik PiS w Rumi.
Na zakoñczenie spotkania
uczestnicy op³atka pozowali
do wspólnej fotografii.
Tekst i zdjêcia
Piotr Zaradny

Maja Lubocka pe³nomocnik PIS na powiat wejherowski z
pos³em Ryszardem Kaczyñskim z Redy
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DLA KOGO TA TWÓRCZOŚĆ?

DECYDENCI
I MEGALOMANI
Wydaje siê, ¿e wiêkszoæ
mieszkañców Rumi nie bêdzie
w stanie odpowiedzieæ na pytanie: Dla kogo i po co wybudowano scenê w Parku Starowiejskim? Dlaczego burmistrz
El¿bieta Rogala-Koñczak
lekk¹ rêk¹ wyda³a z bud¿etu
gminy ponad 300 tysiêcy z³otych na konstrukcyjnego potworka, który nikomu nie jest
potrzebny. Nawet przywitanie
Nowego Roku odby³o siê tradycyjnie na stadionie MOSiR,
choæ Park Starowiejski by³by
najlepszym miejscem do przygotowania takiej wystrza³owej
imprezy.
Pewnie wiêkszoæ mieszkañców równie¿ nie wie, ¿e
pomnik megalomanii rumskiej
w³adzy zosta³ oprotestowany
przez czêæ Rady Miejskiej, a
ró¿norodne rodowiska w
Rumi wskazywa³y na b³êdy w
inwestycji oraz jej z³¹ lokalizacjê i marnowanie pieniêdzy.
Wszystko to pozosta³o zignorowane przez pani¹ burmistrz.
Ju¿ po zakoñczeniu inwestycji okaza³o siê, ¿e nowa scena okaza³a siê nieprzydatna.
Lipcowa letnia biesiada w parku oraz wystêpy gwiazd, odbywa³y siê na tymczasowej
scenie. Nowa, piêkna i betonowo ogrodzona p³otem sta³a
pusta. Okaza³o siê, ¿e fachow-

cy z Urzêdu Miasta naciskani przez burmistrz Rumi do
jak najszybszego oddania sceny, tak wszystko przygotowali ¿e nie uzyskali odbioru technicznego nowej sceny. Tacy
specjalici, a prostej decyzji
administracyjnej nie potrafili
za³atwiæ. I na panewce spali³
plan wielkiej inauguracji zabawy w parku. Wiêksze rumskie
festyny lub koncerty odbywaj¹
siê jak dot¹d na stadionie miejskim, jednak scena ustawiona
przy ul. Mickiewicza bardziej
pasuje do okresu wczesnego
Gierka ni¿ XXI wieku. Pieniêdzy na jej remont i przystosowanie do organizacji koncertów
i ró¿nych imprez na wolnym
powietrzu, jednak nie znaleziono.
Jednak w³adza absolutna,
jak¹ posiada pani burmistrz,
umo¿liwia realizowanie najbardziej niedorzecznych i niepotrzebnych projektów. No bo
komu potrzebna jest np. przystañ u wloty Zagórskiej Strugi
do stawu w Parku Starowiejskim. Tu¿ przy mostku dla
pieszych zamontowano drewniany pomost, choæ g³êbokoæ
rzeki w tym miejscu nie jest
wiêksza ni¿ 20 centymetrów.
Scena, ukryta g³êboko w
parku, w którym niewiele siê
dzieje. Przystañ dla ³ódek i ka-

Scena w Parku Starowiejskim

jaków, gdy wody w rzece siêga
kostek. Pomnik (DerdowskiWybicki), gdy obok niego straszy zamiecona wielka dziura
w ziemi. Ulice utwardzane z
destruktu, które zim¹ zamieniaj¹ siê w dziurawe sito wype³nione b³otem i wod¹. Ulica
D¹browskiego budowana za
takie pieni¹dze jak autostrada
w Unii Europejskiej oraz tak
szybko, aby odegraæ przedstawienie z oddaniem jej do u¿ytku, z tym tylko ¿e w niektórych miejscach nawierzchnia siê
roz³azi. Parkingi przy ul.
D¹browskiego (miêdzy
Morsk¹ a Paderewskiego) wybudowane na przejciach dla
pieszych i zwê¿aj¹ce ulicê do
w¹skiego pasa jezdni.
Czy to ma³o? To bardzo
du¿o jak na 3 lata rz¹dów. To
tak¿e przejawy kompletnego
braku pomylunku rumskiej
w³adzy.
Takich niepotrzebnych i
megalomañskich pomys³ów na
najbli¿szy rok rumska w³adza
ma sporo. Przed nami najwiêkszy i najkosztowniejszy pomnik przedwyborczy, którym
bêdzie basen przy ul. Rodziewiczówny za 7,5 miliona z³otych. Pieni¹dze na ten cel
znajd¹ siê bez problemu.
Daniel £ukasik
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NIE WIADOWO DLACZEGO UMORZONO ZADŁUŻENIA?

BRAK JASNYCH KRYTERIÓW
BUDZI PODEJRZENIA
Burmistrz Rumi El¿bieta
Rogala-Koñczak umarza zaleg³oci podatkowe tylko niektórym przedsiêbiorcom z
Rumi. W gronie potraktowanych wyj¹tkowo w³acicieli
firm znaleli siê przedsiêbiorcy od wielu lat sprawnie prowadz¹ firmy i bardzo dobrze
prosperuj¹cy na rynku.
Z wykazu wywieszonego w
Urzêdzie Miasta wynika równie¿, ¿e w gronie wyró¿nionych szczególnymi wzglêdami
burmistrz El¿biety RogaliKoñczak znaleli siê reprezentanci przedsiêbiorców maj¹cych rzeczywicie problemy,
a przy okazji krezusi biznesu.
Jak mo¿na bowiem porównywaæ i traktowaæ na tej samej
p³aszczynie funkcjonowanie
na rynku gospodarczym firm,
czêsto rodzinnych przedsiêwziêæ, dla których umorzenia
zaleg³oci podatkowych z tytu³u podatków i op³at na rzecz
miasta nawet w kwotach 500,
700 czy 1000 z³otych to
ogromna ulga, z firmami produkuj¹cymi wyroby za granicê, dzia³aj¹cymi na rynkach
zachodnich albo w³acicielami
dobrze prosperuj¹cych kantorów wymiany walut lub wyrabiaj¹cych i handluj¹cych bi¿uteri¹. Na licie umorzeñ znaleli siê przedsiêbiorcy, którzy
kolejny raz darzeni s¹ wyj¹t-

kowymi wzglêdami przez
pani¹ burmistrz i od kilkunastu lat dobrze prosperuj¹ i
mog¹ pochwaliæ siê ró¿nymi
osi¹gniêciami.
Dla porównania takich
dziwnych wyborów nale¿y
podaæ umorzenia dla np.: w
kwocie 790 z³ dla p. Marka
Puzdrowskiego, 534 z³ dla p.
Tadeusza Zieliñskiego lub 360
z³ dla p. Jaros³awa Brzoskowskiego oraz umorzenia w kwocie prawie 9 tysiêcy z³ dla p.
Tadeusza niadacha, 27 tysiêcy 500 z³ dla p. Marzenny
Piotrowskiej.
Zak³ad produkcyjny Yumma znany jest od wielu lat
jako producent skórzanych
wyrobów oraz mebli wypoczynkowych ze skóry. W³aciciele firmy mieszkaj¹ w ogromnej willi w Rumi, która wyposa¿ona jest, m.in. w prywatny
basen i salê gimnastyczn¹. M¹¿
w³acicielki firmy od wielu lat
prowadzi zakrojone na szerok¹
skalê interesy m.in. w Chorwacji, gdzie na jednej z wysepek
po³o¿onej na Morzu Adriatyckim buduje luksusowe apartamenty mieszkalne i turystyczne oraz bungalowy dla turystów. Prowadzi tak¿e ró¿ne
interesy w turystyce. Dlaczego w³anie tak skutecznie dzia³aj¹ca firma zosta³a wyró¿niona przez pani¹ burmistrz,

Lista podatkowych umorzeñ
która umorzy³a 27 500 z³ zaleg³oci podatkowych wobec
miasta. Nale¿a³oby zastanowiæ siê, czy tak powinna
wygl¹daæ gospodarna polityka wobec miasta i mieszkañców, gdy przeciêtny rumianin nie ma szans na tak¹
³askê natomiast zaprzyjaniony biznesmen tak.
Du¿e w¹tpliwoci powinno te¿ wzbudziæ umorzenie
zaleg³oci podatkowych i

W³aciciel kantoru przy ul. Derdowskiego otrzyma³ umorzenie

op³at dla p. Tadeusza niadacha,
który od wielu lat prowadzi w
Rumi kantor wymiany walut
(jeszcze parê lat temu jedyny w
miecie) przy ul. Derdowskiego, mo¿e poszczyciæ siê pokanym maj¹tkiem, piêkn¹ will¹
przy ul. Hallera. Jeszcze parê
lat temu rumski biznesmen,
wspólnie z burmistrz E. Rogal¹Koñczak, budowa³ w naszym
miecie struktury partyjne Unii
Wolnoci, a w swoim kantorze
umieci³ biuro tej partii. Podobne w¹tpliwoci budziæ mog¹
umorzenia dla p. Jerzego niadacha, który jest znanym w
Rumi producentem bi¿uterii
oraz dzier¿awc¹ lokali handlowo-us³ugowych. Na pierwszy
rzut oka widaæ, ¿e pan niadach
nie nale¿y do grupy biznesmenów prze¿ywaj¹cych problemy
finansowe i nale¿y im w tak wyj¹tkowy sposób pomagaæ.
O motywacjach jakimi kierowa³a siê burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak, podejmuj¹c decyzjê o umorzeniach zaleg³oci podatkowych nie mo¿na siê dowiedzieæ. Burmistrz dzia³a zgodnie z prawem i nie musi kierowaæ siê okrelonymi jasno kryteriami i informowaæ o nich opiniê publiczn¹. Uzasadnia tylko
lakonicznym stwierdzeniem

trudna sytuacja finansowa.
Umorzenia dla kilku osób podejmowane s¹ bez ¿adnych
konsultacji. Czy takie postêpowanie jest odpowiedzialne?
Nie trudno oceniæ, ¿e nie ma to
nic wspólnego z demokracj¹ i
jawnoci¹ ¿ycia spo³ecznego.
Kolejny raz potwierdza siê
fakt, ¿e tworz¹ce siê powi¹zanie i zbli¿anie siê dzia³alnoci
politycznej z biznesem, nawet
tym lokalnym, mo¿e budziæ
wiele w¹tpliwoci i dwuznacznoci. Walkê z takimi patologiami zapowiedzia³o Prawo i
Sprawiedliwoæ i miejmy nadziejê, ¿e im siê uda.
Najwy¿szy ju¿ czas skoñczyæ z samowol¹ w³adz oraz
odebraæ mo¿liwoæ udzielania
zwolnieñ i umorzeñ podatkowych wed³ug w³asnych kryteriów przez wójtów, burmistrzów, prezydentów. Wszyscy musz¹ p³aciæ podatki niezale¿nie od tego czy powodzi
siê wietnie czy troszeczkê
gorzej. Na tym polega swoboda dzia³alnoci i wolny wybór
w biznesie, a kontakty z
w³adz¹ nie powinny mieæ na to
wp³ywu.
Zbigniew Wyganowski
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ZDANIEM BYŁEGO KOMENDANTA

RUMSKA POLICJA W STATYSTYKACH
nów.
Przedstawiê uzyskane wyniki dotycz¹ce: kradzie¿y pojazdów, kradzie¿y z w³amaniem,
rozboi, przestêpczoci narkotykowej oraz nietrzewych kieruj¹cych.

Krzysztof Woniak
Pocz¹tek roku to dobry czas
na podsumowanie osi¹gniêæ roku
ubieg³ego. Policjanci z Komisariatu Policji w Rumi mog¹ byæ
zadowoleni ze wskaników statystycznych uzyskanych w
2005 r. Generalnie nast¹pi³ spadek ujawnianych przestêpstw o
112 czynów oraz uzyskano
wykrywalnoæ na poziomie
71,9%, co wiadczy o wysokim profesjonalizmie i zaanga¿owaniu naszych policjantów.
Podziêkowania te nale¿¹ siê tym
bardziej, ¿e trzeci rok z rzêdu
nastêpuje ograniczenie skali
przestêpczoci przy równoczesnym wzrocie wskaników
wykrycia sprawców tych czy-

Spraw dotycz¹cych kradzie¿y pojazdów: wszczêto w minionym roku 64, a wykryto 3 .
Osi¹gniête wyniki w tym zakresie nie zadawalaj¹ Komendanta
Komisariatu nadkomisarza Cezarego B³aszczyka i wed³ug niego w bie¿¹cym roku musi nast¹piæ poprawa wykrywalnoci
tych przestêpstw.
W kradzie¿ach z w³amaniem
do mieszkañ, lokali itp. nast¹pi³o ograniczenie iloci zdarzeñ do
280 z czego wykryto 41. Wyniki te wiadcz¹ przede wszystkim o bardzo dobrej s³u¿bie policjantów Sekcji Prewencji, co w
efekcie doprowadzi³o do ograniczenia tego typu zdarzeñ o ponad 10% w stosunku do roku
2004.
Najwiêkszy spadek w iloci
przestêpstw odnotowano w rozbojach, gdzie liczba wszczêtych
postêpowañ w roku 2005 by³a
dwukrotnie mniejsza ni¿ w roku
2004 i wynios³a 25 zdarzeñ.
W tej kategorii uzyskano
wykrywalnoæ na poziomie 68

%. W rozbojach odnotowano
tak¿e spadek czynów pope³nionych przez nieletnich sprawców
z 96 do 9.
W tym miejscu nasuwa siê
pytanie: Czy jest bezpieczniej
w obrêbie szkó³ ?
Przestêpczoæ narkotykowa,
jest to ta grupa przestêpstw,
która zale¿y wy³¹cznie od efektywnoci dzia³añ Policji. W roku
2005 stwierdzono 35 zdarzeñ.
Analizuj¹c dane tej przestêpczoci na terenie miasta Rumi od
2000 roku mo¿na przyj¹æ tezê,
¿e zjawisko to wymaga wiêkszego zainteresowania nie tylko
ze strony Policji. Pomimo wyranego wzrostu efektywnoci
dzia³añ policyjnych z 4 zdarzeñ
w roku 2000, przestêpczoæ w
tym zakresie wzros³a dziewiêciokrotnie, tj. do 35 zdarzeñ w
roku 2005.
Pozostaje jednak pytanie,
jaki jest faktyczny obraz tego
zjawiska na terenie miasta Rumi?
Ostatni¹ kategori¹, która powinna budziæ ogromny niepokój
to prowadzenie pojazdów w
stanie nietrzewym. Wzrost
efektywnoci Policjantów w
tym zakresie jest najbardziej
widoczny ( 60 przypadków w
2000 roku do 280 w 2005 roku),
i za te dzia³ania nale¿¹ siê gratulacje Policjantom, ale jednoczenie pozostaje pytanie:
jaka tragedia spowoduje opamiêtanie siê kierowców wsiadaj¹cych do swoich pojazdów na
podwójnym gazie?
Na ³amach Gazety Rumskiej,
¿yczê wszystkim Policjantom z
Komisariatu Policji w Rumi sukcesów w pracy zawodowej w
2006 roku.
Krzysztof Woniak
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PORADY DLA KLIENTÓW PKP

JAK SPOKOJNIE DOJECHAĆ DO CELU?
kupowaæ bilety, aby zap³aciæ jak
najmniej, co zrobiæ, gdy wsiedlimy do poci¹gu bez biletu lub gdy
konduktor zamierza ukaraæ nas
op³at¹ dodatkow¹ za brak biletu.

Zbigniew R¹czkowski
Z dowiadczenia wiemy, ¿e
wielu mieszkañców naszego miasta korzysta z przejazdów kolej¹, doje¿d¿aj¹c do zak³adów
pracy, szkó³ i uczelni oraz w
celach handlowych i rekreacyjnych. Czêsto podró¿e te odbywamy nie w pe³ni wiadomi
swoich praw i obowi¹zków
wynikaj¹cych zarówno z ustawy z dnia 15.11.1984 r. Prawo
przewozowe (Dz. U. Nr 175 z
2002 r. poz.1440 z póniejszymi zmianami), jak te¿ z ró¿nych
skomplikowanych przepisów
wykonawczych oraz taryfowych. W celu przybli¿enia tych
spraw postaram siê poprowadziæ rubrykê pt. Porady dla
podró¿nych  k¹cik klienta
PKP, w której wyjaniê zagadnienia oraz postaram siê udzieliæ praktycznych porad, jakie

W dzisiejszej poradzie zapoznam Pañstwa z przewonikami
prowadz¹cymi pasa¿erski, kolejowy transport publiczny w woj.
pomorskim, co jest niezwykle
istotn¹ spraw¹, gdy¿ ka¿dy z nich
posiada w³asn¹ taryfê przewozow¹, a bilety jednego przewonika niekoniecznie s¹ wa¿ne w
poci¹gach drugiego przewonika.
W woj. pomorskim kursuj¹ poci¹gi pasa¿erskie nastêpuj¹cych przewoników:
- SKM tj. spó³ki z o.o. PKP
SKM w Trójmiecie (adres e-mailowy: skm@pkp.com.pl oraz internetowy www.skm.pkp.pl),
które jak na razie s¹ naj³atwiejsze
do rozpoznania dla laika, gdy¿ sk³adaj¹ siê wy³¹cznie z elektrycznych
zespo³ów trakcyjnych (w skrócie
zwanych ezt lub jednostkami elektrycznymi), pomalowanych na
¿ó³to i niebiesko z charakterystycznymi ukonymi pasami na
pocz¹tku i koñcu ka¿dej jednostki
elektrycznej. Ponadto sk³ady te s¹
opisane po zewnêtrznej stronie
ka¿dego wagonu skrótem SKM,
a zatem nie sposób pomyliæ poci¹gu tego przewonika z innymi
poci¹gami.
Poci¹gi SKM kursuj¹ na wydzielonej linii (oznaczonej w no-

menklaturze s³u¿bowej PKP
- nr 250) Gdañsk G³.  Rumia, czyli tej linii, przy której
znajduj¹ siê perony poszczególnych przystanków tzw.
potocznie kolejki podmiejskiej, jak te¿ od kilku lat na
liniach od Rumi do Lêborka
oraz na odcinkach: Gdañsk
G³., - Tczew  Smêtowo i
Gdañsk G³.  Malbork  Elbl¹g i I³awa. Na przejazd poci¹gami SKM nale¿y zakupiæ
bilety tego w³anie przewonika, gdy¿ wszelkie inne (z
ma³ymi wyj¹tkami, o których
napiszemy póniej)  s¹ niewa¿ne. I tu doæ istotna uwaga:
bilety
SKM
na
porównywalnych z innymi
przewonikami odcinkach s¹
najtañsze. Taryfê obowi¹zuj¹c¹ w poci¹gach SKM omówimy i skomentujemy w
przysz³ym numerze naszej gazety.
- Spó³ki z o.o. PKP Przewozy Regionalne (adres odpowiednio e-mailowy i
internetowy to: p@pr.pkp.pl
oraz www.pr.pkp.pl), które
kursuj¹ na wszystkich czynnych dla ruchu pasa¿erskiego
liniach kolejowych naszego
województwa za wyj¹tkiem
wspomnianej ju¿ wydzielonej
linii Gdañsk G³.  Rumia bêd¹cej na dzieñ dzisiejszy w
wy³¹cznej gestii SKM (ale
kursuj¹ równolegle do tej linii
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po tzw. torach dalekobie¿nych).
Rozpoznanie poci¹gów tej
spó³ki nie jest ju¿ takie proste,
gdy¿ co prawda na ka¿dym wagonie, autobusie szynowym i na
ka¿dej jednostce elektrycznej
(uwaga: tu tabor jest bardziej
zró¿nicowany) znajduje siê napis informuj¹cy, ¿e dany tabor
nale¿y do PKP Przewozy Regionalne, ale napisy s¹ umieszczone niewielkimi literami w
dolnej czêci wagonu (jednostki, szynobusu) i pasa¿erowi
wsiadaj¹cemu do poci¹gu trudno jest nieraz je zauwa¿yæ. Dlatego sugerujemy ws³uchiwanie
siê w komunikaty megafonowe
wyg³aszane na dworcu i peronach naszego miasta, które ka¿dorazowo okrelaj¹, jakiego to
przewonika poci¹g wje¿d¿a
aktualnie na stacjê. Oczywicie
analogicznie do poci¹gów SKM
 na poci¹gi przewonika PKP
Przewozy Regionalne nale¿y
nabywaæ tylko jego bilety (znów
z ma³ymi wyj¹tkami, o których
napiszemy póniej), gdy¿ w
przeciwnym wypadku mo¿emy
zostaæ ukarani przez konduktora karn¹ op³at¹ dodatkow¹, co
bynajmniej nie nale¿y, jak wiemy, do przyjemnoci. Taryfê
przewozow¹ obowi¹zuj¹c¹ w
poci¹gach tego przewonika regionalnego omówimy i skomentujemy równie¿ w nastêpnych
wydaniach gazety.

- Spó³ki z o.o. PKP Intercity (adres odpowiednio e-mailowy
i
internetowy
to:
intercity@intercity.pl oraz
www.intercity.pl)  z rozpoznaniem poci¹gów tego przewonika nie bêdziemy mieli ¿adnych
problemów, poniewa¿ poci¹gi
Intercity po pierwsze nie zatrzymuj¹ siê w Rumi, a po drugie  wagony (wy³¹cznie) s¹
oznakowane w czytelny sposób
poprzez zamieszczenie na nich
logo tej firmy. Przejazd poci¹gami spó³ki PKP Intercity jest
najszybszy i najwygodniejszy,
ale te¿ najdro¿szy.
A zatem planuj¹c podró¿
poza Rumiê konkretnym poci¹giem sprawdmy najpierw dla
w³asnego bezpieczeñstwa (tak¿e finansowego) w rozk³adzie
jazdy, którego przewonika jest
to poci¹g. Rozk³ady jazdy znajduj¹ siê na dworcu PKP w Rumi,
informacji udzielaj¹ kasy biletowe, mo¿na te¿ zatelefonowaæ
pod specjalny numer 94-36 lub
poszukaæ w internecie na wskazanych wy¿ej stronach.
W kolejnym numerze doradzê Pañstwu, co nale¿y zrobiæ,
gdy mimo wszystko wsiedlimy
z biletem, ale do niew³aciwego
poci¹gu lub co gorsza  wsiedlimy do poci¹gu bez biletu oraz
do kogo nale¿y sk³adaæ reklamacje.
Zbigniew R¹czkowski
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WYRÓŻNIONO NAJLEPSZYCH

DUET MAGDA ZDROJEWSKA
- TADEUSZ PEPLIŃSKI NAJLEPSZY

Powy¿ej: Nagrodzeni sportowcy, sponsorzy i samorz¹dowcy
Z prawej: Gwiazda wieczoru Krystyna Gi¿owska
Najlepsi rumscy sportowcy, trenerzy, dzia³acze sportowi, sponsorzy odebrali nagrody i wyró¿nienia.
Dwunasty raz rozstrzygniêto plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera Rumi. W hotelu Falko z tej
okazji odby³a siê uroczystoæ oraz bal dla sportowców i samorz¹dowców. Najlepszym duetem sportowotrenerskim okazali siê: Magdalena Zdrojewska lekkoatletka oraz jej trener Tadeusz Pepliñski. Od lat tworz¹
zgrany duet, a nagrody i tytu³y dla m³odej sportsmenki wiadcz¹ o prawid³owej pracy.
W trakcie uroczystoci wrêczono równie¿ wyró¿nienia za sportow¹ pracê w 2005 roku. Specjalna
kapitu³a fachowców od sportu, której przewodniczy³a Iwona Romanowska, zastêpca burmistrza Rumi
wyró¿ni³a Karola Roga, zawodnika juniorskiej dru¿yny Orkana Rumia. Dwunastolatek zwyciê¿y³ w kategorii najlepiej zapowiadaj¹cego siê zawodnika m³odego pokolenia. Sportow¹ osobowoci¹ uznano Magdê
Gutteter, która uprawia dyscyplinê dla prawdziwych mê¿czyzn, czyli si³owanie siê na rêkê.
Chyba prawdziwym niewypa³em mo¿na nazwaæ wybór dru¿yny roku. Kapitu³a nagrodzi³a tym mianem
najs³abszy zespó³ w siatkówce kobiet, TPS Rumia, który gra w jednej z ni¿szych lig rozgrywek polskiej ligi
siatkówki. Nie zauwa¿ono zupe³nie sukcesów pi³karzy Orkana Rumia, którzy w tym sezonie maj¹ szansê
awansowaæ do III ligi rozgrywek. Niew¹tpliwie na werdykcie mog³a zawa¿yæ uroda zawodniczek TPS.
Po raz pierwszy wyró¿niono tak¿e osoby propaguj¹ce ró¿ne dyscypliny sportu. Wród nagrodzonych
byli: Bogumi³a i Leopold Naskrêt, Jêdrzej Solarz, Jaros³aw Formella i Jerzy Nowak. Podczas uroczystoci
specjalne medale z okazji 60-lecia Pomorskiego Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej otrzymali: trener Orkana
Adam Walczak, za ca³okszta³t pracy sportowej oraz pi³karz Dariusz Hebel.
Po czêci oficjalnej uroczystoci dla goci balu zapiewa³a gwiazda wieczoru - Krystyna Gi¿owska
zaproszona do Rumi przez prywatnego sponsora oraz wyst¹pi³ zespó³ tañca nowoczesnego SPIN. Sportowcy, samorz¹dowcy, dzia³acze i specjalni gocie bawili siê do bia³ego rana.
Wród goci mo¿na by³o zauwa¿yæ wiele znanych osób, m.in.: wicemarsza³ka Senatu RP Macieja P³a¿yñskiego z ma³¿onk¹, pos³a na Sejm RP Kazimierz Plocke i Marka Stêpê zastêpcê prezydenta Gdyni.
Zdjêcia do fotoreporta¿u z balu przekaza³ Dariusz Kuczmarski
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CZY POWSTANIE KOLEJNY MARKET?

GARBARNIA LEGŁA
W GRUZACH
Kolejny element wizerunku i
historii Rumi odchodzi w zapomnienie. Trwa proces wyburzania garbarni, która powsta³a w
sierpniu 1946 roku w budynkach po niemieckich zak³adach
czêci samolotowych (w tym
czasie w Rumi dzia³a³o lotnisko).
Po II wojnie wiatowej oprócz
zak³adów Metal, garbarnia
by³a najwiêkszym zak³adem
produkcyjnym w miecie. W
1960 roku pracowa³o w niej ponad 250 pracowników w wiêkszoci kobiet. Lokalizacja garbarni przy Zagórskiej Strudze i
g³ównej drodze nios³a ze sob¹
wiele uci¹¿liwoci dla mieszkañców. Wielu rumian do dzi wspomina jak Zagórsk¹ Strug¹ p³ynê³y do Zatoki Rewskiej cuchn¹ce nieczystoci oraz woda w
ró¿nych kolorach têczy. Mo¿na dzi powiedzieæ, ¿e rumska
garbarnia wnios³a swój znacz¹cy wk³ad w zatruwanie Zatoki
Gdañskiej i Ba³tyku. Wje¿d¿aj¹
do Rumi od razu mo¿na by³o
poczuæ zapach miasta. Aby
zapobiec szybko postêpuj¹cej
degradacji rodowiska oraz oczyciæ wodê, planowano na terenie garbarni budowê oczyszczalni, jednak nigdy nie uda³o siê
zrealizowaæ tego pomys³u.
Dopiero w 1980 roku zmieniono technologiê produkcji (zaniechano obróbki mokrej) co
spowodowa³o poprawê stanu
otoczenia oraz wody. Jednak w
zwi¹zku z wczeniejsz¹
ogromn¹ degradacj¹ rodowiska,
pierwotnego stanu rzeki nie uda-

³o siê uzyskaæ.

kwidacji garbarni.

Po latach przestarza³ej produkcji, ogromnej konkurencji
sztucznych materia³ów garbarnia zaczê³a traciæ swoje produkcyjne znaczenie. Produkowane
wyroby sta³y siê niepotrzebne.
Przez pewien czas okazjonalnie
produkowano w jej hali ró¿ne
wyroby ze skóry. Jednak kilka
lat temu podjêto decyzjê o li-

Na razie w miejscu zak³adu
starcz¹ kikuty rozbijanej konstrukcji hali oraz ha³dy gruzu. Z
zebranych informacji wynika, ¿e
w miejscu garbarni powstanie
centrum handlowe. Czy bêdzie
to kolejny hipermarket, nie wiadomo.
Tekst i zdjêcia
Piotr Zaradny

Gruzowisko na miejscu garbarni

