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Szanowni Czytelnicy, pocz¹wszy od tego numeru Gazety Rumskiej przez piêæ kolejnych miesiêcy prezentowaæ bêdziemy historiê rumskich parafii. Cykl rozpoczniemy od najstarszej z nich, tj. parafii pod wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego.
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JAK BURMISTRZ
ROZDAJE
PRZYWILEJE
Nie tak dawno Rumia by³a targana - sk¹d inn¹d niezrozumia³ymi - sporami na temat budowy ogromnego hipermarketu w Bia³ej Rzece. Budowa niby formalnie ruszy³a, spory jakby ucich³y - ale jak mawia³ Al. Capone nie wierzê w przypadki.
CI¥G DALSZY NA STRONIE 4

Czas zatrzyma³ siê na zegarze s³onecznym umieszczonym na cianie wadowickiej
kolegiaty, który to zegar widzia³ z okna rodzinnego domu m³ody Karol Wojty³a.

JAN PAWEŁ II WIELKI
18.05.1920-2.04.2005
Fotoreporta¿ z uroczystoci rocznicowych w Rumi na stronie 8.
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DAR ŻYCIA

CZY GROZI NAM PTASIA GRYPA

BĄDŹMY OSTROŻNI
I PRZEZORNI
Z pewnoci¹ ptasia grypa jest,
w ostatnim okresie, jednym z
najczêciej omawianych przez
media tematów. Ogniska tej choroby znaleziono w kilku miejscach naszego kraju i z pewnoci¹ nie s¹ to ostatnie takie doniesienia gdy¿ ptaki, szczególnie
te dzikie czêsto siê przemieszczaj¹ z miejsca na miejsce. Nie
nale¿y jednak ulegaæ panice,
szczególnie, ¿e ptasia grypa jest
typow¹ chorob¹ ptaków i jej
przeniesienie na cz³owieka jest
bardzo ma³o prawdopodobne.
Czy ptasia grypa grozi wiêc nam,
ludziom?. Lekarze s¹ zgodni, ¿e
je¿eli zachowamy minimum
ostro¿noci to nie ma mo¿liwoci zara¿enia siê t¹ chorob¹.
- Chorob¹ t¹ mo¿na zaraziæ
siê jedynie w dwóch przypadkach poprzez zjedzenie surowego zara¿onego drobiu (lub surowych jajek) oraz w przypadku
dotykania chorych lub martwych
ptaków. Pamiêtajmy tak¿e o
przestrzeganiu podstawowych
zasad higieny, a w szczególnoci

o ka¿dorazowym myciu r¹k
przed posi³kiem i w zasadzie
mo¿emy czuæ siê bezpiecznie 
wyjania doktor Agata Or³owska.
Jednak aby ograniczyæ do
minimum zagro¿enie t¹ chorob¹
wprowadzone zosta³y dodatkowe ograniczenia na terenie Rumi.
Stra¿ Miejska apeluje, za naszym
porednictwem, o to aby nie
wypuszczaæ na dwór zwierz¹t
domowych bez odpowiedniego
nadzoru. Powinnimy równie¿
dbaæ, aby podczas spacerów nasze psy wyprowadzane by³y na
smyczy i w kagañcu, tak aby nie
dopuciæ do ewentualnego kon-

taktu z martwymi ptakami. Starajmy siê tak¿e podczas spacerów omijaæ te miejsca, w których
gromadz¹ siê w wiêkszych skupiskach ptaki, a wiêc np. okolicach Zagórskiej Strugi, soczek
wodnych i stawów.
Stra¿ Miejska apeluje, aby
natychmiast zg³aszaæ ka¿dy
przypadek znalezienia martwego ptaka. Informacjê nale¿y przekazywaæ na ca³odobowy numer telefonu (058) 67194-73 lub osobicie do siedziby Stra¿y Miejskiej w Rumi,
znajduj¹cej siê przy ulicy
Abrahama 17.
P.Z.

Dzikie kaczki przy Zagórskiej Strudze

PROBLEMY WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

WODY WYCIEKŁO
JAK NA BASEN
W dniu 16 marca br. w Urzêdzie Miasta w Rumi odby³o siê
spotkanie wspólnoty mieszkaniowej z ulicy D¹browskiego 8
(to budynek w którym znajduje
siê restauracja Credens). Obowi¹zek zorganizowania takiego
zebrania nak³ada na wszystkie
wspólnoty mieszkaniowe ustawa o w³asnoci lokali z dnia 24
czerwca 1994 roku. Tradycyjnie ju¿ w Rumi, zebrania
wszystkich wspólnot mieszkaniowych, w których udzia³y
posiada miasto odbywaj¹ siê
w³anie w marcu. S¹ to coroczne spotkania, na których zarz¹dca, w tym przypadku nale¿¹ca
do miasta Administracja Budynków Komunalnych (ABK),
przedstawia w³acicielom lokali
rozliczenie finansowe za ubieg³y rok, jak te¿ wspólnota podejmuje decyzje co do remontów oraz okrela stawki czynszu na bie¿¹cy rok. Budynek
po³o¿ony przy D¹browskiego 8
w 49 % jest wykupiony przez

mieszkañców, a w 51 % jego
w³acicielem pozostaje gmina
(dotyczy to lokali, które nie zosta³y wykupione).
Szczególne emocje oraz du¿o
pytañ wywo³a³a sprawa rozliczania zu¿ycia wody przez lokatorów. Otó¿ licznik g³ówny
budynku przy ul. D¹browskiego 8 w stosunku do odczytów
liczników znajduj¹cych siê w
mieszkaniach prywatnych
wskaza³ o 500 m3 wiêksze zu¿ycie wody (w stosunku rocznym). Kwota za tak du¿e zu¿ycie obci¹¿y oczywicie wszystkich w³acicieli lokali w tym¿e
budynku. Zebrani nie potrafili
zrozumieæ jak to mo¿liwe, ¿e
zu¿ycie jest a¿ o 500 m3 wiêksze ni¿ wskazuj¹ to zsumowane poszczególne liczniki domowe. Jeden z cz³onków wspólnoty mieszkaniowej porówna³ do
iloci wody w sporym basenie.
W zwi¹zku z tym wspólnota
mieszkaniowa zawnioskowa³a,

aby dok³adnie zbadaæ wszystkie liczniki, jak i szczelnoæ instalacji oraz mimo, i¿ nie up³yn¹³ jeszcze 5 letni okres gwarancji wodomierzy wymieniæ je na
nowe.
W bie¿¹cym roku wspólnota
planuje równie¿ wymieniæ dach
i ten 50 letni budynek zostanie
pokryty blachodachówk¹. Na
wniosek mieszkañców zmienione zostanie tak¿e oznakowanie
zakazuj¹ce wjazdu postronnych
osób na teren posesji, a przestrzeganie tego zakazu ma byæ
skrupulatnie egzekwowane
przez Stra¿ Miejsk¹.
Na spotkaniu gminê reprezentowali burmistrz El¿bieta
Rogala-Koñczak oraz zastêpca
burmistrza Tadeusz Winiewski,
natomiast na zaproszenie mieszkañców jako gocie uczestniczyli radny Jaros³aw Muszyñski,
radny powiatowy Witold Reclaf oraz ni¿ej podpisany.
Piotr Zaradny

ODDAWALI KREW
W dniu 13 marca 2006 r. w I
Liceum Ogólnokszta³c¹cym w
Rumi m³odzie¿ z klas III mia³a
mo¿liwoæ ju¿ po raz drugi oddaæ krew w ramach akcji M³oda
krew ratuje ¿ycie. W tym dniu
do szko³y przyjecha³ specjalistyczny autobus z gdañskiej Stacji Krwiodawstwa, w którym
przeprowadzono wstêpne badania uczniów, ich krwi po czym
chêtni mogli oddaæ ten cenny lek.

Ogó³em oddano ponad 12 litrów
krwi. Organizatorowi akcji przy
¿yczliwym poparciu dyrekcji
szko³y byli: Miros³awa Pa³ubicka i Anna Chwa³ek. Warto równie¿ podkreliæ, ¿e w akcji honorowego krwiodawstwa w liceum
brali udzia³ nauczyciele szko³y:
Sylwester Anisimowicz, Adriana Marasz-Godlewska i Anna
Kulikowska.
Janusz Wolañski

PRYWATYZACJA PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

ZDANIEM PIS-u
Wszyscy doskonale wiemy
jak wa¿nym tematem jest prywatyzacja ró¿nych instytucji publicznych. Zainteresowanie tym
wiêksze, gdy co rusz w ostatnim
czasie s³yszy siê o ró¿norakich
sposobach prywatyzacji, niekiedy niezgodnych z prawem i b³êdach traktowanych z przymru¿eniem oka, co w konsekwencji prowadzi do nieporozumieñ oraz
upadku sprywatyzowanych instytucji. Nie ma ¿adnych w¹tpliwoci co do tego, ¿e najbardziej
na tym trac¹ osoby korzystaj¹ce
z owych us³ug oraz pracownicy.
Dlatego te¿, cz³onkom runskiego
ko³a Prawa i Sprawiedliwoci
szczególnie zale¿y na tym, by jakiekolwiek prywatyzacje by³y
przeprowadzane w oparciu o
obowi¹zuj¹ce przepisy prawne
oraz w oparciu o odpowiednie
kryteria.
W dniu 23 lutego 2006 r. odby³a siê sesja Rady Miejskiej, na
której podjêto uchwa³ê w sprawie
zamiaru likwidacji Iskierki 
Przedszkola nr 5 w Rumi. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwoci w
tej sprawie przedstawi³ radny
oraz cz³onek zarz¹du PiS, Florian
Mosa:
- Komitet Miejski PiS w Rumi

nie jest przeciwny przekszta³caniu przedszkoli samorz¹dowych
w przedszkola niepubliczne,
- Mo¿liwoci przekszta³cania
powinny byæ dostêpne dla
wszystkich chêtnych przedszkoli,
- Nale¿y okreliæ i opracowaæ
d³ugofalowy program przekszta³ceñ,
- Przekszta³cania powinny siê
odbywaæ wed³ug jasnych i czytelnych kryteriów,
- Przekazywanie mienia zlikwidowanych przedszkoli samorz¹dowych powinno siê odbywaæ
na podstawie konkursów lub przetargu.
Przedstawione punkty s¹ odpowiedni¹ podstaw¹ przy tworzeniu umowy prywatyzacyjnej.
Jestemy zdecydowanie za tym,
aby w³adze miasta kierowa³y siê
w³anie tymi zasadami. Jednoczenie wyra¿amy g³êbokie przekonanie, ¿e tak jak rumskie ko³o Prawa i Sprawiedliwoci, równie¿
mieszkañcy naszego miasta uwa¿aj¹, ¿e polityka prywatyzacyjne powinna byæ przejrzysta na
ka¿dym etapie. Z uwag¹ bêdziemy ledziæ prowadzone czynnoci w tej sprawie.
Artur Ignacionek

Cz³onkowie wspólnoty z D¹browskiego 8 podczas obrad
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SESJA RADY POWIATU

AROGANCI Z PO
JAK BURMISTRZ
ROZDAJE PRZYWILEJE
Nie tak dawno Rumia by³a targana 
sk¹d inn¹ niezrozumia³ymi  sporami na
temat budowy ogromnego hipermarketu
w Bia³ej Rzece. Budowa niby formalnie
ruszy³a, spory jakby ucich³y  ale jak
mawia³ Al. Capone  nie wierzê w przypadki. O tym jak obecna pani burmistrz
rozdaje przywileje czytaj na stronie
Trudne francuskie s³owo Auchan
szybko zosta³o zamienione przez praktycznych Polaków na Oszo³om. Sieæ
hipermarketów Auchan zawita³a równie¿ do Rumi, a oszo³omienie po rumsku
ma jeszcze dodatkowy kontekst. Od kilku lat trwa swoista wojna o budowê centrum handlowego w Bia³ej Rzece. Ostatnio nawet s³yszymy o rozpoczêciu budowy (przebudowa drogi krajowej nr 6
ma s³u¿yæ miêdzy innymi wybudowaniu
wêz³a komunikacyjnego do wspomnianego obiektu). W tle jednak trwa konflikt dotycz¹cy rozdawnictwa przywilejów dla przysz³ych dzier¿awców przez
burmistrz miasta El¿bietê Rogala-Koñczak. Ostatnio sprawa opar³a siê nawet
o Urz¹d Wojewody Pomorskiego.
Wróæmy jednak do pocz¹tku. Od
1999 roku trwaj¹ starania ówczesnego
inwestora spó³ki CHR o pozwolenie na
wybudowanie najwiêkszego w Polsce
centrum handlowego. Procedura wymaga³a wykupu gruntu, ale przede wszystkim stosownego zapisu w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego  co jest w gestii Rady Miejskiej. I tu
pojawi³y siê dramatyczne protesty drobnych handlowców, którzy obawiaj¹ siê
konkurencji i utraty miejsc pracy. Ówczesne w³adze Rumi sta³y na stanowisku: - rozumiemy i podzielamy obawy
protestuj¹cych, ale dopóki tej sprawy nie
ureguluje ustawa, wstrzymuj¹c budowê
doprowadzimy wy³¹cznie do tego, ¿e
kolejne hipermarkety powstan¹ w Gdyni, a ta stanie siê jeszcze bogatsza kosztem Rumi. W ¿aden sposób nie uratuje to
kupców z Rumi, bo mieszkañcy miasta i
tak bêd¹ jedziæ do Macro, Tesco, Geanta czy te¿ kolejnego Auchan, który zostanie wybudowany w pobli¿u granic
administracyjnych miasta Rumi, na przyk³ad obok stacji benzynowej Jet w

Gdyni czy te¿ w pobli¿u ulicy obwodowej w Redzie. Naturalnie w tym wypadku podatki wp³ynê³yby do kasy Gdyni
czy te¿ Redy.
Przy nowej burmistrz bardzo ostre
protesty kupców usta³y, pozwolenie na
budowê wydano a budowa formalnie

która zas³ania³a siê tajemnic¹ handlow¹.
Klub radnych Samorz¹dna Rumia
uwa¿a, ¿e gmina nie jest firm¹ prywatn¹
i wszystkie zobowi¹zania winny byæ
jawne, bowiem mo¿liwym jest ¿e na tym
porozumieniu traci miasto. W przyrodzie
wszak nic nie ginie, a w interesach pie-

Tak wygl¹da obecnie miejsce w którym zbudowany ma
zostaæ hipermarket Auchan
ruszy³a (faktycznie nie widaæ ¿adnych
prac). Czy spokój jest przypadkowy?
Sk¹d¿e znowu !
Protestuj¹cy handlowcy zawi¹zali
stowarzyszenie Kupcy Rumscy i wynegocjowali dla siebie  bardzo w¹skiej
grupy, przywileje w zamian za zaniechanie protestów. Przywileje te nie s¹ dok³adnie znane, ale wiadomo, ¿e ogólnie
dotycz¹ one wysokoci stawek i czasu
obowi¹zywanie kontraktu. Gdyby owe
preferencyjne warunki najmu lokali w
nowym centrum dotyczy³y wszystkich,
by³oby to w porz¹dku, ale jak to z przywilejami bywa  gdyby by³ powszechny nie by³by przywilejem. Nie by³oby w
tym nic gorsz¹cego gdyby burmistrz
Rumi nie uzna³a owego porozumienia za
oficjalny dokument stanowi¹cy integraln¹ czeæ porozumienia zawartego przez
Miasto Rumia a Auchan Polska.
Klub radnych Samorz¹dna Rumia
za¿¹da³ ujawnienia owego porozumienia, ale spotka³ siê z odmow¹ burmistrz,

ni¹dze nie bior¹ siê z powietrza. To co
straci Auchan na przywilejach dla wybranych kupców musi sobie odbiæ na
innych czynszach i wysokoci zobowi¹zania w budowê dróg dojazdowych do
planowanego centrum. Ale co tam interes gminy, interesy burmistrz El¿biety
Rogala-Koñczak i Kupców Rumskich
wydaj¹ siê a¿ nadto zbie¿ne.
Wobec skargi z³o¿onej do Wojewody, ten nakaza³ udostêpnienie porozumienia lub wydanie formalnej decyzji o
odmowie ujawnienia. Pani burmistrz nie
wykona³a polecenia Wojewody. Wobec
powy¿szego radni z³o¿yli skargê na bezczynnoæ organu.
Wygl¹da na to, ¿e po zupe³nie niejasnych kryteriach dotycz¹cych umarzania
podatków, tu mamy jeszcze jaskrawsz¹
formê rozdawania przywilejów dla wybranych osób. Do sprawy bêdziemy wracaæ, a pominiêtych kupców namawiamy
do kontaktu z radnymi Samorz¹dnej
Rumi.
Zbigniew Wyganowski

ZCHN SIĘ
ZBIERA
W dniu 9 marca odby³o siê zebranie cz³onków rumskiego ko³a
Zjednoczenia Chrzecijañsko-Narodowego. Przewodnicz¹cy Grzegorz Partyka przedstawi³ sprawozdanie z dzia³alnoci ko³a za rok
2005. Burmistrz Jan Klawiter, obecnie radny Rady Miasta, omówi³ sprawy zwi¹zane z jej bie¿¹cym funkcjonowaniem. Jako cz³onek
zarz¹du regionu ZChN, udzieli³ równie¿ informacji o planowanym
zebraniu w³adz partii na czele z prezesem Jerzym Kropiwnickim.
Przedstawiono i zaakceptowano plan dzia³añ ko³a na 2006 r.

Szef rumskiego ZChN
Grzegorz Partyka

Nic nie zapowiada³o gor¹cej atmosfery w trakcie ostatniej sesji Rady
Powiatu Wejherowskiego. Zaczê³o siê spokojnie i uroczycie. Samorz¹dowcy ¿egnali komendanta powiatowego Policji m³odszego inspektora
Cezarego Tatarczuka, który odszed³ na w³asn¹ probê na emeryturê.
Wydaje siê jednak, ¿e proba nie by³a podyktowana wy³¹cznie prywatnymi sprawami, ale wczeniejsz¹ prac¹ w S³u¿bie Bezpieczeñstwa.
Starosta Józef Reszke w mowie po¿egnalnej rozp³ywa³ siê nad zaletami
komendanta, skutecznoci¹ w dzia³aniu oraz dobrymi stosunkami ³¹cz¹cymi obydwu panów. Starosta krytykowa³ polityków PiS, ¿e prowadz¹ czystki w s³u¿bach strzeg¹cych porz¹dku i bezpieczeñstwa oraz
ubolewa³, ¿e tak m³odych ludzi pozbywaj¹ siê ze s³u¿by. Do chóru
ubolewaj¹cych do³¹czy³a burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak (starosta
i burmistrz skrzêtnie omijali w¹tek esbeckiej przesz³oci komendanta),
twierdz¹c ¿e poczucie bezpieczeñstwa rumian jest du¿e..., bo nie zg³aszaj¹ oni uwag podczas spotkañ w³adzy z mieszkañcami. W sprawozdaniu komendanta okaza³o siê jednak, ¿e najwiêcej przestêpstw dokonywanych jest w³anie w Rumi. Widaæ mieszkañcy nic nie zg³aszaj¹
w³adzy, bo wiedz¹ ¿e to i tak nic nie zmieni. Ze sprawozdania Cezarego Tatarczuka wynika, ¿e tylko w minionym roku na terenie powiatu
ukradziono 207 samochodów (wykrywalnoæ 24%), na³o¿ono 20 tys.
mandatów (w tym 2 tys. za u¿ywanie wulgarnych s³ów) oraz ¿e spad³a
liczba ofiar miertelnych wypadków drogowych.
Czêæ sesji dotycz¹ca zapytañ i interepelacji radnych znowu rozgrza³a atmosferê. Radny SLD z Rumi Seweryn Czoska z niepokojem
wypowiedzia³ siê o problemach z przejazdem szóstk¹ miêdzy Rumi¹
a Red¹. Zwróci³ uwagê na nieprzygotowanie objazdu, korki i zniecierpliwienie kierowców. Starosta wyjani³, ¿e problem zosta³ ju¿ rozwi¹zany, bo ulica Cegielniana i Lena zosta³y utwardzone i tym samym
mog¹ byæ alternatyw¹ dla remontowanej drogi. Radny Janusz Zab³ocki
stwierdzi³ jednak, ¿e jest to prowizorka, a b³êdem jest robienie z drogi
gruntowej pe³nowartociowego objazdu. Przypomnia³, ¿e w poprzedniej kadencji budowano alternatywê dla szóstki (ul. Kosynierów w
Rumi), a obecny starosta (wówczas radny powiatowy), wymiewa³ tê
koncepcjê i by³ jej przeciwny twierdz¹c, ¿e droga wiedzie w pole.
Tymczasem ulica Kosynierów jest drog¹ powiatow¹ i gdyby wówczas
wszyscy wspierali plan jej budowy dzi nie by³oby problemów na
szóstce.
Radny Witold Reclaf zg³osi³ sprawê przekazania powiatowej dzia³ki dla miasta Rumi  chodzi o dzia³kê przylegaj¹c¹ do ambulatorium.
Bez przekazania burmistrz Rumi nie mo¿e utwardziæ terenu przed wejciem do ambulatorium oraz wybudowaæ dojazdu i parkingu.
Niespodziankê zafundowa³ radnym starosta Józef Reszke. Jako
szef powiatowej Platformy Obywatelskiej nie wytrzyma³ napiêcia i
niewybrednymi s³owami zaatakowa³ Prawo i Sprawiedliwoæ. W wypowiedzi u¿ywaj¹c aluzji przyrówna³ PiS do partii faszystowskiej.
Os³upiali wszyscy radni, nawet ci lepo oddani starocie, nie wiedzieli jak zareagowaæ. Na te s³owa stanowczo zaprotestowa³ radny
Janusz Zab³ocki pe³nomocnik PiS-u w Rumi. Sprzeciwi³ siê u¿ywaniu
przez Józefa Reszke chamskich s³ów i obraliwych oszczerstw oraz
zachowaniu niegodnego osoby sprawuj¹cej najwy¿szy urz¹d w powiecie  po czym opuci³ salê obrad.
Nie pierwszy ju¿ raz starosta Józef Reszke mija siê z prawd¹, a na
dodatek w wypowiedziach jest niegrzeczny i arogancki. Zwykle wspomaga go w takich zachowaniach radny z Redy, tak¿e szef Platformy,
Krzysztof Krzemiñski. Zbyt czêsto s³owa wybiegaj¹ dalej ni¿ pomyli
g³owa. Propagandowa lodówka PiS z kampanii wyborczej, jest niczym przy zachowaniach szefów Platformy Obywatelskiej w powiecie i Redzie. Jak w takiej sytuacji mo¿e wygl¹daæ wspó³praca koalicyjna
PO i PiS, nie trudno odgadn¹æ.
Artur Ignacionek
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PRZEDSTAWIAMY RUMSKIE PARAFIE

PARAFIA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Krótka historia
Podstaw¹ wiedzy o dziejach
redniowiecznej Rumi jest przywilej pochodz¹cy z lat 1223/1224
wydany przez ówczesnego namiestnika Pomorza Gdañskiego 
wiêtope³ka. Na podstawie opracowania Kazimierza D¹browskiego pt. Opactwo Cystersów w
Oliwie od XII do XVI wieku
wnioskowaæ mo¿na o istnieniu
kocio³a i Parafii w Rumi za³o¿onej przez Cystersów oliwskich
prawdopodobnie w 1220 r. i nale-

ksiê¿ach diecezjalnych z dniem 1
wrzenia 1945 r. administrowali
Ksiê¿a Salezjanie. Zgromadzenie
Salezjañskie jeszcze przez pewien
czas zastanawia³o siê, czy przej¹æ w pe³ni duszpasterstwo parafialne. Bowiem praca parafialna
nie by³a najwa¿niejszym pos³annictwem Salezjanów. Ostatecznie
pismem z dnia 3 padziernika
1957 r. ksi¹dz Biskup przekaza³
Parafiê Zgromadzeniu Salezjañskiemu. Pierwszym Proboszczem
Salezjaninem zosta³ ks. Ludwik

Wnêtrze kocio³a parafialnego
¿¹cej do Diecezji W³oc³awskiej.
Wczeniej wie Rumia nale¿a³a do
parafii w Redzie. Proboszczami
w Rumi byli na przemian Cystersi oliwscy i ksiê¿a diecezjalni. Po
wojnach szwedzkich po³¹czono
parafie rumsk¹ i redzk¹ w jedn¹.
Dopiero w 1887 r. usamodzielniono ponownie probostwo w Rumi.
Najstarsz¹ budowl¹ sakraln¹
by³a kaplica wiêtego Krzy¿a.
Stary murowany koció³ pod wezwaniem Opatrznoci Bo¿ej pochodzi prawdopodobnie z 1474 r.
By³ on kilka razy odbudowywany po trawi¹cych go po¿arach, a
po ostatniej II wojnie wiatowej
uleg³ ruinie. Do dzisiaj zachowa³y
siê jedynie szcz¹tki murów, znajduj¹ce siê na starym zabytkowym
cmentarzu. Budowê obecnego kocio³a rozpoczêto w kwietniu
1913 r., a zakoñczono w czerwcu
1918 r. Okres wojenny spowodowa³ zahamowanie prac przy budowie. Konsekracji kocio³a dokona³ w dniu 19 czerwca 1921 r.
Biskup Sufragan Diecezji Che³miñskiej Jakub Klunder. Pocz¹tkowo tytu³em Parafii by³o Znalezienie Krzy¿a wiêtego. Obecny
tytu³ to Podwy¿szenia Krzy¿a
wiêtego. W kociele zabytkiem
szczególnym jest dzwon z gotyck¹ inskrypcj¹ w dialekcie niderlandzkim z 1530 r.
Na probê ówczesnego Biskupa Che³miñskiego Kazimierza
Kowalskiego parafiê pw. Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego po

Warnecki. Ka¿dy z kieruj¹cych
Parafi¹ Ksiê¿y Proboszczów, od
chwili przyjêcia jej przez Zgromadzenie, wniós³ wielki wk³ad w
rozwój tutejszej Parafii.
Od 26 czerwca 2005 r. Proboszczem tej trzynastowiecznej
Parafii  ósmym z kolei Salezjaninem, jest ks. Józef Paliwoda, który
kontynuuje rozpoczête dzie³o
swoich poprzedników w pracy
duszpasterskiej i wychowawczej.
Dzi Parafia w. Krzy¿a na tzw.
Starej Rumi prowadzona przez
Zgromadzenie Salezjañskie jest
jedn¹ z piêciu parafii rumskich.
Liczy ona ok. 9500 parafian i ok.
3100 rodzin. Parafia obejmuje 124
ulice. Na terenie parafii swój dom
zakonny i nowicjacki maj¹ Siostry
Zmartwychwstanki, a od ub. roku
przedszkole prowadz¹ Siostry
Salezjanki.
Protoko³y powizytacyjne
mocno podkrelaj¹ wiele pozytywnych przejawów sytuacji parafialnej. Ksi¹dz Biskup Zygmunt Paw³owicz w dniu 1 marca
1993 r. po przeprowadzeniu wizytacji parafii zapisa³ w protokole: Do pozytywnych przejawów sytuacji parafialnej mo¿na
zaliczyæ nastêpuj¹ce fakty:
1/ Wszystkie dzieci z rodzin katolickich s¹ ochrzczone;
2/ Pogrzeby zmar³ych maj¹ z regu³y charakter religijny;
3/ Zdecydowana wiêkszoæ par
narzeczonych zawiera ma³¿eñstwo katolickie;

4/ Parafianie s¹ w przewa¿aj¹cej
wiêkszoci ludmi otwartymi na
wartoci wiary, doceniaj¹cymi potrzeby modlitwy i udzia³u w ¿yciu Kocio³a;
5/ Wiêkszoæ rodzin kszta³tuje
swoje ¿ycie w duchu chrzecijañskim;
Wierni odnosz¹ siê z szacunkiem
i ¿yczliwoci¹ do swoich duszpasterzy;
6/ Katechizacja dzieci i m³odzie¿y odbywa siê przy licznej frekwencji;
7/ Wierni zwi¹zani z Parafi¹ wykazuj¹ du¿¹ odpowiedzialnoæ za
jej rozwój.
W rozmowie ze mn¹ obecny
Ksi¹dz Proboszcz potwierdzi³
wszystkie te opinie i podkreli³
równie¿ bardzo g³êbok¹ religijnoæ
wielu parafian, zarówno starszych, jak i m³odszych. Konkretnym przejawem Ducha Bo¿ego w
tutejszych rodzinach jest 40 wywiêconych kap³anów, zarówno
zakonnych (w tym wielu Salezjanów), jak i diecezjalnych. Z terenu obecnej Parafii pochodzi tak¿e
12 sióstr zakonnych.
Ks. Prof. Henryk Skorowski
SDB z okazji 50-lecia pracy duszpasterskiej Salezjanów w Parafii
w. Krzy¿a swój referat podsumowa³:
Parafia w. Krzy¿a w Rumi
ma swoj¹ d³ug¹ i bogat¹ historiê.
W tê bogat¹ historiê wpisuje siê
tak¿e Zgromadzenie Salezjañskie
od 50-ciu lat. I chocia¿, 50 lat to
okres niewielki w porównaniu z
ca³¹ histori¹ tutejszej Parafii, to
jednak jest to ogniwo wa¿ne. Wielka historia sk³ada siê bowiem z
ma³ych historii. Za tê ma³¹ historiê salezjañsk¹ wpisan¹ w wielk¹
historiê rumskich Parafii jestemy
jej twórcom wdziêczni i prosimy
Boga o szczególne dla nich b³ogos³awieñstwo.

Powy¿ej: Ruiny starego kocio³a
Poni¿ej: Widok kocio³a od strony starego cmentarza

Ewaryst Lewandowski
Rozk³ad Mszy wiêtych:
W niedziele: 6.30, 8.00, 9.30 (m³odzie¿), 11.00 (dzieci), 12.30 (suma), 15.00 (sakramentalna) i 18.30.
W dni powszednie: 7.00, 8.00 i 18.30.
Nabo¿eñstwa o godz. 18.00 i okolicznociowe.
Kancelaria parafialna czynna:
Wtorek i czwartek o godz. 8.30-10.30 i 17.00-18.00; roda i sobota o godz. 8.30-10.30.
Przy Parafii dzia³aj¹ ró¿ne Grupy i Stowarzyszenia:
Chór w. Cecylii, Stowarzyszenie Wspó³pracowników Salezjañskich, Ruch Domowego Kocio³a,
Akcja Katolicka, ¯ywy Ró¿aniec, Odnowa w Duchu wiêtym, Trzeci Zakon w. Franciszka,
Liturgiczna S³u¿ba O³tarza  ministranci, Oaza M³odzie¿owa / Ruch wiat³o-¯ycie/, Salezjañska
Organizacja Sportowa  SALOS, Poradnictwo Rodzinne, Kr¹g Biblijny, Grupa Charytatywna.
Wydawana jest Gazetka Parafialna.
Odpusty parafialne:
wiêto Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego  14 wrzenia
wiêto Opatrznoci Bo¿ej  II Niedziela padziernika
Adres parafii:
84-230 Rumia, ul. Kocielna 20, tel. 058 671-01-10
Poczta elektroniczna: rumia-sk@salezjanie.pl
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WALNE ZEBRANIE RUMSKIEGO ODDZIAŁU ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO

TRUDNA HISTORIA
Podczas walnego zebrania
rumskiego oddzia³u Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, które
odby³o siê w dniu 14 marca po
raz kolejny okaza³o siê jak trudna i jak skomplikowana jest historia ziemi kaszubskiej, ziemi
która przed drug¹ wojn¹ wiatow¹ stanowi³a teren przygraniczny pomiêdzy Polsk¹ a Niemcami. Gociem spotkania by³
mieszkaniec Rumi pan Benedykt Reszka, historyk amator
zajmuj¹cy siê od lat losami Kaszubów. Podczas spotkania autor promowa³ swoj¹ najnowsz¹
ksi¹¿kê Ich losy, opowiadaj¹c¹ o Borowianach (Kaszubach,
mieszkañcach rodzinnej wsi autora  Borowego M³ynu) podczas i po zakoñczeniu drugiej
wojny wiatowej. Ksi¹¿ka jest
zapisem relacji o losach osób ¿yj¹cych, ale tak¿e o poleg³ych w
wyniku dzia³añ wojennych, zamordowanych w niemieckich
obozach koncentracyjnych i w
sowieckich ³agrach. Co wa¿ne
dziêki mrówczej pracy i uporowi autora uda³o siê ca³oæ odpowiednio udokumentowaæ, a tym
samym ocaliæ od zapomnienia.
Jak okaza³o siê póniej prelekcja sta³a siê pocz¹tkiem jeszcze ciekawszej dyskusji dotycz¹cej trudnej historii tej ziemi.
Doæ tylko wspomnieæ, ¿e do
dnia dzisiejszego w dniu 27 marca
obchodzone jest uroczycie
wiêto Wyzwolenia Rumi. Corocznie ulice naszego miasta w
tym dniu s¹ dekorowane flagami narodowymi, a w wielu miejscach odbywaj¹ siê uroczyste

apele i akademie.
Czy jednak te obchody nie
s¹ fa³szowaniem najnowszej historii? Na pewno dzieñ 27 marca 1945 roku by³ dniem wyzwolenia naszego miasta spod okupacji hitlerowskiej, ale przecie¿
by³ to tak¿e moment, w którym
rozpoczê³a siê okupacja sowiecka; a jeden zbrodniczy re¿im
zosta³ zast¹piony drugim. Dla
wielu osób, a w szczególnoci
dla ¿o³nierzy AK i armii polskiej
na zachodzie marzec 1945 roku
to tak¿e pocz¹tek wieloletniej gehenny. Jak mo¿na mówiæ o wyzwoleniu, kiedy to w³anie w
marcu 1945 roku zostali aresztowani cz³onkowie Delegatury
Rz¹du Polskiego na Uchodctwie (przedstawiciele jedynego
legalnego rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej), póniej s¹dzeni i
skazami w Moskwie w s³ynnym
Procesie Szesnastu?
Nie nale¿y fa³szowaæ historii, z takiego za³o¿enia wyszli
cz³onkowie rumskiego oddzia³u
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i dlatego te¿ wystosowali specjalny apel do Burmistrza
i Rady Miasta, aby w tym dniu
zrezygnowaæ z formy dotychczasowych obchodów, a uczciæ
wy³¹cznie poleg³ych w czasie
ostatniej wojny. Niestety apel
nie spotka³ siê z pozytywnym
przyjêciem w³adz miasta.
Do apelu zrzeszeñców przy³¹cza siê tak¿e Gazeta Rumska.
W kolejnych latach zrezygnujmy w rocznicê tego wydarzenia
z eksponowania symboli pañstwowych i gloryfikowania rocz-

nicy wyzwolenia Rumi. Niech
dzieñ ten bêdzie raczej dniem
zadumy nad okrucieñstwem wojny i jej wszystkimi ofiarami. Nie
zapominajmy, ¿e ofiarami ostatniej wojny s¹ tak¿e wszyscy ci,
którzy polegli w koñcu marca
1945 roku w na terenie dzisiejszej Rumi - w tym ¿o³nierze polscy, niemieccy i sowieccy walcz¹cy po obu stronach frontu.
Niech tego dnia na ich mogi³ach
pojawi¹ siê kwiaty i niech zap³on¹ znicze.
Piotr Zaradny
Poni¿ej publikujemy pe³n¹
treæ apelu ZK-P skierowanego
do Rady Miejskiej Rumi

Autor ksi¹¿ki Benedykt Reszka w towarzystwie cz³onków
w³adz rumskiego zrzeszenia Józefa Lanca i Jerzego Hoppe

Rumia, dnia 14.03.2006 r.
Walne zebranie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddzia³ w Rumi apeluje do Rady Miejskiej
w Rumi o uznanie dnia 27 marca dniem pamiêci ofiar II wojny wiatowej
Uzasadnienie:
W toku dyskusji na kanwie ksi¹¿ki Benedykta Reszki Ich los uznano, ¿e dotychczasowe
wiêtowanie dnia 27 marca 1945 roku jako dnia wyzwolenia Rumi jest nadu¿yciem. W tym dniu
istotnie nast¹pi³o rozgromienie si³ hitlerowskich i wkroczenie Armii Czerwonej i pod jej dowództwem tak¿e Wojska Polskiego. Jednak w wietle faktów trzeba uznaæ chwil¹ przejêcia nas przez
sferê dominacji sowieckiej. Natychmiast wkroczy³o NKWD i sprzymierzony z nim aparat bezpieczeñstwa tzw. Polski lubelskiej, który zaj¹³ siê represjami, aresztowaniem i egzekucj¹ najwiêkszych patriotów, którzy walczyli z okupantem hitlerowskim. Do rangi symbolu urasta fakt, i¿ tego
dnia nast¹pi³o podstêpne aresztowanie w³adz polski podziemnej i wywiezienie ich do Moskwy,
tam¿e skazano, a grób genera³a Leopolda Okulickiego, dowódcy AK do dnia dzisiejszego nie zosta³
przez Rosjan wskazany. Wobec powy¿szej dyskusji uznano, ¿e w dniu 27 marca powinnimy
czciæ pamiêæ ofiar II wojny wiatowej poprzez uroczyste z³o¿enie kwiatów przez w³adze miasta
i stowarzyszenia na grobach poleg³ych ¿o³nierzy polskich i rosyjskich.
Przyjêto przy 54 g³osach za, 12 g³osach wstrzymuj¹cych siê i 1 g³osie przeciw.

BEZPIECZNIEJ NA DROGACH

NAJGORZEJ NA
"SZÓSTCE"
W minionym roku zgodnie z
danymi Sekcji Ruchu Drogowego
KPP w Wejherowie na rumskich
drogach by³o bezpieczniej. Odnotowano 27 wypadków drogowych, w których zginê³y 2 osoby, a 27 zosta³o rannych. W porównaniu do roku 2004 odnotowano spadek o 15 osób rannych
w wypadkach. Kolizji na drogach
by³o 305 - o 41 mniej ni¿ w roku
2004.
Najbardziej niebezpieczna jest
droga krajowa nr 6 , na której dosz³o do 10 wypadków, w których
zginê³y 2 osoby, a 10 zosta³o rannych. Na tej drodze zaistnia³o prawie 50% wszystkich kolizji w
miecie. Natomiast w miecie niebezpiecznymi ulicami by³y: D¹browskiego i Gdañska.
Przyczynami wypadków i

kolizji najczêciej by³y:
1. Nie udzielenie pierwszeñstwa
przejazdu.
2. Nie zachowanie odleg³oci.
3. Nadmierna prêdkoæ.
4. Nieprawid³owe omijanie.
5. Wina pieszego.

Policjanci Sekcji Ruchu Drogowego prosz¹ pieszych o zachowanie wszelkich rodków ostro¿noci, a kieruj¹cych o jazdê zgodn¹ z przepisami Prawa o Ruchu
Drogowym.
Krzysztof Woniak
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ZINTEGROWANY OBELISK

TRZEBA BĘDZIE POSPRZĄTAĆ
Burmistrz Rumi El¿bieta Rogala-Koñczak postanowi³a wydaæ
z bud¿etu miasta prawie 20 tysiêcy z³otych na wybudowanie
obelisku. Bêdzie to kolejny pomys³, którym zamierza najprawdopodobniej przejæ do historii
naszego miasta. Ka¿dy rumianin
stwierdzi, ¿e obelisk jest miastu
bardzo potrzebny. Budowla stanie na rondzie u zbiegu ulic Pomorskiej i D¹browskiego i bêdzie
promowaæ wspó³finansowanie ze
rodków ZPORR (Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego) modernizacji ulicy
D¹browskiego. Zmianê w bud¿ecie pani burmistrz umotywowa³a
prawnym obowi¹zkiem. Jako
gmina korzystaj¹ca z funduszy
Unii Europejskiej podobno musi
postawiæ tak¹ wizytówkê. Jest to
nieprawda, bo w Urzêdzie Marsza³kowskim przez który pieni¹dze zosta³y nam przekazane, nic
nie wiadomo o takim obowi¹zku.

Gmina korzystaj¹ca z takich pieniêdzy musi jedynie zamontowaæ
np. s³upek informacyjny lub specjaln¹ tablicê wiadcz¹c¹ o wspó³finansowaniu inwestycji  i nic
wiêcej. Inne formy jakimi mo¿e
byæ obelisk to wymys³ lokalnej
w³adzy.
Na obelisk burmistrz Rumi
wyda prawie 20 tysiêcy z³otych,
gdy na tablicê mo¿na przeznaczyæ
parokrotnie mniej, np. tysi¹c z³otych (to i tak du¿o). Zintegrowany Progam by siê umia³  chcia³oby siê powiedzieæ, ale niestety
jest to prawda. Wokó³ budowy
panuje gigantyczny ba³agan, po
paru miesi¹cach wreszcie do pracy stawili siê pracownicy. Za to
obelisk jest ju¿ w planie. Piêkne i
wspania³e wiadectwo megalomanii w³adzy.
Budowa g³ównej ulicy w Rumi
to najdro¿sza inwestycja w Rumi
i w nowoczesnej Europie. Rz¹dzi
siê jak widaæ w³asnymi prawami,

bo do niej mo¿na do³¹czyæ nawet
najbardziej niedorzeczne pomys³y. Inwestycja na ulicy D¹browskiego jeszcze siê nie zakoñczy³a
i nie wiadomo jakie koncepcje
szykuj¹ nam w³adze Rumi. Im bli¿ej kampanii wyborczej do samorz¹dów ciekawych pomys³ów
zapewne nie bêdzie brakowa³o.
Jako rumski biuletyn informacyjny mo¿emy podsun¹æ kilka
ciekawych pomys³ów, od których
w³os na g³owie ka¿dego rumianina siê zje¿y. Interesuj¹cym pomys³em bêdzie ustawienie okolicznociowej tablicy ku czci pomys³odawcy - budowniczego Tadeusza Winiewskiego, ulic w
Rumi z tzw. destruktu, czyli gruzu asfaltowego. Mo¿na j¹ zamontowaæ na najbardziej dziurawej
nawierzchni w miecie, aby mieszkañcy nie zapomnieli o swoim
zbawcy.
Mo¿na równie¿ upamiêtniæ
specjalnym s³upkiem informacyj-

nym pomys³odawcê budowy
sceny w Parku Starowiejskim (ta
sama osoba), która od pocz¹tku
wieci pustakami, zamkniêta kratami i odwrócona bokiem do publicznoci. Inwestycja za ponad
200 tysiêcy z³otych prawdopodobnie nigdy nie bêdzie s³u¿yæ
mieszkañcom miasta.
Mo¿na równie¿ upamiêtniæ

pomys³odawcê budowy przystani dla kajaków i ¿aglówek u wlotu
Zagórskiej Strugi do stawu przy
Kaszubskim Domku. W najp³ytszym miejscu rumskiej rzeki za
40 tysiêcy z³otych burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak kaza³a wybudowaæ drewniano-betonowy
podest, do którego maj¹ byæ przycumowywane wodne jednostki.
Takich i podobnych pomys³ów Oni maj¹ bez liku. To wietnie, ¿e Oni maj¹ pomys³y, tylko
¿e po tych Onych kto m¹drzejszy bêdzie musia³ kiedy posprz¹taæ.
Daniel £ukasik

Kamieñ na obelisk porzucono w rumskim lesie

SESJA RADY MIEJSKIEJ W RUMI

GOSPODARNOŚĆ O SZCZEGÓLNYM WYDANIU
Sesjê Rady Miejskiej zdominowa³y sprawy, które dla przeciêtnego rumianina s¹ bardzo proste do rozwi¹zania. Niestety burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak
nie potrafi sobie z tym poradziæ
ju¿ kolejny rok. Prawie godzinê
rozprawia³a na temat nieczysto-

prawdy nie potrafi³ odkryæ. Dyskusjê nad tematem podsumowa³a
burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak stwierdzaj¹c, ¿e nie ma pomys³u na rozwi¹zanie problemu.
Doradzamy: trzeba zabraæ siê do
roboty a problem powinno rozwi¹zaæ miejskie przedsiêbiorstwo

Jak zwykle sesji towarzyszy³o spore zainteresowanie
ci pozostawianych przez nasze
czworonogi. Wtórowali jej radni
z Gospodarnoci, którzy nad takim problemem mog¹ rozprawiaæ przez ca³¹ sesjê. Nikt z zacnych i gospodarnych radnych
nie wpad³ jednak na pomys³, ¿e
zwierzêce kupki nale¿y po prostu sprz¹taæ. Nawet przewodnicz¹cy RM Józef Chmielewski,
który sam ma psa i wypuszcza
go na spacer na ³¹czkê, tak prostej

zajmuj¹ce siê sprz¹taniem  dysponuje sprzêtem i ludmi (lepiej
kupiæ profesjonalny sprzêt do zbierania odchodów ni¿ wydawaæ pieni¹dze na propagandowe bzdury). Za posiadanie psa miasto
pobiera op³aty wiêc powinno wywi¹zywaæ siê z obowi¹zku utrzymywania porz¹dku.
Je¿eli chodzi o propagandowe bzdury, to w tej sprawie
wypowiedzieli siê radni Samo-

rz¹dnej Rumi. Chodzi³o o 19.900
z³otych jakie wyda burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak na postawienie obelisku ku czci Unii Europejskiej. Oczywicie radni Gospodarnoci znani z gospodarnego podejcia do zarz¹dzania i finansów - przy poparciu SLD, bez
sprzeciwu zaakceptowali ten pomys³, twierdz¹c ¿e Rumia bêdzie
pierwszym miastem w Polsce
promuj¹cym w tak szczególny
sposób Uniê. Rzeczywicie bêdziemy pierwsi w historii Europy, stawiaj¹c pomnik a nie tablicê
pami¹tkow¹ o wymiarach 70x90
cm, tak jak tego wymaga Unia Europejska.
- Nale¿y zrobiæ tyle ile trzeba.
Platforma Obywatelska popiera
przynale¿noæ do Unii, lecz Uniê
mo¿na uhonorowaæ w skromny i
widoczny sposób i na pewno Unia
siê nie obrazi. Zaoszczêdzone
pieni¹dze nale¿y przeznaczyæ na
do¿ywianie w szko³ach  wyjani³ radny Jaros³aw Muszyñski.
Burmistrz siê z tym nie zgadza, bo w Rumi nie ma g³odnych
dzieci, a je¿eli takie potrzeby s¹
w miecie to pieni¹dze mog¹ dawaæ sponsorzy. Radny Roman
Knop zaapelowa³, aby nie omieszaæ miasta na zewn¹trz.
Drodzy pacjenci NZOZ przy
ul. Derdowskiego, burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak nie zlikwiduje wielkiej ka³u¿y wody przed

rumskim ambulatorium oraz dziur,
dopóki starosta Józef Reszke nie
przeka¿e prawnie gruntu przed
ambulatorium, który jest w³asnoci¹ Skarbu Pañstwa. Pani burmistrz nie wie kiedy to mo¿e nast¹piæ. Doradzamy: nie nale¿y siê
baæ i zadzwoniæ pod nr telefonu
058/572-94-01 i zapytaæ siê starosty o tê sprawê, a mo¿e nawet
poprosiæ o szybkie za³atwienie
sprawy.
Radny Jaros³aw Muszyñski
przedstawi³ propozycjê utworzenia w Rumi muzeum z prawdzi-

wego zdarzenia.
- Powinno byæ to szczególne
miejsce gdzie gromadzone bêd¹ i
prezentowane historyczne materia³y i pami¹tkowe przedmioty,
wiadcz¹ce o d³ugiej historii miasta, zwi¹zkach z Pomorzem i Polsk¹. Muzeum miasta powinno
otrzymaæ reprezentacyjne miejsce
i byæ prowadzone przez profesjonalistów, którzy historiê miasta poznali bardziej ni z kart ksi¹¿ek  stwierdzi³ radny Jaros³aw
Muszyñski
Grzegorz Partyka

PŁONĄ ŁĄKI

Bezmylnoæ ludzi nie zna granic - na zdjêciu po¿ar
rumskiej ³¹ki który wybuch³ w poniedzia³ek 3 kwietnia
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RUMSKA POLICJA W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ

CZY NIELETNI SĄ BEZKARNI?

Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Policji Rumia
Komisarz Mieczys³aw Dybikowski
Dzia³ania rumskich policjantów w zwalczaniu przestêpczoci i demoralizacji nieletnich.
W 2005 r. przeprowadzono
51 postêpowañ w sprawach nieletnich (w 2004 r.- 49) przeciwko 69 nieletnim, którzy pope³nili 205 czynów karalnych.
rednia wieku ma³oletnich
przestêpców waha³a siê w granicach 13-16 lat, - ch³opcy (84%)
jak i dziewczêta(16%).
Wed³ug kategorii przestêpstw
udzia³ w nich nieletnich kszta³towa³ siê nastêpuj¹co:
- w kategorii kradzie¿y mienia stwierdzono 12 czynów
(2004 r  21), które pope³ni³o 17
nieletnich (2004 r  19);
- kategorii kradzie¿y z w³amaniem stwierdzono 2 czyny
(2004 r  3), które pope³ni³o 2
nieletnich (2004 r  6);
- w kategorii rozbojów i wymuszeñ rozbójniczych stwierdzono 9 czynów (2004r  96),
które pope³ni³o 10 nieletnich
(2004 r  12);
- w kategorii uszkodzeñ cia³a
stwierdzono 14 czynów (2004 r
 4), które pope³ni³o 8 nieletnich
(2004 r  3);
- w kategorii przestêpstw
narkotykowych stwierdzono 2
czyny (2004 r  5), które pope³ni³o 2 nieletnich (2004 r  5);
- w kategorii bójek i pobiæ
stwierdzono 5 czynów (2004 r 

2), które pope³ni³o 8 nieletnich
(2004 r  4);
- w kategorii innych przestêpstw stwierdzono 10 czynów
(2004 r  12), które pope³ni³o 11
nieletnich (2004 r  13);
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ ogólnie w 2005 r nieletni
dopucili siê pope³nienia przestêpstw o charakterze kryminalnym w iloci 170 czynów (2004
r  154), które pope³ni³o 66
sprawców (2004 r  65). Ogólna
iloæ przestêpstw w 2005 roku
pope³nionych przez nieletnich to
205 czynów (2004 r  183), które pope³nione zosta³y przez 69
nieletnich (2004 r  68). Znaczny odsetek czynów karalnych w
ogólnej liczbie stwierdzonych
przestêpstw, w kategoriach zwi¹zanych z u¿yciem przemocy
(np. rozbój, wymuszenie rozbójnicze, kradzie¿ rozbójnicza,
uszczerbek na zdrowiu, bójka,
pobicie) wskazuje na to, i¿ obecnie m³odzi ludzie s¹ zdolni do
pope³niania najpowa¿niejszych
czynów.
Przeprowadzono tak¿e 20
(2004 r.  20) postêpowañ przeciwko 25 nieletnim w sprawach
o wykroczenia, którzy pope³nili
czyny karalne z art. 51 par.1
K.W, 119 par.1,2,4 K.W. oraz
124 K.W.
W 2005 r nieletni pope³nili 1
czyn dzia³aj¹c pod wp³ywem al-

koholu tj.(art. 178 par.2 kk)
Policjanci przeprowadzili 10
spotkañ z rodzicami. Równoczenie w obecnoci rodziców przeprowadzono indywidualne rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z ma³oletnimi wykazuj¹cymi symptomy demoralizacji
- 147. Skierowano 11 wyst¹pieñ
do instytucji pomocowych w
sprawach nieletnich, 27 do szkó³
oraz 19 wniosków do S¹du Rejonowego Wydzia³u III Rodzinny i Nieletnich w Wejherowie w
sprawach opiekuñczych oraz 51
z wnioskiem o podjêcie czynnoci w celu zapobie¿enia demoralizacji nieletnich.
Niepokoj¹cym faktem jest
dalszy wzrost liczby nieletnich
sprawców czynów karalnych w
wieku gimnazjalnym, ale równie¿
wród dzieci poni¿ej 13 roku
¿ycia. A¿ 15 nieletnich poni¿ej
13 roku ¿ycia pope³ni³o czyny
karalne, w wiêkszoci z art. 288
par.1, 157 par. 280, 279 par. 1 i
innych.
Zdecydowan¹ wiêkszoæ
czynów karalnych nieletni dokonali dzia³aj¹c indywidualnie, ale
fakt dokonywania przestêpstw
przy wspó³udziale innych osób
nieletnich, lub doros³ych wiadczy o poczuciu bezkarnoci w
grupie, w której wiadomoæ
poniesienia konsekwencji za
swoje postêpowanie oraz odpowiedzialnoæ za czyny rozk³ada
siê na wiêksz¹ iloæ osób. W odniesieniu do grupowego dzia³ania nieletnich sprawców czynów
karalnych trzeba zaznaczyæ, ¿e
formowanie takiej grupy nastêpuje w jednym rodowisku: s¹siedzkie znajomoci w miejscu zamieszkania, patologia w rodzinie,
wspólne spêdzanie czasu wolnego.
Komisariat Policji w Rumi w
ramach dzia³alnoci profilaktyczno edukacyjnej realizuje szereg
programów skierowanych do
dzieci i m³odzie¿y np.:
Czy Pies Musi gryæ ?- skierowany do grup przedszkolnych
oraz dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Program maj¹cy na celu
zminimalizowanie skutków agresywnego zachowania psów w

stosunku do dzieci, wyrobienia
nawyków oraz zachowañ u najm³odszych obejmuj¹ce swym
zakresem g³ównie dzieci z przedszkoli oraz klas O
Bezpieczna droga do Szko³yobjête klasy 0 dotycz¹cy podniesienia poziomu wiedzy i wiadomoci najm³odszych u¿ytkowników dróg oraz zmniejszenie liczby zdarzeñ z udzia³em
najm³odszych dzieci otrzyma³y
podrêczniki oraz odblaski- zrealizowany w klasach SP nr 6, w
SP nr 1, SP nr 10. W ramach tego
programu funkcjonariusze rewiru dzielnicowych w godzinach
rannych pe³nia s³u¿by przy
przejciach dla pieszych w okolicy szkó³, aby u³atwiaæ dzieciom
przejcie do szko³y.
Bezpieczeñstwo na obszarach
kolejowych- program ten realizowano w I pó³roczu 2005 r. przy
udziale funkcjonariuszy SOK w
klasach 6 szkó³ podstawowych.
Program ten mia³ na celu uwiadomienie zagro¿eñ oraz niebezpieczeñstw na orzasze kolejowym, zapoznanie dzieci z obowi¹zuj¹cymi przepisami oraz
kszta³towanie postaw wp³ywaj¹cych na bezpieczeñstwo w
trakcie podró¿y.
Trzy razy minus- program
realizowany w Szko³ach Podstawowych, Gimnazjach oraz Szko³ach Ponadgimnazjalnych, polegaj¹cy m.in. na odnotowywaniu
z³ych zachowañ nieletnich- przejawy demoralizacji oraz ujawnianie czynów karalnych przez nieletnich. W przypadku ujawnienia trzech takich przypadków
Szko³a kieruje pismo do Policji.
Ponadto w ramach tego programu odbywaj¹ siê cykliczne spotkania z pedagogami i rodzicami
oraz uczniami szkó³ maj¹ce na
celu uwiadamiani odpowiedzialnoci prawnej, ograniczanie zjawisk patologicznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy wiktymologicznej.
W tym roku w formie cyklicznych spotkañ w ramach programu Trzy razy Minus po³o¿ono szczególny nacisk na problematykê dotycz¹c¹ zjawiska narkomanii.

Ponadto w ramach programu
Rumia Bezpieczne Miasto realizowane s¹ nastêpuj¹ce zagadnienia obejmuj¹ce swoim zakresem
ca³¹ spo³ecznoæ lokaln¹, s¹ to
m.in.
- Program Legalna Komórkaumo¿liwiaj¹cy szybka identyfikacjê telefonu komórkowego
- Program Stop 24- maj¹cy na
celu ograniczenie kradzie¿y samochodów oraz przestêpczoci
samochodowej
- Profilaktyka antyterrorystyczna- obejmuj¹ca w swym
zakresie aktualnie mo¿liwe zagro¿enia terrorystyczne, procedury postêpowania w przypadku wyst¹pienia takich zagro¿eñ
oraz szeroko pojêtej profilaktyki
- Ja tu zagl¹dam- program
umo¿liwiaj¹cy szybki kontakt
mieszkañców Rumi z funkcjonariuszami rewiru dzielnicowych
KP Rumia maj¹cy wp³yn¹æ m.in.
na ograniczenie zjawisk przestêpczoci oraz innych negatywnych zjawisk spo³ecznych.
Podejmowano we wspó³dzia³aniu ze szko³ami dzia³ania profilaktyczne i edukacyjne ukierunkowane na dzieci i m³odzie¿ pod
k¹tem ograniczania ujemnych
zjawisk, unikania zagro¿eñ i propagowania po¿¹danych wzorców zachowañ (odby³y siê 102
spotkania).
Naczelnik Sekcji Prewencji
KP Rumia Komisarz
Mieczys³aw Dybikowski
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WSPOMINAJĄC JANA PAWŁA II

NASZ PAPIEŻ
W naszej pamiêci nasz Wielki Rodak papie¿ Jan Pawe³ II utkwi³ bardzo g³êboko. Min¹³ dok³adnie rok od dnia Jego
Odejcia do Domu Pana, a mimo to chcemy o Nim mówiæ, wspominaæ Go i s³uchaæ Jego s³ów. Wielu z nas dopiero
po mierci Ojca wiêtego uwiadomi³o sobie jak wa¿n¹ postaci¹ by³ dla wiata, Polski i ka¿dej polskiej rodziny.
Aby upamiêtniæ Jego ziemsk¹ pielgrzymkê, po roku spotkalimy siê w ró¿nych miejscach Rumi. W kocio³ach
odprawiane by³y specjalne msze wiête w intencji szybkiej beatyfikacji Jana Paw³a II, przygotowano specjalne
inscenizacje i koncerty. Do janowskiego kocio³a przyjecha³a kapela góralska i chór z Wejherowa. Przy krzy¿u na
rondzie Jana Paw³a II o godz. 21.37 zgromadzili siê mieszkañcy Rumi, aby zapaliæ wieczki, modliæ siê i w ciszy
wpatrywaæ w wystawiony portret Wielkiego Pielgrzyma. W godzinê mierci Jana Paw³a II odezwa³y siê dzwony w
kocio³ach i syreny w rumskiej stra¿nicy Stra¿y Po¿arnej, a w licznych oknach zap³onê³y znicze.
To dobrze, ¿e pamiêtamy. I dobrze, ¿e za rok spotkamy siê znowu 2 kwietnia o godz. 21.37 w kolejn¹ rocznicê
mierci najwiêkszego z Polaków, Jana Paw³a II Wielkiego. Ale pamiêtajmy o naszym papie¿u, nie tylko od wiêta,
wracaj¹c do jego s³ów i do tego co chcia³ nam przekazaæ.

Specjalne msze wiête w intencji
szybkiej beatyfikacji Jana Paw³a II
odby³y siê we wszystkich rumskich
kocio³ach. W ca³ym miecie wierni
oddali ho³d zmar³emu papie¿owi
uczestnicz¹c w specjalnych spotkaniach modlitewnych, nocnych
czuwaniach, koncertach i marszach.

W kociele pod wezwaniem wiêtego Jana z Kêt w Rumi
Janowo odby³ siê uroczysty koncert pamiêci Jana Paw³a II
pod tytu³em Kaszubi i górale Ojcu wiêtemu w którym
wyst¹pili chór Cantores Veiherovienses z Wejherowa oraz
góralska kapela Turnioki ze Skoczowa

W kociele pod
wezwaniem Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego w Starej Rumi po
modlitewnym czuwaniu zebrani w milczeniu przeszli procesyjnie z zapalonymi
wiecami do krzy¿a
papieskiego zlokalizowanego na rondzie
Jana Paw³a II. Pod
krzy¿em z³o¿one
zosta³y kwiaty i znicze,
a m³odzie¿ rozpoczê³a
rozwa¿ania powiêcone nauczaniu papie¿a
Jana Paw³a II.

W kociele pod wezwaniem Najwiêtszej Marii
Panny Wspomo¿enia
Wiernych odby³ siê
koncert rumskiego
chóru Lira, a m³odzie¿ z
Salezjañskiego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego
zaprezentowa³a spektakl s³owno-muzyczny
powiêcony Ojcu
wiêtemu. Podczas
spektaklu m³odzie¿
u³o¿y³a serce ze zniczy
symbolizuj¹ce szczególn¹ wiê m³odych ludzi z
Janem Paw³em II.
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TESTAMENT JANA PAWŁA II
CZŁOWIEK NIE JEST TYLKO SPRAWCĄ SWOICH CZYNÓW,
ALE PRZEZ TE CZYNY JEST ZARAZEM W JAKIŚ SPOSÓB „TWÓRCĄ SIEBIE SAMEGO”.
JAN PAWEŁ II
Nigdy nie jest tak, ¿eby cz³owiek, czyni¹c dobrze drugiemu, tylko sam by³ dobroczyñc¹.
Jest równoczenie obdarowywany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z mi³oci¹.
(P³ock, 8 wrzenia 1991)
Nie lêkajcie siê! Otwórzcie, otwórzcie na ocie¿ drzwi Chrystusowi!
Otwórzcie drzwi Jego zbawczej w³adzy, otwórzcie jej granice pañstw, systemy ekonomiczne i polityczne,
szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju.
Nie lêkajcie siê! Chrystus wie, co kryje siê we wnêtrzu cz³owieka.
Jedynie On to wie!
Dzi cz³owiek tak czêsto nie wie, co nosi w sobie, w g³êbi swej duszy, swego serca.
Jak czêsto jest niepewny sensu swego ¿ycia na tej ziemi.
Ogarnia go zw¹tpienie, które przeradza siê w rozpacz.
(Watykan, Plac w. Piotra, 22 padziernika 1978)
Po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej ods³oni³ siê inny mur, niewidzialny, który nadal
dzieli nasz kontynent - mur, który przebiega przez ludzkie serca. Jest on zbudowany z lêku i agresji, z braku
zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu, kolorze skóry, przekonaniach religijnych, z egoizmu politycznego i
gospodarczego oraz z os³abienia wra¿liwoci na wartoæ ¿ycia ludzkiego i godnoæ ka¿dego cz³owieka. Nawet
niew¹tpliwe osi¹gniêcia ostatniego okresu na polu gospodarczym, politycznym i spo³ecznym nie przes³aniaj¹
istnienia tego muru. Jego cieñ k³adzie siê na ca³ej Europie.
(Gniezno, 3 czerwca 1997)
Za wojnê s¹ odpowiedzialni nie tylko ci, którzy j¹ bezporednio wywo³uj¹,
ale równie¿ ci, którzy nie czyni¹ wszystkiego co le¿y w ich mocy, aby jej przeszkodziæ.
(Owiêcim, 7 czerwca 1979)
Przebaczenie jest mocne moc¹ mi³oci. Przebaczenie nie jest s³aboci¹.
Przebaczaæ nie oznacza rezygnowaæ z prawdy i sprawiedliwoci.
Oznacza zmierzaæ do prawdy i sprawiedliwoci drog¹ Ewangelii.
(Jasna Góra, 19 czerwca 1983)

Wieczorne modlitewne czuwanie w kociele
Podwy¿szenia Krzyza wiêtego w Starej Rumi
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I TY MOŻESZ POMÓC POTRZEBUJĄCYM

TWÓJ JEDEN PROCENT

Podopieczni Stowarzyszenia Spo³ecznoci Lokalnej
Pomoc Osobom Niepe³nosprawnym - Duet podczas
wystêpu
Drodzy Czytelnicy Gazety
Rumskiej, po raz kolejny tak¿e i
w tym roku mo¿emy sami zdecydowaæ komu przekazaæ jeden
procent naszego podatku dochodowego (zgodnie z artyku³em nr
27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Co
wa¿ne przekazuj¹c 1% podatku
dochodowego na rzecz organizacji po¿ytku publicznego nie
zwiêkszamy wysokoci swojego podatku, a tylko decydujemy
przez kogo kwota ta ma zostaæ
wykorzystana. Nie b¹dmy wiêc
obojêtni na potrzeby innych i
skorzystajmy z tej mo¿liwoci.
Nasza pomoc tak¿e i ta materialna jest bardzo potrzebna.
Komu mo¿emy pomóc:
na licie instytucji znajduj¹
siê instytucje po¿ytku publicznego dzia³aj¹ce w skali ca³ego kraju np. Caritas Polska, Polska
Akcja Humanitarna i Polski Czerwony Krzy¿, ale tak¿e mniejsze
organizacje dzia³aj¹ce wy³¹cznie
na rzecz spo³ecznoci lokalnych.
Pomóc mo¿emy wiêc tak¿e rozmaitym organizacjom dzia³aj¹cym na terenie naszego miasta,
wród których znajduj¹ siê:
- organizacje nios¹ce pomoc
osobom niepe³nosprawnym np.

Stowarzyszenie Spo³ecznoci
Lokalnej Pomoc Osobom Niepe³nosprawnym - Duet, Stowarzyszenie Osób Niepe³nosprawnych Têcza i Polski Zwi¹zek
Inwalidów,
- instytucje zajmuj¹ce siê szeroko pojêtym wychowaniem
m³odzie¿y np. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Hufiec Rumia i
Salezjañskie Stowarzyszenie
Wychowania M³odzie¿y,
- instytucje dzia³aj¹ce na
rzecz wspólnoty lokalnej np.
Stowarzyszenie Rumian i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
oddzia³ w Rumi,
- kluby sportowe  Orkan
Rumia i Towarzystwo Przyjació³
Siatkówki (TPS) Rumia,
- inne np. Stowarzyszenie
Mi³oników Pojazdów Zabytkowych.
Co nale¿y zrobiæ, aby skorzystaæ z odpisu 1% podatku
dochodowego za 2005 rok:
1/ zorientowaæ siê, które organizacje posiadaj¹ status organizacji po¿ytku publicznego
Lista organizacji po¿ytku
publicznego dostêpna jest na
stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwoci: http://
www.ms.gov.pl pod has³em Kra-

jowy Rejestr S¹dowy, albo bezporednio pod adresem: http://
opp.ms.gov.pl. Pe³ne informacje
o organizacjach po¿ytku publicznego, w tym tak¿e numery
kont znaleæ mo¿na na stronie:
h t t p : / / w w w. b a z a . p o z y tek.ngo.pl.
2/ z listy organizacji organizacji po¿ytku publicznego wybieramy t¹ organizacjê (te organizacje) któr¹ zamierzamy wesprzeæ.
3/ wp³acamy na rzecz wybranej organizacji (wybranych organizacji) pieni¹dze
Po dokonaniu wyboru, podatnik musi zidentyfikowaæ numer
konta organizacji i dokonaæ wp³aty na to konto wy³¹cznie za porednictwem banku lub poczty.
Kwota, któr¹ wp³aca podatnik
jest dowolna, jednak bêdzie on
móg³ z niej (w zeznaniu rocznym) odliczyæ jedynie kwotê do
wysokoci 1% nale¿nego podatku.
Je¿eli podatnik chce wp³aciæ
kwotê dok³adnie odpowiadaj¹c¹
1% nale¿nego podatku, to oczywicie powinien najpierw obliczyæ nale¿ny za dany rok podatek, obliczyæ jeden procent podatku i tê kwotê wp³aciæ na konto wybranych organizacji.
Najlepiej jeli w tytule wp³aty podatnik wpisze wp³ata 1%
podatku na rzecz organizacji po¿ytku publicznego
4/ Odliczamy kwotê odpowiadaj¹c¹ 1% podatku w zeznaniu rocznym
Wype³niaj¹c zeznanie roczne
(PIT) podatnik w czêci Obliczenia zobowi¹zania podatkowego, w rubryce Kwota 1%
zmniejszenia z tytu³u wp³aty na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego (np. w PIT-36 to pozycja 179, a w PIT-37 pozycja
111) wpisuje kwotê dokonanej
wp³aty, nie wiêksz¹ jednak ni¿
odpowiednik 1% nale¿nego podatku (czyli kwoty z pozycji 178
w PIT-36 i pozycji 110 w PIT37). Nale¿y pamiêtaæ, aby wpisywan¹ kwotê zaokr¹gliæ do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³.
Oznacza to, ¿e w konsekwencji podatnik pomniejsza nale¿ny
podatek i w zale¿noci od sytuacji, je¿eli w pozycji 190 (PIT36) lub 115 (PIT-37) wychodzi
nadp³ata, to urz¹d skarbowy dolicza do niej kwotê 1%-ta, je¿eli
np. niedop³ata (pozycja 114 w
PIT-37 i pozycja 189 w PIT-36),
to podatnik pomniejsza j¹ o kwotê 1%.
Piotr Zaradny

Ze swojej strony zachêcamy Pañstwa do wsparcia dzia³alnoci
Stowarzyszenia Spo³ecznoci Lokalnej Pomoc Osobom Niepe³nosprawnym - Duet, które to wspieramy aktywnie od pocz¹tku
wydawania pisma. Stowarzyszenie dzia³a od 2002 roku, kontynuuj¹c dzia³alnoæ Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upoledzeniem Umys³owym Ko³o w Rumi, które dzia³a³o od 1995
roku. Duet obejmuje opiek¹ dzieci i m³odzie¿ w wieku od 2 do
21 lat z ró¿nymi deficytami miêdzy innymi z dzieciêcym pora¿eniem mózgowym, zespó³em Downa, autyzmem, ADHD oraz dzieciêc¹ odmian¹ schzofreni. Dzia³alnoæ stowarzyszenia polega na
organizowaniu kompleksowej pomocy dla osób niepe³nosprawnych intelektualnie i fizycznie. Cele te osi¹gane s¹ poprzez prowadzenie terapii rehabilitacyjnej w tym tak¿e hipoterapii i terapii
psychologicznej, ale równie¿ poprzez prowadzenie warsztatów
teatralnych i popo³udniowych zajêæ wietlicowych. Rokrocznie
w okresie poprzedzaj¹cym wiêta Bo¿ego Narodzenia organizowana jest aukcja charytatywna z której ca³kowity dochód przekazywany jest na dzia³alnoæ stowarzyszenia. Wiêcej informacji o
dzia³alnoci stowarzyszenia mo¿na znaleæ na stronie internetowej duet.rumia.pl.
Poni¿ej podajemy numer konta bankowego stowarzyszenia na
który nale¿y dokonywaæ wp³at:
Stowarzyszenie Spo³ecznoci Lokalnej
Pomoc Osobom Niepe³nosprawnym - Duet
84-230 Rumia, ul. Grunwaldzka 57
Bank: Bank Spóldzielczy Rumia
Nr konta: 68 8351 0003 0012 3246 2000 0010
Na dowodzie wp³aty prosimy o wpisanie: wp³ata 1% podatku na
rzecz organizacji po¿ytku publicznego

PLATFORMA
OBYWATELSKA
ZAPRASZA
Nowy zarz¹d ko³a Platformy Obywatelskiej w Rumi zaprasza
sympatyków Platformy, mieszkañców Rumi na spotkania z cz³onkami zarz¹du. Co tydzieñ w ka¿dy czwartek od godz. 18 do 20 w
Miejskim Domu Kultury w Rumi przy ul. Mickiewicza 19, bêdzie siê mo¿na spotkaæ i porozmawiaæ o ró¿nych sprawach z przedstawicielami rumskiej Platformy Obywatelskiej oraz cz³onkami zarz¹du rumskiego ko³a PO.
Dla lepszego kontaktu z mieszkañcami naszego miasta oraz sympatykami PO, uruchomilimy specjalny telefon kontaktowy, na który mo¿na dzwoniæ codziennie w godzinach od 14 do 18 i przekazywaæ ró¿norodne spostrze¿enia oraz uwagi dotycz¹ce naszego miasta
i powiatu. Nr telefonu: 505-830-273. ZAPRASZAMY

Nowy Zarz¹d Platformy Obywatelskiej
Stoj¹ od lewej: Marian P³ocki, Jaros³aw Muszyñski, Danuta
Majchrowicz, Eugeniusz Zwara, Jan Domañski, Mieczys³aw
Grzenia, Janusz Wolañski, Dariusz Kuczmarski, Piotr K³osin,
Andrzej £oboz, Alina Bolek, Krzysztof Lisiak.
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ZAGÓRSKA STRUGA

NIE UCISZAĆ PIEŚNI RZEKI

Rafa³ S³owikowski
Niedawno, jak co roku, z nastaniem silnych, d³ugo utrzymuj¹cych siê mrozów zrobi³o siê
znów g³ono na temat Zagórskiej
Strugi. Rzeczka ta przez wiêkszoæ roku niemia³o przemyka
przez nasze miasto i ma³o kto
próbuje zastanowiæ siê nad jej
zwyczajami, a czasem kaprysami. Czasem kto przystanie na
mostku, rzuci suchy chleb kaczkom b¹d zgasi wrzuconego w
nurt papierosa. Ju¿ nikt nie pamiêta dni, kiedy struga p³ynê³a
kilkukrotnie szerszym korytem,
nie maj¹c na swej drodze ¿adnych
przeszkód poza zwalonymi
drzewami. Jej nurt zamieszkiwa³y niezliczone iloci pstr¹gów,
okresowym gociem od zawsze
by³y ogromne ³ososie. Podobnie
jak dzi rzeka toczy³a swe wody
z Jeziora Marchowo i rosn¹c
wraz z ka¿dym przyjmowanym
strumieniem, wysiêkiem wodnym przecina³a siê malowniczym prze³omem przez las. Po
wielu kilometrach wyp³ywa³a z
cienia drzew, pod¹¿aj¹c dalej
meandrami wród ³¹k ku bezkresnym trzcinowiskom nad Zatok¹ Puck¹.
I tak jest mniej wiêcej dzi.
Mniej wiêcej... Stosunkowo niedawno nad jej brzegami pojawi³
siê cz³owiek i jak to zwykle
bywa szybko zapragn¹³ ujarzmiæ
si³y drzemi¹ce w p³yn¹cej wodzie. Ró¿nica wysokoci, na której Zagórzanka zaczyna swój
bieg do poziomu morza wynosi
153 m, co przy 27 kilometrach
rzeki sprawia ¿e spadek jest imponuj¹cy. Dlatego te¿ rzeka ju¿
w XIII w. zosta³a ukszta³towana
przez cz³owieka i przystosowana do jego potrzeb. Zbudowano
czternacie luz, którymi sp³awiano drewno z okolic Koleczkowa do tartaku w Starej Pile.
Ju¿ wtedy kwany odczyn kory
i pni drzew, szczególnie buków
nie wp³ywa³ pozytywnie na
ryby, nie mówi¹c ju¿ o zniszczeniu g³ównych ¿wirowych tarlisk

ryb ³ososiowatych w górnym
biegu rzeki. Poni¿ej jak grzyby
po deszczu powstawa³y m³yny,
kunie, tartaki, z czasem elektrownie i inne zak³ady wodne.
Cz³owiek, nie licz¹c siê z konsekwencjami zak³óca³ naturalny
rytm rzeki bez opamiêtania piêtrz¹c i grodz¹c jej koryto. Dla
rozwijaj¹cego siê miasta by³o to
dum¹ i czym godnym pochwa³y. Spuszczanie do rzeki cieków
by³o czym normalnym i nikt,
nie zwraca³ na to wiêkszej uwagi. Niestety wiele z ujæ zanieczyszczeñ znaleæ mo¿na do
dzi, np. na Zagórzu i w Starej
Rumi, które a¿ prosz¹ siê o wnikliw¹ kontrolê brzegów p³yn¹cej tamtêdy Zagórskiej Strugi.
Na prze³omie lat 60-tych i 70tych zak³ady garbarni kilkakrotnie zatruwa³y rzekê. wiadkowie
tamtych zdarzeñ opowiadaj¹ o
powozach konnych, które jedzi³y wówczas wzd³u¿ brzegów
wype³nione pstr¹gami i ³ososiami. Ryby, z braku tlenu mia³y
ponoæ wyskakiwaæ na brzeg, a
korytem p³ynê³a mierdz¹ca, zielona ciecz. Od tamtego czasu ichtiofauna rzeki ju¿ nigdy nie wróci³a do swej wietnoci.
Ostatnimi laty, prywatni inwestorzy na budowanie posiad³oci szczególnie upodobali sobie fragment Rumi poni¿ej tzw.
piekie³ka. Nie ma siê co dziwiæ, s¹ to tereny szczególnie urokliwe, a ceny dzia³ek osi¹gaj¹ rekordowe wysokoci. Niestety
nierozerwalnie ³¹czy siê to z osuszaniem gruntów, co sprawia zanikanie strumyków zasilaj¹cych
rumsk¹ Strugê. Z roku na rok niesie ona coraz mniej wody, latem
w niektórych miejscach znikaj¹c
prawie z oczu.
Wiele lat temu fachowcy od
melioracji, zgodnie z wiedz¹ któr¹ nasi¹kli w czasach kwitn¹cej
komuny, uregulowali d³ugie odcinki rzeki w myl zasady szybszego sp³ywu wód. I tak betonowe p³yty w korycie Strugi
miêdzy ulicami D¹browskiego i
Abrahama strasz¹ do dzi, podobnie jak wielokilometrowy
odcinek opalikowanej zmienionej
w kana³ rzeki poni¿ej Rumi. Regulacja strugi mia³a zapobiec
ewentualnym powodziom. W
rzeczywistoci fragmenty rzeki,
które s¹ równe i wymodelowane
rêk¹ cz³owieka sprawiaj¹ zim¹
najwiêcej k³opotu. Woda nie ma
mo¿liwoci wsi¹kaæ w korzenie
drzew i wype³niaæ nierównoci
brzegu. Wystarczy niewielki zator lodowy a rzeka niekontrolowanie ronie i wylewa siê poza

koryto, co w po³¹czeniu z chybionymi decyzjami mo¿e doprowadziæ do katastrofalnych skutków. Tej zimy mielimy okazjê
podziwiaæ seriê niefortunnych
zdarzeñ, kiedy to po b³êdnej decyzji zastêpcy burmistrza Rumi
- Tadeusza Winiewskiego, nakazuj¹cego spuszczenie wody w
stawie ko³o Dworku pod Lipami, pokrywa lodowa zalegaj¹ca
na zbiorniku uleg³a za³amaniu i
tym samym powsta³ gigantyczny lodowy czop, który nie pozwoli³ na dalszy, swobodny

Piêkno Zagórskiej Strugi

sp³yw rzeki. Ciê¿ki zmotoryzowany sprzêt w dzieñ i w nocy
musia³ udra¿niaæ rzekê. Zalane
dzia³ki, podmyte domy i ogrodzenia, miasto nara¿one na dodatkowe koszty, nerwy mieszkañców. To jedna strona medalu,
a druga? Zamulona rzeka poni¿ej stawu, zasypane tarliska ryb
³ososiowatych, eliminuj¹ce jeden
rocznik tych szlachetnych ryb.
Do tego ciche zapowiadanie
przysz³ej regulacji rzeki w dobie
renaturyzacji i przywracania rzekom w krajach wysoce rozwiniê-

tych naturalnego wygl¹du w³anie z uwagi na dzia³ania antypowodziowe!
Nie zgadzajmy siê na powrót
do dawnych obyczajów, dawnej,
radzieckiej szko³y melioracji.
Kiedy na wiecie odstêpuje siê
od tego typu dzia³añ, dlaczego w
naszym miecie maj¹ wci¹¿ straszyæ demony przesz³oci? Nie
pozwólmy zmieniæ naszej Zagórskiej Strugi w leniwy kana³ i
uciszenie jej szumi¹cego piewu.
Rafa³ S³owikowski
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JAK SPOKOJNIE DOJECHAĆ DO CELU?
Co robiæ, gdy nie mamy w
poci¹gu wa¿nego biletu?
W poprzednim wydaniu Gazety Rumskiej opisa³em, jacy
przewonicy kolejowi prowadz¹
w woj. pomorskim publiczny
transport pasa¿erski oraz jak rozpoznaæ, czy dany poci¹g jest uruchamiany przez tego czy te¿ innego przewonika. Dzi zatem
krótko tylko przypomnê, ¿e poci¹gi mog¹ byæ uruchamiane przez:
1) PKP SKM w Trójmiecie sp. z o.o.;
2) 2) PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.;
3) 3) PKP Intercity sp. z
o.o..
Wsiadaj¹c do konkretnego poci¹gu podró¿ny powinien wiêc
posiadaæ bilet uprawniaj¹cy do
przejazdu tym poci¹giem, który
mo¿e nabyæ w kasie biletowej na
dworcu PKP w Rumi lub w kasie
biletowej na przystanku Rumia
Janowo.
Co jednak nale¿y zrobiæ, gdy
musimy koniecznie pojechaæ danym poci¹giem, a nie zd¹¿ylimy
kupiæ biletu?
Otó¿ w takim przypadku pasa¿er mo¿e równie¿ wsi¹æ do
poci¹gu, ale przed wejciem do
niego lub niezw³ocznie po wejciu
zobowi¹zany jest zg³osiæ siê do
kierownika poci¹gu lub konduktora i powiedzieæ mu : po pierwsze o zamiarze podró¿y danym
poci¹giem mimo braku wa¿nego
biletu, a po drugie o zamiarze jego
zakupu okrelaj¹c relacjê przejazdu i ewentualnie rodzaj przys³u-

guj¹cej podró¿nemu ulgi taryfowej (ustawowej lub handlowej).
Pragnê jednoczenie zwróciæ uwagê na czêst¹ negatywn¹ praktykê
podró¿nych, którzy wchodz¹ do
poci¹gu bez biletu i zamiast niezw³ocznie udaæ siê do kierownika
poci¹gu lub do konduktora - zajmuj¹ w nim miejsce oczekuj¹c na
przyjcie do nich pracownika obs³ugi, któremu zamierzaj¹ zg³osiæ
brak biletu. Praktyka ta jest niew³aciwa i czêsto koñczy siê potraktowaniem takiego pasa¿era
jako osoby wy³udzaj¹cej przejazd.
Co prawda przewonicy kolejowi zalecaj¹ pracownikom dru¿yn
konduktorskich, aby w takich
przypadkach podchodzili do
podró¿nych bardzo indywidualnie i nie traktowali ich z góry jako
usi³uj¹cych wy³udziæ przejazd,
lecz starali siê najpierw ustaliæ, czy
dana osoba umylnie nie zg³osi³a
obs³udze niezw³ocznie po wejciu
do poci¹gu faktu braku wa¿nego
biletu, czy te¿ nie wiedzia³a o takim obowi¹zku, ale nigdy nie wiemy, na jakiego kontrolera biletów
trafimy i czy uzna on nasze wyjanienie za wiarygodne. Lepiej
zatem przed wejciem do poci¹gu
lub niezw³ocznie po wejciu do
niego zg³osiæ siê do obs³ugi i za³atwiæ niezbêdne formalnoci ni¿
póniej mieæ niepotrzebne k³opoty.
W tym miejscu pragnê wyjaniæ, ¿e kierownik poci¹gu z regu³y przebywa w pierwszym wagonie danego poci¹gu, a w przypadku poci¹gów z³o¿onych z elek-

trycznych zespo³ów trakcyjnych
 w przedziale przylegaj¹cym
bezporednio do kabiny maszynisty, jego odnalezienie wiêc nie
powinno sprawiaæ trudnoci. Obs³uga poci¹gu w przypadku, gdy
podró¿ny wsi¹dzie do poci¹gu na
stacji lub przystanku, gdzie w
czasie jego wsiadania by³a czynna kasa biletowa  pobierze op³atê dodatkow¹ za wystawienie biletu w poci¹gu (tak¿e w przypadku, gdy podró¿ny ma bilet, ale
chce dop³aciæ np. w celu przejazdu w dalszej relacji lub w klasie
wy¿szej ni¿ te wynikaj¹ce z posiadanego biletu). Dlatego najlepiej jest nabyæ bilet w kasie biletowej.
W przypadku, gdy podró¿ny
nie zgadza siê z naliczon¹ mu
przez obs³ugê poci¹gu nale¿noci¹
za bilet lub op³at¹ dodatkow¹ za
wydanie biletu w poci¹gu, albo te¿
z op³at¹ karn¹ za przejazd bez
wa¿nego biletu  mo¿e zg³osiæ
stosown¹ reklamacjê do przewonika, który mu tê op³atê naliczy³.
Reklamacje lub skargi mo¿na sk³adaæ do:
1.PKP SKM w Trójmiecie
sp. z o.o. 81-002 Gdynia ul. Morska 350a, adres e-mailowy
skm@pkp.com.pl (tel.058-72133-68 lub 058-72127-78) w odniesieniu do przejazdów poci¹gami tego przewonika.
2.PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.  Pomorski Zak³ad
Przewozów Regionalnych 81354 Gdynia Plac Konstytucji 1,
adres e-mailowy pz.gdy-

nia@pr.pkp.pl (tel. 058-721-2333 lub 058-721-24-21) w odniesieniu do przejazdów poci¹gami
tego przewonika, jak te¿ do Biura Windykacji Nale¿noci Przewozowych spó³ki z o.o. PKP Przewozy Regionalne 62-210 Gniezno ul. Lecha 10) adres e-mailowy bsb@gniezno.com.pl (tel.061424-46-04 lub 061-424-37-54) w
odniesieniu do wystawionych w
poci¹gach tego przewonika wezwañ do zap³aty (popularnie nazywanych mandatami za przejazd bez biletu).
3.PKP Intercity sp. z o.o.
02-021 Warszawa ul. Grójecka 17,
adres e-mailowy bws@intercity.pl (tel. 022-474-26-54 lub 022474-26-53) w odniesieniu do przejazdów poci¹gami tego przewonika.
Na zakoñczenie pragnê jeszcze nadmieniæ, ¿e reklamacja winna zawieraæ cis³y opis okolicznoci bêd¹cych w ocenie podró¿nego istotnymi i przemawiaj¹cymi na jego korzyæ, reklamant
powinien tak¿e wskazaæ dzieñ ,
trasê przejazdu i poci¹g, w którym mia³o miejsce opisywane
przez niego zdarzenie (w miarê
mo¿liwoci nale¿y wymieniæ numer poci¹gu i numer ewidencyjny
pracownika obs³ugi poci¹gu). Do
reklamacji nale¿y do³¹czyæ orygina³y posiadanych biletów oraz
kserokopie ewentualnych dokumentów uprawniaj¹cych do ulg
przewozowych.
Zbigniew R¹czkowski

REMONT DROGI KRAJOWEJ

NIEKOMPETENCJA URZĘDNIKÓW?
O planowanym remoncie drogi krajowej nr 6 (Gdañsk - Szczecin) wiedziano przynajmniej od kilkunastu miesiêcy. Tymczasem nie zrobiono do
po³owy marca nic aby ograniczyæ dla kierowców uci¹¿liwoci wynikaj¹ce z zamkniêcia dwóch pasów na remontowanej drodze. A przecie¿ mo¿na
by³o zawczasu przygotowaæ objazd remontowanego odcinka lub te¿ przyspieszyæ budowê ulicy Kosynierów poprzez doprowadzenie jej do ulicy
Obwodowej w Redzie. Efekt jest taki, ¿e na remontowanym odcinku od kilku tygodni w godzinach szczytu korki siêgaj¹ kilku kilometrów w ka¿d¹
stronê. Tym samym przejechanie odcinka z Rumi do Redy trwa nawet ponad godzinê i tak bêdzie zapewne a¿ do koñca remontu przewidzianego
na czerwiec br. Ca³e szczêcie, ¿e po interwencji mieszkañców rozpoczê³y siê prace nad utwardzeniem ulicy Cegielnianej i utworzeniem objazdu.

RUMSKI
NIEZBĘDNIK
Pogotowie Ratunkowe
Telefon alarmowy 999
Dyspozytornia Wejherowo
058 677-61-02 i 677-61-03
Ambulatorium Medyczne
Rumia, ul. Derdowskiego 24
czynne w godz. 18.00-7.30
w soboty, niedziele i œwiêta
ca³¹ dobê
Policja
Telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Rumia, ul. Derdowskiego 43
tel. 058 679-67-22
Stra¿ Po¿arna
Telefon alarmowy 998
Rumia, Plac Kaszubski 1
tel. 058 671-01-98
Stra¿ Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 058 671-18-82
Pogotowie energetyczne
Telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 058 620-45-50
Pogotowie wodoci¹gowe
Telefon alarmowy 994
Rumia, ul. D¹browskiego 58
tel. 058 671-77-66
Urz¹d Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 679-65-00
Godziny urzêdowania:
poniedzia³ek 7.30-17.00
wtorek 7.30-15.30
œroda 9.00-17.00
czwartek 7.30-15.30
pi¹tek 7.30-15.30
Komunikacja miejska
ZKM w Gdyni
informacja dla pasa¿erów
tel. 058 621-86-11
lub 0801 174-194
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Korek na remontowanym odcinku szóstki oraz
przygotowywany objazd z destruktu na ulicy Cegielnianej.
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NIEZWYKŁA PASJA MŁODEJ RUMIANKI

KITESURFING, SPORT NIE TYLKO DLA SZALONYCH
Aloha !
Nazywam siê Magda Ziemann i jestem mieszkank¹ Rumi,
choæ w sumie wszyscy mówi¹
do mnie Eska. Eska niebieska, a
w g³owie pstro mieszka  cytat
mojej mamy, który obrazuje w
pewnym sensie mój charakter.
Bo prawda jest taka, ¿e jest ze
mnie ma³y wariat i w mojej g³owie rodz¹ siê plany dalekich
podró¿y i przygód z wiatrem i
falami. Pewnie zastanawiacie siê
jak to siê wszystko zaczê³o?
Pierwszy raz z kitem spotka³am siê oko³o 2001 roku na Rewie  spacerek w niedziele, a tu
latawce na niebie ... O Mamo,
ale to fajne ... tak dziecko, gdzie
ty miêdzy tych facetów chudzinko chcesz siê pchaæ. I siê

znalaz³am siê w szkó³ce £ukasza Koñskiego nie jako kursant,
tylko jako pracownik. Odbieranie telefonów przez ca³e wakacje to mo¿e nie jest najambitniejsze zadanie, ale szybko nauczy³am siê naprawiaæ sprzêt, przyswaja³am coraz wiêcej informacji o nowociach i uczy³am siê
p³ywaæ. Potem ka¿de kolejne
wakacje by³y ju¿ zaplanowane,
powa¿ne oferty sta³ej pracy odrzucane a codzienne myli i dzia³ania obracaj¹ siê wokó³ kitesurfingu.
Dlaczego to robiê ?
Jak mo¿na tak bardzo zwariowaæ na punkcie kolorowych
latawców i deski? Mo¿na, bo to
nie tylko sport, to te¿ lifestyle
czyli sposób na ¿ycie, pozy-

Na zdjêciu autorka tekstu
skoñczy³o. Grrrr ... nie ma to jak
wsparcie ze strony rodziców.
Rodzice, pomagajcie swoim dzieciom spe³niaæ marzenia! Có¿
pojecha³am na studia, daleko od
morza, ale lepiej trafiæ nie mog³am jak siê póniej okaza³o Warszawa to zag³êbie najlepszych polskich kitesurferów 
Janek Korycki (obecnie na Hawajach), £ukasz Koñski (Mistrz
Polski 2004), £ukasz Ceran,
dziewczyny z Aloha  tak
dziewczyny! A wiêc dziewczyny ju¿ siê za to zabra³y  nie
by³o na co wiêc czekaæ i w skutek dobrych i pozytywnych fluidów i zbiegów okolicznoci

tywne postrzeganie wiata i harmonia. W tym sporcie nie ma
czasu na nudê, latem na wodzie,
jesieni¹ na mountainboardzie
(taka terenowa deskorolka), a
zim¹ ze snowboardem albo nartami (nie trzeba jechaæ w góry,
wystarczy kawa³ek pola za domem i trochê wiatru). Oczywicie najfajniejsze jest lato, bo
mo¿na iæ na ca³oæ. Upadki w
wodzie nie s¹ bolesne, a adrenalina jaka siê generuje powoduje,
¿e nie czuje siê zimna tylko ³apie siê ka¿dy poduch wiatru we
w³osy. Czuje siê szczêliwym
kitesurferem, wolnym i niezale¿nym. Teraz bêd¹c w Warsza-

Ewolucje ... to co najbardziej w kitesurfingu emocjonuj¹ce
wie zazdroszczê tym, którzy
mieszkaj¹ w Rumi, bo maj¹ tak
blisko do Rewy, albo na pó³wysep. Sprzêt zajmuje niewiele
miejsca, tak ¿e mo¿na go schowaæ do samochodu i po pracy
wyskoczyæ pop³ywaæ na godzinkê. Jeli argumentem dla ciebie na nie jest to, ¿e lubisz ciep³o, a lato w Polsce jest krótkie
i czêsto zimne, to jeste w b³êdzie. Tylko 4 godziny lotu dziel¹ ciê od Polskiej Bazy w Egipcie, gdzie wieje ponad 80% czasu w ci¹gu roku, a koszty tygodniowego pobytu w hotelu s¹
mniejsze ni¿ latem na Helu w
kwaterze prywatnej. Trzeba siê
tylko odwa¿yæ ruszyæ w wiat
w poszukiwaniu tego co daje
szczêcie. A z kite jest to ³atwe,
to jest wolnoæ, która nie zna
granic. Kite pomaga spe³niaæ marzenia, ale jak?  prosta sprawa.
Chcesz jechaæ na Karaiby? Marzysz o wycieczce na Hawaje?
Tak, wszêdzie tam s¹ szko³y kitesurfingu, które potrzebuj¹ instruktorów. Jeli masz pieni¹dze
na bilet (a bilety wcale nie s¹ takie drogie) i dowiadczenie w
pracy w charakterze instruktoru to nie potrzeba ci ju¿ nic wiê-

cej. W Internecie mo¿na bardzo
³atwo znaleæ oferty pracy nawet z najodleglejszych zak¹tków wiata.
Kiteboarding
Ostatnie dwa miesi¹ce spêdzi³am w Egipcie nad Morzem
Czerwonym pracuj¹c jako instruktor w takiej bazie. Zarobione pieni¹dze spokojnie pokry³y
koszty podró¿y i utrzymania, a
tak¿e op³aty za mieszkanie w
Polsce. I jeszcze trochê zosta³o
 bêdzie na nastêpny bilet w
inny zak¹tek wiata. Teraz moje
marzenia skierowane s¹ w stronê Brazylii. Kiteboarding to

sport nowy, ale coraz bardziej
popularny. Przede wszystkim to
sport ³atwy w nauce i daj¹cy
bardzo du¿o satysfakcji. Mo¿e
na pocz¹tku wszystko wydaje
siê trudne, ale to tylko pozory.
Windsurfingu trzeba siê uczyæ
oko³o 40 godzin, po to ¿eby cokolwiek wychodzi³o, a potem
przez kilka lat doszkalaæ siê w
tym temacie. Sprzêt jest drogi i
ciê¿ki, a koszty lotniskowe
wrêcz przera¿aj¹ce. Kurs kita
trwa oko³o 8 godzin, dobrze spakowany sprzêt na miesiêczny
wyjazd nie zajmuje wiêcej miejsca ni¿ du¿a walizka i bez problemu dotrzemy z nim w ka¿de
zaplanowane miejsce. Wiem, ¿e
dla wielu z was kite ... to tylko
sport weekendowy, jednak dla
mnie to ca³y wiat. To tak¿e poczucie wolnoci, niezale¿noci i
wielka przyjemnoæ, z któr¹
wi¹¿e moj¹ przysz³oæ. Kto
kiedy powiedzia³, ¿e jeli ze
swojej pasji zrobisz pracê, to nie
przepracujesz ani jednego dnia
w swoim ¿yciu. I ja zamierzam
sprawdziæ czy jest to prawda,
bo jak na razie wszystko wskazuje ¿e ten eksperyment siê powiedzie. Do zobaczenia na wodzie.
Magda eska Ziemann
Zdjêcia:z archiwum
autorki, Krzysztof Szweda
(ewolucje)

Autorka tekstu jest instruktorem szko³y kitesurfingu prowadzonej przez mistrza polski £ukasza Koñskiego - www.pol20.pl i
redaktorem dzia³u kite internetowego pisma www.sieplywa.pl

Gazeta Rumska

Str 14

KRZYSZTOF KILJAŃSKI – IN THE ROOM

ARTYSTYCZNY POPIS, KOMERCYJNA KLAPA
Wspania³y koncert Krzysztofa Kiljañskiego w Rumi, zebra³
wród wielu osób odmienne opinie. I nie chodzi o stronê artystyczn¹, bo ta choæ wyj¹tkowa jest
spraw¹ indywidualnego odbioru
muzyki. Zapewne mi³onik hiphopu nie pojawi³ siê tego dnia na
koncercie, ale wielbiciel muzyki
klubowej na pewno tak.
Krzysztof Kiljañski niespodziewana gwiazda polskiej muzyki, wyj¹tkowy wokalista jazzowy, znany do tej pory w w¹skich krêgach sympatyków m. in.
jazzu i muzyki z krainy ³agodnoci, zawita³ do Rumi. Repertuar sk³ada³ siê z utworów zapisanych na p³ycie In the room,
która ku zaskoczeniu samego muzyka zosta³a platynow¹ co oznacza wymierny sukces komercyjny polegaj¹cy na sprzeda¿y ponad 75 tysiêcy egzemplarzy. Na
tym nie koniec, sam wokalista
zosta³ laureatem tegorocznej nagrody polskiego przemys³u fono-

graficznego Fryderyki 2005 w
dwóch presti¿owych kategoriach:
wokalista roku oraz piosenka roku
za utwór Prócz Ciebie nic piewany w duecie z Kayah. Ten
ostatni utwór jest tak¿e jednym z
utworów najczêciej odtwarzanych we wszystkich rozg³oniach
radiowych w kraju. Nic dziwnego, ¿e koncert zapowiada³ siê jako
wydarzenie artystyczne sezonu
w Rumi.
Podczas wystêpu wokalista
dwoi³ siê i troi³, aby atmosfera by³a
nostalgiczna, jazzowo-balladowa,
barowa  i taka by³a. Utworu Pó³noc pusty bar s³ucha siê najlepiej w ciemnym barze s¹cz¹c
piwo, a Centrum czasu siedz¹c
w fotelu ze s³uchawkami na³o¿onymi na uszy. Rytm wybijany
przez perkusistê na metalowym
koszu (tzw. kasikoszu) dodawa³
mu specyficznego kolorytu.
Szkoda, ¿e na tak wyj¹tkowy
koncert do hali MOSiR przysz³o
tak ma³o ludzi. Z planowanych

800 osób zjawi³o siê tylko oko³o
200 osób. I w tym miejscu dochodzimy do drugiego t³a koncertu.
Impreza komercyjna (bilety po 28
i 20 z³) zdaniem wielu osób okaza³a siê organizacyjnym fiaskiem. Ze
sprzeda¿y biletów uda³o siê zebraæ oko³o 4 tys. z³otych. Artysta
otrzyma³ ponoæ honorarium (bo
oficjalnie jest ono tajemnic¹) w
wysokoci 16 tys. z³otych, muzycy 4 tys. z³otych, do tego dosz³y koszty zatrudnienia firmy
ochroniarskiej oraz inne koszty
imprezy co daje ³¹czny koszt przygotowania koncertu w wysokoci
oko³o 25 tys. z³otych. Gdyby nie
sponsoring firm i Urzêdu Miasta
ca³e przedsiêwziêcie by³oby kompletn¹ finansow¹ klap¹. Tylko co
to za sponsoring miasta, skoro pieni¹dze s¹ z naszych podatków.
Czy bior¹ca udzia³ w koncercie
burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak prezentowana i oklaskiwana
jako sponsor koncertu, do³o¿y³a siê
z prywatnej kasy. Nie, bo pieni¹dze wziê³a z bud¿etu miasta.
Z sukcesu artystycznego nie
cieszy siê rodowisko rumskich
sportowców i trenerów. Z powodu koncertu byli pozbawieni zaplanowanych treningów. Dyrektor
MOSiR Zdzis³aw Nowicki zamkn¹³ halê na dzieñ przed koncertem. Zaplanowane zajêcia odwo³a³ z godziny na godzinê, nie ofe-

ruj¹c nic w zamian. Koncert by³
w sobotê, a hala sportowa by³a
zamkniêta od pi¹tku a¿ do poniedzia³ku.
- Koncert by³ planowany ju¿
dawno i dyrektor MOSiR nie informowa³ nas o odwo³aniu zajêæ
na tak d³ugi czas. W pi¹tek zostalimy odes³ani z kwitkiem, bo
podobno trwa³y przygotowania,
ale sprzêt i zespó³ przyjechali w
sobotê po po³udniu. W niedzielê
nadal hala by³a nieczynna. I ¿eby
jeszcze impreza zarobi³a na siebie. Jak prosimy o wspieranie zajêæ i zawodów sportowych dla
dzieci i m³odzie¿y, to brakuje pieniêdzy, albo znajduj¹ siê grosze.
Na koncert dok³ada siê z kasy

miasta lekk¹ rêk¹  skar¿¹ siê trenerzy i nauczyciele WF.
Zdaniem naszych rozmówców nieudolnoæ op³acanych
przez burmistrz Rumi paru organizatorów imprez kulturalnych w
miecie jest zbyt kosztowna dla
miasta. Najprociej ¿yje siê na
koszt podatników nie ponosz¹c
konsekwencji za swoje dzia³ania.
Osoby bez przygotowania, dowiadczenia i umiejêtnoci próbuj¹ co organizowaæ, ale im to nie
wychodzi. To katastrofa, bo lepiej sobie radz¹ nauczyciele w
szko³ach  dodaje jeden z rozgoryczonych trenerów.
Ryszard Hinc

KĄCIK POEZJI

M³oda poetka
Adriana R¹czkowska
Autork¹ wierszy jest
uczennica klasy IVb z Podstawowej Ekologicznej
Szko³y Spo³ecznej w Rumi
 Adriana R¹czkowska.
M³oda poetka interesuje
siê poezj¹ od paru lat. Adriana napisa³a ju¿ kilkadziesi¹t wierszy i krótkich opowiadañ. Drug¹ jej wielk¹
pasj¹ s¹ zwierzêta, w tym
zw³aszcza psy.

¯ycie.
Przemija ¿ycie, niczym zmrok przys³ania wichura,
P³ynê morzem myli, zatrutym k³amstwem,
Biegnê drog¹ ¿ycia strom¹ i straszn¹,
Napotykam trud i z³o cz³owieka,
Czy idê w dó³ skrótem, czy w górê zboczem,
Biegnê zdyszana drog¹ d³ug¹ i krêt¹,
Piekielne odg³osy, zgrzyty bram,
Szczêk kluczy, jêki krzywdy i z³a,
Widzê nêdzê, cierpienie i ból,
I na tym zboczu koñczê siê ja,
Moje istnienie i wszystko
Oprócz kamieni zostawionych na poboczu,
Ka¿dy z nich zimny i twardy
Jak ludzka droga ¿ycia...

Przeciw nadziei
Przeciw nadziei, co ronie w chmurze,
Rzucam kotwicê zapl¹tan¹ w burze,
Przeciw nadziei, mi³oci serca
Zapala siê w oku tylko jedna ³ezka.
Przeciw nadziei, przeciw pewnoci
Wystyg³ych duchów i wró¿bitów,
Wierzê w wskrzeszenie popio³ów i koci,
Co le¿a wród nieba b³êkitu.
Przeciw nadziei, przeciw pewnoci,
Wis³y stromych zboczy i s³oniowych koci,
Przeciw naturze i górskim zboczom,
Dwie bliskie osoby siê rozchodz¹.
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KRÓTKA HISTORIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

UKS LO „VIKING” RUMIA
Uczniowski Klub Sportowy I LO-VIKING powsta³ 23.04.2003 roku z inicjatywy mieszkañców naszego miasta. Klub funkcjonuje
przy Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi w sk³ad którego wchodzi: I Liceum Ogólnokszta³c¹ce Nr.1 im. Ksi¹¿¹t Pomorskich
oraz Liceum Ogólnokszta³c¹ce Dla Doros³ych. Bazê klubu tanowi¹ szkolne obiekty sportowe ZSP Nr 1 (g³ównie nowoczesna hala
sportowa o pow. 1600 m2, stara sala sportowa 130 m2, si³ownia 105 m2 oraz boisko szkolne 560 m2). Obozy letnie odbywaj¹ siê w
obiektach Gimnazjum w Starzynie k. Pucka. Prezesem klubu jest Jan Domañski. Obecnie w ramach klubu dzia³aj¹ miêdzy innymi nastêpuj¹ce sekcje: pi³ki siatkowej dziewcz¹t (trener mgr Gra¿yna Skrobecka), pi³ki siatkowej ch³opców (mgr Roman Grycewicz), pi³ki koszykowej dziewcz¹t (mgr Agnieszka Pasek), pi³ki koszykowej ch³opców (mgr Wojciech Kapuciñski), pi³ki no¿nej halowej (mgr Jan Domañski), lekkoatletyki (mgr Piotr Taube) oraz p³ywania (mgr Jaros³aw Tomaszewski). Na dzieñ dzisiejszy klub zrzesza 140 osób  g³ównie
uczniów i absolwentów I LO Rumia. Tym samym UKS LO VIKING Rumia jest najwiêkszym klubem sportowym w miecie.
Celem nadrzêdnym klubu
jest mo¿liwoæ uprawiania ró¿nych dyscyplin sportu. G³ównie gier zespo³owych na bazie
nowej hali sportowej. Atutem
klubu jest równie¿ najwiêksza i
najlepiej wyposa¿ona si³ownia,
w której co roku odbywaj¹ siê
M³odzie¿owe Mistrzostwa
Rumi w Sportach Si³owych.

Aleksandra Pietrzyk - mistrz
powiatu w tenisie sto³owym
- Zatrudniamy fachowców z
poszczególnych dyscyplin sportu. Treningi prowadz¹ trenerzy i
instruktorzy z wieloletnim dowiadczeniem. Wyniki pracy
by³y widoczne ju¿ po pierwszym roku dzia³alnoci. Dziewczêta zdoby³y mistrzostwo powiatu wejherowskiego w koszykówce. Ch³opcy zajêli III miejsce w p. no¿nej halowej oraz zostali mistrzami powiatu w pi³ce no¿nej 11-osobowej. Trzeba
dodaæ, ¿e rywalizacja ze szko³ami wejherowskimi jest bardzo
trudna. Jest tam 5 szkó³ ponadgimnazjalnych, do których
uczêszcza ponad 1000 uczniów,
wród nich np. elektryk, samochodówka, I LO, II LO, do
którego chodzili ch³opcy-mistrzowie Polski w tej kategorii
wiekowej w koszykówce - trenuj¹cy w WKK Wejherowo, a R.
Ratajczak gra w I-ligowym Kagerze Gdynia, (dawniej VIKING
Rumia). W mojej szkole uczy siê
zaledwie 560 uczniów, z czego ponad 300 stanowi¹ dziewczêta, dlatego te¿ selekcja naturalna do sportu jest mniejsza ni¿
w szko³ach z Wejherowa  mówi
Jan Domañski prezes UKS.
Po dwóch latach szkolenia
poprawilimy wyniki: co prawda dziewczêta tym razem dwo-

ma koszami przegra³y w finale,
ale za to ch³opcy z IV miejsca
awansowali na II miejsce - przegrywaj¹c w finale nieznacznie z
wspomnian¹ dru¿yn¹ II LO Wejherowo. Sukces to tym wiêkszy,
i¿ w drodze do fina³u wygrali 5 z
6 meczy z takimi potêgami jak:
elektryk i I LO Wejherowo. Ten
wynik by³ mo¿liwy miêdzy innymi dlatego, ¿e nasi koszykarze grali dwa lata w Pomorskiej
Lidze Okrêgowej Koszykówki.
Zdobyte dowiadczenie i wola
walki pozwoli³y zaj¹æ II m. w
powiecie.
Nie mo¿na pomin¹æ innych
sukcesów klubu:
- Pi³ka No¿na 11osobowa - Liga
Powiatowa - I miejsce,
- Unihokej Ch³opców - Turniej
Mistrzowski - I miejsce,
- Taniec Nowoczesny -Turniej
Mistrzowski - I miejsce,
- Pi³ka Siatkowa dziewcz¹t - Liga
Powiatowa - II miejsce,
- Koszykówka Ch³opców - Liga
Powiatowa - II miejsce,
- Pi³ka Siatkowa ch³opców - Liga
Powiatowa - III miejsce.
W generalnej klasyfikacji
sportowej szkó³ ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego za rok szkolny 2004/2005
zajêlimy III miejsce, na 12 sklasyfikowanych szkó³. To du¿y
sukces, a utrzymanie tego wyniku bêdzie bardzo trudne. Nauczyciele wychowania fizycznego z Wejherowa ju¿ siê zorientowali, ¿e nie mog¹ nam wiêcej
pozwoliæ na takie harce, gdy¿
zagra¿a to ich hegemonii w powiecie. Od lat z nimi rywalizujê,
ale dopiero od chwili oddania hali
sportowej mamy mniej wiêcej
wyrównane szanse. Pomijaj¹c
oczywicie iloæ m³odzie¿y w
ka¿dej szkole.
W kolejnym, 3 roku dzia³ania, zatrudnilimy znanego w
miecie trenera lekkiej atletyki
Piotra Taube, który prowadzi
now¹ sekcjê w klubie  lekkiejatletyki dla ch³opców i dziewcz¹t.
Na wyniki nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ. Ju¿ we wrzeniu w XXI
Biegu Pokoju licealici wygrali
kat. szkó³ ponadgimnazjalnych i
zdobyli Puchar Burmistrza Rumi
za najliczniejsz¹ reprezentacjê. W
IX Mistrzostwach Rumi w LA
zdobyli I Miejsce w klasyfikacji
medalowej. W Halowych Mi-

strzostwach Powiatu Wejherowskiego dziewczêta zajê³y I miejsce, a ch³opcy II. Dwoje najlepszych biegaczy: Magda Zdrojewska - najlepsza sportsmenka
Rumi i Jakub Hoge - mistrzowie Polski, zostali finalistami
woj. pomorskiego w indywidualnych biegach prze³ajowych.
Fina³ odbêdzie siê 2 kwietnia w

Jan Domañski - prezes
klubu
Przechlewie.
W mistrzostwach powiatu w
tenisie sto³owym nasza uczennica Aleksandra Pietrzyk zajê³a I miejsce, a w finale wojewódzkim by³a szósta. W klasyfikacji koñcowej dziewczêta
uplasowa³y siê na II miejscu. W
pó³fina³ach koszykówki zarówno dziewczêta jak i ch³opcy wygrali bez problemów i awansowali do fina³ów powiatowych,
które zostan¹ rozegrane w kwietniu. Siatkarki, w finale powiatowym - w lutym, zajê³y po raz
drugi z rzêdu II miejsce, przegrywaj¹c jedynie jeden mecz z
aktualnymi mistrzyniami woj.
pomorskiego, dziewczêtami z
LO Reda, które trenuj¹ w TPS
Rumia. Jeli chodzi o pozosta³e
dyscypliny, to liczê na kolejny
sukces pi³karzy. Mo¿e uda siê
zdobyæ puchar po raz trzeci z
rzêdu. Tego jeszcze w historii
tych rozgrywek nie by³o. Unihokeici natomiast otrzymali zadanie obrony tytu³u mistrzowskiego.
Niestety nie wszystkie sekcje osi¹gaj¹ sukcesy na miarê
w³asnych mo¿liwoci, w tym
roku zawiedli siatkarze - zajmuj¹c dopiero V miejsce (po zdobyciu w zesz³ym roku br¹zowego medalu). Od nowego roku

szkolnego planujemy rozszerzyæ
nasz¹ dzia³alnoæ o sekcjê pi³ki
rêcznej, do której to dyscypliny
aktualnie szukamy fachowca.
Podsumowuj¹c,
nale¿y
uznaæ, ¿e klub funkcjonuje dobrze. Mamy oczywicie du¿o
problemów, np. maturzyci nie
mog¹ uczestniczyæ w czêci treningów i rozgrywkach w okresie
kwiecieñ-maj. To utrudnia pracê
trenerom. Oni s¹ najlepiej wyszkoleni i bardzo potrzebni. Dlatego te¿ szukamy kompromisów
i t³umaczymy, ¿e nauka i sport
nie musz¹ ze sob¹ konkurowaæ.
Wrêcz przeciwnie, mog¹ siê uzupe³niaæ, bo sport jest wspania³ym relaksem i odpoczynkiem od
nauki. Du¿o pomagaj¹ nam rodzice uczniów uczniów nauczyciele innych przedmiotów. S¹
¿yczliwi, szczególnie ci co kiedy sami uprawiali sport i chocia¿ nasze liceum nie jest szko³¹
sportow¹ to naukê udaje siê pogodziæ ze sportem. Tym bardziej, ¿e nauka jest najwa¿niejsza a naszym sportowcom stawiamy warunek, je¿eli kto s³abo siê uczy lub ma zaleg³oci w
nauce automatycznie jest odsuwany od treningów. To czasami
bolesna, ale skuteczna metoda.
Niestety nieobce s¹ nam problemy finansowe. Ci¹gle brakuje
rodków na wiele rzeczy, a przecie¿ dziêki zajêciom sportowym
odci¹gamy m³odzie¿ od telewizora, komputera, i innych czê-

Jakub Hoge - halowy mistrz
Polski na 600m
sto niebezpiecznych zajêæ, o na³ogach nie wspominaj¹c. Poza
tym uczymy nowych umiejêtnoci, pracy nad sob¹, pokonywania s³aboci, i co bardzo wa¿ne
woli walki, kole¿eñstwa, zasad
fair-play.. Tym wiêksz¹
wdziêcznoæ kierujemy do w³acicieli firmy WEMA, którzy
finansowo wspieraj¹ nasz¹ dzia³alnoæ. Niestety przypadek firmy WEMA jest na dzieñ dzisiejszy odosobniony.
Mam osobist¹ satysfakcjê, ¿e
w hali sportowej od rana do pónych godzin (20-21), odbywaj¹
siê zajêcia sportowe. Ten klub
jest moim oczkiem w g³owie.
Ju¿ w tej chwili zaczynamy,
wspólnie z w³adzami miasta i
Gminn¹ Rad¹ Sporu, dzia³ania
nad rozwojem klas sportowych
w rumskich szko³ach podstawowych i gimnazjach - co zosta³o
zapisane w Programie Rozwoju
Kultury Fizycznej i Sportu na
lata 2005-2012. Bez szkolenia od
wczesnych lat nie bêdzie wyników. Nasze dzieci maj¹ w sobie
mnóstwo uzdolnieñ i ka¿dy rok
zw³oki to stracona szansa na
sukces i lepsze zdrowie naszych
dzieci.
Jan Domañski
Na kolejnej stronie zamieszczamy zdjêcia sympatycznych siatkarek oraz koszykarek z UKS LO Viking
Rumia

O pilny kontakt z redakcj¹
uprzejmie prosimy pani¹
z ulicy Kazimierskiej,
która przes³a³a list do redakcji.
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Na zdjêciu u góry koszykarki, a poni¿ej siatkarki z Uczniowskiego Klubu Sportowego LO Viking Rumia

