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NIECH SIĘ ŚWIĘCI 3 MAJA
wiêtujemy dzi 215 rocznicê uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791 roku Konstytucji 3 Maja,
pierwszej w Europie i drugiej w wiecie nowoczesnej ustawy zasadniczej. By³ to godny wk³ad
polskiej kultury politycznej w dzie³o rozwoju demokracji europejskiej. Pamiêtajmy, ¿e pañstwo
polskie znajdowa³o siê wówczas w niezwykle trudnej sytuacji, bywa³o nawet okrelane mianem
chorego cz³owieka Europy. Organizm pañstwowy toczy³a wszechobecna korupcja i agentura, anarchia, s³aboæ gospodarcza i militarna a tak¿e upadek obyczajów. Mimo to umiano siê
wznieæ na wy¿yny patriotycznego wysi³ku dla radykalnej naprawy pañstwa i przywrócenia jego
dawnej wietnoci.
Ten heroiczny wzlot ku urzeczywistnieniu marzeñ przodków naszych o wolnej Ojczynie
zosta³ niestety brutalnie przerwany ingerencj¹ mocarstw ociennych. Na pokolenia jednak ustanowi³ wzorzec patriotyzmu, który niczym pochodnia rozwietla³ mroki mocy zaborów prowadz¹c Polaków do nieustannej walki o wolnoæ i niepodleg³oæ. Jak powiada Stanis³aw Staszic
Upaæ mo¿e nawet naród wielki, nie podniesie siê, tylko nikczemny. Wiarê tê podziela³y
rzesze naszych rodaków co rusz porywaj¹ce siê do kolejnych bojów przybli¿aj¹cych krok po
kroku upragnion¹ jutrzenkê wolnoci. Dzia³aniom ich towarzyszy³o powiêcenie i prawdziwie
ewangeliczna mi³oæ, czysta i szlachetna
Mi³oæ, która nie ¿¹da i o nic nie prosi
Lecz wiar¹ i nadziej¹ chce góry przenosiæ.
Nie szczêdzi krwi w³asnej, potu ani blizny
Dla dzie³a wiêtego  kochanej Ojczyzny.
I choæby nadzieja runê³a ze szczêtem
A czas wokó³ sro¿y³ burz¹ i zamêtem
Odnajdzie diamenty ród zgorza³ych polan
Bóg, Honor, Ojczyzna i powstanie z kolan!
Dzi w trakcie budowy IV Rzeczypospolitej i odnowy moralnej pañstwa stoimy w obliczu
wyzwañ wcale nie mniejszych ni¿ te, którym mieli sprostaæ twórcy Konstytucji 3 Maja. Trzeba
wiêc nam na nowo ugruntowaæ w sobie tamte s³owa i wzorce. S¹ one bowiem przes³aniem i
obowi¹zkiem zadanym nam przez naszych ojców. S¹ testamentem który trzeba wype³niæ. Niech
siê wiêci Trzeci Maja.
Krzysztof Rybczyñski

GDZIE SIĘ BĘDĄ LECZYĆ
MIESZK
AŃCY RUMI?
MIESZKAŃCY

Czy gro¿¹ nam czasy, ¿e zamiast nowoczesnej medycyny wrócimy w Polsce do instytucji
znachora, a po porady bêdziemy jedziæ do babki zielarki.
CA£Y TEKST NA STRONIE 5
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PREZENTUJEMY RUMSKIE PARAFIE

PARAFIA
BŁOG. EDMUNDA
BOJANOWSKIEGO

W tym numerze prezentujemy najm³odsz¹ z rumskich
parafii. Na zdjêciu powy¿ej makieta przedstawiaj¹ca istniej¹cy budynek domu parafialnego oraz koció³ parafialny
bêd¹cy obecnie w budowie.
CI¥G DALSZY NA STRONIE 9

KS. LUCJAN GIEROS
1930-2006
W dniu 22 kwietnia br.
w Szczecinie pod d³ugiej
chorobie zmar³ salezjanin
ksi¹dz Lucjan Gieros - d³ugoletni proboszcz i budowniczy Kocio³a pod
wezwaniem Najwiêtszej
Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych w Rumi.
Wspomnienie o zmar³ym kap³anie zamieszczamy na stronie 2.
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WSPOMNIENIE O KSIĘDZU LUCJANIE GIEROSIE

ODSZEDŁ WIELKI BUDOWNICZY

p. ksi¹dz Lucjan Gieros
W dniu 22 kwietnia 2006 roku
o godz.18.57 w wigiliê Niedzieli
Mi³osierdzia Bo¿ego w Szczecinie zmar³ ksi¹dz Lucjan Gieros,
proboszcz i budowniczy Kocio³a pod wezwaniem Najwiêtszej
Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych w Rumi. Urz¹d proboszcza
rumskiej parafii sprawowa³ w latach 1976  1986.
Ksi¹dz Lucjan Gieros urodzi³
siê dnia 16 czerwca 1930 roku w
miejscowoci Kosiorki, le¿¹cej
wówczas na terenie powiatu bielsko-podlaskiego. Agresja Niemiec
hitlerowskich na Polskê we wrzeniu 1939 roku sprawi³a, ¿e musia³ przerwaæ naukê, któr¹ wkrótce na nowo podj¹³ uczestnicz¹c w
zajêciach zorganizowanych w ramach tajnego nauczania. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych podj¹³
dalsz¹ naukê.
Po zakoñczeniu gimanzjum w
kwietniu 1950 roku napisa³ podanie o treci: Do Dyrektora Prywatnego Liceum Towarzystwa
Salezjañskiego w Ró¿anymstoku.
Uprzejmie proszê Szanown¹
Dyrekcjê tutejszego zak³adu o
przyjêcie mnie do Nowicjatu Towarzystwa Salezjañskiego w charakterze kandydata na kap³ana,
gdy¿ jedynym moim celem jest
powiêcenie siê s³u¿bie Bo¿ej i
pracy w Towarzystwie Salezjañskim nad wychowaniem m³odzie¿y .
Rodzice Ksiêdza Lucjana w
swoim pimie skierowanym do
Inspektoratu w £odzi, wyrazili
akceptacjê wyboru dokonanego
przez syna i zwrócili siê z prob¹
o przyjêcie go do nowicjatu. Ten
etap formacji zakonnej zakoñczy³
w dniu 2 sierpnia 1951 roku w
Czerwiñsku nad Wis³¹ z³o¿eniem
swojej pierwszej profesji zakonnej. Ju¿ jako Alumn zosta³ skierowany na praktykê pedagogiczn¹ (tzw. asystencjê), któr¹ odby³
w latach 1951-1952 pracuj¹c przy
Bazylice Najwiêtszego Serca
Pana Jezusa w Warszawie. Jednoczenie realizowa³ program

pierwszego roku studiów filozoficznych.
W 1952 roku kleryk Lucjan
zosta³ skierowany do studentatu
filozoficznego w Kutnie-Woniakowie. Po ukoñczeniu studiów
powróci³ do Warszawy. Dnia 2
sierpnia 1954 roku w Czerwiñsku nad Wis³¹ z³o¿y³ luby wieczyste. wiêcenia prezbiteratu
przyj¹³ diakon Lucjan Gieros z r¹k
ks. bpa Antoniego Paw³owskiego, dnia 18 maja 1958 roku w kociele parafialnym w L¹dzie nad
Wis³¹.
D³ugo by mo¿na wymieniaæ
miejsca pracy ks. Lucjana Gierosa, ale dla nas rumian warto przypomnieæ sobie Jego okres pobytu
w Rumi. W dniu 1 lipca 1976 roku
rozpoczyna pos³ugê proboszcza,
ale tak¿e dyrektora salezjañskiej
wspólnoty zakonnej parafii pod
wezwaniem Matki Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych w Rumi, staj¹c przed ogromnym wyzwaniem
budowy nowego Domu Bo¿ego.
Zapewne wiêkszoæ pamiêta
czasy budowy wi¹tyni. W mojej pamiêci utkwi³ ks. Lucjan w
sposób szczególny, jak z zakasanymi rêkawami sutanny wraz z
budowniczymi, parafianami roz³adowywa³ tiry z ceg³ami, pustakami, workami cementu. By³
wspania³ym organizatorem wówczas, gdy zdobycie metra papy
czy kilograma gwodzi graniczy³o z cudem. Jemu siê jednak zawsze ta sztuka udawa³a. Konstrukcja nowego kocio³a budowanego z betonu wymaga³a du¿ych
iloci drewna do szalowania, a z
tym by³ wówczas ogromny k³opot. Ksi¹dz Lucjan nie namylaj¹c siê d³ugo jak zdobyæ deski, postanowi³ kupiæ las. Okaza³o siê,
¿e by³ to sposób najtañszy i niezawodny. Nie by³oby dzisiaj tej
wspania³ej ruskiej wi¹tyni, gdyby nie niesamowita wiara ksiêdza
Lucjana w mi³osierdzie Bo¿e i
Jego opatrznoæ.
W czerwcu 1986 roku ksi¹dz
Lucjan Gieros przyby³ do Szczecina. Przez pewien czas musia³
prowadziæ ¿ycie wêdrowca, spêdzaj¹c po³owê tygodnia w Szczecinie a po³owê w Rumi, gdzie nadzorowa³ prace wykoñczeniowe
kocio³a. Taki stan trwa³ ponad
dwa miesi¹ce.
Przed wizyt¹ Ojca wiêtego
Jana Paw³a II w 1987 roku ks.
Lucjan by³ jednym z g³ównych
odpowiedzialnych za budowê i
przygotowanie o³tarza papieskiego na szczeciñskich Jasnych
B³oniach. 21 grudnia 1986 roku
ks. bp Kazimierz Majdañski dokona³ uroczystego powiêcenia
nowej kaplicy. Tego samego dnia
ks. bp wrêczy³ pierwszemu pro-

boszczowi parafii pod wezwaniem w. Jana Bosko w Szczecinie, ks. Lucjanowi Gierosowi akt
erekcyjny parafii.
Kolejnym dzie³em salezjañskim na terenie Szczecina, by³a
budowa obiektów przewidzianych pocz¹tkowo jako dom katechetyczny przy parafii w. Jana
Bosko. W roku szkolnym 19992000 rozpoczê³o sw¹ dzia³alnoæ
Gimnazjum Towarzystwa Salezjañskiego przy ul. w. Jana Bosko.
Donios³oæ wydarzeñ roku
1989 dokonuj¹cych siê w Polsce,
nie pozosta³o bez znaczenia dla
rodowisk kocielnych. Wiele
wydarzeñ tego czasu mia³o wrêcz
b³yskawiczne tempo realizacji.
Tak by³o te¿ i w przypadku dzia³a Szkó³ Salezjañskich powsta³ych
przy ul. Ku S³oñcu w Szczecinie.
Podjêcie dzia³añ zwi¹zanych z
wyszukaniem terenu i uzyskaniem zgody na u¿ytkowanie od
w³adz samorz¹dowych i owiatowych Szczecina zlecono ks.

Gierosowi. Jednoczenie trwa³y
prace budowlane przy parafii w.
Jana Bosko w Szczecinie.
Czynimy wszystko dla dobra m³odzie¿y! - czêsto mawia³
ks. Lucjan ,dodaj¹c Wierzê w
Boga Wszechmocnego i w ¿ycie
wieczne i to mnie raduje i cieszy
ju¿ dzisiaj najbardziej.
Ostatnie miesi¹ce ¿ycia ks.
Lucjana naznaczone by³y ogromnym cierpieniem. Po bardzo powa¿nej operacji w lipcu 2005 roku
powróci³ jeszcze do pracy. By³ na
tyle aktywny na ile pozwala³y mu
si³y. Eucharystia, wspólnotowe
modlitwy, spotkania Wspólnoty
salezjañskiej, konsultacje z odpowiedzialnymi za budowy wyznacza³y zwykle rytm jego codziennych zajêæ.
Potrafi³ zjednaæ wokó³ siebie
ludzi ¿yj¹cych ide¹ Ojca i Nauczyciela M³odzie¿y. Dla wielu by³
przyjacielem i wsparciem, dla
wielu autorytetem.
Dziêkujê Panu Bogu za to, ¿e
dane mi by³o w tygodniu poprze-

dzaj¹cym Wielki Tydzieñ byæ u
ks. Lucjana, aby siê z nim po¿egnaæ i poprosiæ o B³ogos³awieñstwo dla mnie i mojej rodziny.
Kiedy ju¿ wychodzi³em z pokoju
szpitalnego, poprosi³ mnie abym
podszed³ do Niego. Us³ysza³em
wówczas s³owa:  Pamiêtaj Mirku, ¿yj tak abymy siê mogli spotkaæ w Niebie.
Dnia 23 marca 2006 roku ks.
Lucjan Gieros po raz ostatni sprawowa³ Eucharystiê w szkolnej
kaplicy. Podczas homilii powiedzia³ miêdzy innymi wszystkim
za wszystko dziêkujê i b³agam
Boga o mi³osierdzie dla wszystkich, których w ¿yciu spotka³em
i o mi³osierdzie dla mnie niegodnego. Niech mnie Bóg Ojciec Mi³osierdzia wemie do swego domu
chocia¿by na samym koñcu. Jezu
ufam Tobie, wierzê w Ciebie i
ponad wszystko Ciê kocham!.
Odszed³ od nas wielki cz³owiek i wspania³y kap³an.
Miros³aw S³owikowski

Ksi¹dz Lucjan Gieros nade wszystko pokocha³ dzieci i m³odzie¿

POŻEGNANIE KSIĘDZA
LUCJANA GIEROSA
27 kwietnia oko³o stu mieszkañców Rumi oraz grubo ponad tysi¹c mieszkañców Szczecina i innych miast, w³adze miasta Szczecina z prezydentem
panem Marianem Jurczykiem,
w³adze uczelni Szczeciñskich
oraz liczne zakony i organizacje ¿egna³y w Szczecinie ksiêdza Lucjana Gierosa by³ego
proboszcza parafii NMP
Wspomo¿enia Wiernych w
Rumi.
O godz. 13.00 rozpoczê³a siê
msza wiêta celebrowana przez
J.E. Ks. Abp. Zygmunta Kamieñskiego oraz emerytowanego ju¿ bpa Mariana Przykuckiego, którego pamiêtamy jako
pasterza diecezji che³miñskiej,

do której przed reform¹ administracyjn¹ kocio³a w Polsce
nale¿a³y rumskie parafie.
Msza by³a wspó³ koncelebrowana przez oko³o dwustu ksiê¿y salezjanów g³ównie z Inspektorii w. Wojciecha.
Msza w. odby³a siê w du¿ej Sali gimnastycznej jednej z
ostatnich du¿ych budowli,
które by³y dzie³em zmar³ego
ksiêdza Lucjana. Wszystkie
wypowiadaj¹ce siê osoby podkrela³y skromnoæ ks. Lucjana, zaanga¿owanie w rozliczne dzie³a. By³ odpowiedzialny
za sektor duszpasterstwa m³odzie¿y mêskiej w komisji przy
Episkopacie Polski, wybudowa³ Koció³ pw. NMWW w

Rumi wraz z domem zakonnym, organizowa³ budowê o³tarza papieskiego na szczeciñskich Jasnych B³oniach, wybudowa³ kompleks szkó³ salezjañskich przy ulicy Ku S³oñcu 124 oraz przy ul. w. Jana
Bosko w Szczecinie. W wielu
inwestycjach korzysta³ z pomocy kap³anów i wiernych w
Niemczech, z którymi bardzo
dobrze wspó³pracowa³.
Zosta³ pochowany, tak jak
sobie ¿yczy³ w prostej trumnie wykonanej przez uczniów
klasy stolarskiej salezjañskiej
szko³y obok wspó³braci salezjanów w Szczecinie. 16
czerwca zakoñczy³by 76 rok
swojego ¿ycia.
Jan Klawiter

Gazeta Rumska
ZŁY PRZYKŁAD DO NAŚLADOWANIA

RADNY
KRYTYKUJE
HERB RUMI
Na kwietniowej sesji Rady
Miejskiej w Rumi jednym z tematów poruszanych w dyskusji
by³a sprawa zmian w statucie
miasta w czêci dotycz¹cej herbu i flagi miasta. Po latach zosta³
profesjonalnie opracowany projekt techniczny herbu Rumi, który mówi o proporcjach kszta³cie
tarczy i o kolorystyce herbu
(opracowanie w systemie
(CMYK).
Jako autor rumskiego herbu
pragnê podziêkowaæ wszystkim
osobom, które siê do tego przyczyni³y i mam nadziejê, ¿e z t¹
chwil¹ koñczy siê dowolnoæ w
prezentowaniu herbu, i ¿e bêdzie
on zawsze zgodny z wzorem
W uchwale Rady Miejskiej w
Rumi z 1994 roku, gdy przyjêto
nowy herb naszego miasta jeden
z paragrafów mówi o koniecznoci opracowania wzorca technicznego herbu, który bêdzie
podstaw¹ do powielania i rozpowszechniania. Podpisa³ siê
pod t¹ uchwa³¹ ówczesny prze-

wodnicz¹cy Rady Miejskiej 
Ludwik Bach. Przez kolejne lata
L. Bach sprawowa³ ró¿ne funkcje
w samorz¹dzie, by³ i jest obecnie
radnym powiatowym i dyrektorem Miejskiego Domu Kultury.
Jednak nigdy nie doprowadzi³ do
zrealizowania uchwa³y, któr¹ zobowi¹za³ siê wprowadziæ w ¿ycie..
Ewenementem mo¿na nazwaæ
sytuacjê, gdy urzêdnik podleg³y
burmistrz Rumi El¿biecie RogaliKoñczak, którego obowi¹zuje
miejski regulamin, kodeks urzêdnika a tak¿e powinien wi¹zaæ patriotyzm lokalny, wypowiada siê
negatywnie o oficjalnych symbolach miasta. Takie zachowanie jest
oburzaj¹ce.
Pragnê w zwi¹zku z tym zaapelowaæ do oficjalnych decydentów w miecie o wykonanie i rozpowszechnienie wizerunku herbu
Rumi w postaci, np. okolicznociowego znaczka metalowego lub
nalepki do samochodów.
Ryszard Hinc

Tablica z herbem wykonana przez autora, prezentuj¹ca nasze
miasto w Sopocie podczas spotkania z Ojcem wiêtym Janem
Paw³em II.
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SESJA W GMINIE

KNOP ... WSZY
STK
O
WSZYSTK
STKO
WYTRZYMAM
Ostatnie sesja Rady Miejskiej
w Rumi tak jak w powiecie zawiera³a najwa¿niejszy punkt,
czyli absolutorium dla burmistrz
El¿biety Rogali-Koñczak. Oczywicie to absolutorium pani burmistrz otrzyma³a, bo zag³osowali
za nim radni z Gospodarnoci,
SLD oraz z LPR (H. Kurowska,
A. Sikorski). Przeciw absolutorium zag³osowali radni z Samorz¹dnej Rumi, a wstrzyma³ siê
Krzysztof Bargielski z LPR.
Zastêpca burmistrz Rumi Tadeusz Winiewski by³ tego dnia
filozoficznie usposobiony, bo w
trakcie swoich wypowiedzi czêsto wraca³ do historii Rumi. Opowiada³ kwiecicie jak Rumia kiedy wygl¹da³a, a jak wygl¹da teraz. Stwierdzi³ nawet, ¿e przys³uchuje siê ró¿nym wypowiedziom i nie rozumie, o co w nich
chodzi. T. Winiewski zaprezentowa³ równie¿ w¹tki merytoryczne w swoich wypowiedziach.
Przekonywa³, bowiem, ¿e scena
w Parku Starowiejskim jest wersj¹ oszczêdnociow¹ (pewnie,
dlatego nic siê na niej nie dzieje).
Przekonywa³ te¿, ¿e budowanie
dróg z destruktu jest racjonalne
ekonomicznie, a mieszkañcy s¹
z utwardzanych destruktem nawierzchni zadowoleni. Wypowiada³ siê równie¿ o przebiegu
negocjacji z poprzednim inwestorem budowy centrum CHR w
Bia³ej Rzece, tyle, ¿e tych inwestorów na oczy nie widzia³.
Kolejny Tadeusz, tym razem
radny Tadeusz Pi¹tkowski wyjani³, ¿e z satysfakcj¹ bêdzie g³osowa³ za absolutorium, bo inwestycje s¹ znacz¹ce. Nie poda³
jednak, w jakich inwestycjach
gminnych uczestniczy burmistrz, bo dróg gminnych w ci¹gu 4 lat nie powsta³ nawet kilometr.
W¹tpliwym sukcesem Pani
burmistrz, o którym zapomnia³
wspomnieæ radny, Pi¹tkowski
jest remont ulicy D¹browskiego,
trzeba tu powiedzieæ, ¿e jest to
najdro¿sza inwestycja w Europie gdzie za 1300 mb remontowanej drogi zap³acono ok. 14 ml
z³otych.
Niew¹tpliwym sukcesem
zdaniem burmistrz Rumi, bêdzie
za³o¿enie komitetu budowy pomnika Jana Paw³a II, który ma
doprowadziæ do realizacji tego
pomys³u. Spo³eczne pieni¹dze na
ten cel maj¹ zbieraæ harcerze
przed kocio³ami, a propagowaniem akcji maj¹ zaj¹æ siê ksiê¿a z
rumskich parafii. Cel s³uszny i

szczytny jako mieszkaniec popieram tak¹ inicjatywê, tylko dlaczego Pani Burmistrz lekk¹ rêk¹ wydaje 20 tys. z³ na pomnik ku czci
Unii Europejskiej a na budowê pomnika dla tak wielkiego cz³owieka, jakim jest papie¿ Jan Pawe³ II
nie chce przeznaczyæ ani grosza z
miejskiego bud¿etu.
Oczywicie w trakcie sesji
dosta³o siê i samej Gazecie
Rumskiej. To ju¿ tradycja, ¿e
Burmistrz Rumi woli ujawniaæ
swoje frustracje i unika polemiki
z ujawnianymi przez nas faktami
mówi¹c o nielegalnej prasie, z
któr¹ nie zamierza polemizowaæ.
Mo¿na i tak, szczególnie w sytuacji kiedy nie ma siê nic do powiedzenia, ale mieszkañcy Rumi z
pewnoci¹ byliby bardziej zado-

woleni z rzeczowej dyskusji na
temat miasta i jego problemów.
Dosta³o siê tak¿e opozycji, a
zw³aszcza radnemu Romanowi
Knopowi, z którego wypowiedzi
nieustannie kpiono. Pani burmistrz ostentacyjnie wysz³a z
sali, gdy Knop odczytywa³ stanowisko Samorz¹dnej Rumi (które publikujemy w ca³oci poni¿ej),
a po powrocie za¿¹da³a wypowiedzi radnego na pimie. Na pewnie
zbyt ostr¹ odpowied burmistrz
zagrzmia³a Knop, i tak wszystko wytrzymam, nic mi nie zrobicie. Dalszy ci¹g wypowiedzi lepiej pomin¹æ, bo nie nadaje siê do
gazety. Swoj¹ drog¹ ciekawe, o co
pani burmistrz chodzi³o?
Jaros³aw Muszyñski

OŚWIADCZENIE KLUBU RADNYCH
SAMORZĄDNA RUMIA
W SPRAWIE O NIE UDZIELENIE
ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI RUMI
Klub Radnych Samorz¹dna Rumia jest przeciwny udzieleniu absolutorium Pani Burmistrz El¿biecie Rogala - Koñczak, poniewa¿
zdaniem klubu S.R.:
z³amana zosta³a ustawa o samorz¹dzie gminnym
z³amana zosta³a ustawa o finansach publicznych
z³amana zosta³a ustawa o prawie prasowym
Burmistrz Rumi wydaj¹c nielegalnie gazetê Rumskie Nowiny
za pieni¹dze mieszkañców Rumi z³ama³a ustawê o samorz¹dzie gminnym, a pobieraj¹c op³aty za reklamy drukowane w tej gazecie z³ama³a ustawê o finansach publicznych. Z reklam pobrano bezprawnie
oko³o 16 tys. z³. Z kasy miejskiej na gazetê wydano nie wiadomo ile
pieniêdzy, ale ostatnio w bud¿ecie miasta zwiêkszono wydatki na
jej wydawanie o 28 tys. z³. Pamiêtaj¹c o aspekcie prawnym nale¿y
jeszcze wspomnieæ o aspekcie moralnym. Burmistrz za pieni¹dze
mieszkañców Rumi ³amie prawo oraz wszelkie zasady moralne prowadz¹c kampanie propagandow¹ na ³amach tej¿e gazety.
Jestemy tak¿e przeciwni udzieleniu absolutorium, poniewa¿ w
sposób wybiórczy traktuje mieszkañców miasta i dla wybranej grupy kupców funduje kosztem pozosta³ych mieszkañców preferencyjne warunki dzier¿awy w przysz³ym supermarkecie. Do dzi
Rada Miasta nie wie, jakie korzyci finansowe odniesie gmina z
tytu³u podpisania umowy z Auchan.
Nie odniesiono równie¿ jakichkolwiek korzyci finansowych z
tytu³u budowy marketu Lidl i stacji benzynowej Neste, to po Castoramie dwie nastêpne inwestycje gdzie inwestorzy nie uczestniczyli
w rozbudowie infrastruktury miejskiej.
Do dnia dzisiejszego uruchomiono ogromne rodki finansowe na
budowê dróg, równie¿ ogromne kredyty, a sytuacja w uk³adzie transportowym miasta jest coraz gorsza.
Kontynuacja rozbudowy parku Starowiejskiego poch³onê³a nastêpne rodki finansowe w wysokoci blisko 300 tys. z³, gdzie g³ówna atrakcj¹ sta³a siê nowo wybudowana scena, która nikomu i niczemu nie s³u¿y. Do dzi nie u¿yto sceny zgodnie z przeznaczeniem,
ale za to zmarnowano pieni¹dze z bud¿etu.
W Janowie powsta³ Skate Park za blisko 230 tys. z³, ale bez
owietlenia i toalet i jest to najdro¿szy utwardzony plac w Rumi.
Anga¿uj¹c w ten sposób rodki bud¿etowe Pani Burmistrz zmusza klub Radnych Samorz¹dna Rumia do z³o¿enia wniosku o nie
udzielenie absolutorium oraz do wyst¹pienia do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w celu zakwestionowania wykonania bud¿etu za
rok 2005.
KLUB RADNYCH SAMORZ¥DNA RUMIA
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MIJA KADENCJA SAMORZĄDU

NA LO
TNISK
U I W ST
AREJ RUMI
LOTNISK
TNISKU
STAREJ
BEZ ZMIAN
Ocena wykonania bud¿etu za
2005 rok w czasie sesji Rady
Miejskiej jest okazj¹ do zaprezentowania osi¹gniêæ rusmiej
w³adzy w temacie dróg lokalnych. W trakcie czteroletniej kadencji burmistrz Rumi uda³o siê
pokryæ destruktem ul. Majkowskiego oraz odcinek ul. Ró¿anej.
Jest tylko kwesti¹ czasu, aby
ulice ze mieci asfaltowych wygl¹da³y jak np. ul. Mostowa,
Boh. Kaszubskich, Towarowa. W
krótkim czasie nawierzchnie zamieni³y siê w tor przeszkód, z³o¿ony z ostro zakoñczonych g³ê-

bokich dziur. Sytuacja drogowa
na Lotnisku jest tragiczna. Ani
Lotnisko ani Stara Rumia nie ma
od wielu lat szczêcia do dobrej
reprezentacji (skutecznych radnych) w Radzie Miejskiej w
Rumi, która chcia³aby i potrafi³aby ten stan zmieniæ. Przecie¿
niektórzy maj¹ d³ugi sta¿ w tzw.
dzia³alnoci spo³ecznej, siêgaj¹cy jeszcze czasów komuny. W
Radzie zasiadaj¹ obecnie radni,
których bardziej interesuj¹ diety
oraz handlowanie na targowisku,
ni¿ wywi¹zywanie siê ze sk³adanych obietnic.

Tak wygl¹da rewelacyjna nawierzchnia z destruktu
na ulicy Mostowej (i na innych rumskich ulicach)

Szczêcie, które mia³o spotkaæ mieszkañców tej czêci
Rumi wraz z wybudowaniem pawilonu przy ul. Ró¿anej (na które jeden z ówczesnych radnych
zbiera³ pieni¹dze od mieszkañców), nie spe³ni³o siê. Nie powsta³ pawilon, nie zagospodarowano terenu, nikt z mieszkañców
nie otrzyma³ rozliczenia za zebrane pieni¹dze. Ustawiono jedynie stalowy szkielet, który
straszy³ przez wiele lat, a¿ w
koñcu burmistrz R. Knop wyda³
decyzjê o jego rozbiórce.
Potem w kolejnej kampanii
wyborczej pada³y piêkne has³a,
s³owa, programy zmiany wizerunku dzielnicy, obietnice kandydatów na radnych, tak miê³y dwie
kadencje samorz¹du. A dzielnica
mia³a swoich wa¿nych reprezentantów: przewodnicz¹cego,
cz³onka zarz¹du z dobrymi
pieniêdzmi i mo¿liwociami i to
równie¿ nie pomog³o. Potrzeby
Lotniska i Starej Rumi s¹ ogromne, z janowskich wie¿owców
powinny byæ one ³atwo zauwa¿alne. Jedn¹ z najstarszych ulic
jest ul. Lipowa, a przy niej mostek ³¹cz¹cy ul. Lipow¹ z ul.
Chopina. Chodzi³y têdy kolejne
pokolenia Rumian, pradziadkowie, babcie z wnukami, matki z
wózkami, spacerowa³y pary za-

SESJA W POWIECIE

KOALICJA SLD Z PO
MA TRWAŁE PODŁOŻE
W dniu 28 kwietnia br. odby³a siê kolejna sesja Rady Powiatu Wejherowskiego. G³ównym punktem debaty radnych
by³o udzielenie absolutorium z
wykonania bud¿etu za 2005 rok
dla Zarz¹du Powiatu Wejherowskiego, którym kieruje starosta
Józef Reszke.
Radni udzielili niejednomylnie absolutorium dla Zarz¹du,
przeciwni udzieleniu absolutorium byli radni z Prawa i Sprawiedliwoci (Janusz Zab³ocki,
Grzegorz Gaszta i Witold Reclaf). W swym wyst¹pieniu przewodnicz¹cy Klubu Radnych PiS
Grzegorz Gaszta stwierdzi³
m.in., i¿ - wykonalimy bud¿et,
tyle ¿e s³aby bud¿et -. Zarz¹d
Powiatu wykona³ w 102% dochody i w 97% wydatki, tyle
tylko ¿e wyborców procentowa informacja nie interesuje, bo
dla przeciêtnego mieszkañca

powiatu nie to nie mówi. Wyborcy pytaæ siê bêd¹ co zrobilimy i czy moglimy zrobiæ wiêcej. Na zakoñczenie wyst¹pienia oceni³ poprzedni rok, jak i
kadencjê jako czas niewykorzystanych mo¿liwoci, nepotyzmu i kumoterstwa.
Po wyst¹pieniu szefa klubu
PiS, w imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej g³os zabra³ Seweryn Czoska. Stwierdzi³, i¿: - mimo ¿e SLD jest w
opozycji to dobrze ocenia wykonanie bud¿etu. Radny zauwa¿y³ te¿ pewne mankamenty, ale pochwali³ Zarz¹d za wykonan¹ pracê i powiedzia³, i¿
SLD nic lepszego w tej sytuacji
te¿ by nie zrobi³a i Klub SLD
bêdzie g³osowaæ za udzieleniem
absolutorium . Mo¿e dziwiæ
postawa opozycyjnego Klubu SLD, który tak naprawdê nie
wiadomo do kogo, czy do czego

jest w opozycji, bo przez cztery lata kadencji jednoznacznie
wyra¿a poparcie dla dzia³añ
szefów z Platformy Obywatelskiej. SLD nie przedstawia³
¿adnych alternatywnych rozwi¹zañ, a raczej w ca³ej kadencji
by³ w cichej koalicji z PO, natomiast rumski radny z Sojuszu
- Seweryn Czoska, czêsto na
sesji by³ g³ównym obroñc¹ i jednoczenie piewc¹ dokonañ
starosty Józefa Reszki, szefa
powiatowych struktur PO. W
kuluarach mo¿na by³o us³yszeæ,
¿e byæ mo¿e powodem takich
zachowañ jest fakt, i¿ ¿ona radnego Seweryna Czoski jest dyrektorem szko³y w Redzie, która bezporednio podlega Starocie Wejherowskiemu.
Ze spraw dotycz¹cych Rumi
radni wyrazili jednomylnie
zgodê na przekazanie w formie
darowizny na rzecz gminy Ru-

Mostek przy ul. Lipowej
kochanych. Chodzi³o siê têdy i
chodzi do tej pory do kocio³a,
szko³y, na cmentarz, przystanek
autobusowy, na targowisko.
Zim¹ przejcie zasypuje nieg, a
¿e nikt tego miejsca nie odnie¿a
jest lisko i niebezpiecznie. Przy
roztopach Zagórska Struga podtapia tereny i zalewa mostek (tak
by³o tej zimy). Owietlenia prawie nie widaæ, bo lampy skrywaj¹ ga³êzie pokryte liæmi Do
tej pory mostkiem na drug¹ stron¹ przeje¿d¿aj¹ ma³e samochody. Stra¿ Miejska rzadko tu zagl¹da.

Do urzêdników nie docieraj¹
proby o wyremontowanie
mostku, wybudowanie zejcia do
niego i porêczy, u³o¿enia kilku
stopni u³atwiaj¹cych zejcie i
wejcie na skarpê. Czy to s¹
wygórowane ¿¹dania? Moim
zdaniem m¹drzej by³oby pieni¹dze przeznaczyæ na u³atwianie
¿ycia mieszkañcom Starej Rumi,
starszym osobom, ni¿ trwoniæ
pieni¹dze na budowê obelisku ku
czci Unii Europejskiej, który stan¹æ ma przy ul. D¹browskiego.

mia dzia³ki o powierzchni 72 m
kw. po³o¿onej przy ulicy Derdowskiego na urz¹dzenie zatoki
postojowej. Jednoczenie radni
wyrazili zgodê na oddanie w
u¿yczenie na rzecz gminy Rumia nieruchomoci (obszaru
1091 m kw.) po³o¿onej przy ulicy Derdowskiego na urz¹dzenie
drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy budynku przychodni zdrowia. Podczas dyskusji nad powy¿sz¹ uchwa³¹
radny Witold Reclaf zapyta³ siê,
dlaczego tê dzia³kê nie oddaje siê
w formie darowizny, a tylko w
formie u¿yczenia na 20 lat, tym
bardziej ¿e poprzednio powiat
przekaza³ nieruchomoci na
rzecz gminy Rumia w³anie w
formie darowizny. Cz³onek Zarz¹du Marek Panek odpowiedzialny za sprawy gospodarki
nieruchomociami stwierdzi³, i¿
taki by³ wniosek Burmistrz
Rumi: - aby powy¿sz¹ dzia³kê
przekazaæ w formie u¿yczenia i
dlatego nie by³o dyskusji odnonie darowizny. Inn¹ wersjê
przedstawi³ natomiast obecny
na sesji Tadeusz Winiewski zastêpca burmistrz Rumi, który poinformowa³, i¿ by³y prowadzone rozmowy z powiatem

w trakcie których uzgodniono,
i¿ przekazanie nieruchomoci
kompromisowo nast¹pi w formie u¿yczenia. Wychodzi na to,
¿e panowie samorz¹dowcy
uczestniczyli w dwóch oddzielnych spotkaniach. Nale¿a³oby
zadaæ tak¿e pytanie: Kto ma
problemy z pamiêci¹?
W ostatnim punkcie sesji
owiadczenie z³o¿y³ przewodnicz¹cy Klubu Prawa i Sprawiedliwoci Grzegorz Gaszta, który w nawi¹zaniu do wypowiedzi starosty Józefa Reszki podczas sesji powiatowej w dniu 31
marca br., gdzie aluzyjnie porówna³ PiS do partii faszystowskiej, powiedzia³, i¿  Przypisywanie Prawu i Sprawiedliwoci intencji niezgodnych z
Konstytucj¹ RP jest obraliwe
dla jej cz³onków i sympatyków,
a wypowiadanie takich opinii
jest brakiem tolerancji dla pluralizmu politycznego oraz ³amaniem podstawowych zasad obowi¹zuj¹cych w ¿yciu publicznym.
Powy¿sze owiadczenie zosta³o równie¿ przekazane Wojewodzie Pomorskiemu i w³adzom wojewódzkim PiS.
Andrzej Piotrowski

Ryszard Hinc
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ZNACHOR I BABKA ZIELARKA POSZUKIWANI

GDZIE SIĘ BĘDĄ LECZYĆ
MIESZK
AŃCY RUMI?
MIESZKAŃCY

Piotr Zaradny
W kwietniu br. odby³o siê
kolejne spotkanie Rady Spo³ecznej Szpitala Specjalistycznego
im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. Od kilku lat w szpitalu
prowadzone jest postêpowanie
restrukturyzacyjne maj¹ce na
celu wyjcie szpitala z wieloletniej spirali zad³u¿enia.
Zmiany wprowadzane s¹
kosztem ogromnych oszczêdnoci, w szczególnoci na zarobkach personelu medycznego.
Doæ tylko powiedzieæ, ¿e jeden z lekarzy specjalistów zatrudnionych w szpitalu wejherowskim otrzymuje za pracê na
ca³y etat na rêkê nieca³e 1.000
z³otych (pensja wraz z dodatkami za wys³ugê lat lekarza specjalisty z drugim stopniem specjalizacji i 22 letnim sta¿em pracy). Informacja wzburzy³a
wszystkich obecnych, a najdobitniej j¹ skomentowa³ radny
wojewódzki Pawe³ Piechota,
który stwierdzi³ ¿e takie zarobki s¹ niemoralne i nieludzkie i ¿e
w kierowanej przez niego firmie wiêcej zarabiaj¹ sprz¹taczki.
Nic zatem dziwnego, ¿e
chc¹c zapewniæ utrzymanie
swoim rodzinom lekarze zmuszeni siê do dodatkowej pracy
w trakcie dy¿urów lekarskich
lub na dodatkowych etatach w
prywatnych klinikach, przychodniach, firmach farmaceu-

tycznych lub w prywatnych
gabinetach. Rekordzici w szpitalach maj¹ kilkanacie ca³odobowych dy¿urów w miesi¹cu
(oprócz pracy na pe³nym etacie), co z pewnoci¹ odbywa siê
kosztem rodziny i czasu powiêconego na naukê i wypoczynek. Efekt jest taki, ¿e lekarze s¹ czêsto znerwicowani i
nadmiernie przemêczeni.
Jak s¹dzê czytaj¹c ten artyku³ wielu Czytelników, bêdzie
polemizowaæ z zawartymi w
nim tezami. W obiegowych opiniach uwa¿a siê, ¿e lekarz zawsze sobie poradzi i ¿e nie ma
biednych lekarzy. Jest w tym
czêæ prawdy,
tylko czy o
tak¹ prawdê chodzi. Dobrze
wynagradzany lekarz powinien
mieæ wiêcej czasu na podnoszenie swoich kwalifikacji i opiekê
nad pacjentami, przez co bêdzie
lepszym fachowcem, nie bêdzie
myla³ tylko gdzie dodatkowo
zarobiæ parê groszy (czasem w
nieetyczny sposób domagaj¹c siê
op³aty za wiadczenie od pacjenta). Zgodzimy siê przecie¿
wszyscy, ¿e zawód lekarza jest
niezwykle stresuj¹cy i wymaga
(jak ¿aden chyba) ci¹g³ego podnoszenia swoich kwalifikacji.
Wszyscy tak¿e chcielibymy
aby, zajmowali siê nami lekarze
profesjonalici tym bardziej ¿e
przemêczony lekarz bardzo ³atwo mo¿e pope³niæ b³¹d, którego konsekwencje dla naszego
zdrowia mog¹ byæ tragiczne.
Od kilku miesiêcy s³yszymy
o przygotowania do strajków w
s³u¿bie zdrowia, a najgorsze dopiero przed nami. Tak¿e w wejherowskim szpitalu sytuacja zaognia siê z dnia na dzieñ. Ostatnio lekarze zrzeszeni w Zwi¹zku Zawodowym Lekarzy oraz
Zwi¹zku Zawodowym Lekarzy
Anestezjologów za¿¹dali od dyrekcji natychmiastowej podwy¿ki wynagrodzeñ o 30% i
podwy¿ki o 100% od 1 stycznia 2007 roku. W przypadku nie
spe³nienia tych ¿¹dañ lekarze nie
wykluczaj¹ podjêcia bardziej

zdecydowanych kroków, ze
strajkiem i masowymi zwolnieniami z pracy w³¹cznie. Podobne stanowisko maj¹ tak¿e inne
organizacje zwi¹zkowe dzia³aj¹ce na terenie tej placówki, a Solidarnoæ przygotowuje ogólnopolsk¹ akcjê protestacyjn¹.
Obserwuj¹c sytuacjê w s³u¿bie zdrowia nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e od kilkunastu miesiêcy
obserwujemy exodus lekarzy i
pielêgniarek do pracy w starych krajach Unii Europejskiej.
Mog¹ tam liczyæ nie tylko na
kilkukrotnie (a najlepsi specjalici nawet na kilkunastokrotnie)
wiêksze zarobki, ale tak¿e na
lepsze warunki do pracy i do ci¹g³ego podnoszenia swoich kwalifikacji. T¹ tendencjê widaæ tak¿e wród pracowników szpitala w Wejherowie, bo odchodz¹
najlepsi pracownicy: lekarze i
pielêgniarki.
Rodzi siê pytanie jakie jest
rozwi¹zanie tego problemu?
Odpowied nie jest ³atwa, ale z
pewnoci¹ ca³y system ochrony zdrowia w Polsce wymaga
gruntowanej reformy. Nie da siê
praktykowaæ nowoczesnej medycyny bez znacznego zwiêkszenia sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne, ale to nie wszystko.

Trzeba jak najszybciej zreformowaæ Narodowy Fundusz
Zdrowia  w chwili obecnej pieniêdzy na ochronê zdrowia w
zasadzie nie przybywa; ci¹gle
jednak przybywa urzêdników,
którzy decyduj¹ o ich podziale.
Trzeba równie¿ jak najszybciej
uczciwie powiedzieæ wszystkim
ludziom, ¿e w ramach p³aconej
obowi¹zkowej sk³adki nie da siê
zapewniæ wszystkiego i wiele
procedur medycznych bêdzie
wymaga³o naszego wspó³p³acenia. Nale¿y w koñcu okreliæ co
siê pacjentom nale¿y w ramach
p³aconej sk³adki, a co wymagaæ
bêdzie naszej dop³aty. Obecny
system utrwala niestety patologiê, gdy¿ przez NFZ kontraktowane s¹ konkretne iloci procedur medycznych. I tak zawsze
mo¿e siê okazaæ, ¿e nasza operacja wykonana zostanie za rok
(jak NFZ za ni¹ zap³aci) lub szybciej je¿eli zap³acimy za ni¹ sami
i nie ma to nic wspólnego z
faktem, ¿e regularnie odprowadzalimy sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne gdy¿ po prostu
nasz szpital wykona³ ju¿ zakontraktowan¹ na dany rok iloæ zabiegów i za kolejny NFZ mu nie
zap³aci.
I rzecz ostatnia, chocia¿ nie
najmniej wa¿na, za zarz¹dzanie

ca³ym systemem w tym placówkami s³u¿by zdrowia powinny siê zabraæ osoby z praktyk¹ i wykszta³ceniem managerskim, niekoniecznie lekarze jak
ma to miejsce w chwili obecnej.
Przecie¿ trudno nie zgodziæ siê
z faktem, i¿ taki szpital w sferze zarz¹dzania powinien funkcjonowaæ jak sprawne przedsiêbiorstwo, tym bardziej ¿e jest
on czêsto najwiêkszym pracodawc¹ w powiecie (Szpital w
Wejherowie zatrudnia obecnie
999 osób).
Inaczej mo¿e siê okazaæ, ¿e
za jaki czas zamiast nowoczesnej medycyny wrócimy w Polsce do instytucji znachora, a po
porady bêdziemy jedziæ do
babki zielarki.
Piotr Zaradny
Autor artyku³u jest od 2004
roku cz³onkiem Rady
Spo³ecznej przy Szpitalu
Specjalistycznym im.
Floriana Ceynowy w
Wejherowie. Rada spo³eczna
jest organem doradczym
dyrektora szpitala oraz
organem inicjuj¹cym i
opiniodawczym Samorz¹du
Województwa. Radê
powo³uje Sejmik Województwa Pomorskiego.

Jezus rzek³ ,, Jestem Zmartwychwstaniem i ¯yciem. Kto wierzy we mnie, bêdzie ¿y³
wiecznie.Ka¿dy, kto ¿yje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki

Z g³êbokim ¿alem i smutkiem przyjêlimy wiadomoæ o mierci w dniu 22 kwietnia 2006
roku d³ugoletniego proboszcza i budowniczego kocio³a Najwiêtszej Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych w Rumi.

.P.

Ksi¹dz Lucjan Gieros (SDB)
By³ cz³owiekiem wielkiego serca, przepe³nionego mi³oci¹ do Boga i blinich.
Pracowa³ dla spo³ecznoci parafialnej w Rumi,swoj¹ prac¹ i zaanga¿owaniem wobec
Boga i bliniego dawa³ nam przyk³ad jak stawaæ siê coraz lepszym.
W osobie ks. Lucjana Gierosa spo³ecznoæ kap³añska oraz wierni ponieli wielk¹ stratê, by³ to kap³an serdeczny i przyjacielski zawsze mo¿na by³o na niego liczyæ.
Wyrazy wspó³czucia rodzinie i przyjacio³om oraz dla ca³ej spo³ecznoci kap³añskiej
sk³adaj¹
Radni Klubu Samorz¹dna Rumia:
Andrzej Januszewski
Jan Klawiter
Roman Knop
Florian Mosa
Jaros³aw Muszyñski
Joanna ¯urek
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BĘDZIE BEZPIECZNIEJ?

STRASZNY DOM

FOTORADAR
Pod has³em walki z piratami
drogowymi Burmistrz Miasta
Rumi zakupi³a dla Stra¿y Miejskiej przenony fotoradar. Od
kilku miesiêcy codziennie dwóch
funkcjonariuszy ustawia siê z
urz¹dzeniem w pobli¿u szkó³
oraz w miejscach gdzie szczególnie czêsto kierowcy przekraczaj¹ dozwolon¹ przepisami
prêdkoæ. Pomys³ wydaje siê
zbo¿ny  wszystkim nam
wszak zale¿y, aby na ulicach
naszego miasta by³o bezpieczniej
jednak rodz¹ siê w¹tpliwoci.
Czy rzeczywicie do obs³ugi
urz¹dzenia potrzeba jest na sta³e a¿ dwóch funkcjonariuszy
SM? Przy stanie osobowym
stra¿y wynosz¹cym obecnie 15
stra¿ników i pracy urz¹dzenia
na dwie zmiany oznacza to de
facto prawie 40% mniej funkcjonariuszy pilnuj¹cych porz¹dku
na rumskich ulicach.
W¹tpliwoæ budz¹ tak¿e rzeczywiste pobudki kieruj¹ce
Burmistrzem miasta szczególnie
po wys³uchaniu sprawozdania z

dzia³alnoci Stra¿y Miejskiej w
Rumi w 2005 roku, które na sesji Rady Miasta przedstawi³ jej
komendant Roman wirski. W
sprawozdaniu us³yszelimy
m.in. ¿e w zesz³ym roku dochody z tytu³u na³o¿onych grzywien w drodze mandatu karnego wynios³y 98.777,72 z³, co w
stosunku do planu 125.000,00
stanowi 79%. G³ówn¹ przyczyn¹ niewykonania planu dochodów by³o zbyt ma³e w stosunku do za³o¿onego wykorzystanie fotoradaru.. Po wys³uchaniu sprawozdania pani burmistrz owiadczy³a, ¿e przed³u¿a komendantowi umowê o
pracê na kolejny rok.
Czy nie jest to tak, drodzy
kierowcy, ¿e cokolwiek bymy
nie zrobili i tak Stra¿ Miejska
nas dopadnie - plan mandatów trzeba wszak wykonaæ tego
oczekuje od komendanta Stra¿y
Miejskiej jego pracodawca Burmistrz miasta El¿bieta RogalaKoñczak.

Fotoradar na ulicy D¹browskiego

Grzegorz Partyka

ZNIKNĄŁ WŁAŚCICIEL
Od kilku lat straszy bezpañski budynek przy ul. D¹browskiego. Jeszcze parê lat
temu wygl¹da³ estetycznie i od
czasu do czasu krêcili siê w nim
ludzie. Od z³odziei i chuliganów niszcz¹cych dom oddziela³ p³ot i brama. Od dwóch lat
budynek ten jest systematycznie dewastowany. Z dnia na
dzieñ, albo raczej po nocy
wygl¹da coraz gorzej. Wy³amane drzwi, ukradzione drzwi
wjazdowe i brama wjazdowa,
rozkradziona instalacja. Wokó³
pe³no szk³a z rozbijanych systematycznie szyb. Bardzo efektownie wygl¹daj¹cy budynek
w ci¹gu krótkiego czasu zamieni³ siê w mietnisko i ruinê.
Ten straszny dom straszy
swoim wygl¹dem w centrum
miasta, tu¿ przy g³ównej drodze. Codziennie przeje¿d¿aj¹
ko³o niego Stra¿nicy Miejscy,
Policjanci oraz w³odarze miasta, ale nikt nie zainteresowa³
siê jego stanem. Nie wiadomo
dlaczego, dom stoi bezu¿yteczny i bez zabezpieczenia oraz
jest dewastowany. W tej chwili budynek nie tylko straszy,
ale zagra¿a bezpieczeñstwu
przypadkowych przechodniów lub osób ciekawskich,
chc¹cych zajrzeæ do rodka.
Wypadaj¹ce szyby z okien
mog¹ poraniæ ludzi. Chyba najwy¿szy ju¿ czas, aby zauwa¿yæ postêpuj¹ce niszczenie
budynku i niebezpieczeñstwo,
jakie ze sob¹ ta ruina niesie.
D.£.

Niszczej¹cy budynek przy ulicy D¹browskiego

„RUMIANIE”
ZAPRASZAJĄ
Chór kaszubski Rumianie serdecznie zaprasza na koncert pieni Maryjnych i Kaszubskich. Koncert odbêdzie
siê w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 w
dniu 24 maja (roda) 2006 roku o godz. 18. Wstêp wolny.
Koncert sponsorowany jest przez Fundacjê Pomocy
Spo³ecznej Banku Spó³dzielczego w Rumi.
Eugeniusz Zwara
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W HOŁDZIE OJCU ŚWIĘTEMU

BRAK INWESTYCJI
POZA JANOWEM

POWST
ANIE
POWSTANIE
POMNIK

nadziejê na poprawê sytuacji daj¹
plany budowy ulic Partyzantów
i Ceynowy.
Mieszkañcy zg³aszali tak¿e
swoje uwagi dotycz¹ce komunikacji miejskiej, w tym ich zdaniem le skonstruowany rozk³ad
jazdy. W odpowiedzi Burmistrz
Tadeusz Winiewski z³o¿y³
obietnicê lepszego skorelowania
rozk³adów jazdy tak, aby dojazd
do centrum miasta mo¿liwy by³
z wiêksz¹ czêstotliwoci¹.
Szczególna kwestia dotyczy³a
spraw bezpieczeñstwa
i tutaj
widaæ wyranie ile zosta³o jeszcze do zrobienia. Powa¿ne zagro¿enie stanowi problem narkotyków i ³atwego do nich dostêpu. Jest to tym wa¿niejsze, ¿e z
nastaniem wiosny narkomanów
widaæ w parku przy ulicy Che³-

Ju¿ niebawem Rumia wzbogaci siê o nowy pomnik Z inicjatywy
Burmistrz Miasta powo³any zosta³ Spo³eczny Komitet Budowy
Pomnika Jana Paw³a II, w sk³ad którego weszli proboszczowie z
wszystkich ruskich parafii.
Nowy obelisk ma stan¹æ obok istniej¹cego krzy¿a przy rondzie
imienia Jana Paw³a II w Starej Rumi. Organizatorzy planuj¹ uroczyste powiêcenie pomnika w rocznicê wyboru Karola Wojty³y na papie¿a - 16 padziernika br..
Za porednictwem naszej gazety komitet kierowany przez ksiêdza proboszcza Józefa Paliwodê apeluje do wszystkich mieszkañców o wp³aty na ten cel.
Podajemy numer konta, na jakie mo¿na wp³acaæ pieni¹dze:
71 8351 0003 0015 8424 2000 0010
z dopiskiem  wp³aty na budowê pomnika Jana Paw³a II w Rumi.

Uczestniczylimy w spotkaniu Burmistrza Miasta El¿biety
Rogala-Koñczak z mieszkañcami Starej Rumi i Lotniska, które
odby³o siê w dniu 15 maja w sali
gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 1. Na spotkaniu zebra³o siê oko³o czterdzieci osób, z
których pokan¹ czêæ stanowili urzêdnicy magistratu. Obecni
byli tak¿e Komendant Stra¿y
Miejskiej oraz przedstawiciele
rumskiej Policji.
Omawiane kwestie dotyczy³y, jak zawsze w czasie takich
spotkañ, przede wszystkim stanu dróg miejskich, które w tej
czêci miasta s¹ w szczególnie
op³akanym stanie. Mieszkañcy
zarzucali rumskiej w³adzy, ¿e
zupe³nie zapomnia³a w inwestycjach o tej czêci miasta. Pewn¹

miñskiej, przez który wracaj¹ do
domów dzieci z pobliskiej szko³y i gimnazjum.
Mieszkañcy zaapelowali do
burmistrza tak¿e o jak najszybsze uruchomienie sygnalizacji
wietlnej na skrzy¿owaniu ulic
Dêbogórskiej i D¹browskiego,
gdy¿ w tym miejscu przejcie
przez jezdniê w godzinach
szczytu stanowi nie lada problem. Niestety wygl¹da na to, ¿e
na t¹ inwestycjê przyjdzie nam
jeszcze trochê poczekaæ, gdy¿
ulica Dêbogórska jest drog¹ powiatow¹, a starostwo nie chce
partycypowaæ w kosztach budowy nowej sygnalizacji.
Podobne spotkania odbywaj¹ siê tak¿e w innych czêciach
miasta.
P.Z.

KĄCIK POEZJI
Wariacja

Zaklêcia rzucone w nagim tle,
Jak serce cierpi?
Tylko Bóg wie,
S³owem ukarane setki dusz,
Nie ma logiki!
Nie szukajcie jej ju¿!
Jeden tylko promyk mi³oci dodaje otuchy,
W szaleñstwie myli,
Jak ga³¹zka kruchy,
Mi³oæ to akceptacja,
Ca³a reszta...to wariacja ...

A ja le¿ê...

Stalowe ptaki wzbijaj¹ siê ku niebu,
Ma³e diab³y krusz¹ ludzkie marzenia,
Martwa inteligencja wznosi siê na wy¿yny,
Cz³owiek cz³owieka na nowo tworzy,
Cz³owiek Cz³owieka do przestworzy wznosi,
Cz³owiek cz³owiekowi dyktuje idea³y,
Matka natura krzyczy... Pomocy!
Ojciec czas brnie do kolejnej nocy,
Ziemia cierpi katusz ,
Ludzkoæ nie s³yszy...wo³a. .Muszê!
A Ja le¿e na pod³odze,
W dziurawej skarpetce,
Na jednej nodze.

Sen

Obud mnie, gdy siê skoñczy sen
Obud mnie, gdy siê zacznie dzieñ
Wprowad mnie w nowy wiat
Tam gdzie nie ma wad
Gdzie nie ma fa³szywych prawd,
Naucz mnie ¿ycia w harmonii
Nie pozwól mi odejæ w agonii

W bie¿¹cym numerze GR
powracamy do wierszy
m³odej rumskiej poetki
Agnieszki Gubkin
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FESTYN 3 MAJOWY

340 KILOGRAMÓW W PRZYSIADZIE
Tradycyjnie na stadionie
MOSiR w Rumi odby³ siê festyn 3 majowy. Trudno nazwaæ
go atrakcyjnym, bo atrakcji
by³o niewiele, ale niew¹tpliwie
wiele emocji przyniós³ mecz
pi³karski rozegrany pomiêdzy
reprezentacj¹ Rumi a reprezentacj¹ znanych osób. Na murawê wybiegli m.in. Donald Tusk,
Grzegorz Schetyna, Dariusz
Michalczewski, którzy w przerwie spotkania rozdawali autografy.
W przerwie meczu równie¿
samorz¹dowcy Ma³ego Trój-

miasta Kaszubskiego popisywali
siê ró¿nymi umiejêtnociami, cigali siê na hulajnogach oraz strzelali z ³uku. Ze sceny wia³o nud¹ i
nawet pl¹sy rumskich w³odarzy
czytaj¹cych bajki nie rozbawi³y
publicznoci. Dla widzów wyst¹pi³y tancerki z zespo³u SPIN, gromada dzieci piewaj¹ca w konkursie Od Janowa do Opola i si³acz bij¹cy rekord w dwiganiu
sztangi o wadze 340 kg. Na zakoñczenie gwiazda wieczoru Andrzej Cierniewski wyst¹pi³ z recitalem.
D.£.

Przed scen¹ publicznoæ dopingowa³a
najm³odszych wokalistów

W meczu pi³ki no¿nej wyst¹pili m.in. Dariusz
Michalczewski i Donald Tusk
Z lewej: Si³acz z Rumi, Dariusz Jerzyñski
pobi³ ¿yciowy rekord w si³owaniu siê z
ciê¿arem

Na scenie tañczy³y dziewczyny z zespo³u
SPIN

Franciszek Kaczmarczyk wrêczy³ stypendium
niepe³nosprawnemu sportowcowi, Robertowi Plichcie

RUMSKIE LA
TO ROZPOCZĘTE
LAT
W niedzielê 14 maja na stadionie MOSiR odby³o siê
uroczyste powitanie lata.
Gwiazdami wieczoru by³y z
pewnoci¹ zespo³u Kombii
(przy muzyce, którego z powodzeniem bawi³y siê trzy
pokolenia mieszkañców
Rumi) oraz Norbi. Jednak na

reporterze GR du¿e wra¿enie
zrobi³ przede wszystkim wystêp m³odej grupy Veronika Dankeschön. Grupa przedstawi³a
swój autorski program oraz covery znanych rockowych utworów. Ca³y wystêp by³ bardzo
dynamiczny przede wszystkim
za spraw¹ wokalistki grupy Ka-

roliny Zygmuntowicz. Oprócz
koncertów na festynie mo¿na
by³o spróbowaæ swoich si³ w
rekreacyjnych konkurencjach z
tak niezwyk³ymi jak wspinanie siê na pal i skoki z bungee
(tak¿e po zapadniêciu zmroku
co z pewnoci¹ u mia³ków
wyzwala³o dodatkow¹ dawkê

adrenaliny). Do dyspozycji
uczestników organizatorzy
przygotowali tak¿e tanie przek¹ski oraz wiele atrakcji dla
najm³odszych mieszkañców
miasta. Ca³¹ imprezê zakoñczy³ pokaz sztucznych ogni.
Z pewnoci¹ imprezê nale¿y uznaæ za bardzo udan¹ i

Na zdjêciu z lewej: na festynie nie zapomniano tak¿e o
najm³odzych mieszkañcach miasta
Po prawej: zgromadzon¹ publicznoæ rozgrza³ do czerwonoci zespó³ Kombii - na zdjêciu twarze Kombii Grzegorz
Skawiñski i Waldemar Tkaczyk

Rumska publicznoæ bardzo dobrze przyjê³a wystêp zespo³u
Veronika Dankeschön

szkoda tylko, ¿e jednoznacznie pozytywny obraz psuje
nieco, obecnoæ na wieczornym
koncercie grupek m³odych ludzi upojonych nadmiarem napojów z piank¹.
P.Z.
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PRZEDSTAWIAMY RUMSKIE PARAFIE - CZEŚĆ 2

PARAFIA BŁOGOSŁAWIONEGO
EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
PATRON PARAFII
Edmund Bojanowski urodzi³ siê 14 listopada 1814 roku w Grabonogu k. Gostynia a zmar³ w opinii wiêtoci w dniu 7 sierpnia
1871 roku. Zas³yn¹³ ze swojej dzia³alnoci spo³ecznej, za³o¿y³ czytelnie ludowe aby podnieæ poziom kultury i moralnoci wród ludzi. W czasie epidemii cholery powiêci³ siê s³u¿bie chorym oraz
zak³o¿y³ w Gostyniu zak³ad bêd¹cy sierociñcem i szpitalikiem dla
ubogich. W 1850 roku powsta³a przy jego udziele pierwsza wiejska
ochronka dla dzieci, dla której sam u³o¿y³ program wychowania.
Opiekê nad dzieæmi powierzy³ dziewczêtom, które sam przygotowywa³ do tej roli. Z czasem idea ta sta³a siê zal¹¿kiem Zgromadzenia
Sióstr S³u¿ebniczek Najwiêtszej Maryi Panny. Odt¹d s³u¿ebniczki
po dzieñ dzisiejszy kontynuuj¹ charyzmat przekazany przez swego Za³o¿yciela.
Wyniesiony do grona b³ogos³awionych przez papie¿a Jana Paw³a II w dniu 13 czerwca 1999 roku podczas swojej VII pielgrzymki
do Polski. Podczas wyg³oszonej homilii Jan Pawe³ II powiedzia³:
"Apostolstwo mi³osierdzia wype³ni³o równie¿ ¿ycie b³ogos³awionego Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególn¹ g³êbi¹ ¿ycia duchowego, mimo w¹t³ego zdrowia, z wytrwa³oci¹, roztropnoci¹ i
hojnoci¹ serca prowadzi³ i inspirowa³ szerok¹ dzia³alnoæ na rzecz
ludu wiejskiego. Wiedziony pe³nym wra¿liwoci rozeznaniem potrzeb, da³ pocz¹tek licznym dzie³om wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspiera³y materialnie i moralnie rodzinê wiejsk¹. Pozostaj¹c wieckim cz³owiekiem, za³o¿y³ dobrze w Polsce znane Zgromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczêtej. We wszelkich dzia³aniach kierowa³ siê pragnieniem, by wszyscy ludzie stali siê uczestnikami
odkupienia. Zapisa³ siê w pamiêci ludzkiej jako serdecznie dobry
cz³owiek, który z mi³oci do Boga i do cz³owieka umia³ skutecznie
jednoczyæ ró¿ne rodowiska wokó³ dobra.
Historia najm³odszej z rumskich parafii nie jest d³uga. Dekretem Ksiêdza Arcybiskupa Tadeusza Goc³owskiego nowa parafia
erygowana zosta³a w dniu 29
sierpnia 1999 r.. Za swoich partów nowa wspólnota przyjê³a
B³ogos³awionego Edmunda Bojanowskiego i wiêtego Antoniego
Padewskiego. Utworzono j¹ z
dwóch salezjañskich parafii: w.
Krzy¿a i Wspomo¿enia Wiernych. Pierwszym proboszczem
zosta³ ksi¹dz Andrzej Gierczyk i
funkcjê tê sprawuje do dzisiaj.
Przed t¹ najmniejsz¹ wspólnot¹
wiernych w Rumi (oko³o 4200

wiernych) stanê³o nie lada zadanie - budowa wi¹tyni! Przez
pierwsze 3 miesi¹ce (jesieñ 1999
roku) nabo¿eñstwa odprawiane
by³y pod chmurk¹ na wie¿ym
powietrzu, póniej w harcerskim
namiocie, a w koñcu w kaplicy,
choæ jeszcze murarsko nie wykoñczonej. Mimo trudnych warunków dla modlitwy parafian, to
jednak Bo¿y duch w Parafii by³
wielki.
Ju¿ rok póniej rozpoczê³a
siê budowa Domu Parafialnego z
kompleksem duszpasterskomieszkalnym. W 2002 roku
Ksi¹dz Arcybiskup powiêci³

nowo wybudowany Dom Parafialny. Jednym z najwa¿niejszych duszpasterskich zadañ,
które stanê³y przed kap³anami
by³o duchowe zintegrowanie wiernych w nowej wspólnocie. Okaza³o siê to jednak doæ ³atwym zadaniem gdy¿ wierni szybko zaaklimatyzowali siê i zaakceptowali nowe miejsce modlitwy tak
wspomina pocz¹tki parafii ksi¹dz
proboszcz. Po 6 miesi¹cach religijne ¿ycie Parafii sz³o ju¿ normalnym torem. Odprawianie nabo¿eñstw, udzielanie Sakramentów wiêtych, przygotowywanie
dzieci do I Komunii w., m³odzie¿y do sakramentu bierzmowania,
spotkania grup duszpasterskich,
to wszystko religijnie umacnia³o
wspólnotê. Szybko da³o siê zauwa¿yæ zaanga¿owanie parafian
do ¿ycia sakramentalnego. Kaplica wype³nia siê po brzegi w czasie niedzielnej Eucharystii, d³ugie
kolejki przy konfesjona³ach, zdecydowana wiêkszoæ obecnych w
Kaplicy przystêpuje do Komunii
w., to wszystko potwierdza³o
spostrze¿enia duszpasterzy: Czuje siê nad t¹ wspólnot¹ jakie szczególne Bo¿e b³ogos³awieñstwo i opiekê wiêtych. Najwa¿niejsze, ¿e to trwa po dzi
dzieñ, mimo up³ywu ju¿ prawie 7
lat  ocenia ksi¹dz Andrzej Gierczak. I dodaje Od 2003 roku prowadzona jest budowa wi¹tyni.
Z roku na rok coraz bardziej wi-

daæ jej kszta³t i wielkoæ (s¹ ju¿
fundamenty, stalowa konstrukcja
dachu oraz ciany). Z Bo¿¹ pomoc¹ i zaanga¿owaniem wielu ludzi wznosimy to dzie³o. Z pewnoci¹ budowa Kocio³a potrwa
jeszcze kilka lat, ale najwa¿niej-

sze jest to, ¿e razem uda³o siê nam
zbudowaæ wspólnotê wokó³ Pana
Jezusa, Bo¿¹ rodzinê która siê
modli, wzajemnie sobie pomaga i
zmierza do zbawienia.
Ks. proboszcz
Andrzej Gierczak

Budowany koció³ parafialny

Rozk³ad Mszy wiêtych:
W niedziele: 8.00, 9.30 (m³odzie¿), 11.00 (suma), 12.15 (dzieci) i 18.00.
W dni powszednie: godz. 8.30 i 18.00.
W wiêta zniesione: godz. 8.30, 18.00 i 19.30.
Nabo¿eñstwa sta³e:
Poniedzia³ek - do B³. Edmunda Bojanowskiego,
Wtorek - do w. Antoniego Padewskiego (drugi Patron),
roda - do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,
Czwartek - adoracja wieczorna,
Pi¹tek -Koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia
Sobota - Ró¿anie.
Kancelaria parafialna:
Poniedzia³ek, roda i czwartek od godz. 17.00 do 19.00
Poradnictwo rodzinne:
Wtorek o godz. 18.00
Grupy duszpasterskie dzia³aj¹ce przy Parafii:
Oaza Domowego Kocio³a, Oaza Dzieci Bo¿ych, Oaza M³odzie¿owa Ruchu wiat³o-¯ycie
Kó³ka misyjne, Schola dla dzieci, Kocielna S³u¿ba Mê¿czyzn Semper Fidelis, Grupa Modlitwy w. Ojca Pio, Grupa Modlitwy do Bo¿ego Mi³osierdzia, ¯ywy Ró¿aniec dla dzieci, ¯ywy
Ró¿aniec dla doros³ych, Liturgiczna S³u¿ba O³tarza
Odpusty parafialne:
B³. Edmunda Bojanowskiego - 7 sierpnia
w. Antoniego z Padwy - 13 czerwca

Wnêtrze tymczasowej kaplicy

Adres Parafii:
ul. A. Fredry 24, 84-230 Rumia
Tel. 058 771-24-77 lub 058 771-24-81
Strona Internetowa parafii: www.ebrumia.prv.pl
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SOLIDARNI Z BIAŁORUSIĄ

ŻYWIE BELARUŚ

Artur Ignacionek
Przed wyborami, w czasie i
po wyborach na Bia³orusi nieustannie w telewizji, prasie i radiu informowani bylimy o wydarzeniach, które wstrz¹snê³y
sercami wielu ludzi. Codziennie
dowiadywalimy siê, jakie represje stosuje wobec swoich obywateli oraz cz³onków Zwi¹zku
Polaków na Bia³orusi re¿im
Aleksandra £ukaszenki.
Sta³o siê. Aleksander £ukaszenka wskutek zmanipulowanych wyborów i nie przestrzegania demokratycznych zasad,
po raz trzeci zosta³ prezydentem Bia³orusi. Naród otumaniany przez wiele lat propagandowymi has³ami oraz zastraszany
przez s³u¿by specjalne wyrazi³ swoje poparcie obecnej w³adzy. Propaganda udowadnia³a
jak u nich jest wspaniale i bezpiecznie, gdy na Zachodzie szaleje przemoc i terroryzm. Naród
bia³oruski musia³ wybraæ cz³owieka, który, przede wszystkim
podporz¹dkowan¹ pañstwow¹
telewizj¹ zdobywa³ zaufanie.
Telewizja pañstwowa, mo¿na
rzec ³ukaszenkowska zaufanie
to zdobywa³a propaguj¹c tylko
jednego kandydata. Pozostali
prodemokratyczni, zdolni do
wspó³pracy polityczno-gospodarczej z krajami unijnymi kandydaci, nie mogli w pe³ni przedstawiaæ swojego programu. Bia³oruskie media, przedstawia³y
ich czasami jako ludzi zacofanych, którzy chc¹ sprowadziæ
kraj w przepaæ, w niebyt rozwoju gospodarczego. Je¿eli opozycja chcia³a dotrzeæ do narodu
w innych mediach, niezale¿nych
od re¿imu, od razu taka prasa
czy telewizja by³a zgodnie z bia³oruskim prawem zamykana. Na
pewno w tym czasie nam Polakom, zw³aszcza starszemu pokoleniu, przychodzi³y na myl
wspomnienia, o tym jak naród
polski i Solidarnoæ wspólnie
walczyli o niepodleg³oæ, i w
efekcie zapocz¹tkowali w Polsce rozwój demokracji i wyjcie

z ucisku komunizmu.
Gdy obserwowa³em te
wszystkie dzia³ania, gdy widzia³em jak opozycja, która walczy
o wolnoæ i zmiany swojego kraju, jest zwalczana i oczerniana
przez bia³oruskie w³adze, nie
mog³em powstrzymaæ myli, ¿e
jedyne co mogê zrobiæ to patrzeæ
w ekran i za³amywaæ rêce. Ale
by³o jedno wyjcie, mog³em jechaæ tam i pokazaæ ¿e opozycja
nie jest zdana na sam¹ siebie, ¿e
s¹ ludzie, którzy chc¹ j¹ wspieraæ w ka¿dym momencie, którzy chc¹ jej pomóc w walce o
wolnoæ i demokracjê. Jak postanowi³em, tak uczyni³em.
W niedzielê, w dniu bia³oruskich wyborów prezydenckich,
mia³em zaszczyt reprezentowaæ
Rumskie Ko³o Prawa i Sprawiedliwoci w happeningu na
granicy polsko bia³oruskiej w
Kunicy Bia³ostockiej. Na teren
Bia³orusi, tak jak moja znajoma,
która jecha³a ze mn¹, oraz ca³a
masa innych wspieraj¹cych opozycjê, nie zosta³em wpuszczony, poniewa¿ odrzucono wniosek o wizê. Oczywicie ¿adnego uzasadnienia nie otrzyma³em,
ale mo¿na siê domylaæ, ¿e tak
jak inni, zosta³em uznany za zagro¿enie dla bia³oruskiej demokracji.
Solidarni z Bia³orusi¹!,
¯ywie Belaru!, Wolnoæ dla
Bia³orusi  £ukaszenka odejæ
musi! - te i podobne okrzyki
oraz has³a na transparentach
widnia³y podczas happeningu.
Z niektórych samochodów, które wje¿d¿a³y lub wyje¿d¿a³y z
Bia³orusi, wydobywa³y siê
dwiêki klaksonów, a pasa¿erowie ochoczo nam machali, by
zaznaczyæ swoj¹ akceptacjê dla
naszych dzia³añ. Czêæ m³odych ludzi z PiS-u i PO rozdawa³a przeje¿d¿aj¹cym ulotki
przedstawiaj¹cego opozycyjne-

go kandydata na prezydenta
Aleksandra Milinkiewicza. Swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili nas
równie¿ wicemarsza³ek Senatu
RP Krzysztof Putra, oraz pos³owie KP PiS - Adam Hofman i
Roman Czepe. Wszyscy panowie w krótkich przemówieniach
dali wyraz poparcia dla happeningu oraz opozycji bia³oruskiej.
Pod koniec spotkania, w obrazowy sposób na oczach kamer,
zasta³a pokazana klêska dyktatora £ukaszenki, w postaci spalenia i zdeptania jego podobizny.
Niektórzy mo¿e zapytaj¹:
Po co ten ca³y show, skoro i
tak po raz kolejny prezydentem
zosta³ Aleksander £ukaszenka?. Mylê, ¿e wszelkie dzia³ania zmierzaj¹ce do obalenia re¿imu na Bia³orusi s¹ w pe³ni uzasadnione. Pozwala to bowiem na
zamanifestowanie jasnego stanowiska sprzeciwu ca³ej Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych jako sprzymierzeñców
opozycji, jasnych regu³ i miêdzynarodowych zasad demokratycznych. Ró¿nego rodzaju
happeningi, protesty i demonstracje s¹ wa¿nym czynnikiem
psychologicznym. Wyranie
widaæ, ¿e opozycja, mo¿e bardzo powoli, ale z dnia na dzieñ
ronie w si³ê, a bia³oruski dyktator i jego ekipa coraz bardziej
panikuje. Uwa¿am, ¿e jest ju¿
tylko kwesti¹ czasu, kiedy bañka w postaci re¿imu £ukaszenki, pêknie. Ten proces ku wolnoci trwa. Jest on powolny, ale
nieustêpliwy. Dlatego b¹dmy
z naszymi s¹siadami do koñca.
Wspierajmy ich w tym trudnym
okresie, nie na zlecenie USA, jak
próbuj¹ udowadniaæ bia³oruskie
media, ale na zlecenie zwyk³ego
ludzkiego zdrowego rozs¹dku
oraz solidarnoci z narodami d¹¿¹cymi do wolnoci.
Artur Ignacionek

Szanowni Pañstwo, serdecznie dziêkujemy za listy
nadsy³ane do naszej redakcji.
Czêæ z nich publikujemy
poni¿ej. Jednoczenie przepraszamy, ¿e ze wzglêdu na
brak miejsca nie jestemy w
stanie zamieciæ wszystkich
otrzymanych tekstów.

KPINA NIE OBJAZD
Szanowny Panie Redaktorze,
W kwietniowym numerze Gazety Rumskiej ukaza³ siê materia³
pod tytu³em Niekompetencja
urzêdników dotycz¹cy remontu
krajowej szóstki. W tym tekcie
pisz¹ Pañstwo o przygotowanym
objedzie remontowanego odcinka drogi ulicami Cegielnian¹ i ¯wirow¹. Objazd niby powsta³, czy
jednak mo¿na mówiæ tutaj o objedzie?
Po tygodniu w utwardzonej
drodze porobi³y siê wyrwy i prze³omy. S¹ miejsca gdzie nie mog¹
siê min¹æ dwa pojazdy i dochodzi
do prób wymuszenia pierwszeñstwa przejazdu i tylko niemo¿noci rozwiniêcia du¿ej prêdkoci nale¿y zawdziêczaæ, ¿e nie
dosz³o jeszcze do powa¿nego
wypadku. Spod kó³ uderzaj¹ kamienie niszcz¹c karoserie samochodów. Kto nam zap³aci za remont? Niestety po raz kolejny
okaza³o siê, ¿e osoby odpowiedzialne za przygotowanie inwestycji nie potrafi¹ zarz¹dzaæ miastem, a objazd jest po prostu kpin¹.
Rumski taksówkarz
(nazwisko dw. redakcji)
Od redakcji: Szanowny Panie tak¿e i my ubolewamy nad
faktem, ¿e jakoæ objazdu jest fatalna. Ewentualne roszczenia za
uszkodzony samochód nale¿y
sk³adaæ do burmistrza miasta.

ZNOWU ŚMIERDZI
Szanowna redakcjo,
Pocz¹tek maja to okres prac w
przydomowych ogródkach. Niestety to tak¿e okres kojarz¹cy siê
rokrocznie z nieprzyjemnymi zapachami dochodz¹cymi z oczyszczalni cieków w Dêbogórzu.
Efekt jest taki, ¿e w tym okresie
nie mo¿na z powodu smrodu
wytrzymaæ w ogródku. Trudno
jest tak¿e wytrzymaæ w domu
przy otwartych oknach. Wielokrotnie, w poprzednich latach, na
ten temat korespondowalimy z
Urzêdem Miasta oraz oczyszczalni¹, jednak teraz poza obietnic¹
z³o¿on¹ publicznie przez pani¹
burmistrz, ¿e sprawa nieprzyjemnych zapachów zostanie ostatecznie rozwi¹zana nic siê nie zmieni-

³o. Co wiêcej mamy wra¿enie, ¿e
w tym roku nieprzyjemny zapach
jest bardziej dokuczliwy (jak mia³o
to chocia¿by miejsce w czasie d³ugiego majowego weekendu).
Mieszkañcy Starej Rumi
(nazwiska dw. redakcji)
Od redakcji: mamy nadziejê,
¿e tym razem w³adze miasta wywi¹¿¹ siê z danej mieszkañcom
obietnicy. Czekamy na informacjê z urzêdu miasta jakie dzia³ania

PROBLEM Z
KARTONEX-EM
Do Gazety Rumskiej,
Mieszkañcy ulicy Ormiñskiego od d³u¿szego czasu maj¹ problem, którym nikt do tej pory nie
chce siê zaj¹æ.
Firma Kartonex, która mia³a
swoj¹ siedzibê na ulicy 3 Maja
ponad rok temu przenios³a swoj¹
dzia³alnoæ na ulicê Ormiañskiego. Urz¹d Miasta wyda³ bezterminow¹ zgodê na wjazd na teren
posesji samochodów ciê¿arowych
bez ograniczenia ich masy ca³kowitej oraz iloci. Spowodowa³o to,
¿e w ulicê gdzie na znakach widnieje zakaz wjazdu dla samochodów ciê¿arowych o masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 3,5 tony
wje¿d¿a teraz wiele samochodów
ciê¿arowych o masie 40 ton. Skutkiem tego jest zak³ócenie spokoju
mieszkañców ma³ej, cichej ulicy o
nieutwardzonej nawierzchni, ale
nie tylko. Pêkaj¹ nam elewacje
domów, ha³as staje siê nie do zniesienia, a spod kó³ ciê¿arówek
wzbijaj¹ siê tumany kurzu, który
dostaje siê do naszych mieszkañ.
Drugim problemem jest dzia³alnoæ samej firmy, która wybudowa³a halê magazynowo-produkcyjn¹ w której od wczesnych
godzin porannych odbywa siê
roz³adunek i za³adunek samochodów. Uwa¿amy, ¿e Urz¹d Miasta wydaj¹c zgodê na uci¹¿liw¹ dla
mieszkañców dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz wjazd tak ciê¿kich
samochodów ciê¿arowych na nasz¹ ulicê powinien zasiêgn¹æ opinii mieszkañców i uzyskaæ nasz¹
akceptacjê. Mamy nadziejê, ¿e
poprzez publikacjê prasow¹ naszego listu uzyskamy szybkie
rozwi¹zanie naszego problemu.
Mieszkañcy ul. Ormiñskiego
PS. Po wielu interwencjach w
dniu 12 maja w Urzêdzie Miasta
odbêdzie siê spotkanie zainteresowanych stron na które zapraszamy redaktora Gazety Rumskiej.
Od redakcji: Na probê
mieszkañców uczestniczylimy w
spotkaniu o czym poinformujemy w nastêpnym wydaniu GR.
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SPACEREM PRZEZ SZWECJĘ

PASMO WESTCHNIEŃ I ZACHWYTU

Dorota Jarosiewicz
Prom przybija do nabrze¿a
Karlskrony i jestem w bajce.
Pierwsze miasteczko obiecuje
wiele co do mojej nowej ojczyzny na rok. Równiusieñkie czerwone domki z drewna, w¹skie
kolorowe uliczki i najzieleñsze w
wiecie parki przywodz¹ na myl
Jasia, Ma³gosiê i pierniki. Ciekawe, czy ¿ycie zamieni siê tu w
bajkê?- pomyla³am, przyklejaj¹c nos do szyby autokaru. Ludzie za oknem przemykaj¹ powoli, wiat jest harmonijny i uporz¹dkowany. Piêknie!
Pierwsze miesi¹ce w Goeteborgu to pasmo westchnieñ zachwytu. Nad superprzemylan¹
architektur¹, uczciwymi i
umiechniêtymi ludmi, funkcjonalnoci¹ i nienagannym designem
przedmiotów codziennego u¿ytku i d³ugo by wymieniaæ nad
czym jeszcze. Razu pewnego nie
mog³am wrêcz poj¹æ, jak to mo¿liwe, ¿e portfel, zagubiony gdzie
na pêtli autobusowo- tramwajowej, odnalaz³ mnie, zanim zd¹¿y³am zauwa¿yæ, ¿e go zgubi³am (
za spraw¹ uczciwego znalazcy,
pani w kiosku oraz mojej wizytówki z numerem telefonu). Ka¿dy nowy dzieñ przynosi³ co, co
utwierdza³o mnie w mi³oci do
tego najlepszego z krajów pod
s³oñcem.
Do czasu. Po paru miesi¹cach,
zapad³am siê w poczuciu pustki.
Jak siê okaza³o, podobnymi wra¿eniami dzielili siê znajomi z kur-

sów szwedzkiego, zarówno Europejczycy, jak Azjaci i Amerykanie. Wiêc to nie kwestia mentalnoci. Musi byæ co poza fasad¹ bajki, jaka nieznona lekkoæ
bytu. Dajê s³owo, b³ogos³awione
problemy, bo dziêki nim czuæ, ¿e
siê ¿yje! Nie ma to jak równowaga, raz pod wozem, raz na wozie.
Surrealistycznym uczuciem
jest nawet spacer po ulicy. Kierowcy z dala hamuj¹, widz¹c pieszego zbli¿aj¹cego siê do przejcia. Pieszy ma zawsze pierwszeñstwo. Po pó³ roku spostrzeg³am, ¿e zanik³ we mnie odruch
nabyty w szkole podstawowej:
patrzymy w prawo, w lewo, nastêpnie znowu w prawo i gdy
upewnimy siê, ¿e nie nadje¿d¿a
pojazd, szybkim krokiem przechodzimy przez jezdniê). Raz,
gdy jedna kobieta wymusi³a na
mnie, pieszej, pierwszeñstwo,
wychyli³a g³owê i krzyknê³a: 
Przepraszam!, - pokazuj¹c na
telefon komórkowy. Tak, takiej
kultury na drodze ¿yczy³abym
sobie w Polsce!
Idê wiêc dalej, w poczuciu najwy¿szego bezpieczeñstwa. W³anie, bezpieczeñstwo (szw. trygghet), to s³owo klucz w ¿yciu
przeciêtnego Szweda. Niewielkie
statystyki kradzie¿y, znikoma
iloæ wypadków jakiejkolwiek
maci, przytulne rodowisko pracy i nauki pozbawiaj¹ instynktu
samozachowawczego. Ale takie s¹
prerogatywy ideologiczne pañstwa dobrobytu. Mijam koció³
protestancki. Trwa nabo¿eñstwo,
wiêc przysiadam siê z ty³u wi¹tyni. Wierni, co prawda nieliczni,
o redniej wieku pewnie 65 lat,
piewaj¹. I tu kolejne: wow!
Szwecja to kraj ludzi muzykalnych i odwa¿nie prezentuj¹cych
swe umiejêtnoci. Ale brak im za
to u³añskiej fantazji S³owian. I
spontanicznoci. Wszystko skrupulatnie planuje siê i zapowiada z
wyprzedzeniem, co by zaoszczêdziæ sobie nawzajem dyskomfor-

Björkholmen - Tutaj w ma³ych domkach z XVIII i XIX zamieszkiwali stoczniowcy oraz rzemielnicy z pobliskiej stoczni.
Dzisiaj w zabytkowych domkach zamieszkuj¹ najbogatsi
mieszkañcy Kalskrony.

tu zaskoczenia.
Wychodzê z kocio³a. Spacerujê w stronê Uniwersytetu Goeteborskiego, a konkretnie do parku nad Nenufarowym Stawem.
Istnienie takiej ma³ej makiety Edenu w samym sercu miasta to jeden z mnóstwa dowodów tubylczej mi³oci do natury. Przysiadam w cieniu powyginanej wierzby p³acz¹cej (zupe³nie nie docenia ona towarzystwa kwitn¹cych

Przy wejciu g³ównym do kocio³a Admiralicji, przy schodach, stoi od 200 lat, Dziadek Rosenbom, symbol
Karlskrony. Z historii mo¿emy siê dowiedzieæ, i¿ by³ to
biedak który zamarz³ pod
kocio³em czekaj¹c na datki
dla swojej rodziny. Pieni¹dze
s¹ nadal zbierane i przeznaczane na szczytne cele. Ka¿dy odwiedzaj¹cy Karlskronê
powinien wrzuciæ monetê do
g³owy Rosenboma ...
rododendronów i lilii wodnych).
Dzieci bawi¹ siê, kaczki p³ywaj¹,
kto rzuca psu patyk, staruszka
w kasku pêdzi na rowerze, kto
inny jogginguje. Duch sielanki unosi siê w powietrzu. Szwedzi maj¹
sporo wolnego czasu w porównaniu z przeciêtnym Polakiem.
(d³u¿sze urlopy, macierzyñski dla
obojga rodziców, pomoc domowa
za³atwiaj¹ca wszelkie sprawunki¿yæ nie umieraæ!) Czas wolny od
pracy powiêcaj¹ najchêtniej sportom, piknikom rodzinnym oraz
rozmaitym hobby- od skautingu,
poprzez garncarstwo i tkanie gobelinów do ³owiectwa i spotkañ z
w³asnymi zespo³ami muzycznymi. Ka¿dy ma co, czemu oddaje
siê w wolnym czasie. Szczególnie
ujmuje troska o przyrodê. Latem
ci¹gnie Szweda do lasu, jak niejednego wilka. Podobnie z reszt¹
w góry i koniecznie nad morze.
Na przeciêtn¹ szwedzk¹ rodzinê
przypadaj¹ 2 ³ódki, domek za miastem i cztery rowery. Na rowerze
jedzi siê zreszt¹ czêsto, bo i do
pracy ( to najtañsza forma transportu. Niby chodzi o ekologiczne

podejcie do komunikacji w miecie, ale ja i tak uwa¿am, ¿e to
oszczêdnoæ). Wracaj¹c jednak do
bogactwa natury, jest ono najlepiej chronione w wiecie. Od najm³odszych lat szczepi siê w turycie szacunek do przyrody i to
tak skutecznie, ¿e tzw. Allemansrätten ma racjê bytu. Prawo
to mówi o tym, i¿ walory natury
s¹ w³asnoci¹ ka¿dego obywatela, w zwi¹zku z czym ka¿dy mo¿e
korzystaæ z nich poprzez namiotowanie w dowolnie wybranym
miejscu ( na terenach prywatnych
za zgod¹ w³aciciela), palenie
ognisk oraz zbieranie grzybów i
owoców ( w granicach rozs¹dku,
nie uszkadzaj¹c rolin). Pañstwo
ufa swoim obywatelom, oni za to
odwdziêczaj¹ siê dba³oci¹ o
wspólne dobro obecnych i przysz³ych pokoleñ. Trudno opisaæ,
jak mocno maj¹ Szwedzi wbite do
g³owy nakazy i zakazy. S¹ zreszt¹ dumni ze swej lojalnoci wobec przepisów, nie tylko tych
chroni¹cych spuciznê matki natury.
Spacerujê sobie i mylê. O
równouprawnieniu na przyk³ad.
Nacieram do drzwi autobusowych, ³eb w ³eb z jakim facetem
i choæbymy mieli oboje ponieæ
mieræ na miejscu w wyniku zderzenia siê, nie ust¹pi! A to gekon!- pomyla³am i przepuci³am natrêta. Po kilku takich sytuacjach przyswoi³am sobie tê schedê równouprawnienia, ale do koñca siê z ni¹ nie pogodzi³am. W
porz¹dku, trzeba pogratulowaæ
ruchowi feministycznemu zaanga¿owania mê¿czyzn w czynne
¿ycie rodzinne, w³¹cznie z równym podzia³em obowi¹zków domowych. Ale co ze zdrowym rozs¹dkiem? Zagin¹³ gdzie w akcji i
prêdko siê nie odnajdzie? Biedni
faceci trac¹ orientacjê na ile mog¹

sobie pozwoliæ, na ile nie. Czy
pomóc znajomej napaliæ w kominku, czy lepiej przemilczeæ? Bo
ust¹piæ miejsca kobiecie nie wa¿¹
siê absolutnie, co by nie naraziæ
siê na publiczne zmycie g³owy.
Mogli by z powodzeniem przyj¹æ parê lekcji mêskoci od Polaków.
Podobnie zreszt¹ z tolerancj¹.
Prawomylnoæ nakazuje tolerowaæ wszystko i wszystkich. Czy
³¹cznie z tym, czego jednostka nie
toleruje? No bo przecie¿ ka¿dy
czego nie lubi i nie popiera. Mimo
to pañstwo nakazuje byæ wyrozumia³ym i tolerancyjnym. M³ode dziewczyny skar¿¹ siê, ¿e nie
maj¹ odwagi zabieraæ g³osu w wielu
kwestiach, bo wydaje im siê, ¿e
ch³opcy nie lubi¹ dziewcz¹t inaczej myl¹cych lub maj¹cych wyranie sprecyzowane pogl¹dy.
Hm, porównywanie to najgorsza
rzecz wiata, nie ulegajmy wiêc
pokusie porównywania Polski ze
Skandynawi¹. Oba kraje maj¹
swoje wady i zalety. I bardzo dobrze. To stanowi przecie¿ o ich
oryginalnoci. To stanowi te¿
podwaliny Unii Europejskiej, nie
³atwej wspólnoty. Niebawem min¹
dwa lata odk¹d Polska ruszy³a
wspóln¹ drog¹ z reszt¹ Europy.
Nasze towarzystwo w tej politycznej wêdrówce mo¿e wiele daæ
Wspólnocie. Mamy w sobie, jako
spo³eczeñstwo, potencja³ dobra i
wartoci potrzebnych pozosta³ym pañstwom. Mamy to, co
gdzie indziej zosta³o zapomniane
i nikt nie wa¿y siê o to upomnieæ.
Mamy przede wszystkim siebie,
bo kondycja polskiej rodziny ma
siê naprawdê niele na europejskim tle. Wci¹¿ nie mo¿emy obyæ
siê bez drugiego cz³owieka. Na zachodzie zast¹pionego dobrobytem.
Dorota Jarosiewicz

Autorka tekstu jest studentk¹ skandynawistyki (linii szwedzkiej) na Uniwersytecie Gdañskim. Do Szwecji wyjecha³a w charakterze au pair (opiekunki do dziecka), by mieszkaj¹c w szwedzkiej rodzinie przekonaæ siê osobicie, czym jest kultura i jêzyk
tego kraju.

Latarnia Godnatt w Kalskronie zbudowana w latach 60-tych
XIX wieku na tle fortów Kungsholmen i Drottningskär.
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ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Ryszard Nie¿orawski
Nowy system emerytalny jaki
obowi¹zuje nas od 1999 roku, naliczy nam w przysz³oci tak¹
emeryturê, jak¹ sobie przez lata
pracy od³o¿ymy poprzez ZUS
oraz w I i w II filarze. Tygodnik
Wprost w artykule z 7.09.2003
r. informowa³ nas bardzo rzetelnie o wysokoci emerytur jakie
osi¹gn¹ ludzie pracy na dzieñ dzisiejszy w zale¿noci od wieku i
zarobków, przy za³o¿eniu ¿e nie

uwzglêdniamy inflacji oraz waloryzacji.
I tak: kobieta w wieku 22 lat
otrzymuj¹c zarobki w wysokoci
1000 z³ netto miesiêcznie, przez
33 lata swojej pracy osi¹gnie szacowan¹ wartoæ emerytury z I i z
II filaru od 268 z³ do 576 z³ miesiêcznie.
Mê¿czyzna 33 letni przy zarobkach w wysokoci 3000 z³ netto miesiêcznie po 22 latach otrzyma emeryturê z I i II filaru od 804
z³ do 1701 z³.
Wynika z tego, ¿e wiêkszoæ
z nas po przejciu na emeryturê,
kobiety ju¿ po 2009 roku, a mê¿czyni po 2014 roku, bêd¹ otrzymywaæ emerytury w wysokoci
zbyt niskiej, aby godnie ¿yæ. Przeciêtni zjadacze chleba osi¹gn¹
uposa¿enia emerytalne na poziomie prze¿ycia na podstawowym
poziomie. O przyjemnociach na
pewno powinni zapomnieæ.
Ró¿ne kalkulatory emerytalne
ZUS, Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i Towarzystw
Ubezpieczeniowych pokazuj¹
ró¿ne sposoby obliczania emerytury. Przy za³o¿eniu kilku pro-

cent inflacji i kilku procent indeksacji w wyniku naliczenia uzyskujemy w nich wizjê wysokich czêsto kilkutysiêcznych emerytur,
zamazuj¹c rzeczywist¹ wartoæ
takiej emerytury.
Obliczaj¹c studentom, na ró¿ne sposoby, ich przysz³e emerytury znalaz³em bardzo uproszczony sposób obliczania jej przysz³ej wartoci.
Zak³adaj¹c, ¿e nasze pieni¹dze
regularnie wp³ywaj¹ na konto OFE
(II filar), oraz ¿e OFE osi¹gaj¹
wyniki finansowe na poziomie
op³at jakie pobieraj¹ z naszych
wp³at szacunkow¹ wartoæ naszej
przysz³ej emerytury mo¿emy
obliczyæ (z dok³adnoci¹ do 100
z³) stosuj¹c wzór:
Emerytura netto = 1% miesiêcznej pensji x iloæ przepracowanych lat
Tak wiêc kobiecie z przyk³adu 1 emerytura ronie optymistycznie 10 z³ rocznie x 33 lata
pracy  co daje 330 z³. Optymistycznie, gdy¿ za³o¿y³em 1000 z³
brutto a wspomniany przyk³ad
dotyczy 1000 z³ netto.
Mê¿czynie z przyk³adu 2

emerytura ronie 30 z³ rocznie i
po 33 latach pracy powinien osi¹gn¹æ emeryturê 990 z³ pod warunkiem, ¿e przez ca³y okres pracy bêdzie zarabia³ 3000 z³ miesiêcznie.
Mój przyk³ad dla osoby o
zmiennej pensji: kobieta przez
pierwsze 10 lat zarabia 1000 z³
miesiêcznie, przez kolejne 10 lat
zarabia 2000 z³ i przez ostatnie
10 lat, ju¿ na stanowisku kierowniczym, zarabia 5000 z³. A wiêc:
10 lat x 10 z³ = 100 z³
10 lat x 20 z³ = 200 z³
10 lat x 50 z³ = 500 z³
Co da w sumie tej kobiecie imponuj¹c¹ emeryturê 800 z³.
Wnioski:
Im wiêksza pensja, od której
p³acony jest ZUS (do 250% redniej krajowej) tym wiêksza póniejsza emerytura.
Im d³u¿ej pracujemy tym wy¿sz¹ emeryturê osi¹gniemy.
Je¿eli pracujemy na czarno
nasza emerytura nie ronie.
Ryszard Nie¿orawski
Autor artyku³u od ponad 10
lat zajmuje siê doradctwem
finansowym

ALA PARTYKA NAJLEPSZA

DYK
TANDO ORT
OGRAFICZNE
DYKT
ORTOGRAFICZNE
ROZSTRZYGNIĘTE

Laureaci tegorocznego dyktanda
W dniu 8 kwietnia po raz jedenasty odby³ siê Miêdzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla
uczniów klas trzecich szkó³
podstawowych Ma³ego Trójmiasta Kaszubskiego. W tegorocznym finale wyst¹pi³o 78
uczniów z 14 szkó³ z terenu
Wejherowa, Redy i Rumi. Dyktando fina³owe, tradycyjnie ju¿,
zorganizowane zosta³o w dniu
6 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi. Tegoroczny
tekst sprawdzenia wiadomoci
z ortografii pod tytu³em Prze-

mówienie autorstwa pani Lilianny Smêtek i Kornelii Maternickiej sprawi³ uczestnikom
wiele k³opotów. ¯adnemu z

uczestników nie uda³o siê bezb³êdnie napisaæ fina³owego dyktanda. Tym samym w tym roku
¿adnemu z uczestników nie
przyznano tytu³u Mistrza Ortografii Ma³ego Trójmiasta Kaszubskiego.
Og³oszenie wyników oraz
wrêczenie nagród odby³o siê w
dniu 25 kwietnia na uroczystoci zorganizowanej w Szkole
Podstawowej nr 6 w Rumi. Z
trudnym tekstem najlepiej poradzi³a sobie uczennica Szko³y
Podstawowej nr 9 w Rumi Alicja Partyka, która uzyska³a 98
punktów na 100 mo¿liwych. W
ca³ym tekcie dyktanda pope³ni³a tylko dwa b³êdy interpunkcyjne i zdystansowa³a zdecydowanie pozosta³ych uczestników
konkursu. Wielkie brawa dla
m³odej rumianki oraz dla jej na-

uczyciela pani Jolanty Rafalskiej, która Alê do tego konkursu przygotowywa³a.
Z okazji fina³owego konkursu ortograficznego uczennice i
uczniowie z klasy IIId zaprezentowali przedstawienie o tematyce ortograficznej pt. K³opoty Jerzyka. Uczniowie pod
bacznym okiem Alicji Bojurskiej
przedstawili, jak w ci¹gu 15 minut mo¿na nauczyæ siê prawie
ca³ej ortografii.
Nale¿y podkreliæ profesjonaln¹ organizacjê dyktanda przygotowanego przez pedagogów
ze Szko³y Podstawowej nr 6 w
sk³adzie: Aleksandra Szmytkiewicz, Miros³awa Papke, Irena
£ukaszewicz, Barbara Paleczny,
Alicja Kolp oraz Aneta Wodzak.

Oto pe³na lista laureatów tegorocznego dyktanda:
1 Miejsce: Alicja Partyka
Szko³a Podstawowa nr 9 w Rumi
2 Miejsca: Agnieszka Kubach
Szko³a Podstawowa nr 8 w Wejherowie
Weronika Miotke
Szko³a Podstawowa nr 6 w Rumi
3 Miejsca: Kinga Glama
Szko³a Podstawowa nr 10 w Rumi
Anna Lubocka
Szko³a Podstawowa nr 8 w Wejherowie
Maciej Przeworski
Szko³a Podstawowa nr 6 w Rumi
Wyró¿nienia: Tomasz Piernicki
Szko³a Podstawowa nr 6 w Wejherowie
Miko³aj S³ugocki
Ekologiczna Szko³a Spo³eczna w Rumi
Anna Szwejkowska
Szko³a Podstawowa nr 9 w Rumi

P.Z.

- 98 punktów
- 92 punkty
- 92 punkty
- 91 punktów
- 91 punktów
- 91 punktów
- 90 punktów
- 90 punktów
- 90 punktów
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KONCERTY W PUBIE KASZUBSKIM

ŚWIĘTO KAKTUSÓW

KŁUJĄ I ZACHWYCAJĄ MIETEK BLUES
BAND
Koncertowy sezon rozpocz¹³ siê w Pubie Kaszubskim w Rumi.
Przy sprzyjaj¹cej wiosenno-letniej pogodzie, a taka nareszcie
powinna ju¿ byæ, na scenie na wie¿ym powietrzu przy pubie
pojawiaæ siê bêd¹ zespo³y, wykonuj¹ce ró¿ne gatunki muzyczne.
Gdy plucha, padaj¹cy deszcz bêdzie komplikowaæ wystêpy, przeniesione one bêd¹ do piwnicy, w której ju¿ teraz organizowane s¹
dyskoteki oraz koncerty, ostatnio odby³ siê tu koncert jazzowy.
W zaleznoci od potrzeb piwnica pubu mo¿e siê przekszta³ciæ w
klub muzyczny.
Dla mi³oników muzyki bluesowej, rockowej, szantowej zagra wiele kapel znanych nie tylko na Wybrze¿u. Na pierwszy
ogieñ posz³a w pierwszy ciep³y wiosenny wieczór kapela Mietek Blues Band, która przed Pubem Kaszubskim prezentowa³a
siê ju¿ kolejny raz. Zagrali swoje najwiêksze hity oraz znane
bluesowe kawa³ki. Kto wola³ siedzieæ przed telewizorem mo¿e
¿a³owaæ.
P.Z.
Fot. Z archiwum pubu

Kaktusy z hodowli pañstwa
Hinzów.

W hodowli pañstwa £ucji i
Andrzeja Hinzów w Rumi na
prze³omie kwietnia i maja nast¹pi³o otwarcie sezonu, nie
tylko dla kwiatów, które budz¹ siê do ¿ycia, ale równie¿
dla mi³oników kwiatów chc¹cych obejrzeæ hodowlê k³uj¹cych piêknoci. W dniu otwarcia sezonu mo¿na by³o zwiedziæ hodowlê, ogl¹daæ wszystkie eksponaty oraz kupiæ upatrzon¹ rolinê. Kaktusy mo¿na podziwiaæ codziennie przy
ul. Partyzantów 2 (obok pêtli
autobusowej).
Najbli¿sza wiêksza impreza w kaktusiarni odbêdzie siê
10-11 czerwca br. Bêdzie to impreza organizowana przez Polskie Towarzystwo Mi³oników Kaktusów oddzia³ w
Gdañsku. Wiod¹c¹ czêci¹ ekspozycji bêd¹ kaktusy z hodowli pañstwa Hinzów, uzupe³nione i wzbogacone rolinami innych hodowców kaktusów. Prezentowane bêd¹ okazy, których nie ma w rumskiej
hodowli. W trakcie imprezy
prezentowane bêd¹ filmy i
zdjêcia kaktusów wykonane w
Ameryce Po³udniowej. Prowadzone bêd¹ prelekcje, a amatorzy hodowania kaktusów
otrzymaj¹ specjalistyczne
wskazówki i porady. Bêd¹ tak¿e konkursy i inne atrakcje.
Organizatorzy ju¿ dzi zamawiaj¹ wspania³¹ pogodê i zapraszaj¹ serdecznie na spotkanie z kaktusami w hodowli
pañstwa Hinzów.
R.H.

Zespó³ Mietek Blues Band na koncercie przed Pubem
Kaszubskim

W WEJHEROWSKIM MUZEUM

DZIEDZICTWO K
UL
TUROWE KA
SZUB
KUL
ULTUROWE
KASZUB
W Muzeum Pimiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie uroczycie otwarto wystawê malarstwa, grafiki i
rysunku Urllicha Bewersdorffa.
Sylwetkê autora prac zaprezentowa³a pani Benita Grzenkowicz.
Urllich Bewersdorff urodzi³ siê
w Borzêcinie (na ziemi s³upskiej)
w rodzinie wiejskiego nauczyciela. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³
w Borzêcinie, liceum w S³upsku,
studia artystyczne w Berlinie,
Halle. Obecnie mieszka w Halle

w Niemczech. Malarstwo Bewersdorffa jest interesuj¹ce, pe³ne uroku i przyjazne dla oka. W
wiêkszoci s¹ to pejza¿e, portrety, zw³aszcza kobiet. Prace
wystawiane w wejherowskim
muzeum wypo¿yczone zosta³y
z Muzeum Pomorza rodkowego w S³upsku.
Muzeum Pimiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie jest organizatorem
licznych wystaw, promocji, spotkañ z twórcami, koncertów,

konkursów tematycznych. Muzeum jest równie¿ wydawc¹ ksi¹¿ek o tematyce regionalnej.
Bogate zbiory muzeum zwi¹zane z dziedzictwem kulturowym Kaszub i Pomorza zgromadzone s¹ w kilku dzia³ach: literatury i prasy, rêkopisów i starodruków, sztuki i pami¹tek, fotografii, audiowizualnym. Ze zbiorów mo¿na korzystaæ w muzealnej czytelni. Muzeum przygotowuje równie¿ lekcje i prelekcje
muzealne, miêdzy innymi doty-

cz¹ce historii Pomorza, pimiennictwa kaszubskiego, zwyczajów i obrzêdów na Kaszubach.
Siedziba muzeum to odrestaurowany w wiêkszoci tzw. Pa³ac
Przebendowskich, otoczony
parkiem
Wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych dzia³alnoci Muzeum znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej www.muzeum.wejherowo.pl
Ryszard Hinc
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Z KUCHNI PANI TRUDZI

KASZUBSKIE SMAKI
szub staje siê równie¿ sk³adnistauracje serwuj¹ tradycyjne
Przy dzisiejszej obfitoci i
kiem promocji turystycznej.
kaszubskie menu, przez co
dostêpnoci potraw, ró¿norodPodejmowane s¹ starania o
promuj¹ region oraz swoje
noci smaków, sk³adników,
przyznawanie wybranym reus³ugi. Kuchnia regionalna Kaprzypraw z ca³ego wiata z
stauracjom tytu³u Produkt
sentymentem wspominam
regionalny, co wymaga jedpotrawy sprzed stu lat
nak nie tylko zainteresowaprzyrz¹dzane w domu ronia turystów. ¯aden bowiem
dzinnym lub podawane u
produkt kulinarny pochodz¹babci. Wypieki i inne potracy z Kaszub (tak jak np. oscywy wypiekane by³y w trapek) nie jest zarejestrowany
dycyjnych piecach opalaw Unii Europejskiej, a jedynych torfem lub drewnem.
nie w Ministerstwie RolnicPotrawy ulubione przekazytwa na licie produktów trawane by³y z pokolenia na podycyjnych.
kolenie, a uzupe³niane nowyW kolejnych numerach
mi sk³adnikami otrzymywaGazety Rumskiej propono³y nieco nowoczesny kszta³t
waæ bêdziemy tradycyjne kai smak. Miêso, ziemniaki,
szubskie potrawy. Pani Gerdrób, ryby, warzywa, hodotruda Zelewska proponuje
wane w ogrodach owoce,
tradycyjne kaszubskie potraprzetwarzane przez panie
wy, które podaje swojej rodomu by³y proste, naturalne,
dzinie i którymi czêstuje gozdrowe i smaczne. TradycyjAutorka przepisów pani Gertruda ci.
na kuchnia kaszubska powoRyszard Hinc
li wraca na sto³y. Niektóre re- Zelewska podczas pracy

PRZEPISY
LEDZIE Z PULKAMI
Sk³ad: 0,5 kg solonych ledzi, 1 kg ziemniaków, cebula, mietana, cukier do smaku.
Wykonanie: ledzie dobrze wymoczyæ, oczyciæ o pokroiæ na
dzwonka, dodaæ pokrojon¹ cebulê po czym zalaæ rozbit¹ mietan¹. redniej wielkoci ziemniaki ugotowaæ w mundurkach. Po
ugotowaniu obraæ z ³upin i u³o¿yæ na talerzu w ca³oci (mo¿na
tak¿e pokroiæ na kawa³ki). Na koñcu dodaæ ledzie ze mietan¹.
ZUPA Z ¯Ó£TEJ BRUKWI
Sk³ad: 1 kg miêsa (gêsiego), 1 kg brukwi, 1,5 kg ziemniaków, 3 l
wody, sól, majeranek, ziele angielskie do smaku.
Wykonanie: Brukiew obraæ i pokroiæ w kostkê, sparzyæ wrz¹tkiem. Pokrojone miêso oraz pokrojon¹ brukiew gotowaæ do miêkkoci. Po ugotowaniu z garnka wyj¹æ miêso, a do brukwi dodaæ
ziemniaki pokrojone w kostkê. Dodaæ przyprawy i gotowaæ.
Mo¿na podawaæ wymieszane z miêsem lub miêso podawaæ oddzielnie, zale¿nie od upodobania.
Prosimy Czytelników o przesy³anie przepisów z kuchni
polskiej i kaszubskiej. Najciekawsze bêdziemy publikowaæ
w kolejnych wydaniach Gazety Rumskiej.

KAGER TO NASZ VIKING

WYLALI DZIECK
O Z K
ĄPIELĄ
DZIECKO
KĄPIELĄ
Zapewne wiêkszoci wiadomo, ¿e koszykarze gdyñskiego
Kagera wywalczyli awans do
ekstraklasy ligi koszykarskiej
mê¿czyzn. Ale dlaczego piszemy w Gazecie Rumskiej o
gdyñskim Kagerze? Dlatego, ¿e
gdyñski Kager to jeszcze parê lat
temu rumski Viking. Gdy ponad
szeæ lat temu koszykarze prowadzeni przez wybitnego trenera koszykówki Adama Prabuckiego zawitali na zaproszenie
burmistrza Jana Klawitera do
Rumi, nikt nie spodziewa³ siê
takiego rozwoju tej dru¿yny.
Tym bardziej nikt nie spodziewa³ siê, ¿e odnosz¹ca sukcesy
dru¿yna Viking Rumia bêdzie
musiala opuszczaæ nasze miasto.
Wtedy graj¹c w II lidze mia³ promowaæ sport wyczynowy w naszym miecie, regionie i w ca³ej
Polsce, pokazywaæ rumskie
mo¿liwoci, graæ w hali MOSiR,
przyci¹gaæ kibiców i rozwijaæ
koszykówkê w rodowiskach
rumskiej m³odzie¿y. Z tygodnia
na tydzieñ do rumskiej hali przychodzi³o na mecze coraz wiêcej
kibiców. wiêto koszykówki
przyci¹ga³o nie tylko m³odzie¿,
ale osoby starsze, miêdzy innymi dlatego ¿e kibicowanie by³o
g³one ale kulturalne. Na mecze
Vikinga nie przychodzili kibi-

ce po kilku g³êbszych i z siatka
wypchan¹ puszkami z piwem.
To dziêki Vikingowi w liceum
nr 1 powsta³a sekcja koszykówki i Uczniowski Klub Sportowy
VIKING, w którym dziewczêta i ch³opcy mieli uczyæ siê koszykówki. Jan Domañski wiecdyrektor szko³y i szef UKS Viking I LO dwoi³ siê i troi³, aby
koszykówkê uprawia³o coraz
wiêcej osób. W liceum utworzono klasy sportowe, w tym tak¿e
o profilu koszykówki dziewcz¹t
i ch³opców. Do liceum i do UKS
przyszed³ pracowaæ jeden z najlepszych trenerów pan Wojciech
Kapuciñski, niegdy wietny
pierwszoligowy koszykarz.
Gdy w³adzê w Rumi przejê³a
Gospodarnoæ i burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak b³yskawicznie zmieni³ siê dobry klimat
dla rumskiego Vikinga. Przyst¹piono do têpienia tego co zosta³o po klawiterze. Koszykarze przestali podobaæ siê decydentom. Zamiast pomocy i
wsparcia pojawi³y siê problemy
m.in. z hal¹ i oczywicie z pieniêdzmi. Sponsor strategiczny
oczekuj¹cy wsparcia ze strony
w³adz, wola³ wybraæ przychyln¹ koszykówce Gdyniê, ni¿ rozwijaæ siê w Rumi.
Radny Tadeusz Pi¹tkowski

szef Komisji Sportu w Radzie
Miejskiej, zawyrokowa³ ¿e teraz
miasto bêdzie promowaæ i rozwijaæ siatkówkê, bo jak stwierdza³ z przek¹sem kto przychodzi na przywiezion¹ sztucznie
do Rumi koszykówkê, na siatkówkê bêd¹ przychodziæ t³umy.
I przychodzi³y...po kilkanacie
osób, w wiêkszoci bliscy i dalsi
znajomi zawodniczek oraz za³o¿ycieli klubu.
Do Rumi przywieziono
gdyñski zespó³ siatkówki kobiet,
ledwie utrzymuj¹cy siê w II lidze
i graj¹cy najpierw pod nazw¹
ALPAT a ostatnio TPS Rumia.
Funkcjonowanie hali MOSiR
podporz¹dkowano temu zespo³owi i rozgrywkom ligowym.
Burmistrz Rumi przekaza³a poprzez promocjê miasta pieni¹dze,
których nie uda³o siê Jej wczeniej znaleæ dla koszykarzy Vikinga. Promowanie siatkówki w
wydaniu kobiecym ruszy³o pe³na par¹.
Teraz po paru latach funkcjonowania ligowej siatkówki kobiet
w Rumi, widaæ ¿e pieni¹dze te
zosta³y jak w wielu innych przypadkach wyrzucone w b³oto.
Kolejny raz okaza³o siê, ¿e niekompetencja niektórych osób
oraz osobiste urazy i niechêci
wziê³y górê nad logik¹ i gospo-

darnym myleniem. Wszystkie
decyzje podejmowane przez
osoby zarz¹dzaj¹ce miastem ,
by³y podyktowane niechêci¹
wobec poprzedników .
Gdy Viking po przeprowadzce graj¹c ju¿ w Gdyni w skromnych warunkach i z niewielk¹
publik¹, awansowa³ najpierw do
I ligi, a w tym roku do ekstraklasy DOMINET BASKET LIGA,
rumskie siatkarki TPS ledwie
utrzymywa³y siê w podrzêdnej
lidze, a w tym roku zdegradowane zosta³y do ligi, która nie
mieci siê ¿adnych rankingach.

Poziom siatkówki szkolnej jaki
teraz osi¹gnê³y rumsko-gdyñskie
siatkarki TPS Rumia w przeci¹gu 2 lat jest niew¹tpliwie sukcesem promocyjnym radnego
Tadeusza Pi¹tkowskiego i burmistrz El¿biety Rogali-Koñczak,
wielkich animatorów siatkówki
w Rumi..
Gdyby nie zapalczywa niechêæ w stosunku do poprzednich
w³odarzy Rumi w rumskiej hali
MOSiR, moglibymy ogl¹daæ
siatkarki i koszykarzy i nikomu
by to nie przeszkadza³o.
Piotr Zarêbski

Takich meczy nie zobaczymy niestety w Rumi - na zdjêciu jeden z meczy Prokom Trefl Sopot - Anwil W³oc³awek w finale
Dominet Basket Ligi
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MIELIŚMY SZANSĘ NA PRĘŻNY KLUB
ROZMOWA Z MARIUSZEM RADECKIM PREZESEM OKS JANOWO

Prezes Osiedlowego Klubu
Sportowego (OKS) Janowo
Mariusz Radecki
- Czy jest szansa na utrzymanie dru¿yny OKS Janowo w
A klasie?
- Do zakoñczenia rozgrywek
pozosta³y jeszcze cztery mecze,
a my mamy przewagê szeciu
punktów nad ostatni¹ dru¿yn¹ w
tabeli. To powinno wystarczyæ do
utrzymania. Nie mogê jednak spaæ
zbyt spokojnie, bo przed nami
pojedynki z dru¿ynami walcz¹cymi o awans do wy¿szej ligi. To
bêd¹ bardzo stresuj¹ce dni. Jednak niezale¿nie od wyniku jestem
z klubem na dobre i z³e, bo miêdzy innym ja w 1998 roku go zak³ada³em.
- Czy wiele od tamtego czasu siê zmieni³o?

- Teoretycznie nie powinno
byæ problemów z funkcjonowaniem, jednak pod wieloma wzglêdami jest trudniej prowadziæ nasz
klub. Dzia³amy na zasadach amatorskich, nikt nie otrzymuje pieniêdzy, a to co dostajemy od miasta musimy wydawaæ cile z
przeznaczeniem zapisanym w
grantach. Obiekt jest MOSiR-u,
nie p³acimy jedynie za boisko, a
prace na p³ycie i wokó³ niej wykonujemy, w wiêkszoci sami, a
spo³ecznie pracuje tu Marek ¯y³a.
Stroje dla zawodników ufundowa³
prezes SM Janowo i inn¹ drobna
pomoc wiadczy tak¿e spó³dzielnia. Na resztê, czyli op³aty klubowe, zwi¹zkowe, wyjazdy, na
media, itp. musimy znaleæ sponsorów. I jest to moje g³ówne zadanie. Na sezon potrzebujemy oko³o 30 tysiêcy z³otych.
- Jestecie amatorami, jak
wiêc udaje siê motywowaæ zawodników?
- Wiadomo, ¿e efekty bêd¹
przy indywidualnych chêciach
oraz motywacjach finansowych.
O finansowych nie ma mowy, wiêc
zostaje tylko osobista chêæ do
przychodzenia na treningi, wyje¿d¿ania na mecze, czasami na
zrobieniu czego dla klubu i zespo³u. Wszyscy zawodnicy ucz¹
siê pracuj¹, maj¹ rodziny, problemy, a to przek³ada siê na zaanga¿owanie i wyniki. Je¿eli nie pracuje siê dobrze przed sezonem

pojawi¹ siê braki kondycyjne,
kontuzje, kiepska motoryka, nerwowoæ w dru¿ynie. Wszystko
wiêc zale¿y od ka¿dego zawodnika i jego indywidualnego podejcia do tego co robi.
- Myli Pan czasami o awansie do V ligi?
- Oczywicie, bo je¿eli uda siê
zgraæ wszystkie elementy uk³adanki w klubie, sukcesy powinny
nadejæ. Liczê w tym wzglêdzie
na dowiadczenie trenerów: Grzegorza Lewickiego, Jaros³awa Sapiñskiego i Krzysztofa Sajewicza.
Prowadz¹ oni dru¿yny m³odzie¿owe jednak nadal s³u¿¹ rad¹ seniorom. Potrzebujemy tak¿e wiêcej szczêcia.
- A oprócz tego co jeszcze
potrzebuje Pan jeszcze do sukcesu?
- Dobrej atmosfery i wsparcia
od w³adz miasta. Pani burmistrz
z³o¿y³a w obecnoci wielu osób,
cz³onków klubu wiele obietnic.
Wiêkszoci jednak nie zrealizowa³a. By³y to bardzo interesuj¹ce
deklaracje, jednak otrzymalimy
jedynie to co nam siê nale¿a³o od
miasta, ale zdecydowanie mniej ni¿
inne kluby. Z tego powodu wiele
osób jest rozgoryczonych. Szkoda, bo mielimy wielka szansê na
stworzenie bardzo prê¿nego klubu.
Rozmowa i zdjêcia
Dariusz Kuczmarski

Dru¿yna pi³karska OKS Janowo w rozgrywkach
ligowych gra w sk³adzie (w nawiasie rok urodzenia):
Bramkarze:
Tessmer Waldemar (1972) - kapitan
Ryñski Krzysztof (1982)
Obroñcy:
Jantowski Zbigniew (1968)
Rutkowski Tomasz (1976)
Rybicki Piotr (1978)
Godlewski Krzysztof (1981)
Spodzieja Artur ( 1975)
Radzimiñski £ukasz (1985)
Tomczak Wies³aw (1974)
Liss Wies³aw (1977)
Pomocnicy:
Siudziñski Piotr (1979)
Pietkiewicz S³awomir (1975)
Sinicki Dariusz (1984)
Dziekan Micha³ (1981)
Moszczyñski Maciej (1985)
Radecki Mariusz (1978)
Frejtag Rados³aw (1990)
Gillich Karol (1989)
Gackowski Artur (1990)
Napastnicy:
Klinkusz Ireneusz (1989)
£ukowicz Micha³ (1980)
Damaszk Arkadiusz (1986)
liwiñski £ukasz (1983)
Talaka Marcin (1975)
Chmieliñski Maciej (1978)
Perzewski Robert (1980)

LICZĘ NA OBIECUJĄCĄ MŁODZIEŻ
ROZMOWA Z GRZEGORZEM LEWICKIM TRENEREM OKS JANOWO

Grzegorz Lewicki trener
OKS Janowo

Za³o¿ylimy sobie z Prezesem zaraz po moim przyjciu na
pocz¹tku rundy, ¿e utrzymamy
siê w A klasie. Pocz¹tek rundy wiosennej pokaza³ jednak
ogromne braki kondycyjne, le
przepracowany okres przygotowawczy. Zmarnowano tak du¿o
czasu, ¿e przygotowania do sezonu zbieg³y siê ju¿ z pocz¹tkiem rozgrywek. Mecze by³y
jednoczenie treningami. Nie
mam jednak powodu, aby nie
wierzyæ w utrzymanie zespo³u,
choæ przed nami pojedynki z
najlepszymi dru¿ynami. Mam
nadziejê, ¿e energia, wielki entu-

zjazm umotywuj¹ pozytywnie
zawodników. Bêdziemy graæ tak
jak do tej pory, otwarcie i ofensywnie, ustawieniem 4-4-2.
Musimy nastawiæ siê na zwyciêstwo, bo kunktatorstwo bywa
zgubne. Do tej pory chwile dekoncentracji niweczy³y pracê
ca³ego zespo³u, bo wiele decyduj¹cych bramek tracilimy w
koñcówce meczu.
Po ostatnim pojedynku w sezonie zbieram ca³¹ dru¿ynê i robiê podsumowanie. Musimy
wspólnie uzgodniæ przysz³¹ pracê, opracowaæ plan na kolejny
sezon, przedyskutowaæ mo¿li-

woci oraz porozmawiaæ o nowych zawodnikach. Ju¿ rozmawialimy z chêtnymi do gry w
dru¿ynie. Mamy równie¿ bardzo obiecuj¹c¹ m³odzie¿, która
bardzo pozytywnie prezentuje
siê na treningach i w meczach
których dostaj¹ szanse gry. M³odzi ludzie mog¹ zmieniæ oblicze
zespo³u, odm³odziæ go zdecydo-

Jeden z meczy OKS Janowo

wanie i wzmocniæ. Liczymy tak¿e na to, ¿e pomoc w³adz miasta
nie skoñczy siê na obietnicach.
Dariusz Kuczmarski
Na kolejnej stronie
zamieszczamy plakat
zespo³u OKS Janowo
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