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PREZENTUJEMY RUMSKIE PARAFIE

PARAFIA
ŚWIĘTEGO
JANA Z KĘT

W bie¿¹cym numerze prezentujemy janowsk¹ parafiê
pod wezwaniem wiêtego Jana z Kêt.
CI¥G DALSZY NA STRONIE 9

DONALD TUSK W RUMI

SREBRNY
JUBILEUSZ
ZRZESZENIA
Oddzia³ rumski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego obchodzi³ uroczystoæ 25-lecia swojego powstania. Podczas uroczystoci rocznicowych powiêcony zosta³ nowy sztandar
tej najwiêkszej organizacji w miecie.
RELACJA Z UROCZYSTOCI NA STRONIE 16

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk goci³ w Rumi. W trakcie pobytu w naszym miecie,
ten jeden z najpopularniejszych polityków w Polsce, spotka³ siê z mieszkañcami Rumi w Zespole
Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1.
RELACJA ZE SPOTKANIA Z MIESZKAÑCAMI MIASTA NA STRONIE 2

Na zdjêciu nowy sztandar oddzia³u rumskiego ZK-P

Gazeta Rumska

Str 2

SESJA POWIATOWA

ZA ORGANIZACJĘ ODPOWIADA
BURMISTRZ WIŚNIEWSKI
W dniu 2 czerwca br. odby³a siê kolejna sesja Rady Powiatu Wejherowskiego. Wiêkszoæ uchwa³ mia³a charakter
formalny i nie budzi³a ¿adnych
emocji. Nale¿y tu jedynie
wspomnieæ o zmianie do bud¿etu, w której przewidziano
dofinansowanie budowy sygnalizacji wietlnej na skrzy¿owaniu ulicy Dêbogórskiej z
ulic¹ Mickiewicza, tu¿ przy
targowisku.
Natomiast w czêci interpelacje do Zarz¹du Powiatu zrobi³o siê gor¹co ze wzglêdu na
pytania jakie zadali radni z
Rumi Seweryn Czoska, Witold

Reclaf i Janusz Zab³ocki. Otó¿
pierwszy z nich ostro skrytykowa³ remont krajowej szóstki na odcinku z Rumi do
Redy. Zarzuty dotyczy³y olbrzymich kolejek jakie tworz¹
siê z powodu prowadzonego
remontu, a tak¿e za brak profesjonalizmu przy zorganizowaniu objazdu ulic¹ Towarow¹ i Cegielnian¹. Radny SLD
poruszy³ tak¿e sprawê d³ugich
kolejek w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego,
a tak¿e problemu tzw. staczy
kolejkowych. Osoby te zajmuj¹ miejsca w kolejce oczekuj¹cych pobieraj¹c kwity z

maszyny rejestruj¹cej, a potem
pobieraj¹ op³atê za swe us³ugi. Uda³o siê mi dowiedzieæ,
¿e ustalono ju¿ stawki w wysokociach od 10 do 100 z³otych, w zale¿noci od klienta i
pilnoci sprawy. Zdaniem radnego bardzo le s³u¿y to wizerunkowi starostwa. Niestety
remont budynku starostwa,
który kosztowa³ 1,5 miliona
z³otych nie poprawi³ obs³ugi
interesantów w tym zakresie.
Równie¿ radni Witold Reclaf i Janusz Zab³ocki, którzy na
poprzednich sesjach poruszali
ju¿ problem z³ej organizacji ruchu drogowego na odcinku Ru-

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

DONALD TUSK W RUMI
Przewodnicz¹cy Platformy
Obywatelskiej i pose³ na Sejm RP
Donald Tusk spotka³ siê z cz³onkami ko³a PO w Rumi oraz
uczestniczy³ w otwartym spotkaniu z mieszkañcami miasta. W
rozmowach z ko³em poruszane
miêdzy innymi by³y sprawy
przygotowañ do nadchodz¹cych
wyborów samorz¹dowych, sytuacja po zjedzie krajowym,
konflikt z PiS, problemy we w³adzach regionalnych PO oraz nieporozumienia pomiêdzy w³adzami powiatowymi PO a rumskim
ko³em. Przewodnicz¹cy PO zadeklarowa³ wsparcie w przygotowaniach do wyborów oraz
poparcie dla rumskich kandydatów do miasta, powiatu i województwa, aby rumska Platforma
mog³a odnieæ zwyciêstwo. Od
wielu lat Platforma Obywatelska, wród wyborców w Rumi
otrzymuje najwiêksz¹ liczbê g³osów. Donald Tusk doceni³ starania zarz¹du PO i przewodnicz¹cego ko³a o zwiêkszanie szeregów partii i elektoratu dla Platformy Obywatelskiej. Rumska
Platforma jest najwiêkszym
ugrupowaniem politycznym w
powiecie wejherowskim i jednym z naliczebniejszych w regionie. Ustêpuje jedynie ko³om
z Gdañska i Gdyni. W kole dzia³a oko³o 60 osób, a kieruje nim
Dariusz Kuczmarski, zwi¹zany
z Platform¹ od pocz¹tku jej powstania.
- Wstêpowa³am do Platformy
Obywatelskiej w trakcie zjazdu
za³o¿ycielskiego w Hali Olivia.
Na pocz¹tku by³em jedynie szeregowym cz³onkiem, bo jako
dziennikarz nie mog³em i nie

chcia³em dzia³aæ we w³adzach
partii. Dopiero po odejciu z gazety zosta³em wybrany na szefa ko³a PO w Rumi. Czujê siê
dzieckiem Platformy i jednoczenie jej za³o¿ycielem. Bardzo
zale¿y mi na skutecznoci i poparciu dla Platformy przez
mieszkañców Rumi. Liczê na to,
¿e w nadchodz¹cych wyborach
samorz¹dowych prawdopodobnie w listopadzie bie¿¹cego roku,
otrzymamy mandat zaufania od
mieszkañców  powiedzia³ Dariusz Kuczmarski szef PO w
Rumi.
Spotkanie z mieszkañcami
Rumi mia³o charakter otwarty.
Ka¿da z osób mog³a zadaæ pytania na ka¿dy temat pos³owi Donaldowi Tuskowi. W sali ZSP nr
1 w Rumi pojawili siê m.in. pose³ Tadeusz Aziewicz, poprzedni i obecni samorz¹dowcy, burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak.

Na spotkanie przyby³o tak¿e
du¿e grono m³odzie¿y. Poruszone tematy by³y ró¿norodne. M³odzie¿ pyta³a o konflikt z PiS, ministra edukacji, paradê równoci,
problemy z trudn¹ przysz³oci¹
dla polskiej m³odzie¿y, wyjazdy
zarobkowe i oczywicie Mistrzostwa wiata w pi³ce no¿nej
i postawê polskiego zespo³u.
Doroli pytali jak zdaniem przewodnicz¹cego bêd¹ wygl¹da³y
najbli¿sze dni i miesi¹ce oraz w
jaki sposób Platforma ma zamiar
zmieniæ obecn¹ sytuacjê.
Niektóre osoby wizytê przewodnicz¹cego Platformy Obywatelskiej w Rumi chcia³y wykorzystaæ jako wstêp do kampanii
przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami samorz¹dowymi. Zapewne
takim zamys³em kierowa³a siê
burmistrz Rumi El¿bieta RogalaKoñczak, zabieraj¹c g³os w trakcie spotkania z mieszkañcami

Domald Tusk na spotkaniu z mieszkañcami Rumi. Liderowi
PO towarzysz¹ szef rumskiej Platformy Dariusz Kuczmarski i
Janusz Wolañski dyrektor ZSP nr 1

mia-Reda i tworz¹cych siê olbrzymich korków, zapytali
siê kto zadecydowa³ o po³o¿eniu na ulicy Towarowej i Cegielnianej gruzu asfaltowego
tzw. destruktu, który wygl¹da
obecnie jak ser szwajcarski i
trzeba du¿ej koncentracji i
ekwilibrystyki, aby nie urwaæ
ko³a przy korzystaniu z tego
objazdu.
W odpowiedzi Starosta
Wejherowski Józef Reszke
zdziwi³ siê, ¿e stacze kolejkowi, pobieraj¹ a¿ 100 z³otych, bo z tego co wie jest to o
wiele mniejsza kwota (widaæ
mniejsza kwota jest do przy-

jêcia, a stówka nie). Zapowiedzia³ walkê z tym procederem, ale stwierdzi³ tak¿e ¿e
kolejek do koñca nie da siê wyeliminowaæ. Wyjani³ ponadto,
¿e do koñca czerwca powinien
byæ zakoñczony remont drogi
nr 6 na odcinku Rumia-Reda, i
¿e remont (mieciami z asfaltu) objazdu ulic¹ Towarow¹ i
Cegielnian¹ kosztowa³ 200 tysiêcy z³otych. Kto zadecydowa³ o wysypaniu gruzu asfaltowego tego nie wie, ale za organizacjê objazdu odpowiada
zastêpca burmistrza Rumi, Tadeusz Winiewski.
Artur Ignacionek

Rumi. Ju¿ w pierwszych s³owach zaatakowa³a rumsk¹ Platformê Obywatelsk¹, a szczególnie jej kierownictwo, za zani¿anie standardów. Zarzuci³a radnym z PO brak poparcia dla
obecnych w³adz miasta. Zapyta³a pos³a Donalda Tuska, szefa
PO, dlaczego toleruje zachowania i dzia³ania rumskiej Platformy, które zdaniem pani burmistrz s¹ z³e, bo nie popieraj¹ce
burmistrz. Pani burmistrz stwierdzi³a jednoznacznie, ¿e Platforma Obywatelska w Rumi pos³uguje siê k³amstwem, a uczciwi
ludzie boj¹ siê z tego powodu
startowaæ w wyborach.
Przewodnicz¹cy Platformy
Obywatelskiej wyrazi³ zdziwienie s³owami pani burmistrz i
przypomnia³, ¿e ¿yjemy w pañstwie demokratycznym, w którym mo¿na wyra¿aæ ró¿ne pogl¹dy, które w³adzy nie musz¹

siê podobaæ. Niskich standardów
prowadzenia polityki D. Tusk
nie zauwa¿a, ale chcia³by poznaæ
przyk³ady. Wyjani³, ¿e w Platformie Obywatelskiej nie ma
dyktatorskich rz¹dów (a takie
zarzuci³ pani burmistrz) i ko³o
PO w Rumi dzia³a samodzielnie,
a jej cz³onkowie wiedz¹ co robi¹.
Po tych s³owach burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak zaczê³a
przepraszaæ i wycofywaæ siê ze
stawianych zarzutów, twierdz¹c
¿e powiedzia³a nie to co chcia³a,
i ¿e le zosta³a zrozumiana.
miech na sali pokaza³ jednak, ¿e
uczestnicy spotkania dobrze zrozumieli intencje w³odarza Rumi.
Owacje i oklaski potwierdzi³y, ¿e spotkanie z pos³em Donaldem Tuskiem by³o udane i
bardzo potrzebne, dla lepszego
zrozumienia spraw, które rozgrywaj¹ siê wokó³ nas.
R.H.

WYBIERZMY
WARTOŚCIOWYCH
LUDZI
Dariusz Kuczmarski przewodnicz¹cy ko³a PO w Rumi.
- Nie rozumiem zarzutów pani burmistrz stawianych Platformie Obywatelskiej, a ju¿ straszenie Platform¹ osób chc¹cych kandydowaæ do Rady Miejskiej jest niedorzeczne i haniebne. Wydaje mi siê, ¿e pani burmistrz czuje siê zagubiona,
bo widzi, ¿e z naszej Platformy do wyborów samorz¹dowych
bêdzie startowaæ wielu dowiadczonych, energicznych, m¹drych i uczciwych mieszkañców naszego miasta, a z Gospodarnoci tylko stara sprawdzona gwardia. Dlatego zachêcam
mieszkañców Rumi, sympatyków Platformy Obywatelskiej
do kontaktowania siê z zarz¹dem ko³a PO, do wspó³pracy z
rumskim ko³em PO, abymy wybrali wy³¹cznie wartociow¹
reprezentacjê mieszkañców, a nie ludzi szkodz¹cych wizerunkowi i rozwojowi Rumi.
Dy¿ury cz³onków ko³a i zarz¹du rumskiej Platformy
Obywatelskiej odbywaj¹ siê w ka¿dy czwartek w godz. 18-20
w Miejskim Domu Kultury w Rumi przy ul. Mickiewicza.
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120 PUNKTÓW SPRZEDAŻY ALKOHOLU

SPEŁNIENIE OBIETNIC

Takich miejsc w naszym miecie niebawem przybêdzie
W dniu rozpoczêcia wizyty
w Polsce przez Ojca wiêtego
Benedykta XVI, radni Gospodarnoci, SLD oraz dzia³acze
Akcji Katolickiej, przychylili siê
do wniosku burmistrz El¿biety
Rogali-Koñczak i zwiêkszyli do
120 iloæ punktów gastronomicznych oraz sklepów sprzedaj¹cych ciê¿ki alkohol. Mo¿na rzec, ¿e w³adza dla partykularnych interesów grupki osób
uchwa³¹ alkoholow¹ powita³a
papie¿a Benedykta XVI na polskiej ziemi.
Do tej pory w Rumi alkohol
mo¿na by³o nabyæ w 63 punktach, ale nadal by³o jeszcze kilka nie wykorzystanych koncesji na sprzeda¿ trunków (oko³o
80 punktów). Teraz zgodnie z
¿yczeniem kilku sklepikarzy,
w³acicieli barów szybkiej obs³ugi, wódkê bêdzie mo¿na kupiæ nawet w kiosku z gazetami
oraz barze z kebabem, frytkami
i bagietk¹. Gdy od kilku lat
wszyscy wokó³, organizacje pozarz¹dowe, kocielne walcz¹ce
z plag¹ alkoholizmu apeluj¹ o
ostro¿noæ w tym wzglêdzie
oraz staraj¹ siê ograniczaæ dostêpnoæ o ka¿dej porze do
wysoko procentowych alkoholi, w Rumi radni rz¹dz¹cej koalicji tê dostêpnoæ rozszerzaj¹.
Przeciwko tej uchwale zag³o-

sowali jedynie radni klubu Samorz¹ðna Rumia oraz Hanna
Kurowska i Krzysztof Bargielski.
- Zaapelowalimy do kole¿anek i kolegów radnych, aby
prze³o¿yæ dyskusjê nad uchwa³¹ na najbli¿sz¹ sesjê Rady Miejskiej. W dniu przyjazdu Ojca
wiêtego nie powinnimy dyskutowaæ o alkoholu. Niestety
lobby w³adzy i kilku rumskich
handlowców nie chcia³o s³uchaæ
naszego apelu. Co gorsza próbowano przeciwników tej
uchwa³y omieszyæ w trakcie
sesji. Zaproszone przez burmistrz osoby przy akceptacji
pana Chmielewskiego w trakcie
dyskusji bucza³y, mia³y siê g³ono i zak³óca³y przebieg dyskusji, wyklaskiwa³y mówi¹cych
przeciwników uchwa³y. Sytuacja ur¹ga³a powadze tematu na
co nie reagowa³ pan Józef
Chmielewski  uwa¿a radny
Roman Knop, przewodnicz¹cy
klubu Samorz¹dna Rumia.
Obecnie w ka¿dym punkcie
Rumi (63 punkty), kto bardzo
chce mo¿e kupiæ alkohol. Nie ma
problemu z dostêpnoci¹ do
piwa, wódki, wina na stacjach
benzynowych, du¿ych marketach i osiedlowych sklepach. Ju¿
od rana do pónej nocy, a nawet
przez 24 godziny na dobê, al-

kohol mo¿na kupiæ w ka¿dym
zak¹tku miasta. Po co wiêc kolejny raz radni koalicji rz¹dz¹cej
i burmistrz Rumi podejmuj¹
próbê rozszerzenia dostêpnoci
punktów sprzeda¿y alkoholu.
Po pierwsze dlatego, ¿e w
kampanii wyborczej Gospodarnoæ i kandydatka na burmistrza
El¿bieta Rogala-Koñczak obiecali, ¿e zwiêksz¹ iloæ koncesji
na alkohol. Przez trzy lata siê
nie udawa³o, choæ ci¹gle podejmowane by³y próby.
Po drugie, kolejna kampania
wyborcza ju¿ ruszy³a i trzeba
szukaæ nowych punktów wspierania kandydatów tego rodowiska. Okazja do odwdziêczenia
bardzo szybko siê nadarzy.
Niestety akcja rozszerzania
dostêpnoci alkoholu w Rumi
ma tak¿e inne t³o, t³o hipokryzji. Wiêkszoæ radnych Gospodarnoci (np. Chmielewski,
Grinholc, Kubina, Jutrzenka,
Pi¹tkowski) oraz niezrzeszonych (np. Maliszewski, Lanc,
Sikorski), a tak¿e burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak przyznaj¹ siê do bezcennych wartoci w
chrzecijañskim wychowaniu,
jak¿e czêsto ¿arliwie siê modl¹,
pokazuj¹c to w trakcie kocielnych uroczystoci. Niektórzy
od wielu lat s¹ dzia³aczami stowarzyszeñ katolickich, Akcji
Katolickiej, albo maj¹ nawet ksiêdza w rodzinie, s¹ nauczycielami, wychowawcami dzieci i
m³odzie¿y oraz dyrektorami
szkó³. Wiele razy zabierali g³os
w sprawach alkoholizmu wród
najm³odszych i m³odzie¿y szkolnej oraz spustoszenia jakie czyni alkohol w m³odych organizmach. Niektórzy maj¹ nawet
osobiste dowiadczenia i wiedz¹,
co mo¿e spotkaæ ich dziecko. Jak
zwykle w takich przypadkach
pouczanie i frazesy bez problemów przechodz¹ im przez gard³a. Za nic równie¿ sobie maj¹
nauki autorytetów kocio³a i
wieckich autorytetów oraz naszego wielkiego rodaka Jana
Paw³a II.
Ju¿ za parê miesiêcy wybory samorz¹dowe. Na witrynach
wielu sklepów i barów pojawi¹
siê ulotki wyborcze, tak¿e na
tych które niedawno otrzyma³y
koncesje na sprzeda¿ alkoholu.
Ka¿dy bêdzie móg³ zobaczyæ,
kto nadgorliwie wywi¹zuje siê
ze z³o¿onych przyrzeczeñ. Tylko czy cena za hipokryzjê, nie
bêdzie zbyt wysoka i czy bêdzie ona warta zwyciêstwa.
Chyba, ¿e o pijane spo³eczeñstwo komu chodzi!
D.£.
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NOWY OBELISK
Na rondzie w Janowie u zbiegu ulic Pomorskiej i D¹browskiego
powstaje kontrowersyjny obelisk o którym pisalimy w kwietniowym numerze Gazety Rumskiej.Nowy pomnik upamiêtni wk³ad uni
europejskiej w modernizacjê ulicy D¹browskiego. Urz¹d Miasta zarezerwowa³ w bud¿ecie kwotê 20 tysiêcy z³otych na realizacjê tej
inwestycji. Czy rzeczywicie nie mo¿na by³o tych pieniêdzy bardziej rozs¹dnie zagospodarowaæ ?

Panowie Czes³aw i Eugeniusz Lademann z Rumi oraz Zdzis³aw Koseda z Gdyni montuj¹ symbole Unii Europejskiej

JUBILEUSZ
W dniu 10 czerwca br. pañstwo Jadwiga i Kazimierz Januszewscy obchodzili uroczystoæ 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego. Po up³ywie 50 lat potwierdzili s³owa przysiêgi ma³¿eñskiej w kociele pod
wezwaniem Krzy¿a wiêtego w Rumi.
Oboje jubilatów pochodzi z kaszubskich rodzin. Pan Kazimierz
urodzi³ siê w Rumi Bia³ej Rzece i ca³e swoje ¿ycie zwi¹za³ z naszym
miastem pracuj¹c w Fabryce Urz¹dzeñ Okrêtowych (FUO), gdzie
odpowiada³ za wyszkolenie uczniów. Pani Jadwiga urodzi³a siê w
Gdyni Demptowie i pracowa³a w WSS Spo³em. Dostojni jubilaci
maj¹ dwóch synów. Doczekali siê tak¿e trzech wnucz¹t i trzech
wnuków. Pan Kazimierz Januszewski jest £owczym Ko³a £owieckiego Ba¿ant w Rumi gdzie udziela siê spo³ecznie.
Dostojnym jubilatom ¿yczymy du¿o zdrowia, pomylnoci w
¿yciu osobistym oraz sukcesów w dzia³alnoci spo³ecznej.
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PORADNIK DORADCY FINANSOWEGO - CZEŚĆ 2

ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Ryszard Nie¿orawski
W poprzednim numerze
przedstawi³em bardzo uproszczony sposób obliczania przysz³ej emerytury. Emerytura w
przybli¿eniu bêdzie równa iloczynowi 1% pensji miesiêcznej razy iloæ przepracowanych lat. Prosty przyk³ad: kobieta z pensj¹ 1.000 z³ po 33
latach pracy otrzyma oko³o
330 z³ emerytury z I i II filaru
przy za³o¿eniu ¿e OFE
(Otwarty Fundusz Emerytalny) osi¹gnie zyski na poziomie op³at.
Co zatem zrobiæ, aby prze¿yæ z takiej emerytury? Jedynym lekarstwem jest dodatkowe oszczêdzanie. Zastanówmy siê wiêc gdzie i w jaki sposób.
Lokata bankowa - banki
oferuj¹ nam lokaty oprocentowane na poziomie inflacji, a
wiêc jest to sposób przechowania pieniêdzy nara¿ony na
dotkliwe straty w momencie
pojawienia siê wiêkszej inflacji. Tê lekcjê przerabialimy
ju¿ w latach 80-tych. W d³u¿szym okresie czasu lokowanie
pieniêdzy w lokatach bankowych mo¿e siê okazaæ ryzykown¹ inwestycj¹ i z pewnoci¹ nie bêdzie to inwestycja,
która zagwarantuje nam godziwe zyski.
Bi¿uteria, z³oto, dzia³a
sztuki  z czasem nabieraj¹
wartoci, ale trudno je spieniê¿yæ, kiedy potrzebujemy nagle gotówki. Dodatkowo wad¹
tego sposobu lokowania pieniêdzy jest ³atwoæ kradzie¿y
naszych okazów.
Nieruchomoci  s¹ bardzo
dobr¹ lokat¹, gdy posiadamy
wiêksz¹ gotówkê. W d³ugim
czasie mog¹ przynieæ znaczne zyski. Trudno je jednak w
krótkim czasie spieniê¿yæ,
gdy¿ s¹ nieruchome.
Gie³da Papierów Wartociowych  lokowanie w akcje
jest coraz bardziej popularne,

jednak wymaga du¿ych pieniêdzy oraz gruntownej wiedzy o
gospodarce. Przy lokowaniu w
akcje i inne walory notowane
na Gie³dzie Papierów Wartociowych przydaje siê tak¿e
szczêcie  wszystkim ¿yczê,
aby trafili z inwestycj¹ we w³aciw¹ spó³kê akcyjn¹.
Fundusze Inwestycyjne 
to instytucje, które poprzez
specjalistów finansowych lokuj¹ zebrane od klientów pieni¹dze w ró¿nego rodzaju papiery wartociowe, takie jak
akcje lub obligacje. Podstawow¹ zasad¹ strategii inwestycyjnej funduszu jest wypracowanie zysku przy ograniczonym
ryzyku. Decyduj¹c siê na tê
formê lokowania pieniêdzy
mo¿emy w ka¿dej chwili (zwykle 3-4 dni) spieniê¿yæ ca³¹ nasz¹ inwestycjê. Wybieraj¹c
fundusze akcyjne, zrównowa¿one, stabilnego inwestowania,
papierów d³u¿nych czy te¿
fundusze rynku pieniê¿nego
mamy wp³yw na ryzyko naszej inwestycji.
Towarzystwa Ubezpieczeniowe  oprócz czystych
ubezpieczeñ, proponuj¹ programy oszczêdnociowe oparte o fundusze inwestycyjne. S¹
to programy wieloletnie. Wczeniejsza rezygnacja z takiego
nawet bardzo dobrego funduszu wi¹¿e siê najczêciej z jak¹ strat¹.
Powo³am siê raz jeszcze na
tygodnik Wprost z 7 wrzenia 2003 roku, w którym specjalici proponuj¹ oszczêdzanie 10% zarobków za pomoc¹
funduszy inwestycyjnych.
Zak³adaj¹ oni nastêpuj¹ce stopy zwrotu: fundusz akcyjny 
10%, fundusz zrównowa¿ony
 8%, fundusz stabilnego wzrostu  5% i fundusz obligacji 
4% w skali roku. Podaj¹ nastêpuj¹ce przyk³ady:
Gdyby kobieta przez 33
lata pracy odk³ada³a miesiêcznie 50 z³ w funduszu akcji i 50
z³ w funduszu obligacji, a piêæ
lat przed emerytur¹ przenios³a wszystkie zaoszczêdzone
pieni¹dze do funduszu obligacji, to wysokoæ dodatkowej
emerytury z tak zaplanowanego III filaru wynios³aby oko³o
1.600 z³ miesiêcznie (pieniêdzy wystarczy³oby na wyp³aty przez okres 20 lat). Gdyby
mê¿czyzna zarabiaj¹cy 3.000
z³ przez 22 lata pracy oszczêdza³ 100 z³ w funduszu obligacji i 200 z³ w funduszu zrównowa¿onym (czyli ³¹cznie odk³ada³by 300 z³ miesiêcznie), a
piêæ lat przed emerytur¹ prze-

niós³ wszystkie zaoszczêdzone pieni¹dze do funduszu obligacji, to wysokoæ dodatkowej emerytury z tak zaplanowanego III filaru wynios³aby
oko³o 1.400 z³ miesiêcznie (pieniêdzy wystarczy³oby na wyp³aty przez okres 20 lat).
Poniewa¿ Polska wesz³a ju¿
do Unii Europejskiej skazani
jestemy na dynamiczny rozwój gospodarczy tak aby po
kilkunastu latach osi¹gn¹æ chocia¿by poziom dzisiejszej Portugalii czy te¿ Hiszpanii. Obserwuj¹c obecne zyski wypracowywane przez fundusze inwestycyjne, uwa¿am ¿e szczególnie dzisiaj powinnimy jak
najszybciej rozpocz¹æ systematyczne oszczêdzanie. W ci¹gu ostatnich trzech lat w lokuj¹c pieni¹dze w funduszach
akcyjnych moglimy pomno¿yæ nasze oszczêdnoci o ponad 100% (czyli ponad 30%
rednio rocznie), w funduszach
zrównowa¿onych ponad 60%
(czyli ponad 20% rocznie), w
funduszach stabilnego wzrostu
ponad 40% (13% rocznie) oraz
w funduszach obligacji kilkanacie procent (4-6% rocznie).
Warto zauwa¿yæ, ¿e zyski
uzyskane z lokowania w fun-

duszach inwestycyjnych s¹ w
wiêkszoci wypadków du¿o
wiêksze ni¿ zyski uzyskiwane z d³ugookresowej lokaty
bankowej (to wci¹¿ najpopularniejszy sposób lokowania
pieniêdzy w naszym kraju),
która w analogicznym okresie
mog³a nam przynieæ maksymalne zyski na poziomie 15%
(5% rocznie), a zerwanie lokaty w czasie jej trwania wi¹¿e
siê zawsze z utrat¹ du¿ej czêci zysków, z czym nie mamy
do czynienia w przypadku lokowania w jednostki funduszy
inwestycyjnych.
Wniosek: warto oszczêdzaæ, poniewa¿ nasze przysz³e
emerytury bêd¹ naprawdê niewielkie. I wa¿niejsze jest tutaj
systematyczne odk³adanie nawet ma³ych kwot, gdy¿ przez
lata naszej pracy te pieni¹dze
bêd¹ pracowaæ dla nas. I jeszcze jedno: osoby, które prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹
musz¹ za³o¿yæ, ¿e ich emerytura ronie oko³o 15 z³ rocznie
(odprowadzaj¹c minimaln¹
stawkê na ZUS), czyli po
czterdziestu latach pracy mog¹
siê spodziewaæ oko³o 600 z³
emerytury.
Ryszard Nie¿orawski
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WIZYTA GRUPY COMENIUS

Z KUCHNI PANI TRUDZI - CZĘŚĆ 2

KASZUBSKIE SMAKI
PRZEPISY
Kaszubski smalec
1,5 kg boczku, 1 kg s³oniny, jab³ko, cebula, majeranek, pieprz,
sól, ziele angielskie.
Boczek i s³oninê pokroiæ w drobn¹ kostkê, topiæ w garnku lub w
g³êbokiej patelni dodaj¹c sól, pieprz, majeranek i kilka ziarenek
ziela angielskiego. Cebulê pokroiæ w kostkê i z jab³kiem usma¿yæ na z³oty kolor. Wymieszaæ z roztopionym smalcem. Po
wymieszaniu przelaæ do kamionki albo miseczek i poczekaæ a¿
zastygnie. Do smalcu najlepiej podawaæ chleb i co najwa¿niejsze kiszone ogórki.

Autorka przepisów
pani Gertruda Zelewska
Kolejny raz publikujemy
przepisy kuchni kaszubskiej.
Autork¹ oraz osob¹, która z
wielkiej kulinarnej spucizny
Kaszub czerpie pomys³y na
ró¿ne potrawy jest pani Gertruda Zelewska. Pani Trudzia
jak nazywaj¹ J¹ znajomi, przyjaciele, rodzina wykorzystuje
w swojej codziennej kuchni
proste przepisy, zwyczajne i
pospolite produkty, z których
ka¿dy mo¿e stworzyæ co osobistego. Pani Zelewska potrawy serwuje w swoim rodzinnym domu, ale czêsto równie¿
proponuje je na oficjalnych
spotkaniach u innych imprezach. Wiele razy zdarza³o siê,
¿e smalcem lub kuchem pani
Trudzi zajadano w trakcie ofi-

Kaszubskie p¹czki z rogami
1 kg m¹ki, 4 jajka, 20 dkg cukru, pó³ szklanki oleju, 10 dkg
dro¿d¿y, szczypta soli, mleko. Dodatkowo 0,5 l oleju do sma¿enia.
Zrobiæ zaczyn z dro¿d¿y, ma³ej iloci ciep³ego mleka i ma³ej
iloci m¹ki. Pozostawiæ na godzinê do wyroniêcia. Po godzinie
do zaczynu dodaæ jajka, olej, sól, cukier. Wszystko dok³adnie
wymieszaæ wraz z reszt¹ m¹ki, po czym pozostawiæ, aby jeszcze raz dobrze wyros³o.
Do garnka wlaæ 0,5 l oleju i dobrze rozgrzaæ. Na gor¹cy olej
³y¿k¹ k³aæ ciasto. W trakcie sma¿enia powinny tworzyæ siê
p¹czuszki z rogami. Podawaæ posypane cukrem pudrem.

SOCRA
TES
SOCRATES
W SP 1
W ramach Programu Socrates
Comenius Ekoszko³a Szko³a
Podstawowa nr 1 w Rumi goci³a grupê nauczycieli z Hiszpanii,
Danii, Turcji, Szkocji i Grecji oraz
troje uczniów tureckich. Gocie
zwiedzili szko³ê, spotkali siê z
nauczycielami, uczniami, Rad¹
Rodziców. Wspólnie pracowali
nad projektem oraz uczestniczyli
w przygotowanym z wielkim
rozmachem programie artystycznym. Po wspólnym odpiewaniu hymnu Unii Europejskiej wyst¹pi³ szkolny zespó³
regionalny Kaszubskie Gwiazdeczki. Uczniowie klas IV  VI
zaprezentowali sztukê pt. Why
are trees important?  Dlaczego drzewa s¹ wa¿ne?. Scenariusz sztuki zwi¹zany by³ z tematyk¹ realizowanego projektu,

Eko  szko³a jako filar edukacji
europejskiej Dzieci ze Szko³y
Podstawowej nr 1 zachwyci³y
goci wspania³¹ recytacj¹ wierszy w jêzyku angielskim, pokazem mody ekologicznej, piewem szkolnego chóru oraz tañcami. Szko³a bardzo przypad³a
gociom do gustu. Zgodnie twierdzili, ¿e jest przytulna, czysta i
doskonale zorganizowana. W
trakcie pobytu gocie zobaczyli
piêkno polskiej ziemi. Zwiedzali Pojezierze Kaszubskie z Wie¿yc¹ i wdzydzkim skansenem
oraz Trójmiasto (Gdañsk, Gdyniê, Sopot  szczególnie molo).
Spotkanie dostarczy³o wielu
piêknych wra¿eñ zarówno obcokrajowcom jak i ca³ej spo³ecznoci szkolnej.
A.I.

SMACZNEGO!!!
cjalnych imprez organizowanych przez samorz¹d rumski.
Tym razem pani Gertruda
Zelewska zaproponowa³a potrawy, które na Kaszubach pojawiaj¹ siê bardzo czêsto na
wielu uroczystociach, festynach i spotkaniach towarzyskich.
W kolejnych numerach Gazety Rumskiej proponowaæ

bêdziemy tradycyjne kaszubskie potrawy, a pomys³y na
przepisy bêdziemy zbieraæ z
ró¿nych róde³.
Prosimy Czytelników o
przesy³anie przepisów z kuchni polskiej, kaszubskiej. Najciekawsze bêdziemy publikowaæ w kolejnych wydaniach
Gazety Rumskiej.
Zebra³ Ryszard Hinc

GOŁĘBIE - MOJA PASJA

ROZPOCZYNAJĄ
ZAGRANICZNE LOTY
Rumscy hodowcy go³êbi
pocztowych spotykaj¹ siê w
kolejne soboty by przygotowywaæ go³êbie do lotów. W
wiosenno-letniej edycji lotów,
po serii lotów krajowych,
przyszed³ czas na loty zagraniczne. Po pierwszym zagranicznym locie z niemieckiego
miasta Schönemark, sk¹d ptaki do pokonania mia³y oko³o
350 km przyjdzie czas na
Hamburg i Duisburg odleg³e od
Rumi o ponad 900 km. Przed
dalek¹ podró¿¹, ka¿dy z oko³o
2500 go³êbi przeznaczonych
przez hodowców do przelotów, zostaje wpisany na listê
startow¹ z podaniem numeru
jego obr¹czki rodowej, numeru
obr¹czki gumowej i barwy go-

³êbia.
Potem pozostaje ju¿ tylko
czekaæ na powrót skrzydlatych ulubieñców.
Rumski oddzia³ hodowców
go³êbi pocztowych oznaczony
symbolem P-072 liczy 59
cz³onków. Do dzisiaj aktywnie w nim dzia³a jeden z za³o¿ycieli oddzia³u w 1947 roku.
Jest nim pan Stanis³aw Wika.
Kolejnym ju¿ seniorem jest
pan Edmund Czapp, który zapisa³ siê do oddzia³u w 1949
roku. Go³êbie s¹ od zawsze
¿yciow¹ pasj¹ Pana Edmunda.
Opieka nad nimi, obserwowanie ¿ycia swoich pupili przynosz¹ Panu Edmundowi wiele
radoci. Pasjê dziadka podziela tak¿e wnuczka Agatka,

oczko w g³owie hodowcy.
Emocjonuj¹cy dla hodowcy
jest czas oczekiwania na przylot go³êbi z dalekich lotów, rejestracja i porównywanie wyników z innymi ptakami i z
wczeniejszymi osi¹gniêciami.
Dopiero póniej wa¿ne staj¹
siê zgromadzone punkty, dyplomy oraz puchary.
Rumscy hodowcy go³êbi s¹
w trakcie zagospodarowywania dzia³ki przy ul. Lipowej,
gdzie regularnie siê spotykaj¹ i
dziel¹ wra¿eniami oraz dowiadczeniami.
¯yczymy pomylnych lotów w 2006 roku.
R.H.

Pan Edmund Czapp, wnuczka Agatka i go³êbie z hodowli.
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BALTIC RHYTHMIC GYMNASTICS CUP

POPISY
JOANNY MITROSZ
Po raz kolejny w hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR w
Rumi odby³ siê IV Miêdzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej w uk³adach zbiorowych
i indywidualnych BALTIC
RHYTHMIC GYMNASTICS
CUP. T¹ bardzo interesuj¹c¹
sportow¹ imprezê organizuje
Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej z Gdyni przy udziale Miejskiego Orodka Sportu i
Rekreacji w Rumi. Z roku na rok
zawody ciesz¹ siê coraz wiêksz¹ popularnoci¹ wród startuj¹cych. Doæ tylko powiedzieæ,
¿e w tym roku mielimy mo¿liwoæ obserwowania zmagañ gimnastyczek reprezentuj¹cych bar-

wy a¿ 19 krajów: Rosji, Bia³orusi, Ukrainy, £otwy, Azerbejd¿anu, S³owacji, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Wêgier,
Brazylii, Austrii, Izraela, Litwy,
Uzbekistanu, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i oczywicie
polskiej reprezentacji.
W trakcie zawodów zaprezentowane zosta³y uk³ady zbiorowe jak i indywidualne. W tegorocznym turnieju w uk³adach
zbiorowych najlepsze okaza³y
siê Bia³orusinki. Polki reprezentowane przez zawodniczki z
Orodka Przygotowañ Olimpijskich w Gdyni zajê³y trzecie
miejsce. Wród solistek w kategorii seniorek najlepsza by³a bez-

apelacyjnie Rosjanka Olga Stryuchkova, za któr¹ z niewielk¹
strat¹ uplasowa³a siê mieszkanka Rumi Joanna Mitrosz. Kolejne medalowe miejsce zajê³a reprezentantka Niemiec  Klaudia
Wittmann.
W rywalizacji juniorek
wszystkie miejsca na podium
zajê³y zawodniczki wywodz¹ce
siê z terenu by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Rywalizacjê wygra³a Bia³orusinka Nastassia Ivankova, wyprzedzaj¹c Rosjankê
Aleksandrê Ermakov¹ i swoj¹
rodaczkê Maryê Yusiikevich.
Czwarte, bardzo dobre miejsce,
zajê³a Polka Marta Kaczkowska.
A.I.

STRZELILI CZTERY BRAMKI

RUMIA WYGRAŁA
ZE SŁUPSKIEM

Na zakoñczenie sezonu ligowego rumski czwartoligowiec
pokona³a na w³asnym boisku
Gryfa 95 S³upsk. Dru¿yna ze
S³upska zosta³a ju¿ wczeniej
zdegradowana do V ligi, mimo to
stawia³a Orkanowi zaciek³y opór.
W pierwszej po³owie s³upszczanie prowadzili otwarty i równorzêdny pojedynek i przy remi-

sie obydwie dru¿yny schodzi³y
na przerwê. Dopiero w drugiej
po³owie uda³o siê rumianom przeprowadziæ kilka ciekawych akcji
i strzeliæ kolejne bramki. Na zakoñczenie rozgrywek i pojedynku piêknym strza³em z rzutu
wolnego popisa³ siê Bart³omiej
Osior. Pi³ka ugrzêz³a w samym
okienku bramki, a Orkan zano-

towa³ najwy¿sze zwyciêstwo
w rozgrywkach. Pozosta³e
bramki strzelili: pierwsz¹ tak¿e Bart³omiej Osior, a kolejne
£ukasz Hebel i Rafa³ Siemaszko.
Niestety ca³ego sezonu z
pewnoci¹ nie da siê zaliczyæ
do udanych szczególnie, ¿e po
bardzo udanej rundzie jesiennej Orkan by³ jednym z kandydatów do awansu do trzeciej ligi. Niestety runda wiosenna pokaza³a, ¿e jeszcze jest
wiele do zrobienia aby awans
do wy¿szej klasy by³ mo¿liwe. Doæ tylko powiedzieæ, ¿e
w³aciwie do ostatnie kolejki
dru¿yna broni³a siê przed bara¿ami i ostatecznie zajê³a miejsce w rodku tabeli. Do analizy sezonu ligowego powrócimy w jednym z kolejnych numerów gazety.
P.Z.
Fot. Dariusz Kuczmarski

M³odym gimnastyczkom nie mo¿na odmówiæ wdziêku i urody
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MUNDIALOWE SZALEŃSTWO

ZA
SŁ
ONA D
YMNA JANA
SA
ZASŁ
SŁONA
DYMNA
JANASA
Raz na cztery lata wiêkszoæ
mê¿czyzn i du¿¹ grupê pañ ogarnia mundialowe szaleñstwo.
Przez miesi¹c oczy wszystkich
zwrócone s¹ na zmagania najlepszych pi³karzy wiata walcz¹cych o tytu³ mistrza wiata. I nie
ma tu znaczenia, ¿e czêsto pojedynki odbywaj¹ siê w godzinach
naszej pracy lub snu, tak jak mia³o to miejsce podczas poprzedniego mundialu rozgrywanego na
stadionach odleg³ej Azji. Tak¿e
pi³ka i wyczyny pi³karzy w tym
okresie s¹ zwyczajowym tematem rozmów tym bardziej, ¿e
poziom wiatowej pi³ki wyrówna³ siê na tyle, ¿e dzisiaj przeciêtna dru¿yna mo¿e wygraæ z
mistrzem wiata (jak mia³o to
miejsce w Korei i Japonii kiedy
Senegal pokona³ Francjê). Jeszcze wiêksze emocje towarzysz¹
imprezie, w której graj¹ reprezentanci Polski. Wtedy dopiero siê
zaczyna narodowa pi³karska
epopeja  wszak na pi³ce no¿nej
znaj¹ siê wszyscy. Nie inaczej
by³o i w tym roku. Dyskusja o
tym, czy trener Janas dobrze zrobi³ nie powo³uj¹c Frankowskiego i Dudka rozgorza³a jeszcze w
Polsce i rozgrza³a prawdziwie
kibiców. I jeszcze wyniki z meczów przed mundialem, klêska z
Litw¹ i Kolumbi¹ i zaskakuj¹ce
zwyciêstwo z Chorwacj¹ spowodowa³o, ¿e jako kibice prze¿ywalimy prawdziw¹ hutawkê nastrojów.
Z niektórych opinii wynika³o, ¿e bez problemu awansujemy z ³atwej grupy, a wówczas
wszystko siê mo¿e zdarzyæ
nawet jak w drugiej rundzie trafimy na Angliê lub Szwecjê. Ale
byli i tacy obserwatorzy, którzy

pow¹tpiewali w mo¿liwoæ osi¹gniêcia jakiegokolwiek sukcesu
przecie¿ nie jestemy pi³karsko
Brazyli¹. Tylko, ¿e prawdziwy
kibic zawsze wierzy w sukces
nawet je¿eli ch³odna analiza pokazuje, ¿e nasi pi³karze to w wiêkszoci zawodnicy rezerwowi w
rednich europejskich klubach.
Mundial to tak¿e ogromna
okazja na zwiêkszenie obrotów
dla producentów i sprzedawców
pi³karskich pami¹tek. Typowe
akcesoria pi³karskie chce w tym
okresie mieæ ka¿dy kibic, nie dziwi wiêc ogromna iloæ sprzedanych reprezentacyjnych koszulek, szalików i klaszcz¹cych czapeczek; ale tak¿e flag w narodowych barwach i innych mundialowych gad¿etów. Inn¹ kwesti¹,
któr¹ nale¿y rozwa¿yæ przed
rozpoczêciem mistrzostw jest
wybór miejsca i towarzystwa, z
którym bêdziemy mecze ogl¹daæ.
Prawdziwy kibic wszak¿e najlepiej siê czuje w towarzystwie
innych kibiców. Dlatego te¿
prawdziwe oblê¿enie prze¿ywaj¹ sale kinowe, puby i inne miejsca, w których mecze mo¿na ogl¹daæ na du¿ych telebimach lub na
ekranach przekazywane z projektorów.
Nie inaczej jest tak¿e w Rumi
gdzie mecze na du¿ym ekranie
mo¿na ogl¹daæ miêdzy innymi w
Pubie Kaszubskim i w Karczmie
¯ychlina. Nie czekaj¹c wiêc na
pierwszy gwizdek arbitra postanowilimy ze znajomymi zarezerwowaæ stolik w takim miejscu chc¹c w wiêkszym gronie
oklaskiwaæ ¯urawskiego i kolegów. Potem odliczalimy tylko
dni, a póniej nawet godziny do
rozpoczêcia meczu z Ekwadorem

bêd¹c pewnymi, ¿e le nie bêdzie. W dzieñ meczu emocje siêgnê³y zenitu, czas siê d³u¿y³ niemi³osiernie a pi¹tkowy wieczór,
który zwykle trwa tyle co mgnienie oka tym razem w ¿aden sposób nie chcia³ siê koñczyæ.
Wreszcie wybi³a godzina dwudziesta i w towarzystwie kilkudziesiêciu innych kibiców wyposa¿eni w pi³karskie gad¿ety bylimy gotowi na pierwszy gwizdek arbitra.
Wreszcie siê zaczê³o i to nawet obiecuj¹co kilka akcji Polaków mog³o siê podobaæ. I ta
nieszczêsna 24 minut kiedy to
Carlos Tenorio po raz pierwszy
trafia do naszej bramki. Sala zamar³a, zamarlimy tak¿e my. Ale
co tam  mylelimy sobie  za
chwilê nasi ch³opcy odrobi¹ straty. Czekalimy i nic  mo¿e po
przerwie bêdzie lepiej zauwa¿y³
jeden z s¹siadów. Niestety lepiej
nie by³o, a kiedy w 80 minucie
Agustin Delgado zdoby³ drug¹
bramkê dla Ekwadoru wiedzielimy ju¿, ¿e ten wieczór nie bêdzie nale¿a³ do udanych.
Przed nami jeszcze przynajmniej dwa mecze Polaków, jednak ciê¿ko byæ po tym co pokazali nasi ch³opcy w meczu z
Ekwadorem optymistami. Chocia¿ prawdziwy kibic pi³karski
wierzy w zwyciêstwo do koñca
 czego najlepszym potwierdzeniem jest jeden z us³yszanych
komentarzy, ¿e s³aba gra Polaków w pierwszym meczu to nic
innego jak zagranie taktyczne trenera Janasa, który zastosowa³
zas³onê dymn¹ przed meczem z
Niemcami. Czego Pañstwu jak i
sobie ¿yczê.
Piotr Zaradny

Wszystko gotowe na pierwszy gwizdek

Emocje siêgaj¹ zenitu

Lista darczyñców sztandaru ZK-P (kolejnoæ wg. gwodzi przybitych do drzewca)
Artur Jab³oñski  prezes ZKP
Ks. Pra³at Stanis³aw Megier
Józef Lanc  prezez ZKP o/ Rumia
El¿bieta Rogala  Koñczak  burmistrz
Edmund Wittbrodt  senator RP
Józef Borzyszkowski  prezes Instyt. Kaszubskiego
Familia Szalewskich
Familia Klawittrów
Bank Spó³dzielczy Rumia
B. R. M. Hincowie
Familia Knopów
Ludwik Bach
Iwona Romanowska
Familia Muszyñskich
Wojciech Miotke
Janusz Zab³ocki
Witold Reclaf
Henryk Grinholc
Feliks Bronk
Danuta Jutrzenka
Eugeniusz Zwara
Krystyna Wolf
Stefan Samson
Ewa i Bogdan Bruccy
Piotr Zaradny

Marian P³ocki
J. J. Miniszewscy
G. M. Miniszewscy
Jerzy Hoppe
Józef Bollin
Stefan Kosznik
Bronis³awa Nowosiak
Bogumi³a i Henryk Holkowie
Józef Skierka
E. L. Paczoskowie
Mieczys³aw Labuda
E. W. Hebel
ZKP o/ Krokowa
ZKP o/ Debogórze
ZKP o/ Gdañsk
ZKP o/ Gdynia
ZKP o/ Gocicino
ZKP o/ Jastarania
ZKP o/ Leniewo
ZKP o/ Puck
ZKP o/ Reda
ZKP o/ Strzelno
ZKP o/ Wejherowo
ZKP o/ Wierzchucino
ZKP o/ W³adys³awowo

Jeszcze wszystko siê uda nadrobiæ ... pi³kê z autu wprowadza
Maciej ¯urawski

I tak w wierzymy, ¿e w kolejnum meczu wygramy z Niemcami
na zdjêciu mieszkañcy Rumi Andrzej Sadkowski i Grzegorz
Woniak
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XXV LAT ODDZIAŁU RUMSKIEGO ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO

SREBRNY JUBILEUSZ
Historia oddzia³u ZKP w
Rumi siêga 1981 roku, kiedy to
zosta³ za³o¿ony. Pierwszym
prezesem zosta³ Franciszek
Ptach, natêpnymi by³i Ludwig
Bach, Józef Kryszewski, Józef
Lanc, Kazimierz Klawiter a obecnie ponownie Józef Lanc.
ZKP w Rumi ma sie czym
pochwaliæ. Takim widomym znakiem prê¿noci oddzia³u jest
Dom Svantopo³k w Parku Starowiejskim  okaza³a siedziba w
kszta³cie typowego m³yna, przy
którym zawsze dumnie powiewa kaszubska flaga. To oczywicie jest tylko czêæ bogatego
dorobku Zrzeszenia, którego
g³ównym celem jest promocja i
zachowanie kaszubskiego dziedzictwa kulturowego. Od wielu
lat ze zmiennym natê¿eniem oddzia³ inspiruje naukê jêzyka ka-

szubskiego w szko³ach i szeroko
rozumiane lekcje regionalne. Ponadto ZKP w Rumi jako jedyny
odzdzia³ prowadzi trzy szko³y
z wyk³adowym jêzykiem kaszubskim (Szko³y Podstawowe
na G³odnicy, Starej Hucie i B¹czu). Wielu zapewne zauwa¿y³o dwujêzyczne tablice z nazwami ulic, a te¿ niejeden mieszkaniec Rumi uczestniczy³ choæ raz
we mszy wiêtej z liturgi¹ s³owa
w jêzyku kaszubskim  takie
msze odbywaj¹ sie raz w miesi¹cu, za ka¿dym razem w innej
parafii. Dzia³acze rumskiego oddzia³u zadbali o zabezpieczenie
ruin redniowiecznego zabytkowego kocio³a wraz z cmenatarzem, na którym wyró¿nia siê
ciekawy w formie pomnik Mestwina II, ostatniego z ksi¹¿¹t
gdañsko-kaszubskich. Zadbali

POWIÊCENIE NOWEGO SZTANDARU
Nowy sztandar rumskiego oddzia³u ZK-P, chocia¿ nie skoñczony, zosta³ uroczycie powiêcony przez ksiêdza infu³ata
Wies³awa Lauera podczas koncelebrowanej mszy wiêtej w
kociele pod wezwaniem wiêtego Krzy¿a

równie¿ o Rewitalizacjê Dworku pod lipami, który sta³ siê na
krótko po odnowieniu Miejskim
Domem Kultury. Rumscy dzia³acze ZKP aktywnie uczestnicz¹
te¿ w przedsiêwziêciach ponadmiejskich. Do nich nale¿a³a
inicjatywa zorganizowania
pierwszych trzech zjazdów Kaszubów (Chojnice, Hel Wejherowo), które sta³y siê ju¿ sta³ymi,
dorocznymi imprezami spo³ecznoci kaszubskiej, ciesz¹cymi sie
zainteresowaniem mediów. Codzienne przejawy obecnoci
dzia³aczy kaszubskich mo¿na
zreszt¹ mno¿yæ.
Tak du¿y dorobek by³ i jest
mo¿liwy dziêki zaanga¿owaniu
wielu dzia³aczy i sympatyków,
tej najwiêkszej w Rumi organizacji spo³ecznej. Przez oddzia³
przewinê³o siê kilkaset cz³on-

ków, a obecnie zarejestrowanych
jest ponad 200. Nic wiêc dziwnego, ¿e 25 urodziny postanowiono obchodziæ bardzo uroczycie.
Jubileusz zbieg³ siê ze wiêtowaniem w bie¿¹cym roku 50
lecia ZKP, co dodatkowo zmobilizowa³o rumski oddzia³ do
sprawienia sobie nowego sztandaru, którego uroczystego powiêcenia dokona³ ksi¹dz infu³at
Wies³aw Lauer, podczas mszy
w. w kociele pw. Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego. Duszpasterz oddzia³u ZKP w Rumi ks.
Stanis³aw Meger wyg³osi³ homiliê w jêzyku kaszubskim. Po uroczystym przemarszu z kocio³a
pod wezwaniem Podwy¿szenia
wiêtego Krzy¿a do hali MOSIR w Rumi, dokonano uroczystego podpisania aktu fundacyj-

KALENDARIUM
Z inicjatywy Andrzeja Sad³owskiego, mi³onika dziejów Rumi, na ogrodzeniu zabytkowego cmentarza z ruinami gotyckiego kocio³a
przy ul. Kocielnej, ods³oniêto tablicê, informuj¹c¹ o ciekawej historii tego miejsca. Specjalna tablica zawiera jednoczenie kalendarium najwa¿niejszych wydarzeñ z historii Rumi.
Zarówno ruiny wi¹tyni z czasów pierwszego
osadnictwa na terenie Rumi, jak i cmentarne
nagrobki stanowi¹ najstarsze zabytki na terenie miasta. Tablicê opracowa³ (wybra³ najwa¿niejsze wydarzenia) Andrzej Sad³owski, a
wykona³ rumski plastyk, Eugeniusz Lademann. Ods³oniêcie nowej tablicy by³o jednym
z najwa¿niejszych punktów rocznicowej uroczystoci.
PREZENTACJA NOWEGO SZTANDARU
Nowy sztandar prezentuje poprzedni prezes
rumskiego oddzia³u zrzeszenia Kazimierz Klawiter. Obok prezes zarz¹du g³ównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Artur Jab³oñski.
RONIE NOWE POKOLENIE ZRZESZEÑCÓW
O nowe kadry, które bêd¹ kontynuowaæ dzia³alnoæ Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
mo¿emy byæ chyba spokojni. Na zdjêciu córka
pañstwa Hebel - Weronika.
CEREMONIA PRZYBICIA GWODZI
Ceremonia przybicia symbolicznych gwodzi
na nowym sztandarze. Na zdjêciu najstarszy
¿yj¹cy cz³onek rumskiego oddzia³u zrzeszenia
Felisk Bronk w towarzystwie aktualnego prezesa Józefa Lanca.
Na probê zarz¹du ZK-P na poprzedniej
stronie zamieszczamy pe³n¹ listê fundatorów nowego sztandaru.
Jednoczenie w tym miejscu zrzeszeñcy
pragn¹ podziêkowaæ serdecznym Bóg
zap³aæ wszystkim tym, którzy finansowo wsparli dzie³o zakupu nowego sztandaru i uwietnili rocznicowe obchody.

nego, przybicia symbolicznych
gwodzi i prezentacji sztandaru.
Tam te¿ wyg³osil swój referat na
temat historii ZKP cz³onek zreszenia Jerzy Hoppe. Przemawiali równie¿ m.in. senator prof.
Edmund Wittbrot, prezes Zarz¹du G³ównego ZKP Artur Jab³oñski oraz burmistrz miasta Rumi
El¿bieta RogalaKoñczak. Po
wyst¹pieniach zapiewa³ powsta³y 1,5 roku temu chór Rumianie, po którego wystêpie
zaproszono goci na tradycyjny
kaszubski poczêstunek. Tam ju¿
bardziej swobodnie rozmawiano
o wielu aspektach kaszubszczyzny. Integrowali siê m³odzi ze
starszymi sobie wiekiem. Zapewne powstawa³y plany na
przysz³¹ dzia³anoæ Zrzeszenia
KaszubskoPomorskiego w
Rumi.
S.K.
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WYSTAWA PRAC RODZINY TUSK W MDK

NIEZWYKŁA RODZINA,
NIEZWYKŁA TWÓRCZOŚĆ

Jedna z prezentowanych
prac autostwa Teresy Tusk
Szur
Niezwyk³¹ ekspozycjê przygotowa³ na czerwiec br. Miejski
Dom Kultury organizuj¹c przegl¹d twórczoci artystycznej rodziny Tusk pod tytu³em Po-

kolenia. Ju¿ sam tytu³ wystawy bardzo trafnie oddaje niezwyk³¹ pasjê cz³onków rodziny zajmuj¹cych siê od kilku pokoleñ
rzeb¹ i malarstwem. Senior rodziny Jan Tusk (ur. w 1918 roku)
z zawodu stolarz ka¿d¹ woln¹
chwilê spêdza w swoim warsztacie tworz¹c g³ównie p³askorzeby i a¿urowe reliefy folklorystyczne. Jego pasjê przejê³y
dzieci  syn Stanis³aw Tusk (ur.
w 1948 roku) oraz zmar³a ju¿
córka Teresa Tusk Duda zajmuj¹ce siê tak¿e g³ównie rzeb¹.
Stanis³aw Tusk wspó³pracowa³
miêdzy innymi przy tworzeniu
fotela dla papie¿a Jana Paw³a II,
który zosta³ wykorzystany podczas pamiêtnej mszy na sopockim hipodromie, ale tak¿e jest
wspó³twórc¹ wnêtrz wielu kocio³ów m.in. zakonu Paulinów
Czêstochowie. Druga córka Halina Wasielke-Cielak (ur. w 1946
roku) zajmuje siê fotografi¹ artystyczn¹ a w szczególnoci fotografi¹ o tematyce marynistycznej.
Artystyczne pasje cz³onków
rodziny kontynuuje tak¿e kolejne pokolenie rodziny Tusk. Ewa
Jachnicka  córka Haliny (ur. w

1967 roku) zajmuje siê konserwacj¹ obiektów zabytkowych
oraz prac¹ dydaktyczn¹ w Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku. Druga córka Haliny Tusk 
Alicja Hajdel (ur. w roku 1971)
jest studentk¹ Akademii Sztuk
Piêknych w Gdañsku. Jednoczenie ³¹czy studia z prac¹ w firmie reklamowej zajmuj¹c siê grafik¹ oraz fotografi¹ artystyczn¹.
Z kolei córka Stanis³awa Tuska
 Ewa Tusk Szur (ur. w 1973
roku) zajmuje siê malarstwem
olejnym oraz ilustruje ksi¹¿ki
doæ tylko powiedzieæ, ¿e jej
prace zdobi¹ tomik poezji wspó³czesnej Tadeusza Hutkowskiego
pt. W milczeniu zbó¿ oraz siostry Anny Biñkowskiej Okruchy. Druga córka Stanis³awa 
Anna Tusk Bieñkowska (ur. w
1972 roku) zajmuje siê poezj¹.
W 2003 ukaza³ siê pierwszy tomik wierszy autorki pod tytu³em Okruchy.
Na ekspozycji w Miejskim
Domu Kultury zosta³y zgromadzone wybrane prace cz³onków
tej utalentowanej rodziny, które
mo¿na bêdzie ogl¹daæ do koñca
miesi¹ca czerwca.
PZ

SALEZJANIE DLA MŁODZIEŻY

BUDUJĄ
HALĘ SPORTOWĄ
Tu¿ przy nowym budynku
Gimnazjum i Liceum Salezjañskiego powstaje wielki wykop.
Ju¿ za kilka miesiêcy placówka szkolna wzbogaci siê o nowoczesn¹ salê sportow¹ z zapleczem. Ale nie tylko, bo
nowa hala sportowa bêdzie
tylko czêci¹ nowoczesnego
kompleksu, w którym swoje
miejsce znajdzie m.in. zaplecze administracyjne szko³y,
biblioteka oraz aula. W³anie
rozpoczê³a siê budowa obiektu, o czym wiadcz¹ g³êbokie
wykopy przy ul. wiêtojañskiej. Obiekt zbuduje przedsiêbiorstwo ZIS to samo, które od
wielu lat buduje mieszkania dla
osiedla mieszkaniowego SM
Janowo.
Z nowej hali sportowej z
pewnoci¹ uciesz¹ siê uczniowie oraz nauczyciele wychowania fizycznego, poniewa¿

obecnie zajêcia odbywaj¹ siê w
starej i bardzo ju¿ ciasnej sali,
dawnej kaplicy zaadaptowanej
na cele hali sportowej.
Budowa sali sportowej
przy kompleksie szkolnym salezjanów w Rumi jest kolejnym

etapem rozbudowy zespo³u
szkó³, w których z roku na rok
przybywa uczniów. Planuje siê
oddanie nowego obiektu do
eksploatacji w 2007 roku.
AI

Ju¿ niebawem wykop zamieni siê w nowoczesny kompleks z
hal¹ sportow¹

Ostatnia Wieczerza w wykonaniu Stanis³awa Tuska

Rodzina Tusk w ca³ej okaza³oci w towarzystwie dyrektora
Domu Kultury Ludwika Bacha. Na zdjêciu od lewej: Anna
Tusk Bieñkowska, Jan Tusk, Halina Tusk Wasielke-Cielak,
Stanis³aw Tusk, Ewa Tusk Szur i Alicja Tusk Hajdel.
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WSPOMNIENIE PIELGRZYMKI

BENED
YK
T XVI B
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Eucharystia pod przewodnictwem papie¿a Benedykta XVI
na Placu Zwyciêstwa
Trwajcie mocni w wierze
- pod tym has³em odby³a siê tegoroczna pielgrzymka Ojca
wiêtego Benedykta XVI do
Polski. Równie¿ mieszkañcy
Rumi wziêli udzia³ w tym dostojnym spotkaniu. Organizatorem pielgrzymki by³a Parafia
NMP Wspomo¿enia Wiernych.
W tej¿e pielgrzymce wziê³o
udzia³ 50 osób, w wiêkszoci
byli to parafianie oraz przedstawiciele Akcji Katolickiej. Wyjechalimy do Warszawy w
czwartek 25 maja, sprzed kocio³a NMP Wspomo¿enia Wiernych, zaraz po Apelu Jasnogórskim ok. godz. 21.20. Podró¿
przebiega³a w mi³ym klimacie,
bez jakichkolwiek utrudnieñ. Na

miejscu bylimy przed godz.
4.00 i zaraz po przyjedzie udalimy siê na miejsce celebracji
Eucharystii, poniewa¿ do Placu
Pi³sudskiego trzeba by³o dojæ
jeszcze ok. 6 km. Po wielogodzinnym oczekiwaniu w ulewnym deszczu, nast¹pi³a upragniona chwila spotkania siê z
namiestnikiem Chrystusa. O
godzinie 08.45 Ojciec wiêty
przyjecha³ papamobilem
z Nuncjatury Apostolskiej
na Plac Pi³sudskiego, po czym
o godzinie 9. 30 rozpoczê³a siê
Msza wiêta.
Zasadnicz¹ czêæ swej homilii Papie¿ powiêci³ rozwa¿aniu
has³a pielgrzymki: Trwajcie
mocni w wierze!. Podkreli³, ¿e

na wiarê sk³adaj¹ siê trzy wymiary: wyznawanie Bo¿ej prawdy, ca³kowite powiêcenie siê
Jezusowi w mi³oci oraz ¿ycie
wed³ug przykazañ Bo¿ych.
Wiara rodzi siê ze s³uchania s³ów
Chrystusa, które przekazali
Aposto³owie oraz ich nastêpcy,
a¿ do naszych czasów. Przypomnia³, ¿e wielu g³osicieli Ewangelii odda³o ¿ycie za wiernoæ
prawdzie s³owa Chrystusa. Z
troski o prawdê ukszta³towa³a
siê Tradycja Kocio³a.
Podobnie jak by³o w minionych wiekach, i dzi s¹ osoby
lub rodowiska, które, odchodz¹c od tej Tradycji, chcia³yby
zafa³szowaæ s³owo Chrystusa
i usun¹æ z Ewangelii prawdy,
wed³ug nich, zbyt niewygodne
dla wspó³czesnego cz³owieka mówi³ Papie¿.
Z moc¹ przestrzeg³ przed relatywizacj¹ prawd wiary i wezwa³ Koció³ do g³oszenia prawd
wiary. Usi³uje siê stworzyæ
wra¿enie, ¿e wszystko jest
wzglêdne, ¿e równie¿ prawdy
wiary zale¿¹ od sytuacji historycznej i od ludzkiej oceny. Koció³ jednak nie mo¿e dopuciæ,
by zamilk³ Duch Prawdy. Przypomnia³, ¿e za prawdê Ewangelii odpowiedzialni s¹ nastêpcy Aposto³ów, razem z Papie¿em, ale tak¿e wszyscy chrzecijanie.
T³umaczy³, ¿e ka¿dy chrzecijanin winien konfrontowaæ

NOBEL Z EKONOMII DLA RUMI

WYPIJMY … ZA DŁUGI
Obecna kadencja Rady Miejskiej przejdzie zapewne do historii jako ta, która zaci¹gnê³a
rekordowo du¿e, najwiêksze w
historii samorz¹du miejskiego
kredyty komercyjne. Ich wielkoæ wynosi w ³¹cznej wysokoci 27,5 mln z³otych. I tak na
wniosek Pani Burmistrz w 2003
roku zaci¹gniêto prawie 4,7 mln
z³otych kredytu, a w roku bie¿¹cym, roku dodajmy wyborczym, Pani Burmistrz zaci¹ga
ju¿ prawie 8 mln z³otych kredytu!
Natomiast sp³ata tych¿e zobowi¹zañ jest przewidziana do
2013 roku, czyli kolejne dwie
kadencje Rady Miejskiej i nowych w³adz wykonawczych
bêd¹ siê borykaæ z tym problemem. Owszem kredyty nale¿y
zaci¹gaæ, szczególnie gdy s¹
przeznaczone na cele inwestycyjne, ale nale¿y to robiæ w sposób roztropny. Powinien zasta-

nawiaæ fakt dlaczego tak potrzebny remont ulicy D¹browskiego kosztuje prawie tyle co
budowa najlepszej jakoci autostrady w Europie Zachodniej (w
Polsce jeszcze taka nie powsta³a), a oczekiwany przez mieszkañców basen, który zostanie
oddany do u¿ytku tu¿ przed
wyborami samorz¹dowymi,
jest pozbawiony np. brodzika
dla najm³odszych u¿ytkowników. Dziêki takim kredytom nie
powstanie np. ani jeden kilometr
drogi lokalnej, ale dla oszczêdnoci powstan¹ ulice z destruktu. Pieni¹dze z naszych podatków, zasilaj¹ce bud¿et gminy,
powinny byæ wydawane rozs¹dnie, a realizowane inwestycje powinny byæ przemylane
do samego koñca.
Na pocieszenie (tylko kto
siê ma z tego cieszyæ) pozostanie nam stwierdzenie Pani Burmistrz, która oznajmi³a w urzê-

dowej gazetce, ¿e aby zmniejszyæ
obci¹¿enie kredytowe gminy,
sp³aty rat s¹ roz³o¿one na wiele
lat. Taka nowatorska myl ekonomiczna nie zosta³a dot¹d opatentowana i opisana, dlatego najwy¿szy czas na profity z pomys³ów burmistrz El¿biety Rogali-Koñczak, wspieranej gospodarczym instynktem przez Tadeusza Winiewskiego.
Bezkarne zawieranie umów na
kredyty komercyjne nie maj¹ nic
wspólnego z gospodarnym myleniem, bo kto zap³aci za milionowe odsetki od zaci¹gniêtych
kredytów, które zwiêkszaj¹ siê
proporcjonalnie do d³ugoci okresu sp³aty! Oczywicie zap³ac¹
mieszkañcy, a na pocieszenie
pozostanie nam ogl¹daæ rytua³
przecinania kolejnych wstêg
przez w³adzê z okazji wykonania inwestycji wybudowanych
za kredyt.
Jaros³aw Muszyñski

w³asne pogl¹dy ze wskazaniami Ewangelii i Tradycji Kocio³a, aby dochowaæ wiernoci s³owu Chrystusa, nawet, gdy jest
ono wymagaj¹ce i po ludzku
trudne do zrozumienia.
Po skoñczonej liturgii wierni
¿egnali Papie¿a pieni¹ My
chcemy Boga, okrzykami
i oklaskami. Ojciec wiêty pozdrawia³ i b³ogos³awi³ ludzi id¹c
przez plac przy dwiêkach Alleluja z Mesjasza Georga Haendla. Benedykt XVI podszed³
najpierw do pary prezydenckiej, a nastêpnie do przedstawicieli rodowisk akademickich.
Zupe³nie nieoczekiwanie Papie¿ znalaz³ siê wród t³umu
wiernych, którzy robili mu zdjêcia i próbowali dotkn¹æ Ojca

wiêtego. T³um towarzyszy³
Papie¿owi a¿ do siedziby Dowództwa Warszawskiego Garnizonu Wojskowego, gdzie znajdowa³a siê zakrystia.
Natomiast nasza grupa wróci³a, po krótkim zwiedzaniu
Warszawy. Do Rumi przyjechalimy na godzinê 20.10. Ka¿dy,
pomimo zadanego sobie trudu
wraca³ do domu szczêliwy.
Czêsto s³ysza³o siê wypowiedzi pielgrzymów: Mamy
wspania³ego, kochanego papie¿a. Nie da siê ukryæ, ¿e Benedykt XVI z wielk¹ pokor¹ kontynuuje dzie³o Chrystusa podjête przez poprzednika Jana
Paw³a II i za to kocha go ca³a
Polska.
Ks. Piotr Przyborski

Zachmurzone niebo nad Warszaw¹ wczesnym rankiem

ZAPROSZENIE
Komitet Organizacyjny Wystawy ilustruj¹cej ¿ycie i
mieræ ksiêdza Jerzego Popie³uszki zaprasza mieszkañców Rumi do odwiedzenia wystawy eksponowanej w kociele pod wezwaniem Najwiêtszej Maryi
Panny Wspomo¿enia Wiernych (górny koció³). Jest
to kopia wystawy z kocio³a na warszawskim ¯oliborzu gdzie dzia³a³ ksi¹dz Jerzy.
Do odwiedzenia wystawy zapraszamy szczególnie
uczniów szkó³ naszego miasta.
Zwiedzania zbiorowe najlepiej uzgodniæ z proboszczem parafii:
Janem Oleksiukiem, (tel.058 67-10-111).
Komitet organizacyjny:
ks.Jan Oleksiuk, Witold Reclaf, Jan Klawiter,
Grzegorz Partyka.
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WARCZĄCE HOBBY RADNEGO
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Radny Jaros³aw Muszyñski na swoim Junaku

W naszym kraju trudno bêdzie znaleæ motocyklistê nie
znaj¹cego motocykle Junak, no
ju¿ na pewno nie s³ysz¹cego o
takim pojedzie. Junaki to przecie¿ historia polskiej motoryzacji. Klasyczna sylwetka, czterosuwowy silnik i dostojny odg³os jego pracy, mo¿e skusiæ
ka¿dego mi³onika historycznych jednoladów. Pomimo zakoñczenia produkcji ³adnych
parê lat temu, Junak jest bardzo
popularnym i lubianym motocyklem praktycznie przez
wszystkich pasjonatów.
Motocykl Junak produkowany w Szczeciñskiej Fabryce
Motocykli, odegra³ w historii
powojennej produkcji motocykli w Polsce bardzo wa¿n¹ rolê.
By³ najwiêkszym motocyklem
produkowanym seryjnie i stanowi³ dla polskich motocyklistów namiastkê ciê¿kiego motocykla turystycznego, opracowanego na europejskim poziomie

konstrukcyjnym.
- Moja przygoda z motorami
rozpoczê³a siê ju¿ w wieku m³odzieñczym. Najpierw mia³em
motorower Komar, na którym
uczy³em siê pierwszych zasad
poruszania na jednoladach, potem przesiad³em siê na W-skê o
pojemnoci 175 cm szeciennych. Ale pamiêtam, ¿e zawsze
spogl¹da³em z zazdroci¹ na s¹siada Pana Stanis³awa, który by³
posiadaczem wspania³ego motocykla marki Junak  wspomina
Jaros³aw Muszyñski radny miejski i pasjonat motorów. - Chodzi³em do niego i spogl¹da³em
na tê wielk¹ czarn¹ maszynê,
która niestety nie by³a ju¿ na
chodzie. ¯al mi serce ciska³, ¿e
tak wspania³y motor stoi w
szopce i rdzewieje.
Jednak pewnego dnia nadszed³ moment, kiedy Pan Stanis³aw po latach d³ugiego namawiania zdecydowa³ siê na sprzedanie rdzewiej¹cego cacka i spe³-

ni³o siê marzenie Jarka Muszyñskiego.
- Renowacja oraz zdobywanie najdrobniejszych czêci i ich
gromadzenie na przysz³oæ, aby
móc przywróciæ Junaka do stanu oryginalnego zajê³o mi przesz³o rok  dodaje pan Jarek. - W
koñcu nadszed³ dzieñ, kiedy
mo¿na by³o odpaliæ tê piêkn¹
maszynê i cieszyæ wspania³ym
brzmieniem jej silnika.
Do pe³ni szczêcia brakowa³o jeszcze kupienia kombinezonu motocyklisty, kasku, rêkawic
i innych drobnych detali stroju.
Teraz stary Junak i jego w³aciciel mog¹ tworzyæ pe³na ca³oæ.
,,Kiedy siedzê na maszynie
totalny czujê luz
W³¹czam silnik, dajê kopa,
Za mn¹ tylko kurz.
To wspania³a jest maszyna,
choæ ma czterdzieci
piêæ lat
..
P.Z.

KTO NIE ZNA PISMA ŚWIĘTEGO TEN NIE ZNA CHRYSTUSA

KONK
URS BIBLIJNY ROZSTRZYGNIĘTY
ONKURS
W roku szkolnym 2005/2006
przeprowadzono konkurs biblijny im. S³ugi Bo¿ego Kard. Augusta Hlonda. Konkurs zorganizowany zosta³ po raz pi¹ty na
poziomie rejonowym i po raz
drugi na poziomie diecezjalnym.
W konkursie rejonowym wziê³y
udzia³ szko³y z Rumi, Redy, ¯elistrzewa, Chwaszczyna i Sopotu.
W konkursie diecezjalnym
oprócz szkó³ z etapu rejonowego wziê³y udzia³ tak¿e szko³y z
Gdyni, Gdañska, Jastrzêbiej
Góry, Wejherowa, W³adys³awowa oraz Luzina. Uroczyste zakoñczenie Konkursu Rejonowego zorganizowano w dniu 5
czerwca br. w Rumi.
Laureaci konkursu otrzymali
nagrody ksi¹¿kowe i dyplomy.
Dyplomami nagrodzono tak¿e
katechetów, którym w ten skromny sposób podziêkowano za
w³o¿ony trud w przygotowaniu
dzieci i m³odzie¿y do konkursu.
Organizatorzy konkursu Akcje
Katolickie istniej¹ce przy parafiach, postawili sobie jako jeden
z celów zainteresowanie m³odzie¿y Pismem wiêtym, przyjmuj¹c jako myl przewodni¹
stwierdzenie w. Hieronima:
Kto nie zna Pisma w. ten nie
zna Chrystusa. W kolejnym
roku tematem konkursu bêdzie
ewangelia wg. w. Jana.
Ewaryst Lewandowski

Najlepsi uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni

Uczniowie Gimnazjum Salezjañskiego w Rumi podczas prezentacji programu s³owno-muzycznego

LAUREACI KONKURSU BIBLIJNEGO - ETAP REJONOWY
szko³y podstawowe: 1. Potrykus Magdalena
SP nr 1 Rumia
2. Kleist Cyprian
SP nr 10 Rumia
3. Mi¹skowska Patrycja
SP Chwaszczyno
szko³y gimnazjalne 1. Wo³oszyk Milena
Gimnazjum nr 4 Rumia
2. Sikora Weronika
Gimnazjum nr 1 Rumia
3. Kobusiñska Nicole
Gimnazjum Chwaszczyno
szko³y licealne
1. W³odkowska Joanna
ZSO nr 1 Rumia
2. Gailitis Hanna
ZSO nr 1 Rumia
3. K¹kol Jerzy
ZSO nr 1 Rumia
LAUREACI KONKURSU BIBLIJNEGO - ETAP DIECEZJALNY
szko³y podstawowe 1. Minkowski Robert
SP nr 9 Wejherowo
2. Lange Emilia
SP nr 6 Wejherowo
3. Kleist Cyprian
SP nr 10 Rumia
szko³y gimnazjalne 1. Mutka Marcin
Gimnazjum Luzino
2. Józefowicz Martyna
Gimnazjum nr 4 Rumia
3 . Westphal Anna
Gimnazjum Luzino
szko³y licealne
1. Wiszniewska Ma³gorzata III Liceum Gdynia
2. Studziñski Maciej
II Liceum Wejherowo
3. Romanik Monika
Salezjañskie Liceum Rumia

i Krefta Karol

Gimnazjum Chwaszczyno

i Jasiñski Tomasz

ZSO nr 1 Ruma

i Plata Jan

SP nr 1 Sopot

i Wilemborek Joanna

Gimnazjum nr 4 Rumia

i Jasiñski Tomasz

ZSO nr 1 Rumia
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TRZY KILOMETRY GMINNYCH ULIC

KARTONEX PODZIELIŁ MIESZKAŃCÓW

SUK
CES Z DESTRUK
TU
SUKCES
DESTRUKTU
Tzw. destrukt, czyli gruz
otrzymywany z rozbieranych
nawierzchni asfaltowych uk³adany jest w ró¿nych zak¹tkach
Rumi. Ten nowatorski i rumski
zarazem pomys³ na rozwi¹zanie problemów z nadmiarem
dróg gruntowych, opracowany
zosta³ przez Tadeusza Winiewskiego zastêpcê burmistrz Rumi.
Nowatorskim pomys³em jest
dlatego, bo jeszcze nikt w Polsce i na wiecie nie wpad³ na to,
aby drogi budowaæ ze mieci.
Pan Winiewski stwierdzi³
na sesji Rady Miejskiej i na spotkaniach z mieszkañcami naszego miasta, ¿e takie drogi s¹ najlepszym i prostym rozwi¹zaniem, a do tego rozwi¹zaniem
szybkim i bardzo ekonomicznym. Pomys³odawcê Tadeusza
Winiewskiego wspar³a swoim
ogromnym autorytetem i dowiadczeniem w budowaniu
dróg burmistrz El¿bieta RogalaKoñczak, która oceni³a na kilku
kolejnych sesjach sesji Rady
Miejskiej, ¿e destrukt jest wietnym rozwi¹zaniem, z pomys³u
tego korzystaj¹ bogatsi i przynosi on Rumi korzyci finansowe. Tym razem w dyskusji z
radnymi pani burmistrz nie
twierdzi³a ju¿, ¿e rozwi¹zaniem
problemów korków komunikacyjnych w Rumi mo¿e byæ przewo¿enie samochodów helikopterami. Okaza³o siê bowiem, ¿e
marny burmistrz jeszcze gorszym dowcipem tryska.
Ale wracaj¹c do destruktu,

rzeczywicie budowniczowie
dróg zrywaj¹cy stare nawierzchnie mog¹ cieszyæ siê bardzo z
pomys³u T. Winiewskiego. W
innym przypadku musieliby
p³aciæ du¿e pieni¹dze za wywo¿enie i utylizowanie destruktu
na wysypisku, a tak mog¹ nieopodal na najbli¿sz¹ uliczkê (np.
ul. Chrobrego) wywoziæ bez ponoszenia kosztów wywrotki
mieci asfaltowych. Wiêkszoæ
mieszkañców nawet nie wie co
nios¹ ze sob¹ ulice z destruktu.
Nie wykonano badañ na zanieczyszczanie rodowiska, na
ewentualnoæ szkodzenia zdrowiu. Oczywicie nikt w miecie
nie przejmuje siê równie¿, ¿e
nied³ugo trzeba bêdzie zrywaæ
prowizoryczne utwardzenie i
ponosiæ koszty wywo¿enia i
utylizowania mieci z asfaltu.
Potrzeba propagandowych sukcesów jest wystarczaj¹cym powodem, aby realizowaæ plan T.
Winiewskiego. Ten wykuwany
w pocie czo³a sukces ma te¿ inne
oblicze. Na czerwcowej sesji
Rady Miejskiej z informacji zastêpcy burmistrz Tadeusza Winiewskiego dowiedzielimy siê
równie¿, ¿e burmistrz Rumi buduje w Rumi wiele ulice. Tak
du¿o ulic w ostatnich latach jeszcze nie wybudowano. Zdaniem
zastêpcy Tadeusza Winiewskiego w ci¹gu kadencji wybudowano ich a¿...3 kilometry. Ten
gigantyczny wysi³ek inwestycyjny na gminnych drogach móg³
byæ wykonany (oczywicie je-

Jedna z dróg pokrytych destruktem

¿eli podane 3 kilometry s¹ prawdziwe), tylko dziêki nak³onieniu
(a mo¿e raczej wymuszeniu)
mieszkañców paru niewielkich
ulic do ponoszenia kosztów wybudowania ulic. Ulice budowane by³y przy wk³adzie finansowym mieszkañców (np. ul. Lipowa, Radomska, itp.). Tylko
dziêki wyrzeczeniom mieszkañców Rumi, pani burmistrz mo¿e
siê teraz chwaliæ...3 kilometrami ulic. Takimi metodami jednak
nie zbuduje siê w Rumi nowych
ulic. Na takie pomys³y nie powinni godziæ siê mieszkañcy
Rumi, którzy p³aceniem podatków decyduj¹ jak Rumia powinna byæ budowana.
Niepokoj¹ca jest tak¿e tendencja zaci¹gania regularnie coraz wiêkszych kredytów komercyjnych, które przeznaczane s¹
na inwestycje, które powinien
wykonaæ kto inny. Chodzi tu
m.in. o ulicê D¹browskiego, na
któr¹ ju¿ przeznaczono z bud¿etu miasta oko³o 5 milionów z³,
na ulicê Kamienn¹ z bud¿etu
miasta ponad 1 milion z³., ulicê
Starowiejsk¹ tak¿e ponad 1 milion z³otych. Tak wiêc w³adze
miasta s¹ niezwykle hojne i dok³adaj¹ siê do inwestycji, które
powinien realizowaæ w³aciciel
dróg czyli Marsza³ek lub Starosta. Starosta wejherowski Józef
Reszke jak niektórzy twierdz¹
jest nieudolny w dzia³aniu i bardzo sk¹py, ¿e na inwestycje na
drogach powiatowych w Rumi
przeznaczy³ kwotê 10 tysiêcy
z³otych.
Wszystkie inwestycje drogowe (droga krajowa nr 6, ul. D¹browskiego) prowadzone s¹ na
drogach nie podlegaj¹cych w³adzom miasta. Na ich remonty i
modernizacje pieni¹dze wy³o¿y³y w³adze pañstwa, w³adze
wojewódzkie oraz Unia Europejska. I ca³e szczêcie, bo jeszcze parê lat i strach by³oby przejechaæ przez Rumiê wozem konnym.
Daniel £ukasik
Post scriptum
Pocieszaj¹ce jest to, ¿e po naszym artykule w poprzednim
numerze gazety po d tytu³em Na
lotnisku i w starej Rumi bez
zmian dziury na wymienionych
z nazwy ulicach zosta³y szybko
za³atane. wiadczy to o du¿ej
poczytnoci naszego pisma
wród pracowników Urzêdu
Miasta oraz o skutecznoci naszej publikacji. Apelujemy wiêc
do mieszkañców miasta o zg³aszanie kolejnych ulic
mo¿e
jeszcze przed wyborami uda siê
doprowadziæ do chocia¿ prowizorycznej naprawy dziurawych
dróg z destruktu.

PREZES
WYMYŚLIŁ
KOMPROMIS
W poprzednim numerze Gazety Rumskiej opublikowalimy list podpisany przez mieszkañców ulicy Ks. Ormiñskiego,
którzy skar¿yli siê na uci¹¿liwoci zwi¹zane z dzia³alnoci¹ firmy Kartonex, obiecuj¹c zajêcie
siê t¹ spraw¹ w kolejnym numerze naszej gazety. Dlatego te¿
obecnie do tego tematu powracamy.
Kiedy w 1985 roku pan Adam
Wilmowicz zak³ada³ przy ulicy
3 Maja swoj¹ firmê, teren który
zakupi³ przeznaczony by³ w
ówczesnym planie zagospodarowania przestrzennego na dzia³alnoæ rzemielnicz¹. Jednoczenie
by³ to jeden z pierwszych zak³adów rzemielniczych w tej czêci miasta, gdzie wiêkszoæ terenu by³a niewykorzystana (pola i
³¹ki). I tak do dnia dzisiejszego,
przez ponad 20 lat rodzina pañstwa Wilmowiczów rozwija firmê, która z ma³ego zak³adu rzemielniczego przekszta³ci³a siê w
sprawnie dzia³aj¹c¹ firmê zatrudniaj¹c¹ na sta³e kilkanacie osób.
Firma od samego pocz¹tku zajmuje siê produkcj¹ opakowañ z
tektury falistej.
Pod koniec minionego (XX)
wieku wokó³ firmy pana Wilmowicza zaczê³y powstawaæ domy
jednorodzinne, w szybkim tempie wybudowano te¿ miniosiedle mieszkaniowe przy ulicy 3
Maja. Za tym posz³a budowa
infrastruktury drogowej, któr¹
budowali wspólnie mieszkañcy
i w³aciciele firmy Kartonex.
Nowo budowane domy zasiedla³y siê i zaczê³y siê problemy,
poniewa¿ mieszkañcom zacz¹³
przeszkadzaæ transport ciê¿aro-

wy przyje¿d¿aj¹cy do firmy.
Kiedy w 2005 roku zastrze¿enia zg³aszali mieszkañcy ulicy
3 Maja firma Kartonex, na probê Urzêdu Miasta, wykona³a
nowy wjazd na swoj¹ posesjê od
ulicy Ks. Ormiñskiego. Niestety
problem nie zosta³ rozwi¹zany,
gdy¿ obecnie zastrze¿enia maj¹
mieszkañcy tej ulicy, którzy w
swoim licie do redakcji napisali
m.in. o ha³asie, tumanach kurzu i
o prêdkociach jakie samochody
ciê¿arowe z transportem kartonu rozwijaj¹ na tej ulicy. Zapewne jest w tym nieco przesady,
gdy¿ ulica Ks. Ormiñskiego jest
drog¹ gruntow¹ jak wiêkszoæ w
naszym miecie, co uniemo¿liwia
w zasadzie jazdê z prêdkoci¹
wiêksz¹ ni¿ 20-30 km na godzinê, ale trudno tutaj nie przyznaæ
racji mieszkañcom oczekuj¹cym
ciszy i spokoju w miejscu swojego zamieszkania.
Rozwi¹zaniu spornych kwestii dotyczy³o spotkanie w Urzêdzie Miasta, w którym uczestniczyli przedstawiciele miasta z
zastêpc¹ burmistrza Tadeuszem
Winiewskim i przewodnicz¹cym Rady Miasta Józefem
Chmielewskim na czele, w³aciciele firmy Kartonex oraz mieszkañcy okolicznych ulic.
- Najbardziej denerwuj¹ce s¹
sobotnie poranne pobudki. Po
tygodniu pracy chcemy troszkê
d³u¿ej poodpoczywaæ, d³u¿ej
pospaæ, a tu o 6 rany dzikie
wrzaski, ³omot rzucanymi paletami, ha³asuj¹ce silniki TIR-ów mówili mieszkañcy.
CI¥G DALSZY NA
STRONIE 7

Zafrasowana mina burmistrza Tadeusza Winiewskiego wiadczy, ¿e problem nie jest b³achy. Naprzeciwko w³aciciele firmy
Kartonex pañstwo Wilmowicz
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RUMIA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO

STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Florian Mosa
Na majowej sesji Rady Miejskiej jednym z punktów by³o
podjêcie uchwa³y w sprawie
zmiany uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi. Uchwa³ê przed³o¿y³a burmistrz miasta
El¿bieta Rogala-Koñczak.
Wród zg³oszonych znajduje
siê teren u zbiegu ulic ¯wirki i

Wigury i Kosynierów w kierunku Bia³ej Rzeki. W istniej¹cym
Studium zatwierdzonym we
wrzeniu 2001 roku na wy¿ej
wymienionym terenie zaplanowano realizacjê obiektów us³ugowych, w tym zespó³ rehabilitacyjno-sportowy. Zmiany
wprowadzone do Studium zak³adaj¹ realizacjê na tym terenie,
jako dominuj¹cej funkcji niskiej i
wysokiej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, pozostawiaj¹c funkcje us³ugowe i sportowo-rekreacyjne jako rezerwê
w bardzo okrojonej powierzchni
wielkoci.
Jako radny klubu Samorz¹dna Rumia, przedstawi³em w
imieniu klubu opiniê na temat
zmian w Studium dotycz¹cych
kwarta³u ¯wirki-Wigury-Kosynierów.
1. Uwa¿amy, ¿e w zmienionym Studium powinien zostaæ istniej¹cy zapis dotycz¹cy

przeznaczenia tego terenu pod
funkcjê us³ugow¹, rekreacyjna i
sportow¹.
2. Ewentualnie mo¿emy
przeznaczyæ pod niskie budownictwo mieszkaniowe pierzejê
wzd³u¿ ulic ¯wirki, Wigury i
Kosynierów.
3. Miasto Rumia ju¿ nie
posiada wiêkszych terenów w
centrum pod budownictwo miejskie, i dlatego nale¿y je szczególnie chroniæ.
Radni klubu Samorz¹dna
Rumia w sprawie zatwierdzenia powy¿szej uchwa³y w g³osowaniu wstrzymali siê od jej
poparcia.
Uwa¿am, ¿e Pani Burmistrz
nie powinna pozbywaæ siê atrakcyjnych terenów z przeznaczeniem, w przewa¿aj¹cej mierze,
od budownictwo mieszkaniowe.
Za rozwijaj¹cym siê obecnie ¿ywio³owo budownictwem mieszkaniowym nie nad¹¿a realizacja

infrastruktury miejskiej, zw³aszcza dróg. Studium wymusza
politykê inwestycyjn¹ miasta i
perspektywiczne warunki jego
rozwoju. Na jego podstawie musz¹ zostaæ opracowane miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, okrelaj¹ce
szczegó³owo ich przeznaczenie.
To od przyjêtego Studium i
wprowadzonych zmian bêdzie

zale¿a³o czy Rumia bêdzie tylko
sypialni¹ dla Trójmiasta i miejscem osi¹gania zysków przez
deweloperów mieszkañ, czy
prê¿nie rozwijaj¹cym siê orodkiem miejskim z w³asnymi zak³adami produkcyjnymi, us³ugowymi i obiektami sportowo-rekreacyjnymi prowadzonymi
przez mieszkañców Rumi.
Florian Mosa

Na sesji Rady Miejskiej w sposób brutalny zosta³em publicznie
zaatakowany przez radnego Andrzeja Sikorskiego. Stwierdzi³ on
mianowicie, ¿e g³osuj¹c przeciwko uchwa³om i zmianom bud¿etowym tym samym jestem przeciwnikiem realizacji inwestycji dotycz¹cych swojej dzielnicy, z której zosta³em wybrany do Rady.
W zwi¹zku z tym korzystaj¹c z ³amów Gazety Rumskiej chcia³bym odpowiedzieæ panu A. Sikorskiemu, ¿e uzyskanie mandatu
radnego obliguje nie do dbania o dobro rozwoju ca³ego miasta. Nie
zapominam jednak o swojej dzielnicy. Uczestnicz¹c aktywnie z
radnym Jaros³awem Muszyñskim w pracach Komisji Gospodarczej i Planowania Przestrzennego doprowadzilimy do modernizacji ul. Kamiennej i Zielarskiej oraz do za³atwienia wielu drobnych a uci¹¿liwych spraw zg³aszanych przez mieszkañców Zagórza i Szmelty.
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- Zdarza³o siê, ¿e ju¿ od 5 rano
rozpoczyna³a siê praca przy
wjedzie do firmy od ulicy Ks.
Ormiñskiego. Rozumiemy, ¿e
firma musi funkcjonowaæ, ale nie
w tym miejscu. Rumia jest na tyle
du¿a, ¿e dzia³alnoæ uci¹¿liw¹ dla
innych mieszkañców mo¿na
przenieæ w inne miejsce  twierdz¹ mieszkañcy, s¹siedzi Kartonexu. - Jak siê nie zd¹¿y okien
zamkn¹æ w domach, to mamy
ciemno w rodku od kurzu i brudu.
W³aciciele Kartonexu zdaj¹

sobie sprawê ¿e w tej sprawie
potrzebny jest kompromis - Niestety natychmiastowe przeniesienie dzia³alnoci jest niemo¿liwe z powodu du¿ych kosztów.
Dla niewielkiej, rodzinnej, firmy
udwigniêcie wszystkich kosztów zwi¹zanych z budow¹ nowej siedziby mo¿e okazaæ siê
spraw¹ trudn¹. Nie jest tak¿e
mo¿liwe natychmiastowe zlikwidowanie transportów do i z
firmy. Jest jednak wiate³ko w
tunelu - pad³a deklaracja, ¿e w³aciciele firmy szukaj¹ dzia³ki pod
now¹ lokalizacjê firmy. Do czasu zmiany lokalizacji firmy w³aciciel firmy zobowi¹za³ siê do
ograniczenia ruchu pojazdów w

soboty oraz w godzinach porannych, chocia¿ zdaje sobie sprawê ¿e nie wszystko le¿y w jego
gestii, gdy¿ transport do jego firmy realizuj¹ przewonicy zewnêtrzni.
Wygl¹da wiêc na to, ¿e ostatecznym rozwi¹zaniem narastaj¹cego problemu bêdzie zmiana
lokalizacji firmy. Józef Chmielewski mieszkaniec ulicy Ks.
Ormiñskiego, dot¹d nie zainteresowany wsparciem mieszkañców, zabra³ g³os stwierdzaj¹c, ¿e:
- Mieszkañcy maj¹ prawo
oczekiwaæ w strefie mieszkalnej
spokoju i prawa do wypoczynku. W sytuacji tej nale¿a³oby
dojæ do kompromisu. Wiadomo,

¿e ulica jest nieutwardzona, s¹
ró¿ne skutki, w zale¿noci te¿
od pory roku, kiedy pada i jest
mokro, wskutek przeje¿d¿aj¹cych TIR-ów robi¹ siê dziury,
kiedy jest sucho, jest kurz. Kompromis zdaniem J. Chmielewskiego powinien wygl¹daæ nastêpuj¹co:
- nie wje¿d¿aæ na ulicê Ks. Ormiñskiego od ulicy Gdañskiej,
tylko od ul. wiêtojañskiej,
- znaleæ miejsce do postoju

TIR-ów na jakim wydzielonym
terenie, tak aby przyje¿d¿aj¹ce
wczeniej transporty dociera³y
do firmy Kartonex po godz. 8.00.
Mamy nadziejê, ¿e wprowadzenie w ¿ycie tych ustaleñ pozwoli pogodziæ chocia¿ w czêci
rozbie¿ne interesy okolicznych
mieszkañców i w³acicieli firmy.
Artur Ignacionek
Piotr Zaradny

TO MIEJSCE CZEK
A
CZEKA
NA TWOJĄ REKLAMĘ
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PROCESJA W PARAFII NMP
WSPOMOŻENIA WIERNYCH

BOŻE CIAŁO

Ksi¹dz Zdzis³aw Lepper w asyscie Andrzeja
Januszewskiego i Jana Klawitra

Ks. Piotr Przyborski w asyscie Wojciecha Miko³ajczaka i Mieczys³awa Grzenkowskiego

Procesjê prowadzili panowie Jerzy Okoñ, Zenon Klorek i
Stanis³aw Kwiatkowski

Wraz z milionami katolików na ca³ym wiecie, 15 czerwca obchodzilimy uroczystoæ
Najwiêtszego Cia³a i Krwi Chrystusa zwan¹ potocznie uroczystoci¹ Bo¿ego Cia³a. To
dzieñ szczególny, w którym t³umnie wychodzimy na ulice z Najwiêtszym Sakramentem,
aby Chrystus pob³ogos³awi³ nasze miasta i wioski. Tego dnia chcemy publicznie pokazaæ,
¿e wiara nie jest spraw¹ prywatn¹, a Ewangelia wp³ywa na ca³e nasze ¿ycie.
BO¯E CIA£O to wiêto chrzecijañskie, obchodzone w kociele katolickim, prawos³awnym i anglikañskim, w czwartek po pierwszej niedzieli po Zielonych wiêtach. Charakterystycznym elementem tego wiêta jest procesja z konsekrowan¹ hosti¹, zatrzymuj¹ca siê
przy 4 o³tarzach, urz¹dzona dla uczczenia Jezusa Chrystusa w sakramencie Eucharystii.
W tradycje obchodów wiêta Bo¿ego Cia³a, wpisuje siê zwyczaj budowy o³tarzy na trasie procesji. S¹
one budowane i dekorowane przez rodziny z posesji, przy których przechodzi procesja. Tradycyjnie
w³¹czaj¹ siê do tego s¹siedzi. Jednym z takich o³tarzy jest o³tarz przy ul. Dêbogórskiej 2 (róg z ul.
Mickiewicza), niezmiennie od dziesiêcioleci zawsze w tym samym miejscu wystawiany przez rodzinê
Heblów oraz s¹siadów i bliskich znajomych.
Co prawda wiele lat temu o³tarz znajdowa³ siê obok przy posesji pañstwa Skierków, jednak ju¿ Leon
Hebel  dziadek, nastêpnie Antoni Hebel  ojciec, przy pomocy m.in. w³anie pañstwa Skierków, Sychowskich, Kazimierza Ledziñskiego, stawiali o³tarz na Bo¿e Cia³o przy ul. Dêbogórskiej 2.
Dzisiaj to dzie³o kontynuuj¹ wnuki Leona, synowie Antoniego  Wojciech i Piotr Heblowie z rodzinami, którym pomagaj¹ m.in. Zygmunt Bladowski, Teresa Brzostek, Urszula Tomeczkowska i Henryk
Dosz.
Ka¿dego roku zmienia siê wygl¹d i dekoracja o³tarza, realizowane s¹ nowe pomys³y z wykorzystaniem
specjalnych elementów dekoracji, zieleni, kwiatów i kaszubskich emblematów. W tym roku, w zwi¹zku z
25-leciem oddzia³u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi, jego cz³onkowie w³¹czyli siê w dekorowanie o³tarza dodaj¹c akcenty kaszubskie.
Stronê opracowali: R.H. i P.Z., Fot. D. Kuczmarski i Piotr Zaradny

Mieszkañcy Rumi t³umnie uczestniczyli w procesji

Tradycyjnie ju¿ dziewczynki ubrane w bia³e stroje sypa³y
kwiatki. Na pierwszym planie Ania Czajkowska.

Trwa budowa o³tarza przy ul. Dêbogórskiej 2
przy posesji W.P. Heblów.

O³tarz przygotowany do procesji

Ksi¹dz proboszcz Jan Oleksiuk udziela koñcowego b³ogos³awieñstwa zebranym wiernym na schodach przy wejciu do
kocio³a

Gazeta Rumska

Str 9

PRZEDSTAWIAMY RUMSKIE PARAFIE - CZEŚĆ 3

PARAFIA ŚWIĘTEGO JANA Z KĘT
PATRON PARAFII
w. Jan z Kêt, a w³aciwie Jan Waciêga (bo tak brzmia³o
prawdziwe nazwisko wiêtego), urodzi³ siê 24 czerwca 1390
roku w Malcu pod Kêtami, a zmar³ 20 padziernika 1473 roku.
Pochowany zosta³ w kolegiacie akademickiej pw. w. Anny w
Krakowie. Póniejszy wiêty pochodzi z majêtnej rodziny
mieszczañskiej, sk¹d otrzyma³ staranne wykszta³cenie oraz
wychowywanie w szczerej i prawdziwej pobo¿noci. W latach
1413  1418 studiowa³ na Akademii Krakowskiej, gdzie uzyska³
tytu³ magistra. wiêcenia kap³añskie otrzyma³ w roku 1419. Po
otrzymaniu wiêceñ kap³añskich kierowa³ szko³¹ klasztorn¹ w
Miechowie. Wyk³adaj¹c filozofiê na Akademii Krakowskiej, rozpocz¹³ jednoczenie studia teologiczne, ale chroniczny brak czasu pozwoli³ mu je ukoñczyæ dopiero po 14 latach. Dzieñ mia³
wype³niony prac¹ naukow¹, s³u¿y³ Bogu opiekuj¹c siê swoj¹
owczarni¹, poprzez modlitwê i umartwienie. Mi³oæ do blinich
i litoæ dla cierpi¹cych - tym wyró¿nia³ siê przez ca³e swoje
kap³añskie ¿ycie. Pracowitoæ i gorliwoæ w wype³nianiu codziennych obowi¹zków zyska³y mu powa¿anie w oczach ludzi,
którzy z nim spotykali siê i pracowali. Beatyfikowany przez
papie¿a Innocentego XI w roku 1680, a kanonizowany przez
papie¿a Klemensa XIII w roku 1767. Jest patronem archidiecezji krakowskiej oraz profesorów i studentów. Przez d³ugie lata
wiêty Jan z Kêt uwa¿any by³ za najbardziej wykszta³conego
polskiego wiêtego.
Powstanie
Spó³dzielni
Mieszkaniowej Janowo w
roku 1979, której celem by³a dzia³alnoæ inwestycyjna, spowodowa³a, ¿e w kwietniu 1981 roku
oddano do u¿ytku pierwsze
mieszkania. Nowa dzielnica rozwija³a siê bardzo szybko. W³adza kocielna nie mog³a nie zauwa¿yæ potrzeb duchowych,
przybywaj¹cych nowych mieszkañców. Dekretem z dnia 7 grudnia 1984 roku biskup che³miñski
Marian Przykucki erygowa³ pa-

rafiê w. Jana z Kêt. Dotychczasowi mieszkañcy Janowa korzystali z opieki duszpasterskiej
w parafiach ksiê¿y Salezjanów:
Najwiêtszej Maryi Wspomo¿enia Wiernych i Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego.
Pierwszy proboszcz ks. Andrzej Miszewski uzyska³ zezwolenie w³adz miejskich na
wybudowanie drewnianej wiaty wraz z o³tarzem i odprawianie nabo¿eñstw. W lipcu 1985
roku ks. biskup Henryk Mu-

szyñski powiêci³ plac kocielny i odprawi³ Mszê w. przy
o³tarzu polowym. Jesieni¹ tego
roku rozpoczêto prace przy budowie kaplicy, które ukoñczono w lutym 1986 r. Nastêpnie
przyst¹piono do budowy domu
katechetycznego. W roku 1993
z funkcji proboszcza zrezygnowa³ ks. Andrzej Miszewski a
pracê w parafii rozpocz¹³ ks.
Stanis³aw Megier. W okresie
czterech lat swej dzia³alnoci
wyposa¿ono kaplicê m.in. w
nowe konfesjona³y, o³tarz, ambonê, wymieniono nag³onienie,
dach kaplicy pokryto blach¹
ocynkowan¹, teren parafii ogrodzono nowym p³otem i dokonano korekty geodezyjnej. Rozpoczêto wydawanie czasopisma
parafialnego Echo Janowa
ustanawiaj¹c odpowiedzialnym
za treæ i formê publikowanych
materia³ów ks. Andrzeja Sowiñskiego.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e poza
redagowaniem Echa Janowa
ks. Andrzej jest organizatorem i
przewodnikiem pielgrzymkowym. Z parafianami pielgrzymowa³ m.in. do sanktuariów Europy  Fatima, na Litwê, Bia³oru, do Rzymu, Lwowa, po ziemi ojczystej , Licheñ, Gniezno,
Toruñ.
26 czerwca 1997 roku dekretem abpa Tadeusza Goc³owskiego powo³ano ks. W³odzimierza
Koz³owskiego na proboszcza janowskiej parafii. Nowy ks. proboszcz natychmiast rozpocz¹³
starania o wyra¿enie zgody na
budowê kocio³a, poniewa¿ projekt wi¹tyni przygotowany w
czasie gdy proboszczem by³ ks.
Miszewski, zosta³ odrzucony ze
wzglêdu na materia³och³onny i
pracoch³onny. W bardzo krótkim czasie, bo ju¿ we wrzeniu
1997 r. gotowy projekt zosta³
zatwierdzony przez Kuriê Metropolitaln¹ w Gdañsku. W maju

1998 roku Urz¹d Miasta w Rumi
zatwierdzi³ pozwolenie na budowê. Abp. Metropolita Gdañski Tadeusz Goc³owski w dniu
28 maja 1998 roku odprawi³ uroczyst¹ Mszê w., która zainaugurowa³a rozpoczêcie prac budowlanych. We wrzeniu 1999
uroczycie wmurowano kamieñ
wêgielny w cianê kocio³a. W
roku 2000 w murach buduj¹cego siê kocio³a odprawiona zosta³a pierwsza Msza w. i to
Msza w. bardzo wa¿na w ¿yciu chrzecijanina bo by³a to
Msza w. rezurekcyjna. W ka¿dym nastêpnym roku by³o widaæ postêp prac na budowie,
ros³y mury nowej wi¹tyni powstawa³y nowe grupy i stowa-

rzyszenia, które integrowa³y
parafian w trudnym dziele budowy.
Nie sposób w krótkim artykule wymieniæ, co przez okres
6 lat budowy zosta³o wykonane, po prostu to trzeba zobaczyæ. Dzieñ 29 maja 2004 roku
by³ dniem szczególnym w ¿yciu parafii, poprzedzony III
Misjami Parafialnymi, które
po³¹czone z peregrynacj¹ obrazu Jezusa Mi³osiernego, dokonano powiêcenia kocio³a parafialnego przez ks. abpa. Tadeusza Goc³owskiego w obecnoci duchowieñstwa i licznie zebranych wiernych.
Ewaryst Lewandowski

Kapliczka powiêcona Matce Bo¿ej przed plebani¹

Rozk³ad Mszy wiêtych:
W niedziele: godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00.
W dni powszednie: godz. 7.00, 18.00
W wiêta zniesione: godz. 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.
Kancelaria parafialna:
wtorek - pi¹tek w godz. 17.00  18.00 i czwartek w godz. 10.00 - 11.00
Ruchy i stowarzyszenia dzia³aj¹ce przy parafii:
¯ywy Ró¿aniec grupa doros³ych i dzieci, Liturgiczna s³u¿ba o³tarza, Chór wiêtojañski, Dêta
orkiestra wiêtojañska, Grupa modlitwy Ojca Pio, Ruch Rodzin Nazaretañskich, Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich, Czciciele zwiastowania Pañskiego, Wspólnota duchowej adopcji dziecka
poczêtego, Ruch Kocio³a Domowego, Biuro Radia Maryja, Grupa modlitwy do Mi³osierdzia
Bo¿ego.
Odpust parafialny:
w. Jana z Kêt - 10 padziernika
Adres Parafii:
84-230 Rumia, ul. Stoczniowców 23
tel. 058 671-64-64
strona internetowa: www.parafiarumiajanowo.com.pl

