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Pierwszy wrzeniowy czwartek z pewnoci¹ przejdzie do historii Rumi. Krótko przed
godzin¹ 17.00 rozpêta³a siê straszna ulewa
oraz zacz¹³ wiaæ porywisty wiatr. Nad czêci¹ naszego miasta przesz³a tr¹ba powietrzna i choæ ca³y kataklizm trwa³ tylko kilkana-

cie sekund jego skutki bêd¹ odczuwane jeszcze przez
wiele miesiêcy, a mo¿e nawet lat. Wczeniej, tego dnia,
nic nie wskazywa³o, ¿e mo¿e dojæ do tak tragicznego
w skutkach wydarzenia, by³o ciep³o i s³onecznie.
Najwiêksze straty dotknê³y mieszkañców ulicy
Rajskiej, gdzie w najgorszej sytuacji znalaz³y siê ro-
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Wszystko ju¿ wiadomo. 12 listopada br.
odbêd¹ siê wybory do samorz¹dów. Tego dnia
bêdziemy wybieraæ radnych do rad gmin
(miast), powiatów i województw. Tego samego dnia bêdziemy równie¿ wybieraæ w pierwszej turze wójtów, burmistrzów lub prezydentów. Liczna rzesza kandydatów ju¿ przygotowuje bataliê do urzêdów. Przyszli radni
przygotowuj¹ swoj¹ strategiê w kampanii o
mandat radnych.
Za dwa miesi¹ce poznamy naszych przedstawicieli. W Rumi do rady miejskiej bêdziemy wybieraæ 21 radnych, a do rady powiatu
wybierzemy 7 radnych z naszego miasta. Jednak najwa¿niejszym elementem wyborów samorz¹dowych jest batalia o funkcjê burmistrza. Najwa¿niejsze ugrupowania przedstawi³y swoich reprezentantów na najwa¿niejszy urz¹d w miecie. Wg informacji uzyskanych przez Gazetê Rumsk¹ do batalii o fotel
burmistrza miasta swój akces, na chwilê obecn¹, zg³osi³o czterech kandydatów. Dwóch reprezentuje prawicê i dwoje kandydatów lewicê.
Ugrupowania prawicowe reprezentowaæ
maj¹ znane w Rumi osoby. Kandydatem na
burmistrza z Platformy Obywatelskiej jest pan
Janusz Wolañski, dyrektor Liceum Ogólno-

kszta³c¹cego nr 1. Otrzyma³ on poparcie wszystkich znacz¹cych polityków (pos³ów i senatorów)
tej partii na Pomorzu, w tym tak¿e przewodnicz¹cego PO Donalda Tuska, a tak¿e lokalnych rodowisk spo³ecznych, gospodarczych i stowarzyszeñ.
Podobne poparcie rodowisk zwi¹zanych z Prawem i Sprawiedliwoci¹ oraz rekomendacjê w³adz
partii oraz parlamentarzystów PIS-u uzyska³ drugi
oficjalnie zg³oszony kandydat na burmistrza, pan
Witold Reclaf, radny powiatowy i zastêpca dyrektora oddzia³u pomorskiego Agencji Restrukturyzacji i Rozwoju Rolnictwa (ARiMR).
Najpowa¿niejszym kandydatem wystawianym
przez lewicê jest pan Seweryn Czoska, którego popiera lewicowa koalicja, w sk³ad której wchodz¹ Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), Socjaldemokracja Polska (SDPL), Unia Pracy oraz Partia Demokratyczna (dawna Unia Wolnoci).
Drugim z lewicowych kandydatów jest obecna
burmistrz miasta El¿bieta Rogala-Koñczak, która
mimo starañ nie uzyska³a poparcia ¿adnego z licz¹cych siê ugrupowañ politycznych. Kandydatka
w³adz Spó³dzielni Mieszkaniowej Janowo wystartuje z list lokalnego komitetu Gospodarnoæ.
Ponoæ trwaj¹ jeszcze gor¹czkowe poszukiwania
kandydatów na burmistrza, reprezentuj¹cych Samoobronê oraz Ligê Polskich Rodzin. Jednak obydwie
partie maj¹ z tym ogromne problemy.
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dziny pañstwa Mellerów, Lewiñskich i Iwanowiczów. Wszystko
zaczê³o siê od posesji pañstwa Iwanowiczów, gdzie wichura zerwa³a dach i powa¿nie uszkodzi³a najwy¿sz¹ kondygnacjê budynku mieszkalnego. Doæ tylko powiedzieæ, ¿e szcz¹tki dachu
zosta³y porozrzucane na odleg³oæ ponad pó³ kilometra. Po drodze kataklizm wyrz¹dzi³ ogromne straty w okolicznych gospodarstwach ogrodniczych, a ulica Rajska wygl¹da³a jak po przejciu linii frontu. Wokó³ le¿a³y powalone drzewa i s³upy energetyczne, porozrzucane by³y kawa³ki zerwanego dachu, na drodze
le¿a³y zerwane druty wysokiego napiêcia i linii telefonicznych,
szk³o i kawa³ki murów. Jednak najwiêksze wra¿enie robi³y wbite
w ogrodzenia i okoliczne domy elementy zniszczonej wiêby
dachowej. To prawdziwy cud, ¿e na ich drodze nie znalaz³ siê
¿aden z mieszkañców, bo wówczas nie oby³oby siê bez ofiar
miertelnych.
U pañstwa Mellerów ¿ywio³ zniszczy³ wiêkszoæ z kilkunastu szklarni oraz powa¿nie uszkodzi³ dom mieszkalny. Na s¹siedniej posesji u pañstwa Lewiñskich komin kot³owni zawali³
siê na gara¿, w którego gruzach zosta³y przygniecione dwa samochody. Tak¿e i tutaj uszkodzeniu uleg³a wiêkszoæ szklarni. Mniejsze straty wyrz¹dzone zosta³y na terenie okolicznych posesji.
Skutki wichury odczuwane by³y zreszt¹ równie¿ i w innych rejonach miasta. W filii szko³y podstawowej nr 6 przy ulicy Grunwaldzkiej zwalona topola powa¿nie uszkodzi³a dach budynku, w
Parku Starowiejskim oraz w zagajniku przy oczyszczalni w Dêbogórzu, powalonych zosta³o po kilkanacie drzew, zalewane zosta³y piwnice i drogi. Problemy dotknê³y nawet rumsk¹ policjê,
gdzie zwalone drzewo zablokowa³o wyjazd z komisariatu przy
ulicy Derdowskiego.
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W NUMERZE PONADTO WYWIADY Z
PRAWICOWYMI KANDYDATAMI NA
BURMISTRZA RUMI
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PREZENTUJEMY RUMSKIE PARAFIE

PARAFIA NMP
WSPOMOŻENIA
WIERNYCH

Artyku³em w bie¿¹cym numerze koñczymy cykl prezentuj¹cy rumskie parafie.
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40 KM DRÓG GMINNYCH
Z JANUSZEM WOLAŃSKIM KANDYDATEM NA BURMISTRZA RUMI,
REKOMENDOWANYM PRZEZ PLATFORMĘ OBYWATELSKĄ ROZMAWIA DARIUSZ KUCZMARSKI

Janusz Stanis³aw Wolañski. Urodzony 07.05.1956 r. w Gdyni.
¯ona Krystyna, dwie córki: Monika 21 lat i Marta 19 lat, studentki UG.
Ukoñczy³ studia na Wydziale Mat.- Fiz. Uniwersytetu Gdañskiego, Podyplomowe Studia z Matematyki z Informatyk¹ na UG
oraz Podyplomowe Studia z Zarz¹dzania Owiat¹.
Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi (dawniej LO nr 1).
- Mylê, ¿e pojawienie siê
pañskiej kandydatury na burmistrza Rumi, jest du¿¹ niespodziank¹ dla mieszkañców
Rumi. Jak to siê sta³o, ¿e stroni¹cy od polityki, szanowany
dyrektor dobrze funkcjonuj¹cego liceum, wychowawca m³odzie¿y, spe³niony ojciec i m¹¿
zdecydowa³ siê na wkroczenie
na drogê pe³n¹ stresów i problemów?
- Na pocz¹tku podj¹³em decyzjê o kandydowaniu na radnego,
uwa¿aj¹c ¿e mam kilka pomys³ów
do zrealizowania poprzez Radê
Miasta. Startowanie w wyborach
na burmistrza nie jest spraw¹ prost¹. Kilka nieprzespanych nocy
kosztowa³a mnie ta decyzja. Rozmawia³em z rodzin¹, dyskutowa³em ze znajomymi i przyjació³mi,
nawet z kolegami i kole¿ankami
ze szkolnej ³awki. Ostateczn¹ decyzje podj¹³em kilka tygodni temu
po d³ugiej rozmowie z ¿on¹ i córkami, które obieca³y, ¿e bêd¹ mnie
wspieraæ w kampanii i póniej po
ewentualnym objêciu tej zaszczytnej funkcji. Ca³e ¿ycie za-

wodowe i osobiste zwi¹za³em z
owiat¹ i szkolnictwem. Uczy³em
i wychowywa³em m³odzie¿ w liceum, które sam ukoñczy³em, a
teraz jestem dyrektorem. Z Rumi¹ jestem zwi¹zany od dzieciñstwa. Stawia³em tu pierwsze
szkolne kroki, mieszkam i pracujê, wybudowa³em dom, a teraz
chcia³bym, aby moje córki równie¿ tu mieszka³y i abym móg³
chodziæ z wnukami na spacery.
Dlatego kocham to miasto, pe³ne
sprzecznoci, ale i wielkich nadziei.
- Dlaczego nie zdecydowa³
siê Pan kandydowaæ 15 lat
temu, gdy samorz¹dy dopiero
co tworzy³y siê w naszym regionie?
- Piêtnacie lat temu zajmowa³y mnie ca³kiem inne sprawy.
By³em zaabsorbowany prac¹ w
szkole z m³odzie¿¹. Wychowywa³am swoje dzieci, urz¹dzalimy
z ¿ona mieszkanie w Janowie i
chodzi³em na dodatkowe studia.
Teraz wiele siê zmieni³o. Wiodê
bardziej ustabilizowany tryb ¿ycia i mam czas na inne zaintereso-

wania. Mogê tak¿e obserwowaæ
politykê, funkcjonowanie samorz¹dów na ró¿nych szczeblach,
poznawaæ. W ostatnich latach ju¿
jako dyrektor odnios³em sukcesy.
Szko³a zmieni³a oblicze. Jest nowoczeniejsza. Poprawilimy warunki nauki m³odzie¿y i pracy nauczycieli, rozszerzylimy dzia³alnoæ dydaktyczn¹, wybudowalimy nowoczesn¹ halê sportow¹
dziêki czemu odnosimy sukcesy
sportowe. Poziom nauczania jest
wysoki. W liceum pracuj¹ wietni
nauczyciele i wychowawcy, dlatego nie mamy problemów z naborem do pierwszych klas. Wydaje mi siê, ¿e zrobi³em du¿o dla
szko³y, dlatego postanowi³em zrobiæ jeszcze wiêcej dla mojego miasta i mieszkañców Rumi.
- Jest Pan wiadomy trudnoci na jakie napotka nowy burmistrz Rumi. Mam nadziejê, ¿e
pozna³ Pan finansowe mo¿liwoci miasta?
- Jestem cz³owiekiem o cis³ym
umyle, ukoñczy³em fizykê i studia z zakresu zarz¹dzania, dlatego
staram siê analizowaæ wszystko
na ch³odno i bez emocji. Przeanalizowa³em bud¿ety miasta na przestrzeni 10 lat, dziêki czemu wyrobi³em sobie zdanie na temat mo¿liwoci finansowych miasta. Wnioski skonsultowa³em z praktykami
w sferze ekonomii i finansów samorz¹dowych, skarbnikiem pracuj¹cym w jednym z samorz¹dów,
pos³em kieruj¹cym kilka lat temu
samorz¹dem oraz osobami zajmuj¹cymi siê dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w Rumi. Taka analiza pozwoli³a mi opracowaæ mo¿liwoci bud¿etu Rumi w ci¹gu przyk³adowej jednej kadencji samorz¹du. Zagro¿enia to przede wszystkim
sp³aty zaci¹ganych regularnie du¿ych kredytów komercyjnych,
przeznaczanych na inwestycje nie
bêd¹ce zadaniami gminy. Drugim
zagro¿eniem s¹ podpisane ju¿ porozumienia na wykonawstwo kolejnych zadañ przez gminê, w których gmina nie jest w³acicielem.
Trzecim zagro¿eniem s¹ kredyty
zaci¹gane z wielk¹ radoci¹ i bez
umiaru, a sp³aty rozk³adane na kolejne lata, g³ównie od 2007 roku na
nastêpne lata. Przypomina to dzia³ania ekipy Gierka z lat 70-tych.
- W zwi¹zku z tym, jaka
Pañskim zdaniem jest nie tylko mo¿liwoæ normalnego funkcjonowania miasta, ale prowadzenie dzia³añ prorozwojowych?
- Przy racjonalnej organizacji
finansów nie ma problemów bu-

d¿etowych. Nale¿y realizowaæ
wszystkie zadania, które ustawodawca przypisa³ gminie. Mo¿liwoci finansowe gminy na lata
2007-2010 pozwalaj¹ na wybudowanie prawie wszystkich ulic
na terenie dzielnic Rumi. W ramach szybkich inwestycji mo¿na
wybudowaæ 40 km dróg gminnych. Ka¿dy ekspert studiuj¹cy
bud¿et Rumi stwierdzi³, ¿e mo¿liwoci s¹ do tego rodzaju dzia³añ, trzeba jednak tego chcieæ.
Nale¿y skupiæ siê na inwestycjach
dla mieszkañców, a nie na pomnikowych. Przeciêtny mieszkaniec Rumi wk³ada do bud¿etu miasta oko³o 2000 z³otych rocznie. Ten kto nosi portfel ze zgromadzon¹ kwot¹ musi traktowaæ
wydawanie pieni¹dze powa¿nie i
profesjonalnie, a nie jak dziecko
stoj¹ce przed pó³kami ze s³odyczami. Za te pieni¹dze jest przecie¿ sowicie op³acany.
- Wszyscy mówi¹ o inwestycjach, ka¿dy oczekuje b³yskawicznych zmian, natomiast
burmistrz musi pogodziæ ró¿ne sprawy i ludzi, pamiêtaj¹c
równie¿ o osobach potrzebuj¹cych bezporedniej pomocy. To
nie jest takie proste.
- Sam mogê wiele powiedzieæ
na temat trudnoci dnia codziennego. Jednak staram siê je pokonywaæ, bo tak wygl¹da ¿ycie.
Wracaj¹c jednak do spraw Rumi,
uwa¿am ¿e z przekazywanych
rodków celowych nale¿y unowoczeniæ i rozbudowaæ infrastrukturê owiatow¹, kulturaln¹ i
sportow¹. Pomóc dyrektorom
szkó³, nauczycielom, trenerom,
pracownikom kultury w prowadzeniu zajêæ, a nie dyscyplinowaæ
zastraszaniem, karaniem. Nie
mo¿na pracy trenerów oraz dzia³aczy sportowych pozostawiæ
samemu sobie.
Miejski Orodek Pomocy
Spo³ecznej powinien rozszerzyæ

wspó³pracê z instytucjami spo³ecznymi, organizacjami pozarz¹dowymi, instytucjami kocielnymi, aby pomagaæ ludziom w uniwersalny sposób. Zale¿y mi na
zmianie oblicza miasta. Rumia
powinna nabraæ miejskiego, nowoczesnego charakteru. Naszemu
miastu brakuje centrum, którego
naturalnym umiejscowieniem jest
zbieg ulic Starowiejskiej i D¹browskiego.
Wydaje mi siê, ¿e zadaniem
burmistrza jest inspirowanie, rozstrzyganie konfliktów rodowiskowych, budowanie pozytywnej atmosfery wokó³ inicjatyw
spo³ecznych i dzia³ania innych
osób. Szczególnie wa¿ne s¹ pozytywne kontakty z dzia³aczami
gospodarczymi, przedsiêbiorcami, inwestorami, aby wizerunek
dobrego gospodarza i rzeczowego cz³owieka u³atwia³ wspó³pracê.
- Tak z rêk¹ na sercu proszê
powiedzieæ, czy nie lepiej by³oby wystartowaæ w wyborach do
sejmu, gdzie sprawowanie
mandatu jest spokojniejsze i
intratniejsze finansowo?
- Ci którzy mnie znaj¹, wiedz¹
¿e jestem bardzo przywi¹zany do
tego co mam, do miejsca w którym codziennie przysz³o mi ¿yæ,
do codziennych spotkañ z rodzin¹ i przyjació³mi. Bardziej interesuj¹ mnie sprawy Rumi, ni¿ sejmowe gry wojenne. Gdyby zaproponowano mi prowadzenie
presti¿owego liceum nr 3 w Gdyni i naszej jedynki, wybra³bym
Rumiê. Satysfakcjê mia³bym wiêksz¹ gdybym zosta³ burmistrzem
mojej Rumi ni¿ prezydentem
Sopotu czy Warszawy. Satysfakcjê czerpiê z tego, ¿e jestem w
swoim miecie, spotykam znajomych i przyjació³, czujê siê tutaj
pewnie i bezpiecznie. W Rumi
mogê na ka¿dego liczyæ.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Z WITOLDEM RECLAFEM KANDYDATEM NA BURMISTRZA RUMI,
REKOMENDOWANYM PRZEZ PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ ROZMAWIA PIOTR ZARADNY

Witold Reclaf  od urodzenia mieszkaniec Rumi. ¯onaty,
dwoje dzieci - Micha³ i Kasia, prawnik, by³y wiceburmistrz
Rumi, obecnie radny Powiatu Wejherowskiego i zastêpca
dyrektora Pomorskiego Oddzia³u Regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzib¹ w
Gdyni. W ostatnich wyborach do Sejmu zdoby³ 5,2 tys.
g³osów.
- Panie Burmistrzu, pozwoli Pan, ¿e bêdê Pana tak tytu³owa³, wszak by³ Pan ju¿ wiceburmistrzem w latach 19942002. Czy zamierza Pan kandydowaæ na stanowisko burmistrza Rumi w tegorocznych
wyborach?
- Tak, tak¹ decyzjê podj¹³em. Bêdê kandydatem zg³aszanym przez Prawo i Sprawiedliwoæ.
- Co Pana sk³oni³o do podjêcia tej decyzji?
- W jakim stopniu ju¿ tradycja. Z samorz¹dem terytorialnym zwi¹zany jestem od pocz¹tku. By³em cz³onkiem Komitetu Obywatelskiego Solidarnoæ, nastêpnie radnym Rumi,
wiceburmistrzem, a obecnie jestem radnym Powiatu Wejherowskiego. Swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³em z samorz¹dem,
a do tego Rumia jest moj¹ ma³¹
Ojczyzn¹, z któr¹ jestem zwi¹zany od urodzenia. Nie zamierzam siê st¹d wyprowadzaæ. A
wiêc zale¿y mi, aby nasze miasto by³o piêkne i dobrze zarz¹dzane.
- A nie jest?
- Niestety, nie jest. Pomijaj¹c ha³aliw¹ formê rz¹dzenia
obecnej burmistrz El¿biety Rogali-Koñczak, to nie realizuje ona
tego programu, który dla Rumi
jest najwa¿niejszy.
- A co jest najwa¿niejsze?
- Otó¿ Rumia musi znaleæ
swoje miejsce w aglomeracji trójmiejskiej i powinna odnaleæ
swój charakter, nie ¿yæ w cieniu
Gdyni. Taki cel realizowalimy
od pocz¹tku samorz¹du, tj. od
1990 roku. Przy czym nale¿y
pamiêtaæ, ¿e Rumia by³a bodaj
najbardziej zaniedbanym mia-

stem w Polsce, w swojej grupie
wielkoci. By³a praktycznie pozbawiona kanalizacji (poza
dzielnic¹ Janowo), inne instalacje by³y prowizoryczne (poza
gazow¹), a przede wszystkim
drogi. To widzia³ i widzi ka¿dy,
iloæ dróg nieutwardzonych jest
chyba najwy¿sza w kraju. Rumia by³a te¿ uboga w instytucje
i obiekty u¿ytecznoci publicznej. Proszê porównaæ choæby
Wejherowo czy Gdyniê (urzêdy czy szko³y). Do tego dochodzi³ chaos w gospodarce przestrzennej. Dlatego w pierwszych
latach musielimy uporz¹dkowaæ to, czego nie widaæ, czyli
wszelkie instalacje podziemne 
g³ównie kanalizacjê sanitarn¹.
- I to wszystko?
- Nie, robilimy tak¿e istotne inwestycje w bazie owiatowej, a tak¿e w kulturze i sporcie. Rumia ma tak¿e dwa g³ów-

ne wyzwania - wprowadzenie
³adu przestrzennego i budowa
centrum. Z budow¹ centrum
zwi¹zane jest uporz¹dkowanie
terenów w ci¹gu Zagórskiej Strugi, celem stworzenia centrum
kulturalno-sportowego, co mo¿e
byæ jednym z wiêkszych atutów
Rumi. Te w³anie g³ówne cele
zosta³y przez obecn¹ pani¹ burmistrz ca³kowicie zaniechane.
- Zaniechane, czy to znaczy, ¿e zosta³y zaczête?
- Oczywicie! Jak ju¿ mówi³em przez pierwsze dwanacie
lat musielimy uporaæ siê z tym
co w ziemi, ale jednoczenie by³y
prowadzone prace studyjne
przy delimitacji centrum miasta,
s¹ te¿ projekty urbanistyczne
wykonane przez studentów architektury Politechniki Gdañskiej. Zbudowalimy te¿ Park
Starowiejski, przez starszych
mieszkañców Rumi zwany
Kore¹, i Miejski Dom Kultury, a tak¿e centrum sportowe (
hala widowiskowo-sportowa).
- A obecne w³adze zbudowa³y basen ...
- No w³anie, ale dlaczego w
takim miejscu? Miasta nie mo¿na traktowaæ jak w³asnej zabawki, tylko nale¿y widzieæ interes
ca³ej spo³ecznoci. Dramatem
Rumi jest rozproszenie funkcji.
Pani Burmistrz to jeszcze pog³êbi³a. Funkcjê kulturowo-sportow¹ ka¿dy rozs¹dny lokalizowa³ wzd³u¿ Zagórskiej Strugi, a
basen powinnimy zaplanowaæ
w kompleksie z hal¹ widowiskowo-sportow¹, co by³oby na
pewno tañsze w budowie i du¿o
tañsze w eksploatacji, nie mówi¹c ju¿ o podniesieniu atrakcyjnoci centrum sportowego.
Ten sam proces wystêpuje w
kszta³towaniu centrum miasta.
Pani Burmistrz El¿bieta Roga-

la-Koñczak jest zupe³nie g³ucha
na argumenty.
- Wymieni³ Pan dwa g³ówne cele. A co poza tym ?
- Te dwa g³ówne cele s¹ niezbêdne dla odnalezienia charakteru miasta, ¿eby nie mówiæ tylko o sypialni Trójmiasta. Natomiast równolegle nale¿y zbudowaæ normalne drogi. Nie mo¿na
na to czekaæ w nieskoñczonoæ.
- Pana program jest ambitny, ale czy realny ?
- Zawsze biorê odpowiedzialnoæ za swoje s³owa. To co
powiedzia³em, mo¿emy zreali-

zowaæ w ci¹gu najbli¿szych lat,
chocia¿ wiem, ¿e obecna w³adza
zad³u¿y³a miasto na oko³o 30
mln z³otych, co mo¿e w przysz³oci utrudniaæ realizacjê zadañ inwestycyjnych, bo przecie¿ zaci¹gniête kredyty trzeba
sp³acaæ wraz z odsetkami. Jednak z nadziej¹ staram siê patrzeæ
w przysz³oæ, bo nasze miasto
ma wiele atutów. Ma wspania³e
po³o¿enie i pracowitych obywateli, którzy tak naprawdê w³asnym wysi³kiem zbudowali to
miasto.
- Dziêkujê za rozmowê.

PIELGRZYMK
A DO KRÓL
OWEJ
PIELGRZYMKA
KRÓLOWEJ
POLSKIEGO MORZA
W tradycjê kaszubskiej ziemi wros³y ju¿ pielgrzymki do tronu Matki Bo¿ej Swarzewskiej - Królowej Polskiego Morza. Zwyczaj pielgrzymowania do swarzewskiego sanktuarium datuje siê od XVII wieku
i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
Pielgrzymki obywaj¹ siê dwukrotnie w ci¹gu roku w uroczystoæ
Matki Bo¿ej Szkaplerznej w pierwsz¹ niedzielê po 16 lipca, kiedy to
gromadz¹ siê g³ównie ludzie morza. Kolejn¹ uroczystoci¹ jest pielgrzymowanie ku czci Matki Bo¿ej Siewnej w pierwsz¹ niedzielê oko³o
8 wrzenia, kiedy to gromadz¹ siê g³ównie rolnicy.
Pielgrzymki do Królowej Polskiego Morza sta³y siê swoist¹ manifestacj¹ katolickiej wiary mieszkañców pó³nocnych kaszub (Nordy), nic
zatem dziwnego ¿e do Swarzewa pielgrzymuj¹ tak¿e grupy z rumskich
parafii.
Ryszard Hinc

Na zdjêciu pielgrzymi z parafii NMP Wspomo¿enia Wiernych
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OBCHODY 26 ROCZNICY SIERPNIA

AK
T AMNEZJI WŁADZ MIA
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A
AKT
MIAST
STA
Nie jest czym niezwyk³ym, ¿e Polacy szybko zapomnieli udrêkê realnego socjalizmu. Po 50 latach m¹cenia umys³ów nie ma w
tym nic dziwnego. Atmosferê zapominania podgrzewaj¹ równie¿
media, nawo³uj¹c do zbiorowej amnezji. W wielu przypadkach
równie¿ przedstawiciele w³adzy wywodz¹cy siê z epoki grubej
kreski neguj¹ wartoci pierwszej Solidarnoci. Byli wyznawcy jedynie s³usznych pogl¹dów (marksistowsko-leninowskich),
teraz sprawuj¹c w³adzê z nadania wyborców skrzêtnie usuwaj¹ z
naszej pamiêci wydarzenia lat 80-tych. Z ubolewaniem wypada
stwierdziæ, ¿e w³anie tacy ludzie kieruj¹ naszym miastem.
31 sierpnia w Gdañsku odby³y siê obchody 26 rocznicy
podpisania Porozumieñ Sierpniowych i powstania NSZZ Solidarnoæ. Uczestniczy³ w nich
prezydent Lech Kaczyñski.
Pierwsza czêæ uroczystoci odby³a siê przy sali bhp, gdzie prezydent Lech Kaczyñski wrêczy³
uczestnikom sierpniowych wydarzeñ odznaczenia pañstwowe.
- Cud bezkrwawego odzyskania niepodleg³oci to owoc
zbiorowego wysi³ku Polaków powiedzia³ podczas uroczystoci Janusz niadek, szef Solidarnoci. Przewodnicz¹cy
podkreli³, ¿e zwi¹zki zawodowe s¹ nieodzown¹ czêci¹ demokratycznego porz¹dku. Dlatego Solidarnoci nie mo¿e
zabrakn¹æ w ¿adnym zak³adzie
pracy.
- To wielki sukces Solidarnoci i jej ludzi, ¿e Polska jest niepodleg³a i jest w strukturach, które siê ³¹cz¹ z nasz¹ sfer¹ cywilizacyjn¹: w NATO i w Unii Europejskiej - powiedzia³ prezydent Lech Kaczyñski.
Prezydent przypomnia³, ¿e
Solidarnoæ po wprowadzeniu
stanu wojennego by³a wielk¹ organizacj¹ podziemn¹. By³a kolejn¹ wielk¹ polsk¹ konspiracj¹.

Czas w historii Polski od Sierpnia 1980 roku, a wczeniej od
1976 r., jest niew¹tpliwie okresem wielkim w sensie moralnym, politycznym, a tak¿e bior¹c pod uwagê kryterium sukcesu - oceni³ prezydent. Podkreli³, ¿e historia Polski zna niejeden wielki okres, ale niewiele
sporód nich zakoñczy³o siê
pe³nym zwyciêstwem. Prezydent Lech Kaczyñski powiedzia³, ¿e jest zaszczytem odznaczaæ ludzi, którzy tworzyli wielk¹ czêæ polskiej historii.
Z okazji rocznicy podpisania Porozumieñ Sierpniowych i
powstania Solidarnoci na dziedziñcu Stoczni Gdañskiej, przed
sal¹ BHP, prezydent wrêczy³
odznaczenia ponad 70 twórcom
zrywu strajkowego z 1980 roku.
- Mamy dzisiaj dzieñ zwyciêzców, dzieñ bohaterów lat
osiemdziesi¹tych i wczeniej lat
siedemdziesi¹tych, im chcia³bym oddaæ czeæ - powiedzia³
prezydent Lech Kaczyñski.
Pierwsze 15 lat wolnej Polski,
III Rzeczpospolitej, to okres
pewnego zapomnienia: o ludziach, o instytucjach, w szczególnoci instytucjach Polski
podziemnej. 26 lat temu w
Gdañsku zosta³y podpisane hi-

storyczne porozumienie otwieraj¹ce drogê do powstania Solidarnoci i rozpoczynaj¹ce przemiany ustrojowe w Polsce. Podpisali je przedstawiciele w³adzy
komunistycznej i strajkuj¹cych
robotników. Dzieñ wczeniej
podobne porozumienie podpisano w Szczecinie.
O godz.17 w kociele w.
Brygidy odby³ siê koncert Polskiej Orkiestry Barokowej z Poznania pod batut¹ Krzysztofa
Czerwiñskiego. Po koncercie
mszê w. odprawi³ abp Tadeusz
Goc³owski. Kolejne uroczystoci odby³y siê, gdy uczestnicy
przeszli z Bazyliki w. Brygidy
pod bramê nr 2 Stoczni Gdañskiej. Pod pomnikiem Poleg³ych
Stoczniowców abp Tadeusz Goc³owski poprowadzi³ Modlitwê
za Ojczyznê.
A jak by³o w Rumi. W Rumi
po prostu nie by³o nic. W³adze
miasta nawet nie udekorowa³y
miasta flagami pañstwowymi,
mimo ¿e dzieñ 31 sierpnia jest
ustanowionym przez Sejm RP
wiêtem pañstwowym. Trzeba
zadaæ pytanie, czy zapomniano
o sierpniu, czy nie chciano o nim
pamiêtaæ. Tym bardziej, ¿e dziêki wydarzeniom sprzed 26 lat
w³adze samorz¹dowe mog¹ dzia³aæ samodzielnie w demokratycznym pañstwie.
Jerzy Protasewicz

Rok temu z wielk¹ pomp¹ otwarto rondo Solidarnoci na
Janowie. Po roku okaza³o siê, ¿e idea Solidarnoci jest tylko
pustym has³em i to nawet w dzieñ, który ustanowiony zosta³
wiêtem pañstwowym.
Na zdjêciu Rondo Solidarnoci w dniu 31 sierpnia 2006 r.

Autor artyku³u, mieszkaniec
Rumi jest d³ugoletnim dzia³aczem zwi¹zkowym i cz³onkiem Zarz¹du Regionu NSZZ
Solidarnoæ

KAMPANIA WRZEŚNIOWA NA POMORZU

ROCZNICA WYBUCHU
WOJNY
A gdy siê dope³ni³y dni i przysz³o zgin¹æ latem
Prosto do nieba czwórkami szli ¿o³nierze z Westerplatte
A lato by³o piêkne tego roku i ³¹ki pe³ne wrzosów na bukiety 

Konstanty Ildefons Ga³czyñski

Tak zaczyna siê piêkny
wiersz Konstantego Ildefonsa
Ga³czyñskiego powiêcony
bohaterskim obroñcom Sk³adnicy Materia³ów Tranzytowych na Westerplatte. W³anie
tam, w pi¹tek, 1 wrzenia 1939
roku o godz. 4.45 rano, salwa
niemieckiego pancernika SchleswigHolstein w kierunku oddalonej o 360 m polskiej placówki, oznajmi³a upionej Polsce i ca³emu wiatu pocz¹tek

II wojny wiatowej. Wojny,
która na trwa³e zmieni³a postaæ
wiata przynosz¹c niespotykan¹ dotychczas iloæ ofiar,
cierpieñ i zniszczenia.
O 4.50, bojówki gdañskiej
SA atakuj¹ budynek Poczty
Polskiej. Po kilkunastu godzinach pocztowcy kapituluj¹ nie
doczekawszy siê obiecanej
pomocy. Wszyscy zostali rozstrzelani. Wybrze¿e staje siê
widowni¹ zaciêtych walk w

obronie Gdyni, Kêpy Oksywskiej, i pó³wyspu Hel. Odizolowane punkty oporu pozbawione s¹ wsparcia lotniczego i
nie mog¹ liczyæ na odsiecz
g³ównych si³ polskich, mimo to
za¿arta obrona trwa. Westerplatte kapituluje 7 wrzenia. 17
wrzenia na wschodnie rubie¿e
Polski wkracza armia Zwi¹zku
Sowieckiego. W tej sytuacji,
polska armia s³abo wyposa¿ona i zmuszona do walki jedno-

Jedna z mogi³ obroñców Polski z wrzenia 1939 roku znajduj¹ca siê na rumskim starym cmentarzu
czenie na dwóch frontach nie
mia³a ju¿ najmniejszych szans,
a ostateczna klêska by³a tylko
kwesti¹ czasu.
Na Pomorzu walki ci¹gle
trwaj¹. Broni siê jeszcze Kêpa
Oksywska, która kapituluje
ostatecznie 19 wrzenia. Jej
bohaterski dowódca pu³kownik
Stanis³aw D¹bek, nie mog¹c
znieæ myli o upokorzeniu
niewoli wybiera samobójcz¹
mieræ. Najd³u¿ej broni siê garnizon na Helu, który poddaje
siê dopiero 1 padziernika i na
ca³ym terytorium Polski zaczyna siê d³ugi okres niewoli.
Gdy ucich³y ostatnie strza-

³y bezbronna ludnoæ Pomorza
pad³a ofiar¹ bezwzglêdnej zemsty wroga, w Pianicy, a tak¿e w innych miejscach rozstrzelano tysi¹ce przedstawicieli elity polskiej i kaszubskiej. Nad ca³ym Pomorzem
zapad³a noc terroru i zbrodni,
których d³uga lista znaczona
jest setkami pomników mêczeñstwa rozsianych po ziemi
kaszubskiej w ci¹gle z³owrogim cieniu najwiêkszego przyk³adu niemieckiego bestialstwa
- obozu koncentracyjnego Stutthoff.
Krzysztof Rybczyñski
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HURAGAN PRZESZEDŁ PRZEZ MIASTO

STRA
TY SĄ OGROMNE
STRATY
CIĄG DALSZY
ZE STRONY 1
Kiedy w oko³o godzinê po
tragedii znalaz³em siê na miejscu kataklizmu, jego ogrom przeszed³ moje najmielsze oczekiwania.
- To cud, ¿e nikt tutaj nie zgin¹³  tymi s³owami przywita³
mnie pan W³odzimierz Meller. I
doda³  w momencie tragedii
moja ¿ona i ja znajdowalimy siê
w jednej ze szklarni, z której
zd¹¿ylimy w ostatniej chwili
uciec. A tam, gdzie obecnie znajduje siê du¿a czêæ przywleczonego przez tr¹bê dachu, córka
wraz z kole¿ankami zamierza³a
przygotowaæ grilla. Strach pomyleæ co by siê sta³o, gdyby ta
konstrukcja spad³a na ludzi.
Tak¿e i inne osoby zgromadzone na miejscu zdarzenia mówi³y o prawdziwym cudzie, ¿e
nikt nie odniós³ powa¿niejszych
obra¿eñ. Najbardziej poszkodowana po opatrzeniu ran, które
na szczêcie okaza³y siê powierzchowne powróci³a do
domu z wejherowskiego szpitala.
Po chwili, do zgromadzonych
ogrodników zaczê³o docieraæ w
jak trudnej sytuacji siê znaleli.
Nic w tym dziwnego, gdy¿ w
wyniku ¿ywio³u stracili dorobek
prawie ca³ego ¿ycia oraz mo¿li-

woæ dalszego zarobkowania.
- Niedawno zrobilimy remont kot³owni i zainwestowalimy w nowy piec, aby ogrzewaæ uprawy. Po zawaleniu siê
komina i zniszczeniu wiêkszoci szklarni, nie bêdziemy mieli
jak uratowaæ naszych upraw. A
przecie¿ lada dzieñ nale¿y spodziewaæ siê pierwszych przymrozków  dodaje pani Jolanta
Lewiñska.
Przysz³oæ poszkodowanych nie wygl¹da³a wiêc ró¿owo, tym bardziej ¿e ogrodników
nie by³o staæ na wykupienie
ubezpieczenia OC, a wiêkszoæ
pozaci¹ga³a kredyty na zakup
sadzonek, które ju¿ jako chryzantemy mia³y byæ sprzedane z
okazji dnia Wszystkich wiêtych.
Na miejscu zdarzenia pierwsi pojawili siê stra¿acy z Rumi i
okolicznych miejscowoci, którzy bez przerwy, przez kilkanacie godzin (a nawet w kolejne dni), usuwali skutki ¿ywio³u
i zabezpieczali teren tak aby nie
dosz³o do jeszcze wiêkszej tragedii. Na wysokoci zadania stanê³a tak¿e s³u¿ba zdrowia oraz
ekipy z zak³adu energetycznego, które b³yskawicznie odciê³y
zasilanie i przyst¹pi³y do usuwania powalonych s³upów i zerwanych linii zasilaj¹cych.
Niestety po raz kolejny okaza³o siê, jak le zarz¹dzane s¹

Tyle pozosta³o z moich szklarni - mówi W³odzimierz Meller

U pañstwa Lewiñskich zwalony komin przygniót³ dach gara¿u, w którym przygniecione zosta³y dwa samochody
s³u¿by miejskie. Poszkodowani
po przejciu tr¹by powietrznej
dzwonili do Stra¿y Miejskiej z
prob¹ o pomoc (zapis rozmowy z pewnoci¹ zosta³ odnotowany przez automatyczny system rejestruj¹cy rozmowy, zainstalowany niedawno w siedzibie Stra¿y Miejskiej). Us³yszeli
tylko tyle, ¿e Stra¿ Miejska nie
jest od pomagania w takiej sytuacji, i ¿e po pomoc powinni
zg³osiæ siê Urzêdu Miasta. Co
wiêcej ¿aden z miejskich stra¿ników nie pojawi³ siê na miejscu
zdarzenia. A przecie¿ po przejciu kataklizmu mog³o dojæ do
kolejnej tragedii w zwi¹zku z zerwanymi liniami wysokiego napiêcia, zwalonymi drzewami czy
te¿ kawa³kami blach na liniach
wysokiego napiêcia. Wszystko
to stanowi³o realne zagro¿enie
dla ¿ycia i zdrowia mieszkañców. Wydaje siê, ¿e obowi¹zkiem miejskich stra¿ników by³a
natychmiastowa reakcja i dzia³anie na miejscu zdarzenia. Okaza³o siê jednak, ¿e Stra¿ Miejska op³acana z podatków mieszkañców Rumi woli z wideoradarem chowaæ siê po krzakach
zamiast pomagaæ mieszkañcom
miasta.
Czy dzia³ania Stra¿y Miejskiej, w zaistnia³ej sytuacji, by³y
profesjonalne i jakie dzia³ania
zosta³y podjête na przysz³oæ,
aby sytuacja taka siê wiêcej nie
powtórzy³a? Mamy nadziejê,
¿e na te pytania odpowie czytelnikom Gazety Rumskiej komendant Roman wirski.
S³abiutko wypadli tak¿e
urzêdnicy odpowiadaj¹cy za
porz¹dek, bezpieczeñstwo i
obronê, którzy w miejscu katastrofy pojawili siê po kilku godzinach. Chocia¿ trzeba przyznaæ, ¿e nastêpnego dnia do akcji pomocy poszkodowanym
zosta³y zmobilizowane wszystkie miejskie s³u¿by.
Na kolejny dzieñ nie czekali
zwykli mieszkañcy, wprost
przeciwnie zareagowali oni na-

tychmiast. Wyrazem niezwyk³ej
solidarnoci rumian by³a chocia¿by spontaniczna zbiórka
pieniêdzy dla poszkodowanych, któr¹ zorganizowano w
ostatni¹ niedzielê po wszystkich
mszach wiêtych przed kocio³em pw. wiêtego Krzy¿a. Do
tej akcji b³yskawicznie przyklei³a siê pani burmistrz, prosz¹c ksiê¿y o odczytywanie
swojej proby o zbiórkê pieniêdzy. Z ofert¹ pomocy pospieszy³y te¿ rumskie firmy. Kto
zadeklarowa³, ¿e pomo¿e odbudowaæ komin, inny ¿e pomo¿e
w remoncie szklarni.
Na wieæ o tragedii b³yskawicznie zareagowali tak¿e rumscy radni. Z inicjatywy radnych
klubu Samorz¹dna Rumia ju¿
w poniedzia³ek 11 wrzenia, odby³a siê nadzwyczajna sesja
Rady Miejskiej, na której jednog³onie przeg³osowano przekazanie kwoty 100.000 z³ z bud¿etu miasta na pomoc dla najbardziej poszkodowanych.
- W poniedzia³ek rano do
rady trafi³ nasz wniosek o szybkie uchwalenie pomocy finansowej dla poszkodowanych
mieszkañców, a nasz kolega radny powiatowy Witold Reclaf
obieca³ wsparcie na Radzie Powiatu. Mam nadziejê, ¿e starosta i zarz¹d powiatu pomog¹
mieszkañcom Rumi, którzy
ucierpieli w wichurze  powiedzia³ radny Jaros³aw Muszyñski.
¯enuj¹ce widowisko otrzymali w trakcie sesji jej obserwatorzy, bo ta zamieni³a siê niestety w propagandow¹ szopkê.
Doæ tylko powiedzieæ, ¿e w
przerwie obrad burmistrz Tadeusz Winiewski szybko ci¹ga³
ekipê telewizyjnej trójki, która
rejestrowa³a wielkodusznoæ
w³adzy. Najwa¿niejsze jednak,
¿e w efekcie decyzji radnych poszkodowani nie zostan¹ bez
pomocy.
Piotr Zaradny
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NIEWIARYGODNA SIŁA GAZETY

MOŻE POWINNIŚMY
„PÓJŚĆ NA CAŁ
OŚĆ
”
CAŁOŚĆ
OŚĆ”
Jak¹ niezwyk³¹ si³ê ma s³owo pisane i publikowane w Gazecie Rumskiej przekonujemy
siê od paru miesiêcy, ledz¹c
poczynania rumskiej w³adzy.
Jako dociekliwa gazeta docieramy do wielu ciekawych spraw,
pokazujemy b³êdy i chwalimy
skutecznoæ, oddajemy nasze
³amy Czytelnikom  mieszkañcom Rumi, którzy maj¹ mo¿liwoæ wypowiadania siê w wa¿nych dla siebie sprawach. Dziêki temu jestemy chêtnie czytani.
Bardzo dok³adnie czytani jestemy równie¿ przez burmistrz El¿bietê Rogalê-Koñczak. Sk¹d taka pewnoæ. Uwa¿amy tak, bo sprawy o których
piszemy, problemy jakie prezentujemy s¹ bardzo szybko
zauwa¿ane i rozwi¹zywane, niezw³ocznie po ukazaniu siê kolejnego numeru Gazety....
Wystarczy, ¿e np. opublikujemy tekst i zdjêcia o dziurach

w jezdni ju¿ na drugi dzieñ po
ukazaniu siê Gazety Rumskiej
dziury znikaj¹, chodniki s¹ poprawiane. Ka¿dy widzi, ¿e rozsypuj¹ siê ulice pokryte destruktem (mieciami z rozbiórki asfaltu). Gdy podajemy które, ekipa od razu je naprawia.
W jednym z numerów pisma
pisalimy o przesypuj¹cych siê
mietnikach i odpadkach zalegaj¹cych trawniki. Ju¿ na drugi
dzieñ b³yskawicznie pozbierano mieci i opró¿niono kosze.
Do chwili publikacji artyku³u
nikt nie zauwa¿a³ przepe³nionych mietników i ba³aganu na
trawnikach.
Baczny spacerowicz dostrze¿e zapewne, ¿e w Parku
Starowiejskim ca³kiem niespodziewanie pojawi³o siê drugie
odprowadzenie wody ze stawu.
Nowe koryto rzeczki u³o¿one z
piêknych kamieni nie mog³o byæ
wczeniej uruchomione, bo ponoæ nie by³o na to pieniêdzy. Pi-

salimy od tym kilka razy, ale
pani burmistrz nie reagowa³a. I
dopiero teraz gdy za dwa miesi¹ce bêdziemy podejmowaæ decyzje wyborcze, nowym korytem pop³ynê³a woda.
Z informacji, jakie do nas docieraj¹ z Urzêdu Miasta wynika, ¿e pani burmistrz nosi siê
prawdopodobnie z zamiarem
odwrócenia sceny w Parku Starowiejskim, bo jej po³o¿enie bokiem do publicznoci  jest
nieprawid³owe. O bezmylnoci
i rozrzutnoci pomys³odawców
budowy sceny, pisalimy ju¿
kilka razy. Radzilimy aby takiego obiektu nie budowaæ, bo
bêdzie to wyrzucenie pieniêdzy w b³oto, a scena bêdzie
bezu¿yteczna. Oczywicie mielimy racjê. Nie jest to niestety
¿adna pociecha, bo architektoniczny koszmarek stoi ju¿ w
parku i niszczeje.
Wydaje siê wiêc, ¿e wielk¹
moc ma s³owo pisane w naszej

Nowym strumykiem niespodziewanie pop³ynê³a woda.
Gazecie Rumskiej. Mo¿e dlatego powinnimy za¿¹daæ czego wiêcej. Mo¿e powinnimy
pójæ na ca³oæ.
Z przykroci¹ jednak musimy stwierdziæ, ¿e takiej mocy
sprawczej chyba nie mamy.

Tak¹ si³¹ musz¹ wykazaæ siê
mieszkañcy Rumi i Czytelnicy
Gazety Rumskiej w listopadzie 2006 roku. My bêdziemy
Wam dopingowaæ.
Daniel £ukasik
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JAK ZIEMIĘ GMINNĄ SIĘ SPRZEDAJE

SPRZED
AŻ ZIEMI POD ST
ACJĘ NESTE
SPRZEDAŻ
STA
CHRONOLOGIA WYDARZEÑ:

W zbywaniu miejskich gruntów nie ma nic z³ego. Co wiêcej
uwa¿amy, ¿e im wiêcej ziemi sprzeda siê rumskim przedsiêbiorcom i ludziom, którzy chc¹ rozwijaæ swój biznes w naszym
miecie tym lepiej, gdy¿ przy tej okazji powinny powstaæ nowe
miejsca pracy. Nas jednak zdziwi³a aktywnoæ i nadzwyczaj
szybkie dzia³ania w³adz Rumi przy okazji finalizowania transakcji pod kolejn¹ stacjê benzynow¹ Neste A24 (w Rumi Janowie). Obok prezentujemy such¹ chronologiê wydarzeñ, a wnioski pozostawiamy Tobie drogi czytelniku Gazety Rumskiej.

1.Uchwa³a RM Rumi z 08.08.1991 r., Nr XIX/120/91 w sprawie zasad zbywania nieruchomoci stanowi¹cych w³asnoæ gminy
2.J. J. P³ociccy zbywaj¹ dzia³kê nr 232/6 dnia 03.10.2005 r. za 180.000 z³ (448,88 z³/m2) w kancelarii
notariusza Beaty Kawalec w Gdyni
3.Notariusz Beata Kawalec z Gdyni przekazuje przedmiotowy akt zbycia do Urzêdu Miasta Rumi
pismem z dnia 03.10.2005 r.
4.Do Urz¹du Miasta Rumi wp³ywa dnia 03.10.2005 r., pismo Notariusz Beaty Kawalec z Gdyni wraz
z przedmiotowym aktem zbycia dzia³ki nr 232/6 dnia 03.10.2005 r.,
5.Burmistrz Miasta Rumi zarz¹dzeniem nr 874/288/2005 z dnia 03.10.2005 r., uznaje za niecelowe
skorzystanie z prawa pierwokupu rzeczonej dzia³ki nr 232/6
6.Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Rumi nr 882/296/2005 z dn. 05.10.2005 r., w sprawie wykazu
nieruchomoci do zbycia w drodze nie przetargowej
7.Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Rumi nr 883/297/2005 z dn. 05.10.2005 r., w sprawie sprzeda¿y w
trybie bezprzetargowym nieruchomoci niezabudowanych nr nr 239/9, 231/10 i 232/5 o ³¹cznej powierzchni 600 m2 za kwotê 170.000 (284,66 z³/ m2) na rzecz Mariusz Miros³awa Soko³owskiego,
Warszawa
8.Akt notarialny z dnia 27.10.2005 zbywaj¹ dzia³ki nr nr 239/9, 231/10 i 232/5 na rzecz Mariusz
Miros³awa Soko³owskiego, Warszawa, sporz¹dzon¹ w siedzibie Urzêdu Miasta Rumi, przez Notariusz Beatê Kawalec, Rep. A 5648/2005.
9.Nieznany rzeczoznawca wycenia w 2005 r., wartoæ m2 przedmiotowej nieruchomoci niezabudowanej dzia³ki nr nr 239/9, 231/10 i 232/5 o ³¹cznej powierzchni 600 m2 na kwotê 178,13 z³/m2
10. Dzia³ka nr 232/6 zosta³a nabyta w listopadzie 2000 r. przez J. J. P³ocickich za cenê 200,50 z³/m2

DLACZEGO SIĘ POPIERAJĄ?

WYPIJMY
ZA KRED
YTY ...
KREDYTY
- CIĄG DALSZY

ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY
MARIAN PŁOCKI
RUMIA, UL. KAZIMIERSKA 21

Jaros³aw Muszyñski - radny
miejski, wiceprzewodnicz¹cy
PO w Rumi

ZAPROSZENIE
Orodek Kultury Kaszubsko Pomorskiej oraz Miejska
Biblioteka Publiczna w Gdyni zapraszaj¹ na spotkanie ze
znanym pisarzem i publicyst¹ Stanis³awem Janke.
Tematem spotkanie bêdzia ksi¹¿ka pt. Wspomnienie
o Aleksandrze Majkowskim. Spotkanie odbêdzie siê w
siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filia nr 15 przy
Al. Pi³sudskiego 18 w Gdyni w dniu 27 wrzenia br. o
godz. 17.00.

Po moich artyku³ach w Gazecie Rumskiej o kredytach komercyjnych (ok. 32 mln z³ z odsetkami) zaci¹ganych przez w³adze miasta, a które bêdziemy jako
mieszkañcy sp³acaæ do 2013 roku,
odezwa³y siê g³osy atakuj¹ce moj¹
osobê, w myl zasady uderz w
stó³, a no¿yce siê odezw¹. Pani
Burmistrz na stronach internetowych moje informacje nazwa³a
nonsensownymi i k³amliwymi.
Poniek¹d jestem przyzwyczajony do takich zachowañ. Pani Burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak
z jednej strony potrafi ³adnie siê
umiechaæ i przymilaæ do ludzi, a
z drugiej strony, przy najmniejszej krytyce poczynañ zmienia siê

ca³kowicie, i w sposób bezwzglêdny oraz niestety czêsto
wulgarny korzysta z atrybutów
w³adzy, pragn¹c wyeliminowaæ
przeciwników.
Smutne jest to, ¿e nie zakwestionowa³a w ¿aden sposób podanych liczb i faktów, a jedynie
potrafi³a mnie, u¿ywaj¹c epitetów
skrytykowaæ. Czy¿by prawda o
stanie finansów gminy tak bardzo bola³a? Dlaczego Pani burmistrz nie podjê³a merytorycznej
dyskusji? Przecie¿ przy ca³ej
miêdzy nami ró¿nicy, powinnimy ze sob¹ dyskutowaæ i normalnie spieraæ siê.
Osobn¹ spraw¹ jest artyku³
pana Zbigniewa Rachwalda, reprezentuj¹cego SLD w Radzie Miasta, który ukaza³ siê w gazetce
spó³dzielczej Nasze sprawy.
Mój kolega radny stara siê wybieliæ i odwróciæ informacje o z³ej
sytuacji finansowej gminy, któr¹
przedstawi³em w Gazecie Rumskiej przytaczaj¹c artyku³ z
Rzeczpospolitej. Gazeta ta sklasyfikowa³a Rumiê na 81 miejscu
wród gmin najlepiej zarz¹dzaj¹cych finansami (w¹tpliwa wiarygodnoæ rankingu, bo brak w nim
Gdyni czy Sopotu, które stawiane s¹ za wzór w tej dzia³alnoci).
Co oznacza w rzeczywistoci 81
lokata Rumi w nic nie znacz¹cym
i ma³o wiarygodnym rankingu?
Nic.
Dla porównania, polska repre-

zentacja w pi³ce no¿nej zosta³a
sklasyfikowana przez FIFA na
bodaj 23 miejscu wród reprezentacji narodowych i co z tego wynika? To, i¿ polska pi³ka jest w
fatalnej kondycji, wrêcz w agonii
aferalnej, ¿e a¿ nie chce siê wspominaæ mistrzostw wiata czy
przegranego meczu z Finlandi¹.
Szkoda, ¿e kolegê radnego, który tak broni Pani Burmistrz nie
staæ na g³êbsz¹ dyskusjê o stanie
finansów gminy, bo na ka¿dej sesji ucieka od dociekliwszej analizy poczynañ wladz naszego miasta. Jednak i radny Rachwald nie
zakwestionowa³ liczb i danych,
które zawar³em w swoich artyku³ach.
Czytaj¹c spó³dzielcz¹ gazetkê,
która nie stroni od politycznych
tematów i anga¿uje siê w promowanie Pani Burmistrz zastanawia³em siê, dlaczego radny Zbigniew
Rachwald - dzia³acz SLD, szef
rady programowej gazetki, bardzo
sprzyja Gospodarnoci. Otó¿
dlatego, ¿e ugrupowanie stworzy³y w³adze spó³dzielni (prezes
spó³dzielni jest szefem Gospodarnoci, a przewodnicz¹cy
Rady Nadzorczej SM Janowo
jest przewodnicz¹cym klubu radnych Gospodarnoci). Nie dziwi wiêc, i¿ w Radzie Miasta
Rumi SLD tak cile wspó³pracuje z Gospodarnoci¹. Doprawdy lewica miewa ró¿ne oblicza.
Jaros³aw Muszyñski
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PASJE MŁODYCH LUDZI
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Autorka zdjêæ Ma³gorzata
Konarska
Ludzie maj¹ ró¿ne pasje. Dla
Ma³gorzaty Konarskiej, mieszkanki Rumi, 23-letniej studentki
pedagogiki na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni ulubionym
zajêciem w wolnym czasie, miêdzy nauk¹ a zg³êbianiem ksi¹¿ek,
tañcem latynoamerykañskim,
wspinaczk¹ ska³kow¹, narciarstwem oraz wycieczkami rowerowymi jest fotografia.
Ka¿d¹ woln¹ godzinê powiêca robieniu zdjêæ. Ludzie, budynki, krajobrazy, zachody s³oñca
mog¹ znaleæ siê w obiektywie
aparatu owej pasjonatki. Gosia ze

swoim sprzêtem, ze zwyk³ego
drzewa potrafi zrobiæ dzie³o sztuki. Ju¿ teraz na podstawie tak
wielu ciekawych zainteresowañ
mo¿na dopatrzyæ siê ponadprzeciêtnej osobowoci.
Fotografi¹ interesowa³a siê od
bardzo dawna, tak dawno, ¿e dok³adnie nie potrafi stwierdziæ, kiedy siê zaczê³o
 Nie wiem kiedy zaczê³am siê
tym interesowaæ, pewnie od liceum. Ale fotografiê chyba mam
w genach po moim dziadku, zawodowym fotografie, który w
Kutnie mia³ w³asne studio i modelki  mówi Ma³gorzata Konarska.
Chocia¿ pasjê ma podobno w
genach, d³ugo nie mia³a mo¿liwoci jej realizacji. Aparat z prawdziwego zdarzenia kupi³a niedawno. Od tego czasu nie rozstaje siê
ze swoim obiektywem 1.8f 50mm.
Oczywicie nie zamierza poprzestaæ na tym i marzy o zakupie
kolejnych obiektywów, które pozwol¹ jej robiæ jeszcze lepsze zdjêcia. Na razie obecny sprzêt jest
jej nieod³¹cznym trzecim okiem,
swoistym okiem sztuki fotograficznej. Najczêstszymi obiektami do fotografowania to ludzie,

ujêcia makro, oraz przepiêkne
krajobrazy np. zachodów s³oñca.
Nie stroni te¿ od ró¿nych imprez
typu koncerty, (np. ostatni koncert Gospel w jednej z rumskich
parafii). Fotografiê ³¹czy z innymi pasjami. Jak wycieczka rowerowa, wypad na ska³ki, gdzi aparat fotograficzny oczywicie siê
przyda. Zawsze znajdzie siê co,
co mo¿na uwieczniæ. Takowa
symbioza pasji, gdzie czas mknie
nieub³aganie, w nat³oku spraw,
ogromu nauki, jest odpowiednim
rozwi¹zaniem. Dwie przyjemnoci w jednym czasie (2 in 1)  rewelacja.
Nie trudno siê domyliæ, co
mo¿e byæ marzeniem Gosi.
- Mylê, ¿e fajnie by³oby mieæ
w³asne, profesjonalne studio fotograficzne, z modelkami i modelami (miech), tak jak w przesz³oci dziadek. Mo¿e kiedy to marzenie siê spe³ni  twierdzi pasjonatka.
M³oda fotografka gdy zrobi
zdjêcia, wysy³a je do osób, które
równie¿ zajmuj¹ siê fotografi¹, by
ocenili, podzielili siê spostrze¿eniami na temat jakoci wykonanych zdjêæ itp. Na pytanie, czy
nie zamierza utworzyæ swojej
w³asnej strony internetowej,
mówi:
- Nie wiem, zastanawiam siê.
Du¿o osób namawia mnie, bym
przedstawia³a swoje fotografie w
internecie. To wietny pomys³, ale
wymaga wielu zabiegów i powiêcenia czasu na pracê z komputerem. Mo¿e siê na to zdecydujê 
mówi.
Warto zobaczyæ fotografie
zrobione przez mi³oniczkê tego
typu zajêcia. Ju¿ teraz czêæ zdjêæ
Ma³gorzaty Konarskiej mo¿na
zobaczyæ na stronie internetowej
Gezety Rumskiej  www.gazetarumska.pl, na któr¹ serdecznie
zapraszam. Twierdzê, ¿e zdjêcia
wykonane przez Gosiê w czêci
odzwierciedlaj¹ jej oryginaln¹, ciekaw¹ osobowoæ. Ju¿ nied³ugo
bêdzie mo¿na zobaczyæ nasz¹
rzeczywistoæ okiem sztuki fotograficznej.
Osoby, które równie¿ zajmuj¹
siê fotografi¹ amatorsk¹, i chc¹
pochwaliæ siê swoimi zdjêciami,
mog¹ siê zg³osiæ do nas poprzez
pocztê elektroniczn¹ redakcja@gazetarumska.pl. Najciekawsze z fotografii oczywicie zostan¹ przedstawione na naszej stronie internetowej.
Artur Ignacionek
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PRZEDSTAWIAMY RUMSKIE PARAFIE - CZEŚĆ 5

PARAFIA POD WEZWANIEM
NMP WSPOMOŻENIA WIERNYCH
KULT RUMSKIEJ WSPOMO¯YCIELKI WIERNYCH
Warto wspomnieæ o rozwijaj¹cym siê systematycznie kulcie
Wspomo¿ycielki oraz o udokumentowanych ³askach jakie otrzymywane s¹ za Jej wstawiennictwem. Nale¿y do nich miêdzy innymi cudowne uzdrowienie 8-letniego Macieja Brzeskiego, który
w padzierniku 1993 roku uleg³ bardzo ciê¿kiemu wypadkowi. W
wyniku wypadku uszkodzeniu uleg³ pieñ mózgu ch³opca. Po operacji g³owy Maciej nie odzyska³ przytomnoci i przebywa³ na
oddziale reanimacji, Jego stan by³ krytyczny, a lekarze nie dawali
¿adnej nadziei na powrót ch³opca do zdrowia. Wówczas rodzice
Macieja, koledzy i kole¿anki z klasy Ild oraz z innych klas Szko³y
Podstawowej nr 8 w Rumi, siostry katechetki i ksiê¿a zaczêli
prosiæ Boga o jego cudowne uzdrowienie. Swoje modlitwy (zw³aszcza ró¿aniec) zanosili poprzez wstawiennictwo Rumskiej Wspomo¿ycielki Wiernych. Ich modlitwy zosta³y wys³uchane. Maciej
odzyska³ przytomnoæ i czucie w swoim ciele. Powoli te¿ zacz¹³
wracaæ do pe³ni si³. I chocia¿ 8 grudnia 1993 roku, kiedy sk³adano
dziêkczynne wotum (36 kolorowych koralików) Maciej wypowiedzia³ zaledwie jedno s³owo Dziêkujê, to ju¿ w maju 1994
roku po przyjêciu Pierwszej Komunii wiêtej osobicie podziêkowa³ wszystkim, którzy wyprosili jego cudowne uzdrowienie.
Parafia Najwiêtszej Maryi
Panny Wspomo¿enia Wiernych
powsta³a 1 maja 1957 roku, gdy
na probê ówczesnego ks. inspektora Stanis³awa Rokity, Ksi¹dz
Biskup Kazimierz Kowalski, Ordynariusz Che³miñski erygowa³
przy kaplicy Matki Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych now¹ parafiê
wydzielon¹ z dotychczasowej
parafii w. Krzy¿a (parafii obejmuj¹cej opiek¹ duszpastersk¹ teren ówczesnej ca³ej Rumi). Now¹
parafiê pod wezwaniem Najwiêtszej Maryi Panny Wspomo¿enia Wiernych odda³ Towa-

rzystwu Salezjañskiemu iure pleno et perpetuo. G³ównym powodem utworzenia nowej parafii by³
szybki rozwój Rumi jako miasta i
tym samym koniecznoæ zapewnienia opieki duszpasterskiej
mieszkañcom tej czêci miasta.
Miejsce, w którym znajduje siê
obecny kompleks parafialny by³o
nieprzypadkowe i zwi¹zane z
pos³ug¹ salezjanów od trzydziestu lat. Za zgod¹ Ksiêdza Biskupa Stanis³awa Okoniewskiego,
ordynariusza che³miñskiego, do
Rumi przyby³ w 1937 r. pierwszy salezjanin, ks. Jan Kasprzyk,

z zamiarem za³o¿enia placówki
m³odzie¿owej. W niespe³na rok
póniej pobudowa³ kaplicê i przyleg³y do niej dom mieszkalny. W
dniu 8 grudnia 1938 r. w nowo
powiêconej kaplicy pod wezwaniem Matki Bo¿ej Wspomo¿enia
Wiernych zosta³a odprawiona
pierwsza msza wiêta. Krótko po
tym ksi¹dz Jan Kasprzak otwiera
oratorium dla ch³opców i zak³ada
chór mieszany dla m³odzie¿y starszej. Do pomocy przybywa
ksi¹dz Ignacy B³a¿owski, który
zak³ada pierwsz¹ dru¿ynê harcersk¹ w Rumi oraz kó³ko ministranckie. Krótko potem wybucha druga wojna wiatowa, która unicestwia ca³¹ dzia³alnoæ tej obiecuj¹cej placówki. W trakcie dzia³añ
wojennych ginie w nieznanych
okolicznociach ksi¹dz B³a¿owski
aresztowany na pocz¹tku wojny.
Ksi¹dz Kasprzak pocz¹tkowo
ukrywa siê w Toruniu, ale tak¿e i
on nie unika aresztowania i zostaje wywieziony do hitlerowskiego
obozu koncentracyjnego w Dachau. Udaje mu siê prze¿yæ niewolê, po wojnie wyje¿d¿a do Brazylii, gdzie przez wiele lat prowadzi pos³ugê dla miejscowych
Polaków.
Po zakoñczeniu wojny w 1945
r. zjawia siê w Rumi, wys³any
przez prze³o¿onych, ks. Feliks
¯o³nowski. Doprowadza on dom
i kaplicê do stanu u¿ywalnoci,
buduje du¿y barak i otwiera dom
dziecka dla sierot i opuszczonych
dzieci wybrze¿a. Niebawem te¿
powstaje pierwsza szko³a z internatem dla m³odzie¿y mêskiej,
której tradycje kontynuuj¹ do dzisiaj Salezjañskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Salezjañskie Gimnazjum.
Wracamy jednak do historii
parafii, której pierwszym proboszczem zosta³ ksi¹dz Marian
Adamski. Po utworzeniu parafii
dotychczasowa kaplica sta³a siê

wi¹tyni¹ parafialn¹. Zaczyna siê
rozwijaæ duszpasterstwo, a nowej
parafii przybywa mieszkañców.
Nic zatem dziwnego, ¿e mury dotychczasowej wi¹tyni staj¹ siê
ciasne i istnieje koniecznoæ budowy nowej wi¹tyni. Niestety ponura rzeczywistoæ lat szeædziesi¹tych powodu, ¿e marzenia kolejnych proboszczów i rumskich
wiernych nie mog¹ doczekaæ siê
realizacji. Sytuacja zmienia siê kiedy to proboszczem mianowany
zostaje ksi¹dz Lucjan Gieros (proboszcz parafii w latach 1976 
1985). Jego upór powoduje, i¿
w³adze wydaj¹ w koñcu zgodê na
budowê nowego domu zakonnego, a póniej na budowê nowej
wi¹tyni. Prace, pomimo wielu
trudnoci, zwi¹zanych w szczególnoci z brakiem materia³ów budowlanych postêpuj¹ szybko i ju¿
18 lutego 1977 roku erygowany
jest nowy dom zakonny. Wspomnienie o ksiêdzu Lucjanie Gierosie zamiecilimy w trzecim numerze Gazety Rumskiej (maj
2006).
Budowa dzisiejszej wi¹tyni
rozpoczê³a siê w 1982 roku i trwa³a
nieprzerwanie do 1986 roku. Póniej wi¹tynia by³a wyposa¿ana.
Uroczystoæ erygowania nowej
wi¹tyni parafialnej zbieg³a siê z
jubileuszem 100-lecia narodzin
za³o¿yciela wspólnoty salezjañ-

skiej wiêtego Jana Bosko, z jubileuszem 50-lecia pracy duszpasterskiej ksiê¿y salezjanów w
Rumi oraz z jubileuszem 10-lecia
pontyfikatu papie¿a polaka Jana
Paw³a II. Uroczyst¹ mszê odprawi³ w dniu 16 padziernika 1988
roku. ksi¹dz biskup Marian Przykucki Ordynariusz Diecezji Che³miñskiej. Kolejne lata istnienia
parafii nios¹ ze sob¹ wiele wa¿nych dla ¿ycia tej wspólnoty
wydarzeñ, do których nale¿¹ z
pewnoci¹: powiêcenie organów
54 g³osowych, coroczne Ogólnopolskie Festiwale Muzyki Religijnej, coroczne letnie koncerty
organowe, otwarcie Salezjañskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego i
Gimnazjum Salezjañskiego,
otwarcie Orodka Wychowawczego Nasz dom, Kongres Rodziny, trzy Kongresy ku czci
NMP Wspomo¿enia Wiernych,
równie¿ trzy Kongresy Koció³
wobec wspó³czesnych form ubóstwa dzieci i m³odzie¿y czy te¿
budowa Kaplicy Wieczystej Adoracji.
Parafia pod wezwaniem NMP
Wspomo¿enia Wiernych ¿yje i
rozwija siê. Niebawem, bo w 2007
roku bêdzie obchodziæ swój Jubileusz 50-lecia, a ksiê¿a Salezjanie
obchodziæ bêd¹ 70-lecie swojej
obecnoci w naszym miecie.
Piotr Zaradny

Rozk³ad mszy wiêtych:
W niedziele: 6.30; 8.00; 9.30; 10.00 (dolny koció³); 11.00; 12.30; 15.00; 18.00
W dni powszednie: 6.00; 7.00; 7.30; 18.00
W wiêta zniesione: 6.00; 7.00; 8.00; 10.00; 18.00
Kancelaria parafialna:
W ci¹gu roku: poniedzia³ek, roda, czwartek, pi¹tek 9.00 - 11.00 i 16.00 - 17.30, sobota 9.00 - 11.00;
W czasie wakacji: poniedzia³ek, roda 9.00 - 11.00 i 16.00 - 17.30, sobota 9.00 - 11.00;
W czasie kolêd: roda, pi¹tek 9.00 - 11.00 i 16.00 - 17.30, poniedzia³ek, czwartek, sobota 9.00 - 11.00;
W pierwsze pi¹tki po po³udniu nieczynna.
Poradnia rodzinna:
Czwartek 18.00 - 20.00 oraz na indywidualne uzgodnienia
Odpust parafialny:
Wspomnienie Najwiêtszej Maryi Panny, Wspomo¿ycielki Wiernych  24 Maja
Adres parafii:
84-230 Rumia, ul. D¹browskiego 26,
Telefon (0-58) 671-01-11, Fax (0-58) 771-31-11
Poczta elektroniczna: rumia-ww@salezjanie.pl
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KOLEJNY ROK SZKOLNY ROZPOCZĘTY

U SIÓSTR SALEZJANEK

LICEUM NR 1 ŚWIECI
DOBRYM PRZYKŁADEM

Inauguracja roku szkolnego w Liceum nr 1
Uroczycie rozpocz¹³ siê kolejny rok szkolny w I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Rumi
(obecnie Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1). Na apelu
przed szko³¹ stanêli starzy
uczniowie, pierwszoklasici oraz
grono nauczycieli i wychowawców. Mazurka D¹browskiego
przy wci¹ganie flagi narodowej i
sztandarze szko³y odpiewa³o
560 uczniów oraz 43 nauczycieli.
- Liceum w ostatnich latach
dynamicznie rozwija siê. Dziêki
staraniom organu prowadz¹cego,
dyrekcji, nauczycieli i bardzo
zaanga¿owanych rodziców szko³a zmieni³a siê nie do poznania 
twierdzi jej dyrektor Janusz
Wolañski. - Zmodernizowany
zosta³ budynek, wybudowano
nowoczesn¹ halê sportow¹, teren szko³y ogrodzono, co znacznie podnios³o poczucie bezpieczeñstwa. W tych komfortowych warunkach m³odzie¿ zdobywa wiedzê i umiejêtnoci. Kadra pedagogiczna o wysokich
kwalifikacjach uczy skutecznie,
o czym wiadcz¹ bardzo dobre
wyniki matury i wysoki procent
zdawalnoci egzaminu, 98% procent. Poniewa¿ egzamin maturalny to dzisiaj jednoczenie egzamin na uczelnie wy¿sze, wiêc
liczba studiuj¹cych absolwentów
jest bardzo wysoka.
Liceum od wielu lat cieszy siê
nies³abn¹ca popularnoci¹. W
tym roku naukê w 6 klasach rozpoczê³o 192 pierwszoklasistów.
Szko³a intensywnie przygotowywa³a siê do rozpoczêcia roku
szkolnego. W czasie wakacji dyrekcja nie mia³a wolnej chwili, bo
w budynku wymieniano instalacjê grzewcz¹, malowano wszystkie pomieszczenia, zadbano tak¿e o estetykê sal lekcyjnych.
W ramach projektu ministerialnego biblioteka szkolna wzbogaci³a siê o internetowe centrum
multimedialne, sk³adaj¹ce siê z
czterech nowoczesnych kompu-

terów multimedialnych z drukuj¹cym urz¹dzeniem wielofunkcyjnym. Zestawy wyposa¿ono
w pakiet ciekawych programów
edukacyjnych.
Rumskie liceum jest zreformowan¹ szko³a ponadgimnazjaln¹, w której w dalszym ci¹gu
wprowadzane s¹ zmiany. W tym
roku szkolnym bêdzie ich dosyæ
du¿o.
- Jak zapowiedzia³ minister
edukacji nast¹pi podniesienie
presti¿u nauczyciela. Stanie siê

on funkcjonariuszem publicznym z wy¿szym uposa¿eniem
 wyjania dyrektor Wolañski.
Z programu ministerstwa
wynika, ¿e wzmocnione zostan¹ elementy wychowania patriotycznego poprzez m. in. zmianê
podrêczników historii i jêzyka
polskiego. W celu poprawy bezpieczeñstwa w szkole zostanie
wprowadzony monitoring i programy zabezpieczaj¹ce przed
treciami szkodliwymi w Internecie.
Minister zachêca równie¿
dyrektorów do wprowadzenia
jednolitych mundurków i zapowiada wprowadzenie gabinetów
lekarskich. Ponadto zmieni¹ siê
niektóre zasady egzaminu maturalnego. Bêdzie on trwa³ krócej
ni¿ dotychczas, krótsze bêdzie
równie¿ oczekiwanie na wyniki
egzaminu, matematyka bêdzie
egzaminem obowi¹zkowym dla
wszystkich uczniów. Ocena z
zachowania bêdzie wp³ywa³a na
promocjê, co w praktyce oznaczaæ bêdzie, ¿e uczeñ, którego
zachowanie w ci¹gu kolejnych
dwóch lat by³o oceniane ocen¹
nagann¹ nie uzyska promocji.
(kol)

NOW
A SZK
OŁA
NOWA
SZKOŁA
PODST
AWOW
A
PODSTA
WOWA
W miecie Rumi przyby³a kolejna niepubliczna placówka edukacyjna. Now¹ szko³ê podstawow¹ otworzy³y siostry Salezjanki w
swoim kompleksie imienia wiêtej Rodziny przy ulicy Spadochroniarzy. W tym samym obiekcie, od roku, dzia³a te¿ prowadzone
przez siostry niepubliczne przedszkole.
Nowa szko³a podstawowa w naturalny sposób uzupe³ni³a ofertê
edukacyjn¹, jak¹ oferuje zakon w naszym miecie, a któr¹ uzupe³niaj¹
salezjañskie gimnazjum oraz liceum zlokalizowane przy ulicy D¹browskiego.
W bie¿¹cym roku szko³a przeprowadzi³a nabór wy³¹cznie do klas
pierwszych.
A.I.

Pierwszy dzieñ w nowej szkole. Na zdjêciu uczniowej pierwszej klasy salezjañskiej szko³y podstawowej w Rumi

WITAJ SZKOŁO

NOWE POMY
SŁ
Y
POMYSŁ
SŁY
NA SZK
OLNICTWO
SZKOLNICTWO
Rozpocz¹³ siê rok szkolny
2006/2007. Szko³y rozpoczê³y
uroczystoci odpiewaniem
hymnu pañstwowego. To dobry
zwyczaj, bo w niektórych szko³ach tego nie praktykowano i
uczniowie zapomnieli ju¿ s³awa
Mazura D¹browskiego. To
prawdziwa lekcja patriotyzmu.
Odczytano list Ministra Edukacji do uczniów i nauczycieli.
G³ówne tezy listu to informacja
na temat wprowadzanych zmian
w owiacie. Wed³ug Ministra
szko³ê ma cechowaæ patriotyzm, prawda i presti¿. Szko³a
ma byæ jak dobra rodzina. G³ówne zmiany to:
- wprowadzenie jêzyka angielskiego od pierwszej klasy szko³y podstawowej,
- wprowadzenie monitoringu na
terenie szko³y,
- nowe podrêczniki do historii i
jêzyka polskiego w przysz³oci,
- wprowadzenie matematyki na
maturze w 2009 roku jako przedmiotu obowi¹zkowego,
- trzeci rok z rzêdu otrzymanie
oceny nagannej z zachowania
spowoduje powtarzanie klasy,

- powrót gabinetów lekarskich
do szkó³,
- mundurki po konsultacjach z
uczniami,
- uznanie nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.
Pomys³ przywrócenia mundurków w szkole moim zdaniem
to pomys³ trafiony, gdy¿ zwiêkszy siê bezpieczeñstwo w szko³ach. Uczniowie bêd¹ szybciej
identyfikowani. Z anonimowych
uczniów stan¹ siê przedstawicielami wspólnoty szkolnej rozpoznawalnymi w swoim otoczeniu. Mundur szkolny bywa
swojego rodzaju wyró¿nieniem,
gdy szko³a jest znana i ma presti¿. Skoñczy siê tak¿e rewia
mody.
Wiele z tych zmian, je¿eli
starczy pieniêdzy i determinacji to dobre pomys³y. Bardzo
wa¿n¹ zapowiedzi¹ s¹ podwy¿ki dla nauczycieli. Aby zawód
nauczyciela mia³ presti¿ i by³
szanowany nauczyciel musi byæ
dobrze wynagradzany za swoj¹
pracê. Zmiany maj¹ kosztowaæ
bud¿et pañstwa oko³o 1 660 mln
z³. Czy takie pieni¹dze znajda

siê w bud¿ecie pañstwa na rok
2007 - zobaczymy. le by siê
sta³o gdyby planowane zmiany
okaza³y siê tylko has³ami wyborczymi, bo rozbudzone nadzieje spowodowa³yby frustracje rodowiska nauczycielskiego.
Bardzo wiele kontrowersji
wzbudzi³a amnestia maturalna.
Protestowali rektorzy wy¿szych uczelni, nauczyciele oraz
uczniowie. Czêæ rektorów zapowiedzia³a powrót do egzaminów wstêpnych. W³aciwie
amnestia maturzystom nic nie

da³a. Rekrutacja na studia wy¿sze na najbardziej presti¿owych uczelniach ju¿ siê dawno
zakoñczy³a i listy przyjêtych na
studia zosta³y zamkniête. Ciesz¹ siê tylko uczelnie prywatne, do których trafi¹ amnestyjni absolwenci tym bardziej ¿e
niektórym grozi³o zamkniêcie. Z
amnestii maturalnej skorzysta
ponad 50 tys. uczniów. Obejmie ona równie¿ ubieg³orocznych maturzystów.
Analizuj¹c wyniki sprawdzianów i egzaminów jakie osi¹gnê³y rumskie szko³y podstawowe i gimnazja w 2006 r. widaæ wyranie, ¿e osi¹gniête wyniki s¹ na podobnym poziomie
jak w innych szko³ach powiatu
wejherowskiego. Ca³y czas natomiast odstajemy od Gdyni,
Sopotu i Gdañska oraz szkó³
prywatnych na terenie Rumi.
Andrzej Januszewski

Wyniki sprawdzianu po ukoñczeniu klasy VI szko³y podstawowej (wynik redni):·
- Rumia
- 24,30
- powiat wejherowski
- 24,05
- województwo
- 24,63
- Gdañsk
- 26,58
- Gdynia
- 28,08
- Sopot
- 28,76
Wyniki egzaminu w klasie III gimnazjum czeæ humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza
- Rumia
- 30,79
- 26,23
- powiat wejherowski
- 30,82
- 24,52
- województwo
- 30,00
- 24,12
- Gdynia
- 32,64
- 28,63

Gazeta Rumska

Str 11

SZKOLENIE SAMORZĄDOWE

PRZYSZLI RADNI
CHCĄ SIĘ UCZYĆ
Z inicjatywy naszej redakcji w dwa pierwsze weekendy
wrzenia odbywa³o siê szkolenie samorz¹dowe dla kandydatów do rady miasta i powiatu. Ca³oæ szkolenia przygotowali i koordynowali specjalici z College Europejskiego
placówki dydaktycznej posiadaj¹cej uprawnienia wydane
przez Ministra Edukacji i Nauki.
Przez piêæ dni specjalici z
trójmiejskich uczelni oraz
Gdañskiej Fundacji Kszta³cenia Managerów uczyli obecnych i przysz³ych radnych z
zakresu znajomoci ustawy
samorz¹dowej, przedstawiali
zasady dzia³ania samorz¹du
gminy i powiatu oraz prezen-

towali obowi¹zki i uprawnienia radnego. Uczestnicy uzyskali podstawow¹ wiedzê z
zakresu funkcjonuj¹cych funduszy europejskich i zasad ich
pozyskiwania. Wa¿n¹ kwestiê
podczas szkolenia stanowi³y
zagadnienia z zakresu zarz¹dzania wiedz¹ oraz zasobami
ludzkimi, przygotowywania
wyst¹pieñ, publikacji prasowych i multimedialnych, kontaktów z przedstawicielami
mediów oraz doskonalenia
wykorzystywania technologii
IT.
Bardzo wa¿ne dla przysz³ych samorz¹dowców by³o
to, ¿e do udzia³u w szkoleniu
zaproszone zosta³y osoby posiadaj¹ce oprócz wiedzy teo-

retycznej, tak¿e bogate dowiadczenie praktyczne w ró¿nych dziedzinach, dziêki czemu zajêcia nie by³y nudne.
W szkoleniu, w dwóch grupach, uczestniczy³o ponad
czterdzieci osób reprezentuj¹cych g³ównie rodowiska
rumskich ugrupowañ prawicowych. W debatach i wyk³adach
brali udzia³ kandydaci na radnych - cz³onkowie Platformy
Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwoci oraz du¿a grupa
osób nie nale¿¹cych do ¿adnej
z partii.
- Z pewnoci¹ wiedza zdobyta podczas szkolenia podniesie nasz¹ wiedzê jako radnych, których wybior¹ mieszkañcy miasta w listopadowym

Po szkoleniu radni nowi radni bêd¹ lepiej przygotowani
g³osowaniu. Tym samym bêdziemy mogli lepiej s³u¿yæ
swoim wyborcom - podsumowa³ szkolenie Florian Mosa.
Nale¿y tylko ubolewaæ, ¿e
szkolenie chocia¿ otwarte dla
wszystkich chêtnych do poszerzania wiedzy, nie cieszy³o
siê zainteresowaniem innych
rumskich rodowisk startuj¹cych do wyborów samorz¹do-

wych. Zapewne inni wszystko ju¿ wiedz¹ i nie potrzebna
jest im ¿adna nauka. Szkoda bo
od przygotowania przysz³ych
radnych, zale¿y to w jakim
stopniu bêdzie siê dalej rozwijaæ nasze miasto i jak bêdzie
siê w Rumi ¿y³o jego mieszkañcom.
Piotr Zaradny

PO REMONCIE NADAL PROBLEMY

KOLEJKI I ZŁA
ORGANIZACJA
Powiaty istniej¹ w naszej
najnowszej tradycji od omiu lat.
Nic dziwnego, ¿e pocz¹tki ich
funkcjonowania by³y trudne, w
szczególnoci z powodu trudnoci lokalowych. Doæ tylko
powiedzieæ, ¿e chc¹c za³atwiæ
sprawê w starostwie powiatowym w Wejherowie pod koniec
ubieg³ego wieku, trzeba by³o
wybraæ siê do jednej z trzech
siedzib wejherowskiego urzêdu.
Potem by³o ju¿ nieco lepiej  starostwo mieci³o siê w dwóch
oddalonych od siebie lokalizacjach.
Wszystko mia³o siê radykalnie zmieniæ po przejêciu na potrzeby starostwa ca³ego budynku przy ulicy 3 Maja 4. Po remoncie i kosztownej adaptacji
w nowym budynku znalaz³y siê
wszystkie wydzia³y, w tym tak¿e przeniesiony z ulicy Transportowej, Wydzia³ Komunikacji. Mia³o byæ ³atwiej i wygodniej dla petentów. Niestety b³êdy kierownictwa urzêdu w zagospodarowaniu budynku spowodowa³y, ¿e za³atwienie sprawy w Wydziale Komunikacji
wi¹¿e siê z uci¹¿liwym oczekiwaniem na swoj¹ kolej pod
chmurk¹. Dobrze, je¿eli pogoda
dopisuje jak podczas letniego
dnia, kiedy robilimy to zdjêcie.
Gorzej gdy nadejd¹ jesienne s³oty i zimowe mrozy  oczekiwanie pod chmurk¹ mo¿e siê staæ
prawdziw¹ gehenn¹.
R.H.

Kolejki przed budynkiem Starostwa Powiatowego ustawiaj¹
siê codziennie od samego rana

Gazeta Rumska
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

PO CO NAM CZUJNIKI GAZU?
Rok rocznie w polskich miastach ginie kilkaset
osób z powodu ulatniania siê gazu. Takie tragedie dotyka³y w poprzednich latach tak¿e mieszkañców Rumi. Jak zatem ochroniæ siê przed skutkami ulatniaj¹cego siê gazu?
Po co nam czujniki gazu?
Jest to pytanie, które zadajemy tym, którzy oferuj¹ nam
CZUJNIKI GAZU do stosowania w naszych mieszkaniach, domkach lub kot³owniach.
Najczêciej mówimy, ¿e
CZUJNIK jest nam nie potrzebny, ¿e nasza instalacja jest
dobra, mamy nowoczesn¹ kuchenkê i piecyk, wiêc nic z³ego
nie mo¿e siê zdarzyæ. By³by
to wiêc zbêdny wydatek, lepiej pieni¹dze przeznaczyæ na
co innego.
Takie rozumowanie by³oby
uzasadnione, gdyby kto da³
nam gwarancjê, ¿e nasza kuchenka i piecyk nigdy siê nie
zu¿yj¹ a rury, zawory i z³¹czki nie bed¹ korodowa³y.
Jednak¿e nikt nam takiej
gwarancji nie da, bo nie mo¿e.
Urz¹dzenia siê zu¿ywaj¹, instalacja koroduje, uszczelki
pêkaj¹ i ... nagle mo¿e pojawiæ
siê w naszym mieszkaniu gaz.
Pomimo obowi¹zkowych
corocznych kontroli szczelnoci instalacji gazowej zawsze
istnieje mo¿liwoæ wyst¹pienia awarii.
Pomieszczenia nasze s¹ zazwyczaj ma³e, wiêc stê¿enie
wybuchowe mo¿e wyst¹piæ w
krótkim czasie. Ponadto - wyciek gazu mo¿e wyst¹piæ w
nocy, kiedy pimy. Nie zd¹¿ymy siê wówczas zorientowaæ
jak stê¿enie osi¹gnie 5% gazu
w powietrzu i wybuch mo¿na
wywo³aæ zwyk³ym wy³¹cznikiem wiat³a.
CZUJNIK GAZU jest po to
w³anie, ¿eby taka sytuacja
nigdy siê nie zdarzy³a.
Jego zadaniem jest czuwaæ
nad naszym bezpieczeñstwem.
W razie wycieku gazu niezw³ocznie w³¹czy swoj¹ sygnalizacjê optyczno-akustyczn¹ (piszczyk i b³yskaj¹ce czerwone wiat³o diody LED),
ostrzegaj¹c nas o powsta³ym
zagro¿eniu.
A jak jest z tlenkiem wêgla?
Tlenek wêgla, czyli czad,
nazywany jet potocznie cichym zabójc¹. Jest to gaz sil-

nie truj¹cy, bezwonny, wiêc nie
mo¿na go wyczuæ za pomoc¹
wêchu.
Powstaje przy spalaniu
gazu ziemnego i razem ze spalinami odprowadzany jest do
komina.
Ale mo¿e siê cofn¹æ i z powrotem wejæ przez kratkê do
naszej ³azienki czy kuchni.
Równie¿ czad mo¿e byæ zassany przez nasz otwór kominowy z innego, s¹siedniego
komina. Jest to szczególnie
czêste, gdy nasze okna i drzwi
s¹ bardzo szczelne. Wówczas
nasze mieszkanie jest jak zamkniêta puszka, w której powstaje podcinienie i komin zamiast wyci¹gaæ powietrze z
naszego mieszkania - powoduje wci¹ganie dymu i tlenku wêgla z innego komina do naszego mieszkania. Nagle stwierdzamy, ¿e w naszym mieszkaniu pojawi³ siê dym lub zapach
kuchni naszego s¹siada.
Tlenek wêgla powstaje równie¿ ze spalania drewna, np.
w naszych kominkach. Jest
ciep³o i mi³o, ale mo¿e byæ niebezpiecznie gdy czad zacznie
przenikaæ z kominka do naszego pokoju.
Jaki jest wp³yw tlenku
wêgla na organizm ludzki?
 stê¿enie 0,02% powoduje
lekki ból g³owy po 2  3 godzinach,
 0,04% powoduje czo³owy
ból g³owy po 1  2 godzinach,
 0,08% powoduje zawroty
g³owy w ci¹gu 45 minut oraz
utratê przytomnoci po
2
godzinach,
- 0,16% powoduje bóle i zawroty g³owy, md³oci po 20
minutach oraz MIERÆ
w
ci¹gu 2 godzin,
 0,32% powoduje bóle i zaroty g³owy po 5  10 minutach
oraz MIERÆ w ci¹gu
30 minut,
 0,64% powoduje bóle i zawroty g³owy po 1  2 minutach i MIERÆ w ci¹gu
10  15 minut,
 1,28% powoduje MIERÆ
po czasie 1  3 minut.
CZUJNIK GAZU wykrywa

Nowoczesny czujnik gazu CGS-2/1 CO wyprodukowany przez gdyñska firmê
Impex-Electronics
stê¿enie 0,01% tlenku wêgla
w powietrzu i alarmuje o zagro¿eniu w momencie, gdy stê¿enie to nie zagra¿a jeszcze
naszemu zdrowiu i ¿yciu.
Polecamy
CZUJNIKI
sprawdzone, posiadaj¹ce
CERTYFIKATY, gwarancjê i
serwis.
Takimi w³anie s¹ produkowane przez nasz¹ firmê IMPEX-ELECTRONICS Gdynia CZUJNIKI typu CGS-2/1
metan i CGS-2/1 CO.
S¹ to urz¹dzenia zasilane z
sieci 230V/50Hz. S¹ bardzo
trwa³e, czu³e, niezawodne i estetyczne. Bêd¹ strzeg³y nas i
nasze mieszkanie przed niebezpieczeñstwem zatrucia lub
wybuchu przez d³ugie lata.
Pobieraj¹ bardzo ma³o pr¹du  miesiêczny koszt ich eks-

ploatacji wynosi 90 groszy.
Producent zapewnia nieodp³atne przegl¹dy i kalibracje.
Naszym WY£¥CZNYM
DYSTRYBUTOREM NA
POLSKÊ jest firma GAZPOLTECH s.c. z Gdañska.
Firma ta od 10 lat zajmuje
siê sprzeda¿¹ wraz z monta¿em naszych CZUJNIKÓW u
Klienta w domu. Pracownicy
tej Firmy wiedz¹, gdzie powinien byæ umieszczony CZUJNIK aby spe³nia³ dobrze swoje zadanie. Zamontuj¹ CZUJNIK, pod³¹cz¹ do sieci, wyt³umacz¹ zasady eksploatacji i
zostawi¹ INSTRUKCJÊ i
GWARANCJÊ Producenta
Jak zatem zamówiæ CZUJNIK? Mo¿liwoci jest kilka:
1. U Dystrybutora, z
monta¿em:

GAZPOLTECH s.c. GDAÑSK ul. Boles³awa Chrobrego 36/38 A pokój 208, tel.:
kom. 602 409-480.
Termin realizacji: w dniu
uzgodnionym z Klientem i zapisanym
w
UMOWIE
SPRZEDA¯Y I MONTA¯U.
2. Bezporednio u Produceta, bez monta¿u:
IMPEX-ELECTRONICS
ul. Partyzantów 35
81-423 GDYNIA
tel./fax: 058 622 82 90,
tel.: 058 622 75 21.
Czujnik mo¿na zamówiæ te¿
przez internet:
jw@impex-electronics.pl
lub listownie pisz¹c na adres
firmy.
Termin realizacji wysy³kowej
1  3 dni.
Janusz Wójcik

Gazeta Rumska
GRZYBOBRANIE

Z KUCHNI NASZYCH CZYTELNIKÓW

DO LA
SU W K
AŻD
Ą
LASU
KAŻD
AŻDĄ
WOLNĄ CHWILĘ

Prawie kilogramowy prawdziwek znaleziony w rumskim
lesie przez Martê Lewiñsk¹
Mokre i ciep³e dni to wymarzona pora na zbieranie
grzybów lenych. Nic dziwnego, ¿e rumskie lasy zaroi³y siê
ju¿ od ... grzybiarzy. W ka¿dym mo¿na spotkaæ ludzi z
torbami czy koszykami, wypatruj¹cych ró¿nokolorowych
kapeluszy na nó¿kach czy to
w trawie miêdzy drzewami,
czy te¿ w zarolach. I nie wracaj¹ oni do domu z pustymi
rêkami - znajduj¹ prawdziwki,
podgrzybki, kolaki czy te¿
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bardziej pospolite malaki.
Ka¿dy z dowiadczonych
grzybiarzy ma swoje ulubione,
wypróbowane miejsca gdzie
grzyby znajduje siê zawsze.
Wa¿ne jest równie¿, aby wiedzieæ gdzie grzybów szukaæ pod brzozami trafiaj¹ siê podgrzybki z³otawe, pod dêbami
 borowiki a w sosnowych zagajnikach kolaki. Grzyby rosn¹ zreszt¹ nie tylko w lasach.
Mo¿na siê na nie natkn¹æ równie¿ na miejskich skwerach, na

trawnikach i w rumskich lasach.
Poniewa¿ tegoroczny sezon
dopiero siê rozpoczyna przypominamy o kilku radach podstawowych:
1) Na grzybobranie wybieraj siê zawsze z koszykiem.
W plastikowych woreczkach
lub torbach grzyby ulegaj¹ zaparzeniu i szybko siê psuj¹.
2) Pod ¿adnym pozorem
nie zbieraj grzybów nieznanych, które wzbudzaj¹ jakiekolwiek w¹tpliwoci, czy s¹
jadalne.
3) Absolutnie nigdy nie
próbuj ani nie jedz grzybów ma
surowo, poniewa¿ niektóre
smaczne grzyby jadalne s¹ na
surowo toksyczne (np. opieñka miodowa).
4) Nie zbieraj grzybów
zbyt m³odych,  bo s¹ trudne
do rozpoznania, ani zbyt starych  bo, jak zepsute miêso,
mog¹ spowodowaæ zatrucie.
5) Zbieraj grzyby delikatnie ,,wykrêcaj¹c je z pod³o¿a
(nie obcinaj no¿em!). W ten
sposób nie zniszczysz grzybni i nie przegapisz charakterystycznej dla muchomora bulwiastej nasady trzonu, okrytej pochw¹.
6) W razie stwierdzenia
objawów zatrucia (bóle brzucha, wymioty, biegunka nawet
po 48 godzinach od spo¿ycia
grzybów), natychmiast zawiadom pogotowie ratunkowe, a
tak¿e najbli¿szych s¹siadów.
7) Grzyby, nawet najsmaczniejsze, s¹ ciê¿kostrawne. Nie nale¿y, wiêc jeæ ich w
nadmiarze oraz podawaæ osobom z dolegliwociami przewodu pokarmowego, dzieciom
i ludziom starszym.
Po dobrym zbiorze grzybów przyjemnie jest upichciæ
co ciekawego na kolacjê.
Mo¿na równie¿ zbiory przygotowaæ do suszenia, aby do
wi¹tecznych potraw dodaæ
pachn¹cego lenego borowika,
podgrzybka lub kolarza.
Ka¿dy wie jak nale¿y ususzyæ grzyby, a dla zainteresowanych prostymi potrawami z
u¿yciem grzybów poni¿ej podajemy kilka prostych przyk³adów przepisów kulinarnych.
Ryszard Hinc

GRZYBY NA
NASZYM
STOLE
Poniewa¿ sezon grzybowy w pe³ni w bie¿¹cym numerze postanowilimy zamieciæ kilka prostych przepisów na potrawy z grzybów i to nie koniecznie takich które znajdujemy w lesie. Za ich
nades³anie dziêkujemy jak zwykle niezawodnym czytelnikom naszej gazety.

PRZEPISY
ZUPA Z GRZYBÓW
Sk³adniki: 3 dag suszonych grzybów, pêczek w³oszczyzny, 1/2
du¿ej cebuli (lub jedna ma³a cebula), 1/2 szklanki kwanej mietany i 1 ³y¿ka mas³a.
Grzyby suszone myjemy i gotujemy do miêkkoci w wywarze z
w³oszczyzny i cebuli, a¿ zmieni¹ barwê na czarn¹ i puszcz¹ soki.
Nastêpnie grzyby od³awiamy i siekamy na drobno po czym tak
przygotowane dodajemy ponownie do wywaru. Do ca³oci dodajemy pó³ szklanki kwanej mietany oraz ³y¿kê mas³a. Doprawiamy do smaku dodaj¹c sól, pieprz i inne ulubione przyprawy.
Mo¿na podawaæ z robionymi ³azankami lub z makaronem.
ZAPIEKANKA WÊGIERSKA
Sk³adniki: 8 kromek bu³ki, 50 dag pieczarek (mog¹ byæ równie¿
mieszane grzyby lene), 1 spora cebula, 1,5 szklanki bulionu z
warzyw, 2 ³y¿ki keczupu, 15 dag ostrego sera, sól, pieprz i 2
³y¿ki t³uszczu.
Grzyby obieramy, kroimy w plasterki, i wk³adamy do rondla z
rozgrzanym t³uszczem (po³owa iloci). Nastêpnie ca³oæ sma¿ymy do odparowania soku. Wówczas dodajemy cebulê pokrajan¹
w kr¹¿ki i doprowadzamy do jej zeszklenia. W miêdzy czasie
przygotowujemy ogniotrwa³y pó³misek, który starannie smarujemy reszt¹ t³uszczu. Do tak przygotowanego pó³miska wk³adamy kromki bu³ek i ca³oæ skrapiamy bulionem. Nastêpnie na górze uk³adamy warstwê z uprzednio przygotowanych grzybów, a
ca³oæ posypujemy obficie tartym serem (parmezanem) i zalewamy reszt¹ bulionu wymieszanego z keczupem. Ca³oæ wstawiamy do doæ silnie nagrzanego piekarnika (ok. 220 st. C) i
czekamy a¿ ser siê stopi i lekko siê zrumieni.
FASZEROWANE PIECZARKI
Sk³adniki: 50 dag du¿ych pieczarek, 3 z¹bki czosnku, 1 cytryna,
natka pietruszki, 5 ³y¿ek mas³a, sól i pieprz.
Pieczarki starannie myjemy a nastêpnie oddzielamy kapelusze
od nó¿ek. Kapelusze grzybów nacieramy przepo³owion¹ cytryn¹, a¿ zbielej¹. Nó¿ki i dwa kapelusze drobno siekamy, skrapiamy sokiem z cytryny i doprawiamy sol¹ i pieprzem. Posiekane
pieczarki sma¿ymy na male przez piêæ minut a¿ do odparowania wody. Czosnek i natkê pietruszki siekamy drobno i dodajemy do grzybów. Tak przygotowanym nadzieniem faszerujemy
kapelusze pieczarek i ca³oæ zapiekamy w naczyniu ¿aroodpornym przez 15 minut w temp. ok. 180 stopni C.
JAJECZNICA Z GRZYBAMI
Sk³adniki: 30 dag wie¿ych grzybów (np. kurki), 6 jajek, sól i
pieprz do smaku, ³y¿ka t³uszczu.
wie¿o zebrane grzyby starannie myjemy i siekamy na drobne
kawa³ki. Nastêpnie grzyby sma¿ymy na rozgrzanej patelni teflonowej uprzednio natartej t³uszczem przez okres oko³o pó³
godziny od czasu do czasu mieszaj¹c. Ca³oæ doprawiamy sol¹ i
pieprzem i zalewamy mas¹ jajeczn¹ przygotowan¹ jak do klasycznej jajecznicy. Potrawê mo¿na przygotowaæ wykorzystuj¹c tak¿e zamro¿one, uprzednio przesma¿one grzyby.
¯yczymy Smacznego!
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KREDYT CZY GOTÓWKA?
Pocz¹tek lat 90-tych nauczy³
nas dwóch regu³ finansowych:
-warto by³o oszczêdzaæ na
lokatach bankowych (wysokie
oprocentowanie lokat terminowych) i
-zrezygnowaæ z jakichkolwiek kredytów (wysokie op³aty, wysokie oprocentowanie i
trudne kryteria uzyskania kredytu).
By³o to zwi¹zane z wysok¹
inflacj¹. Ma³o kto spodziewa³
siê, ¿e w ci¹gu kilku lat inflacja
spadnie do kilku procent. Nast¹pi³ rozwój bankowoci w Polsce. Oprocentowanie kredytów
spad³o, pojawi³y siê nisko oprocentowane kredyty walutowe,
oprocentowanie lokat bankowych gwa³townie spad³o, a banki stosuj¹ bardzo uproszczone
procedury przyznawania kredytów.
Wszystko zmieni³o siê a wiêc
i my powinnimy zmieniæ nasze dotychczasowe spojrzenie
na zasady finansowe. Takiej sytuacji jeszcze nie mielimy, dotychczas s³aba z³otówka od kilku lat stale siê umacnia.
Spójrzmy jak zachowuj¹ siê
ludzie w krajach zachodnich,
gdzie taka sytuacja istnieje od
wielu lat. wiat zachodni korzysta z kredytów, mimo ¿e ludzi
staæ na kupno za gotówkê. To
siê po prostu op³aca. Je¿eli kto

przez wiele lat widzi, ¿e na papierach d³u¿nych (obligacjach)
oszczêdza rednio na poziomie
6%, a na funduszach akcyjnych
ponad 10% (redniorocznie
przez ostatnie 30 lat), decyduje
siê kupowaæ na kredyt, gdy¿ gotówka zainwestowana w funduszach lub w inny sposób przynosi mu wiêksze korzyci ni¿
oprocentowane kredytu.
Uczmy siê mieæ pieni¹dze.
Bie¿my przyk³ad z dobrych dowiadczeñ rynków zachodnich.
Nauczmy siê, ¿e pieni¹dze te¿
mog¹ na nas pracowaæ. Maj¹c
gotówkê na kupno mieszkania,
samochodu, remont w domu, zainwestujmy j¹ w fundusze, aby
mieæ dodatkowe dochody i wemy kredyt na zaplanowany zakup.
Filozofia kredytu ma jeszcze
dodatkow¹ zaletê. Sp³ata kredytu wchodzi w sk³ad op³at sta³ych, takich jak czynsz, gaz, telefon itp. Po op³aceniu op³at sta³ych, pozosta³a czêæ pensji
powinna wystarczyæ na bie¿¹ce wydatki. Po prostu bêdziemy ¿yli trochê oszczêdniej a
zainwestowana gotówka zapewni nam dodatkowy dochód i
zrównowa¿enie bud¿etu domowego.
Od kilku lat mamy sta³y
wzrost gospodarczy. Wyniki finansowe zrównowa¿onych fun-

duszy inwestycyjnych z ostatnich czterech lat przekraczaj¹
15% redniorocznie, a funduszy
akcyjnych nawet 30%.
Zapowiedzi dalszego rozwoju gospodarczego oraz dotychczasowe wyniki funduszy, powinny zachêciæ nas do korzystania z tanich kredytów, a jeszcze bardziej do rozwa¿nego i
przemylanego inwestowania
naszych oszczêdnoci.
Przy korzystaniu z kredytu
szczególnie hipotecznego, banki coraz czêciej ¿¹daj¹ dodatkowego zabezpieczenia w postaci polisy na ¿ycie. Du¿a konkurencja wród towarzystw
ubezpieczeniowych spowodowa³a, ¿e sk³adki na ubezpieczenie ¿ycia zmala³y. Przyk³adowo
na sumê ubezpieczeniow¹ 100
000 z³ na wypadek mierci oraz
trwa³ego i ca³kowitego inwalidztwa, kobieta do lat 30 zap³aci
roczn¹ sk³adkê poni¿ej 200 z³.
Mê¿czyzna lat 40 zap³aci roczn¹ sk³adkê prawie 600 z³.
Wniosek: - nie bójmy siê kredytu, je¿eli mamy nawet niewielk¹ gotówkê zainwestowan¹
w funduszach inwestycyjnych
lub w jakichkolwiek inny sposób.
Pamiêtaj, porada doradcy
powinna byæ bezp³atna.
Ryszard Nie¿orawski

MIESZKAŃCY OCZEKUJĄ
POWAŻNEGO TRAKTOWANIA
Z zainteresowaniem zauwa¿amy, ¿e Gazeta Rumska jest
czytana. Zapewne tak¿e dlatego, ¿e oddajemy jej ³amy zwyk³ym mieszkañcom, którzy nie
mog¹c rozwi¹zaæ problemów na
styku mieszkaniec w³adza, swoje
¿ale i uwagi kieruj¹ do redakcji.
List naszego Czytelnika, który
dzi publikujemy jest tego odzwierciedleniem. Oto jego treæ.
Szanowna Redakcjo! Jestem
mieszkañcem Rumi Janowa. Piszê w sprawie, która mnie bardzo oburzy³a. Zale¿y mi równie¿ na tym, by mieszkañcy naszego miasta mieli pe³n¹ jasnoæ,
co do tego, ¿e nasze w³adze traktuj¹ osoby, które chc¹ z nimi
wspó³pracowaæ, jako petentów,
którzy szukaj¹ dziury w ca³ym.
Ale do rzeczy.
Jaki rok temu zmar³a mi
¿ona, która by³a ciê¿ko chora.
W zwi¹zku z jej chorob¹ czêsto
musia³em chodziæ z ni¹ do orodka zdrowia w Janowie. Przy
wejciu do przychodni, zobaczy³em schody, które wygl¹da³y tragicznie. By³y zniszczone i
popêkane. Zacz¹³em siê zastanawiaæ, dlaczego nikt z w³adz
miasta siê nie interesuje. Czy nie
przeprowadzaj¹ oni okresowych przegl¹dów pod k¹tem
bezpieczeñstwa przychodz¹cych tam pacjentów. Po czasie
wys³a³em poczt¹ elektroniczn¹
list wraz ze zdjêciami owych
zniszczonych schodów do pani
burmistrz El¿biety Rogali-Koñczak. Napisa³em w nim, by w³aciwy administrator zaj¹³ siê t¹
spraw¹ jak najszybciej. Jednoczenie zaproponowa³em spotkanie z pani¹ burmistrz i mieszkañcami Janowa, s³u¿b¹ zdrowia
i innymi osobami odpowiedzialnymi za stan zdrowotny mieszkañców oraz poziom wiadczonych us³ug medycznych. List
owy wys³a³em w dniu 9 lipca
2005 roku. Spotkanie, na którym sam musia³em poruszyæ
ten temat, odby³o siê pón¹ jesieni¹. By³o to rutynowe spotkanie, które co jaki czas organizuje pani burmistrz. Szybciej
nikt z w³adz nie zorganizowa³
spotkania powiêconego tej
sprawie. Na jesiennym spotkaniu, gdy spyta³em siê o te schody, powiedziano mi, ¿e ¿adnego
listu w tej sprawie nie otrzymano.
Po czasie szanowana pani
burmistrz odpisa³a mi, ¿e u niej
komputer by³ w remoncie i dlatego nie mog³a mi odpowiedzieæ.
Proszê redakcji, drodzy mieszkañcy, jak to mo¿e byæ, ¿e oso-

ba tak wa¿na jak pani burmistrz,
mog³a tak zaniedbaæ sprawê. Jak
mo¿na oddaæ komputer do naprawy bez sprawdzenia w nim
informacji? Przecie¿ mog³y siê
tam znajdowaæ równie¿ poufne,
tajne i inne osobiste ludzkie sprawy. Nie wyobra¿am sobie, ¿e
mo¿na oddaæ komputer urzêdu
z nie przeczytan¹ korespondencj¹. Uwa¿am, ¿e takie t³umaczenie jest co najmniej nie na miejscu.
W licie do mnie pani burmistrz napisa³a równie¿, ¿e po
zebraniu z mieszkañcami, sprawdzi³a te schody i ¿e ja powiedzia³em nieprawdê. Natomiast ja
chcê powiedzieæ, ¿e to pani burmistrz mówi nieprawdê, gdy¿
tu¿ przed zebraniem, poszed³em ze znajomym sprawdziæ te
schody. By³y one wci¹¿ w fatalnym stanie.
Kolejn¹ informacj¹ w licie
by³o to, ¿e sprawê pani burmistrz przekazuje starocie, pani
dr ¯urek i NFZ. Dowiedzia³em
siê od radnego powiatu, pana
Witolda Reclafa, który z³o¿y³
zapytanie na sesji powiatu wejherowskiego, ¿e z Urzêdu Miasta Rumi nic w sprawie schodów i s³u¿by zdrowia w Janowie do starosty nie wp³ynê³o.
Ciekawi mnie te¿, dlaczego w
janowskiej gazetce Nasze Sprawy nie ma podawanej informacji ile zarabia Prezes Spó³dzielni
Mieszkaniowej Janowo, którego wynagrodzenie pochodzi z
u³amka czynszów wszystkich
mieszkañców tej spó³dzielni.
Gdy by³em na zebraniu przedstawicieli, na moje pytanie ile
zarabia pan prezes Józef Chmielewski, odpowiedzia³, ¿e trzykrotnoæ redniej krajowej (czyli
miesiêcznie ok. 6 tys. z³) zgodnie ze statutem spó³dzielni. Dopiero z numeru Goñca Rumskiego z 11.07.2003 r , dowiedzia³em siê, ¿e miesiêczne wynagrodzenie wynosi ok. 13 tys.
z³!.
Szanowna Redakcjo! Drodzy
Mieszkañcy, napisa³em ten list,
poniewa¿ chcia³em wszystkim
uwiadomiæ, ¿e wspó³praca z
w³adzami naszego miasta jest
bardzo ciê¿ka. Tym bardziej,
gdy s³yszy siê od w³adz informacje nieprawdziwe. Chocia¿ w
ostatnich wyborach na burmistrza miasta Rumia g³osowa³em
na pani¹ El¿bietê Rogalê-Koñczak, tym razem po takich dowiadczeniach na pewno nie zag³osujê na t¹ osobê. Serdecznie
pozdrawiam.
Aleksander Modrzejewski
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POL
SKI „NOBEL
“
POLSKI
„NOBEL“
KTO DOKOŃCZY ULICĘ 3 MAJA?
Na to dziwne pytanie w miecie Rumi tak do koñca nikt nie
zna odpowiedzi.
Jad¹c w³anie t¹ ulic¹ ka¿dy
odnosi wra¿enie, ¿e kto zapomnia³ czego zrobiæ do koñca.
Wertepy, koleiny, dziury to obraz na po³owie d³ugoci ulicy 3
Maja. Wieloletni mieszkañcy tej
dzielnicy byli pewni, ¿e Rada
Miasta wraz z pani¹ Burmistrz
podejmie stosown¹ uchwa³ê i
dokoñczy tê inwestycjê. Chyba
siê nie doczekaj¹.
Wszyscy licz¹ na odci¹¿enie
ruchu ko³owego po zakoñczeniu
realizacji tej inwestycji. Mieszkañcy ulicy Warszawskiej pragn¹, aby ruch z osiedla w koñcu
odbywa³ siê dwutorowo  ulic¹
3 Maja do ulicy Pomorskiej i dalej w stronê Gdyni, a nie tylko
ulic¹ wiêtojañsk¹ i Warszawsk¹ jak ma to miejsce obecnie.
Problem dotyczy w szczególnoci ulicy Warszawskiej,
która tak niedawno zbudowana
zosta³a wysi³kiem wszystkich
mieszkañców, a obecnie jest coraz bardziej rozje¿d¿ana i dewastowana. Jak tak dalej bêdzie ulicê t¹ trzeba bêdzie wyremontowaæ.
Budowa ulicy S³uskiej poka-

zuje, ¿e dziêki staraniom mieszkañców mo¿na dopomóc i wybudowaæ wspólnie tak potrzebn¹ ulicê. Nale¿y tylko chcieæ.
Niestety mieszkañcy tej czêci
3 Maja gdzie jeszcze nie ma drogi
nie chc¹ partycypowaæ w kosztach budowy drogi i nie s¹ zainteresowani zawi¹zaniem komitetu spo³ecznego. Uwa¿aj¹, ¿e
p³acone przez nich podatki zasilaj¹ce bud¿et miasta wystarczaj¹ i ¿e ulica po prostu im siê
nale¿y.
Efekt jest taki, ¿e brakuje tak
potrzebnej w tej czêci miasta
inwestycji, inwestycji której
brak odczuwaj¹ wszyscy mieszkañcy tej czêci miasta, nie tylko osoby mieszkaj¹ce przy ulicy 3 Maja. Jednak sprawa nie
jest do koñca jednoznaczna,
gdy¿ wydaj¹c pozwolenie na
budowê osiedla przy ulicy 3
Maja kto zapomnia³ w planie
przestrzennym i w kosztorysie
wpisaæ i wykonaæ drogi osiedlowe.
Pozostaje pytanie czy brak
kontynuacji jest sukcesem rumskiej w³adzy, czy te¿ nie. Na to
pytanie brak jest jednoznacznej
odpowiedzi.
Mieszkañcy ulicy 3 Maja

UWŁASZCZENIE SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWYCH
Pan Redaktor Naczelny Piotr
Zaradny,
Szanowny Panie Redaktorze!
Po przeczytaniu wczoraj w
Gazecie Rumskiej listu do redakcji Pani El¿biety Ró¿yckiej przekazujê Panu w za³¹czeniu nasz
najnowszy Apel do Premiera Jaros³awa Kaczyñskiego, w którym poruszone s¹ sprawy w³asnoci mieszkañ i ziemi w skali
ca³ego kraju.
Mam gor¹c¹ probê o
umieszczenie tego Apelu na lamach Gazety Rumskiej z objanieniem dla zainteresowanych,

ze podpisuj¹c siê imieniem i nazwiskiem pod  inni sygnatariusze, stawiaj¹c ni¿ej VERTE
mog¹ opisaæ swoje sprawy osobiste zwi¹zane z ich spó³dzielni¹ oraz do³¹czyæ wa¿ne w danej sprawie pisma ze spó³dzielni , z Sadu, etc.
Gratuluje Panu, Redaktorze
uruchomienia tak potrzebnego
medium. Mam nadzieje na
wspó³pracê. Zapraszam do zagl¹dania na nasza stronê internetowa:www.wlasnoscikapital.pl.
Teresa Pietrzak
Prezes Stowarzyszenia
Sympatyków £adu
Obywatelskiego, W³asnoci
i Kapita³u
Od redakcji: Szanowna Pani
Prezes, bardzo dziêkujê za korespondencjê i s³owa otuchy. Niestety ³amy Gazety Rumskiej nie
pozwalaj¹ nam zamieciæ apelu
Stowarzyszenia do pana Premiera. Niemniej jestem pewien, ¿e
wszyscy zainteresowani tematem znajd¹ tekst apelu na podanej przez pani¹ stronie internetowej. My na ³amach gazetyj do
tematu uw³aszczenia powrócimy
ju¿ w kolejnym numerze.

Kto liczy na tygodnie, ten sieje trawê,
Kto liczy na lata, sadzi drzewa,
Ale kto liczy na stulecia,
Ten wychowuje i kszta³ci dzieci.
Witold Zglenicki
To motto Fundacji Nauki Polskiej im. in¿. Witolda Zglenickiego w Rumi, której patronem
jest in¿ynier Witold Zglenicki,
legendarny ju¿ geolog, nafciarz i
najwiêkszy w dziejach polskiej
nauki, jej mecenas. In¿ynier by³
wiatowym pionierem poszukiwañ i wydobycia nafty spod dna
mórz, za pomoc¹ morskich platform. Wyznaczy³ podmorskie
dzia³ki naftowe i okreli³ ich zasobnoæ. W sumie wskaza³ 32
obszary roponone, ustali³ z³o¿a rud ¿elaza, pirytu, barytu, kobaltu, molibdenu, wêgla, manganu, miedzi, soli kamiennej, z³ota, srebra, arsenu. Podarowa³
nafciarzom przyrz¹d do pomiarów pionowoci wierconych
otworów, opracowa³ te¿ metodê wierceñ i wydobycia ropy
naftowej z dna morskiego.
Z jego inicjatywy zosta³ zbudowany koció³ katolicki, powsta³y te¿ pierwsze wodoci¹gi.
Za te zas³ugi, car obdarowa³ go
dzia³kami ropononymi  1.000
ha na l¹dzie i 250 ha na morzu.
Zgodnie z jego testamentem,
w ka¿dej guberni Królestwa Polskiego mia³ zostaæ wybudowany koció³ katolicki i szko³a techniczna, w której niezamo¿ni
uczniowie mieli pobieraæ naukê
za darmo. Wsparcie mia³y otrzymaæ tak¿e polskie rodowiska
naukowe, tworzone i wspierane
mia³y byæ laboratoria badawcze,
fundowane nagrody za wybitne
dokonania naukowe  na podobieñstwo nagrody Nobla.
Jednak Rothschildowie,
dzier¿awi¹cy pola naftowe od
1908 r., wyp³acali zaledwie 20
% sum, nale¿nych fundacji realizuj¹cej zapisy darczyñcy, a
Bolszewicy skonfiskowali maj¹tek.
O jakie sumy mo¿e jednak
chodziæ? O ile powsta³a 4 lata
wczeniej Fundacja Nobla dysponowa³a ok. 160 mln USD (wg
dzisiejszej wartoci pieni¹dza),
o tyle fundacja, której Zglenicki
zapisa³ maj¹tek, od samej tylko
firmy Rothschilda  Towarzystwa Czarnomorsko-Kaspijskiego - powinna w latach 19081915, otrzymaæ 220 mln USD,
a wed³ug specjalistów ca³y zapis wart by³ oko³o 3 miliardy
dolarów.
W 2003 r. powsta³a fundacja
z siedzib¹ w Rumi, która posta-

wi³a sobie za cel zachowanie pamiêci o osobie in¿yniera i o jego
dokonaniach. Fundacja stara siê
tak¿e realizowaæ  w ramach
mo¿liwoci - zamys³y Zglenickiego. Jako organizacja po¿ytku publicznego zbiera od darczyñców 1 % odpisów podatkowych, a od firm tak¿e dary w
naturze  przyrz¹dy laboratoryjne, które przekazuje w u¿ytkowanie szkolnym pracowniom. Na licie beneficjentów
znajduj¹ siê: Politechnika Gdañska, kilka szkó³ z Gdañska, Gdyni, Wejherowa i Rumi. Obecnie
fundacja stara siê  we wspó³pracy z SLO  uruchomiæ w
Rumi profesjonaln¹ pracowniê
automatyki, która ma przygotowywaæ uczniów ró¿nych
szkó³, do studiów na politechnice, na takich kierunkach, jak:
automatyka, elektronika, robotyka. Ze swej strony pani starosta, Gabriela Lisius, obieca³a
pomoc w zapewnieniu nauczyciela do prowadzenia zajêæ w
pracowni. Z kolei ksi¹dz dr
Marek Wo obieca³, ¿e rumskie

SLO za darmo udzieli gociny.
Fundacja ma nadziejê, ¿e za
kilka lat Dolina Redy i Chylonki stanie siê polsk¹ Dolin¹ Automatyków i ¿e najlepsi automatycy wywodziæ siê bêd¹ z
Rumi i jej okolic. Najlepsi w
Polsce. W Polsce i nie tylko.
(kol)
P.S. Nikt z cz³onków fundacji - i osób z ni¹ wspó³pracuj¹cych, nie pobiera wynagrodzenia, jakichkolwiek korzyci materialnych, poza osobist¹ satysfakcj¹ z pomocy polskiej m³odzie¿y.
Podczas tegorocznych wakacji fundacja przekaza³a ognisku
wychowawczemu w Rumi,
trzem parafiom z Rumi i Redy
oraz MOSIR w Redzie, ³¹cznie
2.000 biletów PKP. Dzieci z rodzin niezamo¿nych zwiedzi³y
ZOO w Gdañsku, Muzeum
Zamkowe w Malborku, gdyñskie Oceanarium, pojecha³y na
Jarmark Dominikañski itd.
Fundacja jest w posiadaniu
notarialnej kopii testamentu In¿yniera, kopii (orygina³ sp³on¹³
w Powstaniu Warszawskim) potwierdzonej przez notariusza
sowieckiego, a tak¿e w niepodleg³ej ju¿ Polsce.
Kontakt: tel. 058 671 35 81,
e-mail zglenicki.pl@wp.pl

Fotokopia ok³adki notarialnej kopii testamentu in¿yniera
Zglenickiego
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ST
ARTUJĘ PO LEPSZY POWIA
T
STARTUJĘ
POWIAT
Z ROMANEM KNOPEM, KANDYDATEM DO RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
ROZMAWIA MACIEJ FRANKIEWICZ
- Przez 12 lat dzia³a³ Pan
w rumskim samorz¹dzie, jako
radny i wiceburmistrz. Pozna³
Pan wszystko od podszewki,
dlaczego rezygnuje Pan z pracy w gminie?
- Przecie¿ dla dobra Rumi
mogê dzia³aæ w samorz¹dzie innego szczebla. D³ugo zastanawialem siê czy startowaæ w wyborach. Kierowa³em siê jednak
tym, ¿e trzeba skutecznie zadbaæ
o interesy mojego miasta. Rumia stanowi 1/4 spo³ecznoci
powiatu wejherowskiego, a w
zarz¹dzie i innych w³adzach nie
ma przedstawicieli. Jest to upokarzaj¹ce.
- Podobno zamierza³ Pan
ca³kowicie wycofaæ siê z dzi³alnoci politycznej i spo³ecznej? Co siê sta³o, ¿e zmieni³
pan zdanie?
- Na moj¹ decyzjê wp³yn¹³
marsza³ek Maciej P³a¿yñski, z
którym znam siê od wielu lat.
Gor¹co mnie zachêca³ do kontynuowania dzia³alnoci spo³ecznej i politycznej, a tak zacnej osobistoci siê nie odmawia.
Namawia³y mnie równie¿ ró¿ne
znane osoby z województwa i
inni politycy. Najbardziej trafi³
mi do przekonania argument jednego z moich s¹siadów, który
oceni³, ¿e: panie Knop zna pan
samorz¹d, wie jak pozyskiwaæ
pieni¹dze zewnêtrzne, robi³ Pan
to przez 10 lat, - kto lepiej zadba o to ni¿ Pan. No i da³em siê
z³amaæ.
- Parê lat temu powiat chêtniej dzieli³ siê pieniêdzmi.
Wspólnie z samorz¹dami
gminnymi realizowa³ ró¿ne
inwestycje? Rumia tak¿e mog³a liczyæ na wspó³pracê. Teraz nie jest ju¿ tak dobrze?
- Dok³adnie osiem lat temu o
rumskie interesy dba³a silna reprezentacja ze starost¹ Grzegorzem Szalewskim na czele. Efekty pracy by³o widoczne. Wybudowano m.in. halê sportow¹
przy liceum nr 1, wyremontowano liceum oraz Zespó³ Szkó³
Zawodowych. W trakcie kadencji starosty Szalewskiego
oprócz pieniêdzy na utrzymanie dróg powiatowych, powiat
przeznaczy³ na inwestycje na
drogach powiatowych na terenie Rumi, 3 miliony z³otych. W
obecnej kadencji w³adze powiatu tylko 30 tysiêcy z³otych. Na
kulturê i sport w Rumi powiat
wyda³ 0 z³otych. Tak dalej byæ
nie mo¿e. Mieszkañcy Rumi
poprzez radnych powiatowych

musz¹ mieæ realny wp³yw na
dzialania powiatu.
- Jak Pan zamierza to
zmieniæ? Jakie ugrupowanie
wybra³ Pan do startu w wyborach?
- Zdecydowa³em siê wystartowaæ z listy bezpartyjnej, pod
nazw¹ LEPSZY POWIAT. Lista powstaje przy poparciu
m.in. prezydenta Wejherowa,
Krzysztofa Hildebrandta. Ludzie, którzy j¹ tworz¹ myl¹
podobnie jak ja i uwa¿aj¹, ¿e
pieni¹dze wp³ywaj¹ce do bud¿etu powiatu od mieszkañców
Rumi powinny byæ wykorzystywane tam gdzie ¿yj¹ podatnicy, czyli w Rumi. Podobnie jak
w przypadku podmiotów z innych gmin, tworz¹cych bud¿et
powiatu. Zasada powinna byæ
czytelna: ró¿ne gminy dok³adaj¹ siê do bud¿etu, aby z niego
korzystaæ w ró¿nych formach.
- A co z kandydatami z innych list. Czy liczy Pan na ich
wspó³pracê?
- Dla mnie jest to jednoznaczne, ¿e wszyscy radni z Rumi,
je¿eli znajd¹ siê radzie powiatu,
bêd¹ jednym g³osem wypowiadaæ siê po stronie Rumi i jednym g³osem mówiæ o problemach naszego miasta. Jako reprezentanci Rumi niezale¿nie od
przynale¿noci partyjnej, bêdziemy pracowaæ dla dobra powiatu, ale szczególnie dla dobra
mieszkañców Rumi. Jest to obowi¹zek patriotyczny wobec naszej ma³ej Ojczyzny.
- Na zakoñczenie naszej
rozmowy chcia³bym zadaæ
Panu pytania odbiegaj¹ce od
sedna naszej rozmowy. Po
pierwsze co Pan teraz robi
zawodowo? Po drugie co myli Pan o ustawie dekomunizacyjnej?
- Zajmujê siê hodowl¹ ryb.
Kierujê w³asnym gospodarstwem rybackim, na budowê
którego pozyska³em rodki
strukturalne z Unii Europejskiej.
Zaci¹gn¹³em tak¿e kredyty. Gospodarstwo przy ogromnym
wsparciu rodziny zbudowa³em
od podstaw w ci¹gu 4 lat. Chêtnie dzielê siê dowiadczeniami
na ten temat.
Je¿eli chodzi o dekomunizacjê to powinna byæ przeprowadzona jeszcze w latach 90-tych.
Z tym problemem szybko poradzi³y sobie inne pañstwa bloku sowieckiego. A my sprowadzilimy dekomunizacjê do pozimu wymachiwania teczkami.

Uwa¿am, ¿e powinna byæ oddana sprawiedliwoæ tym, którzy niewinnie cierpieli. Tak jak
wiele osób by³em represjonowany przez ludzi, którzy dzi czu-

j¹ siê wietnie i s¹ bezkarni. Ci
którzy szkodzili innym powinni mieæ odebrane przywileje i nie
powinni sprawowac funkcji publicznych. Tak jest u naszych

s¹siadów. Dobro nale¿y nazwaæ
dobrem, a z³o  z³em.
- Dziêkujê za rozmowê i
¿yczê powodzenia.

Chcia³bym zachêciæ mieszkañców Rumi do udzia³u w wyborach samorz¹dowych. Tylko ci, którzy wezm¹ udzia³ w wyborach zadecyduj¹ o tym, kto w naszym
imieniu bêdzie wydawa³ nasze pieni¹dze i bêdzie godnie reprezentowa³ Rumiê.

