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Gimnastyka i taniec
Gimnastyka artystyczna była moją wielka miłością. Do dziś chętnie oglądam pokazy gimnastyczne,
najchętniej układy zbiorowe, które są najbliższe mojej obecnej pracy z zespołem tańca nowoczesnego.
Taniec to moja druga pasja - mówi Renata Urbanik-Siwiec,
mistrzyni
Polski w gimnastyce artystycznej.
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Spór z numerem 1
Rada daje na szkołę 9 milionów złotych,
a burmistrz chce dwa razy tyle

Najpierw przed Urzędem, a potem na sali obrad Rady
Miejskiej manifestowali rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr
1. W czerwcu br. miała się rozpocząć jej rozbudowa, ale radni
sprzeciwili się zbyt dużym wydatkom na ten cel, sprzecznym z
zapisami w budżecie Rumi.
Proponowane
zmiany
radni nazwali demolo-waniem budżetu i przypomnieli, że w mieście jest wiele
innych równie potrzebnych
inwestycji. Szkoła musi być
rozbudowana, w budżecie
są na to pieniądze, ale nie
kosztem ulic i innych placówek oświatowych.
- Musimy działać zgodnie z przyjętym planem finansowym, w którym na
budowę szkoły przeznaczyliśmy 9 mln zł – mówi wiceprzewodniczący RM Janusz Wolański.
Rodzice uczniów, wspierani przez dyrekcję szkoły

Niech pięćdziesiąty
numer naszej
gazety będzie
dla Czytelników
prezentem!
Zapowiadaną
sprzedaż pisma
rozpoczniemy w
przyszłym tygodniu.

Rumianie pomagają
powodzianom
Zbiórki odzieży, pościeli, żywności i innych rzeczy potrzebnych powodzianom to tylko jedna z form pomocy
mieszkańcom zalanych terenów na południu Polski. Takie
akcje odbyły się m.in. w Rumi, a odzew mieszkańców był
bardzo duży. Rumscy radni i burmistrz miasta przyznali
pomoc finansową gminie w woj. świętokrzyskim.
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Jeszcze
za darmo

oraz Stowarzyszenie „Jedynka” domagają się jak
najszybszego
rozpoczęcia
inwestycji. Nawet kosz-tem
zmian w zapisach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który jest nieodłączną częścią budżetu miasta.
Radni na takie zmiany się
nie zgodzili, a rodzice kontynuowali akcję protestacyjną nazajutrz na głównej
ulicy miasta oraz przed domami radnych: Witolda
Reclafa i Piotra Zaradnego.
- Jesteśmy zdesperowani, bo karmiono nas obietnicami, powiedziała nam

Beata Boniecka, sekretarz Rady Rodziców SP nr
1. – Inne szkoły więcej korzystały z miejskich pieniędzy, a nasza jest najbardziej zaniedbana. Sama
chodziłam do tej szkoły i od
tamtego czasu niewiele się
w niej zmieniło.
Nie interesują nas spory
w Radzie Miejskiej, ani kto
da pieniądze na rozbudowę. Chcemy tylko, aby nasze dzieci miały porządną
szatnię, stołówkę i żeby nie
biegały przez boisko między
dwoma szkolnymi budynkami.
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Festyn
odwołany!
Przepraszamy
naszych
Czytelników, ale
byliśmy zmuszeni
odwołać planowany
na 12 czerwca festyn
„Gazety Rumskiej”.
Na plenerową
zabawę zaprosimy
Państwa w innym
terminie.
Wniosek do Burmistrz
Rumi o zgodę na dzierżawę miejsca na festyn złożyliśmy w kwietniu br.
Pomimo spełnienia kolejnych, drobiazgowych warunków, zgodę otrzymaliśmy na cztery dni przed
planowanym
terminem
imprezy, co całkowicie
uniemożliwia jej zorganizowanie.
Wydaje się absolutnie
zasadne opracowanie regulaminu korzystania z
obiektów gminnych, czyli wspólnych. Wniosek ten
dedykujemy
zwłaszcza
Burmistrz Rumi i Komisji
Kultury Rady Miejskiej.

ORKAN
WYGRYWA
Rumscy piłkarze niedawno pokonali zawodników Gryfa Wejherowo, a w ostatnią
niedzielę wygrali mecz
z Chojniczanką Chojnice, liderem tabeli. To
było ostatnie spotkanie ligowe na stadionie
MOSiR w Rumi, w tym
sezonie rozgrywek piłkarskich.
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Uroczyste nadanie imienia już w najbliższą sobotę

Rondo im. Marszałka Macieja Płażyńskiego

Uroczystość nadania imienia Marszałka Sejmu, Macieja Płażyńskiego jednemu z rumskich rond odbędzie się już
w najbliższą sobotę, 12 czerwca. Zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej Rumi, imię tragicznie zmarłego byłego posła i
marszałka, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
otrzyma rondo u zbiegu ulic Dębogórskiej, Derdowskiego
i Chełmińskiej.
Z okazji nadania imienia
i odsłonięcia obelisku, przygotowano uroczystość, zorganizowaną przez Komitet
Społeczny Upamiętnienia Marszałka Macieja
Płażyńskiego pod przewodnictwem
Grzegorza
Szalewskiego.
Jak wiadomo, Maciej
Płażyński bywał w naszym mieście, m.in. na
ważnych uroczystościach

i imprezach kulturalnych.
Miał nad Zagórską Strugą wielu przyjaciół, którzy
starają się, aby pamięć o
Nim w Rumi nie wygasła.
Maciej Płażyński był
jedną z 96 ofiar tragicznego lotu do Katynia. Zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Został pochowany z honorami w Bazylice Mariackiej
w Gdańsku.

Jak już informowaliśmy, na rondzie stanie obelisk z nazwiskiem
marszałka Sejmu, zaprojektowany przez architekt
Lucynę
Sławianowską-Jagiełkę i wykonany
przez Andrzeja Świderskiego.
Organizatorzy serdecznie zapraszają na uroczystość mieszkańców miasta.
AK.

Oto program
uroczystości
12 czerwca br.:
13.00 - msza św. w kościele
Podwyższenia
Krzyża Św. przy ul.
Kościelnej
14.15 - przemarsz na
rondo u zbiegu ul. ul.
Derdowskiego i Dębogórskiej,
14.30 - Ceremonia
przy obelisku: odśpiewanie hymnu państwowego, poświęcenie
obelisku przez ks. proboszcza Józefa Paliwodę, odśpiewanie pieśni
patriotycznej.

Wszyscy płacimy za wraki

Porzucone, ale nie niczyje
Podczas sesji Rady Miasta regularnie
pojawiają się uchwały dotyczące przejęcia
przez gminę samochodu usuniętego z
drogi. Procedura związana z każdym
wrakiem to kilka tysięcy zł wydanych z
publicznych pieniędzy.
- Przepisy Ustawy o
ruchu drogowym obligują gminy do przejęcia pojazdu uznanego za porzucony, który był parkowany na parkingu wyznaczonym przez starostę przez
okres pół roku – tłumaczyła na sesji Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich UM Rumia Hanna
Szymońska. Koszt wyniósł 4 376 zł i obciążył
gminę.
Sposób na to znalazł
radny Piotr Zaradny. Właścicielowi można wystawić mandat za stwarzanie zagrożenia – stwierdził radny.

Policja odpowiada, że
samochody stojące na ulicy są oczywiście odholowywane, ale jeśli zostaną zaparkowane na poboczu to
właścicieli nie można ukarać, ponieważ nie ma do
tego podstaw.

Wszystko zależy
od stanu

- Pojazdy te stanowiły
zagrożenie bezpieczeństwa,
zwłaszcza dzieci - brzmiało uzasadnienie następnej
uchwały, którą przyjęli radni w sprawie dwóch samochodów. Różnica polega na
stanie pozostawionego przy
drodze auta.
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Kolejne wraki, które Rumia przejęła to Fiat
126 p na gdańskich numerach rejestracyjnych oraz
Mitsubishi Galant na wejherowskich
numerach.
Fiat 126 p został zabezpieczony przez Straż Miejską na ulicy Piłsudskiego,
ponieważ miał wybite szyby, uszkodzoną karoserię
i był otwarty. Mitsubishi
Galant z uszkodzoną karoserią,
powyrywanymi
częściami
wyposażenia,
tapicerki i uszkodzoną deskę rozdzielczą strażnicy zabezpieczyli na ulicy
Żwirki i Wigury.
Praktycznie
we
wszystkich przypadkach
właściciel zostaje zidentyfikowany, a my płacimy za to, że te samochody
są odholowywane – mówi
Piotr Zaradny. - Gmina powinna tymi kosztami obciążać właściciela.
Nie zgadzam się z tym, że
ktoś zostawia samochód
w naszym mieście, a my
musimy się tym martwić i
jeszcze ponosić koszty zabezpieczenia porzuconego auta.
Radny poprosił o rozpatrzenie możliwości karania takich osób za stwarzanie zagrożenia.
- Właściciel ma pewne obowiązki, a jednym z
nich jest zachowanie samochodu w odpowiednim
stanie technicznym - tłu-

maczy. - Tymczasem problem narasta, porzucane wraki z pewnością stanowią zagrożenie bezpieczeństwa a budżet ponosi
coraz większe straty tego
tytułu. Dla mnie sprawa
jest prosta: są koszty, jest
ustalony właściciel, trzeba na drodze administracyjnej egzekwować zwrot
opłaty poniesionej za złomowanie.

Właściciele
wiedzą

Straż Miejska wydała
dyspozycję zabrania Fiata 126 p i Mitsubishi na
wyznaczony parking. Odszukano właścicieli i zawiadomiono ich o odholowaniu pojazdów oraz konsekwencjach
nieodebrania ich z parkingu. W ciągu sześciu kolejnych miesięcy samochody nie zostały odebrane. Koszt parkowania wraz z holowaniem
wyniósł kilka tysięcy zł i
został pokryty z budżetu
miasta w ramach pozostałej działalności w zakresie
„bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej”.
Problem wraków dotyczy nie tylko Rumi. Jesienią tym samym tematem i
kilkudziesięcioma porzuconymi samochodami zajmowała się Rada Miasta
Gdańska. Dawid Glinka

Andrzej Świderski wykonał napisy na głazie, który
stanie pośrodku ronda.

Zmiany w budżecie

Na meliorację i bibliotekę

Na ostatniej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, radni Klubu Radnych Niezależnych oraz Prawa i Sprawiedliwości zgodzili się na niektóre zmiany w budżecie, zaproponowane przez burmistrz Rumi. Zaakceptowali m.in. przeznaczenie 100 tys. zł na melioracje, związane z konserwacją rowów melioracyjnych, naprawą brzegów i wałów
umacniających brzeg, a także na zorganizowanie wypoczynku letniego dla polskich dzieci z Białorusi – 10 tys. zł.
Radni zgodzili się także na zwiększenie dotacji dla
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi o kwotę 200 tys.
zł, zgodnie z wcześniejszym wnioskiem Komisji Kultury
Rady Miejskiej.
Kwota ta jest potrzebna na wyposażenie nowej, dopiero
powstającej filii biblioteki w rozbudowywanej Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Górniczej. Wniosek o dofinansowanie biblioteki z Programu Operacyjnego Infrastruktury Kultury nie został zakwalifikowany przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Potrzebne jest więc wsparcie dla tej placówki z budżetu
miasta.			
			
AK.

Bardzo pechowi złodzieje

Czekał na pogotowie,
doczekał się... policji.
Dwóch złodziei upatrzyło sobie na Szmelcie firmę,
z której postanowili ukraść
opony i felgi. Weszli na
prywatny teren i zaczęli przerzucać towar przez
płot. Zauważył to mieszkaniec i zadzwonił do komisariatu. Dyżurny wysłał
patrol.
Pech chciał, że jeden,
że złodziei przeskakując
przez ogrodzenie złamał
nogę. Jego kolega nie miał
więcej szczęścia, bo dostał
oponą w głowę tak mocno, że stracił przytomność.
Drugiemu pozostało zadzwonić po pogotowie ra-

tunkowe. Gdy ze złamaną
nogą czekał na karetkę zamiast niej nadjechał radiowóz wezwany przez mieszkańca.
Dziewiętnastolatek
trafił prosto do komisariatu, gdzie usłyszał zarzuty,
a jego 21-letniego kompana pogotowie ratunkowe
zabrało do szpitala – mówi
mł. asp. Anetta Potrykus,
rzecznik KPP w Wejherowie. - Mężczyzna usłyszy
zarzuty gdy już wyzdrowieje.
Pechowym
złodziejom
grozi do 5 lat pozbawienia
wolności.
DG.
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Zbiórka potrzebnych artykułów darów i przekazanie pieniędzy dla poszkodowanej gminy

Dary serca dla powodzian
Gdy ogląda się w telewizji, prasie lub internecie
przerażające zdjęcia z ogromem wody i ogromem ludzkiego
nieszczęścia, trudno o inne uczucia jak żal i współczucie.
Mieszkańcom południowej Polski, dotkniętym wielką
powodzią pomagają mieszkańcy całego kraju. W tę akcję
włączyli się rumianie, oddając powodzianom to, co jest im
najbardziej potrzebne – koce, śpiwory, ręczniki i odzież, a
także nadająca się do długiego przechowywania żywność i
napoje. Zbiórki prowadzono w kilku punktach na terenie
Rumi.
Podobnie jak w całym
kraju, w naszym mieście
jako pierwszy akcję pomocy rozpoczął oddział CARITAS Archidiecezji Gdańskiej. W Centrum im.
Św. Siostry Faustyny w
Rumi prowadzono zbiórkę
niezbędnych artykułów dla
ofiar powodzi. Do ośrodka
przy ul. Ks. Gierosa ludzie
przynosili foliowe worki z
darami. Przywożono je tam
również z parafii św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi
Zagórzu
- Zebraliśmy bardzo
dużo darów, trudno je policzyć – informuje Marzena Pałubicka dyrektor św. Siostry Faustyny
w Rumi. - Nasi pracownicy i niektórzy podopieczni naszych warsztatów pomagali w załadowywaniu
worków, które zawoziliśmy
do magazynu CARITAS w
Gdańsku. Stamtąd pojechały dalej, przede wszystkim do Sandomierza. Przewożono je dużo większymi samochodami, głównie
tirami. Bardzo nam przy
tym pomógł pan Marcin
Heimowski,
właściciel

firmy Meblomak w Rumi,
udostępniając nieodpłatnie samochód dostawczy.
Ofiarował też dary dla powodzian. Samochód Meblomaku kilkakrotnie zawoził
rzeczy do gdańskiego magazynu. Bardzo wielu ludzi
pomagało w tej bardzo potrzebnej akcji, którą na razie zakończyliśmy, chociaż
końca powodzi jeszcze nie
widać.

7 czerwca br. zakończono też zbiórkę darów w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul.
Ślusarskiej w Rumi. Zbierano tam przede wszystkim wodę mineralną i produkty żywnościowe, hermetycznie zapakowane o
przedłużonym okresie ważności (takie jak ryż, makaron, kasza), a także środki
czystości, opakowania fo-

liowe, worki na odpady oraz
środki higieny osobistej.
W akcji uczestniczyły dwie rumskie parafie:
wspomniana już parafia pw. św. Józefa i św.
Judy Tadeusza, oraz
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
gdzie również prowadzono zbiórkę darów. Ponadto
we wszystkich kościołach
zbierano pieniądze na pomoc dla powodzian. Ofiarodawców nie brakowało.
Dla przykładu w kościele
przy ul. Podgórnej w Zagórzu, w jedną z niedziel
zebrano do puszek ponad
10 tys. zł. Ponadto ofiary
składano do skarbonki w
kruchcie kościoła. W parafii bł. Edmunda Bojanowskiego w Białej Rzece udało się zebrać 5 400 zł. Pieniądze, przeznaczone na
pomoc dla ofiar powodzi
zostały wpłacone na konto
Caritas.
baj.

Dwadzieścia
tysięcy dla gminy

Worki z potrzebnymi powodzianom artykułami przynoszono i przywożono m.in. do ośrodka Caritas w Rumi

Na ostatniej sesji Rada Miejska jednogłośnie
podjęła
uchwałę o przyznaniu 20 tysięcy zł z budżetu Rumi na pomoc
dla gminy Łubnice w
województwie świętokrzyskim. To jedna z gmin, która została poszkodowana
w powodzi i potrzebuje pilnie wszelkiej pomocy.

Pojechali na południe walczyć z wielką wodą

Strażacy w Sandomierzu
Sześcioosobowa kompania strażaków z Jednostki
Ratowniczo Gaśniczej nr 2
w Rumi pod dowództwem
st. asp. Jarosława Dargacza pojechała do Sandomierza, aby walczyć z
wielką wodą.
Spali w drodze, póki
jeszcze mogli. Na miejsce
przyjechali około szóstej
rano.
Zakwaterowano
ich w jednostce wojskowej, ale miejsc do spania
nie było, więc strażacy
w deszczu rozkładali na-

mioty. Wkrótce poje-chali w teren, na wały przeciwpowodziowe. Spę-dzili tam wiele godzin, sami
nie potrafią powiedzieć
jak długo.
- Człowiek czasu nie liczył - mówi. st. asp. Jarosław Dargacz - Non stop
trzeba było walczyć o wał,
który przesiąkał, a gdy dołem poszły gejzery, trzeba było wszystkich ewakuować.
Z Rumi do Sandomierza pojechali następują-

cy strażacy: st. str. Piotr
Labuda, st. str. Dariusz
Lesner, str. Marcin Zielke, st. sekc. Daniel Ruszewski, st. sekc. Zbigniew Klejno oraz st.
asp. Jarosław Dargacz,
który nimi dowodzi. DG.
Więcej na temat udziału naszych strażaków w akcjach ratowniczych na południu Polski napiszemy w
następnym numerze „Gazety Rumskiej”.
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„Gazeta Rumska” po raz pięćdziesiąty

W Rumi i tylko o Rumi
Pięćdziesiąty numer, prawie pięć lat ukazywania się na rumskim
rynku – tym może pochwalić się nasza gazeta. Czym jeszcze? Choćby
docieraniem do bardzo dużej rzeszy mieszkańców miasta. Kilka tysięcy
egzemplarzy, często czytanych przez kilka osób w rodzinie, daje niezły
wynik. Najbardziej cieszymy się z dobrych opinii naszych Czytelników,
którzy przede wszystkim chwalą, ale też podpowiadają tematy, zwracają uwagę na formę i treść artykułów, a bywa że oceniają je krytycznie. Najważniejsze, że mieszkańcy Rumi gazetę chętnie czytają i pytają
w kioskach o kolejne numery.
Tak było zwłaszcza, kiedy
gazeta Rumska była wydawana tylko raz w miesiącu,
a w czasie wakacji ukazywał
się jeden lipcowo-sierpniowy
numer. Na kolejne wydania,
a więc na porcję informacji,
komentarzy relacji i zdjęć z
wydarzeń w mieście trzeba
było długo czekać. Nic dziwnego, że sprzedawcy w kioskach i niektórych sklepach
cierpliwie znosili częste pytania o „Gazetę Rumską”,
zadawane przez „stęsknionych” Czytelników.
Trudną pracę, związaną z wprowadzeniem tytułu na rumski rynek i przybliżenia go mieszkańcom
miasta wykonał Piotr Zaradny, pierwszy wydawca
i redaktor naczelny „Gazety Rumskiej”.

Co się dzieje
w mieście?

Redaktor naczelna, Anna Kuczmarska wśród różnych
wydań gazety znalazła pierwszy numer z marca 2006
roku i ostatni, z czerwca 2010. Wcześniej, bo w roku
2005 były jednak pojedyncze wydania pisma, wtedy
jeszcze nie ukazującego się regularnie.
Fot. Wojciech Hintzke
REKLAMA

PRZEDŁUŻANIE RZĘS NAJTANIEJ!
Metoda 1 do 1!
Tylko wysokiej jakości produkty
Nouveau Lashes, Secret Lashes.

PROMOCJA DO KOŃCA CZERWCA:
Profesjonalna Mascara do przedłużonych rzęs
oraz szczoteczka do rozczesywania GRATIS!
160zł - pełny zabieg

80zł - dopełnianie

Możliwy dojazd do Klientki.
Zadzwoń bądź napisz. Dyplomowana Stylistka Ania
tel. 517-040-221 e-mail: annopoliss@wp.pl
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- Początki zazwyczaj
są trudne, zwłaszcza że
nie miałem wcześniej doświadczeń w tej dziedzinie
– mówi Piotr Zaradny. –
razem z moimi kolegami,
współpracownikami, starałem się aby mieszkańcy
Rumi polubili naszą gazetę, żeby czytali ją z zainteresowaniem. Mam nadzie-

ję, że przynajmniej w części udało mi się sprostać
temu wyzwaniu.
Kolejnym wydawcą został rumski przedsiębiorca, Grzegorz Partyka.
- Już wcześniej współpracowałem z Piotrem Zaradnym, a kiedy nowe obowiązki uniemożliwiły mu
działalność
dziennikarską i wydawniczą, kontynuo-wałem wydawanie
bezpłatnego
miesięcznika – mówi Grzegorz Partyka, były wydawca pisma. – Wydawanie „Gazety Rumskiej” rozpocząłem w kwietniu 2007 roku
z pomocą Anny Kuczmarskiej, wówczas dziennikarki „Dziennika Bałtyckiego”, która przygotowywała kolejne numery. Ta dodatkowa działalność dała mi wiele satysfakcji. Zawsze bardzo interesowałem się tym, co
dzieje się w naszym mieście i jak rozwija się Rumia. Mam nadzieję, że interesowało to również innych mieszkańców. To oni
byli i są naszymi czytelnikami. Tak, jak wciąż przybywa mieszkańców Rumi,
tak rośnie liczba czytelników „Gazety Rumskiej”.

Obecnie wydawcą tytułu jest Kazimierz Klawiter, założyciel i były
wydawca „Gońca Rumskiego”.

Trochę historii

Oprócz bieżących informacji, na łamach gazety nie brakowało nigdy artykułów o historii miasta,
na ogół autorstwa Ryszarda Hinca, miłośnika historii, autora rumskiego herbu i działacza kaszubskiego.
- Zarówno wieloletni, jak i nowi mieszkańcy miasta chętnie czytają o dziejach Rumi. Jedni
przypominają sobie fakty,
ludzi lub obiekty, których
już nie ma, inni dowiadują się wielu ciekawostek,
o których nigdy wcześniej
nie słyszeli – mówi Ryszard Hinc. – Gazeta jest
też świetnym miejscem do
propagowania kultury w
mieście, a także kultywowania tradycji, m.in. kaszubskich. Staramy się w
„Gazecie Rumskiej” o tym
nie zapominać. Nadal na
łamach pisma będą pojawiały się wspomnienia i
artykuły historyczne, a
także m.in. sylwetki rum-

skich artystów, działaczy
kaszubskich, animatorów
kultury.

Częściej
w kioskach

Teraz będziemy do Państwa docierać częściej, więc
problem długiego czekania zniknie. Wystarczy tylko zgłosić się do kiosku lub
oznaczonego sklepu i wydać
1,50 zł, ale za tę cenę każdy
otrzyma nie tylko 16-stronicową, w połowie kolorową
gazetę, ale dodatkowo jeszcze program telewizyjny.
Postaramy się, aby nasz
tygodnik był coraz lepszy,
żeby informował o wszystkim, co się dzieje w naszym mieście – w samorządzie i gospodarce, w inwestycjach i komunikacji, w
kulturze i sporcie, w szkołach i przedszkolach, w parafiach, a także w domach
kultury i rumskich organizacjach. Nasi reporterzy
są obecni na sesjach Rady
Miejskiej, uroczystościach ,
na koncertach, wystawach
i rozgrywkach sportowych.
Dzięki zwiększeniu częstotliwości ukazywania się gazety, będziemy mogli relacjonować więcej ciekawych
spotkań i wydarzeń, m.in.
artystycznych, bo dobrze
wiemy, że Rumia wcale nie
jest tylko sypialnią Trójmiasta. W mieście dzieje się sporo – aby się o tym
przekonać wystarczy tylko
poczytać „Gazetę Rumską”.

Otwarci na
sugestie i krytykę

Przede wszystkim jednak chcemy być - z notesem
i aparatem fotograficznym wszędzie tam, gdzie potrzebują nas nasi Czytelnicy. Jesteśmy otwarci na Państwa
problemy; na ile to możliwe,
postaramy się pomóc je rozwiązywać.
Jesteśmy też otwarci na
uwagi, propozycje i krytykę. Prosimy bardzo o listy,
e-maile i telefony do redakcji. Przypomnę jeszcze , że
od niedawna można też zgłaszać telefonicznie ogłoszenia
drobne. Zapraszamy do lektury kolejnych wydań „Gazety Rumskiej”, a także do zaglądania na naszą stronę internetową, która niebawem
trochę się zmieni.
Anna Kuczmarska
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Nadzwyczajna sesja rady miejskiej z udziałem protestujących rodziców

Tłumnie na sali obrad

Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, zwołaną 7 czerwca na wniosek burmistrz Rumi poprzedziła
manifestacja pod Urzędem Miasta. Ponad sto osób protestowało przeciwko wstrzymaniu rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1, która miała rozpocząć się w czerwcu. Na majowej sesji większość radnych nie zaakceptowała zmian w budżecie, umożliwiających rozpoczęcie inwestycji. Radni są przeciwni rozszerzeniu zakresu prac i zwiększeniu wydatków na cel przez burmistrz, wbrew wcześniejszym ustaleniom. Rodzice uczniów, wspierani prze dyrekcję szkoły, domagają się jak najszybszego
rozpoczęcia inwestycji. Nadzwyczajna sesja nie przyniosła żadnego rozwiązania, dlatego nazajutrz
rodzice demonstrowali na głównej ulicy miasta oraz przed domami radnych.
Najpierw jednak udali
się tłumnie, razem z dziećmi (nawet bardzo malutkimi) na salę obrad, gdzie
burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak
ponownie przedstawiła projekt
zmian w budżecie, w tym
zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, dotyczących inwestycji w Szkole Podstawowej nr 1. Radni
przyjęli tylko niektóre proponowane zmiany, ale konsekwentnie, podobnie jak
na poprzedniej sesji, nie
zgodzili się na zmianę zapisów w WPI.
Proponowane
zmiany
prowadziły do poważnego,
ponad
dwukrotnego
zwiększenia wydatków na
rozbudowę szkoły (prawie
20 mln. zł), czego radni nie
chcą zaakceptować.

Konsekwentnie
nie zgadzają się

Radni Klubu Radnych
Niezależnych oraz Prawa i
Sprawiedliwości obawiają
się bowiem, że potrzebna
bardzo rozbudowa zostanie
zrealizowana
kosztem
innych równie ważnych
inwestycji w mieście, takich
jak budowa ulic, kolektora

burzowego czy modernizacji
Szkoły Podstawowej nr 6.
Mimo presji tłumu Rada
Miejska odrzuciła propozycję
burmistrza.
Ta
decyzja, uniemożliwiająca
rozpoczęcie rozbudowy w
czerwcu br., bardzo zdenerwowała zgromadzonych
na
sali
rodziców
i
sympatyków, zrzeszonych w
Stowarzyszeniu Przyjaciół
Szkoły „Jedynka”.

Pod publikę

Zresztą już wcześniej, w
trakcie obrad rodzice oraz
osoby niezwiązane ze szkołą, głośno wyrażali swoje niezadowolenie z wcześniejszych decyzji większości radnych. Wspierał ich gorąco (i zbierał za
to oklaski!) radny PO Józef Chmielewski, który w poprzedniej kadencji był przewodniczącym
Rady Miejskiej. Niestety,
wtedy ani on ani burmistrz
nie zrobili nic dla szkoły nr
1, co przypomniał na sesji
przewodniczący RM Witold Reclaf.
- Cieszę się, ze obecnie
radny Chmielewski popiera
inicjatywę rozbudowy „jedynki” – powiedział W. Rec-

laf. – Mam nadzieję, że to
nie są słowa „pod publikę”.
Burmistrz E. RogalaKończak przyznała, że nie
rozbudowała szkoły wcześniej, ale musiała wybrać
miedzy tą inwestycja a budową basenu. Wybrała basen, korzystając z dofinansowania
zewnętrznego,
ponieważ ten obiekt służy wszystkich uczniom w
Rumi. Burmistrz przekonywała też radnych o konieczności jak najszybszej
rozbudowy SP nr 1, zapewniając, że nie będzie to moloch, a planowane tam prace są konieczne dla poprawy warunków nauki.

Zdrowy rozsądek

Radny
Janusz
Wolański
przypomniał
z kolei, że jego koledzy z
klubu niezależnych oraz
radni PiS głosowali za
tym, żeby ta inwestycja
znalazła się w budżecie
i tak się stało. Mówił
też o dużych nakładach,
ponoszonych przez gminę
na oświatę, m.in. na
inwestycje w szkołach.
Dobiega końca rozbudowa
Szkoły Podstawowej nr 10,
są inne pilne wydatki, a na

modernizację czeka kolejna
placówka, szkoła nr 6.
- Tymczasem burmistrz
zleca koncepcję, potem
projekt inwestycji w szkole
nr 1 i okazuje się, że ma to
kosztować prawie 20 mln zł.
Czy to jest gospodarność?
– pytał J. Wolański,
wiceprzewodniczący
RM.
–
Powinniśmy
działać
zgodnie z przyjętym planem
finansowym.
Według radnego Piotra Zaradnego, przewodniczącego Komisji Finansowo-Budżetowej, wniosek
o zmiany w budżecie jest
sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem, a także z wszystkim dotychczasowym ustaleniami

- Rada Miasta odpowiada za budżet całego
miasta i działa w imieniu
wszystkich mieszkańców,
m.in. tych oczekujących na
utwardzone drogi i kanalizację – twierdził Piotr Zaradny, który pytał zebranych na sali rodziców, czy
chcą nadal chodzić po błocie i jeździć po dziurawych
drogach?
- Tak! – odpowiadali
gremialnie rodzice, dodając, że przede wszystkim
trzeba stworzyć lepsze warunki nauczania w szkole. – Chodziliśmy po błocie
tyle lat, pochodzimy jeszcze kilka. Dzieci są ważniejsze!
		
A.K.

Jak już informowaliśmy, na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr
1 pierwotnie przeznaczono ok. 9 mln zł. Taką sumę, rozpisaną na
kilka etapów zapisano w budżecie Rumi na rok 2010. W tym roku
przeznaczono 550 tys. zł na dokumentację plus dodatkowe 300 tys. zł
na rozpoczęcie prac.
Tymczasem po przygotowaniu projektu i kosztorysu prac, a także
po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że na pierwszy, najważniejszy
etap inwestycji w „jedynce” potrzeba 7,7 mln zł. Chodzi o budowę
łącznika między dwoma budynkami, wraz z szatnią i salami lekcyjnymi.
Poza tym planowana jest m.in. budowa sali gimnastycznej i innych
obiektów, a wszystko kosztować będzie ponad 19 mln zł.
To za dużo – twierdzą zgodnie radni większościowej koalicji KRN
i PiS, podkreślając, że lepiej byłoby wybudować nową szkołę, niż tak
bardzo rozbudowywać starą. Traci na tym również kameralny charakter
starej zabytkowej szkoły, która mogłaby zamienić się w szkołę-molocha.

Protest się rozwija
Zanim rozpoczęły się obrady
Rady Miejskiej, rodzice uczniów
S z ko ł y Po d s t a wowe j n r 1
manifestowali przed budynkiem
magistratu. O potrzebie pilnego
remontowania i rozbudowy
placówki mówi przedstawiciel
Rady Rodziców – Rafał
Szopa oraz Piotr Labudda –
przewodniczący Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkoły „Jedynka”.
Z dużą grupą mieszkańców,
zebranych pr zez ur zędem
rozmawiała burmistrz Elżbieta
Rogala Kończak, informując o
planach i terminach realizacji
inwestycji w szkole. Burmistrz
odwodziła zebranych od
pomysłu blokowania głównej
ulicy miasta, sugerując im
protestowanie na ulicach, przy
których mieszkają radni.
Tak też się stało. Nazajutrz
(wtorek) zebrani na ul.
Dąbrowskiego rodzice i działacze
Stowarzyszenia „Jedynka” z
Piotrem Labuddą na czele
przenieśli się w dwóch grupach
na ulice Lipową i Jodłową w Starej
Rumi, aby tam protestować pod
domami Witolda Reclafa i Piotra
Zaradnego. Zapowiedzieli, że
kolejni radni też doczekają się
takich wizyt.
Z ostatniej chwili
We wtorek wieczorem rodzice dzieci z Szkoły Podstawowej
nr 1 podjęli decyzję o rozpoczęciu strajku okupacyjnego placówki.
Próby wyjaśnienia Piotra
Zaradnego kierunków rozwoju
miasta i związanej z tym konstrukcji budżetu spełzły na niczym – demonstracja, która odbyła się m.in. pod jego domem
zakończyła się krzykiem. - Będę
rozmawiać z mieszkańcami, ale
pod warunkiem, że będzie to
kulturalna rozmowa a nie przekrzykiwanie się – mówi szef komisji
finansowo-budżetowej
Piotr Zaradny.
Rodzice, którzy zebrali się
tego dnia wieczorem w szkole,
podjęli decyzję, że w środę popołudniu rozpoczynają strajk
okupacyjny. Jak dowiedziała
się nieoficjalnie „Gazeta Rumska” poparcia wśród rodziców
nie znalazła za to propozycja,
aby zorganizować protest pod
domami Eugeniusza Zwary,
Bogdana Formelli i Marii Bochniak – rozpatrywana tego dnia
na zebraniu rodziców. Część z
nich rozważa również złożenie
pozwu do prokuratury.
Niektórzy przesadzili
To, że rodzice walczą o lepsze warunki nauki swoich dzieci, to że zbierają się po urzędem i
biorą udział w sesji – to normalne i zrozumiałe. Do takiego działania mają pełne prawo! Natomiast obraźliwe słowa, padające ze strony protestujących pod
adresem radnych trudno zaakceptować. Takie choćby, jak nazwanie radnych „swołoczą”. Trochę wstyd…
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Pani Steinbach chciałaby tu przyjechać w podróż sentymentalną – mówiła w Rumi senator Arciszewska- Mielewczyk

Tylko prawda jest ciekawa
Senator RP, Dorota Arciszewska-Mielewczyk z Prawa i Sprawiedliwości spotkała się niedawno z mieszkańcami Rumi, aby porozmawiać na tematy, którymi się interesuje i zajmuje, choćby z racji pełnienia funkcji prezesa Stowarzyszenia Powiernictwo Polskie. Na spotkaniu w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi rozmawiano przede wszystkim o stosunkach polsko-niemieckich i
ich historycznych uwarunkowaniach. Mówiono też o urodzonej w naszym mieście znanej i kontrowersyjnej pani polityk z Niemiec.
Senator Arciszewskiej
znana jest dobrze postać
i działalność Eriki Steibnach, przewodniczącej
Związku Wypędzonych w
Niemczech, aktywnie propagującą ideę budowy w
Berlinie Centrum przeciwko Wypędzeniom (służące dokumentowaniu wysiedleń Niemców z Europy

Prawdziwa historia Eriki
Erika z Rumi - to tytuł artykuły Piotra Szubarczyka, napisanego
we współ[racy z Piotrem
Semków, opublikowanego przez Okręgowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Na spotkaniu w liceum, przed
wystąpieniem senator
D. Arciszewskiej-Mielewczyk przeczytano ten
artykuł. Oto jego fragmenty:
„Ostatni akt wojny na
Pomorzu rozegrał się 10
maja 1945 r., gdy skapitulowały wojska niemieckie na Helu. Półtoraroczna wówczas Erika Hermann – znana
dziś jako Erika Steinach
– i jej młodsza o rok siostra, pod opieką matki
Eriki Christy Hermann
z domu Grote, były już
wtedy w Niemczech.
Nie objęły ich uzgodnienia aliantów z Poczdamu, dotyczące przesiedlenia ludności niemieckiej. Wyjechały w rodzinne strony ojca Wilhelma
Karla Hermanna – do
Hannau nad Menem.
Miasto Rumia nigdy nie
było ich Heimatem. Erika Grote przyjechała tu
z Berlina (…) w ślad za
swoim narzeczonym
Wilhelmem Karlem (…),
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który jako podoficer został skierowany w 1941
r. do służby w jednostce
pomocniczej na lotnisku
w Rumi (…). Mieszkali na kwaterze, prawdopodobnie u kaszubskiej
rodziny Raulinów. Nie
przysługiwał im dom po
wypędzonych z „wyzwolonej” Rumi Polakach.
Takie prawo mieli tylko oficerowie z lotniska.
(…) Wilhelm Hermann
zaprzyjaźnił się z rodziną kierownika zakładu
wodociągów miejskich
w Rumi, Pawła Obersiega (…) Żona Obersiega
była Kaszubką. W domu
mówili po niemiecku,
po kaszubsku, a modlili
się – zwyczajem rodzin
kaszubskich – tylko po
polsku. (…)
Od początku służby
do stęsknionego feldfebla przyjeżdżała z Berlina
narzeczona – Erika Grote. Wkrótce Wilhelm i
Erika pobrali się w Rumi.
Sześć miesięcy później,
26 lipca 1945 przyszła
na świat pierwsza córka Erika. Najbardziej zagadkowy jest fakt, że poród nastąpił w służbowym mieszkaniu Pawła Obersiega w Wasserwerku (zakładach wodociągów – dop. red.)…” .
W artykule czyta-

my m.in., że w styczniu
1944 roku ojciec Eriki
Steinach trafił na front
wschodni, a dokładnie rok później matka z
dwiema już córkami wyjechała do Niemiec.

Środkowej i Wschodniej).
Ponieważ Erika Steinbach
urodziła się w Rumi, na
spotkaniu nie można było
pominąć tego nazwiska.

Persona
non grata

- Pani Steinbach z pewnością chciałaby wybrać
się do Rumi w podróż sentymentalną, ale moim zdaniem powinna być traktowana w tym mieście jako
persona non grata (osoba
niepożądana – przyp. Redakcji) – powiedziała senator Arciszewska. – Dziwię się, że w Rumi nie podjęto uchwały w tej sprawie.
Przyjazd Eriki Steinbach
do miejsca urodzenia byłby oczywistym zabiegiem
marketingowym,
dzięki
któremu zyskałaby na popularności.
Zdaniem Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk,
wpływowa przewodnicząca niemieckiego Związku Wypędzonych uzyskała już bardzo wiele, a jej organizacja, wspierana przez
obywateli
niemieckich,
dysponuje dużymi środkami finansowymi.

Centrum obłudy

Pozwala to na propagowanie idei powstania Centrum Wypędzonych, czyli
centrum obłudy, jak je nazwała D. Arciszewska-Mielewczyk. Ta idea i ta instytucja powinna być przedmiotem ważnej dyskusji,
która sprowadzana jest
obecnie do dyskusji personalnej, skupionej wokół E.
Steinbach.
- To Polacy powinni
mieć w Polsce swoje centrum, instytut, w którym
pokazalibyśmy
całemu
światu co się tutaj w czasie wojny wydarzyło – mówiła pani senator.

Nie zostali
zrehabilitowani

Podczas spotkania w
Rumi rozmawiano też
o kontrowersyjnym Ruchu Autonomii Śląska,
o problemie odzyskiwania przez Niemców pozostawionego w Polsce majątku, a dokładnie nieruchomości, a także o skonfiskowanych
majątkach
Polaków, mieszkających
przed II wojną światową w Niemczech. Jak poinformowała Dorota Arciszewska-Mielewczyk, milionowa mniejszość polska w Niemczech, maso-

wo aresztowana, wywożona, a nawet mordowana
do dzisiaj nie została zrehabilitowana, a jej majątek przepadł.

Nie bronimy się

- A my oddajemy nieruchomości Niemcom i
wszyscy za to płacimy,
m.in. zapewniając mieszkania zastępcze wieloletnim mieszkańcom tych domów, bo niemiecki właściciel nie musi się o to martwić – podkreśliła senator
Arciszewska. – Niemcy są
skuteczni w swoich działaniach i dążeniach i nie
mam o to do nich pretensji. Mam pretensje o to, że
my nie potrafimy się bronić, że nasz rząd nic nie
robi w tej sprawie.
Poruszono jeszcze kilka mało znanych wątków
z obecnych stosunków polsko-niemieckich, rozdawano tez biuletyn Powiernictwa Polskiego.
- Tylko prawda jest ciekawa – stwierdziła na koniec spotkania prowadząca
je Wioletta Sasiak z Klubu „Gazety Polskiej”, który był organizatorem wizyty pani senator w rumskim
liceum.
Anna Kuczmarska
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Od pięćdziesięciu lat w rumskiej parafii

Jubileusz

Piotr Sadowski, salezjanin, ogrodnik w parafii Najświętszej Marii Panny Wspomożenia
Wiernych obchodził w
tych dniach podwójny
jubileusz. Po pierwsze
- świętował 80. urodziny, a po drugie – 50 lat
pracy w parafii salezjańskiej w Rumi.
Z tej okazji w minioną
niedzielę
w
kościele
NMP WW odbyła się
uroczysta msza św. w
intencji Jubilata, który
mimo choroby i długiego
pobytu w szpitalu, był

obecny na uroczystości. Na
jubileuszową msze świętą
przyjechał zza oceanu brat
pana Piotra, salezjanin ks.
Izydor Sadowski, który
od ponad 20 lata pracuje w
Stanach Zjednoczonych.
Szczególną bo prymicyjną mszę św. odprawił członek rodziny Jubilata, ks.
Piotr Bartoszek, który
jest wnukiem siostry Piotra
Sadowskiego i księdza Izydora.
Szacowny Jubilat został
obdarowany kwiatami, życzeniami i błogosławieństwem.		
AK.

W Galerii Rumia

Rusza budowa kina
Starosta Wejherowski wydał oficjalne pozwolenie na budowę kina w Galerii Rumia.
Dzięki tej decyzji spółka Polimeni International Rumia - właściciel galerii może rozpocząć
prace nad przebudową budynku, która zaowocuje dodaniem sal kinowych.

Nowe kino powstanie w całkowicie nowej kondygnacji
budynku po stronie północno- zachodniej obiektu. Jest to
efekt podpisanej na początku tego roku umowy z Multikinem, największym operatorem multipleksów w Polsce. Według planów inwestycja obejmie pięć sal kinowych, mogących pomieścić ponad 850 osób, wyposażonych w nowoczesne projektory, m.in. do wyświetlania filmów w trójwymiarze oraz część towarzyszącą z kawiarniami i barami.
W niedługim czasie firma ogłosi generalnego wykonawcę projektu i przedstawi wizualizacje, przedstawiające przebudowę budynku galerii. Już teraz w miejscu,
gdzie znajdzie się wejście do nowej części, wisi transparent informujący o powstającym kinie. Zarówno Polimeni, jak i Multikino są przekonani o trafności tej inwestycji. Najbliższe kino znajdujące się w Gdyni odwiedziło w
ubiegłym roku ponad milion widzów. Nowe kino w Galerii
Rumia nie tylko odciąży pełne kina trójmiejskie, a także
przyciągnie nową widownię z okolic Wejherowa, czy Helu.
Te przewidywania zdają się potwierdzać reakcje mieszkańców Rumi i sąsiednich miejscowości, którzy czekają
na jego otwarcie.
AT.

ROZMOWA TYGODNIA

Gimnastyka i taniec to moja pasja
Z Renatą Urbanik-Siwiec wielokrotną mistrzynią Polski w gimnastyce artystycznej, od 25 lat mieszkanką Rumi,
rozmawia Anna Kuczmarska
- Przez czternaście lat
uprawiała pani gimnastykę artystyczną? Czy
lubiła pani treningi i zawody, mimo stresu i wysiłku, jaki trzeba włożyć
w ten trudny sport?
- Gimnastyka była moją
wielką miłością i pasją. Najbardziej podobały mi się
treningi, a same zawody
mniej ze względu na duży
stres. Emocje były ogromne
zwłaszcza wtedy, gdy reprezentowałam Polskę na międzynarodowych zawodach
i spoczywała na mnie duża
odpowiedzialność.
- Jak wiele musiała
pani poświęcić dla gimnastyki i czy nigdy nie
żałowała pani tego, co
straciła?
- Nie można mówić o poświęceniu wtedy, gdy robi
się coś, co się kocha. Być
może coś straciłam, ale zyskałam na pewno więcej.
Satysfakcję dawało mi stawianie sobie celów i ich realizowanie, kolejne sukcesy, a także radość na twarzy
trenerki i moich rodziców.

- Czy gdyby miała pani
córkę – chciałaby pani,
żeby została gimnastyczką? Czy poleciłaby pani
uprawianie gimnastyki
innym dziewczynkom?
- Tak, chciałabym, ale
gdybym miała córkę, dałabym jej możliwość wyboru
dyscypliny sportowej. Może
odkryłaby swoją pasję do
tańca, tak jak ja. Obecnie
zajmuję się tańcem , który jest moją drugą miłością.
Gimnastykę bardzo polecam
dziewczynkom,
ponieważ
ten sport kształtuje piękno,
wdzięk i grację. Trzeba zacząć trenować tę dyscyplinę
wcześnie, najlepiej od szóstego roku życia.
- Gimnastyka artystyczna, podobnie jak
łyżwiarstwo
figurowe,
wzbudza kontrowersje,
jeśli chodzi o oceny jurorów. Widzom trudno
odróżnić, która gimnastyczka wykonała swój
pokaz lepiej, a która gorzej. Czy dla zawodniczek kryteria oceny są
jasne, czy też zdarzają

REKLAMA

Młodziutka Renata Urbanik – utalentowana gimnastyczka z Gdyni.

się zaskakujące sytuacje
i poczucie niesprawiedliwości?
- Zdarzają się „pomyłki”
sędziowskie, ale rolą trenera jest podtrzymać motywację zawodniczki, zwłaszcza
bardzo młodej, do dalszej
pracy. Kryteria oceny wykonania układu są dla zawodniczek jasne i oczywiste, dla
publiczności niestety nie.
- Czy nadal chętnie
ogląda pani gimnastykę
artystyczną, m.in. podczas zawodów w Rumi?
Czy ten sport budzi
wciąż pani emocje?
- Oczywiście! Nadal chętnie oglądam pokazy, zwłaszcza układy zbiorowe, które
są bliższe mojej obecnej pasji i profesji. Będzie je moż-

na zobaczyć już w najbliższy weekend w hali MOSiR,
podczas turnieju. Polecam
wszystkim te zawody.
- Obecnie zajmuje się
pani bardziej tańcem niż
gimnastyką. Czy prywatnie lubi pani tańczyć?
- Wszystkie gimnastyczki
artystyczne uwielbiają tańczyć i często po zakończeniu kariery sportowej dają
upust swojej energii, tańcząc w rożnych zespołach tanecznych, agencjach artystycznych i teatrach.
- Zbliżają się wakacje.
Ja pani lubi wypoczywać?
- Uwielbiam ciepłe kraje i
pływanie w morzu.
- Życzę udanych wyjazdów i dziękuję za rozmowę.

Renata Urbanik-Siwiec jest z pochodzenia gdynianką, od 1985 roku mieszkającą w Rumi
Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego
w Gdańsku. Gimnastykę artystyczną uprawiała przez
14 lat w Klubie Sportowym START Gdynia, pod okiem
trener Adriany Studzińskiej. Sukcesy: Kilkukrotnie
zdobywała Mistrzostwo Polski w rożnych klasach sportowych (indywidualnie i w układach zbiorowych), zajęła
również szóstą pozycję na Mistrzostwach Świata i ósmą
na Mistrzostwach Europy.
Obecnie pani Renata pracuje w MOSiR w Rumi,
jako choreograf zespołu tanecznego SPIN, który
odnosi sukcesywnie poważne sukcesy w tym zdobyte
w ub. roku Mistrzostwo Świata, Mistrzostwo Europy i
Puchar Świata 2009 na międzynarodowych turniejach.
Wszystkie tytuły dotyczą tańca modern, bardzo
zbliżonego do gimnastyki artystycznej.
R. Urbanik-Siwiec ma marynarską rodzinę - mąż
Marek jest kapitanem żeglugi wielkiej, syn Filip został
oficerem Marynarki Handlowej.
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Boże Ciało
Pięknie udekorowane ołtarze oraz domy na trasie procesji, tłumy wiernych, dzieci w
białych strojach, kwiaty sypane pod stropy kapłana niosącego Monstrancję z Najświętszym Sakramentem, chóry i
orkiestry – wszystko to tworzy
niepowtarzalną oprawę i atmosferę tego święta. Boże Ciało to uroczystość liturgiczna
ku czci Najświętszego Sakramentu, obchodzona w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, w Polsce zawsze
60 dni po Wielkanocy. W całym kraju, w każdej parafii odbywają się procesje, które zatrzymują się kolejno przy czte-
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rech ołtarzach. Przy każdym
z nich czytane są fragmenty
z każdej z Ewangelii związane tematycznie z Eucharystią.
Nasze zdjęcia pochodzą z
procesji w pięciu rumskich
parafiach – na str. 8 z parafii
św. Antoniego i Bł. Edmunda
Bojanowskiego
w
Białej
Rzece oraz z parafii NMP
Wspomożenia Wiernych, a
na sąsiedniej stronie 9 (od
góry) z parafii św. Jana z
Kęt w Janowie, Podwyższenia
Krzyża Św. w Starej Rumi
oraz św. Józefa i Judy
Tadeusza w Rumi Zagórzu.
Fot. Anna Kuczmarska
i Wojciech Hintzke
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Z PARAFII
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Na Placu Kaszubskim

Zabytek czy śmietnik?
Stara zabytkowa wieża transformatorowa przy
Placu Kaszubskim zamiena się regularnie w śmietnik. Pisaliśmy o tym kilka miesięcy temu, niedawno zaś artykuł na ten temat
zamieściła inna lokalna gazeta. Nasza Czytelniczka
zadzwoniła do redakcji z
prośba o ponowne zainteresowanie tematem. Mieszkanka Starej Rumi stwierdziła, że w zaniedbanej i
pozbawionej drzwi wieży
znów rośnie sterta śmieci.
Sprawdziliśmy na miejscu
i okazało się, ze Czytelniczka miała rację. Apelujemy
zatem do urzędników, którzy we wcześniejszych wypowiedziach zapewniali o
sprzątaniu tego miejsca.
Wprawdzie
naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta, p. Katarzyna Bielińska obiecywała sprzątanie po interwen-

cjach mieszkańców, ale sądzimy, że trzeba to robić
regularnie nawet bez telefonicznych zgłoszeń. Tak
samo, jak regularnie wyrzucane są w tym miejscu
najróżniejsze odpady. Skoro nie można temu zapobiec
(ale czy napewno?), trzeba
usuwać skutki działania
bałaganiarzy i wandali.
Przypomnijmy, że stary
plac z częściowo zabytkową
zabudową będzie przedmiotem rewaloryzacji. Miasto
czeka na przyznanie dotacji
na ten cel ze środków unijnych, aby zrealizować specjalny program rewaloryzacji tej części miasta. To dobrze, że zostanie odnowiony
i odzyska dawny blask, ale
zanim do tego dojdzie warto zadbać, by nie ulegał dalszej dewastacji i zaśmiecaniu.
Nasza
Czytelniczka
zwróciła też uwagę, że regularne sprzątanie przydałoby się pobliskiemu po-

mnikowi Jana Pawła II.
Wzdłuż bocznej ścianki
niecki z wodą jest zagłębienie, do którego nalecia-

ło mnóstwo starych liści i
kwiatów, które trzeba usunąć z wody.
Baj.

Potrzebne zezwolenie burmistrza

Wycinka i sadzenie
drzew pod kontrolą

Nie wolno sadzić
drzew i krzewów na terenach należących do
gminy, m.in. wzdłuż
ciągów ulicznych. Nie
należy także wycinać
drzew bez zezwolenia.
Przypomniała o tym
burmistrz Rumi w komunikacie, który można przeczytać m.in. na
stronie
internetowej
Urzędu Miasta.
Sadzenie oraz wycinanie drzew i krzewów należy uzgodnić z magistratem.
Zezwolenia burmistrza nie
wymagają drzewa i krzewy owocowe (oprócz tych
rosnących na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków), z plantacji drzew i krzewów,

oraz te, których wiek
nie przekracza 5 lat.
Wycinka drzewa/krzewu
bez uzyskania zezwolenia podlega administracyjnej karze pieniężnej. Jest
ona uzależniona od gatunku drzewa, obwodu jego
pnia i stawki jednostkowej
za 1 cm obwodu pnia drzewa. W przypadku krzewów
- kara uzależniona jest od
porośniętej krzewami powierzchni. Kara może zostać nałożona również w
przypadku zniszczenia terenów zieleni albo drzew
lub krzewów spowodowanego niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych
a także w wyniku niewłaściwego wykonania zabiegów pielęgnacyjnych.

LIST DO REDAKCJI

Refleksje po Walym Zgromadzeniu w SM „Janowo”

Problemy lokatorów
starej kamienicy

Przebieg kolejnych Walnych Zgromadzeń w SM
„Janowo” odbiega od zapisów ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych,
prawa spółdzielczego oraz
obowiązującego, nieprecyzyjnego statutu.
Nie posiadamy, tak jak
inne spółdzielnie (np. w
Trójmieście)
regulaminu obrad walnego zgromadzenia. Na obrady nie
są wpuszczani członkowie,
którzy pisemnie składają projekty uchwał i wnioski, bo nie są akceptowani
przez Zarząd i Radę Nadzorczą, a przecież mają do
tego prawo !
Uprzywilejowani
zaś,
jak m.in. pracownicy SM,
chociaż nie przynależą do
danej części W-Z – mogą
być obecni na tych zebraniach (w celu podniesienia frekwencji, Zarząd zaprasza swoich sympatyków
także telefonicznie bądź
osobiście).
Rada Nadzorcza i Zarząd spółdzielni otrzymały od spółdzielców wydruk
z gazety “Rzeczpospolita” pt: “Walne zgromadzenie” oraz artykuł z “Gazety prawnej” pt. “Co może
skontrolować spółdzielca”.

Lokatorzy
budynku
przy ul. Sobieskiego 26
wielokrotnie zwracali się
do Administracji Budynków Komunalnych i do
Burmistrza Miasta o naprawę przeciekającego dachu, z którego spadają kolejne dachówki, a także o
wymianę drzwi. Bez skutku. Dochodzi do tego, że
ze strychu lokatorzy nie
mogą korzystać, ponieważ
podłoga jest w 80 procentach załamana. Skandalem jest ciągłe zwlekanie
(od 2006 roku) z wymianą zniszczonych drzwi do
jednego z mieszkań. Drzwi
były zgłoszone do wymiany w 2006 roku, zakwalifikowane w lutym 2007 r.
Rok temu, pani kierownik
ABK w wypowiedzi w Gazecie Rumskiej podała nieprawdziwą datę zgłoszenia
drzwi do wymiany, ale lokatorzy posiadają dokumenty dwukrotnej kwalifikacji tych samych drzwi
z 2007 i 2008 roku. Obecnie po wielu interwencjach
i pismach do burmistrz, do
kierownictwa ABK oraz do
radnych, zostaliśmy powiadomieni, że drzwi zostaną wymienione.
Jest jeszcze jeden problem - 4 listopada 2009 r.
burmistrz
zorganizowa-

List otwarty do członków SM “Janowo”
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Niestety, zebrania są “wyreżyserowane” przez Zarząd na niekorzyść spółdzielców.
Od wielu lat już przed
zebraniami stosuje się
swoistą socjotechnikę. Publikowany w biuletynie
„Nasze sprawy” porządek obrad W-Z uważa się
za nietykalny. Członkowie
RN i Zarządu przekonują,
że tego porządku nie można zmienić, a to nieprawda.
Szanowny spółdzielco,
zarząd i RN Spóldzielni
Mieszkaniowej “Janowo”
wprowadza nas w błąd ponieważ:
1. Najwyższym organem spółdzielni jest Walne Zgromadzenie, które
tworzą członkowie. To my
decydujemy o kolejności i
punktach porządku obrad.
Walne Zgromadzenie może
skreślić z porządku obrad
poszczególne sprawy lub
odroczyć ich rozpatrywanie
do następnego posiedzenia,
a także zmienić kolejność
rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.
2. WZ ma obowiązek
rozpatrzyć wszystkie wnioski i projekty uchwał do
niego wniesione

Każdą sprawę wnoszoną pod obrady W-Z powinien prezentować członek,
wnoszący sprawę.
4. WZ może podjąć
uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad.
5. WZ toczy się zgodnie
z porządkiem obrad, chyba, że WZ zdecyduje inaczej, ale zgodnie z regulaminem obrad. Nie może
też podjąć decyzji o przeprowadzeniu dyskusji nad
kilkoma punktami obrad
łącznie.
6. WZ może wybrać
inne komisje w miarę potrzeb, określając ich skład
i zakres działania, ale ich
kompetencje nie mogą
wchodzić w zakres działania organów spółdzielni.
Nie bez kozery przed
Walnym Zgromadzeniem
przedstawiono w “Naszych
Sprawach”
zadłużonych
spółdzielców. Chodziło o
odwrócenie uwagi od ważnych problemów, bezpośrednio związanych z WZ.
Podczas obrad nie wybrano jeszcze komisji skrutacyjnej, a już padło pytanie zatroskanej członkini
jednostki E, cytuję: „Panie
prezesie, co z tymi zadłużo-

nymi - wyrzucić ich?”. Czy
ta pani myśli, że ona za
nich te zadłużenie zapłaci?
Otóż nie!
Jak powiedział prezes J.
Chmielewski: „ilość mieszkań zadłużonych nie odbiega od danych z roku ubiegłego”. Ci zadłużeni członkowie zapłacą wszystko tzn. zadłużenie, odsetki, koszty spraw sądowych, czynności komornika, koszty administracyjne
itd., a w najgorszym wypadku stracą swoje mieszkania. Należało raczej zapytać: ile spółdzielnia zarobiła na zadłużonych z
tytułu odsetek, czynności administracyjnych i co
się z tymi pieniędzmi stało? Dlaczego jest tak dużo
pustych mieszkań, które
spółdzielcy muszą utrzymywać?
RN i Zarząd wszelkimi
sposobami
uniemożliwia
i zniechęca do aktywności
członków w ich spółdzielni. Czas to zmienić! Mamy
przewagę liczebną, wystarczy, że gremialnie przyjdziemy na kolejne Walne
Zgromadzenie i przegłosujemy co trzeba, w naszym
spółdzielców
interesie!
Danuta Michalczewska

ła spotkanie w urzędzie
z mieszkańcami budynku. Poinformowała ich, że
blok w którym zamieszkują miasto sprzeda firmie
Toyota, a mieszkańcom
budynku miasto zaoferuje inne mieszkania. Spisano nawet porozumienie
z najemcami lokali. Sprawa przekazania nowych
mieszkań miała trwać ok.
trzy miesiące, ale do dzisiaj nic się nie zmieniło. Z
tego, co się dowiedziałem,
budynek przy ulicy Sobieskiego 26 jest obiektem zabytkowym, a więc sprzedaż
lub rozbiórka może się odbyć tylko za zgodą konserwatora zabytków. Budynki „zabytki” są remontowane przy pomocy finansowej dotacji wojewódzkiego
konserwatora zabytków,
często z wykorzystaniem
dotacji UE.
Przesłałem pismo w tej
sprawie do Urzędu Miasta
i do ABK.
Dariusz Stępień
OD REDAKCJI:
List został skrócony,
prezentujemy tylko jego
fragmenty. W następnym
wydaniu postaramy się
zamieścić wyjaśnienia w
tej sprawie kompetentych
urzędników.
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Co, gdzie, kiedy

IMPREZY
W CZERWCU

KULTURA

Najsłynniejsza historia miłosna w Rumi

Romeo i Julia nocą

W dworku Pod Lipami można obejrzeć obrazy, namalowane przez młodych plastyków z MDK.

Fot. Wojciech Hintzke

Dwie wystawy

W Galerii „U Bibliotekarek” (Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Pomorska 11 w Rumi Janowie) można obejrzeć
wystawę tkaniny artystycznej Piotra Szczepańskiego,
poety i plastyka z Gdańska. Wystawa jest czynna w godzinach otwarcia biblioteki.
Natomiast w Miejskim Domu Kultury przy ul. Mickiewicza 19 trwa ekspozycja prac młodzieży z Sekcji Plastycznej MDK.

Najbardziej znaną historię miłosną i jednocześnie jeden z najczęściej wystawianych dramatów Williama Szekspira mogli niedawno obejrzeć mieszkańcy Rumi.
„Romeo i Julia” to poruszająca i tragiczna miłość

dwojga bardzo młodych ludzi, potomków dwóch potężnych, zwaśnionych i rywalizujących rodów włoskiej Werony. Ten właśnie dramat przedstawili w Rumi artyści Teatru
Nowego im. Witkacego w
Słupsku.

Na zaproszenie Domu
Kultury SM „Janowo”
spektakl wystawiono na
scenie plenerowej w janowskim parku przy ul.
Filtrowej o bardzo późnej porze. „Romeo i Julie” można było obejrzeć
w miniony piątek po go-

dzinie 22.00. Przedstawienie zapowiadano jako nocny spektakl, a mimo to na
widowni nie zabrakło małych dzieci. Na szczęście
wieczór był dość ciepły.
AK.
Fot. Wojciech Hintzke

Zabawa w parafii

W niedzielę 13 czerwca w godz. 13.30 -18.00 zaplanowano Festyn Parafialny z okazji odpustu Św. Antoniego.
Zabawa odbędzie się obok koscioła św. Antoniego i bł. Edmunda Bojanowskiego przy ul. A. Fredry w Białej Rzece.
W kolejną niedzielę 20 czerwca w godz. 14.00-20.00 odbędzie się Festyn „Św. Jana Bosko”, zorganizowany
jak co roku na boisku przy ul. Świętopełka (tym razem
już na nowym obiekcie „Orlik”). Organizatorem imprezy
jest SL Salos Rumia i Parafia Św. Krzyża, a także Oratorium Św. Michała Archanioła i Urząd Miasta Rumi.
Na obu parafialnych festynach przygotowano rozmaite atrakcje. Będzie można posłuchać muzyki, zatańczyć,
wziąć udział w konkursach sprawnościowych, a także lepiej poznać sąsiadów. Zabawa jest bowiem okazją do miłego spędzenia czasu w gronie rodziny i znajomych z sąsiedztwa, czyli do integracji mieszkańców dzielnicy.

Zatańczą
na stadionie

19 czerwca, przez całą niemal sobotę będzie można
obejrzeć rywalizację młodych tancerzy. Na stadionie MOSiR perzy ul. Mickiewicza., w godz. 9.00-18.00 odbędzie
się Turniej Tańca Szkoły „Szczepan”.

Koncert w parku

Orkiestra Dęta pod dyrekcją Tadeusza Gruczy
zagra w Parku Starowiejskim w niedzielę 27 czerwca o
godz. 16.00. Na koncert orkiestry, która w tych dniach
wybiera się na pielgrzymkę do Wilna, zaprasza Miejski
Domu Kultury w Rumi.

Gimnastyczki
w rumskiej hali

Wśród wielu atrakcji, które czekają nas w czerwcu,
znajdzie się także VIII Baltic Rhythmic Gymnastic Cup
czyli międzynarodowe zawody w gimnastyce artystycznej
w Hali MOSiR. Piszemy o nich więcej na str. 15.
Baj.

Ks. Popiełuszko wyniesiony na ołtarze
Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca
w Warszawie. Publicznym aktem kultu ks. Jerzego była
procesja z pl. Piłsudskiego do świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, gdzie złożone zostały relikwie ks. Popiełuszki. Dniem liturgicznym wspomnienia ks. Jerzego będzie 19 października, czyli dzień jego męczeńskiej śmierci.
Proces beatyfikacyjny i kult ks. Jerzego rozpoczął się
niedługo po jego śmierci, już 20 października 1984 roku a
w 1985 roku do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej
napłynęło 13940 próśb z 17 krajów o beatyfikację ks. Popiełuszki. Beatyfikacja połączona została z ustanowionym przez abp Kazimierza Nycza Dniem Dziękczynienia,
który obchodzony będzie w każdą I. niedzielę czerwca.
Obok zamieszczamy piękny wiersz, poświęcony księdzu Jerzemu, napisany przez znaną rumską poetkę.

Ksiądz Jerzy
On nie zginął
nie zamilkł
teraz wieże wszystkich kościołów
powtarzają Jego słowa
stały się siłą
dla zastraszonych
a wody polskich jezior
szepczą Jego imię
Stanisława „Stenia” Mazurek
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Młodzież poznaje historię regionu

Odważmy się
być wolnym

Dzieci z ESS potrafią myśleć twórczo

Rumianie najlepsi
Jako pierwsi do redakcji zadzwonili rodzice: - Dzieci z naszej szkoły, Ekologicznej Szkoły
Społecznej w Rumi zdobyły Mistrzostwo Świata w Odysei Umysłu! – usłyszeliśmy w słuchawce.
Okazało się, ze uczniowie z Rumi byli najlepsi na Finałach Światowych na Uniwersytecie Michigan w East Lansing w Stanach Zjednoczonych.
Przypomnijmy, że siedmioosobowa grupa dzieci ze
Szkoły Ekologicznej przez
wiele miesięcy pracowała
nad problemem długoterminowym i ćwiczyła zadania spontaniczne pod opieką dwóch trenerów: Marioli Jurkiewicz i jej córki
Moniki Jurkiewicz. Nasza drużyna zdobyła I miejsce w swojej grupie wiekowej na Finale Ogólnopol-

skim w Gdańsku, w których wzięło udział ponad
200 drużyn z całego kraju.
Tym samym przypadło im
w udziale zaszczytne wyróżnienie reprezentowania
regionu i kraju na Finałach
Światowych w Stanach
Zjednoczonych w dniach
25-30 maja 2010 roku. Tam
również drużyna z Rumi
triumfowała w swojej grupie wiekowej, w problemie

Z okazji 20 lat samorządu

Prezentacja Gimnazjum nr 1
Niedawno w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy
ul. Stoczniowców odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia samorządu lokalnego. Młodzież z II LO oraz dwóch
rumskich liceów przygotowała prezentacje multimedialne, związane z tą rocznicą. Jedna z nich zaprezentowali uczniowie Gimnazjum nr 1 w Rumi, a nie
jak napisaliśmy przed tygodniem – Gimnazjum nr 2.
Gimnazjalistów z „Jedynki”: przy ul. Rodziewiczówny i ich nauczycielkę Annę Król przepraszamy za
pomyłkę, tym, bardziej, że poświęcili na to dużo czasu i wysiłku. Uczniowie przedstawili zebranym m.in.
wszystkich radnych w Rumi, począwszy od I kadencji
w latach 1990-1994.			
AK
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II „Latanie jest w planie”.
Przypomnijmy, że Odyseja Umysłu to międzynarodowy konkurs twórczego
rozwiązywania problemów,
którego celem jest wprowadzenie dzieci i młodzieży w
świat kreatywnego myślenia, umiejętności dzielenia
się własnymi pomysłami,
współpracy w zespole i tolerowania zamierzeń innych.
Ponadto uczy wykorzysty-

wania problemów, wiary
oraz wytrwałości w realizacji własnych pomysłów.
Co najważniejsze, dostarcza dzieciom radości z kreatywnego myślenia i płynącego z niej poczucia własnej
wartości. Wagę konkursu
potwierdza współpraca Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz amerykańskiej NASA.
AK.

W lutym Muzeum Historii Polski w Warszawie ogłosiło IV Edycję Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ”Odważmy się być wolnymi”, który przeznaczony
był dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Uczniowie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1,
czyli I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi przystąpili również do tego projektu.
W placówce zebrał się trzyosobowy zespół uczniów, którym kierowała nauczyciel bibliotekarz i historyk, Grażyna Górak.
Głównym celem projektu było wzmocnienie identyfikacji młodzieży ze środowiskiem lokalnym oraz uświadomienie znaczenia jednostki w tworzeniu historii. Chciano
również, aby uczestnicy projektu ocalili od zapomnienia
osoby ważne dla historii, funkcjonujące tylko w pamięci
lokalnej, bądź ich rodzin.
W tej edycji projektu zadaniem uczestników było odnalezienie osób, które swoją działalnością w latach 1945
– 1989 przyczyniły się do demokratycznych zmian i zasłużyły się w dziele odbudowy pełnej niepodległości Polski.
Efektem poszukiwań miała być praca opisująca wybraną przez zespół postać, zawierająca informacje na temat
jej życia i działalności, przedstawiająca charakterystykę
oraz ocenę roli opisywanej postaci, zarówno w kształtowaniu rzeczywistości lokalnej, jak i jej wpływu na tzw. wielką historię.
Nasi uczniowie na bohatera swojej pracy wybrali postać pana Bogdana Blindowa. Był on zasłużonym animatorem kultury, kierownikiem kina „Świt” w Wejherowie, represjonowanym za działalność solidarnościową. Żył
w latach 1944-1997 i swoją aktywnością kulturalną i polityczną pozostawił niezapomniany ślad w historii naszej
małej ojczyzny.
Uczniowie dotarli do rozmaitych źródeł informacji
takich jak: relacje świadków, dokumenty, miejsca
działalności. W ramach realizacji projektu spotykali się
z rodziną wybranego bohatera, jego współpracownikami i
znajomymi. Zebrali wiele wspomnień na temat opisywanej
przez siebie postaci.

Inne nazwisko
W artykule „Konkurs Biblijny w Rumi” w poprzednim wydaniu gazety błędnie napisaliśmy nazwisko jednego z laureatów konkursu Rejonowego. Powinno ono
brzmieć Tomasz Dranicki.
Za błąd przepraszamy.
REKLAMA

Od prawej: Dagmara Blindow - córka bohatera, wicedyrektor szkoły mgr Ewa Grzymkowska, Urszula Blindow - żona pana Bogdana, mgr Grażyna Górak – kierownik projektu oraz uczniowie Magdalena Zamojska, Monika Paszke, Patrycjusz Trocki.

edukacja i kultura
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Dzień Polskiej Niezapominajki

Nasza klasa
na niebiesko
Myotis – to drobny, błękitny kwiatek powszechnie występujący w Polsce, łatwo rozpoznawalny.
Niezapominajka, bo o niej
mowa, od ośmiu lat ma
swoje święto 15 maja. Pomysłodawcą tego dnia był
redaktor Andrzej Zalewski z Eko–Radia.
Z każdym rokiem niezapominajkowe zyskuje coraz więcej zwolenników, ponieważ
każdy nowy pomysł na świętowanie jest dobry.
Dzień Polskiej Niezapominajki to okazja, aby dać dowód sympatii bliskim, podarować bukiecik kwiatów. To
także przyczynek do tego,
by zachować od zapomnienia
ważne dla nas chwile, osoby, miejsca. I, co istotne dla
uczniów Gimnazjum nr 2 promujących zdrowy styl życia,
przypomnieć o ochronie przyrody i promować jej wyjątkowe walory.

W jaki sposób gimnazjaliści świętowali Dzień Polskiej
Niezapominajki? Pisali wiersze o tym niepozornym kwiatku - najciekawsze zostały zamieszczone w szkolnej gazetce. W przeddzień święta, które
przypadało w sobotę, uczniowie ubrali się na niebiesko.
Najwięcej ,,błękitnych” było w
REKLAMA
klasie III a (na zdjęciu obok).
REKLAMA
Uczniowie namówili swoją wychowawczynię panią Małgorzatę Ratajczak, by przyłączyła się do zabawy. Ta klasa
zajęła I miejsce w konkursie
niezapominajkowym.
Dzięki uczniom klasy II b
poznali ideę tego dnia. Przedstawiciele klas sadzili niezapominajki na szkolnych klombach. W szkole i wokół niej zrobiło się niebiańsko błękitnie.
Dawniej bowiem sądzono, że
skoro niezapominajki odzwierciedlają barwę nieba, to muszą
być z nim połączone.
Dorota Kuchta

0357616/05

REKLAMA

CHWASZCZYNO
ul. Gdyńska 68
Tel. (058) 520 94 10

RUMIA
ul. Sobieskiego 28
Tel. (058) 679 49 99
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Przez jeden dzień były posłankami

Gimnazjalistki w Sejmie
Klaudia Klebba, Hanna Hawańczak i Kinga Kałowy, uczennice Gimnazjum
nr 2 w Rumi zostały posłankami na Sejm! Wprawdzie tylko na jeden dzień – 1
czerwca br., ale rumianki zasiadały w prawdziwych ławach sejmowych przy
ul. Wiejskiej w Warszawie, gdzie pojechały ze swoją nauczycielką, Beatą Kędzierską.
Młodzieżowe
obrady Sejmu zorganizowało
po raz kolejny Centrum
Edukacji
Obywatelskiej w Warszawie, zachęcając uczniów najpierw
do przygotowania debaty
w szkole.

Dwa tysiące
chętnych

Ponieważ w Sejmie jest
tylko 460 miejsc, a kandydatów na posłów było ponad 2 tysiące, dokonano
wyboru. Tym większym
sukcesem, że wśród młodych posłów znalazły się
gimnazjalistki z Rumi,
które przeprowadziły debatę na temat innowacji
w samorządzie uczniowskim.

Podjęli uchwałę

Efektem pracy młodzieżowych posłanek i posłów była Uchwała, do-

tycząca zaleceń w sprawie rozwoju i umocnienia
samorządności uczniowskiej, przygotowana wcześniej w komisjach. Dokument, zawierający wiele konkretnych wskazówek może być przełomem
w historii samorządności
uczniowskiej w Polsce.

Ciekawe
doświadczenie

Obrady przedłużyły się
do czterech godzin, ale
na sali mało kto był znużony - wszyscy mieli poczucie, że uczestniczą w
ważnym,
przełomowym
dla polskich samorządów
uczniowskich
wydarzeniu.
- Wizyta w Sejmie zrobiła na mnie duże wrażenie – mówi Klauda Klebba. – To było ciekawe doświadczenie. Siedzieliśmy
w sejmowych ławach, na

miejscach posłów i ministrów. Ja siedziałam na
miejscu minister zdrowia
Ewy Kopacz. Na korytarzach spotykaliśmy znanych parlamentarzystów,
niektórzy byli z nami na
sali. Widzieliśmy m.in.
kandydatów na prezydenta – pana Napieralskiego i
Komorowskiego.

Przytulna sala

- Mnie trochę zaskoczyła sala sejmowa, która w telewizji wydaje się
ogromna, a w rzeczywistości jest mniejsza i przytulna – twierdzi Hanna Hawańczak. – Duży i okazały jest natomiast cały budynek Sejmu. Zobaczyłyśmy m.in. to, czego w telewizji nie widać, na przykład sejmowe restauracje,
obie bardzo ładne. Same
obrady były ciekawe, tym
bardziej, że dyskusja była

bardzo ożywiona. Niektórzy narzekali na organizację naszych obrad, na
przykład na zbyt późne dostarczenie nam projektu
uchwały. Inni się z tym nie
zgadzali. Moim zdaniem
rzeczywiście nie brakowało organizacyjnych mankamentów.

Warto było
pojechać

- Ja też uważam, że nie
było z tym najlepiej, brakowało nam czasu, a obrady
na początku były nudne.
Mimo to warto było wziąć
udział w tym spotkaniu,
zobaczyć Sejm od środka,
a nawet posłuchać, jak dyskutuje młodzież z całej Polski – dodaje Kinga Kałowy. - Dobrze się stało, ze
miałyśmy okazję uczestniczyć w tej debacie.
Barbara Jackowiak

Gimnazjalistki z Rumi w siedzibie Sejmu RP.

Opieka przedszkolna „Delfinek”

Nauka, zabawa, opieka
Kiedy to było? Lata
minęły od beztroskiego
hasania po podwórku,
zabaw w piaskownicy, od
pobytu w przedszkolu.
Wspominam ten pobyt
nienajgorzej, aczkolwiek
pamiętam też upiorne
leżakowanie i brak czasu
pań
nauczycielek
dla
poszczególnych
dzieci.
Teraz sam jestem ojcem.
Przeglądam oferty różnych
przedszkoli, porównując je
według kryteriów, które
dla mnie są najważniejsze.
Dzisiaj
przeglądam
ofertę opieki przedszkolnej
„Delfinek”
przy
ul.
Świętojańskiej w Rumi i
przyznam szczerze - jestem
pod dużym wrażeniem.

Informatyka
w przedszkolu?

Nieskończona „cierpliwość” to jedna z podstawowych zalet komputera - elektronicznego wychowawcy. Podczas na-
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uki dziecko może ciągle
powtarzać tę samą czynność, a komputer nigdy
się nie znudzi, nie będzie
popędzał ani krzyczał.
Dostosuje się on do indywidualnej wydajności, co
oszczędzi dziecku poczucia ośmieszenia, zakłopotania, krytyki ze strony
nauczycieli i kpin ze strony kolegów. Tylko „uczący” będzie wiedział, jakie
błędy popełniło i z nikim
nie będzie go porównywał.
Dzieci mają silne poczucie własnej wartości.
Komputer pozwala być im
twórczym, coś konstruować, np. silnik z części
lub zamek z kamieni, a
ponadto pozwala wystawić na próby obciążenia
zbudowany most...
Czy dzisiaj tak naprawdę można swobodnie i nowocześnie żyć bez
umiejętności obsługi komputera? Wydaje się to
trudne, jeśli nie niemożliwe.

Nauka
w przedszkolu?

Już Rousseau postulował
program „uczyć bawiąc”. W
„Delfinku” jak widzę oferta jest bardzo szeroka - gry
i zabawy ruchowe, arteterapia, muzykoterapia i biblioterapia, zabawy z filozofią - bardzo ciekawa w moim
przekonaniu propozycja; jak
ja bym chciał się tak pobawić jak byłem mały...
Jak widzę, umysł dziecka rozwija się w „Delfinku”
harmonijnie poprzez mnogość „gimnastyki umysłowej”, naukę gry w szachy i
warcaby. Jest także język
angielski, jakże ważny w
nowoczesnym świecie, tańce
i realizacja podstawy programowej MEN.
Jeśli to wszystko jest realizowane ZA TĘ CENĘ,
którą oglądam na stronie
internetowej to wydaje się
zbyt piękne, by było prawdziwe... Sprawdzam. A jednak!

Weekend
w przedszkolu

Zawsze jest problem z wakacjami, niektóre przedszkola zamykane są na dwa miesiące, niektóre na miesiąc i
jak tu zaplanować urlop. A
„Delfinek” jest czynny okrągły rok!
Możliwy jest tam pobyt
dziecka całą dobę. Co prawda nie mam pojęcia, czy skorzystam z tej oferty, ale gdybym musiał wyjechać na
konferencję, a żona (jest lekarzem) miała akurat nocny dyżur... Inna opcja: wyjeżdżam z żoną na wesele
na drugi koniec Polski. Owszem można dwulatka zabrać ze sobą, ale zmęczy się
okrutnie i zamiast dobrej zabawy wyjazd może zmienić
się w koszmar. Tymczasem
w „Delfinku” dziecko może
zostać na kilka dni nawet w
weekendy! To ciekawa propozycja do wykorzystania w
awaryjnych sytuacjach.
Tekst sponsorowany

Opieka przedszkolna „Delfinek” – Rumia,
ul. Świetojańska 22, Tel.: 505-58-17-18, 501-50-50-54
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Piłka nożna. Orkan - Chojniczanka 2:0

Lider tabeli poległ w Rumi!
Po bardzo dobrej grze całego zespołu i
dwóch trafieniach niezawodnego Rafała
Siemaszko Orkan Rumia SSA zwyciężył
2:0 Chojniczankę Chojnice.
Dla rumian zwycięstwo to ma znaczenie
głównie prestiżowe, z kolei dla chojniczan
oznacza, że świętowanie awansu do II ligi
muszą przełożyć przynajmniej o tydzień.
Przebieg meczu najlepiej
oddają słowa trenera gości, który przyznał, że Orkan zwyciężył w pełni zasłużenie. Początek spotkania to minimalna przewaga
Chojniczanki, która dłużej
utrzymywała się przy piłce.
Wraz z upływem czasu inicjatywę przejmowali podopieczni Grzegorza Nicińskiego. W 13 minucie bramkę zdobył Rafał Siemaszko,
ale sędzia odgwizdał spalonego. Poza najlepszym
strzelcem III ligi, aktywni
w akcjach ofensywnych byli
m.in. Roland Kazubowski

i Michał Smarzyński. Goście też mieli swoje sytuacje w tej części spotkania.
Rumian ratował jednak dobrze dysponowany Adam
Duda oraz Michał Skwiercz
wybijając piłkę z linii bramkowej.
W 30 minucie to gospodarze cieszyli się z prowadzenia. Składną akcję lewą
stroną boiska przeprowadzoną szybkimi podaniami, efektownym strzałem
z pola karnego wykończył
Rafał Siemaszko. Ten sam
zawodnik, tuż przed przerwą zdobył drugą bramkę

12-13 czerwca

Gimnastyka
artystyczna
w MOSiR
VIII Baltic Rhythmic
Gymnastic Cup 2010 odbędzie się w Rumi, w najbliższą sobotę i niedzielę.
Międzynarodowy turniej w
gimnastyce
artystycznej,
rozegrany będzie w hali
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. MOSiR jest
również współorganizatorem imprezy, przygotowanej przez Stowarzyszenie
Gimnastyki Artystycznej
Gdynia.
Wstęp
jest
dla
wszystkich bezpłatny, tym
bardziej warto obejrzeć ten
pokaz umiejętności oraz
wdzięku.

Oto program
zawodów:
12 czerwca
meczu, a swoją 25 w rozgrywkach. Po rzucie rożnym i zamieszaniu w polu
karnym zachował najwięcej przytomności i z bliska
pokonał bramkarza Chojniczanki.
Po zmianie stron bliscy
podwyższenie wyniku byli
Kazubowski i Marcus Da
Silva. Im bliżej końca meczu, tym goście bardziej starali się zdobyć kontaktową
bramkę. Skutecznie i szczęśliwie ich strzały bronił jednak Duda, wyręczany także przez obrońców. Mimo
okazji z obu stron wynik nie
uległ już zmianie, ale mecz,
stojący na wysokim poziomie mógł się podobać kibi-

com obu drużyn.
Z 51 pkt. na koncie rumianie zajmują 3. lokatę
w tabeli. Orkan, tuż przed
zamknięciem tego numeru Gazety – w środę rozegrał wyjazdowe spotkanie
w 1/8 regionalnego Pucharu
Polski z Pomorzęm Potęgowo (IV liga). W przypadku
zwycięstwa ćwierćfinałowy
mecz tych rozgrywek odbędzie się w Rumi. Natomiast
do zakończenia zmagań ligowych rumianie mają do
rozegrania dwa pojedynki na boiskach rywali. 12
czerwca z Piastem Choszczno, a 19.06 z Astrą Ustronie
Morskie.
Tomasz Miks

Orkan Rumia SSA
– MKS Chojniczanka
Chojnice
2:0 (2:0)
1:0 – Siemaszko 30’
2:0 – Siemaszki 45’
Orkan: Duda – Fera,
Manuszewski,
Skwiercz,
Prinz – Da Silva,
Bodzak,
Stępień (34’ Laskowski)
Smarzyński – Kazubowski,
Siemaszko

Po meczu powiedzieli:
Sławomir Suchomski, trener Chojniczanki – Przyjechaliśmy
tutaj optymistycznie nastawieni powalczyć o zwycięstwo. Zespół
Orkana postawił nam bardzo wysokie warunki. Podeszliśmy
troszeczkę bez wiary. Nie byliśmy dziś dobrze dysponowani.
Przegraliśmy jednak zasłużenie, bo dopiero w drugiej połowie
mieliśmy sytuacje, ale trzeba je jeszcze wykorzystać. Gratulację
dla trenera Orkana.
Grzegorz Niciński, trener Orkana – Zacznę od gratulacji dla
trenera gości, bo nie wierzę by wydarzyło się coś co pozbawi ich
awansu. Stworzyliśmy dobre widowisko. Sytuacje były z obu stron.
Gdybyśmy z taką determinacją, charyzmą i zaangażowaniem grali
wcześniej pewne dziś bylibyśmy w lepszych humorach i mogli
skuteczniej walczyć z Chojniczanką o awans. Przed nami dwie
kolejki ligowe i Puchar Polski, na który się nastawiamy. Dziś cały
zespół zagrał na dobrym poziomie. Gramy dalej.

Na trybunach stadionu MOSiR w Rumi w ostatnią niedzielę zasiadło wielu kibiców Orkana.

Rafał Siemaszko, strzelec dwóch bramek dla Orkana –
Chojniczanka pokazała, że jako zespół są dobrze zorganizowani.
My walczyliśmy całym zespołem i bramek mogło być więcej.

godz. 10.00
- konkurencje
indywidualne
godz. 16.00 – uroczyste
otwarcie zawodów
godz. 16.10
– konkurencje
indywidualne i
zespołowe
godz. 20.45
– dekoracja seniorek
w wieloboju

13 czerwca

godz. 9.30
- konkurencje
indywidualne
godz. 11.55
–dekoracja juniorek
w wieloboju
godz. 12.15 – finały
godz. 15.00
– dekoracja finalistek i
zakończenie zawodów.
REKLAMA

Tani-Fotograf.pl

Fotografia
okazjonalna:
zdjęcia ślubne,
weselne, urodziny,
chrzciny, przyjęcia,
bankiety...

Fotografia
reklamowa:
zdjęcia przedmiotów,
paczek, towarów, maszyn,
sukien, fryzur, paznokci, itp.

502 178 344
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IMPREZY

Na rowerze
Do Beki

12 czerwca o godz. 10.00
spod Miejskiego Domu
Kultury przy ul. Mickiewicza 19 wyruszy wycieczka rowerowa na trasie:
Rumia - Kazimierz - Redoujście - Beka - Mrzezino - Rumia. Każdy chętny może wziąć udział w
tej ciekawej wyprawie nad
Zatokę Pucką.

Na Kolibki

19 czerwca można wybrać się na wycieczkę rowerową na trasie: Rumia - Witomino – Kolibki - Dębogórze – Rumia. Zbiórka o
godz. 9.30 na parkingu przy
Szkole Podstawowej nr 9 w
Janowie. Na wycieczkę zaprasza Klub Turystyki Rowerowej „Sama Rama” przy
DK SM Janowo

Do Piekiełka

26 czerwca o godz. 10.00
odbędzie się wycieczka rowerowa na trasie: Rumia Łężyce - Koleczkowo - Marchowo - Piekiełko - Stara
Piła – Rumia. Zbiórka przy
Miejskim Domu Kultury,
ul. Mickiewicza 19.

Piknik
w kręgu
Wioska indiańska, konie,
tańce i uczta – to główne
atrakcje pikniku rodzinnego,
który odbył się 29 maja na
stadninie koni w Dębogórzu
Wybudowanie koło Rumi.
Wzięły w nim udział
dzieci z Niepublicznego
Przedszkola „Rezydencja
Malucha” w Rumi wraz ze
swoimi rodzinami, w sumie
ok. 120 osób.
Przedszkolaki przebrane
za Indian, zostały wprowadzone do wioski indiańskiej,
gdzie siedząc w kręgu, wysłuchały ciekawych historii ,
a potem uczestniczyły w inscenizacji oraz w wielkiej
uczcie.
Z okazji niedawnego Dnia
Matki i Ojca dzieci zaprezentowały rodzicom specjalny
program i obdarowały swoimi zdjęciami a rodzice z okazji Dnia Dziecka poczęstowali swoje pociechy lizakami.
Pełna emocji impreza była
świetną okazją do integracji
przedszkolnej rodziny.
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Ogłoszenia
drobne

Doraźna opieka nad
osobą starszą, kilka-kilkanaście godzin tygodniowo. Dowiozę również do
lekarza na rehabilitację.
Kontakt pod nr tel: 693370-301.
***
Sprzedam mieszkanie 47,6 m2, IV piętro, w
Rumi Janowie lub zamienię na mieszkanie do 36
m2. Tel.: 58 671-80-06.
***
Zaopiekuję
się
starszą
osobą
lub
dzieckiem na terenie
Rumi kontakt po nr tel.:
662-006-579.
Indywidualne
(nie
dotyczy firm i zakładów
usługowych) ogłoszenia
drobne
w
„Gazecie
Rumskiej” są bezpłatne.
Można je przekazać
telefonicznie. Wystarczy
zadwonić
pod
nr
tel. 58 710-96-11 od
poniedziałku do piątku
w godz. 10.00-16.00.

REKLAMA

REKLAMUJ
SIÊ W

GAZECIE
RUMSKIEJ
Szczegó³owe
informacje:
www.gazetarumska.pl
Kontakt:
58 710-96-11,
604-105-332

redakcja@gazetarumska.pl
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