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Burza wokół budowy

Trwa wielki post, odbywają się nabożeństwa
drogi krzyżowej i gorzkie
żale. Przed nami jeszcze
Wielki Tydzień z bogatą
liturgią Triduum Paschalnego i oczekiwanie na
Zmartwychwstanie Chrystusa - najważniejsze
święto katolickie.
Ponieważ nie spotkamy
się z Czytelnikami przed
Wielkanocą, już teraz
w imieniu wydawcy i redakcji

życzymy Państwu
radosnych, pięknych
i słonecznych
Świąt Wielkanocnych
XVIII-wieczny Zajazd
Sobieskiego, stojący niegdyś w Rumi, przy głównym szlaku z Gdańska
do Berlina, został odtworzony. Szkoda tylko, że
nie w Rumi.
Po prawie 40 latach od
rozbiórki, miłośnicy historii mogą oglądać ten wspaniały obiekt w skansenie
kaszubskim we Wdzydzach
Kiszewskich.
Tamtejsze
Muzeum
Kaszubski
Park
Etnograficzny
im.
Teodory
i
Izydora
Gulgowskich
po wielu latach starań o
odpowiednie fundusze, w
ubiegłym roku zrealizowało plany odbudowy karczmy. Wkrótce będzie w niej
funkcjonowała restauracja i
hotelik.

DZIŚ W NUMERZE
ROZBUDOWA
„SZÓSTKI”

Rozpoczęła się budowa drogi z Rumi do Redy. W rejonie wiaduktu przy ul.
Sobieskiego, a także na Towarowej i Cegielnianej pracują już ekipy firmy SKANSKA, a tymczasem niezadowoleni z projektu mieszkańcy Zagórza i Białej Rzestr. 13
ki domagają się zmian. Kilkaset osób uczestniczyło w spotkaniach dotyczących
rozpoczętej inwestycji i podpisywało się pod listą postulatów.

Burmistrz nie
wyraża zgody

„Mając na uwadze konieczność
zabezpieczenia
interesów gminy” Burmistrz Miasta Rumi nie
wyraziła zgody na proponowane przez prokuraturę wytoczenie powództwa
przeciw nabywcy działek
gminnych przy ul. Sobieskiego, odsprzedanych potem z zyskiem firmie Neste.
Chodzi o głośną sprawę
bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości w Rumi
w październiku 2005 roku.
W lutym br. Prokurator
Okręgowy w Gdańsku sugerował, że nabywca trzech
działek powinien zwrócić
gminie ponad 300 tys. zł.
Sprawa nie została jeszcze zakończona.
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Mieszkańcy chcą, aby nowa trasa umożliwiała
swobodny wyjazd z dzielnicy oraz bezpieczeństwo
wszystkim użytkownikom drogi. Są przekonani, że
bez wprowadzenia korekt w projekcie drogi, ulice
Cegielniana i Towarowa będą zakorkowane.
Już teraz trudno jest w godzinach szczytu wyjechać z Towarowej na drogę krajową nr 6 (Sobie-

skiego). Jak skomplikowany będzie to manewr w
przyszłości, mieszkańcy Zagórza pokazali 23 marca,
kiedy rankiem kilkadziesiąt samochodów usiłowało
włączyć się do ruchu na „szóstce”.
Spowodowało to poważny zator w ruchu, wymagający interwencji policji.

Szkoła Podstawowa
nr 6 w Rumi będzie
większa i wygodniejsza dzięki rozpoczętej w tym roku rozbudowie i modernizacji.
Termin zakończenia
inwestycji wyznaczono na 31 grudnia br.
str. 7

WIOSNA
NA BOISKU
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Piłkarze Orkana Rumia rozpoczęli wiosenną rundę rozgrywek
ligowych.
Pierwszy mecz w
Rumi – derby z wejherowskim Gryfem
zakończył się niewielką porażką Orkana.
str. 16

AKTUALNOŚCI

Obradowali
rumscy radni
Plany zagospodarowania przestrzennego miasta były głównym tematem sesji Rady Miejskiej,
która odbyła się 31 marca.
O istniejących oraz projektowanych
miejscowych
planach zagospodarowania
mówiła Dorota Ławrynowicz, kierownik referatu w
Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta.
Radny
Samorządności,
Kazimierz Klawiter wyraził niezadowolenie, ponieważ
oczekiwał – zgodnie z zapowiedzią w porządku obrad
– wystąpienia na ten temat
burmistrz Elżbiety Rogala-Kończak.
- Wobec przedstawionej
nam suchej informacji dyskusja na tak ważny temat
nie miała już sensu – stwierdził Kazimierz Klawiter.
W dalszej części obrad
radni zajmowali się m.in.
uchwaleniem miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru
w rejonie ul. Ceynowy oraz
podjęli uchwałę w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność gminy.
Niejednogłośnie,
przy
sprzeciwie części radnych

(PiS oraz Samorządności)
zdecydowano o zwiększeniu
liczby punktów sprzedaży
alkoholu, czyli koncesji na
sprzedaż trunków w Rumi (z
wyjątkiem piwa). Obowiązująca do tej pory uchwała
uchwała, dopuszczała 87
punktów sprzedaży alkoholu, podzielonych na małe
i duże (powyżej 150 m kw.
powierzchni). Na ostatniej
sesji zdecydowano że, takich
punktów może być 150. Nie
obowiązuje przy tym podział
na kategorie metrażowe.
Radny Kazimierz Klawiter, przewodniczący Klubu
„Samorządność” przeczytał
na sesji oświadczenie, dotyczące budowy drogi z Rumi
do Redy oraz rozmów burmistrza z mieszkańcami, sprzeciwiającymi się projektowi
inwestycji w takim kształcie.
K. Klawiter ostro skrytykował zarówno projekt, który
jego zdaniem jest korzystny
dla Redy i niekorzystny dla
Rumi, jak i montaż finansowy tego przedsięwzięcia.
- Moim zdaniem doszło
do poważnego zaniedbania
burmistrza w sprawie pilnowania interesów naszego
miasta – stwierdził radny.
AK.

NZOZ nr 1 rozwija się
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Nowa przychodnia i inne plany
Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 1 w
Rumi otworzył swoją filię w Wejherowie. W nowej
przychodni rumskiego ośrodka, w której na początek pacjent ów przyjmuje dwoje lekarzy rodzinnych,
będą mogli się leczyć wejherowianie i mieszkańcy
okolicznych wsi. W przyszłości znajdą tam również
całodobową pomoc stomatologiczną.
Odnowiony i zmodernizowany budynek dawnej
przychodni kolejowej przy
ul. 10 Lutego 13 w Wejherowie (obok Dworca PKP)
po wielu latach odzyskał
dawną funkcję. Uroczyste
otwarcie i poświęcenie placówki odbyło się w pierwszy dzień wiosny, 21 marca
br. przy pięknej słonecznej
pogodzie. A że do stolicy
powiatu przyjechało w ten
piękny słoneczny dzień
wielu gości z Rumi, dyrektor ds. zdrowotnych NZOZ
nr 1 Grzegorz Lipski, żartował że: „Rumia czyni dziś
wiosnę w Wejherowie…”.
O planach inwestycyjnych i medycznych NZOZ nr
1 poinformował gości dyrektor Grzegorz Szalewski.
- Chcemy uruchomić w
tym miejscu chirurgię i całodobową stomatologię – po-

Jedna osoba nie żyje, kilka trafiło do szpitala

wiedział podczas uroczystości.
– Planujemy rozbudowę tego
obiektu, a także uruchomienie w przyszłości placówek
medycznych w Gdyni i Pucku.
Były starosta wejherowski i obecny radny Rady
Powiatu Wejherowskiego,
mówił też o swoich związkach z Wejherowem, m.in.
rodzinnych.
Przypomniał,
że jego teściowa, doktor Badowska była stomatologiem
w dawnej przychodni kolejowej sąsiadującej z wejherowskim dworcem, a teść pracował w wejherowskim zespole
adwokackim. Ojciec, Bronisław Szalewski, obecny na
wspomnianej uroczystości,
był natomiast długoletnim
dyrektorem urzędu pocztowego w Wejherowie.
Ks. kanonik Marcin
Detlaff, proboszcz parafii
św. Leona w Wejherowie

Pogryzienia

Grzegorz Szalewski odbiera gratulacje od poseł Krystyny Kłosin z Rumi.

poświęcił nową przychodnię, w której holu uroczyście zawieszono krzyż.
Wśród wielu gości nie
tylko z Rumi i Wejherowa, znalazła się poseł
Krystyna Kłosin (była
zastępca dyrektora gdańskiego oddziału NFZ), poseł i wiceminister rolnictwa, Kazimierz Plocke,
członek Zarządu Powiatu
Wejherowskiego Gabrie-

la Lisius, wiceprezydent
Wejherowa – Bogdan Tokłowicz, a także rodzina
i przyjaciele – lekarze, samorządowcy oraz przedstawiciele wielu środowisk
społeczno-gospodarczych.
Grzegorz Szalewski szczególnie serdecznie przywitał
na uroczystości dawne pracownice kolejowego ośrodka, które nie kryły wzruszenia. 		
AK.

KRONIKA POLICYJNA

Tragedia i ostrzeżenie Psy bez Zderzenie dwóch aut

W nocy z 21 na 22 marca w Rumi doszło do tragedii, której
winowajcą był prawdopodobnie ulatniający się tlenek węgla
. W wielorodzinnym domu przy ul. Żwirki i Wigury zatruciu
uległo sześć osób. Niestety, 43-letniego mężczyzny nie udało
się uratować. Trwa śledztwo prokuratora w tej sprawie.
Strażacy i ekipa ratownicza karetki pogotowia,
wezwani po północy na
miejsce zdarzenia, zastali w jednym z mieszkań
cztery osoby, które uległy
zatruciu. Ponieważ jeden z
lokatorów wywietrzył pomieszczenie, nie zagrażało
im niebezpieczeństwo.
Po przeszukaniu innych
pomieszczeń w tym domu,
strażacy znaleźli jeszcze zatrutą kobietę oraz leżącego
w łazience mężczyznę, który nie dawał znaku życia.
Okazało się, że już nie żył.
Spośród ośmiu osób,
przebywających w budynku, tylko dwie nie uległy
zatruciu. Stężenie tlenku
węgla w pomieszczeniach
wahało się od 3-5 ppm aż
do 300 ppm.
Wiadomość o śmierci
mężczyzny oraz o pięciu
poszkodowanych, odwiezio-
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nych do szpitala z pewnością wstrząsnęła wieloma
mieszkańcami miasta. Po
pierwsze dlatego, że zginął
człowiek – znany, lubiany,
aktywny; po drugie dlatego, że wielu z nas korzysta
z urządzeń gazowych. Ta

tragedia jest dla nas kolejnym ostrzeżeniem. Pokazuje, jak bardzo ważna jest
ostrożność,
sprawdzenie
stanu urządzeń i instalacji
oraz przestrzeganie zasad
bezpiecznego z nich korzystania.
AK.

Mieszkańca Rumi, który zginął tragicznie we własnym
domu, żegnała rodzina oraz liczni przyjaciele i znajomi.

nadzoru

2 kwietnia dyżurny
Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o pogryzieniu dziecka przez wałęsającego się psa.
Do zdarzenia doszło na
ul. Reja. Ukarano właściciela
zwierzęcia i nakazano udać
się do lekarza weterynarii na
badania i obserwację.
Niestety, do dwóch takich wypadków doszło również w marcu. 24 marca
wieczorem psy zaatakowały
przechodniów (w tym dziecko) na ul. Chodkiewicza
oraz na ul. Sienkiewicza.
W jednym przypadku
strażnicy miejscy ustalili
właściciela czworonoga (został on natychmiast skierowany z psem na badania
weterynaryjne), w drugim
przypadku pies biegał luzem
bez opiekuna i po pogryzieniu uciekł. Dlatego dziecko
czeka bolesne leczenie.
Apelujemy do właścicieli
psów o pilnowanie swoich
czworonogów, jak widać czasem niebezpiecznych.
baj.

W poprzedni piątek, 1 kwietnia przed godziną
22.00 na ul. Dąbrowskiego w Rumi doszło do wypadku drogowego.
Ze wstępnych policyjnych informacji wynika, że
51-letnia kobieta, kierująca fiatem jechała ulicą Dąbrowskiego w kierunku drogi K6 i wjechała na skrzyżowanie z ul. Starowiejską prawdopodobnie na czerwonym świetle.
W wyniku tego doszło do zderzenia z fiatem uno, prowadzonym przez 24-letnią kobietę. Jechała ona ulicą
Starowiejską w kierunku ul. Abrahama.
Kierująca uno z obrażeniami ciała została przetransportowana do wejherowskiego szpitala.

Kradli paliwo
Pod koniec marca br. rumscy kryminalni zatrzymali trzech sprawców kradzieży paliwa ze
stacji paliw w Rumi oraz Redzie.
Policjanci z rumskiego komisariatu pracując nad
zgłoszonymi kradzieżami paliwa z jednej z lokalnych
stacji paliw ustalili oraz zatrzymali trzech sprawców
kradzieży. Okazali się nimi trzej mieszkańcy jednej z
mniejszych miejscowości gminy Wejherowo.
Podczas jednej z kradzieży sprawcy ukradli 100
litrów paliwa. 18, 20 i 21-latek zostali przesłuchani oraz usłyszeli zarzuty za popełnione 2 przestępstwa i 2 wykroczenia kradzieży paliwa z miejscowości Rumi oraz Redy w lutym 2011 roku.
Sprawcy niebawem odpowiedzą przed sądem. Za popełnione kradzieże grozi im kara pozbawienia wolności
nawet do 5 lat.

TEMAT MIESIĄCA
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W dwóch spotkaniach w sali liceum uczestniczyło kilkuset mieszkańców Zagórza i Białej Rzeki.

Robert Ławrukajtis, jeden z mieszkańców, wskazywał
na mankamenty projektu, wyświetlanego na ekranie.

Burza wokół rozpoczętej budowy
Budowa drogi z Rumi do Redy, mająca ułatwić mieszkańcom obu miast jazdę tą ulicą nie tylko zjechać z
trasy do ul. Towarodo Wejherowa i Gdyni oraz odciążyć nadmierny ruch samochodowy na drodze głównej
wej, ale również wjechać na
krajowej nr 6, wzbudza coraz więcej emocji. W marcu do burzliwej dyskusji drogę krajową w kierunku
mieszkańców Zagórza i Białej Rzeki, protestujących przeciw inwestycji w ta- Redy i centrum Rumi.
kim kształcie. Mieszkańcy spotykali się tłumnie w auli rumskiego liceum - naj- POTRZEBNY TUNEL
pod wiadukpierw sami, a potem z udziałem władz miasta i powiatu. Podpisywali się też pod temWprawdzie
jest zbyt mało miejsca
listą postulatów, przekazaną burmistrz Elżbiecie Rogala-Kończak.
na dwa pasy jezdni, ale
O tej sprawie pisaliśmy
w lutym br., po tym, jak
niezadowoleni mieszkańcy ul. Towarowej i kilku
sąsiednich pojawili się na
posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w
Rumi. Apelowali do władz
miasta o korekty w projekcie, którego realizacja
doprowadzi ich zdaniem do
ustawicznych korków.
Kierowców czekają spore utrudnienia, natomiast
pieszym grozi poważne
niebezpieczeństwo. Miesz-

kańcy obawiają się zwłaszcza o dzieci.
Inwestycja
rozpoczęła
się jesienią ub. roku na terenie Redy, a niedawno ekipy firmy Skanska pojawiły
się w Rumi.

JAK WYJECHAĆ
Z DZIELNICY?

Po zbudowaniu nowej
trasy, alternatywnej dla ruchliwej „szóstki” przewiduje się, że ulicami Towarową
i Cegielnianą będzie przejeżdżać do 15 tys. samocho-

dów dziennie. Wszystkie
jadące w stronę Gdyni pojazdy (zarówno nadjeżdżające z Redy i Wejherowa,
jak wyruszające z posesji
rumian), będą musiały
włączyć się do ruchu na ul.
Sobieskiego, korzystając z
dotychczasowego wjazdu.
- Już teraz rano lub w
godzinach szczytu trudno
nam wjechać na „szóstkę”,
a co będzie przy zwiększonym ruchu? – pytają mieszkańcy i dodają, że korki są
nieuniknione.

Mieszkańcy chętnie podpisywali się pod listą postulatów, które przekazano burmistrzowi Rumi.

Wskazują też na brak
możliwości zawracania i
jechania w stronę centrum
miasta.
- Zawracanie na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i
Sabata jest zabronione, a
parking pod urzędem zwykle
zastawiony samochodami, co
utrudnia manewr – tłumaczyła Beata Ławrukajtis,
przedstawicielka mieszkańców. - Dlatego postulujemy
budowę drugiego pasa jezdni, biegnącej pod wiaduktem. Tak, aby można było

mieszkańcy wyliczyli, że
wystarczy przesunąć mur
oporowy lub wprowadzić
na tym odcinku ruch wahadłowy. Podczas spotkania
podkreślano, że lepiej już
dziś wydać dodatkowe pieniądze i przeprowadzić takie prace niż niszczyć zbudowaną drogę, kiedy okaże
się to konieczne.
Potrzebny jest również
dodatkowy tunel pod torami kolejowymi na wysokości ul. Hodowlanej. Z tego
rozwiązania zrezygnowano

jednak, bo jak mówi burmistrz, trzeba było projekt
„odchudzić”, czyli obniżyć
koszty.
- Jeśli nie można od razu
wybudować podziemnego
przejazdu, trzeba odpowiednio wyprofilować nową
drogę, aby przygotować się
na taką inwestycje w przyszłości – mówili uczestnicy
zebrania.
Ich zastrzeżenia budzi
także brak zatoczek autobusowych pod przyszłą
komunikację oraz brak jakichkolwiek parkingów.

NIEBEZPIECZNIE

Duży ruch samochodowy
i brak choćby jednego przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną – to kolejny
poważny zarzut mieszkańców Zagórza i Białej Rzeki.
ciąg dalszy na str. 4

Mieszkańcy ul. Cegielnianej, którym zabrano fragmenty działek pod budowę drogi
skarżyli się na brak odszkodowań. W rozmowie z Markiem Pankiem ze Starostwa
Powiatowego mówili, że problemem są nie tylko opóźnione wypłaty, ale też zaproponowana zbyt mała wysokość odszkodowań.
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Starosta nie daje szans na zmiany

Spotkanie w powiecie bez przełomu
Przedstawiciele komitetu mieszkańców, który
ukonstytuował się na jednym z zebrań w Rumi,
wzięli udział w posiedzeniu Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wejherowskiego, z udziałem starosty, a także
przedstawicieli władz Rumi.

dokończenie ze str. 3
- Jakim cudem przejdę
z dziećmi na drugą stronę
ulicy? Czy będę musiała
czekać, aż któryś z kierowców zlituje się i mnie
puści? – pytała jedna z
mieszkanek. Inni obawiali się o dzieci, które same
wędrują do szkoły lub z
niej wracają.
Kolejni
uczestnicy
dyskusji wskazywali na
niebezpieczne wyjście z
dworcowego tunelu dla
pieszych na ruchliwą ulicę
Towarową.
Burmistrz
Elżbieta
Rogala-Kończak
zapewniała, że sygnalizację
świetlną można zainstalowaćać później.
- Kiedy? – pytali mieszkańcy.
- Jak okaże się, że to
konieczne – odpowiadała
burmistrz.
- Przecież już dziś wiadomo, że sygnalizacja jest
w takim miejscu niezbędna
– argumentowali mieszkańcy, ale nie przekonało
to Elżbiety Rogali-Kończak. Jej zdaniem liczba
15 tysięcy samochodów
dziennie jest przesadzona,
choć dane te pochodzą z
dokumentacji inwestycji.
Mieszkańcy dają im wiarę, ponieważ nawet przy
obecnym fatalnym sta-

nie części ul. Towarowej
i ul. Cegielnianej latem
przejeżdża tamtędy mnóstwo samochodów.

ZA PÓŹNO NA ZMIANY

Burmistrz tłumaczyła,
że jakiekolwiek zmiany w
zatwierdzonym i już realizowanym projekcie są
niemożliwe. Potwierdzali
to również zastępca burmistrza Ryszard Grychtoł i
obecny na spotkaniu sekretarz powiatu wejherowskiego Marek Panek (powiat
wejherowski jest głównym
inwestorem zadania, realizowanego i finansowanego
przez cztery samorządy:
Rumi, Redy, powiatu oraz
Urząd Marszałkowski).
W odpowiedzi na postulaty mieszkańców burmistrz Grychtoł wyjaśniał,
że nie można udoskonalić
wyjazdu z Towarowej na
szóstkę przez zamontowanie tam świateł, ponieważ
zbyt blisko położone jest
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Mieszkańcy
jednak przypominali, że w
rejonie wyjazdu z TESCO
w Gdyni-Chyloni blisko siebie funkcjonują dwa skrzyżowania ze światłami.

TRZEBA ROZMAWIAĆ

– Przetarg jest rozstrzygnięty, roboty się rozpoczęły

i tej inwestycji nikt już nie
może zatrzymać – stwierdził radny Kazimierz Klawiter, występujący w roli
samorządowca, ale i mieszkańca tej części miasta.
– Zresztą zatrzymanie nie
jest zasadne. Jednak my,
mieszkańcy
powinniśmy
domagać się bezkolizyjnego
przejazdu pod torami kolejowymi, a także dogodnego
wyjazdu na drogę krajową
nr 6. W Redzie zrobiono
dwa tunele, Rumia nie ma
ani jednego. Jeśli się chce,
można znaleźć rozwiązanie.
Z każdego problemu jest jakieś wyjście. Trzeba o tym
rozmawiać, póki jest czas,
póki droga nie została zbudowana. Zależy mi tylko na
konstruktywnej dyskusji.
O konieczności rozmowy
przekonany jest również
wiceprzewodniczący Rady
Powiatu
Wejherowskiego, Jan Klawiter, który
zaprosił
przedstawicieli
mieszkańców oraz burmistrza Rumi na posiedzenie
Komisji Gospodarczej Rady
Powiatowej, aby przedyskutować ewentualne korekty projektu.
Takie spotkanie w Wejherowie już się odbyło – piszemy o nim obok.
Anna Kuczmarska

Starosta
wejherowski
Józef Reszke poinformował mieszkańców, że jakiekolwiek zmiany w projekcie
na tym etapie inwestycji są
niemożliwe. Mimo, że nie
było to przedmiotem dyskusji, długo opowiadał o
początkach tej inwestycji i
procedurze, którą przeprowadzono przed rozpoczęciem robót. Starosta mówił
też o staraniach o unijne
pieniądze oraz trudnych negocjacjach z dyrekcją PKP.
Obecni na posiedzeniu
komisji rumianie tłumaczyli, że cieszą się z inwestycji

Mieszkańcy
nie poddają się
Mieszkańcy nie zrażają się brakiem efektów kolejnych spotkań
i rozmów. Już planują
następne. W poniedziałek 11 kwietnia o godz.
16 wybierają się dużą
grupą do burmistrza
Rumi, a potem także na
kwietniową sesję Rady
Miejskiej.
Wystosowali także dwa
pisma. Jedno, mające charakter
listu
otwartego
skierowali do Burmistrza
Rumi, Elżbiety Rogala-Kończak. Jego treść publikujemy obok.
Drugie pismo opatrzone
kilkudziesięcioma podpisami wystosowali do Rzecznika Praw Dziecka , Marka Michalaka. Rodzice
dzieci, mieszkających na
rumskim Zagórzu i w Białej Rzece wyrażają obawę
o bezpieczeństwo dzieci po
skończeniu budowy drogi.
Informują Rzecznika Praw
Dziecka o braku bezpiecznych przejść dla pieszych
z sygnalizacją świetlną,
koniecznych ich zdaniem
przy wzmożonym ruchu pojazdów. Niewystarczające
jest też planowane oznakowanie drogi, ponieważ nie
zapewnia bezpieczeństwa
mieszkańcom.

Rumia w radiu

W czwartek 7 kwietnia br. audycję „na
żywo” na temat kontrowersyjnej inwestycji
nadało Radio Gdańsk.
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i z uzyskanych na nią dotacji, jednak niedoskonały
projekt przyniesie więcej
kłopotów niż korzyści.
- Niedawno przeprowadziliśmy swoisty test.
Kilkadziesiąt
samochodów wyjeżdżało kolejno na
„szóstkę” i zawracało pod
Urzędem Miasta. Trzydziesty samochód wyjechał z ulicy Towarowej
dokładnie po pół godzinie,
a na głównej trasie i sąsiednich ulicach doszło do
zatoru – mówili mieszkańcy Rumi na spotkaniu w
Starostwie.

Zarzucili też władzom
powiatu (główny inwestor
przedsięwzięcia) i władzom
Rumi, że nie konsultowano
z mieszkańcami projektu
inwestycji.
- Przyszliśmy tu po
pewne rozwiązania, bo
projekt ma drastyczne
mankamenty i można
je jeszcze zniwelować –
stwierdził
Kazimierz
Klawiter, rumski radny.
– Chodzi o to, aby przy
minimalnym
nakładzie
naprawić to, co możliwe,
żeby potem nie niszczyć
nowej drogi.
Józef Reszke powtórzył
jednak, że nawet jeśli trzeba będzie potem niszczyć
i poprawiać, nie ma innej
możliwości. Obecnie nie
można wprowadzić żadnych zmian.
Rumia, 04 kwietnia, 2011.

		
		

Pani Burmistrz miasta Rumi		
Elżbieta Rogala-Kończak

Od wielu tygodni Komitet Mieszkańców Zagórza próbuje nawiązać konstruktywny dialog z władzami miasta
w celu wyasygnowania środków na dodatkowe zmiany
przy istniejącym projekcie budowy drogi Towarowa-Cegielniana, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Postulowana przez nas korekta, naszym zadaniem, za nieznaczne środki, zdecydowanie poprawiłaby rozwiązania
komunikacyjne na odcinku: od ulicy Zbychowskiej do
Urzędu Miasta. Obecne rozwiązania w realizowanym
projekcie: brak tunelu przy ulicy Hodowlanej i brak
dwukierunkowego wpięcia w drogę nr 6 przy Urzędzie
Miasta, spowodują poważne kłopoty komunikacyjne dla
dzielnicy jak i dla całego miasta.
Nawiązując do Pani licznych wypowiedzi, wiemy, że
zgadza się Pani z naszą oceną, iż rozwiązania komunikacyjne są niezadowalające, ale zupełnie nie rozumiemy
Pani oporu przed wprowadzeniem racjonalnych poprawek, które zadowoliłyby wszystkich przyszłych użytkowników drogi.
Z przykrością musimy stwierdzić, że jako Burmistrz
naszego miasta, zupełnie nie stanęła Pani na straży interesów mieszkańców naszej dzielnicy w kwestiach:
zapewnienia bezpiecznej drogi dzieci do szkoły oraz skomunikowania dzielnicy z pozostałą częścią miasta,a także, ignorując potrzeby utworzenia miejsc postojowych
przy ulicach Towarowej, Cegielnianej i przy dworcu PKP.
Otrzymanie dofinansowania unijnego na budowę alternatywnego dla drogi A6 połączenia Redy z Rumią było
doskonałą okazją, aby jednocześnie zrealizować wyżej
wymienione potrzeby mieszkańców naszej dzielnicy z czego ani Pani, ani Rada Miasta ani Starostwo Powiatowe
nie skorzystaliście. Analizując dokumentację projektu
zauważyliśmy, że w Decyzji Środowiskowej oraz Charakterystyce Przedsięwzięcia sporządzonych przez Wojewodę
Pomorskiego w zaletach dotyczących rumskiego odcinka
drogi zapisano jako jedyną- niski koszt wykonania. W
pełni zgadzamy się z tą opinią. Uważamy, że uzyskanie
niskiego kosztu było jedynym Pani celem.
Pomimo przykrych doświadczeń wyniesionych ze
spotkań i próby wypracowania wspólnego stanowiska
oświadczamy, że będziemy nadal domagać się zmian.
Problem polega na tym, że będzie nas to wszystkich dużo
drożej kosztowało.
Z poważaniem
Mieszkańcy dzielnicy Rumia Zagórze

TEMAT MIESIĄCA
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Zdaniem mieszkańców korekta jest możliwa

Analiza niektórych rozwiązań
Prezentujemy trzy (spośród czeterech) warianty
skomunikowania trasy z
krajową „szóstką” pod Urzędem Miasta Rumi. Wybrano wariant czwarty - ponoć najtańszy ale chyba w
konsekwencji najdroższy,
bowiem pozwala on tylko na
wyłączenie z ruchu pojazdów zjeżdżających z „szóstki” na ul. Towarową. Ten
wariant nie zapewnia natomiast kierunku odwrotnego
czyli bezkolizyjnego „wpięcia” z ul. Towarowej do centrum Rumi. Takie dogodne
połączenie zapewnia wariant pierwszy i trzeci.
To jest przedmiotem największego sporu z mieszkańcami bowiem przy dużym
ruchu tranzytowym, ruch lokalny będzie sparaliżowany.

Wybrane
rozwiązanie
nie przewiduje nawrotu w
kierunku centrum Rumi.
Nie można bowiem takim
nawrotem nazwać parkingu przed urzędem czy pętli
pod „Zochliną”.
Do tego dochodzi jeszczce wykreślenie z wariantu pierwotnego tunelu
pod torami kolejowymi
na wysokości ul. Hodowlanej (zresztą ten projekt
nie jest umieszczony ani
w studium miasta ani w
planach miejscowych, co
oznacza jego zupełną eliminację w przyszłości).
Co w perspektywie ze spodziewanym zamknięciem
niecywilizowanego przejazdu kolejowego na ul.
Zbychowskiej spowoduje
faktyczne odcięcie dzielni-

cy od sprawnego systemu
komunikacyjnego.
Sytuacja w Rumi kontrastuje z rozmachem i ilością
dodatkowych rozwiązań na
terenie Redy, w których
partycypuje finansowo Rumia.
Dokładny rozmach inwestycji na terenie Redy i
jej ograniczenie na terenie
Rumi można prześledzić w
dokumentacji technicznej
zamieszczonej na www.towarowa-cegielniana.pl.
Przedstawiciele Komitetu Mieszkańców „Zagórze”
twierdzą, że choć do zakończenia budowy pozostało
półtora roku, to przy dobrej
woli korekta jest możliwa.
Wystarczy tylko konstruktywna współpraca z burmistrzem miasta.

To są rozwiązania komunikacyjne opisywanej inwestycji na terenie Redy. Trzy
tunele kolejowe, w tym jeden dla pieszych. Kolorem zielonym oznaczono te części
inwestycji, które w Redzie dodano, podczas gdy w Rumi inwestycję „odchudzano”.

Wariant nr 1

Wariant nr 3

Wariant nr 4

Mapa na której zaznaczyliśmy przebieg nowej trasy, pochodzi z dokumentacji inwestycji.
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W rocznicę katastrofy i przed beatyfikacją Burmistrz nie zgadza się na zawieszenie dzwonu obok pomnika Ojca Świętego

Modlitwa za ofiary
Mieszkańcy Rumi modlili się wczoraj za ofiary ubiegłorocznej katastrofy samolotowej pod
Smoleńskiem. W czwartek 7 kwietnia w kościele św. Jana z Kęt odbyła
się uroczysta msza św.,
odprawiona z w intencji
pary prezydenckiej – Marii i Lecha Kaczyńskich,
a także pozostałych 94
osób, które zginęły 10
kwietnia 2010 roku.
Po mszy jej uczestnicy
przeszli na ronda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i
Marszałka M. Płażyńskiego,
gdzie złożyli kwiaty i zapalili
znicze. W najbliższą niedzielę
10 kwietnia o godz. 11.00, w
kościele NMP Wspomożenia
Wiernych również zostanie
odprawiona msza św. intencji
ofiar tragedii smoleńskiej.
Rumskie parafie przygotowują się także do beatyfikacji
Jana Pawła II, zaplanowanej
za niespełna miesiąc.
Księża salezjanie organizują 8-dniowa pielgrzymkę

do Włoch, której najważniejszym punktem będzie udział
w mszy beatyfikacyjnej w
Rzymie 1 maja.
W salezjańskiej parafii
NMP Wspomożenia Wiernych trwa już miesięczne
przygotowanie do beatyfikacji Ojca Świętego. Zarówno duszpasterze, jak
i grupy parafialne przygotowują różnego rodzaju
spotkania. m.in. w każdą
niedzielę przed mszą św.
wierni wysłuchają fragmentu nauczania Jana
Pawła II, a tygodniu odmawiany jest różaniec św. w
jego intencji.
W Oratorium co tydzień
będzie wyświetlany film o Papieżu. W sobotę o godz. 19.00,
można obejrzeć film „9 dni,
które zmieniły świat”.
Podobne przedsięwzięcia,
zaplanowano też w innych
parafiach, m.in. w kościele
bł. E. Bojanowskiego w sobotnie wieczory odbywają się
nowenny przed beatyfikacją
Jana Pawła II.

„Ksiądz Jerzy” nie zadzwoni
Otrzymaliśmy komunikat w sprawie inicjatywy
zawieszenia Dzwonu „Ksiądz Jerzy” na dzwonnicy
w sąsiedztwie pomnik Jana Pawła II w Rumi (pisaliśmy o tym w lutowym wydaniu „Gazety Rumskiej”). Oto treść komunikatu:
W zeszłym roku, w
związku z beatyfikacją
Księdza Jerzego Popiełuszki i 30-leciem powstania
„ Solidarności” ze składek
mieszkańców Rumi ufundowano dzwon, któremu
nadano imię „Ksiądz Jerzy”.
Powyższy dzwon miał
zostać umiejscowiony przy
pomniku Jana Pawła II.
Sądziliśmy, iż w bieżącym
roku uda nam się zrealizować powyższy projekt.
W związku z odrzuceniem
przez
większość
Rady
Miejskiej Rumi wniosku
o przeznaczenie 30 tys. zł
na wykonanie dzwonnicy,
powstał Społeczny Komitet
Budowy Dzwonnicy. Komitet przygotował projekt

Wracamy do tematu sprzedaży gminnych działek

Kto ma zapłacić 300 tysięcy zł?
W marcu przypomnieliśmy głośną sprawę bezprzetargowej sprzedaży gminnych działek przy ul. Sobieskiego w Rumi, ponieważ w lutym br. Prokurator
Okręgowy w Gdańsku skierował pismo w tej sprawie
do burmistrz Elżbiety Rogala-Kończak. Sugerował w
nim, że nabywca działek, przeznaczonych pod stację
paliw NESTE, powinien zwrócić gminie ponad 300
tys. zł, pod warunkiem, że burmistrz Rumi wyrazi
zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności.
Kontrola NIK, przeprowadzona w Urzędzie Miasta
Rumi wykazała, że na sprzedaży działek przez burmistrza w 2005 r. gmina straciła ok. 310 tys. zł. Wyceniając
trzy gminne działki posłużono się nieaktualną wyceną
nieruchomości. Najwyższa
Izba Kontroli przekazała
uwagi do Prokuratury Okręgowej, a prokurator Jacek
Pilch w piśmie z 1 lutego br.
zapytał Elżbietę Rogalę-Kończak o zgodę na pociągnięcie
do odpowiedzialności nabywcy działek. Chodzi o prywatnego przedsiębiorcę, który
sprzedał nieruchomość z dużym zyskiem firmie NESTE.
W stosunku do burmistrz,
która sprzedała działki gminne po zbyt niskiej cenie, sprawa uległa przedawnieniu.
Pytana o tę sprawę na
lutowej i marcowej sesji
Rady Miejskiej, burmistrz
uniknęła odpowiedzi. Elżbieta Rogala-Kończak odpowiedziała natomiast na
pytanie naszej redakcji.
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W piśmie czytamy m.in.:
„Uprzejmie informuję,
że uznałam za niezasadne
wyrażenie zgody na wystąpienie przez Prokuraturę
Okręgową w Gdańsku przeciwko nabywcy, w trybie
bezprzetargowym, działek
Nr 231/9, 231/10 i 232/5 położonych w Rumi u zbiegu
ulic Sobieskiego i H. Sawickiej z powództwem o zasądzenie kwoty wskazanej w
wystąpieniu pokontrolnym
Najwyższej Izby Kontroli.
W mojej ocenie analiza
całego materiału dowodowego tej sprawy, w tym
wyników kontroli NIK, nie
daje podstaw do skierowania przedmiotowej sprawy
na drogę postępowania sądowego. Przekazałam swoją decyzję Prokuratorowi
Prokuratury
Okręgowej
w Gdańsku panu Jackowi
Pilchowi wraz z kompletem niezbędnych dokumentów
w tej sprawie.
Złożyłam także stosowne
wyjaśnienia”.

Ponadto Elżbieta Rogala-Kończak
przypomina,
że sprawa bezprzetargowej
sprzedaży tych nieruchomości była przedmiotem
wcześniejszych
kontroli,
które nie stwierdziły nieprawidłowości oraz postępowania prokuratury, które
zakończyło się umorzeniem
śledztwa. Burmistrz informuje, że nie zgadza się z
ustaleniami ubiegłorocznej
kontroli NIK. „Mój sprzeciw
budzą przede wszystkim
ustalenia NIK w zakresie
wyliczenia rzekomej straty
jaką poniosła Gmina Rumia
w wyniku zawarcia przedmiotowej umowy sprzedaży” - informuje burmistrz.
Poproszony o wyjaśnienia w tej samej sprawie
Prokurator Okręgowy w
Gdańsku
Jacek Pilch
poinformował nas że, „...
pismem z 2 marca 2011
roku Burmistrz Miasta
Rumi nie wyraziła zgody
na proponowane wytoczenie
powództwa w trybie art. 55
KPC – „mając na uwadze
konieczność zabezpieczenia
interesów Gminy”.
Obecnie szeroko analizowane są kolejne działania
tut. Prokuratury Okręgowej w tej sprawie”.
AK
Odpowiedź burmistrza
w całości zamieszczamy na
naszej stronie internetowej.

dzwonnicy i w związku z
zaistniałą sytuacją chciał w
całości sfinansować powyższe zadanie. Pragnęliśmy,
aby poświęcenie dzwonnicy
odbyło się w dniu 1 maja, w
dzień ogłoszenia Błogosławionym Jana Pawła II.
Po przygotowaniu projektu zwróciliśmy się do
Burmistrza Miasta Pani
Elżbiety
Rogali-Kończak
o wyrażenie zgody na postawienie dzwonnicy. Niestety, Burmistrz Miasta
negatywnie ustosunkowała
się do pomysłu postawienia
dzwonnicy na terenie przy
pomniku Jana Pawła II. W
związku z powyższym Komitet zawiesza swoją działalność, jednak nie traci
nadziei, iż nadejdzie sprzy-

Projekt dzwonnicy przy pomniku Jana Pawła II w
Rumi, autorstwa Eugeniusza Lademanna.

jający czas, który pozwoli
postawić dzwonnicę upamiętniającą
błogosławionego Księdza Jerzego przy
pomniku Jana Pawła II.
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację

budowy dzwonnicy, a szczególne podziękowania kieruję na ręce Księdza Proboszcza Józefa Paliwody.
Witold Reclaf

Przewodniczący
Społecznego Komitetu
Budowy Dzwonnicy
„Ksiądz Jerzy” w Rumi.

Kontrowersje na sesji w powiecie

Prokurator Polityczna rodzina na swoim
jest niezależny

Sprawą
sprzedaży
działek w Rumi zainteresowała się Fundacja im. S.
Batorego w ramach Programu Przeciw Korupcji.
Fundacja skupiła się na
postępowaniu Prokuratury
Rejonowej i Prokuratury
Okręgowej, domagając się
„wyjaśnienia powodów pierwotnego umorzenia śledztwa przez Prokuraturę w
Wejherowie w kontekście
odmiennych ustaleń dokonanych przez NIK”.
To fragment pisma, skierowanego przez Fundację
do Prokuratora Okręgowego Dariusza Różyckiego
który w odpowiedzi
pisze: „Kwestia ewentualnego unieważnienia umowy
sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Rumia
jest przedmiotem postępowania wyjaśniającego (...)
które znajduje się w fazie
wstępnej i polega na gromadzeniu dokumentów źródłowych. Po ich analizie podjęta
zostanie decyzja merytoryczna kończąca postępowanie.
Odnosząc się do powodów umorzenia (...) prokurator przy wykonywaniu
czynności jest niezależny,
natomiast motywy decyzji o
umorzeniu śledztwa zostały szeroko przedstawione w
uzasadnieniu postanowienia z dnia 27 lutego 2007 r.

W tytule tego artykułu nie chodzi bynajmniej o kredyty
mieszkaniowe dla młodych małżeństw, ale o treść pytań, zadawanych staroście przez radnych Rady Powiatu Wejherowskiego.
Pytania, które padły na kwietniowej sesji, dotyczyły
zatrudniania w Starostwie i podległych mu placówkach
członków rodzin działaczy PO, a także naruszania prawa
pracy przez pracowników, którzy są funkcyjnymi działaczami tej partii. Okazało się bowiem, że radni reprezentujący Platformę Obywatelską oraz członkowie ich rodzin
korzystają z faktu sprawowania władzy w powiecie przez
tę partię.
Radnych opozycji interesowało, jak to się dzieje, że urzędnicy starostwa (także radni miejscy) w godzinach pracy
uczestniczą aktywnie w politycznych spotkaniach, konferencjach, itp. polityczno-partyjnych imprezach.
Chodzi o Jacka Gafke (sekretarz starosty) i Radosława
Szczygła (naczelnik jednego z wydziałów), którzy prowadzili
konferencję propagandową Platformy Obywatelskiej, będąc
w tym samym czasie w pracy. Jako urzędnicy mają obowiązek bycia w urzędzie w godzinach jego pracy, a nieobecność
służową odnotowywać w książce wyjść. Jako radni miejscy
mogą być zwolnieni z pracy na czas sesji i zebrań komisji.
Nie było w tym dniu sesji ani komisji i ważnych spotkań
służbowych, a nieobecności nie wpisano. Wychodzi więc na
to, że bez zgody przełożonych opuścili miejsce pracy. Starosta
Józef Reszke jako pracodawca J. Gafki i R. Szczygła, nie
potrafił odpowiedzieć na to pytanie.
Tajemnicą poliszynela jest to, że obaj urzędnicy regularnie udzielają się politycznie w godzinach pracy Starostwa,
za co są przez starostę nagradzani.
Radnych zainteresowała też sprawa zatrudniania w jednostkach powiatowych członków rodzin prominentnych lokalnych działaczy Platformy Obywatelskiej. Okazało się
bowiem, że w Powiatowych Centrum Pomocy Rodzinie zatrudniono żonę Wiesława Szczygła, przewodniczącego Rady
Powiatu Wejherowskiego z wejherowskiej PO (jednocześnie
ojca R. Szczygła). Na to pytanie radni również nie otrzymali wyjaśnień. W wejherowskim PCPR zatrudniona jest żona
Jana Domańskiego, wicestarosty oraz szefa rumskiej PO.
Czy zatem państwowe pieniądze na pomoc rodzinom idą
na pensje dla członków rodzin partyjnych prominentów?
dk.
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Inwestycja w czynnej szkole to nie lada wyzwanie

Szóstka będzie większa
Jeszcze w tym roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi bardzo się zmieni. Będzie większa i wygodniejsza, a warunki
nauki i pracy zdecydowanie się poprawią. Za ponad 5 milionów złotych szkoła uzyska nowoczesną kuchnię i stołówkę z zapleczem oraz większą świetlicę. Po drugie, zupełnie
zmieni się obecna część frontowa. Placówce przybędzie 11
klas lekcyjnych, toalety i dodatkowy korytarz.
Przebudowę i rozbudowę
szkoły rozpoczęto na początku tego roku (plac budowy przekazano 15 grudnia
2010 r.), a termin zakończenia inwestycji zaplanowano
na 31 grudnia br. Koszt inwestycji wynosi ponad 5,3
mln zł. Taką wartość prac
określono w dniu przetargu,
w którym wyłoniono wykonawcę inwestycji. Została
nią firma Wasko.
Prace podzielono na dwa
etapy. Planowany jest też
trzeci etap inwestycji - budowa nowej sali gimnastycznej z zapleczami, małą salą
gimnastyczną i salą basenu,
ale nie był on przedmiotem
przetargu. Ta inwestycja
będzie realizowana oddzielnie w późniejszym terminie.

DWA ETAPY

Pierwszy etap inwestycji obejmuje przebudowę
istniejących
pomieszczeń
kuchni, zaplecza kuchennego i pomieszczeń technicznych na parterze i w
piwnicy. Zaplanowano też
rozbudowę dotychczasowej
stołówki, natomiast w części, w której kiedyś były
mieszkania służbowe, powstanie nowa świetlica.
- Dotychczasowa kuchnia
nie spełniała obecnych wymogów sanitarnych, dlatego
teraz powstanie tzw. gorąca i zimna kuchnia, zmywalnia, zaplecze kuchni,

pomieszczenia techniczne i
socjalne dla pracowników –
informuje Maria Lipiak z
Wydziału Inżynierii Urzędu
Miasta Rumi, nadzorująca
tę inwestycję.

ZNIKNĄ BARAKI

W kwietniu rozpocznie
się drugi etap inwestycji.
Ekipy budowlane przeniosą się do frontowej części
szkoły, gdzie powstanie
jedenaście sal dydaktycznych (w tym dwie sale
komputerowe, pięć pomieszczeń klas „0”,cztery
sale dydaktyczne), a także dziesięć sanitariatów
dla dzieci (w tym dwa
dla dzieci niepełnosprawnych). W tej części szkoły
znajdzie się harcówka , pomieszczenie „hobby”, dwie
szatnie dla dzieci klas
„0”,siedem pomieszczeń i
gabinetów szkolnych oraz
klatka schodowa, łącząca
istniejącą dwukondygnacyjną bryłę z rozbudowaną
częścią.
Tym pracom towarzyszyć będzie przebudowa
części infrastruktury technicznej.
- Miejsce, gdzie obecnie
jest główne wejście do budynku ulegnie rozbudowie
na odcinku od obecnej sali
gimnastycznej do istniejącego pawilonu, który zostanie
rozebrany – mówi inspektor
Maria Lipiak.

NAUKA NA PLACU
BUDOWY

Prace wyburzeniowe i
rozbudowa pierwszego etapu odbywają się w wydzielonej części czynnego obiektu., ale w tym miesiącu
rozpocznie się drugi etap,
wymagający
radykalnych
zmian w szkole. Wymagać
to będzie szczególnej ostrożności i dobrej organizacji .
- Jeśli chodzi o niełatwą
organizację zajęć w szkole i
pracę nauczycieli, dyrekcja
SP nr 6 bardzo dobrze sobie
z tym radzi – dodaje M. Lipiak z Urzędu Miasta.
- Przede wszystkim musimy zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, a poza tym tak
zorganizować lekcje i inne
zajęcia, żeby realizować
program nauczania mimo
trudnych warunków – mówi
Irena Krzemińska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr
6 w Rumi. – Pierwszy etap
prac nie przysporzył większych problemów ale teraz
na pewno sytuacja będzie
trudniejsza. Musimy sobie z
nią poradzić, licząc na dalszą wyrozumiałość nauczycieli i rodziców dzieci, którzy jak dotąd okazują duże
zrozumienie.
W szkole zaszły spore
zmiany. Świetlicę przeniesiono z remontowanych
pomieszczeń do sali gimna-

Dotychczasowa stołówka, kuchnia i świetlica będą zmodernizowane i rozbudowane.

Na czas inwestycji świetlicę przeniesiono do sali gimnastycznej.

stycznej (lekcje w-f odbywają się an korytarzu i na
boisku, a także w sali MOSiR), a z powodu nieczynnej
kuchni 160 uczniów otrzymuje codziennie tzw. suchy
prowiant.

DŁUŻSZE WAKACJE

Ze względu na bezpieczeństwo uczniowie nie
będą mogli tej wiosny wychodzić na przerwy na boisko. Wejście do szkoły przeniesiono w inne miejsce.
Zresztą docelowo będzie ono
przeniesione w sąsiedztwo
windy. Do tymczasowych
pomieszczeń przeniesiono
m.in. sekretariat, połączony
z gabinetem dyrektora.
- W związku z przebudową części frontowej budynku, musieliśmy opróżnić
nie tylko pomieszczenia administracji, ale też 5 klas,
co oczywiście powoduje dodatkowe komplikacje i wydłużenie codziennych zajęć
– mówi Irena Krzemińska.
– Cały czas współpracujemy z wykonawcą inwestycji,

uzgadniając różne sprawy.
M.in. na naszą prośbę podczas niedanego egzaminu
szóstoklasistów w szkole
panowała cisza.
Ponieważ znaczna część
prac będzie prowadzona w
czasie wakacji, rok szkolny
w tej placówce skończy się
nieco wcześniej. Pracując w
soboty, nauczyciele i uczniowie „odrabiają” stracony w
czerwcu czas. Dzięki temu
rozpoczną wakacje pod koniec maja. Jeszcze nie wiadomo, czy wrócą do szkoły

1 września, być może nieco
później. Wszystko zależy od
przebiegu i stopnie zaawansowania prac budowlanych.
Co ciekawe, na zakończenie inwestycji zostanie przesunięte ogrodzenie terenu
szkolnego wzdłuż ul. Sienkiewicza i powstanie tam
bardzo potrzebny parking.
- Warunki nauki i pracy
poprawią się, dlatego mimo
problemów bardzo cieszymy
się z rozbudowy szkoły – dodaje dyrektor SP nr 6.
AK.

Szkoła od 50 lat
Szkoła Podstawowa nr 6 im. A. Majkowskiego, obchodzi jubileusz 50-lecia powstania placówki. Z tej okazji
przez cały rok szkolny odbywają się spotkania, konkursy, uroczystości. Główną uroczystość zaplanowano
10 maja br. Ze względu na remont odbędzie się ona w
hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi.
W SP nr 6 uczy się obecnie 812 uczniów, w tym kilkadziesiąt dzieci niepełnosprawnych, ponieważ jest to
placówka integracyjna.

Wykopy pod budynkiem są wstępem do rozbudowy części z kuchnią i stołówką.
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Na znak solidarności z ludem Sahravi

Pokonać pustynię
Dla Czytelników „Gazety Rumskiej” Tadeusz Szewczak jest już dobrym znajomym, ponieważ co jakiś czas informujemy o sportowych wyczynach rumianina. Ale jak nie pisać o kimś, kto przebiegł Chiński Mur i trasę olimpijską w Pekinie, kto biegał na zboczach Mount Everest, w Tybecie i Australii, a ostatnio
pokonał ponad 42-kilometrową pustynną trasę na Saharze. W dodatku wszędzie dobiega do mety jako pierwszy lub jeden z pierwszych w swojej kategorii
wiekowej, trzymając biało-czerwoną flagę z napisem Rumia!

REKLAMA

Tadeusz
Szewczak,
który pod koniec lutego
br. uczestniczył międzynarodowej imprezie Sahara Maraton jak zwykle
poradził sobie na trudnej
trasie, którą pokonał w
zaskakująco krótkim czasie 4 godzin 40 minut i 32
sekund.
- Cały czas piasek, słońce
i od czasu do czasu przechodzące w pobliżu stadko dzikich wielbłądów – wspomina
maratończyk. - Temperatura sięgała 29 stopni Celsjusza, wiał dość silny wiatr.
Na mecie czułem ogromne zmęczenie, ale i satysfakcję, która pozostanie
na zawsze. Miłym zaskoczeniem było wyróżnienie
mnie za pierwsze miejsce
w kategorii wiekowej 50-60
lat. Byłem dumny, że jako
jedyny Polak mogłem reprezentować nasz kraj i nasze
miasto.
Jak mówi T. Szewczak,
ten maraton zrobił na nim
największe wrażenie, ponieważ był to jednocześnie protest w przeciwko krzywdzie
rdzennych mieszkańców Zachodniej Sahary, którzy z powodu konfliktu w tym rejonie
świata wegetują na pustyni.

Tadeusz Szewczak w grupie innych zawodników oraz przed namiotem, w którym
mieszkał na pustyni.

–
Solidaryzowaliśmy
się z ludźmi, którzy 39 lat
temu zostali wygnani ze
swojego kraju, pozostawieni na pastwę losu, bez domów, pracy i odpowiednich
warunków do życia – mówi
pan Tadeusz. - Jest ich
kilkadziesiąt tysięcy. Mieliśmy okazję poznać tych
sympatycznych i uprzejmych ludzi, którzy ciągle
wierzą że wrócą do swojej ojczyzny. Podobnie jak
inni uczestnicy maratonu
mieszkałem przez tydzień
u jednej z takich rodzin.
Jak zawsze gratulujemy
i czekamy na relacje z kolejnych wypraw.

Przychodnia Panaceum
Rumia, ul. Katowicka 16 (parter)

zaprasza do gabinetu prywatnego:
NEUROLOG -konsultacje
- badania dopplerowskie
GINEKOLOG - usg, cytologia

tel. 58 671 72 10
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Dyktando po raz jedenasty

Od rybołówstwa do „autorowania”

Łamigłówki Nie tylko o książkach
przyrodnicze
Prywatnie - doktor habilitowany chemii i pracownik międzynarodowej firmy, zajmującej się oprogramowaniem dla naukowców.
Dla zdecydowanej większości – pisarz, którego powieści wydawane są w kilkunastu krajach Europy. Janusz Leon Wiśniewski, bo
o nim mowa, był gościem Domu Kultury SM „Janowo” w ramach
jednej z marcowych Biesiad Literackich.

Mistrzowie ortografii, Aleksander Meresiński i Marek
Szopa, przyjmują gratulacje od prof. Bronisława Rocłowskiego.
Fot. D. Rybacki

Ździeblarz, osnuwik, rzepołuch, uhla – to
tylko kilka przykładowych wyrazów, z jakimi zmierzyli się uczestnicy jedenastej edycji Dyktanda Wybrzeża, które zorganizowane zostało przez Dom Kultury SM Janowo
oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Rumi.
Dyktando
powróciło
do kalendarza rumskich
imprez po sześciu latach
przerwy i w porównaniu do
poprzednich edycji zorganizowane zostało ze znacznie większym rozmachem.
Hala MOSiR zgromadziła
pełne trybuny śmiałków,
gotowych stawić czoło ortograficznym
pułapkom,
przygotowanym tradycyjnie przez profesora Bronisława Rocłowskiego.
W tym roku tekst dyktanda w dużej mierze zdominowały nazwy własne
ptaków, pająków, ryb i roślin, co wywoływało wśród
piszących dużo emocji.
- Wydaję mi się, że większą szansę na wygraną
miałby zoolog niż polonista
– mówi Katarzyna Czapiewska, studentka trzeciego roku filologii polskiej.
Spośród
wszystkich
uczestników
wyłoniono
ośmiu finalistów. Znaleźli
się wśród nich goście z Trójmiasta i okolic, a nawet z

Gorzowa Wielkopolskiego,
Kielc czy Warszawy. Marek Szopa i Aleksander
Meresiński,
rozwiązali
poprawnie ponad pięćdziesiąt ortograficznych łamigłówek (z początkowo planowanych ośmiu), zanim
organizatorzy zdecydowali
o przyznaniu im ex aequo
pierwszego miejsca. Tuż za
nimi uplasowała się trzecia
laureatka – Krystyna Wiśniewska.
Jednym z celów, jakie przyświecały organizatorom było krzewienie
poprawności
językowej.
- Kluczem do osiągnięcia
sukcesu jest ciągłe obcowanie z aktualnymi słownikami
ortograficznymi.
Wbrew pozorom samo czytanie książek nie wystarcza
– najtrudniejsze wyrazy
są w nich zbyt rozsiane, co
oznacza, że ich przyswojenie mogłoby zająć mnóstwo
czasu – zdradza swoją tajemnicę Marek Szopa.
Darek Rybacki

Kaszubska Niedziela

Spotkanie
rozpoczęło
się od refleksji, dotyczących młodości pisarza. Wiśniewski, mieszkający na
stałe w Niemczech, już na
wstępie ujawnił, że Pomorze Gdańskie jest dla niego miejscem szczególnym.
Wynika to ze wspomnień
związanych z pierwszym,
wykonywanym tuż po szkole średniej, zajęciem – połowem ryb morskich. Temat
zawodów i wykształcenia
autora powracał zresztą
kilkakrotnie. Trudno się
temu dziwić, skoro Janusz
L. Wiśniewski przyznał, że
czuje się przede wszystkim
naukowcem, a pisarstwo
określa mianem „autorowania po godzinach”.
Tematem, który wzbudzał szczególne zainteresowanie
publiczności,
był erotyzm - jedna z
cech charakterystycznych
twórczości Wiśniewskie-

go. Zaprezentowane podczas biesiady fragmenty
opowiadań
obrazowały
kunszt, z jakim pisarz potrafi opisać piękno ludzkiego ciała.
Nie zabrakło też kilku
pikantnych
szczegółów,
dotyczących dotychczasowych „kochanek” pisarza.
Janusz Wiśniewski opowiedział z detalami o uczuciach do takich piękności
jak ...Fiat 126p, Skoda
120L czy Toyota Camry.
Nie był to jedyny „męski
temat” tego wieczoru.
Rozmawiano m.in. o kobietach – te bowiem, jak
wiadomo, pojawiają się w
twórczości artysty znacznie częściej niż mężczyźni.
- Minusem mojego technikum, potem szkoły wyższej, a na końcu pracy był
zawsze brak kobiet. Wydaję mi się, że staram się
zapełnić tę lukę w swoich

książkach – wyjaśnił zainteresowanie tematem Wiśniewski.
Bohater spotkania komentował własny stosunek
do swojej najsłynniejszej
książki, czyli „Samotności
w Sieci”. Zwrócił uwagę na
fakt, że książka ta przysłania jego pozostałe publikacje – często ciekawsze i lepiej napisane. Wśród nich,
zdaniem autora, wyróżniają się – najnowsza książka,
zatytułowana „Łóżko” oraz
wydana przed dwoma laty
„Bikini”. Akcja tej powieści
rozgrywa się w czasach II
wojny światowej.
Wielbiciele
twórczości
Wiśniewskiego, uczestniczący w spotkaniu z autorem mogli czuć się usatysfakcjonowani, a słowa
uznania należą się również
gospodarzowi Biesiady Krystianowi Nehrebeckiemu.

Janusz L. Wiśniewski.

Temu aktorowi, związanemu m.in. z Teatrem
Muzycznym w Gdyni, udało się prowadzić dialog z
pisarzem w sposób interesujący, swobodny, pełen
niewymuszonego poczucia
humoru. Wprawdzie Nehrebecki nie ustrzegł się
przesadzonego i banalnego
wychwalania swojego adwersarza, jednak nie uderzało to w stopniu niemożliwym do zaakceptowania.
Dariusz Rybacki

Ciekawe biesiady
W janowskim Domu
Kultury gościły ostatnio
również inne interesujące postaci, nie tylko
środowiska literackiego.
Oprócz Janusza Wiśniewskiego bohaterami ostatnich Biesiad Literackich
byli Anna Czerwińska
– himalaistka, pierwsza
Polka, która zdobyła „Koronę ziemi”, autorka 8
książek, Michał Jagiełło – taternik, naczelnik
GOPR, autor 7 książek
oraz Magdalena Środa.
W tym miesiącu, dokładnie 17 kwietnia z
mieszkańcami Rumi spotka się dziennikarz i reportażysta Gazety Wyborczej
- Jacek Hugo-Bader.
REKLAMA

Kolejna „Kaszubska Niedziela w Janowie” rozpocznie
się 10 kwietnia o godz. 15.00.
W programie znajdzie się koncert uczniów Prywatnej
Szkoły Muzycznej w Rumi, spotkanie z Pawłem Nowakiem – twórcą pierwszego w Polsce muzeum akordeonów
oraz otwarcie wystawy plastycznej „Drogi Stolema”.
Zaplanowano także projekcję filmu „Figle Gnieżdżewskich Gburów”, a wszystko to w Domu Kultury SM „Janowo” przy ul. Pomorskiej 11.
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INFORMACJE , OPINIE, PORADY

Rozpoczął się już
proces o pomówienie
W artykule „Podejrzany o fałszerstwo oskarża
o pomówienie”
(„Gazeta
Rumska” nr 18/60 sierpień
2010 r. w) pisaliśmy o złożeniu przez członka SM
„Janowo” w Rumi, Andrzeja Skuchę w Sądzie
Rejonowym prywatnego
aktu oskarżenia przeciwko Zarządowi Spółdzielni.
Sprawa dotyczy bezpodstawnego oskarżenia kilku
członków spółdzielni o sfałszowanie własnych podpisów na dwóch projektach
uchwał, złożonych przez

nich na Walne Zgromadzenie w 2010 roku.
Ta informacja została
podana przez Zarząd SM
w biuletynie spółdzielczym
„Nasze Sprawy” wydawanym w ponad 4 tysiącach
egzemplarzy i dostarczanym wszystkim członkom
spółdzielni do skrzynek
pocztowych.
Sprawę prowadzi Sąd
Rejonowy w Tczewie. Postępowanie w niniejszej
sprawie już się rozpoczęło,
o jej dalszym przebiegu będziemy informować.
Członkowie SM

Związkowcy w obronie pracowników

Nie chcą prywatyzacji
„Janowiaczka”
Radni Rumi wyrazili zgodę na sprywatyzowanie Przedszkola „Janowiaczek”
w Rumi–Janowie, o
czym pisaliśmy w
poprzednim,
wydaniu „Gazety”. Jednak
przeciwko prywatyzacji protestują działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego.
ZNP
jest
przeciwny
prywatyzacji publicznych
placówek
oświatowych,
ponieważ zdaniem związkowców naraża to pracowników na utratę należnych
im praw, a nawet na utratę
pracy. Mówił o tym na sesji
RM radny Andrzej Januszewski z PiS.
- Członkowie ZNP boją
się o swoje miejsca pracy,
bo zwolnienia grożą nawet
nauczycielom z długoletnim
stażem – mówi radny Ja-

nuszewski. – W prywatnym
przedszkolu nie podlegają
oni ochronie, związanej z
Kartą Praw Nauczyciela, a
jedynie Kodeksowi Pracy.
W związku z tym ich czas
pracy może ulec wydłużeniu. Nadmiar godzin pracy
i przemęczenie nauczycieli
może się odbić niekorzystnie na bezpieczeństwie
dzieci. Na te problemy, poruszane przez związkowców, wskazywałem podczas
sesji Rady Miasta, na której podjęto uchwałę o prywatyzacji placówki.
Zastępca
burmistrza
poinformował
wówczas,
że burmistrz zapewnia o
znalezieniu innych miejsc
pracy
dla
ewentualnie
zwolnionych
nauczycieli.
Burmistrz jednak stwierdziła, że postara się znaleźć
nowe miejsca dla osób, które będą chciały lub musiały
odejść z „Janowiaczka”.

OGŁOSZENIA DROBNE
Wynajmę 2-pokojowe umeblowane mieszkanie,
35m kw., w 4-piętrowym budynku, w centrum
Rumi. Mieszkanie jest po generalnym remoncie.
Cena 1000 zł (brutto) + opłaty.
Kontakt 695-851-844 lub 58 738-90-60.
***
Zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem. Posiadam doświadczenie. Tel. kom.: 662-00-65-79.
***
Student informatyki udziela korepetycji z informatyki. Tel. kom.: 513 175 252
Ogłoszenia drobne od indywidualnych osób zamieszczamy bezpłatnie. Wystarczy przysłać treść
ogłoszenia e-mailem na adres redakcja@gazetarumska.pl lub zadzwonić pod numer 58 710 69 11
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Obraduje Walne Zgromadzenie w SM „Janowo” w Rumi

Odrzucone wnioski

5 kwietnia br. rozpoczęło się Walne
Zgromadzenie Spółdzielni
Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi,
które będzie trwać do
poniedziałku 11 bm.
Podczas corocznego
zebrania
członków
SM zostanie wybrana
Rada Nadzorcza na
kadencję 2011-2014.

WZ jest najwyższym organem każdej spółdzielni,
a jego kompetencje są bardzo szerokie. Zostały one
sprecyzowane w ustawie
Prawo spółdzielcze i żadna
spółdzielcza „władza” nie
ma prawa ich ograniczyć.
Mimo to, tak jak w latach
ubiegłych, Zarząd SM „Janowo” samowolnie odrzucił
23 spośród 24 projektów
uchwał przygotowanych na
WZ przez członków spółdzielni. Autorzy wspomnianych uchwał i wniosków
postulują m.in.:
- tajne głosowanie nad
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego i podziału nadwyżki bilansowej,
nad przyjęciem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz
sprawozdania Zarządu, a

także udzieleniem absolutorium członkom Zarządu
za poprzedni rok,
- ustalenia wysokości
górnego pułapu zarobków
netto dla członków zarządu, głównej księgowej i jego
zastępcy, radcy prawnego,
kadry kierowniczej i pozostałych pracowników,
- podawanie w rocznych
sprawozdaniach finansowych
wysokości funduszu płac (z
uwzględnieniem pensji, premii, nagród, umów zleceń i o
dzieło), jak też wynagrodzenia dla rady nadzorczej wraz
z komisjami rady,
- wykreślenie ze statutu
zapisu, że zarząd Spółdzielni dokonuje wyboru notariusza (w świetle aktualnych przepisów zarząd nie
ma takiego uprawnienia),
- zmianę zasad funkcjonowania biuletynu „Nasze Sprawy”, w tym zasad
finansowania
biuletynu,
dostępu do niego członków
spółdzielni i inne,
- usunięcie ze statutu zapisów „z innych tytułów” i
„inne przychody”, „inne zobowiązania” – jako nie ujętych w przepisach ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych, a co rodzi dowolność

postępowania zarządu spółdzielni,
- powiadamianie członków o WZ za poświadczeniem odbioru,
- WZ winno obradować
jako jedna całość, bez dzielenia go na części,
- ustalenie kosztów za
kserokopie
dokumentów
wydawanych członkom na
ich żądanie,
- bieżące monitorowanie
stanu technicznego budynków, poza czynnościami wynikającymi z obowiązujących
przepisów prawa budowlanego i innych przepisów,
- umożliwienie członkowi
rodziny członka spółdzielni

uczestniczenia w WZ bez
prawa zabierania głosu,
- uwzględnienie w wykazie opłat czynszowych oddzielnie pozycji „eksploatacja” i „fundusz remontowy”,
- zwołania WZ na żądanie 1/10 a nie 1/4 liczby
członków, ponieważ uzyskanie podpisów od 1 tys.
osób jest praktycznie nie do
zrealizowania,
- uchwalenie regulaminu obrad WZ, który regulowałby przebieg zebrania,
a taki regulamin nie został
dotychczas przez spółdzielnię opracowany.
Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych

Jacek Kurski w Rumi

Polska jest w niebezpieczeństwie
Jacek Kurski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości spotkał się w
Rumi z mieszkańcami
naszego miasta. Na początek przedstawił sytuację polityczną w kraju
i Europie, potem zaś odpowiadał na pytania publiczności.
Swoje wystąpienie zaczął właśnie od informacji
na temat Unii Europejskiej,
polskiej prezydencji i priorytetach tematycznych podczas
obrad Parlamentu UE.
- W Unii toczy się spór, czy
więcej pieniędzy wydać na
nowe technologie oraz innowacyjną gospodarkę wysoko rozwiniętych państw, czy na dalsze wspieranie takich krajów
jak Polska – powiedział Jacek
Kurski. – Nowe priorytety są
korzystne dla starych państw
Unii, ale dla nas niekorzystne.
Moim zdaniem w tej dyskusji
Polska jest zbyt bierna.
Według europosła najważniejsze są dwa tematy.

Jacek Kurski w otoczeniu członków Koła PiS w Rumi - Andrzeja Januszewskiego,
Floriana Mosy i Janusza Zabłockiego.

Pierwszy z nich to wyrównanie dopłat, a tym samym
szans rozwoju, dla polskich
rolników, którzy otrzymali
mniej pieniędzy niż rolnicy
niemieccy i innych państwa
zachodnich.
- Druga sprawa to konieczność odsunięcia szalonego planu, związanego
z
powstrzymaniem
skutków zmian klimatycznych – stwierdził poseł Kurski. – Wprowadzenie go w

życie oznacza horrendalne
wydatki na rzecz energetyki,
na gigantyczne inwestycje i
techniki odnawialne.
Mówiąc o sytuacji w kraju, Jacek Kurski powiedział,
że Polska jest w poważnym
niebezpieczeństwie,
„zwyczajnie się rozłazi”, do czego
doprowadziła polityka rządu. Funkcje państwa nie są
realizowane. PiS chce, aby
broniło ono podstawowych
wartości i interesów obywa-

teli, a tak nie jest. Według
europosła bardzo zła jest też
sytuacja gospodarcza kraju.
Gość spotkania mówił też
o zniekształconym przekazie
mediów, nieprzychylnych PiS
oraz o przygotowaniach tej
partii do jesiennych wyborów.
Odpowiadając na pytania
publiczności, mówił o sytuacji Stoczni Gdynia, która
jego zdaniem nie musiała
upaść.
B.

MIASTO
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* Ujednolicenie cen biletów
* Od maja bilet normalny za 2,80 zł

Autobusy do Wejherowa jeżdżą za rzadko

Lepiej
nie
będzie
Drożej autobusami
Od 1 maja będziemy
płacić więcej w autobusach
komunikacji
miejskiej. Na wniosek
Zarządu
Komunikacji
Miejskiej w Gdyni, Rada
Miejska Rumi uchwaliła
nowe opłaty za przejazdy autobusami , podwyższając cenę jednorazowego biletu z 2,50 zł do
2,80 zł.
Jednorazowy bilet ulgowy za niespełna dwa miesiące będzie kosztował 1,40
zł. Na linii pospiesznej
koszty jednorazowych biletów wzrosną do 3,80 zł
i 1,90 zł (do tej pory 3,50
i 1,75 zł). Tak jak dotąd,

korzystając z pospiesznych
autobusów R lub J na terenie Rumi, będzie można
kasować tylko bilet na linię
zwykłą, czyli za 2,80 zł.
Zmienią się też ceny biletów czasowych oraz okresowych. Bilet ważny godzinę kosztować będzie 3,40
zł, a całodobowy na wszystkie linie 11 zł.
O szczegóły cen biletów
miesięcznych i semestralnych obowiązujących od
maja br. najlepiej zapytać
w punktach ZKM,np. przy
dworcu PKP w Rumi.
Podwyżka cen biletów
wiąże się z propozycją
Związku Komunikacyjnego

Zatoki Gdańskiej, dążącego
do ujednolicenia cen w komunikacji miejskiej na całym obszarze metropolitarnym - w Trójmieście oraz
10 okolicznych miastach i
gminach.
Zamiany taryfy mają być
wprowadzone 1 maja we
wszystkich trzech zakładach komunikacji miejskiej
w aglomeracji: w Gdańsku,
Gdyni i Wejherowie. Dlatego podróżując autobusami
nie tylko po Rumi i Gdyni,
ale np. do Redy czy Wejherowa (komunikacją wejherowskiego MZK) , za bilety
zapłacimy tyle samo.
AK.

Czas na wielkie porządki

Kwietniowe wystawki
Przez cały kwiecień
trwać będzie, rozpoczęta
kilka dni temu wiosenna
akcja zbiórki odpadów
wielkogabarytowych.
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych,
oczyszczające
zdecydowaną
większość rumskich ulic,
przygotowało
dokładny
harmonogram, opublikowany na stronach Urzędu
Miasta. Można się tam
dowiedzieć, którego dnia
pojazdy PUK będą wywozić sprzęty i inne wielkogabarytowe odpady z poszczególnych ulic. W akcji
biorą również udział inne
firmy, oczyszczające Rumię, na ogół wyznaczając
jeden dzień na wywiezienie odpadów w ramach
tzw. wystawek.
REKLAMA

Terminy odbioru odpadów
wielkogabarytowych są zgodne z dniami
wyznaczonymi na odbiór
odpadów segregowanych
przez firmę, z którą
mieszkaniec ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych.
Właściciele
domów
jednorodzinnych
powinni wystawiać odpady
wielkogabarytowe
przed posesję, natomiast
mieszkańcy
budynków
wielorodzinnych - do podstawianych w tym celu
kontenerów lub przy pergoli śmietnikowej.
Niepotrzebne sprzęty
należy wystawić w sposób nie utrudniający ruchu pieszym i pojazdom.
Jednocześnie zwracamy

uwagę, iż zbiórka odpadów będzie odbywała się
od godzin porannych wyznaczonego dnia i sprzęty wystawione później
nie zostaną już zabrane. Wskazane jest więc
wystawianie
odpadów
dzień wcześniej, nie później jednak niż do godz.
7.00 dnia, w którym przeprowadzana jest zbiórka.

Możemy wystawiać:

- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego,
- sprzęt elektroniczny,
- stolarkę budowlaną,
opakowania.
Inne odpady, takie
jak gruz, eternit, papa,
pojemniki z olejami
lub substancjami ropopochodnymi nie będą
zbierane.

Czysty piasek
W związku z problemem
zanieczyszczania piaskownic odchodami zwierząt
domowych (psy, koty), co
wiąże się z ryzykiem zakażenia dzieci chorobami
odzwierzęcymi, Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie przypomina wszystkim zarządcom
placów zabaw o konieczności
właściwego zabezpieczenia
miejsc rekreacji dla dzieci
oraz częstej wymianie piasku
w piaskownicach, przynajmniej dwukrotnie w sezonie
letnim.

Autobus J do Wejherowa kursuje za rzadko – skarżą się
mieszkańcy Rumi. Rano, przedpołudniem i wieczorem autobusy tej linii jeżdżą co godzinę, a w tzw. godzinach szczytu - co
pół godziny. To nie zaspokaja oczekiwań pasażerów. Świadczy o tym choćby fakt, że „jotka” jest zwykle przepełniona.
Wspomniana linia pospieszna to jedyne połączenie autobusowe Rumi z
Wejherowem, m.in. ze szpitalem
specjalistycznym,
pod który podjeżdża „jotka”.
Rumianie często korzystają
z tamtejszych poradni i badań albo odwiedzają leżących w szpitalu bliskich. To
bardzo wygodne połączenie,
tym bardziej, że do „jotki”
(w przeciwieństwie do pociągu SKM) można wsiąść
w różnych punktach miasta, dogodnych dla mieszkańców Starej Rumi, Lotniska, Janowa i Śródmieścia.
Szkopuł w tym, że autobusy J jeżdżą z niewielką
częstotliwością, a w dodatku na ogół zatłoczone.
- Niedawno jechałam
rano na badania do szpitala
– mówi nasza Czytelniczka.
– Wsiadłam do autobusu
przy rondzie „Solidarności”
w Janowie. Ludzi było już
sporo, a wszystkie miejsca
siedzące zajęte. Na kolejnych przystankach pasażerów przybywało i prawie
wszyscy jechali do samego
Wejherowa.
W stolicy powiatu jeździmy odwiedzamy wszak nie
tylko szpital, m.in. również

takie instytucje jak Urząd
Skarbowy czy Starostwo.
Jeśli linia J jest tak potrzebna i „obłożona”, czy nie może
funkcjonować z większą częstotliwością? Zapytaliśmy o
to w Zarządzie Komunikacji
Miejskiej w Gdyni.
- Niestety, dla nas linia
J jest deficytowa, dlatego,
wyłącznie z powodów ekonomicznych, nie planujemy
zwiększenia częstotliwości
kursowania autobusów z
Rumi do Wejherowa – informuje Marcin Gromadzki,
rzecznik prasowy ZKM w
Gdyni. – Trasa linii J jest
bardzo długa, wynosi prawie 19 kilometrów i w dużej
mierze pokrywa się z trasą
SKM. Część osób, jadących
do Wejherowa wybiera pociąg. Sądząc po pełnych autobusach, odnosi się wrażenie, że to rentowna linia, ale
korzysta z niej bardzo wiele
osób, uprawnionych do jazdy bez biletu. W naszych
autobusach więcej osób
może jeździć bezpłatnie niż
w SKM. Dlatego właśnie
autobusami a nie kolejkami podróżują m.in. osoby w
starszym wieku, honorowi
krwiodawcy i inni uprawnieni. Sprawia to, że auto-

Radio Kaszëbë i CSBTV na wiosnę

Nie tylko Kaszuby
Obchodzony w marcu
Dzień Jedności Kaszubów
był okazją do spotkań i
uroczystości, a także audycji i artykułów prasowych związanych z tym
świętem. Aktywne były
zwłaszcza kaszubskie media, a wśród nich Radio
Kaszëbë i Telewizja z Pomorza CSBTV. Nietrudno
zauważyć, że popularne
kaszubskie radio i stacja
telewizyjna z siedzibą w
Rumi, wciąż się rozwijają
i rozszerzają ofertę.
– W dobie odsuwania się
od tematów lokalnych przez
media korporacyjne, cieszy
nas coraz silniejsza pozycja
Radia Kaszëbë, co wynika
z ostatnich badań – mówi
Marta Uzarska kierownik

anteny Radia Kaszëbë, a
Anna Kościukiewicz-Jabłońska, dyrektor i redaktor naczelna kaszubskiej
rozgłośni dodaje:
- Jedną z misji naszej stacji jest rozwijanie świadomości i tożsamości kaszubskiej,
np. ostatnio przy okazji
Dnia Jedności Kaszubów,
kiedy to w znaczący sposób
promowaliśmy na antenie
zarówno samą datę i ideę
tego święta, jak i program
gdańskich uroczystości. Cieszy nas duży wzrost naszej
słuchalności w Trójmieście,
którego mieszkańcy w coraz
większym stopniu odkrywają kaszubską tożsamość.
Dodajmy, że jednym z
najnowszych działań Radia Kaszëbë mających po-

busy są pełne, ale dochody z
biletów są niewielkie.
Do kursowania linii
autobusowych na terenie
naszego miasta dokłada
się gmina Rumia, współfinansując
komunikację
miejską na swoim terenie.
ZKM może zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów na poszczególnych
liniach lub je wydłużyć, ale
tylko pod warunkiem większego dofinansowania z budżetu Rumi.
- Jeśli Rada Miejska i
burmistrz miasta uznają to
za wskazane, mogą zwiększyć wydatki autobusy J, a
my wtedy zwiększymy ich
częstotliwość – dodaje Marcin Gromadzki. – Byłoby
to również możliwe, gdyby do funkcjonowania pospiesznej linii J dokładały
się Reda i Wejherowo, ale
tak nie jest.
Wiadomo, że Wejherowo
posiada własny zakład komunikacji, którego autobusy jeżdżą m.in. do Redy. Z
tego powodu władze wspomnianych miast nie są zainteresowane finansowaniem gdyńskiego autobusu.
AK.
budzić tę tożsamości jest
czwartkowa (godz. 14.40)
audycja kulturalna „Co na
Kaszubach”,
poświęcona
tylko i wyłącznie działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Nowe programy, w tym
więcej własnych produkcji
wprowadziła Telewizja z Pomorza CSBTV. W wiosennej
ramówce, obowiązującej od
21 marca, znalazło się więcej programów z regionu i o
regionie, a także więcej godzin programu na żywo.
Poranny program na żywo
został wydłużony do 2 godzin,
a program z przesyłanymi
przez widzów życzeniami i
pozdrowieniami emitowany
jest codziennie. Kaszubska
stacja nie zapomina o aspekcie edukacyjnym – przed zbliżającym się Narodowym Spisem Powszechnym emituje
cykl publicystyczny „Studio
spisowe”.
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Na zdjęciach, makietach i stronach internetowych

Zachować dawny świat
Rumski modelarz Andrzej Sadłowski buduje kolejne obrazy
przestrzenne, realizując swoja największą pasję. Wprawdzie nie
jedyną, bo pan Andrzej jest również miłośnikiem historii, jednak modelarstwo zdaje się pochłaniać najwięcej wolnego czasu
rumianina. Zwłaszcza wykonywanie makiet starych linii kolejowych na Żuławach.
W pracowni modelarza
powstają również miniaturowe statki i okręty, a także makiety ciekawych (na
ogół starych) obiektów, wsi
i miast, w tym fragmentów
dawnej Rumi oraz sopockiego grodziska z X wieku.
Te zainteresowania łączą się z dobrą znajomością
dziejów naszego miasta,
których pan Andrzej jest
miłośnikiem.

STO TYSIĘCY
W TRZY LATA

Okazuje się, że historia
Rumi interesuje również
wielu innych jej mieszkańców. Świadczy o tym choćby
popularność strony internetowej, na której Andrzej
Sadłowski zamieszcza swoje artykuły i fotografie.
Strona Dzieje Rumi,
funkcjonująca na portalu
www.rumia.edu
(dotyczącym głównie rumskich
szkół) powstała działa dzięki pomocy innego rumianina, informatyka Artura
Schwartza. Od założenia
strony w kwietniu 2008
roku do dziś, czyli dokładnie
w ostatnich ciągu trzech
lat odwiedziło ją ponad
112 tysięcy internatów.
Z tej skarbnicy wiadomości o Rumi, uzupełnionej
zdjęciami i starymi pocztówkami, korzystają głównie nauczyciele i uczniowie.
Być może zaglądają tam
także nowi mieszkańcy
miasta, którzy niewiele o
nim wiedzą, a chcieliby poznać historię Rumi.

ZAMEK I POCIĄGI

Urodzony i dorastający
w Sopocie Andrzej Sadłowski jest mieszkańcem Rumi
od ponad 30 lat. Jego przygoda z koleją wąskotorową
na Żuławach rozpoczęła się
w połowie lat 50 ub. stulecia, kiedy ojciec pana Andrzeja, były więzień obozu
zagłady Stutthof, zabierał
go na uroczystości rocznicowe, związane z wyzwoleniem obozu. Tam po raz
pierwszy zetknął się z wąskotorówką
- W dzieciństwie rodzice zabierali mnie również
do zamku krzyżackiego w
Malborku, stąd zrodziło

12

się zainteresowanie średniowieczem i w ogóle historią - mówi Andrzej Sadłowski. - Jednocześnie
każdy wyjazd pociągiem
do Malborka był kolejną
szansą na zobaczenie, po
minięciu mostu na Wiśle,
urokliwej stacyjki kolei
wąskotorowej w Lisewie.
Zainteresowałem się wówczas żuławskimi kolejami
i zapragnąłem dowiedzieć
się o nich więcej. Już wtedy wiedziałem, że jak dorosnę, to spełnię swoje dziecięce marzenia.

ŻUŁAWY
W MINIATURZE

Wydarzeniem,
które
zdecydowało o budowie makiety kolei na Żuławach,
była likwidacja tej linii.
Niszczono wszystko to, co
przypominało o jej istnieniu. Nikomu nie potrzebna
kolej znikała bezpowrotnie
z krajobrazu Żuław. Krajobrazu, który tak zachwycił
A. Sadłowskiego.
- Według map kolejowych, pomiarów i zdjęć
wykonanych w terenie,
przygotowywałem
moje
makiety. Tak powstały Żuławy w miniaturze: fragment małej wsi Lichnówki,
mosty na kanale Piaskowym i Linawce, fragmenty
szlaku kolei wąskotorowej
charakterystyczne dla krajobrazu Żuław - opowiada
pan Andrzej. – Po czterech
latach, w 2010 roku zakończyłem prace nad stacją w
Lisewie z fragmentem mostu na Wiśle.
Żuławy, które „rozgościły się” w domu państwa
Sadłowskich na rumskim
Lotnisku, mają obecnie 19
metrów długości i ciągle się
powiększają.
Można je oglądać na
wspomnianej stronie www.
rumia.edu - Żuławy w miniaturze i okazuje się, że
z tej możliwości korzysta
sporo osób. W ciągu trzech
lat odwiedziło ją ponad
23 tysiące internautów. Z
kolei film na You-Tube , z
makietą kolejową Rumia
– Zagórze, stylizowaną na
lata 20. ub. stulecia obejrzało ok. 5 tys. internałtów.

NIEISTNIEJĄCE
OBIEKTY

Andrzej Sadłowski wyczarował też obrazy przestrzenne i modele, m.in.
związane z historią Pomorza
i gospodarką morską. Zdjęcia niektórych z nich prezentowaliśmy na naszych
łamach w ubiegłych latach.
Pośród tych prac są makiety
fragmentów dawnej Rumi.
Na jednej z nich modelarz
umieścił dawny Zajazd Sobieskiego, o którym piszemy
na sąsiedniej stronie.
Na innej znajduje się
nieistniejąca Kaplica Przebendowskich przy ul. Sobieskiego (w miejscu obecnej stacji paliw Neste) oraz
dawną osadę Beka nad Zatoką Pucką (między Rewą i
Osłoninem), po której dzisiaj pozostał tylko drewniany krzyż, ustawiony tam
przez miłośników historii z
Rumi.

KAZIMIERZ DOLNY
SPRZED STU LAT

Prace rumskiego modelarza kupiły takie placówki, jak Centralne Muzeum
Morskie w Gdańsku, Muzeum Wisły w Tczewie,
Muzeum Ziemi Puckiej i
Muzeum Nadwiślańskie w
Kazimierzu Dolnym.
W Muzeum Nadwiślańskim w kamienicy Celejowskiej w Kazimierzu Dolnym
stoi wielka makieta, przedstawiająca to urocze miasto
w ok. 1910 roku, wykonana m.in. przez A. Sadłowskiego (pracowało nad nią
trzech modelarzy przez 16
miesięcy).
Nikogo nie trzeba przekonywać, że do takiej pracy niezbędny jest nie tylko
talent plastyczny i wiedza
historyczna, ale też cierpliwość, precyzja i umiejętności manualne, a tego
wszystkie panu Andrzejowi
nie brakuje.
Nic dziwnego, że prace
rumianina były prezentowane na wystawach w Trójmieście i okolicy, w Warszawie oraz w Lipsku. A.
Sadłowski jest wielokrotnym medalistą mistrzostw
w modelarstwie morskim.
Anna Kuczmarska

Na zdjęciach prezentujemy jedną z ostatnich prac Andrzeja Sadłowskiego , przedstawiającą stację kolejową w Lisewie na Żuławach. Tak jak na innych makietach i
tutaj można oglądać świat, który już nie istnieje.
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Rumska karczma stanęła w muzeum etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich

„Zajazd Sobieskiego” odtworzony
Karczma, stojąca niegdyś przy ul. Sobieskiego w Rumi,
nazywana powszechnie „Zajazdem Sobieskiego” została odtworzona. Informujemy o tym z tym większą radością, że kilkakrotnie przypominaliśmy Czytelnikom historię tego interesującego budynku i jego funkcję. Po prawie 40 latach od
rozbiórki, miłośnicy historii nie tylko z naszego miasta mogą
znów oglądać ten wspaniały obiekt. Tyle, że nie w Rumi, a w
skansenie kaszubskim we Wdzydzach Kiszewskich.
Tamtejsze
Muzeum-Kaszubski
Park
Etnograficzny
im.
Teodory
i
Izydora
Gulgowskich
po wielu latach starań o
odpowiednie fundusze, w
ubiegłym roku zrealizowało
plany odbudowy karczmy.
Stanowi ona obecnie sektor
wejściowy muzeum, z kasą
i główną bramą do placówki.
Trwającą trzy lata inwestycję
zakończono
w
grudniu 2010 r., a w marcu br. ogłoszono przetarg
na dzierżawę tego obiektu.
Pomieszczenia o łącznej
powierzchni prawie 500 m
kw. przeznaczono na usługi
gastronomiczne oraz usługi
krótkotrwałego zakwaterowania. Oznacza to, że przyjeżdżający do Wdzydz goście
będą mogli zjeść w rumskiej
karczmie obiad, a nawet
przenocować w urządzonym
w jej wnętrzach hotelu.
Na ile jest to ten sam budynek, rozebrany w 1972 r.
w związku z poszerzaniem
drogi krajowej nr 6?

- To dokładne odtworzenie
rumskiej karczmy i zajazdu
z XVIII wieku w kształcie,
jaki miała do początku XX
wieku – informuje dr Tadeusz Sadkowski, etnograf
z wdzydzkiego muzeum,
który nadzorował przedsięwzięcie. – Wprawdzie oryginalnych elementów jest
w tym obiekcie niewiele,
ale karczmę zbudowano na
podstawie dokładnej inwentaryzacji, przeprowadzonej
w 1972 roku pod nadzorem
prof. Jerzego Stankiewicza,
wybitnego architekta i miłośnika zabytków z Politechniki Gdańskiej. Projekt odbudowy wykonał dr Krzysztof
Szarejko, również architekt
z Politechniki. Budynek, tak
jak kiedyś, ma konstrukcję szkieletową. Drewniane
ramy wypełnione zostały cegłą, przy zastosowaniu oryginalnej, tradycyjnej techniki budowy.
Jak informuje doktor Sadkowski, który był obecny przy
rozbiórce obiektu w Rumi,

już w latach sześćdziesiątych
był on w bardzo złym stanie.
To, co udało się zabezpieczyć,
przewieziono do skansenu
we Wdzydzach Kiszewskich,
gdzie fragmenty zajzdu czekały na odbudowę.
- Oryginalna jest jedna ze
ścian szczytowych obecnego
budynku. Wykorzystano w
niej oryginalny sosnowy budulec o dużym przekroju –
dodaje etnograf.
Przypomnijmy, że był
to dawny zajazd pocztowy,
pełniący bardzo ważną rolę.
Był nie tylko miejscem odpoczynku podróżnych, ale
też punktem wymiany koni
pocztylionu, który wiózł przesyłki z Gdańska do Berlina
i z powrotem. Obiekt miał (i
ma obecnie) kształt litery L i
dużą bramę, przez którą pojazdy konne wjeżdżały na wewnętrzny dziedziniec. Inną
bramą wyruszały w dalszą
drogę. Obok karczmy znajdowała się stajnia i budynki gospodarcze. Dawna karczma
zachowała się na nielicznych

Tak wygląda obecnie „Zajazd Sobieskiego”, czyli zrekonstruowana karczma, stojąca kiedyś w Rumi przy głównym szklaku z Gdańska do Berlina (w miejscu obecnego parkingu i skweru przed Urzędem Miasta).
Fot. Małgorzata Hawryszków/ Muzeum-Kaszubski Park Etnograficzny

starych pocztówkach, a także
na obrazach rumskich malarzy, które prezentowaliśmy
na naszych łamach.
Wiosną i latem będziemy
mieli okazję zobaczyć ten historyczny obiekt, pod warunkiem, że wybierzemy się na
malownicze południowe Kaszuby. Wdzydzkie muzeum,
położone jest ok. 20 km na
południe od Kościerzyny, a
karczma z Rumi jest jednym
z wielu ciekawych obiektów
na terenie skansenu.
Anna Kuczmarska

Przewodnicy oddali hołd zasłużonym
Koło Przewodników Miejskich i Terenowych przy Oddziale Morskim PTTK w Gdyni, w którego szeregach są
m.in. mieszkańcy Rumi, zorganizowało ciekawy wyjazd z
okazji 85-lecia swojego miasta. Pod hasłem „W hołdzie zasłużonym dla Gdyni”, przewodnicy odwiedzili groby kilku
ważnych historycznych postaci.
Wiązanki kwiatów złożono najpierw na Cmentarzu Powązkowskim w
Warszawie, na grobach
Kazimierza Porębskiego
(jeden z pierwszych dowódców Marynarki Wojennej) i
Tadeusza Wendy, budowniczego Gdyni. Na obu mogiłach zapłonęły znicze, a
przewodnicy przypomnieli
życiorysy tych zasłużonych
postaci.
Podobnie wyglądała wizyta przy grobie Eugeniusza Kwiatkowskiego na
Cmentarzu Rakowickim w

Krakowie. Tam uczczono
również pamięć bohaterskich Obrońców Westerplatte. Zapalając znicze i składając kwiaty na grobach
westerplatczyków, gdynianie oddali hołd Franciszkowi Dąbrowskiemu oraz
Mieczysławowi Słabemu.
W Krakowie, w kościele św.
Agnieszki, złożono też kwiaty na grobie Błękitnego Generała Józefa Hallera.
W malowniczej Krynicy
Zdrój uczestnicy wyprawy
odwiedzili grób Franciszka Sokoła, komisarza

Rządu w Gdyni w latach
1933-39, który zasłużył się
bardzo dla rozwoju miasta.
W Kielcach przewodnicy
zwiedzali miejsca związane
ze Stefanem Żeromskim,
który zostawił po sobie ślady również w Gdyni. Odwiedzili też muzeum 4 Pułku Piechoty Legionów.
Ponieważ nie zabrakło
okazji do zwiedzania ciekawych miejsc, m.in. kopalni
soli w Bochni, ten edukacyjny i okolicznościowy wyjazd był pełen atrakcji.
AK.

O zasługach komisarza Franciszka Sokoła przy jego grobie w Krynicy opowiadała
Janina Stec, przewodnik PTTK.
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Z „Włóczykijem” na Odsiecz Wiednia

Nocna wędrówka
Na kolejną ciekawą imprezę zaprosiło młodzież Stowarzyszenie
Miłośników Turystyki „Włóczykij”, znane z niebanalnych pomysłów
na rekreację i zabawę. XI Zimowy Fabularyzowany Rajd Pieszy, który odbył w marcu nosił tytuł „Odsiecz Wiedeńska”. Nocna wędrówka
wokół leśnictwa Sławutowo była też ciekawą wyprawą w czasie.
Rajd był oparty na motywach powieści Jerzego
Harasimowicza „Victoria”,
opowiadającej o Janie Kulczyckim – szpiegu na usługach Jana III Sobieskiego.
Uczestnicy wcielili się w
role XVII-wiecznych kupców polskich, podążających z towarami do Rzymu
podczas wojny chrześcijan
z Turkami w Europie. Nie
narzekali przy tym na
brak przygód.
Zanim 12 grup uczniów
wyruszyło na historyczną
trasę, zostali oni wezwani na dwór Królowej Marysieńki gdzie otrzymali
list do króla Jana III. W
liście była prośba o pomoc
w obronie chrześcijaństwa
przed Turkami. Wyprawa
była pełna zaskakujących
sytuacji, kupcy odwiedzili m.in. cesarza Leopolda
na dworze w Linz (pałac
w Sławutówku), spotykali
oddziały wojsk sprzymie-

rzonych i powstańców węgierskich, przedzierali się
przez oddziały tureckie,
odwiedzili harem Kara
Mustafy.
W końcu udało się
wszystkim grupom dotrzeć
przed oblicze króla jegomości, a nawet rozpoznać
tureckiego zdrajcę w jego
oddziałach. Ostatnie zadanie, czyli udaremnienie
porwania księcia Jakuba,
wymagało nie lada sprytu
i odwagi.
Uczestnicy rajdu, czyli „kupcy” byli świadkami pierwszego etapu bitwy o Wiedeń. Relacje z
pola bitwy przedstawiał
także Franciszek Kulczycki
w
podwiedeńskiej kawiarni (pałac w
Rekowie Górnym), gdzie
wszyscy raczyli się turecką, zdobyczną kawą i wiedeńskim sernikiem.
Wrażenia z rajdu były
wspaniałe – ciekawa tra-

Sukces rumskich Odyseuszy i tancerek

Nasi wśród najlepszych
Od kilku lat uczniowie z Rumi święcą
triumfy na międzynarodowych konkursach
Odyseja Umysłu, nawet na finałach światowych. W tym roku młodzi Odyseusze zaczęli
od startu w Ogólnopolskim Finale Odysei,
który odbył się niedawno w Gdańsku. Ze
stolicy województwa pomorskiego rumianie i ich trenerki wrócili w sukcesem.

Laury w XX Ogólnopolskim Finale Odysei Umysłu
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku zdobyły dwie grupy z Rumi, obie z Ekologicznej Szkoły Społecznej. Laureatami Odysei zostali uczniowie, przygotowani pod kierunkiem dwóch trenerek: Marioli
Jurkiewicz i Moniki Jurkiewicz (zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, ponieważ jest to mama i córka).
Mistrzostwo Polski w II problemie „To proste inaczej” zdobyła grupa, składająca się z uczniów klasy VI podstawówki oraz I i II klasy gimnazjalnej. Młodsze dzieci, z IV klasy
zajęły III miejsce w Polsce w problemie „To raczej proste”.
Dodajmy, że kolejny sukces odniosły też ostatnio młode
tancerki z zespołu SPINKI z Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rumi, trenowane przez Renatę Urbanik-Siwiec. Z Tarnowa Podgórnego w Wielkopolsce, gdzie odbyły się Krajowe Mistrzostwa Polski IDO 2011 w stylach:
modern, jazz dance, ballet/point i belly dance/oriental, rumianki wróciły z tytułami Mistrzyń i Wicemistrzyń Kraju.
Mistrzostwo Polski duet modern do lat 11 zdobyły Weronika Sapińska i Magdalena Konkel.
Zespół SPINKI 2 otrzymał Mistrzostwo Polski mini
formacji modern w dwóch kategoriach wiekowych, a
grupa SPINKI 1 - III miejsce formacji modern juniorów
12-15 lat.
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sa, historyczne kostiumy,
rywalizacja i przygoda
dostarczyły młodzieży ciekawych przeżyć. Oprócz
zabawy pozwoliły poznać
ważne karty polskiej historii i bohaterskie czyny
żołnierzy pod dowództwem króla Jana III.
- W rajdzie wzięło udział
131 uczniów rumskich
gimnazjów, 13 nauczycieli
- opiekunów grup i 97 organizatorów, pasjonatów
turystyki, ludzi, którzy
nie tylko poświęcili czas,
a także środki finansowe
na przygotowanie punktów oraz poczęstunki dla
uczestników – informuje Danuta Sosnowska,
główna organizatorka imprezy. - Dzięki gościnności
właścicieli pałaców w Sławutówku i Rekowie Górnym punkty rajdowe mogły
być realizowane w scenerii
dworskiej.
AK.

Zabawa i edukacja w Dniu Liczby Pi

Gimnazjaliści rywalizowali
Wszyscy
potrafimy
powiedzieć,
którego
dnia w roku jest dzień
matki, dzień babci lub
święto dziecka. Są jednak takie, o których
niewiele wiemy. Starają
się je spopularyzować
uczniowie Gimnazjum
nr 2 w Rumi.
Istnieje w kalendarzu
Dzień Liczby Pi, która swoje małe święto obchodzi
nieprzypadkowo 14 marca. Dlaczego właśnie tego
dnia? Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14,. co kojarzy
się z przybliżeniem liczby
π. Tego dnia w amerykańskich szkołach obchodzony
jest tzw. Pi Day. Ta data
jest jednocześnie rocznicą
urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina.
Uczniowie klas drugich
Gimnazjum nr 2 przygotowali prezentacje multimedialne poświęcone Albertowi Einsteinowi, Wacławowi
Sierpińskiemu oraz liczbie
π, a także wykonali ,,portre-

ty” liczby π, wykorzystując
różne techniki plastyczne.
Wzięli także udział w
konkursie wiedzy o znanych matematykach. W
krótkim czasie tworzyli
katalog wyrazów rozpoczynających się cząstką pi-,
rozwiązywali ,,Pi zadania”,
które dotyczyły pól i obwo-

dów kół, bawili się odgadując kalambury oraz ćwiczyli
się w skojarzeniach matematycznych. Nad całością
czuwały organizatorki tej
zabawy – nauczycielki Marzena Idziak-Ciesielska i
Dorota Kuchta.
Zmagania miały charakter konkursu. Najlep-

sza okazała się drużyna w
składzie Mateusz Lucht i
Przemysław Chylewski,
reprezentująca klasę II m.
Po dogrywce, drugie miejsce zajęła reprezentacja
klasy II a, natomiast trzecie i czwarte – klasy II d i
II c.
Dorota Kuchta
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Rywalizacja w II Liceum Ogólnokształcącym

Europejski Dzień Języków w I Liceum

Więcej o ekologii Kaszubskie pieśni
i tańce irlandzkie

Europejski
Dzień
Języków, zorganizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Książąt Pomorskich był
ciekawą i edukacyjną
imprezą, która dostarczyła uczniom ciekawych doświadczeń.

Na zdjęciu od lewej: rumianin Robert Niewiedziała, reprezentujący Katolickie LO
w Gdyni, Mateusz Grzenkowicz z ZSP nr 2 w Wejherowie oraz uczennice rumskich
liceów: Magdalena Wołosiak z „dwójki” i Alicja Kupczyk z „jedynki”.

W II Liceum Ogólnokształcącym im. J.K. Korzeniowskiego, w ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej, zrealizowano ciekawy projekt edukacyjny pod nazwą „Patrz
i zmieniaj”. Finał projektu odbył się w połowie marca w
rumskiej szkole i miał formę emocjonującej rywalizacji
uczniów ośmiu szkół ponadgimnazjalnych Rumi, Gdyni i
Wejherowa.
Projekt ma na celu zainteresowanie młodzieży
najważniejszymi
zagadnieniami
współczesnego
świata i ukazanie, w jaki
sposób codzienne wybory Polaków wpływają na
życie ludzi w innych regionach świata. Ponieważ
problem globalnych współzależności jest wyjątkowo
rozległy, skupiono się na
zagadnieniach ekologii.
- Zależy nam bardzo,
aby
młodzież
kończąc
szkołę miała odpowiednią
wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju i bardzo

istotnych zagadnień, związanych z ochroną środowiska – powiedziała Lucyna
Oglęcka, dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
w Rumi Janowie. - Dlatego
zaproponowaliśmy
szkołom wzięcie udziału w
trzech kategoriach konkursowych.
Konkurs
ekologiczny miał charakter quizu
związanego z szeroko rozumianą ochroną przyrody, natomiast tematem
konkursu literackiego było
„Bogactwo płynące z natury”. Uczestnicy konkursu

plastycznego wykonywali
poster na temat „Ciepło
mojego domu”.
Quiz ekologiczny odbył
się podczas finału, na sali
pełnej ważnych gości oraz
młodzieży z liceów i gimnazjów. Zawodnicy radzili
sobie świetnie z trudnymi
pytaniami, a zwycięstwo
odniosła Joanna Kreft
z IV LO w Gdyni. Drugie
miejsce zajęła Magdalena
Wołosiak z II LO w Rumi,
a trzecie reprezentantka I
LO w Rumi – Alicja Kupczyk.
AK.

W szkole odbywały się
konkursy językowe oraz sesje akademickie z przedstawicielami wydawnictw językowych i British Council.
Odbyły się też interesujące warsztaty „Teenage English”, prowadzone
przez wybitnego trenera irlandzkiego Richie’ego Mullaney’a.
W tym ciekawym dniu
uczniowie
rywalizowali
w międzyklasowym konkursie
na
prezentacje
multimedialne na temat
kulturowo–językowej różnorodności.
Na dużej sali gimnastycznej miały miejsce
prezentacje, przygotowane
przez poszczególne klasy, a
dotyczące różnych krajów,
narodów i języków.
Było też ciekawe spotkanie z językiem kaszubskim,
uzupełnione o występ Chóru Rumianie w tradycyjnych kaszubskich strojach.
Podobnie jak kaszubskie
pieśni, uczestnikom imprezy podobały się wyroby rękodzieła ludowego.
W przygotowanie Europejskiego Dnia Języków w
I LO było zaangażowanych
wielu uczniów oraz pedagogów, zwłaszcza nauczycieli
języków obcych.
AK.

Richie Mullaney, trener z Irlandii, uczy jedną z licealistek z Rumi irlandzkiego tańca, a innych uczniów
zapoznawał z potocznymi zwrotami nastolatków.
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Runda PlusLigi Kobiet zakończona

Rumianie muszą nadrabiać straty

W zeszłą sobotę odbył się ostatni
mecz rundy zasadniczej PlusLigi Kobiet między Sandeco EC Wybrzeże TPS
Rumia a GCB Centrostal Bydgoszcz.
Niestety, rumskie siatkarki poniosły
kolejną, osiemnastą z rzędu, porażkę.

Po zwycięstwie 2:0
z Gwardią Koszalin
piłkarze Orkana Rumia SSA awansowali
na 4 miejsce w tabeli III ligi. W sobotę,
16 kwietnia kolejny
mecz przed własną
publicznością.

W TPS bez zmian Z Gwardią przełamali piłkarską niemoc

Debiut rumskiej drużyny
w siatkarskiej ekstraklasie przebiegł pod znakiem
nieustannych przegranych.
W osiemnastu spotkaniach
nasze siatkarki zdobyły zaledwie dwa punkty, czym
znacząco zbliżyły się do niechlubnego rekordu, pobitego
w poprzednim sezonie przez
Gedanię Żukowo.
Wynik sobotniego spotkania w żaden sposób nie
wpływał na sytuację w tabeli, mimo to chęć zobaczenia
honorowej wygranej TPS
była duża. Jednak, do czego
zdążyliśmy się już przyzwyczaić, skończyło się jedynie
na oczekiwaniach.
W pierwszych dwóch setach Rumianki toczyły stosunkowo wyrównaną walkę,
chociaż i tak na jednopunktowe prowadzenie zdołały
wyjść tylko raz - w połowie
REKLAMA
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pierwszej partii (13:12).
Przez pozostały czas goście
utrzymywali
bezpieczny
dystans, wygrywając 21:25
i 23:25. Dwie przegrane
wyraźnie odebrały zawodniczkom TPS chęć do gry i
Centrostal pewnie zakończył
spotkanie, zwyciężając w
trzecim secie 19:25.
Mimo okoliczności, mecz
przyciągnął na trybuny pokaźną ilość kibiców (w tym
niewielką grupę przyjezdnych). Nie zawiedli też najwierniejsi kibice z tzw. „młyna”, którzy od jakiegoś czasu
pozostają w sporze z klubem.
Ostatnią szansą na utrzymanie się TPS w PlusLidze
Kobiet jest wygrana z AZS
Białystok. Poprzednie spotkanie z podopiecznymi Wiesława Czai zakończyło się
wygraną rumskiego zespołu.
Darek Rybacki

Przypomnijmy, że podopieczni Jarosława Kotasa najpierw ulegli 2:3 Gryfowi Wejherowo, a w meczu
2 kolejki rundy wiosennej
przegrali 1:4 wiceliderowi
rozgrywek ze Stargardu
Szczecińskiego.
Po tych porażkach odpowiedzialność za wyniki zespołu wziął na siebie trener
podając się do dymisji. Decyzja właścicieli i zarządu
klubu była jednak taka by
pozostał na stanowisku.
Pierwsze zwycięstwo Orkan odniósł w niedawnym
pojedynku z Gwardią Koszalin. Po trafieniach Przemysława Kazimierczaka
i Michała Smarzyńskiego
w 17 i 19 minucie losy meczu
zostały rozstrzygnięte. Beniaminek z Koszalina mimo
ambitnej postawy nie zagroził poważnie bramce strzeżonej przez Kamila Biecke.
Po 18 kolejkach Orkan
z 29 pkt. na koncie i bilansem bramkowym 38-24
zajmuje 4 miejsce w tabeli. Przed rumianami są: 1.
Bytovia Bytów – 43 pkt., 2.
Błękitni Stargard Szczeciński – 36 pkt., 3. Gryf Wejherowo – 30 pkt.
- Nie ma co ukrywać, że
oczekiwaliśmy innego początku rundy rewanżowej
– przyznaje Tomasz Miks
– dyrektor sportowy Orkana SSA. – Porażki w dwóch

pierwszych meczach w zasadzie przekreśliły nasze
szanse na zajęcie pierwszego miejsca i za to możemy
jedynie przeprosić kibiców.
Mecz z Gwardią pokazał
jednak, że możemy wygrywać. Będziemy walczyć o
jak najwyższą lokatę.
Już w sobotę, 9 kwietnia
Orkana czeka „mecz prawdy” w Bytowie z liderem
rozgrywek. Natomiast w
Rumi okazja do zobaczenia
piłkarzy w akcji będzie:
- 16 kwietnia (sobota)
godz. 15 – Orkan Rumia
SSA – Pogoń Barlinek
- 30 kwietnia (sobota)
godz. 17 – Orkan Rumia
SSA – Energetyk Gryfino
- 3 maja (wtorek) godz.
11 – Orkan Rumia SSA –
Chemik Police
- 14 maja (sobota) godz.
15 – Orkan Rumia SSA –
Rega Trzebiatów
- 28 maja (sobota) godz.
15 – Orkan Rumia SSA –
Dąb Dębno

- 11 czerwca (sobota)
godz. 17.30 Orkan Rumia
SSA – Lechia II Gdańsk
Orkan Rumia SSA –
Gwardia Koszalin 2:0 (2:0)
1:0 – Kazimierczak – 17’
2:0 – Smarzyński – 19’

Orkan: Biecke - Szweda, Dirda, Rogalski, Kowol
- Meler (73’Kowalczyk),
Stępień (64’Prinz), Dubicki
(52’Bodzak), Smarzyński Kazimierczak, Kazubowski
(85’Krauze).
TM.

