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O kandydatach z Rumi
piszemy na str. 9

Fetor z Eko Doliny Kompromitacja

Mieszkańcy Zagórza w Rumi nie chcą dłużej wdychać podejrzanych
substancji w powietrzu, wydobywających się z kanalizacji. Protestują
przeciwko działaniom spółki Eko Dolina w Łężycach, zagrażającym ich
zdaniem zdrowiu i życiu mieszkańców okolicznych miejscowości.
Rumia, podobnie jak
Gdynia i inne gminy na
terenie gminy Wejherowo,
jest najbardziej narażona na szkodliwe działanie
fermentujących
odpadów
i ścieków, płynących pod
naszymi domami w stronę
oczyszczalni. Z tego powodu mieszkańcy Rumi wzięli
liczny udział w dwóch spo-

tkaniach na terenie naszego miasta, które odbyły się
we wrześniu br.
To jednak nie koniec dyskusji o problemach, związanych z funkcjonowaniem
spółki Eko Dolina i jej wpływie na środowisko. Cały
czas odbywają się akcje protestacyjne i wymiana opinii
na portalach internetowych.

Po niedawnym spotkaniu na Skwerze Plymouth
w Gdyni i wizycie protestujących w gdyńskim ratuszu,
mieszkańcy tego miasta,
Rumi oraz Łężyc spotkają
się 6 października przed
rumskim Urzędem Miasta.
O godz. 14.00 zaplanowano
tam akcję protestacyjną.
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OGŁOSZENIE WYBORCZE

Środa, 14 września 2011
r. plac budowy na terenie
Szkoły Podstawowej nr
6 przy ul. Sienkiewicza.
Za pięć dni w tej placówce ma nastąpić spóźnione
rozpoczęcie roku szkolnego. Wykonawca rozbudowy
placówki, po ponagleniach
ze strony burmistrza, zobowiązał się przyspieszyć
tempo prac. Zwłaszcza w

GOM

bez Rumi
Mimo zwołania na wniosek Klubu Radnych „Samorządność”
nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej, sprawa przystąpienia naszego
miasta do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego pozostała nierozstrzygnięta.
Głosowanie zakończyło
się bowiem wynikiem remisowym. Przeciw udziałowi Rumi w GOM głosowali
radni Gospodarności i większość radnych PO.
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kuchni i stołówce, których
remont miał się skończyć
przed rozpoczęciem roku
szkolnego. Na placu budowy, w części szkoły, w której znajduje się kompleks
gastronomiczny robotnicy
na rusztowaniach ...śpią w
najlepsze.
22 września burmistrz
E. Rogala-Kończak zerwała
umowę z wykonawcą rozbu-

dowy tej i drugiej modernizowanej szkoły. Szkoda tylko, że tak długo tolerowała
powolne tempo prac i wakacyjne przestoje na placach
budowy SP nr 6 i SP nr 1
w Rumi.
Radni PiS i Klubu Niezależnych ostrzegali w poprzedniej kadencji, że tak
to się skończy.
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Pozbądź się
starych mebli
Kilka dni temu rozpoczęła się w Rumi jesienna
zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Na ulicach i
osiedlach z domkami jednorodzinnymi niepotrzebne
sprzęty trzeba wystawiać przed posesję, natomiast
w rejonach zabudowy wielorodzinnej - do podstawianych kontenerów lub przy pergoli śmietnikowej.
Niepotrzebne sprzęty należy wystawić w sposób nie utrudniający ruchu pieszym i pojazdom. Co ważne, zbiórka odpadów odbywa się od godzin porannych wyznaczonego dnia,
więc 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.

AKTUALNOŚCI

Straż Miejska w akcji
BEZPIECZNE WAKACJE

Podsumowano działania Straży Miejskiej w Rumi w
ramach akcji „Bezpieczne Lato 2011”, mającej na celu zadbanie o spokój i porządek publiczny podczas wypoczynku
dzieci i młodzieży w Rumi.
W ramach akcji strażnicy wykonali 221 patroli, kontrolując 649 razy miejsca zagrożone i przeprowadzając
527 interwencji. Ujawnili 1406 wykroczenia (w tym 566
wykroczeń porządkowych), z których 572 zakończyło się
pouczeniami, 803 mandatami karnymi, 31 wnioskami o
ukaranie przed sądem.
Jak informuje Straż Miejska, podczas wakacji nie było zdarzeń w miejscach publicznych, w których ucierpiałyby dzieci lub młodzież. Zdarzył się tylko jeden przypadek, w którym strażnicy udzielali
pomocy nietrzeźwemu 15-latkowi, leżącemu na trawniku na ul. Poznańskiej. Chłopca zabrało do szpitala
pogotowie ratunkowe, a sprawę dalej prowadzi policja.

ALKOHOL W BRAMIE I NA PLACU ZABAW

19 września o godz. 12.15 w bramie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 dwie osoby spożywały alkohol. Zostały
ukarane przez strażników miejskich.
21 września o godz. 14.35 na placu zabaw przy ul. Kilińskiego kilka osób urządziło sobie piwną libację. Dwie
osoby ukarano. Podobna interwencja miała miejsce 22
września przy ul. Gierosa. Ukarano jedną osobę.

PSY NA JEZDNI

Również 19 września o godz. 21.25 SM interweniowała
w sprawie psa, leżącego na ul. Grunwaldzkiej, prawdopodobnie potrąconego przez samochód. Wezwany pracownik
weterynarii zabrał ranne zwierzę.
Podobne zdarzenie miało miejsce również 21 września
o godz. 13.20 na tej samej ulicy. Ponownie interweniował
wezwany technik weterynarii.
Nie udało się natomiast przeżyć zderzenia z samochodem psu potrąconemu na ul. Dębogórskiej w dniu 22 września ok. 20.15. Zabrały go służby komunalne.

ROZRABIALI NA ULICY

23 września funkcjonariusze interweniowali o godz.
20.15 w okolicy Dworca PKP, gdzie grupa osób zakłócała
porządek publiczny.
Podobna interwencja miała miejsce wobec osób zakłócających porządek publiczny obok biblioteki na ul. Kościelnej, 24 września ok. 16.50.
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Pomorska Gala Ślubna
już w listopadzie
Zbliża się jubileuszowa Pomorska Gala Ślubna, organizowana po raz piąty, tym
razem w rumskim „Faltomie”, pod patronatem „Gazety Rumskiej”. V Pomorska
Gala Ślubna odbędzie się w Hotelu SPA FALTOM w Rumi 13 listopada 2011.
W poprzednich latach
mogliśmy podziwiać m.in.
wytworne suknie, ciekawe
dekoracje, biżuterię, skosztować również czekolady
płynącej z pięknej fontanny,
degustować tort weselny
czy podziwiać piękne auta
do ślubu oraz zdjęcia ślubne. Na tegorocznej gali również nie zabraknie atrakcji
w postaci pokazów makijażu, tańca, najnowszych
kolekcji sukni ślubnych,
bielizny,
garniturów
i dodatków ślubnych.
- Planujemy, aby ta
gala byłą najlepszą imprezą branżową w nad-

chodzącym sezonie 2012
i dołożymy wszelkich starań, aby stała się Wielką
Pomorską Galą Ślubną –
zapowiadają organizatorzy.
– Zapraszamy do udziału
dotychczasowych i nowych
wystawców.
Celem imprezy jest prezentacja
kompleksowej
oferty związanej z przygotowaniem i organizacją ślubu i wesela szerokiej rzeszy zwiedzających, a także
umożliwienie wystawcom
nawiązania kontaktów biznesowych oraz zapoznania
się z nowymi trendami poszczególnych branż.

Kradzież

Wypadek na drodze do Łężyc

Dwa rowery
z jednego
garażu
Policjanci z Rumi zatrzymali nieletniego, którego podejrzewali o kradzież dwóch rowerów.
Jak się okazało chłopak
był poszukiwany, gdyż
uciekł z ośrodka wychowawczego. Teraz o jego
dalszym losie zdecyduje
Sąd Rodzinny.
W czwartek, 29 września,
funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Rumi, wspólnie z
policjantami do spraw nieletnich zatrzymali 16-letniego
sprawcę. Nieletni w ciągu
ostatnich dni dwukrotnie wykorzystał sytuację, w których
pokrzywdzeni
pozostawili
otwarty garaż.
Chłopak w nocy zakradł
się do garażu i ukradł jeden ze znajdujących się w
nim rowerów. Jak się później okazało, nie działały w
nim przerzutki, dlatego też
oddał kradziony rower do
naprawy. Policjanci ustalili
także, że 16-latek zakradł
się ponownie do tego samego garażu i ukradł z niego
drugi jednoślad. Jednak
podczas jazdy przebił oponę, porzucił rower i uciekł.
Pierwszy z kradzionych rowerów odzyskano.
Nieletni sprawca został
zatrzymany i przesłuchany.
Usłyszał też zarzuty.

Pomorską Galę Ślubną,
odwiedza co roku około tysiąc
narzeczonych z całego regionu, prezentuje się na niej ponad 50 firm z Pomorza.
Dla przyszłych Par młodych to okazja, aby wybrać
wszystko, czego nie może
zabraknąć na wymarzonym
ślubie – najpiękniejszych
sukien, ciągnących się do
ziemi welonów, obrączek,
czy pięknego auta.
Nagroda Główna to
suknia ślubna CYMBELINE Paris o wartości
5000 zł.
Więcej informacji na stronie
www.pomorskagalaslubna.pl.

Dwie osoby zostały ranne
28 września ok. 9.00 rano
dyżurny wejherowskiej Komendy Powiatowej Policji
otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym do którego
doszło na trasie Rumia - Łężyce. Policjanci zostali skierowani na miejsce, by ustalić
przyczyny tego zdarzenia.
Na miejsce zdarzenia zostali skierowani policjanci ruchu drogowego, śledczy oraz
technicy kryminalistyki.

Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że
61-letni kierujący chevroletem Aveo, jadąc w kierunku
Rumi, na prostym odcinku
drogi zjechał na sąsiedni
pas ruchu i zderzył się czołowo z samochodem marki
Star, jadącym z przeciwka.
Kierowca
chevroleta
oraz jego pasażerka z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala.

Funkcjonariusze poddali
kierowców badaniom alko-testem, które wykazały, że obaj byli trzeźwi.
Śledczy szczegółowo wyjaśniają
okoliczności
tego zdarzenia drogowego, by ustalić jego przyczyny.
Policjanci apelują do kierowców o ostrożność i rozwagę podczas kierowania
samochodem.

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA

Podejmę od zaraz pracę
jako operator wózków widłowych, pakowacz, pracownik hali. Posiadam aktualne badania lekarskie
oraz książeczkę sanepidu.
Jestem dyspozycyjny. Praca na 3 zmiany.
Tylko poważne oferty (stała praca) na adres:
waldi48-57@tlen.pl
***
Starsza pani z doświadczeniem zaopiekuje się
dzieckiem u siebie w domu.
Wejherowo.
Tel.: 504-258-064

NAUKA

Indywidualne lekcje języka szwedzkiego. Rumia.
Tel.: 781-830-808

Student
informatyki
udziela korepetycji z informatyki.
Tel.: 513 175 252

NIERUCHOMOŚCI

Dom w surowym stanie,
atrakcyjna lokalizacja w
Wejherowie.
Tel.: 608-836-608
***
Sprzedam
mieszkanie 2-pokojowe, II piętro,

Ogłoszenia za darmo

43,5 m kw. Wejherowo os.
1000-lecia.
Tel.: 608-619-599
***
Działka budowlana. Gowino. 85 zł m2.
Tel.: 602-433-728

MOTORYZACJA

Sprzedam komplet kół zimowych do Forda 155 x 13 x
780. Cena do uzgodnienia.
Tel.: 58 778-15-17, 660-322-719

Prywatne ogłoszenia drobne zamieszczamy w gazecie
bezpłatnie. Wystarczy przesłać ogłoszenie na adres: redakcja@gazetarumska.pl lub wysłać sms-em pod nr telefonu: 606-629-454, pamiętając, że kolejne wydanie „Gazety Rumskiej” ukaże się za miesiąc.
Uwaga - nie przyjmujemy już treści ogłoszeń telefonicznie, pod numerem stacjonarnym.
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Sprawa przystąpienia do Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego nadal nierozstrzygnięta

Rumia nadal poza GOM
Na sesji nadzwyczajnej, zwołanej we wrześniu br. na wniosek
radnych klubu Samorządność, Rada Miejska miała zdecydować
o przystąpieniu Rumi do stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny. Sprawa pozostaje jednak nierozstrzygnięta, ponieważ
dwukrotne głosowanie na sesji zakończyło się remisem.
Co ciekawe, przeciw idei głosowała większość radnych Platformy Obywatelskiej, mimo, że liderzy tej partii w regionie są
inicjatorami i zwolennikami GOM (m.in. prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz i starosta wejherowski Józef Reszke).
Przypomnijmy, że przewodniczący RM, Tadeusz
Piątkowski, pomimo zapowiedzi, nie wniósł tego
tematu pod obrady na
sierpniowej sesji miejskiego samorządu. Zwolennicy przystąpienia Rumi do
GOM na czele z przewodniczącym Samorządności,
Kazimierzem
Klawiterem przekonywali pozostałych radnych do podjęcia pozytywnej decyzji w
tej sprawie. Zwłaszcza, że
zbliżało się zebranie założycielskie stowarzyszenia,
zawiązanego z inicjatywy
prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

BOGATSI W WIEDZĘ

- Sprawa jest dość długo dyskutowana w naszym
mieście, dlatego jesteśmy
bogatsi w wiedzę – powiedział radny Kazimierz
Klawiter. Przypomniał, że
latem odbyły się dwa spotkania na ten temat: jedno z udziałem prezydenta
Pawła Adamowicza oraz
drugie, na którym gościł
prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, przeciwnik formuły Gdańskiego
Obszaru Metropolitalnego,
a zwłaszcza jego nazwy.
Zdaniem radnych Samorządności, skoro Gdańsk
zapytał nas o decyzję w
sprawie przystąpienia do
GOM, to kultura wymaga
udzielenia odpowiedzi.
- Dlatego wnioskowaliśmy o zwołanie sesji
nadzwyczajnej i podjęcie
uchwały w tej sprawie – wyjaśniał Kazimierz Klawiter.

W CENTRUM METROPOLII

K. Klawiter przekonywał, że powinniśmy być
obecni tam, gdzie rozstrzygają się sprawy metropolii,
a więc również Rumi.
- Istnieje rywalizacja
między dwoma ośrodkami,
można powiedzieć, że trwa
wojna północ-południe –

stwierdził lider Samorządności. – Nie chciałbym,
abyśmy wzięli udział w tej
wojnie i dyskutowali na
tym poziomie. Ważne jest
jednak, że powstaje idea
metropolii i chcemy, żeby
Rumia brała udział w tej
inicjatywie. Tym bardziej,
że nasze miasto leży w centrum powstającej metropolii i ma szansę znaleźć się
w jej rdzeniu.
Lepiej być w centrum
działań, niż na ich marginesie. Mamy potencjał, ale
go nie wykorzystujemy dodał radny.

USTAWA I PIENIĄDZE

Zdaniem
Kazimierza
Klawitera, nowe stowarzyszenie nie zrobi rewolucji,
ale stanowiąc etap przejściowy do ważnych zmian,
jest płaszczyzną dyskusji, w której powinniśmy
uczestniczyć. Ta formuła
współpracy w obszarze
aglomeracji, nastawiona na
harmonijne współdziałanie,
ma być etapem do powołania metropolii w formule
prawnej ustawowej.
- Końcowym efektem
tych działań będzie wymuszenie na parlamencie ustawy o metropolii
– mówił radny Klawiter.
– Pamiętajmy o skutkach
finansowych. Najbliższe finansowanie z Unii Europejskiej skierowane będzie na
obszary metropolitalne. To
metropolie będą skutecznie
ściągać środki finansowe.

NIEOBECNI NIE MAJĄ RACJI

Podobnego zdania był
Florian Mosa, przewodniczący Klubu Radnych PiS.
- Uczestnictwo w gdańskim obszarze może przynieść nam same korzyści
– przekonywał radny Mosa.
– Składka za członkowstwo
jest niewielka, ale obecność
w tym związku miast, gmin
i powiatów może okazać się
bardzo ważna. Klub PiS jest

za przystąpieniem do GOM,
pamiętając o maksymie, że
„nieobecni nie mają racji”.

SZTUCZNY TWÓR

- To ważna sprawa, na
temat której w naszym
mieście odbywały się już
debaty – przyznał Tadeusz
Piątkowski, przewodniczący Rady Miejskiej, radny
Gospodarności. – Powstanie metropolii jest korzystne, ale na razie stowarzyszenie ma metropolię tylko
w nazwie. Prawdziwa metropolia musi funkcjonować
z udziałem Gdyni, musi być
organizmem bliźniaczym.
Bez Gdyni to sztuczny twór.
Czytając
oświadczenie
klubów radnych Gospodarności i PO w tej sprawie,
Tadeusz Piątkowski mówił o
mankamentach nowego stowarzyszenia. Przekonywał,
że złym rozwiązaniem jest
przyjmowanie jako członków struktur powiatowych
(do GOM przystąpił m.in.
powiat wejherowski – przyp.
red.), a także nadmierne rozszerzanie idei pod względem
terytorialnym.

NAZWA, KTÓRA DZIELI

- Do Gdańskiego Obszaru metropolitalnego ma należeć, zdaniem założycieli
pół województwa pomorskiego – powiedział przewodniczący RM w Rumi.
Jak powiedział T. Piątkowski, do rangi symbolu
urasta sprawa nazwy stowarzyszenia, w która zawierając przymiotnik „Gdański” bardziej dzieli niż łączy.
- Chcemy metropolii, ale
uważamy, że przystąpienie do GOM utrudni proces jej powstania na zdrowych zasadach – stwierdził
Piątkowski. – Rozumiemy
korzyści, płynące z funkcjonowania metropolii, ale bez
Gdyni skazana jest ona na
wegetację, a nie dynamiczny rozwój. Poza tym decyzję w tej sprawie powinno

się podejmować w trybie
normalnym, na zwyczajnej
sesji, a nie zwoływać obrady
w trybie nadzwyczajnym.
Potrzebne są m.in. konsultacje z mieszkańcami. Nie
wykluczamy przystąpienia
Rumi do obszaru metropolitalnego w przyszłości, ale
na razie jesteśmy przeciwni.

TRZEBA DYSKUTOWAĆ

- Metropolia już istnieje,
realizowane są jej funkcje,
a my jesteśmy w kośćcu
tej struktury, bo nie da
się nas wyrzucić – dodała
burmistrz Rumi, Elżbieta
Rogala-Kończak,
która
od początku była przeciwna udziałowi Rumi w stowarzyszeniu
założonym
przez prezydenta Gdańska.
– Pozostaje jednak problem
współpracy w ramach metropolii i o tym trzeba dyskutować. To jest metoda na
budowanie porozumienia.
Nie mówię, że jestem przeciwniczką GOM, ale ta idea
ma wiele wad, choćby zaproszenie do udziału gmin,
które nie leżą w obszarze
metropolii. Gdańsk z Gdynią muszą się dogadać. Poczekamy na ten moment.
- Jakoś żyjemy we wspólnym obszarze, ale chodzi o
to, żeby iść do przodu, zmusić parlament do zbudowania idei metropolii. Temu
służy m.in. powstające Stowarzyszenie – ripostował
Kazimierz Klawiter. – Ze
strony zwolenników GOM
jest gotowość do dyskusji,
m.in. z Gdynią, ale nie musimy się zmuszać do ultra
związków z tym miastem.

REMIS W GŁOSOWANIU

Głosowanie w sprawie
przystąpienia Rumi do
Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego nie rozstrzygnęło jednak sprawy.
9 osób głosowało za
(radni Samorządności i
PiS oraz radny PO, Michał
Pasieczny), 9 było przeciw
(większość PO i Gospodarność), a jedna osoba (radny
PO Piotr Labuda) wstrzymała się od głosu. Powtórne głosowanie przyniosło
taki sam wynik.
Uchwała w tej sprawie
nie została podjęta i nie
wiadomo, czy i kiedy temat
wróci pod obrady rumskiego samorządu.
Anna Kuczmarska

22 gminy i 7 powiatów
przystąpiły do obszaru
15 września 2011 br. podczas zebrania założycielskiego stowarzyszenia spotkało się 29 delegatów pomorskich
gmin i powiatów, które weszły w skład GOM. Prezesem
stowarzyszenia został wybrany jednogłośnie prezydent
Gdańska Paweł Adamowicz.
Gdański Obszar Metropolitalny tworzą 22 gminy i 7
powiatów. Kolejne gminy deklarują podjęcie uchwał o
przystąpieniu do stowarzyszenia w najbliższym czasie.
Zgodnie z wcześniejszymi rozmowami członków stowarzyszenia, zajmie się ono: stworzeniem strategicznego planu transportowego dla metropolii, monitoringiem
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
z uwzględnieniem funkcji metropolitalnych, współpracą
na rzecz podnoszenia edukacji szkolnej i uniwersyteckiej,
wspólną promocją turystyczną i gospodarczą, współpracą pomiędzy urzędami pracy, wspólnymi zamówieniami
publicznymi dla urzędów gminnych i powiatowych, prowadzeniem wspólnych baz danych (serwerowniach ICT),
a także jak najszerszą wymianią doświadczeń i wdrażaniem najlepszych rozwiązań oraz wspólnym lobbingiem
w sprawach ważnych dla całej metropolii wobec władz
samorządowych i rządowych.
Do GOM należą m.in.: Gdańsk, Sopot, Żukowo, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Szemud, Gniewino, Linia, Reda,
Stężyca, powiat wejherowski, powiat kartuski, powiat
pucki, Tczew, Malbork, Nowy Dwór Gdański.
Siedziba stowarzyszenia znajdować się będzie w
Gdańsku przy ul. Długi Targ 39/40.

Pytania bez odpowiedzi

Ponieważ stanowisko
rumskich radnych PO jest
inne, niż działaczy tej partii poza Rumią, o opinie na
ten temat zapytaliśmy:
posłankę z Rumi Krystynę Kłosin, przewodniczącego Klubu PO w
Radzie Miejskiej Rumi –
Józefa Chmielewskiego
oraz lidera PO na Pomorzu – Sławomira Nowaka, a także burmistrz Elżbietę Rogalę-Kończak.
Niestety ani przedstawiciele Platformy, ani Burmistrz nie odpowiedzieli
na nasze pytania, wysłane
za pośrednictwem poczty
elektronicznej.

Według swego uznania

Jedyną osobą, która
odpowiedziała krótko na
nasze pytanie jest starosta wejherowski, Józef
Reszke, przewodniczący
struktur powiatowych PO
w powiecie.
- Inicjatywa powołania Stowarzyszenia GOM
jest inicjatywą Prezydenta Miasta Gdańska, a nie
Platformy Obywatelskiej!
– stwierdził starosta Józef
Reszke.
– Zatem w tej sprawie
nie ma żadnego stanowiska Platformy Obywatelskiej, a więc radni - członkowie PO głosują każdy
według swego uznania.

Burmistrz Rumi w Forum NORDA

Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak podpisała porozumienie, przystępując do Metropolitalnego Forum
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA, zainicjowanego przez prezydenta Gdyni, Wojciecha Szczurka.
Ma to być forum współpracy na rzecz rozwoju Pomorza
północnego.
- Powołaliśmy Nordę dla dobrej przyszłości naszych
gmin i metropolii, nie wykluczmy współpracy z GOM-em
– powiedziała burmistrz Rumi w wypowiedzi dla jednej
z lokalnych gazet.
Do NORDY przystąpili włodarze Gdyni, Wejherowa
(miasta i gminy), Rumi, Redy, Pucka (miasta i gminy),
Władysławowa, Jastarni, Kosakowa, Krokowej, Helu,
Choczewa, Luzina, Łęczyc i Szemuda,
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Rumianin wyróżniony

Przyznano siedem medali
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Zasłużeni dla powiatu

Laureatem corocznej Nagrody Remusa został Przemysław Stanisławski,
wybitny dyrygent z Rumi. Nagrodę Remusa, przyznaną przez Zarząd PowiaRada Powiatu Wejherowskiego, na wniotu Wejherowskiego, odebrał podczas sek Zarządu Powiatu, przyznała coroczne
uroczystej sesji w Starostwie.
medale „Za zasługi dla Powiatu WejherowWyróżnienia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania
i ochrony kultury są przyznawane od 2010 roku.
Ubiegłorocznym
laureatem był m.in. rumianin,
artysta malarz, Alfons
Zwara.
W tym roku, obok Przemysława Stanisławskiego
Nagrodą Remusa otrzymali: Bolesław Bork ze
Zbychowa, autor książek o
problematyce regionalnej,
Zygmunt Leśniowski –
rzeźbiarz z Wejherowa, a
także autor książek i artykułów Piotr Schmandt,
na co dzień pracujący w
wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Laureat z Rumi, Przemysław
Stanisławski
urodził się i wychowywał
w Poznaniu. Na tamtejszej Akademii Muzycznej

ukończył teorię muzyki,
natomiast na Akademii
Muzycznej w Warszawie
studiował
dyrygenturę
symfoniczną i operową.
Obecnie jest wykładowcą
na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie
prowadzi zespoły operowe i
oratoryjno-kantatowe.
Rumianin jest kierownikiem artystycznym Orkiestry Trybunału Koronnego
w Lublinie, ale najważniejszą działalnością wydaje
się prowadzenie od 2001
roku Kaszubskiego Regionalnego Chóru „Morzanie”.
Laureata Nagrody Remusa mogliśmy zobaczyć
1 października kiedy dyrygował Polską Filharmonią
Kameralną podczas znakomitego koncertu w kościele
św. Józefa i św. Judy Tadeusza w Zagórzu.
AK.

skiego”. Wśród nagrodzonych nie zabrakło
mieszkańców Rumi. Medal otrzymał m.in.
dr Marek Kużel.
Medalami wyróżniono: Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie
im. A. Majkowskiego, Chór „Pięciolinia” z
Luzina, Grupę „Misternicy Kaszubscy” z
Wejherowa, państwa Agnieszkę i Tadeusza
Formelów z Nawcza, dr Marka Kużela, Orkiestrę Dętą Gminy Wejherowo i Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne.

Wyróżnienie to jest
wyrazem
szczególnego
uznania w dzieło rozwoju
i promocji powiatu wejherowskiego.
Doktor Marek Kużel, lekarz, specjalista
chorób dziecięcych, jest
współzałożycielem
i
organizatorem
Fundacji „Uśmiech Dziecka”,
która pomaga dzieciom
pokrzywdzonym
przez
los, m.in. dzieciom z porażeniem
mózgowym,

wodogłowiem i innymi
chorobami neurologicznymi. Fundacja, która
kiedyś działa w Szpitalu Specjalistycznym w
Wejherowie i w jednym z
tamtejszych przedszkoli,
ostatnio ma swoją siedzibę w dawnym biurze
Kolumny Transportu Sanitarnego przy ul. Chopina w Wejherowie. Organizacja ta organizuje
rehabilitację dla małych
podopiecznych, m.in. w

Laureat Nagrody Remusa, Przemysław Stanisławski,
o którym piszemy obok.

kierowanym przez siebie
ośrodku
hipoterapeutycznym w Redzie.
Fundacja
prowadzi
również
Niepubliczne
Przedszkole
Specjalne
oraz Ośrodek Wczesnej
Interwencji i Rehabilitacji
dla Dzieci i Młodzieży. Dr
Kużel pozostaje cały czas
„dobrym duchem” Fundacji „Uśmiech Dziecka”

Podczas
ubiegłotygodniowej uroczystej sesji
Rady Powiatu wręczono
cztery medale „Za zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”. Pozostali
laureaci, w tym dr Marek
Kużel z Rumi otrzymają wyróżnienia podczas
powiatowych
obchodów
Dnia Niepodległości, w listopadzie br.
AK.

To pierwsza taka nagroda po 45 latach

Rozmowa z Przemysławem Stanisławskim, dyrygentem, laureatem Nagrody Remusa
- Koncertował pan w
Polsce i na całym świecie? Dużo było tych
koncertów?
- W sumie ponad trzy
i pół tysiąca. Jako dyrygent koncertowałem z
wieloma chórami i zespołami, m.in. w Europie,
Stanach Zjednoczonych i
Japonii . Około dwieście
razy wystąpiłem z orkiestrą kameralną Akademii
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Muzycznej w Warszawie,
której byłem pierwszym
gościnnym dyrygentem.
Występowałem też z zespołami, które sam założyłem, czyli męskim wokalnym Affabre Concinui
oraz z Polskim Chórem
Kameralnym,
śpiewającym muzykę baroku i
klasycyzmu.
- Czy wcześniej śpiewał pan w chórze?
- Tak, przez dwadzieścia lat śpiewałem w poznańskim chórze „Polskie
Słowiki” Jerzego Kurczewskiego,
zaczynając
jako 9-letni chłopiec. Chór
należał kiedyś do najlepszych zespołów m.in. dlatego, że uczęszczaliśmy do
jedynej w Polsce elitarnej
szkoły muzycznej z sekcją
chóralną.
- Obecnie jest pan
dyrygentem i kierownikiem artystycznym
chóru „Morzanie”, w
gminie Kosakowo. Jak
to jest, że muzyk z sukcesami i stanowiskiem

na uczelni zajął się
amatorskim zespołem
w małej miejscowości?
- Zdecydowałem się na
to, ponieważ propozycja
prowadzenia chóru była
ciekawym
wyzwaniem.
Na początku było trudno, w czasie przesłuchań
miałem pewne obawy,
czy coś z tego wyjdzie,
ale nikomu nie odmówiłem możliwości śpiewania. Każdy dostał szansę.
Dziś kilkudziesięcioosobowy chór ma na koncie
wiele koncertów i nagród.
Ma też bogaty repertuar.
Wszystko dzięki temu,
że mieszkańcy Dębogórza i okolic bardzo chcieli
śpiewać. Poświęcają temu
sporo wysiłku oraz czasu,
bo próby mamy dwa razy
w tygodniu.
- W Rumi też działa
kilka chórów, odbywają się festiwale i koncerty. Czy to oznacza,
że Polacy chętnie śpiewają?
- Niestety, chórzyści i

członkowie różnych zespołów wokalnych czy instrumentalnych to tylko
bardzo mała grupa w stosunku do reszty rodaków.
Ogólnie jesteśmy głuchym narodem, nad czym
ubolewam.
Większość
Polaków nie zna pieśni
narodowych, religijnych
lub biesiadnych. Nawet
hymnu lub popularnych
kolęd nie znamy dobrze.
Potrafimy
zaśpiewać
najwyżej jedną zwrotkę.
Jedyny powszechnie znany utwór, czyli „Sto lat”
wykonywany jest na ogół
fatalnie, w pogrzebowym
tempie. A to przecież radosna pieśń.
- Trudno się z tym
zgodzić, skoro do popularnych programów
telewizyjnych
trafia
mnóstwo młodych ludzi, śpiewających bardzo dobrze.
- Tak, ale to i tak garstka w porównaniu z całym
społeczeństwem. Nasza
edukacja muzyczna jest

bardzo ograniczona. I nie
chodzi wcale o to, żeby
wszyscy zostali piosenkarzami lub śpiewakami.
Chodzi o podstawową wiedzę, umiejętności, osłuchanie.
- Jak pan trafił do
Rumi?
- Serce nie wybiera,
m.in. miasta czy regionu,
z którego pochodzi wybranka. Moja żona jest
gdynianką i z jej powodu
trafiłem do Trójmiasta.
Od 20 lat mieszkamy w
Rumi Janowie.
- Jak pan godzi liczne zajęcia w tak różnych miejscach? Praca
na uczelni w Gdańsku,
orkiestra w Lublinie,
chór w Dębogórzu…
- Chodzi o to, aby
wszystko poukładać logistycznie i trzymać się
planu. Na pewno na co
dzień jestem bardzo zajęty, ale daję radę. Do
Lublina jeżdżę tylko na
weekendowe sesje, podczas których z tamtejszą

orkiestrą Trybunału Koronnego przygotowujemy
program i koncertujemy.
W grudniu, przed świętami, dwukrotnie zaprezentujemy „Mesjasza” Jerzego Fryderyka Haendla, a
wcześniej zagramy koncert piosenek z lat trzydziestych, zaśpiewanych
przez parę aktorów - Olgę
Bończyk i Roberta Kudelskiego.
- To znaczy, że orkiestrze pod pana kierownictwem zdarza się
prezentować również
muzykę lekką, rozrywkową.
Proszę na koniec
powiedzieć, czy Nagroda Remusa pana
ucieszyła?
- Bardzo, ponieważ to
pierwsza taka nagroda, a
zarazem zwieńczenie dotychczasowych 45 lat muzycznej działalności. Bardzo mi miło, że zostałem
wyróżniony.
- Dziękuję za rozmowę.

SŁUŻBA ZDROWIA
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NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1
W RUMI, UL. DERDOWSKIEGO 23, www.przychodnia-rumia.pl

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE

PRZYJDŹ I SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNIE NISKICH
CEN W ZAKRESIE STOMATOLOGII I REHABILITACJI
Na terenie naszej przychodni świadczymy
odpłatnie usługi w zakresie :

STOMATOLOGII

FITNESS I ZDROWIE
Czas na powrót do ćwiczeń
i utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej.
Osoby w różnym wieku,
zapraszamy do udziału w zajęciach.

w tym stomatologii estetycznej i protetyki,
oferując naszym Pacjentom m.in.:
• protezy elastyczne
• implanty już od 1800 zł
(plus korona porcelanowa
na implancie 1400 zł)
• protezy całkowite
na implantach – 5500 zł
• poza tym pełen zakres
zabiegów chirurgii
stomatologicznej.

Możesz umówić się i uzyskać pełną informację pod numerem telefonu

58 679 69 15 - chirurgia
58 679 69 16 - protetyka i stomatologia zachowawcza

REHABILITACJI
W nowocześnie wyposażonym pawilonie rehabilitacyjnym, w niezależnych boksach
zabiegowych, zapewniających
pacjentom intymność i wygodę, wykonujemy również
odpłatnie :
- masaże lecznicze oraz zabiegi
z zakresu :
• Kinezyterapii • Elektrolecznictwa
• Hydroterapii
• Światło- i ciepłolecznictwa
• Pola magnetycznego

Informacje pod numerem 58 679-69-55 lub 795-438-980

Nasza oferta to :
• Gimnastyka kręgosłupa
• Zajęcia fitness / TBC step/
• Zumba
• Siłownia
Na dobry początek zajęcia gratis.
W dniach 6 – 12.10.2011 nasi instruktorzy
prowadzą zajęcia nieodpłatnie:
czwartek 6.10.2011 godz. 19 /Monika – fitness/
piątek 7.10.2011 godz.18.10 /Adam TBC/step/
wtorek 11.10.2011 godz.19 /Magda – fitness/
środa 12.10.2011 godz. 20 /Sandra – zumba/

Zmieniamy ceny karnetów na niższe!
Szczegóły na naszej stronie www.przychodnia-rumia.pl

Zapisy pod numerem 58 679 69 55
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Rozbudowę dwóch rumskich szkół podstawowych
po rozstrzygnięciu przetargu dokończy inna firma

Na sesji o inwestycjach

We wrześniu rozegrał się kolejny akt dramatu pod tytułem rozbudowa rumskich
szkół. Niestety, mimo zapewnień wykonawcy i burmistrza Rumi, że przed rozpoczęciem roku szkolnego prace budowlane nabiorą tempa, tak się nie stało. Uzgodnione
w porozumieniu terminy nie zostały dotrzymane. W konsekwencji burmistrz zerwała
umowę z wykonawcą rozbudowy SP nr 1 i SP nr 6, firmą Wasko. Inwestycję dokończy
inna firma budowlana, wyłoniona w przetargu.

O realizacji tegorocznych inwestycji informował
radnych miejskich zastępca
burmistrza Rumi, Ryszard
Grychtoł. Mówił m.in. o budowie gminnych dróg, których w tym roku powstało
...niecałe dwa kilometry.
Dokładnie 1 943 metry
bieżące nawierzchni ulic
zbudowano w Rumi od
ubiegłego roku.
Jest wśród nich ulica
Łąkowa na Szmelcie (55-0
m), ul. Częstochowska w
Janowie (861 m), dojazd
do nowego budynku przy
ul. Sobieskiego (45 m) i ul.
Owsiana (278 m) w Białej
Rzece. Dwie ostatnie ulice
miasto zbudowało razem z
właścicielami nieruchomości, w ramach tzw., inicjatyw lokalnych.
Również z 50-procentowym udziałem mieszkańców zbudowano 200 metrów
nawierzchni ul. Królowej
Bony i Jagiełły.
Wśród zbudowanych ulic
burmistrz Grychtoł wymienił też ul. Cegielnianą
i Towarową, których nowa
nawierzchnia powstała w
ramach inwestycji, prowadzonych wspólnie z powiatem i samorządem Redy.

Zerwana umowa

Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu gazety, pod
koniec wakacji okazało się że
prace w obu szkołach są dalece niezaawansowane, a sytuacja nie pozwala na normalne prowadzenie zajęć. Część
lekcji w szkole nr 1 przeniesiono do pomieszczeń pobliskiego MOSiR, a w szkole nr
6 przesunięto o ok. dwa tygodnie termin rozpoczęcia roku
szkolnego.
Ta bulwersująca sprawa
była tematem dyskusji na sesji Rady Miasta. Jak można
było się domyśleć, radni opozycji domagali się wyjaśnienia
trudnej sytuacji w inwestycjach oświatowych w mieście.

OPÓŹNIENIA
NA BUDOWIE

Wiceburmistrz
Marcin
Fuchs, odpowiedzialny m.in.
za sprawy oświaty, wspierany przez burmistrz Elżbietę Rogala-Kończak, poinformował radnych, że już 2
sierpnia br. władze miasta
odstąpiły od umowy z wykonawcą rozbudowy Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 6.

Ponieważ wykonawca nie
chciał dobrowolnie rozwiązać
umowy, aby uniknąć sprawy
w sądzie, 11 sierpnia podpisano porozumienie z firmą
Wasko. Jej właściciel zobowiązał się dotrzymać uzgodnionych terminów poszczególnych etapów inwestycji,
jednak tego nie zrobił. Dlatego 21 września burmistrz
wypowiedziała umowę.
Za opóźnienia w pracach
budowlanych w okresie od 11
do 21 września, wykonawca
zostanie ukarany kwotami:
110 tys. zł w Szkole Podstawowej nr 6 oraz 10 tys. zł w
Szkole Podstawowej nr 1.

ZDĄŻYĆ PRZED ZIMĄ

Na placu budów pojawili
się biegli sądowi i inspektorzy. Prowadzono inwentaryzację i zabezpieczono
menie. Rozpoczęła się też
procedura
przetargowa,
zmierzająca do wyłonienia
nowego wykonawcy inwestycji.
Najpilniejsze prace, niezbędne do dalszego funkcjonowania obu szkół, a zwłaszcza uruchomienia przed
zimą ogrzewania w placów-

kach, będą wykonane bez
przetargu z tzw. wolnej ręki.
W „szóstce” przy ul. Sienkiewicza trzeba jak najszybciej dokończyć remont kuchni
i stołówki, a w „jedynce” przy
ul. Kościelnej – dokończyć
szklenie okien. W obu szkołach trzeba też zadbać o uruchomienie ogrzewania, zanim nastąpią jesienne chłody
i zanim nadejdzie zima.
Jak powiedziała na sesji burmistrz Rumi, zostaną
ogłoszone dwa odrębne przetargi na dokończenie robót w
Szkole Podstawowej nr 6. Jeden dotyczyć będzie modernizacji kuchni wraz z zapleczem, a drugi – rozbudowy
sal lekcyjnych.
- Myślę, że do 30 lipca
2012 roku dokończymy całą
inwestycję – powiedziała Elżbieta Rogala-Kończak.

RADNI ZARZUCAJĄ

Radny Kazimierz Klawiter, szef klubu Samorządność, ubolewał, że wcześniejsze przetargi, w efekcie
których wykonawcą obu inwestycji została ta sama firma, zostały rozstrzygnięte w
sposób beztroski.

Radny Andrzej Januszewski przypomniał, że
radni już w sierpniu zwracali uwagę na nieterminowe prowadzenie prac w obu
szkołach, a burmistrz Rumi
zlekceważyła te sygnały.
- Gdy radna Maria Bochniak sugerowała, że w „szóstce” prace nie przebiegają
planowo, że niewiele się tam
dzieje, pani burmistrz pytała, czy pani Bochniak pracuje
w tej szkole od rana do wieczora – powiedział Andrzej
Januszewski.
- Od początku były problemy. Należało reagować zdecydowanie, a nie tolerować
takiego wykonawcę – dodał
Kazimierz Klawiter, który
przypomniał że firma Wasko tuż po rozpoczęciu prac
w szkole nr 1 wystąpiła o
dodatkowy milion zł, potem
zweryfikowany do niespełna
500 tysięcy.
Radny Bogdan Formella
pytał, jakie kary dla niesolidnego wykonawcy przewidziano w zasadniczej umowie, ale
nie otrzymał odpowiedzi.
- Nie było podstaw prawnych, aby rozwiązać umowę
wcześniej – tłumaczyła burmistrz.
Przewodniczący
Klubu
Radnych PiS, Florian Mosa
odczytał oświadczenie, w
którym radni Prawa i Sprawiedliwości pytają burmistrz
E. Rogala-Kończak, dlaczego
ukrywała przed opinią publiczną złą kondycję finansową firmy Wasko?

NIEKOŃCZĄCA SIĘ
INWESTYCJA

Niezależnie od tego, na ile
można było wcześniej zapobiec obecnej sytuacji, rozbudowa dwóch rumskich szkół
znów się wydłuży. Dyrektorki obu placówek i nauczyciele
pracują w trudnych warunkach i dużym stresie, a najważniejsze w tym wszystkim
dzieci muszą nadal znosić
uciążliwości, związane z nauką na placu budowy.
W Szkole Podstawowej nr
6 będzie tak jeszcze przez cały
rok szkolny, w Szkole nr 1
prace mają szanse zakończyć
się wcześniej, ale nikt dzisiaj
nie umie powiedzieć, kiedy.
Anna Kuczmarska
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Zbyt mało
nowych dróg
W ramach dyskusji na
sesji radni pytali o plany
budowy ulic, które od dawna czekają „w kolejce”. Florian Mosa upomniał się o
ulice Szancera, Brzechwy i
Makuszyńskiego na Szmelcie, a Maria Bochniak o ulice Hetmańską i Długą.
Drogi te, jak informowała burmistrz Rumi, nie mają
szans na budowę w tym
roku, a co będzie w następnym na razie nie wiadomo.
- Mam nadzieję, że te
ulice, które już poprzedniej
kadencji nie mogły doczekać się budowy, będą wzięte pod uwagę przy planowaniu kolejnych inwestycji
– powiedziała radna Maria
Bochniak.
Andrzej
Januszewski
ubolewał nad niewielką
liczbą zbudowanych dróg
wobec ogromnych potrzeb
w tej dziedzinie.
W poprzedniej kadencji zbudowaliśmy 22,5 km
dróg, a w pierwszym roku
obecnej kadencji rumskiego
samorządu powstaje ich 1,9
kilometra – powiedział radny Januszewski. – A przecież brak dróg to największa bolączka mieszkańców i
priorytetowe zadanie.

Kanalizacja i melioracja
Drugi etap budowy kanalizacji dzielnicy Biała Rzeka
kosztował miasto 1 mln 844 tys. zł. Jak poinformował na
sesji wiceburmistrz Rumi, Ryszard Grychtoł, inwestycja
rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku, a zakończyła 31
marca br.
To przedsięwzięcie nie tylko ułatwiło życie mieszkańcom,
ale też wpłynęło zdecydowanie na ochronę środowiska naturalnego. Dzięki skanalizowaniu terenów po obu stronach ul. Grunwaldzkiej zlikwidowano nieszczelne zbiorniki, chroniąc zlewnię
Zagórskiej Strugi. W sumie ułożono 3,5 km rur PCV.
W grudniu 2010 roku zakończono z kolei budowę kanalizacji i wodociągów w rejonie ul. Łąkowej na Szmelcie. 170
metrów sieci kanalizacyjnej kosztowało 94 tys. zł. Inwestycję
prowadzono w ramach inicjatyw lokalnych, z udziałem mieszkańców ul. Łąkowej. Koszty prac podzielono pół na pół między
miasto i mieszkańców.
W grudniu ub. roku wykonano również kanalizację deszczową na parkingu przy targowisku miejskim.
Do inwestycji prowadzonych w ciągu minionego roku ( od
jesieni 2010 r.), o których mówiono podczas ostatnich obrad
samorządu, należą także prace melioracyjne, wykonywane
latem br. w rejonie ulic: Północnej, Wiązowej, Morelowej i
Kazimierskiej. Kosztowały one 138 tys. zł.
Renowację rowów melioracyjnych przeprowadzono również
w rejonie ulic: Nagietkowej, Makowej i Irysowej oraz Grottgera i Kossaka. W sumie roboty melioracyjne kosztowały miasto
około pół miliona złotych.
Umacnianie brzegów Zagórskiej Strugi, w tym m.in.
wykonanie muru oporowego w rejonie ul. Lipowej oraz ul.
Młyńskiej, należało do inwestycji, wymienionych przez zastępcę burmistrza Ryszarda Grychtoła na sesji RM.

O TYM SIĘ MÓWI
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W Szkole Podstawowej nr 10 w Zagórzu mieszkańcy mówili o swoich problemach i obawach, związanych z dokuczliwym i ich zdaniem szkodliwym fetorem.

Mieszkańcy Rumi obawiają się sąsiedztwa zakładu w Łężycach

„Eko” tylko w nazwie?
Fetor, pojawiający się zwłaszcza wieczorami i w nocy, coraz bardziej dokucza mieszkańcom Zagórza i Szmelty. Nie tylko odczuwają oni dyskomfort, ale też obawiają się o zdrowie – swoje i swoich dzieci. Dlatego przyłączają się do aktywnej od kilku lat grupy
mieszkańców Łężyc i Gdyni, protestującej przeciw działalności Eko
Doliny w Łężycach, skąd płyną do Rumi podejrzane substancje.
Spółka
Eko
Dolina
(wcześniej Zakład Unieszkodliwiania
Odpadów)
w Łężycach już kilka lat
temu budził kontrowersje i sprzeciw okolicznych
mieszkańców.
O ile jednak na początku przeciw rozbudowie zakładu protestowali głównie
właściciele domów i posesji
w Łężycach, o tyle obecnie
uciążliwości, związane z
działalnością Eko Doliny
odczuwają także gdynianie
i rumianie. I bardzo im się
to nie podoba!

A JEDNAK EKODOLINA

Mieszkańcy Szmelty i
Zagórza w Rumi coraz częściej czują fetor, pojawiający się zwłaszcza wieczorem
i w nocy. Najbardziej dokucza mieszkańcom Zagórza
w rejonie ul. Włókienniczej
i Górniczej.
O przykrych zapachach,
dobiegających z kanalizacji, mieszkańcy mówili

Protest w Rumi

już w ubiegłym roku, ale
dopiero teraz, po długich
miesiącach zapewniania,
że zapach nie ma związku
z Eko Doliną, kierownictwo
spółki oraz władze naszego
miasta zmienili zdanie.
Przyznają, że przykre zapachy są efektem zalegania
ścieków w kolektorze tłocznym, dlatego od niedawna
prowadzone jest przepłukiwanie kanalizacji.

KIEDY PRZESTANIECIE
NAS TRUĆ?

Poinformowano o tym
mieszkańców na zebraniu w Szkole Podstawowej
nr 10 , gdzie spotkali się
z burmistrz E. Rogala-Kończak i przedstawicielami Eko Doliny. W spotkaniu uczestniczyli również
przedstawiciele
władz
Gdyni, Redy, gminy i miasta Wejherowa i Kosakowa
oraz Związku Gmin „Dolina
Redy i Chylonki”, który jest
założycielem Eko Doliny.

Niedawno odbyły się protesty w Gdyni, natomiast w czwartek, 6 października o godz. 14.00
pod Urzędem Miasta w Rumi odbędzie się akcja
protestacyjna, zorganizowana przez mieszkańców Gdyni, Rumi i Łężyc. Tego dnia, zostanie
złożony wniosek do Prokuratury Generalnej w
sprawie braku reakcji władz Gdyni, Rumi i gminy
Wejherowo wobec zgłaszanych przez mieszkańców problemów.

Mieszkańcy mówili o
swoich obawach, związanych w podejrzanymi zapachami, w tym wyraźnej
woni siarki. Ich zdaniem
wdychają szkodliwe, a nawet trujące substancje.
- Fetor jest nie do wytrzymania, nawet przy
zamkniętych
oknach
wdziera się do mieszkania – powiedziała jedna
z mieszkanek . – Dzieci
w nocy strasznie kaszlą,
boję się o nie. Budzimy
się z bólem głowy. To co
wdychamy może okazać
się trujące, możemy się
nie obudzić.
- Kiedy przestaniecie
nas truć?! – pytał ktoś inny,
nie kryjąc emocji.

CZYSZCZENIE SIECI

Wiceprezes spółki Eko
Dolina Izabela Wołosiak
poinformowała o zleconych
przez firmę inspekcji i ekspertyzach technicznych oraz
przepłukiwaniu kanalizacji.
W czyszczeniu sieci kanalizacyjnej pomaga PEWiK.
- W najbliższym czasie
zaplanowano odpowietrzanie, co powinno poprawić
warunki na odcinku tłocznym – powiedziała prezes
Wołosiak. – Założyliśmy
tam specjalne sondy, które
będą monitorowały przepływ ścieków. Poza tym czekamy na wyniki ekspertyz.
- Poszukujemy firmy,
która spojrzy na Eko Dolinę z lotu ptaka, musimy
znaleźć jej słabe punkty
– dodała burmistrz Rogala-Kończak, która obecnie
otwarcie przyznaje, że Eko
Dolina nie działa tak, jak
miała działać. - Problem
zapachów trzeba wyeliminować, jesteśmy co do

tego zdeterminowani. Spotkajmy się jeszcze raz w
listopadzie, bo wtedy będą
znane wyniki badań i opracowany zostanie harmonogram dalszych prac.

DLACZEGO DOPIERO TERAZ?

Zapewnienia pani prezes i burmistrza Rumi nie
uspokoiły mieszkańców.
- Dlaczego dopiero teraz
zlecone są ekspertyzy – pytał ktoś z sali, zarzucają
kierownictwu spółki i władzom Rumi opieszałość i
bagatelizowanie problemu.
- Doraźne inwestycje nic
nie dają. Czy w Eko Dolinie
zostanie zmieniona technologia? – pytał jeden z uczestników spotkania w SP nr 10.
- Ten zakład trzeba po prostu zamknąć – mówili inni.
- Po dziesięciu latach
naszej walki z Eko Doliną
wreszcie mówi się, że mamy
problem – powiedział jeden
z działaczy Stowarzyszenia
Eko Park.

Burzliwa dyskusja w „Faltomie”
Kilka dni po spotkaniu w
rumskiej szkole, odbyło się
kolejne zebranie w bulwersującej sprawie Eko Doliny.
W sali Hotelu „Faltom” w
Rumi spotkali się członkowie Stowarzyszenia „Ekopark”, radni Gdyni i gminy
Wejherowo, a także przedstawiciele Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska. Mimo zaproszenia, nie było ani burmistrza

Rumi ani przedstawiciela
Urzędu Marszałkowskiego.
Podczas długiej i burzliwej dyskusji, poprzedzonej
zatrważającym materiałem
filmowym z działalności
Eko Doliny, głośno mówiono o zagrożeniach, płynących z działalności spółki w
Łężycach.
- Cieszę się, że temat
przebija się do świadomości mieszkańców i naszych

władców – powiedział w
„Faltomie” Jerzy Smyczyński, prezes Stowarzyszenia Ekopark, który
mówił o mankamentach
funkcjonowania Ekodoliny.
Zdaniem działaczy stowarzyszenia należą do nich:
- zlokalizowanie zakładu
w otulinie Parku Krajobrazowego, w sąsiedztwie ujęcia wody pitnej i na wzniesieniu o wys. 190 m n.p.m.

Inny aktywny działacz,
Mirosław Sikorski zapytał, co wydziela się z kanalizacji?
W
odpowiedzi
usłyszał, że dwutlenek węgla
i siarkowodór w niewielkich ilościach, jak wyjaśnił
przedstawiciel spółki w Łężycach.

ONI WAS OSZUKUJĄ

Zdaniem Mirosława Sikorskiego, mającego długoletnie doświadczenia w
walce o czyste środowisko,
zakład w Łężycach ma być
coraz lepszy, a jest tam coraz gorzej.
- Ja was ostrzegam,
nie idźcie na kompromis,
oni was oszukują – zwrócił się do mieszkańców
Zagórza.
- Ja nikogo nie oszukałam i nie zamierzam
oszukiwać – oburzyła się
burmistrz Rumi, ale w odpowiedzi usłyszeliśmy „buczenie” na sali.
AK.
- przestarzałe technologie, nie dostosowane do warunków lokalnych
- wrzucanie do kwatery
składowej niesortowanych
odpadów.
Na spotkaniu wyjaśniano, że przez pierwsze trzy,
cztery lata składowania
odpadów nie wydzielały się
aż tak przykre zapachy. Po
5-6 latach dochodzi do procesów gnilnych, fermentacji i reakcji chemicznych,
powodujących dokuczliwy
fetor.
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Młodzi wybudowali
centrum w centrum

W sobotę, 17 października, w samym środku miasta, na skrzyżowaniu ulic
Dąbrowskiego i Starowiejskiej stowarzyszenie Rumskie Ugrupowanie Młodych
i Aktywnych zaprosiło mieszkańców do wspólnej budowy centrum marzeń.

PAT R O N AT

Happening
przyciągnął
bardzo dużo zaciekawionych
przechodniów. Na środku placu, z kartonowych pudeł powstał sporej wysokości budynek z napisem CENTRUM.
Zapraszano mieszkańców do
wypisywania swoich marzeń
o centrum na symbolicznych
cegiełkach oraz do specjalnej
księgi gości.
Chcemy, aby wszystkie
budynki użyteczności publicznej tzn. Urząd Miasta,
pełnowymiarowa
Biblioteka, Dom Kultury oraz
inne związane z wspomaganiem kultury handlu i
gastronomii tworzyły jeden
kompleks i przyjazną przestrzeń dla mieszkańców
- postulowali na swoich
ulotkach młodzi i aktywni - Centrum to nie tylko
ratusz, to przecież miejsce
spotkań!
Wśród kolorowych balonów i pracowników budowy opatrzonych w hełmy
odbył się również pokaz zespołów eMBi oraz Mundo
Capoeira.

REKLAMA

Tani-Fotograf.pl

Tel.: 502 178 344
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Dwunastu kandydatów z naszego miasta W rocznicę hitlerowskiej zbrodni

Rumscy kandydaci do Sejmu RP

Aż 12 mieszkańców Rumi staje w wyborcze szranki. Rumianie licznie kandydują do Parlamentu RP w okręgu
gdyńsko-słupskim (nr 26). Warto poznać kandydatów z naszego miasta.
Sojusz Lewicy Demokratycznej reprezentują Marta Maj (przedsiębiorca) i
Maciej Bochra (student).
Z Prawa i Sprawiedliwości startują trzy osoby: Beata Ławrukajtis (ekonomistka), Maciej Stróżyk
(dziennikarz) i Arkadiusz
Saulski (publicysta).
Z Platformy Obywatel-

skiej kandyduje Krystyna
Kłosin (ekonomistka, aktualna posłanka).
Polska Jest Najważniejsza reprezentuje na listach
wyborczych aż czworo kandydatów: Wiesława Serema (pielęgniarka i radna
poprzedniej kadencji RM
w Rumi), Dariusz Kuczmarski (były dziennikarz,

Modlitwa w Piaśnicy

urzędnik, samorządowiec,
członek zarządu powiatu
poprzedniej
kadencji), Krzysztof Michnal
(przedsiębiorca) oraz Józef
Wójcik (pisarz, kpt. ż. w.-nawigator).
Ruch Palikota reprezentują Monika Darnowska
(pedagog) i Tomasz Jabłoński (handlowiec).

Coraz lepsza oferta edukacyjna

Jubileusz Ośrodka dla Niesłyszących
Jubileusz 90-lecia obchodził Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie.
Na uroczystość z tej okazji przybyli absolwenci i
wychowankowie ośrodka.
- Jubileusz ośrodka to
ważne święto, a jednocześnie wielkie wyzwanie i
pokora przed poprzednikami - powiedziała Ewelina
Lulińska-Kuklik, dyrek-

tor ośrodka. - Nasze plany
rozwoju ośrodka zmierzają
do poszerzenia oferty edukacyjnej m.in. o doradztwo
zawodowe i edukację osób
niewidzących i niedowidzących. Planujemy też uruchomienie Wojewódzkiego
Punktu Doradztwa Zawo-

Wszystkie wystąpienia podczas uroczystości były tłumaczone na język migowy.

dowego dla Osób Niepełnosprawnych różnych niepełnosprawności.
- Ośrodek z wielu względów zasługuje na uznanie i
podziw - stwierdził wiceminister Kazimierz Plocke.
- Gratuluję dyrekcji, nauczycielom, wychowankom
i absolwentom, aby spełniło
się hasło szkoły „Przez trudy do gwiazd”, a więc przez
ciężką pracę do sukcesów.
- To dla mnie szczęśliwy
dzień, gdy widzę tylu wykształconych absolwentów.
Miałem szczęście patrzeć,
jak rozwijali się ci wspaniali ludzie, od przedszkolaka
do maturzysty -mówił były
dyrektor ośrodka Ryszard
Gazda. - Przed tą szkołą
jest wielka perspektywa,
dzięki znakomitej kadrze i
możliwościom pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.
BJ

W minioną niedzielę 2 października w Piaśnicy odbyła się uroczystość, podczas której oddano hołd wszystkim
pomordowanym w Lesie Piaśnickim w latach 1939-1940.
Jesienią 1939 roku w pomorskich lasach rozstrzelano ok.
60 tysięcy Polaków, z tego ok. 12 tysięcy w rejonie Piaśnicy koło Wejherowa. Wśród zamordowanych znaleźli się
przedstawiciele wszystkich warstw polskiego społeczeństwa, a zwłaszcza inteligencji. Niemcy, po wkroczeniu na
Pomorze zgładzili Polaków, którzy angażowali się przed
wojną w działalność polityczną, społeczną, oświatową,
kulturalną, religijną, a także sportową.
Mszę św. w kaplicy piaśnickiej odprawił Metropolita
Gdański, ks. arcybiskup Leszek Sławoj Głódź, który
podkreślił też, że do zbrodni piaśnickiej popełnionej przez
hitlerowców pasują słowa z Ewangelii św. Mateusza, że
zbrodniarz zabija ciało, lecz duszy zabić nie może.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, stowarzyszeń i organizacji społecznych z terenu Kaszub i Pomorza, członkowie Rodziny
Piaśnickiej, a także młodzież szkolna.
Wieńce i kwiaty w miejscu martyrologii złożyli m.in. minister Kazimierz Plocke, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, wicewojewoda Michał Owczarczak,
były premier Leszek Miller, a także posłowie i kombatanci.
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Projekt drogi zakłada okrojenie niektórych posesji, a po drugiej stronie znajduje się niezabudowany teren

Mieszkańcy ulicy Podgórnej czują się oszukani
Czy ulica Podgórna i jej mieszkańcy mają pecha? Wszystko
wskazuje, że tak. Planowana od kilku lat budowa tej drogi
nie może doczekać się realizacji, a teraz, gdy termin inwestycji jest bliski, okazało się, że droga ma być budowana według
pierwotnego, oprotestowanego przez właścicieli posesji projektu. Trzy lata temu zaprezentowano mieszkańcom nową
koncepcję, którą zaakceptowali, a teraz burmistrz wraca do
starych planów. Mieszkańcy czują się oszukani.
Ulica Podgórna spełnia
ważną rolę w układzie komunikacyjnym Zagórza, łącząc
dwie części tej dzielnicy, a
także – poprzez ul. Sabata
i Sobieskiego – ten rejon
Rumi z resztą miasta. Mimo
to, przez ostatnie lata nie doczekała się utwardzonej nawierzchni, a kierowcy i przechodnie wciąż brną w błocie i
zapadają się w dziurach.

ZABUDOWA BEZ KONTROLI

Wszyscy marzą o ulicy z
prawdziwego zdarzenia, ale
budowa ul. Podgórnej stała
się tematem spornym i kontrowersyjnym - wszystko
przez wcześniejszą, niekontrolowaną zabudowę działek
przy tej ulicy.
Na początku lat dwutysięcznych władze miasta z
burmistrz Elżbietą Rogala-Kończak na czele dopuściły
do powstania w tym rejonie
wielorodzinnych budynków,
które jeszcze bardziej skomplikowały sytuację. Chodzi o
zgodę na zbudowanie przez
dwóch różnych deweloperów
dużego bloku przy ul. Towarowej (sąsiadującego od zaplecza z ul. Podgórną) oraz
mniejszego budynek wielorodzinny przy ul. Podgórnej 13.

ZNIKNĄ PODWÓRKA

Właściciele mieszkań i posesji w tym domu dowiedzieli
się, że zgodnie z projektem
droga przebiegać będzie tuż
pod ich oknami. Kupując

mieszkania wprowadzili się
do budynku z ogrodzonym
podwórkiem przed frontową
ścianą.
- Ze względu na wąską
drogę już wtedy, za zgodą
właścicieli, deweloper odsunął ogrodzenie od granicy
działki o 173 metry – mówi
jeden z mieszkańców. – Potem dowiedzieliśmy się, że
podwórko przed domem, z
którego wchodzi się do budynku i wjeżdża do garaży,
praktycznie zniknie, bo ulica
przesunie się pod samo wejście do domu!
Projekt drogi z 2007 roku
przewidywał też okrojenie o
ok. 100 metrów kw. sąsiedniej działki, na której stoi
dużo starszy dom jednorodzinny.

PUSTY TEREN NA PRZECIW

Mieszkańcy i właściciele
obu posesji od początku protestowali przeciwko takiemu
rozwiązaniu.
- Zrozumielibyśmy konieczność odebrania nam gruntu,
gdyby nie było innej możliwości, ale na przeciw naszych
posesji jest pusty teren – mówią mieszkańcy. – Od kilku
lat postulujemy, alby drogę
przesunąć w tamtym kierunku. Wymaga to wprawdzie
nawiezienia ziemi, bo teren po
drugiej stronie drogi opada w
dół, ale to pomoże rozwiązać
nasz problem.

WYSYPISKO W KRZAKACH

Niektóre niezabudowane
działki należą do gminy Rumia. Pozostały teren jest prywatny, ale pusty. Zarośnięty
dzikimi krzewami i drzewami jest idealnym miejscem
na alkoholowe biesiady i dzikie wysypisko śmieci.
Bałagan, który zastaliśmy
w krzakach na Podgórnej
jest wręcz szokujący! Wkrótce, gdy opadną liście z drzew
i krzewów, zobaczą go lepiej
wszyscy przechodnie.
Chyba że wcześniej działania w tym miejscu podejmie Straż Miejska i inne
służby.

NOWY PROJEKT

Wracając do planów budowy drogi, przypomnijmy
(„Gazeta Rumska” informowała o tej sprawie szeroko),
że mieszkańcy wysłali skargę do wojewody pomorskiego, a wojewoda uznał ją za
zasadną! Uchwałę, uznającą
racje właścicieli posesji podjęła też Rada Miejska Rumi.
W listopadzie 2008 roku
władze miasta przedstawiły
mieszkańcom kolejną koncepcję przebiegu drogi.
- Czwarty z kolei projekt
odpowiadał naszym oczekiwaniom, więc go zaakceptowaliśmy – mówi jeden z
mieszkańców ul. Podgórnej.
– Wstępny plan przewidywał
przesuniecie drogi w kierunku Towarowej i poprowadze-

To ogrodzenie zostanie przesunięte aż pod wejście do budynku albo w ogóle zlikwidowane. Krzewy po drugiej stronie drogi zasłaniają niezbudowany i zaśmiecony teren.
nie jej częściowo przez niezabudowane działki po drugiej
stronie. Byliśmy spokojni,
że droga będzie budowana
zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

BRAK POMOCY

Pozostało czekać na dokumentację i rozpoczęcie
inwestycji, nadal codziennie
pokonując wertepy zamiast
drogi. Mieszkańcy twierdzą,
że bezskutecznie prosili o
jej wyrównanie przy pomocy
ciężkiego sprzętu.
Zimą i wiosną 2011 roku,
drogą e-mailową starali się
uzyskać informację o planowanym terminie rozpoczęcia
budowy ul. Podgórnej, ale
Urząd Miasta milczał. Po kolejnych pytaniach i wizytach
w Urzędzie Miasta, w lipcu
br. mieszkańcy dowiedzieli
się, że na razie w sprawie
budowy drogo nic się dzieje.
Ale się działo.

DECYZJA WBREW
WOLI MIESZKAŃCÓW

Burmistrz Rumi złożyła
wniosek w Starostwie, a starosta wejherowski 12 lipca
wszczął postępowanie
w
sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej
– ulicy Podgórnej, na odcinku

od ul. Sabata do posesji 23.
Obwieszczenie w tej sprawie
ukazało się m.in. na stronie
internetowej miasta.
W drugiej połowie sierpnia mieszkańcy Podgórnej
otrzymali ze Starostwa w
Wejherowie decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji.
Pewnie ucieszyliby się, że
procedura, zmierzająca do
budowy drogi jest zaawansowana, gdyby nie odkryli, że decyzja opiera się na
pierwotnym projekcie z 2007
roku!

MIEJSCOWY PLAN

– To ten sam plan, który
zaskarżyliśmy do wojewody
i który przewiduje zabranie
nam części gruntu – mówi
mieszkanka domu jednorodzinnego przy ul .Podgórnej
15. – Na stary plan, naklejono tylko nową datą, są w
nim nawet nieaktualne dane
sprzed kilku lat. Na przykład
nieistniejący już przebieg ulicy Wałowej.
Ważnym
wydarzeniem,
dotyczącym tej sprawy było z
pewnością uchwalenie większością głosów przez nową
Radę Miejską Rumi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Góry
Markowcowej,
obejmujący
m.in. ulicę Podgórną.

5 czerwca 2011 roku plan
uprawomocnił się, co pozwoliło burmistrzowi miasta
wszcząć wspomnianą procedurę w oparciu o zapisy planu miejscowego.

ZARZUTY

Ulica Podgórna ma być
budowana w przyszłym roku.
Powstanie tam dwupasmowa jezdnia oraz chodnik. Ze
względu na ograniczony teren, chodnik będzie tylko z
jednej strony.
W niedawnej wypowiedzi
w lokalnej gazecie zastępca
burmistrza Rumi, Ryszard
Grychtoł powiedział, że „ulica będzie wybudowana w
najkorzystniejszej
wersji,
która wymagać będzie najmniejszego możliwego zajęcia terenu...”.
Właścicieli
niektórych
działek na Podgórnej są innego zdania. W piśmie do
Starostwa Powiatowego w
Wejherowie zawarli swoje uwagi i wnioski. Zarzuty
wobec wnioskodawcy (burmistrza Rumi) dotyczą m.in.
nieprzeprowadzenia niezbędnej oceny wpływu inwestycji
na środowisko oraz konsultacji społecznych, a także nieprzedstawienia planowanych
zmian w infrastrukturze zagospodarowania terenu.
Anna Kuczmarska

Szansa
na dofinansowanie
Budowa ul. Podgórnej ma kosztować ponad 3 mln zł. Władze miasta liczą na dofinan-

Na ul. Podgórnej powstało dzikie wysypisko śmieci, którego nie sposób pokazać w
całości na zdjęciu.
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sowanie z tzw. schetynówek, czyli ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
Warunkiem jest zawarcie umowy partnerskiej z powiatem wejherowskim i otrzymanie
pomocy finansowej powiatu.
Na sesji 23 września Rada Powiatu Wejherowskiego wyraziła zgodę na udzielenie pomocy gminie Rumi na realizację tej inwestycji. Kwota 50 000 zł ma być przekazana w 2012
roku. W listopadzie br. rozstrzygnie się, czy gmina otrzyma dofinansowanie.
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Rada Miejska przegłosowała uchwałę dotyczącą ul. Podgórnej

Doszło do krzywdy obywatelskiej
– mówili na sesji radni opozycji
Burzliwa dyskusja na temat budowy ulicy Podgórnej odbyła się na ostatniej sesji Rady Miejskiej Rumi. Burmistrz
przekonywała radnych, że koncepcja akceptowana przez
mieszkańców jest zbyt kosztowna. Radni opozycji apelowali o takie rozwiązanie, które nie będzie krzywdzić właścicieli posesji. Głos zabrała jedna z mieszkanek tej ulicy.

korzystne dla jednej strony.
- Chodzi tylko o dwie
posesje, a także o to, że
wzrosną koszty inwestycji
– stwierdził Józef Chmielewski z PO. – Przede
wszystkim musimy dbać o
budżet miasta.

Radny Florian Mosa,
przewodniczący Klubu PiS
przypomniał , że radni poprzedniej kadencji przyznali rację protestującym
mieszkańcom i nie wyrazili
zgodny na budowę tej drogi
według pierwszego projektu.
- Jakiś czas potem doszło
do konsensu, ponieważ kolejny plan został zaakceptowany przez mieszkańców
– powiedział radny Mosa.
– Teraz znów wrócił pierwszy, oprotestowany projekt.
Dlatego Klub radnych PiS
nie poprze projektu uchwały
w tej sprawie, dopóki nie zostanie ona ponownie uzgodniona z mieszkańcami.

ZABIERZCIE UCZCIWIE
Z DWÓCH STRON

WĄSKIE GARDŁO

- Ta droga jest bardzo ważna, ale doszło do
krzywdy obywatelskiej –
dodał radny Kazimierz
Klawiter, przewodniczący
Klubu „Samorządność”. –
Wiadomo, że budowa ulicy
Podgórnej jest bardzo trudna, ponieważ jest tam „wąskie gardło”, spowodowane
wcześniejszą
zabudową.
Dlaczego doszło do wydania decyzji o warunkach
zabudowy dla budynku,
który obecnie utrudnia powstanie drogi?
Radny Klawiter powiedział, że popiera budowę

z proponowanym montażem finansowym (starania
o dofinansowanie z tzw.
schetynówek – dop.red.),
ale powinno się to odbyć
zgodnie z oczekiwaniami
obywateli. Chodzi o to,
żeby nie wyrządzać krzywdy tam, gdzie nie jest to
konieczne.

SAMOWOLA BUDOWLANA?

- Ogrodzenie, postawione przez firmę „Costa”
przed nowym budynkiem
wielorodzinnym nie było
zgodne z warunkami zabudowy – odpowiedziała
burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak. – „Costa”
weszła na drogę. Nieprawdą jest też, jak twierdzą
mieszkańcy, że inny deweloper po drugiej stronie
ulicy doprowadził do podkopania skarpy.
Zleciliśmy
opracowanie nowej koncepcji drogi,
ale okazało się, że przygotowanie i zrealizowanie
takiego projektu inwestycji wymaga większych
kosztów i krzywdy mieszkańców,
mieszkających
poniżej. Nie zleciliśmy dokumentacji na to droższe
rozwiązanie.
Zdaniem
burmistrza,
gdyby doszło do realizacji pierwszego projektu,

pokrzywdzona jest tylko
mieszkanka ul. Podgórnej
15, bo mieszkańcy budynku
Costy nie sprawdzili, co kupują, a płot przed ich domem
to samowola budowlana.

MUSIMY DBAĆ O BUDŻET

Elżbieta Rogala-Kończak przekonywała, że
jest realna szansa na uzyskanie dofinansowania ze
środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój”. Zaznaczyła, że
wniosek musi być złożony
do najbliższego poniedziałku, 3 października (sesja
odbywała się w czwartek
29 września). Tymczasem na poniedziałek 3
października wyznaczono
spotkanie mieszkańców z
burmistrzem i radnymi, o
które prosili zainteresowani właściciel posesji na ul.
Podgórnej
- No to mamy poważny
problem – powiedział Kazimierz Klawiter. - Spotkanie
z mieszkańcami nie ma w
tej sytuacji sensu. Szkoda,
że o tym terminie składania wniosków o dofinansowanie nie wiedzieliśmy
na komisji. Czy jest zatem
jakieś pole manewru? Decyzje, które zapadły są nie-

- Chodzi o załatwienie
sprawy
kompromisowo,
zgodnie ze zdrowym rozsądkiem – polemizował
Kazimierz Klawiter, na
którego prośbę przewodniczący, mimo oporu, zgodził
się udzielić głosu mieszkance ul. Podgórnej.
- Jesteśmy wszyscy za
tą drogą – powiedziała Felicja Orzoł, mieszkanka
domu jednorodzinnego przy
ul. Podgórnej 15. – Zgadzam się, żeby ściąć róg
naszej posesji, ale w takim
razie zabierzcie uczciwie z
jednej i z drugiej strony po
2,5 metra. Przypominam,
że po drugiej stronie ulicy
jest niezabudowany teren,
w tym działka gminna.
Ogrodzenie budynku Costy,
o którym mówiła pani burmistrz, jest i tak cofnięte.
Pokazując nową koncepcję, którą zaakceptowaliśmy, pani nas wyciszyła,
uspokoiła, a teraz jest problem – zwróciła się do burmistrz E. Rogala-Kończak
mieszkanka ul. Podgórnej.
- Rozmawialiśmy tylko o
koncepcjach, a poza tym
ja nie decyduję o tym, tylko Rada Miejska. Jak się
odsuniemy z tą drogą, bę-

dziemy musieli zbudować
mury oporowe.

GMINA TO WSPÓLNOTA

Radny Janusz Wolański z Samorządności,
odpowiadając
radnemu
Chmielewskiemu stwierdził, że gmina to nie tylko
budżet
- Gmina to wspólnota
mieszkańców. Może trzeba
jeszcze raz rozpatrzyć tę
sprawę, bo są kontrowersje – mówił J. Wolański.
Mimo
kontrowersji
przewodniczący T. Piątkowski zarządził głosowanie w sprawie ubiegania się o dofinansowanie
na budowę ul. Podgórnej
zgodnie z pierwszym projektem, któremu sprzeciwiają się niektórzy mieszkańcy.
Większością
głosów
podjęto
zaproponowaną
przez burmistrza Rumi
uchwałę. Za głosowało 9
radnych Gospodarności i
PO, przeciw – 7 radnych
Samorządności
i
PiS.
Trzech radnych (M. Pasieczny, P. Labuda i A.
Sinicki) wstrzymało się od
głosu.
Przed
głosowaniem
burmistrz przyznała, że
wnioski można składać
do 5 października, a nie
jak wcześniej mówiła, do
3 bm. Tuż przed zamknięciem tego wydania Gazety
Rumskiej miało się odbyć
zapowiadane
spotkanie
burmistrza z mieszkańcami w Urzędzie Miasta.
Anna Kuczmarska

AKTUALNOŚCI

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 58 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka
Ratowniczo-Gaśnicza
Rumia, Plac Kaszubski 1
tel. 58 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 58 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 58 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 58 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 58 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 58 621-86-11
lub 801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 58 679-65-00
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo,
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel. 58 677-63-00, 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-94-01
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
58 672-44-56

REKLAMA

Potrzebne zmiany przepisów w spółdzielniach mieszkaniowych

Lustracja jest fikcją

Sejm VII kadencji, który zostanie wyłoniony po wyborach 9 października br., będzie kontynuował prace nad nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz prace dotyczące
prawa spółdzielczego.
Członkowie spółdzielni
mieszkaniowych w Polsce
liczą na to, że nowe przepisy pozwolą na usunięcie
licznych nieprawidłowości
występujących w spółdzielniach mieszkaniowych. Do
tej pory mieszkańcy nie są
w stanie sami poradzić sobie z zarządami spółdzielni
mieszkaniowych oraz rada-

mi nadzorczymi, które nie
sprawują żadnej kontroli
nad tymi zarządami.
Członkowie
spółdzielni mieszkaniowych będą
pozostawać w kontakcie z
parlamentarzystami, aby
przypominać im o konieczności zmian. Nowe przepisy
mają zawierać zapis o prawie członka spółdzielni do

kontaktu z lustratorem.
Dotychczasowe lustracje
są jedynie „odfajkowaniem”
przez zarząd spółdzielni
ustawowego
obowiązku
poddania spółdzielni co 5
lat lustracji pełnej przez
związek rewizyjny. Zakres
i tematyka lustracji jest
określana w umowie pomiędzy spółdzielnią a związ-

kiem rewizyjnym, a protokół z tej rewizji spełnia rolę
pokontrolnej laurki.
Taka lustracja jest zwykłą fikcją, za którą płacą
spółdzielcy.
Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych Obrony Praw
Członków i Mieszkańców
Spółdzielni oraz Wspólnot
Mieszkaniowych Rumi
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Jubileusz szkoły Stypendia dla najlepszych uczniów

Dyrektor Marlena Konkol z dziećmi.

Niezależnie od zmieniających się
nazw oraz przeobrażeń, szkoła przy ul.
Sabata w Rumi od 35 lat uczy i opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi.
Jak co roku, burmistrz Elżbieta RoW miniony piątek 30 września, w Po- gala-Kończak wręczyła 15 młodym
wiatowym Zespole Placówek Szkolno- mieszkańcom Rumi stypendia za osią-Rewalidacyjno-Wychowawczych, bo gnięcia naukowe.
tak obecnie nazywa się ten ośrodek,
obchodzono jubileusz.
Ta
piętnastka,
to do stypendium. Są wśród
Piękna scenografia i
muzyka stworzyły niepowtarzalną oprawę uroczystości. Jej motywem przewodnim była jesień, ale
jesień piękna, pogodna,
złota. Pośród kolorowych
liści, kasztanów i jarzębiny odbywała się uroczystość z udziałem gości,
pracowników zespołu oraz
dzieci – podopiecznych
ośrodka.
W sumie jest ich 39, a
zespół składa się z trzech
placówek: szkoły podstawowej,
specjalnego
gimnazjum oraz ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego. Do tych placówek uczęszczają uczniowie z całego powiatu, a
organem
prowadzącym

szkoły jest Starostwo w
Wejherowie.
W 1976 roku w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 2 uruchomiono
placówkę dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w 1999 roku
utworzono Szkołę Specjalną nr 3. Od tego momentu
dyrektorem placówki jest
Marlena Konkol.
Z okazji jubileuszu
pani dyrektor otrzymała
Nagrodę Starosty Wejherowskiego. Odbierała
także życzenia i gratulacje od dyrektorów innych szkół w Rumi i w
Wejherowie oraz podziękowania od wdzięcznych
rodziców.
Ak.

Na jubileuszowej uroczystości nie zabrakło emerytowanych nauczycielek.
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uczniowie wybrani spośród 27 osób zgłoszonych
REKLAMA

nich zarówno gimnazjaliści, jak i licealiści.

Stypendia Burmistrza Miasta Rumi za osiągnięcia w nauce otrzymali:
Patrycja Bieńkowska, Krystian Bojeczko,
Dominika Całka, Oskar Czapliński, Kajetan
Chodorowski, Magda Dosz, Dominik Kruszyński, Cyprian Kleist, , Krystian Lipiński,
Anna Łukasiewicz, Paweł Komarnicki, Łukasz Sikora, Krzysztof Pyrchla, Aleksander
Tomczak i Przemysław Zarwalski.

LUDZIE I ICH PASJE
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Szkot z Rumi wrócił do kraju

Przestrzenne obrazy Andrzeja Sadłowskiego

Powstaje zespół dudziarzy Sopot i Rumia w miniaturze
Nie po raz pierwszy i nie bez powodu przypominamy postać Mariusza Kleina, młodego mieszkańca Rumi, który
zachwycił się szkockimi dudami i płynącą z nich muzyką.
Mieszkając w Anglii i w Szkocji nauczył się grać na tym instrumencie, a po powrocie do kraju tworzy w Trójmieście
grupę dudziarzy. Odbyło się nawet pierwsze szkolenie pod
kierunkiem majora Johna mac Donalda ze Szkocji.
W tradycyjnym stroju z
kiltem w kratę 26-letni rumianin wygląda jak prawdziwy Szkot i pięknie gra
na dudach. Wymarzony instrument kupił w Szkocji za
zarobione za granicą pieniądze, nie zrażając się wysoką
ceną. W opanowaniu trudnej sztuki gry na dudach
pomógł mu Jock Lanodon,
poznany w Anglii Szkot.
Dzięki niemu Mariusz Klein
nauczyć się grać na dudach
w ciągu kilku miesięcy, podczas gdy normalnie nauka
trwa siedem lat.
- Gra na dudach stała
się moją pasją – wyjaśnia
pan Mariusz. – Mieszkając
w Trowbridge w Anglii, dostałem się do szkockiego zespołu Caledonian Pipes and
Drums. Szkoliłem się dalej
pod kierunkiem majora Johna mac Donalda, a major to
mistrz dudziarzy, cieszący się
poważaniem i szacunkiem.
M. Klein występował
gościnnie w 19 Regimencie
Szkockim (formacja wojskowa) w Larkhill.
Był też jednym z oficjalnych dudziarzy w Trowbridge, dbających o oprawę
muzyczną ważnych ceremonii. Rumianin uczestniczył w imprezach muzycznych z udziałem zespołów z
Europy i ze świata.
- Na mistrzostwach w
Glasgow jednocześnie na
dudach grało sześć tysięcy muzyków. To było dla
mnie niezapomniane przeżycie – wspomina Mariusz
Klein, który interesuje się

nie tylko muzyką i tradycyjnym instrumentem, ale
też szeroko pojętą kulturą
Szkocji. - Podczas trzyletniego pobytu w Anglii często bywałem w Szkocji i
poznałem ten piękny kraj,
ale marzyłem, żeby wrócić
i założyć własny zespół w
Polsce. Są już u nas takie
grupy. Spotkaliśmy się w
tym roku na PipeFest w
Poznaniu, grając charytatywnie razem z dudziarzami z całego świata (także z
Edynburgha). Można było
się tam przekonać, że nasz
kraj jest zakochany w dudach szkockich!
Pan Mariusz realizuje swoje plany, ćwicząc z nowymi
członkami zespołu w siedzibie YMCA w Gdyni przy
ul. Żeromskiego, w środy
i niedziele w godz. 19-22.

Przez dwa tygodnie szkolił
ich major John mac Donald,
teraz trenują sami. Na razie
muzyków jest sześciu, docelowo ma być trzydziestu.
- Razem z innym polskim
dudziarzem,
Krystianem
Paczkowskim,
zapraszamy chętnych i ambitnych.
Mamy zamiar stworzyć
tutaj grupę, grającą profesjonalnie – mówi Mariusz
Klein. Szczegóły na stronie internetowej: www.
gdansk-pipe-band.of.pl
Dodajmy, że rumianin
gra na ślubach i innych
imprezach, stwarzając niepowtarzalną oprawę uroczystości. M.in. taką rolę
pełnią dudziarze również w
innych krajach, występując
w nieodłącznym szkockim
stroju.
AK.

Koza, a nie kobza

Dudy to instrument
znany również w Polsce,
zwłaszcza w Wielkopolsce.
Wiele osób mylnie nazywa
dudy „kobzą”, bo dudy i
kobza to zupełnie inne instrumenty. Dudy składają się z worka z wieloma
piszczałkami, wydającym
przenikliwe dźwięki, zaś
kobza jest instrumentem
strunowym, rodzajem lutni, występującym m.in. w
Rumunii, na Węgrzech i
na Ukrainie.

Mariusz Klein w mundurze szkockiego regimentu.

Makieta fragmentu Rumi sprzed 80 lat, klimaty żuławskie, gród słowiański z IX wieku jaki istniał w Sopocie - to
ostatnie obrazy przestrzenne wyczarowane przez Andrzeja
Sadłowskiego.
Rumianin,
wielokrotny
medalista mistrzostw Polski,
Europy i świata w modelarstwie, wykonał swoją kolejną
pracę. To makieta grodziska
słowiańskiego, jakie istniało
w Sopocie od VIII do X wieku.
Poszczególne scenki ukazują,
jak ponad tysiąc lat temu
wyglądało życie wczesnośredniowiecznych
Pomorzan.
Brama wjazdowa, fragment
wału, chaty, półziemianki i
zagrody dla zwierząt, powrót
wojów, suszenie sieci oraz
kobieta tkająca na krosnach
– wszystko to odtworzone
jest niezwykle realistycznie.
Prawdziwy skansen obejrzeć można w Sopocie przy
ul. Haffnera 63, gdzie odtworzono fragment grodziska w
naturalnych wymiarach.
- Sopot to moje rodzinne
miasto – mówi pan Andrzej.
- Prace archeologiczne prowadzone w ostatnich latach,
jak i rekonstrukcja grodu
zmobilizowały mnie do zrealizowania
wcześniejszych
zamysłów.
Inna interesująca praca to
ruchoma makieta linii kolejowej Rumia–Zagórze, stylizowana na lata 20. ubiegłego
wieku, po której poruszają
się składy pociągów z tamtej
epoki.
Na makiecie znalazły się
m.in. takie ważne obiekty,
jak budynek byłego dworca,
Zajazd Sobieskiego, Biały
dworek i... Zagórska Struga.
Są tam również inne obiekty
kolejowe istniejące w tam-

tym czasie z przystankiem
Janowa Pomorskiego.
Makieta liczy prawie 7
metrów długości i wykonana
została w skali 1:160. Z pewnością to jedyna praca, wykonana w oparciu o istniejącą
dokumentację, z której dowiedzieć się można jak wyglądała Rumia przed II wojną.
Andrzej Sadłowski myśli już o kolejnych pracach.
Zbiera materiały, na podstawie których planuje odtworzyć obiekty sakralne,
zbudowane przez cystersów
w powiecie wejherowskim.
W najbliższych planach jest
także makieta, obrazująca
przyjazd księcia Mściwoja II
do wsi Rumia (Rumpna) w
roku 1285. W tamtym czasie
istniał w Rumi drewniany kościółek na solidnym kamien-

nym fundamencie, którego
nie zabraknie na makiecie.
Prace A. Sadłowskiego można zobaczyć m.in.
w Centralnym Muzeum
Morskim i w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku,
Muzeum Wisły w Tczewie,
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, w Muzeum Ziemi Puckiej, w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu
Dolnym i Muzeum Żuław w
Nowym Dworze.
Przez ponad 3 lata ok.
180 tys. osób odwiedziło stronę historyczno-modelarską
www.rumia.edu.pl/dr/, na
której można obejrzeć zdjęcia
innych prac pana Andrzeja
oraz znaleźć wiele ciekawych
informacji na temat naszego
miasta. Polecamy, zwłaszcza
uczniom rumskich szkół. AK.
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Odszedł salezjaninem

Pożegnaliśmy księdza
H. Ignaczewskiego

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej

Organiści i chórzyści
Wielkie wydarzenie muzyczne i najważniejsza, coroczna impreza kulturalna
w Rumi rozpocznie się już w przyszłym tygodniu. W dniach 13-15 października
odbędzie się w Rumi XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej.
Jak co roku nie zabraknie
wielu znakomitych koncertów oraz konkursów muzyki
organowej i chóralnych.
Pierwszego dnia festiwalu, w czwartek 13 października od godz. 8.45 do
16.30 odbywać się będzie
pierwszy etap Konkursu
Muzyki Organowej. O godz.
19.00 nastąpi ogłoszenie
wyników, a zaraz po nim
Kurs Mistrzowski, który
poprowadzi Tomasz Adam

Nowak. Drugiego dnia, 14
października o godz. 14.00
rozpocznie się drugi etap
Konkursu Muzyki Organowej. O 18.45 będzie można
wysłuchać koncertu gościnnego Tomasza Adama Nowaka, który przyjechał do
Rumi z Niemiec. Zaraz po
koncercie, o 19.30 ogłoszone zostaną wyniki drugiego
etapu konkursu.
W sobotę 15 października między godz. 9.45

Wystawa rumskiego artysty w Gdyni

Znaki Czasu
Niedawno pisaliśmy o jubileuszu
70-lecia kapłaństwa ks. Henryka Ignaczewskiego, najstarszego duchownego
wśród salezjanów w Polsce. Na początku lata ten sędziwy kapłan z parafii
NMP Wspomożenia Wiernych odprawiał swoją jubileuszową mszę świętą,
odbierał życzenia i gratulacje. Na koniec lata, we wrześniu br., odszedł na
zawsze. Miał 98 lat.
Parafianie, współbracia
i przyjaciele zapamiętali Go
jako życzliwego, pogodnego,
mądrego człowieka i kapłana, w ostatnich latach pełniącego funkcję spowiednika.
Ks. Ignaczewski pochodził z Aleksandrowa Kujawskiego. W 1930 wstąpił
do nowicjatu w CzerwińREKLAMA

sku, a w 1937 r. złożył śluby wieczyste w Sokołowie
Podlaskim.
Święcenia
kapłańskie
odbył 1941 roku w Krakowie. Pracował w Warszawie
oraz kilku innych miastach
w Polsce, a od ponad 30 lat
mieszkał w Domu Zakonnym w Rumi.

Aleksander
Widyński, profesor Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku, prowadzi pracownię
Sztuki Włókna na Wydziale Malarstwa, prezentuje
swoje prace w Muzeum
Miasta Gdyni. Pochodzący z Lubelszczyzny artysta jest od wielu lat mieszkańcem Rumi.
Te dwa fakty nie pozostają bez znaczenia dla prezentowanych w muzeum
prac. Wystawa to kontestacja tożsamości artysty, wynikającej z jednej strony z
miejsca pochodzenia, z drugiej - z miejsca obecnego zamieszkania. Ta relacja jest
przedstawiona na plakacie
do wystawy, w czarnobiałej,
ascetycznej formie graficznej. Podstawą kompozycji
jest wycinanka z okolic Lublina z roku 1926, na górze
zaś widnieje fragment stodoły z Głodowa na Kaszubach (fotografia z 2011 br).
Pomiędzy nimi dwie miniatury autora z 2010 r.
Wystawa „ZNAKI CZASU” obejmuje wybrane
prace z ostatnich 25 lat, wy-

konanych techniką druku
na tkaninie, serigrafii oraz
rysunku. Otwarcie ekspozycji w nowoczesnej siedzi-

a 13.00 odbędzie się Konkurs Zespołów Chóralnych. O godz. 16.00 miłośnicy muzyki będą mieli
okazję wysłuchać koncertu Finałowego „Petite
Messe Solennelle”
Gioachino Rossiniego. Wystąpią: chór „Camerata Nova”
ze Szczecina, Marta Boberka, Dorota Lachowicz,
Krzysztof Kur, Andrzej
Klimczak, Liliana Grobelny, Roman Perucki. Dybie gdyńskiego muzeum
(obok Teatru Muzycznego)
zaplanowano na dzisiejsze
popołudnie, 5 października
(godz. 18.00). Prace Aleksandra Widyńskiego będzie
można oglądać w galerii
gdyńskiego muzeum do 13
listopada br.
AK.

Koncert i wykład

W niedzielę 9 października w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego o godz.
20.00 odbędzie się koncert
„Musica in memoriam”. Jest
to wydarzenie artystyczne,
zorganizowane w 100. rocznicę urodzin ks. Stanisława
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Ormińskiego oraz ks. Michała Winiarza. Wystąpi gościnnie Gdańska Orkiestra
Kameralna Progress pod dyrekcją Szymona Morusa oraz
Chór Świętej Cecylii z Rumi.
Natomiast we wtorek 11
października o godz. 18.00

w Miejskim Domu Kultury
przy ul. Mickiewicza odbędzie się wykład Krzysztofa
Kordy na temat twórczości i
życia publicznego pisarza Lecha Bądkowskiego. Spotkaniu towarzyszy wystawa, poświęcona L. Bądkowskiemu.

rygować będzie Ryszard
Zimak.
O godz. 18.00 odbędzie
się uroczysta msza święta,
a po niej ogłoszone zostaną
wyniki Konkursu Zespołów Chóralnych. Zaraz po
wręczeniu nagród będzie
można wysłuchać koncertu
laureatów konkursu.
Wszystkie koncerty i przesłuchania odbędą się w Kościele NMP Wspomożenia Wiernych przy ul. Dąbrowskiego.

VII Dni
Kultury
Powiatu
Uroczysta sesja Rady
Powiatu, o której piszemy
na str. 4, była jednym z
elementów VII Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego. W Wejherowie i w
całym powiecie odbywały
się imprezy artystyczne, w
których uczestniczyli m.in.
rumianie.
Do udziału w Dniach
Kultury, a dokładnie w cyklu koncertów maryjnych,
zaproszono Chór Kaszubski
„Rumianie”, który 25 września wystąpił w kościele w
Strzebielinie.
Z kolei rumski Chór św.
Cecylii, w ramach tej samej powiatowej imprezy,
w poprzednią niedzielę zaśpiewał pieśni maryjne w
Rumi, w kościele Podwyższenia Krzyża św.
Ciekawe spotkania muzyczne i literackie odbyły
się m.in. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
30 września otwarto
tam interesującą wystawę
„Honor i Ojczyzna”, w 80
rocznicę powstania Baonu
Morskiego w Wejherowie,
biorącego aktywny udział
w kampanii wrześniowej i
lądowej obronie Wybrzeża
1939 roku.
Wystawę można oglądać
w muzeum, mieszczącym
się w Pałacu Przebendowskich w wejherowskim parku.

REKREACJA
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Z Rumi do Helu i z powrotem

152 kilometrów
na rowerach
152 kilometry pokonali
odważni i wytrwali rowerzyści, którzy 1 października wybrali się na trasę
Rumia - Hel – Rumia z
rumskim Klubem Turystyki Rowerowej „Sama
Rama”. Rajd rowerowy
na Półwysep Helski po
raz 12. zakończył sezon
rowery tego klubu, a wymyślili go i zorganizowali
rumianie na czele z Romanem Łuczakiem, liderem „Samej Ramy”.
Podobnie jak na poprzednich rajdach, w organizację
włączyli się mieszkańcy Helu,
którzy czekali na uczestników rajdu z poczęstunkiem i
innymi atrakcjami.
Uczestnicy rajdu wyruszyli w sobotni ranek z parkingu koło Zespołu Szkół
Ogólnokształcących przy ul.
Stoczniowców. Śmiałków a
zarazem miłośników rowerowych wycieczek było aż
52, w tym najstarszy uczest-

nik, 74-letni Jerzy Czerwiński i najmłodszy – 11 Jasiu.
Jechali spokojnie, nie
ścigając się po drodze, bo
jak mówi R. Łuczak, rajd
to nie wyścig. W Pucku do
rumskich cyklistów dołączyło kilkoro rowerzystów
z Wejherowa. Od tego momentu tworzyli grupę, liczącą 59 osób.
Na rogatkach Helu,
czekało na nich ponad 50
mieszkańców tego miasta,
oczywiście na rowerach.
Razem, już ponadstuosobową grupą pojechali przez
port wojenny, którego bramy otwarto wyjątkowo i
specjalnie dla nich. Było też
zwiedzanie Baterii Laskowskiego, z II wojny światowej i wspólna grochówka,
przygotowana przez władze
miasta. Przed helskim ratuszem uczestnicy zrobili
sobie pamiątkowe zdjęcie i
o godz. 15.15 wyruszyli w
powrotną drogę. W Rumi

byli o 19.45. Wrócili zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.
- Przede wszystkim dopisała pogoda, bezwietrzna,
dość ciepła, wręcz idealna
na jazdę na rowerze – mówi
Roman Łuczak. – Humory
też dopisywały, więc myślę, że wyprawa była bardzo udana. Najważniejsze,
że daliśmy radę i wspólnie
pokonaliśmy 152 kilometry jednego dnia. Dokład-

nie jechaliśmy przez osiem
godzin i siedem minut, ze
średnią prędkością 19 kilometrów na godzinę.
Członkowie rumskiego
Klubu Turystyki Rowerowej na kondycję nie narzekają, ponieważ od wiosny
do jesieni jeżdżą razem po
okolicy Rumi i Trójmiasta,
a także przemierzają trasy
powiatu wejherowskiego i
puckiego.
AK.

Osobowość Roku

Roman Łuczak, szef Klubu Turystyki Rowerowej
„SAMA RAMA” , organizator tej i wielu innych wypraw
rowerowych został Osobowością Roku 2011 w pierwszym plebiscycie organizowanym przez Pomorską
Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Pomorski
Ośrodek Ruchu Drogowego i „Dziennik Bałtycki” na
rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pan Roman
na co dzień stara się popularyzować przepisy ruchu
drogowego oraz uczyć bezpiecznego poruszania się
po drogach.

Zdrowy ruch na świeżym powietrzu

Biegi na stadionie
W ramach niedawnego
Europejskiego
Tygodnia
Zrównoważonego Transport
promowano zdrowy tryb życia i ograniczenie korzystania z samochodów. Na kilka dni przez Europejskim

Dniem bez Samochodu, w
Rumi zorganizowano rowerowy przejazd przez miasto.
Przejazd z udziałem około stu rowerzystów rozpoczął się 18 września przed
halą MOSiR. Wcześniej na

stadionie odbył się Bieg Pokoju w różnych kategoriach
wiekowych.
Zainteresowanie tą sportowo-rekreacyjną imprezą
było bardzo duże.
Fot. Alicja Reszka
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SPORT

UDAR trenuje w Rumi
Klub Sportów Walki „UDAR” (KSW UDAR) powstał 4 lata
temu z inicjatywy absolwentów oraz studentów Politechniki Gdańskiej.
Głównym celem klubu
jest popularyzacja sportów
walki oraz różnorodnych
form rekreacji ruchowej.
Oprócz idei sportów walki
ważną rolę w klubie pełni
etyka członków oraz sama
idea uprawiania sportu.
Zajęcia w klubie UDAR
to nie tylko kształtowanie
mięśni, szybkości, zwinności lecz również cech charakteru i osobowości. Dla
ćwiczących
organizowane są seminaria, egzaminy oraz wyjazdy na zawody.
Zasada
klubowa
mówi, że jedynymi przegranymi są ci, którzy nigdy nie
spróbowali zwyciężyć.
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Sześć bramek z Koralem Dębnica - sędzia uznał trzy

Orkan nadal w fotelu lidera

Mecz z Koralem Dębnica zapoczątkował serię spotkań Orkana (żółte stroje) z beniaminkami.
Fot. orkanrumia.net

REKLAMA

Trwa dobra passa rumskich piłkarzy. Serii zwycięstw nie
przerwała nawet groźna kontuzja Michała Smarzyńskiego,
kapitana zespołu.
Podopieczni
Szymona
Hartmana najpierw, pewnie
po bramkach Rafała Siemaszki oraz Babatunde Alimiego, pokonali 2-0 Dąb Dębno, by tydzień później udać
się do Kołobrzegu na spotkanie z innym pretendentem do
awansu – Kotwicą.
Niestety w spotkaniu z
Dębem poważnego urazu
doznał kapitan Orkana Michał Smarzyński, którego z
boiska do szpitala zabrała
karetka.
- Zerwałem wiązadła
krzyżowe. To najgorsza z
możliwych kontuzji kolana
– mówi boczny pomocnik
rumian. – Czeka mnie operacja i długa rehabilitacja,
ale chcę wrócić na boisko i
zagrać w II lidze.

REKLAMUJ SIĘ W

GAZECIE
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Kolejno: mecze, punkty, bramki.

Osłabiony brakiem Smarzyńskiego i kilku innych
czołowych zawodników Orkan uległ 0-1 Kotwicy, a
decydująca bramka padła
w 92 minucie bardzo wyrównanego meczu.
- Szkoda sytuacji Dawida
Klawikowskiego w pojedynku sam na sam z bramkarzem. Kotwica to wymagający rywal, ale wojna trwa
dalej – powiedział po meczu
w Kołobrzegu Szymon Hartman, trener Orkana.
O tym, że porażka z
Kotwicą była tylko wypadkiem przy pracy pokazał
mecz z Koralem Dębnica,
beniaminkiem zajmującym
przed meczem w Rumi wysoką czwartą lokatę w tabeli.

Już w pierwszej minucie
gospodarze powinni objąć
prowadzenie, a ich przewagę obrazuje fakt, że goście
mieli problem z oddaniem
strzału na bramkę Kamila
Biecke. Ostra gra piłkarzy z
Dębnicy zaowocowała czerwoną kartką dla Fabicha
jeszcze w pierwszych 45 minutach.
Przed porażką gości nie
uchronił nawet fakt, że arbiter nie uznał trzech bramek
zdobytych przez rumian.
Przy trafieniach Kazubowskiego, Prinza i kolejnego
Siemaszki nie miał już jednak zastrzeżeń i mecz zakończył się wynikiem 3:0.
Tuż przed zamknięciem
tego wydania gazety Orkan na
wyjeździe zmierzył się z Bałtykiem Koszalin i wygrał 1-0 po
bramceMarcusa Da Silvy.
Kolejne spotkanie w
Rumi już w sobotę, 8 października.O godz. 15 dojdzie do pojedynku z innym beniaminkiem Drawą
DrawskoPomorskie.
(tm)
Orkan – Koral Dębnica
3:0 (0:0)
53’ Prinz 1:0
74’ Kazubowski 2:0
90’ Siemaszko 3:0
Orkan: Biecke – Pionk,
Kowalczyk
(82’Roeske),
Wasielewski,
Wesserling
– Drzymała (61’Szweda),
Prinz, Klawikowski, Da
Silva – Włodarczewski
(67’Siemaszko), Kazubowski (79’Alimi).

