Jest wizja, ciekawe pomysły i wnioski z Sesji Obywatelskiej

NOWOCZESNA RUMIA

W TYM NUMERZE

Absolutorium
i apel radnych
Rumscy radni udzielili absolutorium burmistrz miasta za
wykonanie budżetu w 2006
r. Zdecydowali też o sprzedaży działek budowlanych w
rejonie ul. Dębogórskiej.
str. 2

Zbudujemy
Rumię
- Zbudujemy centrum miasta i utwardzimy większość
dróg - mówi Jarosław Muszyński, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i przewodniczący koła radnych PO.
str. 3

Gimnastyczki
rywalizowały

Pokaz umiejętności sportowych i wdzięku mieliśmy
okazję podziwiać w miniony
weekend na hali MOSiR w
Rumi. Międzynarodowy turniej gimnastyki artystycznej
odbył się w Rumi po raz 5.
Str. 15

Tak wed³ug pomys³u architekta dr. Krzysztofa Koz³owskiego mo¿e wygl¹daæ centrum Rumi.

- Myœl¹c o organizacji sesji obywatelskiej chcieliœmy z
mieszkañcami miasta oraz ze
specjalistami z zakresu urbanistyki i architektury rozpocz¹æ dyskusjê, dotycz¹c¹ przysz³oœci Rumi. Musimy sobie
zdawaæ sprawê, i¿ 43-tysiêczne dziœ miasto w perspektywie kolejnych 10 czy 15 lat
bêdzie liczyæ ponad 60 tysiêcy
mieszkañców. Nie mamy na to
wp³ywu, mamy jednak czas,
aby siê do tego procesu nale¿ycie przygotowaæ - mówi Piotr
Zaradny, przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etowej Rady Miejskiej w Rumi, który na Sesji
Obywatelskiej przewodniczy³
dyskusji na temat centrum

Jak powinna wygl¹daæ nowoczesna Rumia? Nad tym debatowali uczestnicy
pierwszej w historii miasta Sesji Obywatelskiej. Przez kilka godzin w salach I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ksi¹¿¹t Pomorskich trwa³y prelekcje
i dyskusje, a najwiêksze zainteresowanie licznych uczestników wzbudzi³a
zaprezentowana na du¿ym ekranie komputerowa wizualizacja przysz³ego
centrum Rumi. To na razie tylko wizja wybitnego specjalisty w dziedzinie
architektury, ale kto wie, byæ mo¿e œródmieœcie Rumi bêdzie wygl¹da³o podobnie? I to w przysz³oœci wcale nie w tak odleg³ej.
miasta. - Sytuacja jest z³a. Rumia, która powsta³a z po³¹czenia piêciu osad, nie ma centrum z prawdziwego zdarzenia.
Taki stan rzeczy rodzi oczywiœcie okreœlone reperkusje, a
Rumia jest przede wszystkim
sypialni¹ dla Gdyni. Nie nale¿y jednak zapominaæ o potrzebach mieszkañców miasta,

którym trzeba m.in. zapewniæ
szerok¹ ofertê ciekawego spêdzanie wolnego czasu. Dodatkowo stoimy przed powa¿nym
problem budowy nowego ratusza, bo obecny budynek znajduje siê w katastrofalnym stanie. Nie zmieni¹ tego kolejne
remonty. Œmiem stwierdziæ, ¿e
wydatki na ten cel to przys³o-

wiowe wyrzucanie pieniêdzy w
b³oto. Nie staæ nas na to.
Kwietniow¹ Sesjê Obywatelsk¹ oraz p³yn¹ce z
dyskusji ciekawe wnioski
relacjonujemy szeroko
wewn¹trz tego numeru
Gazety Rumskiej, na stronach 4-8.
Anna Kuczmarska

Majówka na
stadionie

Mimo chłodu, rumianie spotkali się 3 Maja na stadionie,
aby wspólnie świętować
oraz bawić się przy muzyce.
Był tam nasz fotoreporter.
str. 16

WYDARZENIA

W powiecie budżet i absolutorium

Pieniądze dla Rumi
Podobnie jak w rumskim samorz¹dzie, g³ównym punktem kwietniowej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego by³o
udzielenie absolutorium dla starosty i zarz¹du powiatu.
Najpierw przez prawie dwie godziny starosta Józef Reszke
sk³ada³ sprawozdanie z realizacji bud¿etu za 2006 rok. Robi³ to
w imieniu swoim i poprzedniego zarz¹du, który teraz pracuje w
zupe³nie innym sk³adzie (obecny starosta jest jedynym reprezentantem zarz¹du poprzedniej kadencji). Zdaniem powiatowych
radnych, m.in. przedstawicieli Rumi, bud¿et zosta³ zrealizowany prawid³owo, dlatego g³osowanie zakoñczy³o siê jednog³oœnym
udzieleniem absolutorium przez radnych nowej kadencji.
Przypomnijmy, ¿e na wczeœniejszej marcowej sesji radni powiatu wejherowskiego uchwalili bud¿et na 2007 rok. Siedmioro
radnych z Rumi (Lucyna Oglêcka, Dariusz Kuczmarski, Ludwik Bach, Roman Knop, £ucja S³owikowska, Janusz Zab³ocki, Leszek Winczewski), g³osowa³o zgodnie za propozycjami zarz¹du powiatu. Bud¿et powiatu na 2007 rok, który przyjêto jednomyœlni, zak³ada:
- dochody bud¿etu w wysokoœci - 87.068.926 z³,
- wydatki bud¿etu w wysokoœci - 94.309.133 z³
- przychody bud¿etu w wysokoœci - 11.976.920 z³
- rozchody bud¿etu w wysokoœci - 4.736.713 z³.
Oœwiata i wychowanie (ponad 28 mln z³) oraz edukacyjna
opieka wychowawcza (ponad 9 mln z³) stanowi¹ w bud¿ecie powiatu najwiêksz¹ pozycjê, stanowi¹c¹ ³¹cznie 44,39 % kwoty
ogólnej wydatków. Du¿y udzia³ ma pomoc spo³eczna oraz pozosta³e zadania w polityce spo³ecznej, stanowi¹ce ³¹cznie 17,87 %
wydatków. Wydatki maj¹tkowe stanowi¹ 13,93 % ogó³u wydatków. Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano kwotê 9.242.122
z³, w tym na inwestycje drogowe - 3.197.000 z³. W Rumi z tych
pieniêdzy dofinansowana zostanie przebudowa ul. Ceynowy
(200.000 z³) oraz przebudowa ci¹gu ulic Drogowców i Leœnej w
Redzie oraz Cegielnianej i Towarowej w Rumi (700.000 z³.). W
pierwszym etapie tej inwestycji zostanie opracowywany projekt
techniczny.
W bud¿ecie starostwa oprócz pieniêdzy na administracjê
powiatow¹ planowane s¹ m.in.: rozbudowa parkingu i modernizacja budynku Starostwa (dobudowa nowego tylnego wejœcia oraz
punktu obs³ugi geodezji i architektury).
(r)
Dzięki środkom z budżetu powiatowego funkcjonują następujące placówki oświatowo-wychowawcze w Rumi:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Zespół Szkół Specjalnych nr 3, Ognisko
Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” , Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna i Ognisko Pracy Pozaszkolnej .
Wsparcie z budżetu powiatowego otrzymują również Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące oraz Ośrodek Wychowawczy „Nasz Dom” Salezjanie Księdza Bosko.
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Radni jednomyślni co do planu zagospodarowania centrum,
ale niezgodni wobec decyzji o warunkach zabudowy
Na pocz¹tku by³o po¿egnanie. Podczas dziesi¹tej sesji Rady Miejskiej w Rumi radni oraz
burmistrz miasta podziêkowali za ponad czteroletni¹ pracê w urzêdzie Tadeuszowi Wiœniewskiemu, zastêpcy burmistrza ds. inwestycyjnych. Odejœcie wiceburmistrza wi¹¿ê
siê z jego nowymi obowi¹zkami. Tadeusz Wiœniewski bêdzie pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Zarz¹du Komunalnego Zwi¹zku Gmin „Doliny Redy i Chylonki” w Gdyni, natomiast jego dotychczasowe stanowisko obejmie ktoœ inny (do momentu zamkniêcia tego
wydania gazety nie by³o jeszcze wiadomo, kto zostanie nowym zastêpc¹ burmistrza Rumi).

ABSOLUTORIUM

Najwa¿niejszym punktem
kwietniowej sesji by³o udzielenie burmistrz Rumi El¿biecie Rogali-Koñczak absolutorium za wykonanie bud¿etu
w 2006 roku. Po wys³uchaniu
sprawozdania z wykonania
bud¿etu radni i po dyskusji, w
której nie brakowa³o krytycznych uwag wobec ubieg³orocznego bud¿etu, wiêkszoœæ radnych g³osowa³a za udzieleniem
absolutorium (11 g³osów za, 1
przeciw, 8 radnych wstrzyma³o siê od g³osu).
Wies³awa Pacholczyk,
kierownik Miejskiego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej z³o¿y³a
sprawozdanie z dzia³alnoœci
tej placówki, informuj¹c o liczbie osób, korzystaj¹cych z ró¿nych form pomocy, o realizowanych programach i akcjach.
Poruszono te¿ problem rzekomego mobingu pracowników
MOPS przez kierownika placówki. Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Witold Reclaf zdecydowa³, ¿e zarzuty w tej sprawie zostan¹ rozpatrzone w najbli¿szym czasie.
Kontrowersje i burzliw¹
dyskusjê wywo³a³ punkt obrad,
w którym przewodnicz¹cy RM
Witold Reclaf odczyta³ wspólne oœwiadczenie klubów radnych PO i PiS, dotycz¹ce architektury i urbanistyki miejskiej. W oœwiadczeniu radni
apeluj¹ do burmistrza oraz
urzêdników miejskich o szczególn¹ dba³oœæ o estetykê miasta oraz dobro jego mieszkañców przy wydawaniu decyzji o
warunkach zabudowy. Chodzi
o staranne ich analizowanie,
tak, aby by³y przestrzegane
zasady dobrego s¹siedztwa i
aby nie budowaæ mieszkañ dla
nowych lokatorów kosztem pogorszenia warunków ¿ycia dotychczasowych mieszkañców.

Witold Reclaf zwróci³ siê do
wszystkich radnych o przyjêcie tego oœwiadczenie w formie
uchwa³y Rady Miejskiej, co
wywo³a³o oburzenie opozycji z
klubu Gospodarnoœæ oraz samej burmistrz. El¿bieta Rogala-Koñczak przekonywa³a, ¿e
taki apel obra¿a j¹ i pracowników Wydzia³u Architektury
i Urbanistyki UM, poniewa¿
to, co siê dzieje w mieœcie nie
wynika z ich niestarannoœci. To
problem niespójnego prawa i
braku planów zagospodarowania przestrzennego w mieœcie.
- Nie ma ¿adnych przyk³adów na naruszanie przepisów
w tej dziedzinie przez urzêdników - argumentowa³ Józef
Chmielewski z Gospodarnoœci.
- Nikt nie mówi o ³amaniu
prawa, ale przepisy s¹ nieprecyzyjne i daj¹ du¿e pole interpretacji - odpowiada³ Piotr
Zaradny w imieniu radnych
PiS i PO. Radny doda³, ¿e o
interpretacji przepisów zawsze
na korzyœæ deweloperów mo¿e
wskazywaæ fakt, i¿ nigdy nie
zdarzaj¹ siê skargi na dzia³alnoœæ burmistrza i urzêdników
ze strony inwestorów nowych
domów, nie brakuje jednak
skarg dotychczasowych mieszkañców, zw³aszcza w³aœcicieli
prywatnych domków i posesji.
Zarówno Józef Chmielewski, jak i burmistrz El¿bieta
Rogala-Koñczak odpierali te
zarzuty twierdz¹c, ¿e jeœli ktoœ
spe³nia warunki zabudowy, nie
mo¿na odmówiæ mu decyzji,
natomiast ostateczna decyzjê
w formie pozwolenia na budowê wydaje nie Urz¹d Miasta,
ale Starostwo w Wejherowie.
Z informacji uzyskanych z
starostwie wynika jednak, ¿e
zasadnicz¹ decyzjê wydaje
Urz¹d Miasta. Burmistrz de-

cyzj¹ wyra¿a zgodê na zabudowê przy braku planu zagospodarowania przestrzennego.
Starostwo w takiej sytuacji
musi wydaæ pozwolenie na
budowê.
- Nasz apel to forma proœby o starannoœæ wobec postêpuj¹cego chaosu architektonicznego w mieœcie, to oœwiadczenie jest ze wszech miar
s³uszne - stwierdzi³a radna
Joanna ¯urek.
Ostatecznie wiêkszoœci¹
g³osów radnych PO i PiS, Rada
Miejska przyjê³a oœwiadczenie.
Zdecydowanie inaczej wygl¹da³a dyskusja i g³osowanie
nad przyst¹pieniem do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania dla centrum
Rumi. Powstanie tego dokumentu umo¿liwi realizacjê nowej koncepcji zabudowy œródmieœcia, która by³a przedmiotem niedawnej sesji obywatelskiej (piszemy o niej szeroko
w tym wydaniu GR). Wszyscy
radni byli zgodni co do potrzeby podjêcia uchwa³y w tej sprawie i jednomyœlnie g³osowali
za jej przyjêciem. G³osowanie
zakoñczy³o siê oklaskami.
Jednomyœlnie lub wiêkszoœci¹ g³osów radni zgodzili siê
na sprzeda¿ kilku nale¿¹cych
do gminy dzia³ek, po³o¿onych
w rejonie ul. Dêbogórskiej.
Dwie dzia³ki u zbiegu ulic Dêbogórskiej i Gdañskiej postanowiono wystawiæ na przetarg
przy cenie wyjœciowej 590 z³
netto, natomiast cenê wyjœciow¹ trzech innych (m.in.
przy ul. Królowej Bony, ul. Jagie³³y) na wniosek wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej
Janusza Wolañskiego podniesiono ze 180 do 260 z³ za metr
kwadratowy.
Anna Kuczmarska

ZNANI RUMIANIE
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Wywiad miesiąca

RUMIÊ ZBUDUJEMY
TAK CZY OWAK!!!

- Czy to oznacza, ¿e mamy koalicjê? Mamy upragnion¹
zgodê?

Redakcja mieści się przy ul.
Piłsudskiego 52/5 (wejście
obok sklepu „Szafa Małolata”), na III piętrze.

- Tak jakby, bowiem kropkê nad i postawi dopiero fakt zrealizowania tej umowy. Nie ukrywam, ¿e pewnie to pozwoli³oby
skuteczniej budowaæ Rumiê, bowiem jak powiadaj¹, zgoda buduje. Chocia¿ ja twierdzê, ¿e bardzo czêsto k³ótnia zmusza wszystkich do twórczego wysi³ku.
- Czy wierzy Pan w nowe otwarcie?
- No, pani burmistrz da³a s³owo! A Rumiê zbudujemy tak,
czy owak!

Mamy nadzieje, że dzięki
naszym Czytelnikom dotrzemy do najważniejszych tematów i będziemy pisać
wyłącznie o sprawach, które interesują lub intrygują
mieszkańców miasta.
Anna Kuczmarska
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- Pozwoli Pan, ¿e jeszcze zatrzymam siê przy relacjach
z burmistrzem. Sporym zaskoczeniem dla wnikliwych obserwatorów by³o udzielenie absolutorium burmistrz Rogali-Koñczak za rok 2006. Co prawda tylko jednym g³osem, ale zawsze?
- Tu rzeczywiœcie wnikliwy obserwator mo¿e byæ zaskoczony,
nawet ja muszê siê przyznaæ, ¿e jeszcze przed sesj¹ absolutoryjn¹ nie s¹dzi³em, ¿e sprawy przybior¹ taki obrót, a rzecz jest
prosta. Bud¿et co do strony ksiêgowej zosta³ wykonany, ale najbardziej bulwersowa³y nas skandaliczne pozwolenia na budowê, w niektórych dzielnicach przynios³y katastrofalne nieodwracalne skutki, ¿e nie wspomnê o niektórych jeszcze podnoszonych
sprawach. Jeszcze przed sesj¹ dosz³o do negocjacji koalicyjnych,
w wyniku których burmistrz zgodzi³a siê realizowaæ nas program z drobn¹ korekt¹ i zawrzeæ z nami umow¹ koalicyjn¹ poprzez wyra¿enie zgody na zamianowanie naszych kandydatów
na wiceburmistrzów. I tak udzieliliœmy absolutorium jednym
g³osem „na kredyt”. Ja i trzy kole¿anki g³osowa³y „za”, jeden
kolega by³ przeciw, a reszta wstrzyma³a siê od g³osu.

Dyżury reportera, na
których będziemy gościć
również rumskich radnych
odbywają się:
we wtorki w godz. 15-17
w czwartki w godz. 10-12.
Dzwońcie do nas pod nr:
058 710-22-03 lub
058 710-77-68

su

- No w³aœnie, dla nikogo nie jest tajemnic¹, ¿e pomiêdzy Rad¹ a burmistrzem nieŸle iskrzy, ¿eby nie powiedzieæ ostrzej?
- To jest rzeczywiœcie problem, nie ukrywam, ale s¹dzê, ¿e i
to ewoluuje w dobrym kierunku. W pierwszych miesi¹cach nowej kadencji dochodzi³o do bardzo ostrych spiêæ z powodów pozamerytorycznych. Pani Koñczak nie chcia³a uznaæ, ¿e to Rada
uchwala program i plan wydatków, a burmistrz to musi realizowaæ – tak to reguluje ustawa. Burmistrz ma tylko, albo a¿,
w³adzê wykonawcz¹. Dlatego tak burzliwie przysz³o uchwalaæ
bud¿et Rumi, który nigdy dot¹d nie by³ a¿ tak proinwestycyjny.

Zachęcamy naszych Czytelników do lektury kolejnego
wydania Gazety Rumskiej.
Przypomnijmy, że w kwietniu br. wznowiliśmy wydawanie tego tytułu po kilkumiesięcznej przerwie.
Zapraszamy również do naszej redakcji, gdzie podczas
dyżurów we wtorki i w
czwartki, możecie Państwo
podzielić się swoimi uwagami i spostrzeżeniami na temat życia w Rumi. Jeśli coś
Was niepokoi lub denerwuje, jeśli chcecie kogoś pochwalić lub opowiedzieć o
swojej pasji, możecie o tym
porozmawiać z dziennikarzem, a także z radnymi, którzy będą obecni na niektórych naszych dyżurach.
Z redakcją można się też
skontaktować telefonicznie
(numery poniżej). Przy okazji serdecznie przepraszamy
tych wszystkich Czytelników, którzy nie mogli się do
nas dodzwonić w kwietniu.
Z powodu awarii linii telefonicznej nie mogliśmy odbierać telefonów od Państwa.

Pi³

- No dobrze, a co Pana utwierdza w tym przekonaniu,
wszak jeszcze niczego nie widaæ?
- To zale¿y, jak dok³adnie siê przygl¹damy. Po pierwsze - to
mo¿na zobaczyæ, a nawet dotkn¹æ, przestawiliœmy bud¿et Rumi
tak proinwestycyjnie jak nigdy dot¹d, na same ulice znaleŸliœmy 10 milionów z³otych, choæ pocz¹tkowo burmistrz Koñczak
projektowa³a tylko 2 miliony. Po drugie, i to te¿ mo¿na niemal
dotkn¹æ, realizujemy metodycznie program porz¹dkowania przestrzeni i wykszta³cenia centrum miasta. Jesteœmy po sesji obywatelskiej z bardzo ciekawymi wnioskami, a lada dzieñ odbêdzie siê seminarium naukowe, zwo³ane z naszej inicjatywy na
temat kszta³towania przestrzeni urbanistycznej. Te materia³y
bêd¹ kanw¹ do uchwalenia studium uwarunkowañ i kierunków
rozwoju Rumi oraz planów miejscowych, w tym tak wa¿nego,
jak centrum - forum miejskie z ratuszem. Dodatkowym optymizmem napawa mnie fakt, ¿e burmistrz Koñczak jakby zaczyna
podzielaæ ten pogl¹d i tak zarysowany cel.

Z Jaros³awem Muszyñskim, wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej
i przewodnicz¹cym klubu radnych
PO rozmawia Jan Zagórski.

W£

- Panie przewodnicz¹cy, mija pó³ roku od wyborów, co
ju¿ pozwala wstêpnie domagaæ siê wyników realizacji programu wyborczego. Oczywiœcie nie chodzi mi o namacalne owoce waszej pracy, ale na pewno zapytam o wdro¿enie programu, z którym szliœcie do wyborów?
- Bardzo chêtnie odpowiem na wszystkie pytania, a nawet
wska¿ê owe namacalne owoce naszej pracy. Przypomnê, ¿e wybory by³y swojego rodzaju plebiscytem, jak ma wygl¹daæ Rumia. Czy ma chaotycznie dreptaæ w miejscu po kolana w b³ocie,
czy wreszcie zamienimy ja w normalne miasto. Wyborcy zdecydowanie opowiedzieli siê za tym drugim wariantem. Nawet
wybory na burmistrza w wiêkszoœci dzielnic wygra³ nasz program i nasz kandydat Janusz Wolañski. El¿bieta Rogala-Koñczak wygra³a wyraŸnie tylko w Janowie i to da³o jej nieznaczn¹
przewagê w ca³ej arytmetyce. Tak wiêc, jak siê rzek³o, dotrzymamy s³owa, zrealizujemy nasz program „Nowoczesna Rumia w
cztery lata” i z pewnoœci¹ rozpoczniemy budowê centrum miasta wraz z ratuszem, a tak¿e utwardzimy wiêkszoœæ ulic.

Zapraszamy
do redakcji
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Poniedzia³ek - Pi¹tek: 10 - 18
Sobota: 10 - 14
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Sesja Obywatelska wzbudziła duże zainteresowanie i wielkie emocje

Nowoczesna Rumia - jak ją widzimy
Wype³niona sala I Liceum Ogólnokszta³c¹cego i kilkugodzinna gor¹ca dyskusja œwiadcz¹ o du¿ym zainteresowaniu
mieszkañców Rumi przysz³ym wizerunkiem miasta. Nad tym, jak powinna wygl¹daæ nowoczesna Rumia zastanawiali siê samorz¹dowcy, architekci, urzêdnicy, przedsiêbiorcy oraz przedstawiciele wielu innych zawodów i œrodowisk. Na
pierwsz¹ w mieœcie Sesjê Obywatelsk¹, zorganizowan¹ z inicjatywy radnych PO i PiS, zaprosi³ rumian 14 kwietnia
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Witold Reclaf.
- Dziêki koncepcji, a potem
budowie nowego centrum nasze miasto bêdzie mia³o swoje serce, które bêdzie integrowaæ mieszkañców - powiedzia³
przewodnicz¹cy RM rozpoczynaj¹c obrady. - Trzeba skoñczyæ
ze stereotypem Rumi jako sypialni Trójmiasta i wykorzystaæ walory piêknie po³o¿onego miasta, jego ciekaw¹ historiê i dziedzictwo kulturowe,
a tak¿e aktywnoœæ i przedsiêbiorczoœæ mieszkañców. Dzisiejsze spotkanie jest zaczynem do seminarium naukowego, zaplanowanego 15 maja, a
tak¿e do sporz¹dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych dzielnic Rumi.
Wnioski z dzisiejszej sesji
bêd¹ stanowiæ ramy do opracowania „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”.
Witold Reclaf podkreœli³,
¿e konieczne jest jasne okreœlenie funkcji i charakteru
rumskich dzielnic. Tak, aby
Rumia by³a dobrze uporz¹dkowanym miastem z wyraŸnym centrum, ze strefami
wypoczynku i kultury, dzielnicami mieszkalnymi i przemys³owymi.
Rumia dla inwestorów
O du¿ym zainteresowaniu
Rumi¹ ze strony inwestorów
mówi³a podczas kwietniowej
sesji burmistrz miasta, El¿bieta Rogala-Koñczak.

- Pod wzglêdem mo¿liwoœci inwestycyjnych jest to dla
naszego miasta wa¿ne piêæ
minut, które trzeba koniecznie
wykorzystaæ - powiedzia³a burmistrz Rogala-Koñczak. - Pojawi³ siê m.in. powa¿ny inwestor, firma MEGA-Invest, zainteresowana zabudow¹ i urz¹dzeniem terenu w rejonie ul.
Sobieskiego, w pobli¿u Urzêdu Miasta. Uda³o siê te¿ znaleŸæ firmê, która opracuje studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z tego powodu takich spotkañ ,jak dzisiejsze,
bêdzie wiêcej. Zgadzam siê, ¿e
w mieœcie panuje chaos, ale po
to, by go zahamowaæ, trzeba
jak najszybciej opracowaæ plany zagospodarowania przestrzennego. Prace trwaj¹, w
przygotowaniu s¹ dokumenty,
które obejmuj¹ 60 procent powierzchni miasta.
Wykorzystaæ szanse
Architekt Wies³aw Zymni stwierdzi³, ¿e Rumia jest
miastem niewykorzystanych
szans. Jako atrakcyjnie po³o¿one i nie zatrute spalinami
miasto, mog³aby spe³niaæ
wa¿n¹ rolê w aglomeracji
gdañskiej. Wies³aw Zymni,
który jest mieszkañcem Rumi,
mówi³ o przyczynach obecnego
ukszta³towania miasta, przypominaj¹c historyczne i kulturowe uwarunkowania takiego
stanu rzeczy. Wyjaœnia³ te¿
uczestnikom sesji znaczenie i

Pierwsza Sesja Obywatelska z udzia³em samorz¹dowców i mieszkañców Rumi odby³a siê w sali
I Liceum Ogólnokszta³c¹cego, czyli Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1.

podstawowe zasady planowania przestrzennego, które okreœlaj¹c zasady zabudowy, ogranicza zakres dysponowania
terenem przez jednostki na
rzecz ogó³u.
- Jeœli na danym terenie
nie ma planu zagospodarowania przestrzennego podstaw¹
dla inwestorów jest decyzja o
warunkach zabudowy, wydawana przez burmistrza miasta - wyjaœnia³ Wies³aw Zymni.- Przy wydawaniu tego dokumentu obowi¹zuje m.in. zasada dobrego s¹siedztwa, o
której mówi ustawa z 27 marca 2003.
Wies³aw Zymni omawia³
te¿ warianty i czynniki rozwo-

Nawet w przerwie obrad niektórzy nie przerywali pracy. Od lewej: dr Krzysztof Koz³owski,
radny Piotr Zaradny, by³y zastêpca burmistrza Tadeusz Wiœniewski i architekt Wies³aw Zymni.
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ju œródmieœcia Rumi, podkreœlaj¹c, ¿e powstanie wyraŸnego centrum daje szansê na uratowanie to¿samoœci miasta,
która obecnie jest zagro¿ona.
Chodzi o to, ¿eby Rumia nie
sta³a siê kolejn¹ dzielnic¹
Gdyni, jak j¹ postrzegaj¹ niektórzy mieszkañcy Trójmiasta.
Zagadnienia poruszone w
pierwszej czêœci obrad zachêci³y uczestników do dyskusji,
któr¹ podzielono tematycznie.
W kilku oddzielnych salach liceum zebra³y siê zespo³y dyskusyjne pod przewodnictwem
radnych. Zespó³ radnego Floriana Mosy zaj¹³ siê zagospodarowaniem przestrzennym
miasta. Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej i dyrektor I LO
Janusz Wolañski czuwa³ nad
prac¹ zespo³u ds. infrastruktury technicznej, w tym uk³adu komunikacyjnego, natomiast zespo³owi ds. dziedzictwa kulturowego przewodniczy³
Eugeniusz Zwara. Radny
Andrzej Januszewski by³
przewodnicz¹cym zespo³u ds.
edukacji i wychowania, a radny Jan Domañski - zespo³u
ds. sportu, rekreacji i zdrowia.
Interesuj¹ca wizja
W licznej grupie, której
przewodniczy³ Piotr Zaradny
dyskutowano o kszta³towaniu
centrum miasta i jego funkcji.
Zanim uczestnicy sesji rozpoczêli obrady w wybranych grupach dyskusyjnych, wszyscy
obejrzeli i wys³uchali ciekawej
prezentacji gdyñskiego architekta doktora Krzysztofa Koz³owskiego.

Na zlecenie firmy MEGAInvest, która zamierza zbudowaæ w rejonie ul. Sobieskiego
kompleks obiektów mieszkalno-hotelowych, znany projektant (m.in. autor budynku centrum handlowego „Batory” w
Gdyni) przygotowa³ i przedstawi³ mieszkañcom Rumi wizualizacjê przysz³ego centrum
miasta.
Autor podkreœla³, ¿e jest to
jedynie wizja, impresja, która
mo¿e zainspirowaæ do konkretnych projektów. Jego zdaniem
j¹dro przysz³ego centrum stanowi skrzy¿owanie ulic D¹browskiego i Starowiejskiej. W
tym rejonie móg³by stan¹æ budynek przysz³ego ratusza, spe³niaj¹cy równie¿ dodatkowe
funkcje. Jeœli na parterze gmachu znajd¹ siê placówki kulturalne oraz lokale gastronomiczne, rumianie na pewno
bêd¹ siê tam chêtnie spotykaæ.
- Ka¿de miasto powinno
mieæ centrum, z którym mieszkañcy siê identyfikuj¹ i gdzie
lubi¹ spêdzaæ czas - mówi³
doktor Koz³owski. Wa¿ny ze
wzglêdów komunikacyjnych
teren miêdzy ul. Sobieskiego i
torami kolejowymi powinien,
zdaniem tego specjalisty, pe³niæ funkcje us³ugowo-mieszkalne, natomiast elementem spinaj¹cym obie czêœci miasta
jest Zagórzanka.
Zainteresowani pomys³ami
gdyñskiego architekta uczestnicy sesji pytali m.in. o mo¿liwoœci finansowe miasta, czyli
o realne szansê na realizacjê
tego rodzaju koncepcji.
Dokoñczenie na str. 5

TEMATWEJHEROWO
MIESIĄCA
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Sesja Obywatelska

Nowoczesna
Rumia - jak ją
widzimy
Dokoñczenie ze str. 4
Nieograniczone marzenia
Zarówno radni, jak i burmistrz Rumi przekonywali
mieszkañców, ¿e finanse s¹
spraw¹ drugorzêdn¹ i nie nale¿y siê o nie martwiæ na tym
etapie dyskusji.
- Nie ograniczajmy siê w
marzeniach, twórzmy ciekawe
wizje, umo¿liwiaj¹ce dzia³ania
inwestorom, a chêtni do realizacji inwestycji na pewno siê
znajd¹ - argumentowa³a burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak. - Tym samym znajd¹ siê
pieni¹dze.
- W mieœcie jest dosyæ pieniêdzy, ¿eby wybudowaæ zarówno drogi jak i wspomniane, bardzo potrzebne centrum
- doda³ Grzegorz Szalewski,
by³y starosta wejherowski.Miejskie forum, otoczone ratuszem, bibliotek¹, domem kultury i innymi u¿ytecznymi budynkami trzeba wybudowaæ
jak najszybciej, myœlê, ¿e jest
to mo¿liwe w ci¹gu najbli¿szych kilku lat. Chcia³bym ponadto, aby ulica D¹browskiego od Starowiejskiej do koœcio³a wygl¹da³a jak Œwiêtojañska w Gdyni, oczywiœcie nie w
sensie dos³ownym, bo musi siê
wyró¿niaæ i mieæ w³asny charakter. Kolejnym moim wnioskiem jest dofinansowanie
tego liceum, czyli naszej rumskiej zas³u¿onej Alma Mater.
Powinna w nim powstaæ aula
z prawdziwego zdarzenia.
¯ebyœmy w przysz³oœci nie spotykali siê poœród drabinek gimnastycznych.
Wnioski do rozwa¿enia
Uczestnicy dyskusji rozwa¿ali, co oprócz ratusza powinno siê znaleŸæ w centrum. Chodzi o to, aby by³y to placówki
têtni¹ce ¿yciem i przyczyniaj¹ce siê do integracji mieszkañców poszczególnych dzielnic.
Rozmawiano te¿ o rozwi¹zaniach komunikacyjnych i innych problemach, a wnioski z
obrad w tym zespole spisano i
przekazano Radzie Miejskiej.
Podobny efekt mia³a praca pozosta³ych piêciu zespo³ów,
w których prowadzono gor¹ce,
a czasami nawet - jak w przypadku zespo³u ds. infrastruktury i komunikacji - burzliwe
dyskusje oraz spory. Wa¿nym
i trwa³ym œladem tych rozmów
s¹ interesuj¹ce spostrze¿enia
i postulaty mieszkañców Rumi,
które prezentujemy obok oraz
na s¹siednich stronach.
Tekst i zdjêcia
Anna Kuczmarska

Czego oczekują mieszkańcy Rumi

Infrastruktura techniczna,
w tym układ komunikacyjny
Efektem debaty w zespole
dyskusyjnym pod przewodnictwem Janusza Wolañskiego
by³y z³o¿one na piœmie wnioski, w których uczestnicy postulowali miêdzy innymi o:
· BUDOWÊ OBWODNICY PÓ£NOCNEJ - dziêki
budowie obwodnicy rumskiej,
czyli tzw. Drogi czerwonej, mo¿liwe bêdzie zdjêcie z obecnej
drogi nr 6 (Sobieskiego i Grunwaldzka) statusu drogi krajowej, a przede wszystkim
zmniejszenie ruchu samochodów przez Rumiê, zw³aszcza
ciê¿kiego ruchu tranzytowego;
nast¹pi udro¿nienie uk³adu
komunikacyjnego (takie wnioski z³o¿yli równolegle Janusz
Wolañski, Ryszard Bia³ek i
Ryszard Grychto³);
· DODATKOWE PO£¥CZENIE Z RED¥ - budowa
ul. Kosynierów dalej w kierunku Redy umo¿liwi alternatywny przejazd i odci¹¿y ruch z ul.
Grunwaldzkiej (wniosek z³o¿y³
Jaros³aw Muszyñski);
· PARKINGI DLA ROWERÓW - zorganizowanie
przynajmniej w dwóch wa¿nych komunikacyjnie miejscach parkingów strze¿onych
dla rowerów, poniewa¿ mieszkañcy chêtnie korzystaj¹ z rowerów, jeœli mog¹ je bezpiecznie zostawiæ (wniosek z³o¿y³
Jan Klawiter);
· WIÊCEJ ŒCIE¯EK
ROWEROWYCH - wybudowanie systemu tras rowerowych w ca³ym mieœcie uczyni
Rumiê przyjazn¹ dla mieszkañców (Janusz Wolanski);
· PRZEJAZD PRZEZ
TORY KOLEJOWE - budowa nowych po³¹czeñ przez
przecinaj¹c¹ miasto liniê kolejow¹ ( na wysokoœci ul. Gdañskiej, ul. Pi³sudskiego i ul. Hodowlanej) poprawi i usprawni
komunikacjê (Ryszard Grychto³ oraz Ryszard Bia³ek, który
postulowa³ budowê przejazdu,
³¹cz¹cego ul. Gdañsk¹ z ul.
Sobieskiego);
· PRZEJŒCIE PRZEZ
TORY - budowa przejœcia nad
torami kolejowymi na wysokoœci ul. Warszawskiej i Pi³sudskiego (Pawe³ D¹browski);
· BUDOWÊ ULICY
GDYÑSKIEJ - budowa tej
drogi zosta³a ju¿ rozpoczêta i
nie wiadomo dlaczego wstrzymana (El¿bieta Gañczarczyk);
· ALTERNATYWN¥
DROGÊ DLA TRASY NR 6
- budowa po³¹czenia komunikacyjnego po po³udniowej stronie miasta, od ul. Polnej przez

Zakorkowana ulica Grunwaldzka w Rumi.

W³ókiennicz¹ i Garbarsk¹ do
ul. Cegielnianej mo¿e stanowiæ
alternatywn¹ drogê zw³aszcza
dla mieszkañców tych dzielnic
oraz odci¹¿enie ruchu na ul.
Sobieskiego (El¿bieta Garczarczyk, Ryszard Bia³ek);
· PRZYSPIESZENIE
BUDOWY DRÓG GMINNYCH - do koñca 2007 r. trzeba wykonaæ w 100 procentach
dokumentacjê na te inwestycje. Zbyt wiele dróg gminnych
w Rumi nie jest utwardzonych,
nale¿y je wybudowaæ (Janusz
Wolañski);
· BUDOWÊ KANALIZACJI - nale¿y wybudowaæ kanalizacjê przy ul. œw. Józefa na
Szmelcie, podobnie jak ca³¹
infrastrukturê. Pozwoli to na
przyst¹pienie do budowy nawierzchni ul. Œw. Józefa (Jaros³aw Muszyñski);
· MODERNIZACJÊ SYSTEMU MELIORACJI - odbudowa i remonty urz¹dzeñ
melioracyjnych w Rumi oraz
regulacja Zagórskiej Strugi
zapobiegnie zagro¿eniom powodziowym i zwi¹zanym z tym
problemom (Jaros³aw Muszyñski);
· PODZIEMNE LINIE
ENERGETYCZNE - dziêki
zawarciu porozumienia z koncernem ENERGA trzeba doprowadziæ do likwidacji okablowania napowietrznego zw³asz-

cza na nowych ulicach i przeniesienia istniej¹cej sieci energetycznej do gruntu, na czym
zyska estetyczny wygl¹d miasta (Janusz Wolañski, Pawe³
D¹browski);
· UL. CEYNOWY BEZ
TIRÓW - nale¿y ograniczyæ
ruch pojazdów na ul. Ceynowy
miêdzy dwoma rondami, dopuszczaj¹c wjazd pojazdów do
3,5 ton, poniewa¿ na tym odcinku ulicy znajduje siê szko³a
podstawowa i przedszkole, a
gêsta zabudowa znajduje siê
blisko jezdni, chodniki miejscami s¹ bardzo w¹skie (Jan Domañski);
· WYGODNY I BEZPIECZNY DOJAZD NAD
MORZE - wybudowanie dalszej czêœci ul. Dywizji WP i drogi a¿ do Rewy, przy wspó³udziale marsza³ka województwa i
s¹siednich gmin przyczyni siê
do rozwoju turystyki i rekreacji (Jaros³aw Muszyñski);
·
MODARNZACJÊ
SKRZY¯OWANIA - chodzi o
ruchliwe skrzy¿owanie ul. D¹browskiego z ul. Warszawsk¹
w centrum miasta, gdzie niemal codziennie dochodzi do
dwóch, trzech st³uczek, poniewa¿ brak widocznoœci dla kierowców, w³¹czaj¹cych siê do
ruchu z ul. Warszawskiej
(Pawe³ D¹browski);
· WIÊCEJ ROND - stoso-

wanie rond na skrzy¿owaniach
ulic pozwala na p³ynnoœæ ruchu pojazdów i bezpieczeñstwo
(Andrzej Liszowski);
· ZATOKÊ PRZY STACJI - wybudowaæ zatokê w³¹czaj¹c¹ do ruchu przy stacji
paliw Orlen przy ul. D¹browskiego (przed wiaduktem kolejowym) w pasie trawnika, a
nie w postaci „malowanki” na
g³ównej jezdni (Janusz Mikulski);
· DROGÊ
PRZEZ
DAWN¥ GARBARNIÊ - wybudowanie ulicy, ³¹cz¹cej W³ókiennicz¹ z ul. Sabata przez
teren dawnej i wyburzonej garbarni odci¹¿y z pojazdów w¹skie uliczki osiedla H. Sawickiej (Janusz Mikulski, Mieczys³aw Lewiñski);
· POPRAWIÆ BUBEL
DROGOWY - chodzi o wyjazd
z ul. Ceynowy na ul. Grunwaldzk¹ z uwzglêdnieniem
prawo- i lewoskrêtu rozdzielnego (Janusz Mikulski);
· MIASTO BEZ BARIER - zwiêkszyæ liczbê
³agodnych podjazdów dla
wózków inwalidzkich do sklepów, urzêdów i innych instytucji, budowaæ specjalne barierki dla niepe³nosprawnych
(Krystyna Bochnia ze stowarzyszenia „Têcza”).
Oprac. Ank
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Czego oczekują mieszkańcy Rumi

Kultura, sport i zdrowie
Zespó³ dyskusyjny ds. kultury, sportu, rekreacji i zdrowia,
pracuj¹cy pod kierunkiem radnego Jana Domañskiego, wypracowa³ nastêpuj¹ce wnioski:
· JAŒNIEJ NA BOISKU - konieczne jest oœwietlenie boiska
na skrzy¿owaniu ulic Gdañskiej i Pomorskiej, najlepiej takiego,
jakie funkcjonuje na s¹siednim skate parku. Dziêki lepszemu
oœwietleniu bêdzie tam mo¿na graæ w siatkówkê lub koszykówkê po godz. 20 (£ukasz Ostanówka);
· DOKOÑCZYÆ TRYBUNY I WSPIERAÆ PI£KÊ
NO¯N¥ - trzeba dokoñczyæ budowê trybun na stadionie miejskim w Rumi, a tak¿e pomóc finansowo w stworzeniu silnej
dru¿yny pi³ki no¿nej, która bêdzie m.in. promowa³a miasto. Wa¿ne
jest dalsze wspieranie pi³karskiej ligi salezjañskiej ze wzglêdu
na du¿y udzia³ m³odzie¿y w tych rozgrywkach, trzeba po³o¿yæ
sztuczn¹ murawê na boisku SALOS (Henryk Pranczk);
· WIÊCEJ OBIEKTÓW MIEJSKICH I SZKOLNYCH potrzebna tartanowa bie¿nia na stadionie MOSiR oraz boisko
treningowe, strefy rekreacji na SALOS-ie, a tak¿e pe³na struktura sportowa we wszystkich szko³ach. Postulujê rozdzielenie
komisji sportu i rekreacji w Radzie Miejskiej na dwie oddzielne
komisje. Wa¿ne jest rozwijanie klas sportowych w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych oraz zwiêkszenie pieniêdzy na sport
w mieœcie (Jan Domañski);
· DLA PI£KARZY I KIBICÓW - trzeba wybudowaæ boisko
treningowe dla pi³karzy Orkana, oœwietliæ dobrze g³ówn¹ p³ytê
boiska i dobudowaæ dwie trybuny boczne do g³ównej trybuny,
potrzebny jest równie¿ zegar na boisku (Wojciech Górniak);
· PROGRAM SPORTOWY DLA WSZYSTKICH - chodzi
o wspieranie sportu masowego poprzez tworzenie specjalnych
programów imprez dla wszystkich chêtnych (Henryk Pranczk);
· SPORT I KULTURA DLA NIEPE£NOSPRAWNYCH warto organizowaæ spotkania rekreacyjne i zajêcia sportowe dla
mieszkañców, w tym równie¿ niepe³nosprawnych (Krystyna Bochnia ze stowarzyszenia „Têcza”);
· WIÊCEJ ŒCIE¯EK ROWEROWYCH - utworzyæ nowe
trasy rowerowe, zw³aszcza dla m³odzie¿y, co poprawi uk³ad komunikacyjny w mieœcie i umo¿liwi rekreacjê (Aleksander Kubina);
· BIBLIOTEKA W CENTRUM - w projekcie zagospodarowania centrum miasta uwzglêdniæ pomieszczenia dla g³ównej
miejskiej biblioteki. Przy zapewnieniu dobrej komunikacji i dobrze zaopatrzonych bibliotekach szkolnych, mo¿na by zrezygnowaæ z filii biblioteki w Bia³ej Rzece i w Starej Rumi. Nowa
biblioteka musi mieæ powierzchniê minimum 500 metrów kw., a
satysfakcjonuj¹c¹ powierzchni¹ by³oby 1000 metrów (Krystyna
Laskowicz);
· KINO W RUMI - dobrze by³oby, ¿eby w mieœcie powsta³o
ma³e lokalne kino (Henryk Pranczk)
· REKREACYJNA ŒCIE¯KA ZDROWIA - wytyczenie i
zrealizowanie tzw. œcie¿ki zdrowia w najbardziej odpowiednim
miejscu, na przyk³ad na Górze Markowca. W mieœcie brakuje
takich form rekreacji na œwie¿ym powietrzu dla wszystkich
mieszkañców (Edyta Salamon, Wies³awa Serema)
Oprac. Ank
REKLAMA

Czego oczekują rumianie

Edukacja i wychowanie
Efektem pracy zespo³u ds.
edukacji i wychowania, któremu przewodniczy³ Andrzej
Januszewski, by³y nastêpuj¹ce wnioski:
· ROZSZERZONA OPIEKA PRZEDSZKOLNA
- okreœlenie warunków i
mo¿liwoœci, zmierzaj¹cych do
rozwoju opieki przedszkolnej
oraz objêcie opiek¹ dzieci w
grupie rozwojowej w wieku od
1 do 3 lat (prywatyzacja). Dziêki temu gmina uzyska 25 procent oszczêdnoœci w bud¿ecie
miasta w skali jednego przedszkola. Pozwoli to równie¿ na
rozszerzenie oferty edukacyjnej
placówek (wniosek z³o¿y³a
Danuta Wójcik);
- zintensyfikowaæ dzia³alnoœæ popo³udniówek przedszkolnych tak, aby obj¹æ wychowaniem 80 procent dzieci
w wieku przedszkolnym. Tym
samym niewielkie nak³ady pieniêdzy pomog¹ w znacz¹cym
stopniu podnieœæ poziom
kszta³cenia dzieci (Jan Klawiter);
· BOISKO PRZY DZIESI¥TCE - Szkole Podstawowej
nr 10 brakuje boiska, potrzebnego jest nie tylko uczniom tej
placówki. W godzinach popo³udniowych by³aby mo¿liwoœæ
wykorzystywania obiektu przez
lokalne œrodowisko, dziêki czemu mieszkañcy spêdzaliby
czynnie i kulturalnie czas, a
poza tym mieliby okazje do
integracji (Maria Bochniak);
REKLAMA
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· REMONTY OBIEKTÓW OŒWIATOWYCH - bie¿¹ce remonty podnios¹ standard estetyczny i techniczny w
placówkach, przyczyni¹ siê do
polepszenia warunków pracy i
nauki, do podniesienia poziomu edukacji (Andrzej Januszewski);
· BEZPIECZNA DROGA
DO SZKO£Y - trzeba zadbaæ
o bezpieczne dojœcia do szkó³
oraz o œcie¿ki rowerowe dla
m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e
wprowadziæ specjalne znaki informacyjne o szko³ach i przedszkolach (Andrzej Januszewski);
· ZAKOÑCZYC SZKOLNE INWESTYCJE - nale¿y
zakoñczyæ inwestycje w szko³ach gminnych, takie jak budowa sali gimnastycznej w SP
nr 10 (na zdjêciu), SP nr 6 oraz
Gimnazjum nr 4, poniewa¿
obiekty sportowe s¹ niezbêdne i zapewniaj¹ prawid³owy
proces edukacyjny w tych szko³ach (Janusz Wolañski)
· BOISKO DLA SP 9 i II
LO - szko³a w Janowie istnieje od 20 lat, a dotychczas nie
oddano do u¿ytku boiska, istnieje wy³¹cznie ogrodzenie i
asfaltowy plac. Szko³a we w³asnym zakresie zagospodarowa³a tor wytyczony pod bie¿niê,
która uleg³a ju¿ ca³kowitemu
zniszczeniu. Bior¹c pod uwagê
fakt, i¿ w placówce uczy siê
ponad 1300 uczniów, a z ewidencji urodzeñ i zameldowania
w tym rejonie wynika, ¿e licz-

ba ta nie bêdzie mala³a, wnoszê o przyjêcie wniosku do realizacji (Lucyna Oglêcka);
· AULA W I LO - dofinansowaæ Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 1, aby mog³o skutecznie
realizowaæ tradycje rumskiej
Alma Mater. Sam dopilnuje
tego, aby jeszcze w tym roku
powsta³ projekt auli dla liceum (Grzegorz Szalewski);
· ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 2 - rozbudowa
Przedszkola „Bajka” przy ul.
Koœcielnej jest konieczna, poniewa¿ ma byæ to placówka integracyjna, wed³ug projektu na
58 miejsc, natomiast liczba
zainteresowanych wzrasta.
Obecnie do przedszkola
uczêszcza 84 dzieci, natomiast
na rok szkolny 2007/2008 zg³oszono 153 dzieci. Rejon Starej
Rumi rozbudowuje siê. Obecne przedszkole ma ma³e sale,
brakuje w nim sali gimnastycznej (Adela £uczak);
· INTEGRACJA W
PRZEDSZKOLU POD TOPOL¥ - potrzebne jest stworzenie na bazie Przedszkola
pod Topola oddzia³ów integracyjnych oraz dostosowanie budynku do potrzeb niepe³nosprawnych dzieci (m.in. zamontowanie windy i adaptacja poddasza). Od 1994 roku do placówki uczêszczaj¹ dzieci niepe³nosprawne. Na poddaszu
mo¿na by prowadziæ zajêcia rewalidacyjne i rehabilitacjê (Teresa Pietrzak).
Oprac. Ank
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Dziedzictwo kulturowe

Zajazd Sobieskiego na obrazie Leona Bieszke. W kolejnym wydaniu Gazety Rumskiej napiszemy
szerzej o historii nieistniej¹cego ju¿ obiektu.

Cz³onkowie zespo³u ds. zachowania dziedzictwa kulturowego, obraduj¹cy pod przewodnictwem radnych Eugeniusza
Zwary i Bogdana Formelli,
z³o¿yli nastêpuj¹ce wnioski:
· ODBUDOWA ZABYTKOWEGO KOŒCIO£A I
ODTWORZENIE ALEI LIPOWEJ - trzeba odtworzyæ
zabytkowy koœció³ przy ul. Koœcielnej, po którym zosta³y ruiny (najstarszy zabytek Rumi),
a tak¿e alejê lipow¹. W tym
miejscu trzeba umieœciæ tablicê konserwatorsk¹ (wniosek
z³o¿y³ Ryszard Hinc - wiêcej na
ten temat piszemy na str. 14).
Odbudowê zrujnowanego
koœcio³a przy ul. Koœcielnej
postulowa³ równie¿ Grzegorz
Szalewski apeluj¹c, aby obiektowi przywróciæ funkcje sakralne oraz Andrzej Sad³owski,
którego zdaniem ma powinna
siê tam znaleŸæ galeria i biblioteka (wnioski A. Sad³owskiego prezentujemy obok);
· ODBUDOWA HISTORYCZNEGO ZAJAZDU trzeba d¹¿yæ do odbudowy tzw.
zajazdu Sobieskiego, a w miejscu gdzie istnia³ umieœciæ tablicê informacyjn¹ o obiekcie.
Zajazd przy obecnej ul. Sobieskiego by³ najbardziej charakterystyczn¹ pami¹tk¹ Rumi,
przez wieku pe³ni³ wa¿n¹ funkcjê na ruchliwym szlaku. Legenda mówi o pobycie w nim
króla Jana Sobieskiego. Obiekt
o ciekawej architekturze istnia³ jeszcze po wojnie, by³ miejscem spotkañ, uroczystoœci i
wa¿nych wydarzeñ. Du¿a czêœæ
substancji przetrwa³a do dzisiaj i jest rekonstruowana w
Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach Kiszewskich (wnioski na ten temat z³o¿yli Kazimierz Klawiter oraz Ryszard Hinc);
· IMIÊ DLA DÊBU - zabytek przyrody, najstarsze
drzewo w mieœcie i okolicy, czyli

d¹b przy ul. Starowiejskiej
móg³by staæ siê atrakcj¹ dla
mieszkañców i przyjezdnych.
Trzeba umieœciæ obok tablicê
informacyjn¹. Dobrze by by³o
nadaæ mu imiê, np. Mestwina,
jednego z ksi¹¿¹t kaszubskich
i w³adcy Rumi (Ryszard Hinc);
· OZNAKOWANIE HISTORYCZNYCH MIEJSC I
OBIEKTÓW - na budynku
przedwojennej siedziby Urzêdu Gminy u zbiegu ulic Wybickiego i Hallera, gdzie urzêdowa³ wójt Hipolit Roszczynialski oraz sekretarz Zygmunt
Milczewski powinna siê znaleŸæ tablica informacyjna. Tablicê trzeba zamontowaæ równie¿ na budynku stra¿y po¿arnej oraz na œcianie Dworku pod
Lipami, a tak¿e na Placu Kaszubskim i w miejscu dawnego koœcio³a ewangelickiego (Ryszard Hinc);
· HISTORYCZNA MAPA
I MAKIETY - trzeba wykonaæ
historyczn¹ mapê Rumi oraz
makiety obiektów, które istnia³y wzd³u¿ Zagórskiej Strugi
(Ryszard Hinc);
· RELIKTY PRZESZ£OŒCI NA RZECE - nale¿y zaprojektowaæ spacerowy ci¹g
pieszy wzd³u¿ Zagórzanki z
poszanowaniem reliktów hydrotechnicznych, takich jak
progi rzeczne, m³yny, kuŸnie,
jazy (Kazimierz Klawiter);
· ODTWORZYÆ KAPLICÊ - nale¿y odtworzyæ historyczn¹ kaplicê Przebendowskich, usytuowan¹ przy g³ównym szlaku (obecna ul. Sobieskiego). Zwracam siê z proœb¹
do burmistrza Rumi, aby
wskaza³a miejsce alternatywne w stosunku do naturalnego
miejsca jej posadowienia (Kazimierz Klawiter);
· ZWERYFIKOWAÆ
NAZWY ULIC - trzeba zweryfikowaæ wszystkie nazwy
ulic i placów w mieœcie. Rzekê nale¿y nazywaæ Zagó-

rzank¹, parki przy ul. Starowiejskiej - Parkiem Starowiejskim. Nale¿y zmieniæ
nazwy ulic: Findera, Hanki
Sawickiej, Zawadzkiego i I
Dywizji Wojska Polskiego.
Nazwy te kojarz¹ siê z ludŸmi, odpowiedzialnymi za
zniewolenie narodu polskiego, natomiast I Dywizja WP
nigdy nie istnia³a – by³a tylko I Dywizja Ludowego Wojska Polskiego. Dlatego trzeba zmieniæ nazwê tej ulicy
np. na Wojska Polskiego (Witold Reclaf);
· MUZEUM W DWORKU - obecn¹ siedzibê domu
kultury trzeba zaadaptowaæ
na muzeum i salê œlubów, zachowuj¹c nazwê Dworek pod
Lipami. Zbudowany w innym
miejscu dom kultury musi
byæ wielofunkcyjny z sal¹ koncertow¹ i dobr¹ sal¹ prób dla
chóru (Eugeniusz Zwara);
· ODNOWIÆ KAPLICÊ trzeba odrestaurowaæ i otoczyæ
opieka star¹ kapliczkê przy ul.
Przyrzecznej 4 (Ryszard Hinc,
Eugeniusz Zwara);
· KO£O M£YÑSKIE W
PARKU - trzeba odtworzyæ
ko³o m³yñskie przy siedzibie
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w parku ( Eugeniusz
Zwara).
Oprac. Ank

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Listę wniosków, opatrzoną wstępem przekazał na
sesję obywatelską miłośnik historii Rumi, Andrzej
Sadłowski, który nie mógł wziąć udziału w debacie. Jego uwagi i spostrzeżenia publikujemy poniżej po dokonaniu skrótów.
Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi Rumia pojawiła się w XIII wieku.
Wydawać mogłoby się, że osiem wieków pozostawiło po sobie
jakiś ślad, a przynajmniej powinno zostawić. Niestety. Jedyny zabytek, jakim są ruiny starego kościoła przy ulicy Kościelnej niszczeje.
Po innym - kaplicy Przebendowskich - nie ma śladu. Był okres, kiedy
bardzo walczyłem o ratowanie tej naszej, jakże ubogiej spuścizny.
Niestety, widać czasy i układy były niesprzyjające. Dzisiaj trzeba
ocalić od zapomnienia to, co jeszcze się da uratować, a przede
wszystkim:
· Odbudować kościół na starym cmentarzu, we wnętrzach którego
można by urządzić np. galerię północnych Kaszub i bibliotekę naukową. Na terenie starego cmentarza urządzić lapidarium. Konieczne jest ratowanie kilku rosnących tam jeszcze drzew oraz nasadzenie nowych. Najważniejsza i najpilniejsza jest natomiast pełna konserwacja resztek zachowanych murów kościoła i przykościelnych
nagrobków wraz z kutymi ogrodzeniami.
· Zachować klimat Starej Rumi. Nie wydawać zezwoleń na budowę
nowoczesnych budynków nie pasujących do „wiejskiego” klimatu
dzielnicy.
· Zrezygnować z nazwy Miejski Dom Kultury jako reliktu okresu
gomółkowskiego. Dworek pod Lipami, jedyny wyremontowany
obiekt z XVIII wieku powinien stać się kulturalną wizytówką miasta,
miejskim muzeum. Tu powinny odbywać się m.in. wystawy, uroczyste sesje, przyjmowania delegacji z zaprzyjaźnionych miast. Tu
można by również udzielać ślubów.
· Odbudować kaplicę Nepomucena, która usytuowana była przed
wojną w centrum Starej Rumi na przeciw Szkoły Podstawowej nr 1
(istnieją stare fotografie).
· Utworzyć ciąg rekreacyjno-spacerowy wzdłuż Zagórskiej Strugi
od Szmelty do Starej Rumi.
· Ulicę Starowiejską, od Wybickiego do ronda Jana Pała II pozostawić w obecnym stylu. Nie dopuścić do stworzenia na tym odcinku
traktu handlowego.
· Pas po nasypie kolejowym pod planowany tor kolejowy do lotniska, biegnący wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury do ronda przy Ceynowy
można przekształcić w ciąg rekreacyjno-spacerowy z zielenią niską.
· Uporządkować nazwy parków w mieście, wracając do korzeni, a
nie wymyślać nowe abstrakcyjne nazwy. Park w Janowie na terenie
byłego folwarku cysterskiego, nie wiadomo dlaczego nazywany
Parkiem Żelewskiego, powinien nazywać się Parkiem Cysterskim.
Park przy ulicy Starowiejskiej powinien nosić właśnie nazwę Parku
Starowiejskiego, która już przyjęła się w mieście.
· Brakuje fotograficznej kroniki miasta. Starałem się dokumentować
zasługujące na to stare obiekty, z których większość już nie istnieje.
Ostatnim dokładnie zwymiarowanym obiektem z natury jest rozebrany przed kilkoma dniami bunkier przy byłym dworcu lotniczym
przy obecnej ul. Tysiąclecia. Dokumentacja ta pozwoli zweryfikować legendy o rzekomo metrowych i grubszych murach bunkra.
Andrzej Sadłowski

REKLAMA

W KOLEJNYM
NUMERZE
Podczas sesji obywatelskiej
ciekawe wnioski wypracował też zespół ds. zagospodarowania przestrzennego.
Ze względu na ograniczone
miejsce w gazecie i obszerne materiały z sesji, przedstawimy je Czytelnikom w
następnym wydaniu „Gazety Rumskiej”, na początku
czerwca br.
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Tunel dla samochodów, więcej miejsca na ratusz i placówki kulturalne

BEZPIECZNE, UŻYTECZNE
I EFEKTOWNE CENTRUM
O tych i o innych sprawach
rozmawialiœmy podczas grupy
roboczej, dotycz¹cej centrum
miasta, której mia³em zaszczyt przewodniczyæ. Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ
w³adzom miasta, samorz¹dowcom, specjalistom z zakresu urbanistyki i architektury,
a przede wszystkim mieszkañcom Rumi za czynny i bardzo
merytoryczny udzia³ w pracach
tej grupy. Uda³o siê nam sformu³owaæ kilkanaœcie ciekawych wniosków, które z pewnoœci¹ zostan¹ wziête pod
uwagê podczas dalszych prac
dotycz¹cych kszta³towania œcis³ego centrum miasta.
Interesuj¹c¹ wizjê centrum
przedstawi³ uznany trójmiejski
architekt dr Krzysztof Koz³owski. I chocia¿ jest to tylko wizja, po raz pierwszy zobaczyliœmy, jak mo¿e wygl¹daæ
w przysz³oœci centrum naszego miasta. Traktujê to jako
dobry punkt wyjœcia do dalszej
dyskusji na ten temat.
Chocia¿ oceniam projekt
bardzo wysoko, dokona³bym
kilku korekt. Moje w¹tpliwoœci budzi m.in. ruchliwe skrzy¿owanie ulic D¹browskiego i
Starowiejskiej, wokó³ którego
ma powstaæ forum miejskie z
nowym ratuszem. Ju¿ w tej
chwili jest to jedno z newralgicznych miejsc pod wzglêdem
komunikacji, a poniewa¿ chcemy nadaæ ul. D¹browskiego
funkcje w du¿ej mierze reprezentacyjne, trzeba coœ z tym
zrobiæ. Warto wiêc rozwa¿yæ
mo¿liwoœæ „przepuszczenia” ul.
Starowiejskiej tunelem pod ul.

Stoi przed nami ogromne wyzwanie zwi¹zane z budow¹ centrum miasta, w którym znalaz³by siê nowy ratusz, nowe
siedziby dla miejskiego domu kultury, miejskiej biblioteki, sala widowiskowo-konferencyjna, a tak¿e kawiarnie, restauracje, sklepy i obiekty us³ugowe (np. placówki bankowe). Ca³oœæ uzupe³nia³yby powierzchnie biurowe oraz mieszkaniowe. Dodatkowo nale¿y pilnie zagospodarowaæ okolice Zagórzanki - tutaj powinien i musi powstaæ ci¹g spacerowy ze
œcie¿k¹ rowerow¹ i ca³¹ infrastruktur¹ towarzysz¹c¹ w postaci zieleni, ³aweczek, miejsc rekreacji oraz punktów gastronomicznych ze zlokalizowanymi wzd³u¿ rzeki letnimi ogródkami dzia³aj¹cymi. Zagórzanka to ogromny, chocia¿ w dalszym ci¹gu niewykorzystany atut naszego miasta.
Wed³ug wizji architekta
Krzysztofa Koz³owskiego, na
planie Rumi pojawi siê du¿y
budynek ratusza w kszta³cie
litery L.
Poni¿ej znany nam wszystkim obecny widok placu u
zbiegu ulic Starowiejskiej i
D¹browskiego. W tym miejscu ma stan¹æ budynek
Urzêdu Miasta
Na s¹siedniej stronie prezentujemy kolejne projekty,
ilustruj¹ce koncepcjê trójmiejskiego architekta.

D¹browskiego (na odcinku od
poczty do liceum) tak, aby
ograniczyæ ruch pojazdów, a
tym samym i ha³as w okolicy
nowego ratusza. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu mo¿emy uzyskaæ du¿o wiêkszy plac wokó³
ratusza.
I jeszcze jedno. Kiedy dwa
miesi¹ce temu podczas sesji
bud¿etowej, jako radni PO i
PiS prezentowaliœmy nasz
wspólny program dla Rumi,
mówiliœmy m.in. i¿ realnym i
mo¿liwym jest rozpoczêcie budowy nowego centrum miasta
w nadchodz¹cej kadencji oraz
sfinansowanie inwestycji w
du¿ej czêœci z pieniêdzy pozabud¿etowych. Wyœmiewano
nas wówczas i wielokrotnie
pukano siê w g³owê. Tymczasem w Radzie Miejskiej znalaz³y siê pieni¹dze na rozpo-
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czêcie procedury, umo¿liwiaj¹cej budowê nowego œródmieœcia, pojawi³a siê pierwsza
konkretna koncepcja (za któr¹
miasto nie zap³aci³o ani jednej z³otówki) oraz na piœmie
z³o¿ona zosta³a deklaracja jednego z deweloperów, i¿ gotowy
jest wybudowaæ na swój koszt
okaza³y budynek ratusza w
centrum. Bior¹c to pod uwagê
oraz zgodn¹ wolê wyra¿on¹
podczas Sesji Obywatelskiej
przez Burmistrza Miasta, radnych oraz zaproszonych goœci,
optymistycznie wierzê, ¿e marzenia siê spe³niaj¹…
Od nas wszystkich bêdzie
to jednak wymagaæ bardzo
du¿ego wysi³ku, niezbêdnego
do tego, aby wstêpne koncepcje zmieni³y siê w gotowe realizacje.
Piotr Zaradny

REDA
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Czego oczekują rumianie

KSZTAŁTOWANIE ŚRÓDMIEŚCIA
Dyskusja w zespole ds.
kszta³towania centrum miasta
i jego funkcji toczy³a siê w doœæ
licznym gronie, poniewa¿ temat przysz³ego centrum zainteresowa³ bardzo wielu mieszkañców. Nad kszta³tem centrum Rumi debatowali te¿ samorz¹dowcy z burmistrz miasta, El¿biet¹ Rogal¹-Koñczak, a obrady w tej grupie prowadzi³ Piotr Zaradny. Oto
wnioski z³o¿one na piœmie po
zakoñczeniu dyskusji:
· CENTRUM U ZBIEGU
D¥BROWSKIEGO I STAROWIEJSKIEJ - to miejsce
idealne na centrum wytworzy³o siê naturalnie i jest akceptowane przez spo³eczeñstwo
Rumi. Przy nadaniu mu nowoczesnego kszta³tu nale¿y zadbaæ o dobre warunki drogowe
i nowoczesne rozwi¹zanie komunikacyjne (Janusz Zab³ocki);
· NIE TYLKO RATUSZ nale¿y wybudowaæ w centrum
miasta ratusz miejski, bibliotekê, dom kultury z sala widowiskow¹ oraz z parkingami
podziemnymi. Wzd³u¿ Zagórzanki, od ul. D¹browskiego w
kierunku do ul. Wybickiego w
ci¹gu spacerowym wybudowaæ
kamieniczki, przeznaczone w
parterze i w piwnicach na handel i us³ugi. Na placu, gdzie
obecnie stoi sklep Bazar zaaran¿owaæ ma³y zalew i spiêtrzyæ wodê (Grzegorz Szalewski);
· REPREZENTACYJNA
ULICA - ulicê D¹browskiego,
od koœcio³a NMP Wspomo¿enia Wiernych do skrzy¿owania
z ul. Starowiejska nale¿y zaprojektowaæ w stylu, nawi¹zuj¹cym do ul. Œwiêtojañskiej w
Gdyni. Trzeba na tym odcinku
uspokoiæ ruch i stworzyæ ci¹gi
spacerowe wzd³u¿ ulicy (Grzegorz Szalewski);

· GASTRONOMIA Z
OGRÓDKAMI - teren forum
miejskiego w rejonie skrzy¿owania ulic D¹browskiego i Starowiejskiej nale¿y obudowaæ lokalami gastronomicznymi (restauracje, kawiarnie, puby),
wyposa¿onymi w letnie ogródki (Piotr Zaradny);
· CENTRUM PRZYJAZNE DLA WSZYSTKICH centrum miasta powinno byæ
miejscem integracyjnym dla
ludzi w ró¿nym wieku, mieszkaj¹cych w ró¿nych dzielnicach,
tak¿e dla nowych rumian, których ci¹gle przybywa, a funkcjonuj¹ce tam placówki powinny byæ przyjazne dla mieszkañców, a nie tylko nastawione na
zysk (Tadeusz Zleœny);

· POMNIK KSIÊCIA W
CENTRUM - na centralnym
placu miejskim powinien stan¹æ patron Rumi, którym jest
Ksi¹¿e Œwiêtope³k Wielki. By³
on najwybitniejszym ksiêciem
kaszubskim, a nawet przez
znawców przedmiotu okreœlany jako najwybitniejszy w³adca Polski w okresie rozbicia
dzielnicowego. Jest on najstarszym w³aœcicielem Rumi, dlatego te¿ w herbie naszego miasta znajduje siê odwrócona kotwica. (Kazimierz Klawiter);
· NIE ZAPOMINAÆ O
ZAGÓRZANCE - projekt zagospodarowania centrum powinien uwzglêdniaæ nie tylko
ratusz, ale i zagospodarowanie ci¹gu Zagórskiej Strugi a¿

do obecnego Urzêdu Miasta
oraz ci¹gu czêœci ulicy D¹browskiego (Jan Klawiter);
· TUNEL DLA SAMOCHODÓW - ulicê Starowiejsk¹, od poczty do Zespo³u
Szkó³ Ponadgimnazjalnych
(Liceum nr 1) nale¿y zag³êbiæ i
przepuœciæ tunelem pod ulic¹
D¹browskiego. Umo¿liwi to zamkniecie pierzei placu przed
ratuszem i spowoduje powiêkszenie forum miejskiego. Tak,
aby na forum stworzyæ ró¿norodn¹ ofertê dla mieszkañców
miasta (Piotr Zaradny);
· KONCEPCJA W INTERNECIE - udostêpniæ koncepcje centrum Rumi mieszkañcom za poœrednictwem Internetu, tak, ¿eby zainteresowani mogli skomentowaæ ten
projekt. Trzeba zadbaæ o to, aby
wybudowany przez firmê
MEGA kompleks mieszkaniowo-hotelowy nie konkurowa³ z
przysz³ym centrum miasta u
zbiegu D¹browskiego i Starowiejskiej (Piotr Musia³);
· NOWY URZ¥D OBOK
STAREGO - budowa nowego

budynku ratusza przy torach
obok dotychczasowej siedziby
Urzêdu Miasta, ale przy po³¹czeniu tej czêœci centrum z
nowo planowanym centrum
us³ugowo-handlowym przy ul.
D¹browskiego. Po³¹czenie obu
obszarów poprzez tunel dla
pieszych i pojazdów na wys. ul.
Górniczej oraz rozbudowê
przejœcia pieszego pod torami
ko³o urzêdu. Dojazd do ratusza (przy zachowaniu dotychczasowej lokalizacji) powinien
byæ usprawniony poprzez bezkolizyjne skrzy¿owanie ul. Sobieskiego z ul. Towarow¹, przy
wykorzystaniu przejazdu pod
wiaduktem (Dariusz Matusiak);
· PASA¯ HANDLOWY taki obiekt powinien znaleŸæ
siê pomiêdzy tzw. blokami garbarskimi a I Liceum Ogólnokszta³c¹cym, poniewa¿ w
zwi¹zku z szybkim rozwojem
miasta potrzebne s¹ nowe tereny na rozwijanie handlu i
us³ug (Jaros³aw Muszyñski).
Oprac: Ank

REKLAMA
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Szkoły średnie zapraszają gimnazjalistów. Dni otwarte w liceach

Informacje, zabawa i integracja
Uczniowie najstarszej
szko³y œredniej w Rumi, czyli I
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
przy ul. Starowiejskiej zaprezentowali m³odszym kolegom
i kole¿ankom atrakcyjny program oraz ofertê edukacyjn¹.
Po³¹czone si³y teatrów „Bez
nazwy” i „W rozproszeniu” wystawi³y w auli sztukê teatraln¹ „Ptaki” na podstawie
Arystofanesa. W klasach odbywa³y siê lekcje pokazowe. I
tak, klasa IE wraz z gimnazjalistami bra³a udzia³ w lekcji „Wulkany – wybuchy i analiza chemiczna lawy, klasa IIC
przygotowa³a lekcjê historii w
formie dramy „Testament
Krzywoustego”, a klasa IIe prowadzi³a interesuj¹c¹ lekcjê fizyki o zjawisku tarcia. By³y te¿
zajêcia pod nazw¹ „Origami i
matematyka”, a na biologii
proponowano obserwacje makroskopowe. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê lekcje
polskiego na temat: „W poszukiwaniu korzeni etnos³owiañskiego” oraz „Wampiry i demony – korespondencja sztuk”.
Gimnazjaliœci zwiedzali równie¿ szkoln¹ pracownie informatyczn¹, na hali sportowej
kibicowali zawodom siatkówki oraz oklaskiwali szkolny

Tradycyjnie wiosn¹, kiedy trwa rekrutacja uczniów
do szkó³ na nastêpny rok szkolny, organizowane s¹ tzw.
dni otwarte. Na spotkania, pomagaj¹ce gimnazjalistom
wybraæ miejsce dalszej edukacji, zapraszaj¹ m.in. placówki ponadgimnazjalne w Rumi.
zespó³ taneczny. Niektórzy z
zapa³em próbowali æwiczyæ na
si³owni szkolnej.
M³odzie¿, która wybra³a siê
niedawno na drugi ju¿ dzieñ
otwarty w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym przy ul. Stoczniowców mog³a wzi¹æ udzia³ w
ciekawych æwiczeniach z zakresu biologii, chemii i fizyki. Gimnazjaliœci dowiedzieli siê te¿,
jak mo¿na wykorzystaæ twierdzenia Malesa i Pitagorasa
podczas zajêæ z geografii i jak
multimedia pomagaj¹ w nauczaniu jêzyka angielskiego.
Mogli te¿ uczestniczyæ w zabawnych grach logicznych i w
otwartej lekcji historii, obejrzeæ
przedstawienie humoreski.
Przygl¹dali siê pracy samorz¹du szkolnego, warsztatów teatralnych i laboratorium jêzykowego. Specjalny pokaz przygotowa³o ko³o cybernetyczno-informatyczne. By³ te¿ pokaz ratownictwa i konkursy sprawnoœciowe, a wszystko po to, by
jak najlepiej zapoznaæ gimnazjalistów z mo¿liwoœciami edu-

kacyjnymi szko³y i zachêciæ ich
do wybrania w³aœnie tek placówki.
II LO proponuje naukê w
czterech klasach pierwszych, w
tym w trzech klasach akademickich: matematyczno-fizycznej i geograficzno-informatycznej pod patronatem Akademii
Morskiej w Gdyni oraz biologiczno-chemicznej pod patronatem Politechniki Gdañskiej.
Jest te¿ klasa historyczno-jêzykowa.
Ank
Klasy akademickie
- Na etapie rekrutacji uczeń
określa dwa przedmioty, których chce się uczyć obowiązkowo według rozszerzonych
programów - informuje Lucyna Oglęcka, dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących (II
LO). - Nauczanie według rozszerzonego programu jest organizowane od klasy drugiej.
Najlepsi uczniowie klas akademickich mogą ubiegać się o
indeksy Akademii Morskiej w
Gdyni w ramach 10-procentowej puli rektora.

Podczas dni otwartych ofertê szko³y prezentowali gimnazjalistom uczniowie Salezjañskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego.
Fot. Anna Kuczmarska
Klasa sportowa
- W naszym liceum pierwszoklasiści będą się uczyć w sześciu klasach z rozszerzonymi
wybranymi przedmiotami wyjaśnia Janusz Wolański,
dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (I LO). Dysponujemy nowoczesną
halą sportową i świetnymi
warunkami do uprawiania niektórych dyscyplin, proponujemy m.in. naukę w klasie sportowej, z rozszerzonym programem z biologii, geografii i
przedsiębiorczości.

Nie tylko największe
Gimnazjaliści, którzy chcą
kontynuować naukę w Rumi,
oprócz dwóch największych
liceów ogólnokształcących,
mają do wyboru:
- Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące przy ul. Świętojańskiej
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej.
W tym zespole można się
uczyć zarówno w zasadniczej szkole zawodowej, jak i
w Liceum Profilowanym.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W RUMI
OFERTA KSZTAŁCENIA NA ROK 2007/2008
I LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE W RUMI IM. KSI¥¯¥T POMORSKICH
SZKO£A Z POMORSKIMI CERTYFIKATAMI JAKOŒCI EDUKACYJNEJ

UZUPE£NIAJ¥CE LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE
DLA DOROS£YCH

DODATKOWA OFERTA:
- 2 koła teatralne
- koło filmowe
- koło plastyczne
- zespół wokalny
- koło j. niemieckiego
- koło europejskie
- drużyna sanitarna
- 8 sekcji sportowych
- repetytoria przedmaturalne

W roku 2006 do matury przyst¹pi³o 178 absolwentów. Zda³o
177. Osi¹gnêliœmy bardzo wysokie wyniki, co da³o nam czo³ow¹
pozycjê w województwie pomorskim.
OFERTA KSZTA£CENIA W 6 KLASACH
Z ROZSZERZENIEM:
· Klasa A – j. polski, historia, WOS
· Klasa B – matematyka, fizyka, informatyka
· Klasa C – biologia, chemia, fizyka
· Klasa D – j. angielski, j. polski
· Klasa E – matematyka, geografia, przedsiêbiorczoœæ
· Klasa S – sportowa – biologia, geografia, przedsiêbiorczoœæ

REKRUTACJA:
W DWÓCH GRUPACH
GRUPA I – klasa A, B, C, D, E
GRUPA II – klasa sportowa
Punktowaniu podlega:
historia w klasach A i D
fizyka w klasie C
biologia w klasie C
geografia w klasie E
w-f w klasie S.
DOKUMENTY:
- uzupełniona ankieta
- odpis aktu urodzenia
- świadectwo ukończenia
gimnazjum i zaświadczenie
o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

W roku 2006 do matury przyst¹pi³o 40 absolwentów LO dla
doros³ych. Wiêkszoœæ ma zamiar studiowaæ.
Bezp³atna nauka w ci¹gu 2 lat, 3 dni w tygodniu w godz.
15.30-20.30. Mo¿liwoœæ przyst¹pienia do egzaminu maturalnego i podjêcia studiów po otrzymaniu œwiadectwa dojrza³oœci
REKRUTACJA: 22.06-21.08.2006 r.
DOKUMENTY: wype³niona ankieta, 3 zdjêcia, œwiadecwto
ukoñczenia szko³y zasadniczej

ADRES SZKOŁY: Ul. Starowiejska 4, 84-230 Rumia, Tel. (058) 671-06-22, (058) 671-05-04 / Fax (058) 671-06-22
www.lo1.rumia.pl lo1.rumia@op.pl
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Najwiêcej, bo 180 maturzystów jest w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Ksi¹¿¹t
Pomorskich, nieco mniej - dok³adnie 119 - w II Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Józefa Konrada Korzeniowskiego. W Salezjañskim Liceum Ogólnokszta³c¹cym maturê zdaje 50
osób, natomiast w Liceum Profilowanym w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 - 61.
Jêzyk polski oraz jêzyk
obcy, zarówno pisemny jak i
ustny, s¹ egzaminami obowi¹zkowymi. Poza tym m³odzie¿ wybiera od jednego do
trzech przedmiotów dodatkowych, które mo¿e zdawaæ na
poziomie podstawowym lub
rozszerzonym. Im wiêcej i im
trudniej, tym wiêksza szansa

SZKOŁA

W rumskich szkołach jest ich ponad 400

Maturzyści wystartowali
Najpierw by³y d³ugie przygotowania, nerwy i ostra nauka, i uroczyste po¿egnanie ze szko³¹. Teraz
rozpocz¹³ siê nie³atwy sprawdzian wiedzy i umiejêtnoœci panowania nad emocjami. Od kilku dni
maturzyœci zmagaj¹ siê z kolejnymi egzaminami, które zaczêli w pi¹tek 4 maja egzaminem pisemnym z jêzyka polskiego. W czterech rumskich szko³ach ponadgimnazjalnych maturê zdaje 410
osób. Dla wiêkszoœci z nich egzaminy s¹ jednoczeœnie przepustk¹ na wy¿sze uczelnie.
dostania siê na wybrany kierunek studiów. Ka¿dy maturzysta musi zatem zdaæ przynajmniej 5 egzaminów - 2 ustne i 3 pisemne, zdobywaj¹c na
ka¿dym minimum 30 punktów. Przypomnijmy, ¿e jeden
niezdany egzamin nie przeszko-

dzi w otrzymaniu œwiadectwa
dojrza³oœci, poniewa¿ tzw.
amnestia maturalna w tym
roku obowi¹zuje.
- Jeœli chodzi o jêzyk obcy,
najwiêcej osób wybra³o angielski. Zdaje go 174 maturzystów
- mówi Janusz Wolañski, dy-

Na kilka dni przed matur¹ w liceach odby³y siê uroczyste po¿egnania absolwentów.
Na zdjêciu maturzyœci w I LO w Rumi.

rektor I LO. - Poza tym popularnoœci¹ cieszy siê w naszej
szkole geografia, któr¹ wybra³o 86 osób, wiedza o spo³eczeñstwie, któr¹ zdaje 60 osób oraz
matematyka, wybrana przez
67 maturzystów. Biologiê wybra³o 46 osób, historiê - 37, a
fizykê 15. Dwie osoby bêd¹
zmaga³y siê z histori¹ sztuki,
bo i taki przedmiot, którego nie
ma w programie licealnym
mo¿na zdawaæ na maturze.
Zapytany o przygotowania
do egzaminów, dyrektor przyzna³, ¿e s¹ one ¿mudne i wymagaj¹ sporo wysi³ku, ale nie
by³o z tym ¿adnych problemów.
Aby skompletowaæ odpowiednie do wymogów komisje egzaminacyjne, szko³a wspó³pracuje z liceum salezjañskim
oraz zaprzyjaŸnionym liceum
w Redzie.
Dla wszystkich, zarówno
maturzystów I LO w Rumi,
jak i egzaminatorów rozpocz¹³ siê bardzo pracowity
i d³ugi okres, poniewa¿ egzaminy pisemne bêd¹ trwa³y
do 18 maja, natomiast egzaminy ustne (jêzyk polski i
jêzyki obce) zaplanowano od
14 do 25 maja. Wyniki matur bêd¹ znane dopiero pod
koniec czerwca. Do tego cza-

su bêd¹ na nie czekali tak¿e
maturzyœci z II LO w Rumi
Janowie, gdzie egzaminy pisemne i ustne odbywaj¹ siê
w identycznych terminach,
czyli odpowiednio do 18 i do
25 maja.
- Nasi tegoroczni absolwenci wybrali przede wszystkim
jêzyk angielski, który zdaje 85
procent maturzystów, a pozosta³e 15 procent stanowi¹ osoby zdaj¹ce jêzyk niemiecki informuje Lucyna Penkowska, wicedyrektor II LO. - Jeœli chodzi o inne przedmioty,
to najwiêcej m³odzie¿y zdaje
geografiê (62 procent), a tak¿e WOS (21 procent), historiê 18 proc.), biologiê (19
proc.) oraz chemie i matematykê (po 13 proc.). Dziêki
wspó³pracy z Zespo³em Szkó³
Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Rumi uda³o siê nam bez trudu skompletowaæ komisje
ezgaminacyjne.
O innego rodzaju przygotowania oraz o emocje, zwi¹zane z pierwsz¹ tak powa¿n¹
prób¹ wiedzy zapytaliœmy maturzystów. Rozmawialiœmy z
nimi kilka dni przed rozpoczêciem egzaminów.
Anna Kuczmarska

Joanna Neumann, II LO

Natalia Kaczerska, II LO

Natalia Romanowska, II LO

Anna Jamróz, I LO

Łukasz Koryczan, I LO

- Przed maturą było oczywiście dużo nauki i niemało
nerwów. Im bliżej egzaminów, tym więcej rozmawialiśmy o nich i w końcu stały
się tematem numer jeden.
Na pewno się denerwuję, w
końcu to zupełnie nowe doświadczenie i nieznane przeżycia. Oprócz polskiego
będę zdawała matematykę,
język niemiecki i geografię.
W tym ostatnim przedmiocie czuję się najlepiej, natomiast matematyki najbardziej się obawiam. Wybrałam ją jednak, ponieważ
chciałabym dostać się na studia ekonomiczne.

- Zdaję geografię, język angielski oraz tak jak wszyscy
– język polski. Wcześniej byłam spokojna, ale tuż przed
maturą zaczęłam się denerwować coraz bardziej. Mam
nadzieję, że stres nie przeszkodzi mi na egzaminach,
zwłaszcza na ustnych. Których się boję. Zwłaszcza prezentacji z polskiego, bo nienajlepiej czuje się w czasie
wystąpień i to przed komisją, w której są osoby z
zewnątrz. Na pewno wolę
egzaminy pisemne. Jeśli
chodzi o studia, myślę o pedagogice lub geografii.

- Przygotowywałam się, podobnie jak większość z nas,
przez cały rok szkolny, ale w
okresie poprzedzającym
maturę uczyłam się bardzo
intensywnie. Oczywiście
były to już głównie powtórki
materiału. W szkole też mieliśmy dużo zajęć, repetytoriów. Nauczyciele bardzo starali się nam pomóc w przygotowaniach do egzaminów. Emocje tuż przed matura są na pewno ogromne.
Trzeba jednak zapanować
nad nerwami. Zdaję angielski, WOS i geografię. Chciałabym się dostać na pedagogikę.

- Uczyliśmy się w szkole i w
domu od dawna, ale najwięcej pracy mieliśmy przez kilka tygodni poprzedzających
maturę. Myślę, że jestem
dobrze przygotowana do
matury, ale czuję coraz większy stres. Denerwuję się, bo
wiem, że wiedza jest niezbędna, ale dużo zależy również od szczęścia. Wiadomo,
że ważne jest, jakie tematy
trafia się na egzaminach.
Będę zdawała angielski, historię, WOS, wszystko na
poziomie rozszerzonym, bo
tylko w ten sposób mam
szanse na studia na Uniwersytecie Gdańskim.

- Wybieram się na okrętownictwo na Politechnice
Gdańskiej, dlatego na maturze będę zdawał matematykę i fizykę na poziomie rozszerzonym. Poza tym oczywiście język polski i język
angielski. Nie ukrywam, że
na kilka dni przed egzaminami też się denerwuję, tak jak
wszyscy, ale mam nadzieję,
że mi to pomoże. Stres zawsze działa na mnie mobilizująco. Wierzę, że wszystko
się uda, chociaż na pewno
oprócz wiedzy trzeba mieć
też trochę szczęścia. Nie
można jednak liczyć tylko na
to drugie.
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Lokatorka kontra spółdzielnia mieszkaniowa

LISTY
TELEFONY DOCIEPLONY BLOK I ZNISZCZONY BALKON
Śmietnik
ogólnodostępny
Obok wieżowca przy ul. Abrahama (róg ul. Starowiejskiej)
stał śmietnik dla lokatorów. Na
wniosek kilkorga z nich pojemniki ogólne, a także mniejsze
pojemniki na śmieci segregowane przeniesiono na ubocze,
stawiając je między garażami
a torami kolejowymi. Od tej
pory stał się to śmietnik „ogólnodostępny”, do którego podjeżdżają samochodami ludzie
spoza osiedla i wrzucają tam
dosłownie wszystko, od typowych śmieci po tzw. odpady
wielkogabarytowe.
Wielu lokatorów widzi ten proceder z okien, ale zwracanie
uwagi nic nie daje. Najgorsze,
że to my, mieszkańcy wieżowca musimy płacimy za wywóz
śmieci. Myślę, że pomogłoby
w tej sprawie ustawienie rzeczywiście ogólnodostępnych
pojemników na odpady segregowane przy parkingu na ul.
Starowiejskiej (w sąsiedztwie
„Abrahama”). Śmietniki w tym
miejscu odciążą nasze pojemniki, przeznaczone tylko dla lokatorów.
Lokatorka wieżowca

Odłączenie się jest możliwe
Blok mieszkalno-usługowy
przy ul. Piłsudskiego 52 w Rumi
odłączył się od Spółdzielni
Mieszkaniowej „Własny
Dach”. Powstała Wspólnota
Mieszkaniowa „Aurora” z własnym zarządem. Procedura
„wyrywania” się z SM trwała
3 miesiące, a do dzisiaj nie zakończono rzekazywania
wszystkich dokumentów i rozliczeń. Spółdzielnia i jej prezes nie mogli się pogodzić się
z faktem utworzenia wspólnoty i usamodzielnienia się budynku. Dlatego na polecenie
prezesa odłączono centralne
ogrzewanie i ciepłą wodę w
okresie grzewczym bez powiadomienia lokatorów. Nowa
wspólnota „Aurora” postanowiła zawiadomić o przestępstwie prokuratora.
Po pierwszych obliczeniach
okazało się, że opłaty administracyjne obniżą sie o ok. 40
proc., bo mieszkańcy nie będą
musieli opłacać utrzymania
spółdzielni. Obniżą się też
opłaty eksploatacyjne - za
wywóz śmieci, za ogrzewanie,
wodę i kanalizacje oraz ubezpieczenie - o ok. 20-30 proc.
Okazuje się, że odłączenie się
jest możliwe i opłacalne. Wystarczy, że taką wole wyraża
właściciele minimum 51 procent lokali w budynku.
G. Partyka
Na Państwa sygnały czekamy
pod numerami 058 710-22-68
lub 710-22-03 oraz podczas
redakcyjnych dyżurów: we
wtorki w godz. 15-17 lub w
czwartki w godz. 10-12 w redakcji przy ul. Piłsudskiego 52/
5 (wejście obok sklepu „Szafa
Małolata”), na III piętrze.

12

- Od dziesiêciu miesiêcy
prowadzê korespondencjê ze
Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹
„Janowo”, ale mimo pism i
moich wizyt w dziale technicznym SM oraz oglêdzin panów
prezesów w moim mieszkaniu,
mimo ustnych deklaracji, na
razie nie doczeka³am siê koniecznych napraw - wyjaœnia
Danuta Michalczewska. - W
licu ub. roku docieplano blok i
m.in. wymieniano parapety. U
mnie zamontowano parapet w
niew³aœciwy, zatykaj¹c otwory,
umo¿liwiaj¹ce w³aœciw¹ cyrkulacjê powietrza. Moim zdaniem ekipy remontowe firmy,
pracuj¹cej na zlecenie SM „Janowo” zniszczy³y odnowiony
wczeœniej balkon. W 2005 r.
wymieni³am okno, a boczne
œciany loggii zosta³y pokryte
g³adkim bia³ym cekolem. Zdenerwowa³am siê, kiedy na framugach, œcianach, barierkach
i posadzce zauwa¿y³am zabrudzenia oraz uszkodzenia.
Lista zarzutów lokatorki
jest d³uga. Najpowa¿niejsze
zastrze¿enia dotycz¹ zacieków,
powsta³ych przez sp³ywaj¹c¹ z
dachu po œcianie deszczówkê.
Boczna œciana balkonu pêk³a,
a wykonawca robót zaklei³ j¹
byle jak. Woda ponownie sp³ywa po œcianie, tworz¹c zacieki.
Danuta Michalczewska czu³a
siê oszukana przez szefa firmy, wykonuj¹cej prace remontowe, wiêc zwróci³a siê o pomoc do SM „Janowo”., W odpowiedzi, w piœmie z 12 wrzeœnia ub. r. Zarz¹d Spó³dzielni
stwierdzi³, ¿e „...obróbki dekarskie nad Pani balkonem zosta-

Zadrapania, zacieki, zaschniêta zaprawa murarska,
której nie sposób usun¹æ, nie licz¹c ju¿ typowego dla
prac remontowych ba³aganu - to efekt docieplania
bloku przy ul. Gdañskiej 14 w Janowie. W lipcu 2006
roku usterki i uszkodzenia „odkry³a” na swoim balkonie nasza Czytelniczka, która do dziœ na pró¿no stara
siê wyegzekwowaæ usuniêcie szkód. Prowizoryczne naprawy, zrealizowane przez wykonawcê robót po interwencji lokatorki mieszkania, niewiele da³y.

Danuta Michalczewska wskazuje m.in. na zniszczone barierki i
terakotê, z której nie sposób usun¹æ zaschniêtych plam.
Fot. Anna Kuczmarska

³y wykonane prawid³owo oraz,
¿e drobne prace porz¹dkowe po
wykonanych dociepleniach w
obrêbie balkonu le¿¹ po stronie lokatora”.

Ta odpowiedŸ nie zadowoli³a naszej Czytelniczki, która
konsekwentnie domaga³a siê
usuniêcia szkód. Po kolejnych
pismach i telefonach, na po-

Po naszych publikacjach
Nawi¹zuj¹c do artyku³u pt. „Przepisy trzeba interpretowaæ na korzyœæ mieszkañców”, który ukaza³ siê w Gazecie Rumskiej nr 1 z kwietnia 2007 r., chcielibyœmy wyraziæ wdziêcznoœæ za zrozumienie
problemu i podjêcie polemiki na temat wydawania decyzji o warunkach zabudowy w naszym urzêdzie przez rumskich radnych i dzia³aczy spo³ecznych, a szczególnie przez pana Piotra Zaradnego.
Podpisujemy siê pod apelem 15 rumskich radnych do burmistrza miasta o starannoœæ w wydawaniu decyzji administracyjnych, dotycz¹cych warunków zabudowy, a szczególnie interpretowanie
przepisów na korzyœæ mieszkañców naszego miasta, w razie w¹tpliwoœci, czy nowe decyzje nie narusz¹ interesów w³aœcicieli s¹siednich nieruchomoœci.
Ju¿ od pó³tora roku borykamy siê z tym problemem, ¿e w trakcie postêpowania administracyjnego w celu wydania warunków o zabudowie s¹siednich dzia³ek, na których nie obowi¹zuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego brane s¹ pod uwagê tylko potrzeby i interesy nowych inwestorów, natomiast wnioski, protesty i interes mieszkañców jest pomijany. Argumenty, ¿e bezpieczne
s¹siedztwo zabudowy szeregowej, a szczególnie wielorodzinnej przy istniej¹cej zabudowie jednorodzinnej wolno stoj¹cej spowoduje automatycznie du¿y spadek wartoœci rynkowej tych ostatnich nieruchomoœci, wzrost ha³asu i zbyt du¿e zacienienie, s¹ w urzêdzie ignorowane. Jednoczeœnie przysz³e
inwestycje wielorodzinne, dziêki takim decyzjom zyskuj¹ na wartoœci rynkowej, gdy¿ bezpoœrednie
s¹siedztwo domów wolnostoj¹cych, otoczonych zadbanymi ogrodami jest „w cenie”. Dla przyk³adu
zacytujemy ofertê jednego z deweloperów z Rumi, zamieszczona na stronie internetowej: „Najbli¿sze
s¹siedztwo osiedla stanowi¹ nowe budynki jednorodzinne z piêknymi ogrodami...” oraz „...Osiedle to
powsta³o z myœl¹ o wymagaj¹cym kliencie poszukuj¹cym ...atmosfery prywatnoœci”. Jak widaæ deweloperzy oferuj¹ atmosferê prywatnoœci swoim klientom kosztem prywatnoœci rodzin od wielu lat
zamieszka³ych w s¹siedztwie.
Czekamy na g³osy innych mieszkañców Rumi, którzy znaleŸli siê w podobnej sytuacji.
Broñmy siê, dopóki nie jest za póŸno!
Zaniepokojeni mieszkañcy Rumi
(dane do wiadomoœci redakcji)

cz¹tku lutego br. przedstawiciele spó³dzielni po raz drugi
dokonali oglêdzin zg³oszonych
usterek i w tym samym miesi¹cu odpowiedzieli na piœmie,
¿e „zostanie dokonany przegl¹d daszku nad balkonem w
celu wyeliminowania zacieku
balkonu, wymieniony zostanie
parapet przy oknie balkonowym oraz zostanie za³o¿ona
dodatkowa listwa przy oknie
kuchennym. Ponadto zgodnie
z oœwiadczeniem wykonawcy
robót dociepleniowych (...) zostanie dokonane wymalowanie
wewnêtrznych œcian logii. Powy¿sze prace zostan¹ wykonane w okresie wiosennym (...)
Gdy warunki atmosferyczne
pozwol¹ na realizacjê prac
Dzia³ Techniczny Spó³dzielni
skontaktuje siê z Pani¹...”
Na razie jednak nikt siê
nie skontaktowa³, a pismo z
proœb¹ o wykonanie prac, z³o¿one w spó³dzielni 13 kwietnia br. pozosta³o bez odpowiedzi.
- Moim zdaniem spó³dzielnia gra na zw³okê i kpi z lokatorów, nie odpowiadaj¹c nawet
na pisma - twierdzi Danuta
Michalczewska. - Nie mogê
pogodziæ siê z faktem, ¿e zniszczono mi balkon, którego estetyczny wygl¹d kosztowa³ mnie
sporo pracy i wydatków.
Ank

Wrócimy
do tematu
Poruszony przez nas w poprzednim numerze temat chaosu architektonicznego w mieœcie wzbudzi³ du¿e zainteresowanie. Œwiadczy o tym zarówno publikowany obok list, jak
i wizyty w redakcji oburzonych
mieszkañców zbocza Góry
Markowcowej. Czytelnicy
twierdz¹, ¿e powstaj¹ce tam
budynki wielorodzinne nie tylko zak³ócaj¹ krajobraz i zas³aniaj¹ niektórym mieszkañcom
widok. Chodzi równie¿ o dewastowanie samego wzgórza, tak
charakterystycznego dla Rumi.
Wycinane nieliczne drzewka i krzewy, rozje¿d¿ane ciê¿kimi pojazdami zbocza, b³oto
i piach, nawiewany na s¹siednie prywatne posesje to tylko
niektóre zarzuty mieszkañców,
którzy musz¹ na co dzieñ znosiæ niewygody. Czy ca³e wzgórze zostanie zabudowane blokami? Tego obawiaj¹ siê nasi
Czytelnicy.
Do tego tematu wrócimy w
nastêpnym wydaniu „Gazety
Rumskiej”.
Ank

ZNANI RUMIANIE
KULTURA
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Potrzebna jest wizja zrównoważonego rozwoju miasta

Z UCZELNI DO SEJMIKU
- Czy mogê pani¹ profesor prosiæ o kilka s³ów o sobie, a tak¿e o swoich doœwiadczeniach i pracy zawodowej?
- Pochodzê z Mazowsza.
Na Pomorze przyjecha³am w
1970 roku po studiach na Uniwersytecie Warszawskim. Zamieszka³am w Gdañsku i rozpoczê³am pracê na Uniwersytecie Gdañskim, gdzie pracujê
do dziœ na Wydziale Biologii,
Geografii i Oceanologii. Z wykszta³cenia jestem geologiem,
moje zainteresowania naukowo-badawcze zwi¹zane s¹ z
wykorzystaniem i ochron¹ wód
podziemnych w obszarach nadmorskich, badaniami dna morskiego i ochron¹ brzegów. Jako
nauczyciel akademicki mogê
pochwaliæ siê spor¹ grup¹ wypromowanych magistrów i doktorów. Wyk³adam dla studentów oceanografii, geografii i
ochrony œrodowiska. Na Uniwersytecie Gdañskim pe³ni³am
wiele odpowiedzialnych funkcji, m.in. przez szeœæ lat by³am
dziekanem wydzia³u, a przez
trzy lata – prorektorem uczelni ds. kszta³cenia. Obecnie pracujê tak¿e w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Zawodowej w Elbl¹gu i pe³niê tam funkcjê prorektora ds. rozwoju. Od szesnastu lat mieszkam z rodzin¹
w Rumi. M¹¿ Marek jest tak¿e geologiem, pracownikiem
Przedsiêbiorstwa Geologicznego w Gdañsku. Starszy syn
Wojciech jest sêdzi¹ w S¹dzie
Rejonowym w Starogardzie
Gdañskim, a m³odszy Marcin
– adiunktem w Instytucie Oceanografii na Uniwersytecie
Gdañskim.
- Jakie s¹ pani spostrze¿enia, dotycz¹ce pracy w
samorz¹dzie województwa
pomorskiego?
- Dzia³alnoœæ w Sejmiku
Wojewódzkim to moje pierwsze doœwiadczenie w pracy samorz¹dowej. Nie mam wiêc
szczegó³owej wiedzy o sprawach Rumi i dopiero teraz staram siê tê wiedzê uzupe³niæ.
Mam mo¿liwoœæ obserwowania
zmian, jakie zachodz¹ w Rumi,
szczególnie w ostatnich latach
przemian ustrojowych. Zauwa¿am ró¿norodne potrzeby i problemy do rozwi¹zywania. W
sejmiku wspó³pracujê z panem Janem Klawiterem, by³ym burmistrzem Rumi. Mogê
powiedzieæ, ¿e jest to bardzo
uprzejmy i kompetentny cz³owiek. Myœlê, ¿e bêdziemy mieli okazjê do zrealizowania wielu pomys³ów dla dobra regio-

Z profesor Halin¹ Piekarek-Jankowsk¹, radn¹
Województwa Pomorskiego, mieszkank¹ Rumi
rozmawia Dariusz Kuczmarski

ne dla Rumi. Bêdê stara³a siê,
aby moja praca w sejmiku
przynios³a korzyœci wszystkim
jej mieszkañcom. Dla Rumi
najwa¿niejsze wydaj¹ siê
wszelkie dzia³ania w dziedzinie rozwi¹zañ komunikacyjnych oraz pakiet spraw zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska,
a w szczególnoœci gospodarki
odpadami. Wielk¹ wagê przyk³adam do umiejêtnoœci pozyskiwania œrodków z Unii Europejskiej na rozwój naszego
regionu. Mam w tych sprawach
doœwiadczenie wyniesione z
wczeœniejszych dzia³añ na
uczelni i osobiste sukcesy.
- Co zdaniem pani profesor nale¿a³oby przekszta³ciæ w Rumi, aby zmieniæ jej
wizerunek?
- Rumia jest na tyle m³odym i specyficznym miastem,
¿e najbardziej potrzebna jest
kompletna infrastruktura.
W³adze miasta powinny d¹¿yæ
do stworzenia centrum, które
przejmie najwa¿niejsze funkcje miasta i bêdzie dawa³o poczucie jednoœci i wspólnoty
mieszkañców. W takim miejscu powinien staæ ratusz i najwa¿niejsze budynki u¿ytecznoœci publicznej oraz obiekty handlowo-us³ugowe. Takie centrum nale¿y spi¹æ sieci¹ dróg
lokalnych. Na pierwszy rzut
oka wydaje siê, ¿e w Rumi brakuje jasnej koncepcji urbanistycznej miasta. Ubolewam
równie¿ nad „blokowiskowym”
i sypialnianym wizerunkiem
miasta. Chcia³abym, aby Rumia mia³a nisk¹, piêkn¹ zabudowê, du¿o zieleni i terenów
spacerowo-rekreacyjnych.

Halina Piekarek-Jankowska, radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, od 16 lat mieszka w Rumi.
Fot. Dariusz Kuczmarski

nu i naszego miasta. Liczê na
to, ¿e nie bêdziemy zajmowaæ
siê tzw. rozdawnictwem, ale
merytorycznie przeznaczaæ pieni¹dze na równomierny rozwój
ca³ego województwa.
- Jak to siê sta³o, ¿e trafi³a pani do sejmiku województwa pomorskiego i jakimi sprawami pani profesor siê zajmuje w samorz¹dzie?

- Mój start w wyborach by³
dla mnie samej pewnym zaskoczeniem, a tym bardziej
wynik. Zaproponowano mi kandydowanie do sejmiku z listy
Platformy Obywatelskiej, doceniaj¹c moje doœwiadczenie
zawodowe i pozycjê naukow¹.
W sejmiku pracujê w Komisji
Ochrony Œrodowiska i w Komisji Rewizyjnej. Komisja
Ochrony Œrodowiska ma ju¿
plan dzia³ania na rok

2007.Wiele spraw, które znalaz³y siê w tym planie stanowi kontynuacjê z poprzedniej
kadencji, jest te¿ wiele nowych.
Obecnie za zadanie najpilniejsze uznano aktualizacjê Programu Ochrony Œrodowiska
Województwa Pomorskiego
wraz z Planem Gospodarki
Odpadami i uwzglêdnienie
dyrektyw unijnych. Zagadnienia uwzglêdnione w tym programie s¹ równie¿ bardzo wa¿-

- W jaki sposób mo¿na
pani¹ profesor „wykorzystaæ”, aby takie zmiany przeprowadziæ?
- Oczywiœcie wykorzystuj¹c
moje wieloletnie kontakty w
œrodowisku akademickim oraz
pracê w sejmiku województwa
pomorskiego. Proponujê zorganizowanie konferencji naukowej, na której urbaniœci, architekci, przedsiêbiorcy, przedstawiciele organizacji spo³ecznych
bêd¹ mogli podyskutowaæ i zaproponowaæ wizjê zrównowa¿onego rozwoju naszego miasta
pozwalaj¹c¹ rozwin¹æ i pokazaæ jego walory. Wypracowany
plan jak najszybciej nale¿y potem wcieliæ w ¿ycie, wykorzystuj¹c œrodki w³asne i unijne.
Myœlê, ¿e takim dzia³aniom
bêd¹ sprzyjaæ wszyscy mieszkañcy Rumi.
- Dziêkujê za rozmowê
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Tak było a tak jest...

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI W RUMI
Wzorem ubieg³orocznych wydañ Gazety Rumskiej kontynuujemy cykl historyczny,
pokazuj¹cy szczególne miejsca oraz obiekty w Rumi w czasie minionym i obecnie.
Stare, czasem unikalne fotografie, dokumentuj¹ce historiê miasta porównujemy ze
wspó³czesnymi zdjêciami, wykonanymi w tych samych miejscach. Prezentowane
dzisiaj zdjêcie ilustruje fragment ulicy Koœcielnej w Starej Rumi. Niegdyœ sta³ tam
koœció³ ewangelicki, na fundamentach którego posadowiono nowy budynek. Mieœci
siê w nim dzisiaj sala gimnastyczna Szko³y Podstawowej nr 1.
Ewangeliccy mieszkañcy
Rumi nale¿eli w pierwszej po³owie XIX w. do parafii w Bolszewie ko³o Wejherowa. W
roku 1857 powsta³ komitet
budowy koœcio³a i za³o¿enia
parafii ewangelickiej w Rumi.
Na gruntach, przekazanych
przez Ludwika Hannemanna
12 sierpnia 1858 r. po³o¿ono
kamieñ wêgielny, a poœwiecenie koœcio³a nast¹pi³o 24 lipca
1859 r. Nawet dzisiaj du¿e
wra¿enie robi tempo budowy
tak okaza³ego obiektu.
W tamtych latach, czyli ok.
1860 roku, ewangelicy stanowili w Rumi ok. 26 procent ludnoœci, co na ogóln¹ liczb¹ ludnoœci, wynosz¹c¹ ok. 1900 osób,
pozwala okreœliæ stan grupy
wyznania ewangelickiego na ok.
450 osób. Na Szmelcie mieszka³o ich ok. 30 proc., w Zagórzu - 22 proc., a w Janowie ok.
15 proc. ewangelików.
Od 1959 roku parafi¹ zarz¹dza³o kolejno szeœciu proboszczów. Ostatnim by³ ks.
Ernst Endmann. Parafia za-

koñczy³a dzia³alnoœæ w 1945 r.
Koœció³ zosta³ powa¿nie uszkodzony podczas dzia³añ wojennych, a w nastêpnych latach
zosta³ rozebrany. Na jego miejscu pod koniec lat piêædziesi¹tych ub. wieku powsta³ dzisiejszy budynek szkolny.
Koœció³ otoczony by³ drzewami, a w kierunku wschodnim, po prawej stronie plebanii (obecnie dom sióstr zakonnych) zadrzewiona aleja prowadzi³a na teren cmentarza
ewangelickiego przy obecnej ul.
Che³miñskiej. Mieœci³a siê tam
ciekawa, stylowa kaplica cmentarna. Rosn¹ce tam do dziœ
stare drzewa, lipy i kasztany,
pozwalaj¹ nam okreœliæ ca³y
obszar koœcielno-cmentarny.
Mo¿na nawet zauwa¿yæ metalowe elementy, pozosta³e po
wy³amanych stylowych ogrodzeniach grobów. Jest jeszcze
pamiêæ tych, którzy widzieli koœció³, cmentarz i groby.
Cmentarz ewangelicki zlikwidowano, stawiaj¹c na jego
terenie obelisk ku czci ofiar II

Koœció³ ewangelicki przy ul. Koœcielnej,
widok od pl. Wolnoœci, ok. roku 1900.

wojny œwiatowej, ale zmarli
pozostali. Moim zdaniem nale¿y tam postawiæ tablicê informacyjn¹, pokazuj¹c¹ koœció³, dom parafialny, kaplicê
cmentarn¹, zarys cmentarza
oraz aleje wed³ug stanu sprzed
1945 r. ze stosownym kalendarium.

Przy okazji przypomnê, ¿e
kilka lat temu proponowaliœmy, aby Szko³a Podstawowa
nr 1 przyjê³a imiê Mestwina
II, w zwi¹zku z bliskoœci¹ ruin
cmentarza katolickiego i staj¹cego przy nim pomnika w³aœnie Mestwina II, a tak¿e bogat¹ udokumentowan¹ histo-

ri¹, zwi¹zan¹ tak¿e z Rumi¹.
Gdyby tak siê sta³o, szko³a
mia³aby prawo obj¹æ wy³¹cznym patronatem ten obiekt.
Sta³o siê inaczej, wiêc proponujê spojrzeæ przychylnym
okiem na to, co jest na terenie
i obok szko³y.
Ryszard Hinc

Ciekawa historia Rumi

Wspólnota drzew, mogił i ruin
Rumianie, oczywiœcie tylko niektórzy, pamiêtaj¹ lepsze przedwojenne czasy dla
dawnego koœcio³a przy ul. Koœcielnej, z którego dziœ pozosta³y tylko ruiny. Pierwsze powojenne roczniki rumian pamiêtaj¹ ten koœció³ w przyzwoitym stanie, bowiem jego ostateczny upadek dokona³ siê w latach piêædziesi¹tych XX wieku.
Temat starego zabytkowego koœcio³a powraca czêsto
m.in. na ³amy lokalnej prasy,
co œwiadczy o du¿ej randze i
wa¿noœci tego miejsca. Jest to
najstarszy i najwa¿niejszy
obiekt wœród rumskich zabytków, datowany na po³owê XIII

wieku, jednak œwi¹tynia w tym
miejscu istnia³a jeszcze wczeœniej. Dawny koœció³ œw. Stanis³awa Kostki (póŸniej, od
XVIII wieku koœció³ pw. œw.
Miko³aja i œw. Krzy¿a) to z ca³¹
pewnoœci¹ obiekt wart odbudowy i zielonej „konserwator-

skiej” tablicy. Takie oznakowanie pozwala dodatkowo na podjêcie starañ o dofinansowanie
odbudowy ze œrodków unijnych,
w wysokoœci do 80 proc. kosztów inwestycji.
Do niewielkiego koœcio³a, a
potem jego ruin, prowadzi³a
Szkoda, ¿e obecnie po koœciele zosta³y tylko ruiny, a dawna aleja
lipowa zniknê³a z zabytkowego cmentarza.

Tak na swoim obrazie uwieczni³ stary koœció³ek rumski artysta Leon Bieszke.
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kiedyœ piêkna lipowa aleja.
Drzewa ros³y te¿ miêdzy grobami cmentarza. Z inwentaryzacji, przeprowadzonej przez
Andrzeja Sad³owskiego w 1993
roku wynika, ¿e na terenie
cmentarza ros³y 34 drzewa.
Dzisiaj zosta³o ich tylko 9.
Lipy nieroztropnie zniszczono i œciêto, a by³y przecie¿ niemymi œwiadkami odleg³ej historii przedwojennej wsi, a
nastêpnie m³odego miasta
Rumi. By³y równie¿ œwiadkami losów rumian. Lipy wraz z
pozosta³oœciami koœcio³a i

cmentarzem tworzy³y harmonijn¹ ca³oœæ, wspólnotê drzew,
mogi³ i ruin. Dawa³y schronienie ptakom i owadom. Teraz
pozosta³o po nich puste i smutne miejsce.
Z mojej strony ju¿ wczeœniej niejednokrotnie pada³a
propozycja odtworzenia alei
lipowej. To przecie¿ kwestia
posadzenia kilku lip, kwestia
dobrej woli decydentów. Ponawiam dzisiaj proœbê, licz¹c na
pozytywne rozwi¹zanie.
Ryszard Hinc

SPORT
GMINA GNIEWINO
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Baltic Rhythmic Gymnastics Cup w Rumi

Regaty T. Halika

Pokaz umiejętności i urody

Rumianie
na zatoce

Wielkie dwudniowe widowisko, po³¹czone ze sportowymi emocjami zafundowali
mieszkañcom miasta i goœciom
organizatorzy V Miêdzynarodowy Turniej Gimnastyki Artystycznej w Uk³adach Zbiorowych i Indywidualnych „Baltic
Rhythmic Gymnastics Cup”.
Turniej zosta³ przygotowany i
przeprowadzony przez MOSiR
w Rumi oraz Stowarzyszenie
Gimnastyki Artystycznej w
Gdyni.
W tym roku do zawodów
zg³osi³y siê gimnastyczki z
Australii, Azerbejd¿anu, Bia³orusi, Kanady, Czech, Holandii, Litwy, Mo³dawii, Polski,
Portugalii, Rumunii, Rosji, S³owacji, Ukrainy, USA i Wêgier.
- Jesteœmy bardzo zadowoleni, ¿e uda³o siê zaprosiæ do
Rumi reprezentacje tak wielu
pañstw - mówi Jan Nowicki,
dyrektor rumskiego MOSiR. –
Poziom prezentacji by³ bardzo
wysoki, a rywalizacja emocjonuj¹ca. Wspó³organizatork¹
turnieju z ramienia Stowarzyszenia Gimnastyki Artystycznej by³a pani Maria Mroziñska, trenerka polskiej reprezen-

Po raz pi¹ty zjecha³y do Rumi gimnastyczki z ca³ego œwiata i po raz
pi¹ty w hali Miejskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji mogliœmy obejrzeæ
wspania³y pokaz umiejêtnoœci sportowych, wdziêku, gracji i urody.

tacji olimpijskiej w tej dyscyplinie i jednoczeœnie mieszkanka Rumi.
Pierwsze miejsce w wieloboju zajê³a dru¿yna Sankt
Petersburga, drugie - polska
ekipa, a trzecie - seniorki z

Azerbejd¿anu. Indywidualnie
zwyciê¿y³a Olga Striuczkowa
z Rosji, druga by³a Joanna
Mitrosz (obie po piêæ z³otych
medali), a trzecia Rosjanka
Rita Kamynina. W kategorii
juniorek najlepsze by³y Polski,

a indywidualnie wygra³a Rosjanka Tatiana Sergiejewa.
Nasza najlepsza zawodniczka
Joanna Mitrosz (pochodz¹ca z
Rumi) z reprezentantkami
Polski walczy o udzia³ w olimpiadzie w Pekinie.
Ank

Piłka nożna. Trudne przeprawy na własnym boisku

JEDEN GOL NA WAGĘ ZWYCIĘSTWA
W jednym i drugim pojedynku widaæ ju¿ by³o trudy
sezonu pi³karskiego. Braki
kondycyjne i zadyszka oraz
kontuzje w wielu przypadkach
komplikowa³y grê nienajm³odszym ju¿ przecie¿ pi³karzom z
Rumi. Ca³e szczêœcie, ¿e w
Orkanie ci¹gle ten sam snajper zespo³u Dariusz Hebel,
potrafi wykorzystaæ okazjê do
strzelenia bramki, a przy indolencji strzeleckiej przeciwni-

W sobotê, 28 kwietnia rumscy pi³karze Orkana i OKS rozgrywali swoje pojedynki
na stadionie MOSiR. Orkan Rumia pokona³ zespó³ Brdy Przechlewo 1:0, a OKS
Janowo zawodników Relaksu Mechowo tak¿e 1:0. Dla Orkana bramkê strzeli³
Dariusz Hebel (14 min.), a dla Janowa Sebastian Jarosz (89 min.).
ków, wykorzystanie tylko jednej okazji wystarczy do sukcesu i do utrzymania wysokiej
pozycji w tabeli. W pojedynku
z Brd¹ ju¿ w 14 minucie Hebel strzeli³ gola na wagê zwyciêstwa. Aby utrzymaæ jednobramkow¹ przewagê, rumianie

Jedna z akcji w meczu OKS Janowo - Relaks Mechowo.

musieli mêczyæ siê przez ca³e
spotkanie. Kilkakrotnie nie
potrafili równie¿ wykorzystaæ
dogodnych stuprocentowych
sytuacji do strzelenia gola.
Mimo ciê¿kiej przeprawy z
Brd¹ liczy siê jednak ostateczny wynik.

Fot. Archiwum

W drugim meczu pi³karze
Janowa i Mechowa w pierwszej po³owie spotkania dali
przyk³ad kompletnego braku
pomys³u na prowadzenie gry.
To nie by³ pojedynek a kopanina.
- Ch³opcy rozegrali najgorszy mecz w tym sezonie i ca³e
szczêœcie, ¿e wszystko skoñczy³o siê dobrze - stwierdzi³
Adam Walczak, trener OKS.
W drugiej po³owie rumianie ruszyli do ataku, ale to jednak mechowianie mogli strzeliæ bramki, a najlepsz¹ okazjê
zmarnowali w 70 minucie, gdy
ich strza³ trafi³ w poprzeczkê
bramki A. Tessmera. Odrobinka szczêœcia uœmiechnê³a
siê tym razem do pi³karzy
OKS. W 89 minucie przys³owiowe szczêœcie wykorzysta³
zawodnik OKS Janowo Sebastian Jarosz, który pokona³
bramkarza Relaksu. Wynik
utrzyma³ siê do koñca meczu.
Dziêki temu zwyciêstwu
pi³karzom z Janowa uda³o siê
powróciæ na fotel lidera rozgrywek.
(r)

V Regaty o Memoriał Tony’ego Halika zaplanowane na 26 maja 2007 na wodach Małego Morza, czyli
Zatoki Puckiej, jak co roku
organizowane są przez
Stowarzyszenie Rumian.
Główni organizatorzy imprezy, znani rumianie Bogumiła i Leopold Naskrętowie
zapraszają do udziału w regatach indywidualnych
żeglarzy, reprezentacje
urzędów, organizacji, firm,
kluby żeglarskie i młodzież szkolną.
Jak zawsze, w zawodach będą
uczestniczyć uczniowie i nauczyciele szkół noszących imię
podróżnika. Zawodnicy wystartują na łodziach klasy
PUCK, a uroczyste ich rozpoczęcie nastąpi o godz. 10 w
Harcerskim Ośrodku Morskim
w Pucku.
Gazeta Rumska ufunduje jedną
z nagród dla zwycięskich
żeglarzy i przekaże Czytelnikom
relację z tej imprezy.
Warto wiedzieć, że sprzęt do
startu w regatach oraz sprzęt
asekurujący regaty dostarczają
organizatorzy, którzy również
ubezpieczają regaty. Po zakończeniu zawodów zapraszają wszystkich uczestników
na posiłek, tzw. szwedzki stół.
- Załogom nie posiadającym
odpowiednich uprawnień zapewniamy sterników - informuje Leopold Naskręt. - Należy o tym powiadomić organizatorów do 21 maja do godz.
18. Podczas zawodów przewidujemy rozegranie pięciu
biegów. Przy rozegraniu minimum czterech biegów najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Jeśli liczba zgłoszeń
przekroczy ilość łodzi przeprowadzimy eliminacje.
O szczegóły, związane z
uczestnictwem można pytać
codziennie w godz. 8.00-18.00
w Biurze Regat w Rumi, funkcjonującym w firmie NITALBIS przy placu Kaszubskim 11,
a 26 maja w Kapitanacie Portu
HOM.
Informacji udzielają:
- sekretariat regat: tel./fax 058
671-32-80 (e-mail: nital@poczta.onet.pl; nital1@o2.pl)
- Bogumiła Naskręt tel. 503008-272; Leopold Naskręt tel.
503-008-271.
Zgłoszenia do regat przyjmowane są do 25 maja br. godz.
18 osobiście w biurze regat,
listownie, faxem lub e-mailem.
I jeszcze jedna istotna informacja: wpisowe dla załóg lub
ekip niepełnoletnich i szkolnych z jednym opiekunem wynosi 200 zł. Opłata protestowa
wynosi 200 zł netto.
Załogi zainteresowane treningami i dłuższym pobytem proszone są o kontakt z Harcerskim Ośrodkiem Morskim w
Pucku: tel./fax 058 673-25-65;
e-mal: hom@hompuck.org.
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W II LO w Rumi Janowie goœci³a delegacja (dyrektor i nauczyciele) z zaprzyjaŸnionego niemieckiego Gimnazjum w Lauf ko³o
Norymbergi. Goœcie z Bawarii zwiedzali szko³ê, uczestniczyli w
lekcjach, spotkali siê z kuratorem oœwiaty w Gdañsku, odwiedzili Akademiê Morsk¹, zwiedzali Trójmiasto i Kaszuby.
Na zdjêciu niemieccy nauczyciele w II LO, z wicedyrektor
Lucyn¹ Penkowsk¹.
Fot. Anna Kuczmarska

3 maja. Œwiêto narodowe, zwi¹zane z rocznic¹ uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono w Rumi
uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ oraz sk³adaniem wi¹zanek kwiatów pod pomnikiem Hieronima Derdowskiego oraz Józefa Wybickiego. W uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz miasta, organizacji kombatanckich i m³odzie¿owych, szkó³ oraz mieszkañcy.
Fot. Anna Kuczmarska

Tylko w Rumi co roku w maju kultywowana jest piêkna tradycja. Muzycy z parafialnej orkiestry Tadeusza Gruczy codziennie o godz. 6 rano oraz o 18 wieczorem graj¹ na tr¹bkach pieœni maryjne. Muzyka
rozbrzmiewa w ca³ej okolicy, poniewa¿ pieœni wygrywane s¹ na dachu budynku obok koœcio³a NMP
Wspomo¿enia Wiernych.
Fot. Anna Kuczmarska

Tablica, poœwiêcona Wojciechowi Sabatowi, pierwszemu
komendantowi organizacji harcerskiej w Rumi, zosta³a ods³oniêta na œcianie szko³y przy ul. jego imienia. W latach trzydziestych Wojciech Sabat by³ nauczycielem i dyrektorem tej
placówki. W czasie wojny zgin¹³ z rak hitlerowców. Uroczystoœæ
zainaugurowa³a obchody 75-lecia Hufca ZHP w Rumi.
Fot. Anna Kuczmarska

Jedna z atrakcji festynów na
stadionie w Rumi lub w parku
jest s³odka, a do tego kolorowa wata cukrowa. Trudno siê
jej oprzeæ. Na zdjêciu uczestnicy festynu w œwiêto 3 Maja.
Fot. Maciej ¯arnowski

Gwiazda zabawy na stadionie,
Micha³ Milowicz nie tylko
rozgrza³ publicznoœæ gor¹cymi
przebojami, ale wrêcza³
nagrody ma³ym piosenkarzom, laureatom konkursu
„Od Janowa do Opola”,
organizowanego przez DK
„Janowo”.
Fot. Maciej ¯arnowski
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Mimo ch³odu na 3-majowy
festyn na stadionie MOSiR
przysz³o wielu mieszkañców
Rumi. Nic dziwnego, bo
atrakcji nie brakowa³o, od
meczu pi³karskiego z udzia³em
Donalda Tuska poprzez
konkursy (tak¿e w si³owanu
na rêkê) po wystêpy na scenie.
Fot. Maciej ¯arnowski

Otwarto sezon w rumskiej
kaktusiarni. Najwiêksz¹
hodowlê kaktusów przy ul.
Partyzantów 2 mo¿na ogl¹daæ
codziennie w godz. 8-17 i w
soboty w godz. 8-15. Oprócz
wspania³ych roœlin, w³aœciciele hodowli, £ucja i Andrzej
Hinzowie prezentuj¹ tez
swoje minizoo, a w nim
papugê, kurki ozdobne,
go³êbie diamentowe, wiewiórki, króliczki i inne niedu¿e
zwierzêta.
Fot. Maciej ¯arnowski

