Seminarium naukowe w Rumi

CENTRUM CORAZ BLIŻEJ
O tym wszystkim mówiono podczas seminarium naukowego w Dworku pod Lipami. Do dyskusji o przysz³oœci
miasta zaproszono specjalistów architektury, historii i
ochrony zabytków, geografii i
innych dziedzin. Organizatorzy,
czyli radni miejscy PO i PiS,
pragnêli wys³uchaæ ich opinii,
poniewa¿ wczeœniej na Sesji
Obywatelskiej mieli okazjê poznaæ opinie mieszkañców.
Naukowcy twierdz¹, ¿e
Rumia powinna walczyæ o
w³asn¹ to¿samoœæ, opart¹ na
tradycji kaszubskiej i historii.
Powinna d¹¿yæ do zachowania
wa¿nej roli w aglomeracji, której jesteœmy czêœci¹. Jaka ma
byæ to rola? Co do tego zdania
s¹ podzielone, ale z pewnoœci¹
trzeba znaleŸæ dziedzinê, w
której miasto mog³oby siê wyró¿niaæ. Niektórzy s¹ zdania,
¿e atrakcyjna oferta kulturalno-rozrywkowa b¹dŸ sportowa
mog³aby do Rumi przyci¹gn¹æ
mieszkañców innych miast.
(Ank)
str. 4-5

Naukowcy, uczestnicz¹cy w kilkugodzinnym seminarium w Rumi przyznali
racjê mieszkañcom, którzy chc¹, aby w mieœcie powsta³o nowoczesne centrum. Naturalnym miejscem na jego budowê jest skrzy¿owanie osi ¿ycia i osi
komunikacyjnej. Pierwsz¹ stanowi rzeka Zagórzanka, nad któr¹ rozwinê³o
siê osadnictwo w tym rejonie Pomorza. Drug¹ oœ tworzy g³ówna ulica, przebiegaj¹ca przez Rumiê oraz tory kolejowe. Najbardziej odpowiednim miejscem, gdzie powinno powstaæ forum miejskie z ratuszem i innymi placówkami jest plac u zbiegu ulic D¹browskiego i Starowiejskiej.

W TYM NUMERZE

Jest zastępca

Andrzej Czaplicki został zastępcą burmistrza Rumi . Jego
kandydaturę wysunęli radni
koalicyjnych klubów PO i PiS.
str. 2-3

Jubileusze

W maju w Rumi odbyło się kilka uroczystości jubileuszowych. Obchody 75-lecia działalności zainaugurowali harcerze, 90. urodziny obchodziła
szkoła nr 1, a szkoła ekologiczna skończyła 15 lat. Najbardziej
uroczyście świętowali 70 lat
pracy w Rumi księża salezjanie.
str. 8-9

SAMORZĄD
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Prezentacja wspólnego programu oraz nowego zastępcy
burmistrza

JEST POROZUMIENIE

PROGRAM WSPÓŁPRACY POMIĘDZY BURMISTRZ RUMI A
KLUBAMI RADNYCH PO i PiS
W RADZIE MIEJSKIEJ NA KADENCJĘ 2006-2010.

14 radnych klubów PO i PiS w Radzie Miejskiej Rumi
oraz Burmistrz Miasta Rumi oświadczają, że wyrażają wolę współdziałania dla dobra miasta i mieszkańców Rumi. Strony przyjmują priorytetowe zadania do realizacji w trakcie kadencji 2006-2010.
I. Uporządkowanie ładu przestrzennego w mieście.
II. Budowa centrum miasta a szczególnie obiektów użyteczności publicznej.
III. Budowa dróg.
IV. Dbałość o dziedzictwo kulturowe i historyczne Rumi.
V. Działania na rzecz poprawy warunków życia w mieście.

Z dziennikarzami spotkali siê (od prawej) Witold Reclaf, Jaros³aw Muszyñski, Piotr Zaradny,
El¿bieta Rogala-Koñczak i Andrzej Czaplicki.

Wiadomo, ¿e po ostatnich
wyborach samorz¹dowych sytuacja w Rumi by³a trudna.
Wiêkszoœæ w Radzie Miasta
ma wspomniana koalicja PO i
PiS (14 radnych), bêd¹ca w
opozycji do burmistrz Rumi,
wywodz¹cej siê z ugrupowania
Gospodarnoœæ (7 radnych). Ró¿nice zdañ i pog³êbiaj¹cy siê konflikt miêdzy radnymi i burmistrzem utrudnia³ skuteczne i
sprawne rz¹dzenia miastem.
Dlatego obie strony prowadzi³y rozmowy, aby porozumieæ siê
co do realizacji programu rozwoju Rumi, przedstawionego
przez PO i Pis. W miêdzyczasie ze stanowiska zastêpcy
burmistrza ds. inwestycyjnych
miasta odszed³ Tadeusz Wiœniewski. Radni PO i PiS zaproponowali zatem swojego
kandydata na tê wa¿n¹ funkcjê. Tym bardziej, ¿e w programie obu klubów wiele miejsca
zajmuj¹ inwestycje. Opozycyjni radni udzielili burmistrz
Rumi absolutorium za rok
2006, licz¹c w zamian na przychylne przyjêcie przez ni¹ programu i kandydata na zastêpcê burmistrza.
Mimo to rozmowy nie by³y
³atwe, dosz³o nawet do ich ze-

W Urzêdzie Miasta odby³a siê konferencja prasowa,
zwo³ana wspólnie przez burmistrz Rumi oraz kluby
radnych Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwoœci. By³o to drugie tego typu spotkanie, informuj¹ce o rozmowach, prowadzonych przez radnych koalicyjnych klubów z burmistrz El¿biet¹ Rogal¹-Koñczak na temat porozumienia programowego.
rwania, a burmistrz zapowiada³a og³oszenie konkursu na
swojego zastêpcê. Ostatecznie
jednak 21 maja br. zawarto
porozumienie, w efekcie którego podpisano wspólny program
(zamieszczamy go w ca³oœci
obok), wyznaczaj¹cy kierunki
rozwoju miasta i zadania dla
gminnego samorz¹du na
obecn¹ kadencjê.
Program ten przeczyta³
dziennikarzom podczas konferencji prasowej wiceprzewodnicz¹cy Radu Miejskiej, Jaros³aw Muszyñski. Rzecznik koalicyjnych klubów, radny Piotr
Zaradny poinformowa³, ¿e kandydat PO i PiS Andrzej Czaplicki obejmuje stanowisko
zastêpcy burmistrza Rumi.
Burmistrz El¿bieta Rogala
Koñczak potwierdzi³a to, informuj¹c, ¿e zaakceptowa³a kandydaturê Andrzeja Czaplickiego, który rozpocz¹³ pracê w
Urzêdzie Miasta.
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Dziennikarze lokalnej prasy oraz radia pytali nowego
zastêpcê burmistrza o jego
doœwiadczenia i dotychczasow¹
karierê zawodow¹, a tak¿e o
znajomoœæ problemów Rumi.
My prezentujemy sylwetkê
Andrzeja Czaplickiego w rozmowie z nim na s¹siedniej
stronie.
Dodajmy, ¿e podczas konferencji Piotr Zaradny w imieniu radnych PO i PiS stwierdzi³, ¿e oczekiwania wobec zastêpcy ds. inwestycji s¹ bardzo du¿e, ale jego równie du¿e
doœwiadczenia, upór i konsekwencja daj¹ gwarancjê na
osi¹gniêcie sukcesu.
Burmistrz Rumi wyrazi³a
zadowolenie z zawartego porozumienia, przypominaj¹c, ¿e
czêœæ wspólnego programu jest
ju¿ realizowana.
Tekst i zdjêcie:
Anna Kuczmarska

KONCERTY
Wœród imprez muzycznych,
zaplanowanych w czerwcu w
Rumi znajdzie siê coœ dla mi³oœników muzyki powa¿nej i
rockowej.
Koncert „Na Fletni Pana”
w wykonaniu Wojciecha Okurowskiego us³yszymy w niedzielê 17 czerwca po mszach
œw. o godz. 8, 9.30. 11, 12.30 w
koœciele œw. Józefa i œw. Judy
Tadeusza. Wczeœniej, bo 10
czerwca o godz. 19.30 na stadionie MOSiR zagraj¹ zespo³y IRA oraz H Dwa O.

Ad.I.
1. Zaktualizowanie strategii rozwoju miasta w stosunku do potrzeb. Założenia do zaktualizowania strategii rozwoju miasta zostaną opracowane przez radnych z pomocą pracowników Urzędu Miasta.
2. Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta będzie powstawać przy współpracy radnych
i burmistrza, tak aby nowo uchwalane plany i zmiany do nich
były zgodne ze studium.
3. W latach 2007-2008 zostaną wszczęte procedury dotyczące
planów zagospodarowania miasta dla terenów, na których brakuje takich planów. Tereny, dla których istnieją już powyższe
plany ulegną zinwentaryzowaniu przez obie strony i w razie
zaistniałych potrzeb mogą one ulec aktualizacji. Każdorazowo
po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską o przystąpieniu do
tworzenia i zmiany planu, po wyłonieniu firmy opracowującej
plany odbędzie się dyskusja obu stron z wykonawcą z podaniem założeń do nowo opracowywanego planu.
Ad.II.
1. Na sesji Rady Miejskiej została przyjęta uchwała o przystąpieniu do opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego śródmieścia. Rada Miejska po zakończeniu sesji naukowej (dotyczącej zagospodarowania przestrzennego), wspólnie
z planistami przyjmie założenia do w/w planu. Burmistrz po
wyłonieniu wykonawcy planu wspólnie z Radą ustali założenia
do planu.
2. U zbiegu ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej powstanie forum miejskie wraz z ratuszem. Należy też przewidzieć bibliotekę, salę widowiskowo-konferencyjną, na ile pozwolą warunki
techniczne. Wzdłuż ulicy Dąbrowskiego, na odcinku do kościoła NMP Wspomożenia Wiernych do ulicy Starowiejskiej realizowany będzie program budowy traktu o zabudowie wielkomiejskiej z ograniczonym ruchem kołowym, poprzez umieszczenie w planie zagospodarowania przestrzennego takiego zapisu.
3. Od nie istniejącej już siedziby garbarni wzdłuż Zagórzanki,
powstanie ciąg spacerowy, a część terenu zostanie przeznaczona na cele rekreacyjne. W związku z tym należy wybudować
oddzielne przejście podziemne pod Drogą Krajową nr 6 oraz
torami kolejowymi, przez inwestorów zewnętrznych.
4. Obecny teren wokół Urzędu Miasta zostanie sprzedany po
uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego, w którym zmieni się funkcję tego terenu. Uzyskane pieniądze będą
przeznaczone na budowę nowoczesnego forum miejskiego z
nowym ratuszem. Obie strony dołożą starań, aby budowę forum miejskiego wraz z ratuszem rozpocząć w jak najszybszym
czasie.
Ad.III.
1. Drogi wojewódzkie. Obie strony dołożą wszelkich starań, aby
dokończyć remont drogi wojewódzkiej celem jak najmniejszego współfinansowania inwestycji przez gminę.
2. Drogi powiatowe. Priorytetem jest budowa dróg alternatywnych „Rumia-Reda”, tj. ulicy Kosynierów oraz Towarowej i Cegielnianej, a także remonty istniejących dróg, np. Sabata i Dąbrowskiego.
3. Drogi gminne. W 2007 roku przygotowana zostanie dokumentacje na budowę dróg gminnych wymienionych na rok
2007, a także wszystkich takich, które od względem technicznym będą możliwe do wykonania w tym roku. Ewentualnie
tam gdzie wystąpią trudności wykona się je w roku następnym.
Radni klubów PO i PiS wspólnie z Burmistrzem postarają się
zwiększyć środki finansowe na budowę dróg gminnych w 2007
roku, tak aby możliwe było rozpoczęcie inwestycji drogowych
wskazanych przez Burmistrza.
Dokończenie na str. 3
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Dokończenie ze str. 2
Obie strony dążyć będą do
tego, aby w 2007 i 2008
roku opracować dokumentacje dla budowy prawie
wszystkich ulic w mieście.
Obie strony dołożą wszelkich
starań, aby na budowę dróg
gminnych przeznaczyć maksymalną ilość środków w
ciągu kadencji, tak aby na terenie Rumi w większości
drogi wybudować. Obie
strony wyrażają gotowość
pozyskania środków finansowych w postaci kredytów,
pożyczek, obligacji (np. inwestycyjnych) oraz z dotacji.
4. Budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej będzie szczególnym punktem zabiegów
obu stron. Burmistrz wspólnie z Radą Miejską przeznaczą pieniądze na wstępne przygotowanie dokumentacji tej inwestycji. Obie
strony zobowiązują się do
lobbingu tej inwestycji na
forum lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Myślę, że mamy szansę!
Z Andrzejem Czaplickim, zastêpc¹ burmistrza Rumi ds. inwestycyjnych rozmawia Jan Zagórski.

- Panie burmistrzu, pozwoli Pan, ¿e Gazeta z³o¿y Panu
gratulacje z powodu nominacji na stanowisko burmistrza
naszego miasta oraz za odwagê podjêcia siê tak wa¿nej
misji. Czy wie Pan, jakie nadzieje pok³adaj¹ w Panu rumianie i jak trudnego dzie³a siê Pan podj¹³?
- Jeœli myœlimy o tym samym, to z ca³¹ pewnoœci¹ wiem i
wiem te¿, jak trudne przede mn¹ zadanie. Zreszt¹ nie tylko
przede mn¹, ale i przed Pani¹ Burmistrz i ca³¹ Rad¹. Trochê
os³upia³em, gdy otrzyma³em tê propozycjê od klubu radnych POPiS i po zapoznaniu siê z oczekiwaniami uzna³em to za zaszczyt
i ciekawe wyzwanie. I oto jestem z-c¹ burmistrza ds. inwestycji.
- No w³aœnie, do spraw inwestycji. To zapewne wie Pan,
¿e mieszkañcy oczekuj¹ od w³adz ogromnego przyspieszenia w przeobra¿aniu Rumi w nowoczesne miasto. Proszê
powiedzieæ Czytelnikom, czym Pan siê zajmowa³?
- Ostatnio pracowa³em w Zarz¹dzie Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych Województwa Pomorskiego. Zajmowa³em siê przetargami. By³em te¿ radnym Gdyni i wójtem Kosakowa. A wiêc po
s¹siedzku znamy siê dobrze, a oczekiwania i program budowy
Rumi jest programem ambitnym i ciekawym. Myœlê, ¿e mamy
szanse to osi¹gn¹æ. Trzeba siê tylko zabraæ zdecydowanie do
pracy. Sadzê, ¿e przez cztery lata mo¿na osi¹gn¹æ zasadnicze
przymioty nowoczesnego miasta. Na pewno mo¿na zapanowaæ
nad chaosem przestrzennym m.in. poprzez opracowanie logicznych planów miejscowych. Z pewnoœci¹ mo¿na rozpocz¹æ, a nawet skoñczyæ budowê ratusza i forum miejskiego, a tak¿e mo¿na
utwardziæ wiêkszoœæ ulic gruntowych.

Rumskie inwestycje

Ad.IV.
1. Podejmowane będą kroki
w celu odbudowy starego
kościoła i starania o pozyskanie środków zewnętrznych
na ten cel. Obie strony zobowiązują się do przeznaczenia pieniędzy na wykonanie
dokumentacji odbudowy
kościoła.
2. Obie strony podejmą
wszelkie starania w celu uratowania ostatnich istniejących w mieście zabytków.
W tym celu w planie zagospodarowania centrum zostanie umieszczony zapis o
odtworzeniu Zajazdu Sobieskiego.
3. Przy realizacji ciągu pieszego wzdłuż Zagórzanki
należy zachować relikty
urządzeń hydrotechnicznych wraz z rekonstrukcją
budynków, tam gdzie jest
to możliwe, z przeznaczeniem na siedziby dla organizacji pozarządowych.
4. Na forum miejskim winien stanąć pomnik Świętopełka Wielkiego, faktycznego patrona Rumi.
Ad.V.
1. Inwestycje w oświacie.
Przy wszystkich szkołach
powinny powstać sale gimnastyczne.
2. Należy dążyć do sprywatyzowania przedszkoli.
3. Poczynić starania o podniesienie poziomu zagospodarowania Rumi w tereny
zieleni.

AKTUALNOŚCI

- Pozwoli Pan, ¿e zatrzymam siê na chwilê przy architekturze i urbanistyce. Rumianie ostatnio s¹ zaniepokojeni, a nawet oburzeni, nie tyle brakiem postêpu, a wrêcz
pog³êbieniem siê chaosu przestrzennego, jak choæby bloki
na Markówcowej. Jakby Pan to skomentowa³?
- To rzeczywiœcie szokuj¹ca dysharmonia. Nie wiem, jak mog³o
do tego dojœæ. To tak, jakby ktoœ na Kamiennej Górze w Gdyni
postawi³ wie¿owce mieszkalne. Przestrzeñ na pewno trzeba chroniæ zw³aszcza jej najpiêkniejsze fragmenty A tak¹ pere³k¹ dla
Rumi jest Markówcowa. Teraz mogê jedynie sprawdziæ jak do
tego dosz³o i zapewniam, ¿e od dzisiaj ¿adna nonsensowna decyzja o warunkach zabudowy nie zostanie wydana.
- Panie burmistrzu, dla nikogo nie jest tajemnic¹, ¿e
Pañska nominacja przez burmistrz El¿biete Rogalê-Koñczak ze wskazania klubu PO-PiS koñczy wielomiesiêczny
spór, ¿eby nie powiedzieæ wojnê. Jak pan s¹dzi, czy mieszkañcy Rumi mog¹ ju¿ liczyæ na mozolne budowanie Rumi
w atmosferze wspó³pracy, która zosta³a w³aœnie zadeklarowana w stosownym dokumencie w publicznym oœwiadczeniu (piszemy o tym na str. 2)?
- Jestem dobrej myœli. Sadzê, ¿e nie tylko radni PO i PiS, ale
i Pani Burmistrz i ca³ej Radzie zale¿y na zbudowaniu nowoczesnego miasta. Wyczuwa siê jakby powszechna zgodê co do g³ównych celów Rumi na najbli¿sze lata, a tak¿e ogromny nacisk
inwestorów. Te dwa elementy przy umiejêtnym zarz¹dzaniu winny
zapewniæ sukces, który uczyni Rumiê atrakcyjnym miastem.
- No dobrze, Panie burmistrzu, a czy znajdziemy pieni¹dze na tak ambitny program?
- Oceniam, ¿e Rumia ma ogromny potencja³ i trzeba nim
tylko umiejêtnie gospodarowaæ. Nawet burmistrz Londynu czy
Pary¿a nie powie, ¿e ma doœæ pieniêdzy. Trzeba racjonalnie gospodarowaæ œrodkami, wiêcej inwestowaæ, mniej zjadaæ, ale to
jedna strona. W najbli¿szych latach bud¿et Rumi bêdzie mia³
dobre dochody. Do tego dochodzi ogromny boom gospodarczy,
zwi¹zany ze œrodkami Unii Europejskiej, po które te¿ powinniœmy siêgn¹æ. Poza tym trzeba korzystaæ z nowoczesnych form
monta¿u finansowego, w tym z partnerstwa publiczno-prywatnego. Tak wiêc jeszcze raz upieram siê przy tezie, ¿e umiejêtne
gospodarowanie œrodkami musi przynieœæ sukces.

Budowy dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie
miasta s¹ jednym z wa¿nych zadañ w przyjêtym programie. Na
zdjêciach dobiegaj¹ca koñca modernizacja ul. Ceynowy, remontowana w³aœnie ul. I Dywizji WP oraz dalszy odcinek ul. Kosynierów, którego budowa wkrótce siê rozpocznie.

- Proszê jeszcze na koniec powiedzieæ coœ o sobie.
- Urodzi³em siê w Gdyni. Mam 38 lat, ¿ona Gabriela z zawodu jest pedagogiem, mamy piêcioletniego Micha³a. Obecnie mieszkamy na Witominie. Uwielbiam rodzinne wyprawy na rowerach, pasjonujê siê histori¹ cywilizacji.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Naukowcy dyskutowali o Rumi w Dworku pod Lipami

Nowoczesne miasto z historią i tradycjami
Seminarium naukowe stanowi³o kontynuacjê publicznej
dyskusji, rozpoczêtej na kwietniowej Sesji Obywatelskiej.
Zarówno sesja, jak i niedawne
seminarium zosta³o zorganizowane z inicjatywy radnych koalicyjnych klubów PO i PiS.
Spotkanie w Dworku otworzy³
i prowadzi³ przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Rumi, Witold Reclaf, a wœród uczestników by³a m.in. burmistrz
El¿bieta Rogala-Koñczak.
Jako pierwszy g³os zabra³
prof. Jan Drwal z Instytutu
Geografii Uniwersytetu Gdañskiego, prezes Gdañskiego Towarzystwa Naukowego, a jednoczeœnie mieszkaniec Rumi.
Miêdzy dolin¹
a wysoczyzn¹
Profesor mówi³ o œrodowisku geograficznym naszego
miasta
- Dogodne po³o¿enie tego
terenu na granicy doliny Redy
i Chylonki oraz wysoczyzny
morenowej, a tak¿e niewielka
odleg³oœæ od morza mia³o z
pewnoœci¹ wp³yw na rozwój
osadnictwa - mówi³ prof. Jan
Drwal. - Oœrodek osadniczy powsta³ na skrzy¿owaniu dwóch
osi: pradoliny kaszubskiej oraz
Zagórskiej Strugi.
Drugim wa¿nym warunkiem szybkiego zaludniania i
zabudowy terenów, na których
powsta³a Rumia, jest po³o¿enie administracyjne. Kilka wsi,
po³¹czonych z czasem w jeden
oœrodek, s¹siadowa³o z dynamicznie rozwijaj¹cymi siê du¿ymi miastami. Mimo, ¿e na
rozwój Rumi bezpoœredni
wp³yw mia³a szybka rozbudowa Gdyni, miasto chce dzisiaj
postawiæ na w³asn¹ to¿samoœæ.
Z bogatych tradycji kaszubskich i ambicji mieszkañców
wynika fakt, ¿e m³ode miasto
chce zachowaæ odrêbnoœæ.
- Tylko czy aglomeracja
nam na to pozwoli? - zastanawia³ siê podczas seminarium
prof. Jan Drwal. - Czy w naszym interesie jest izolacja czy
wrêcz przeciwnie? Nale¿¹c do
województwa pomorskiego i
powiatu wejherowskiego, miasto musi realizowaæ szerzej
pojête interesy regionalne.
Profesor omawia³ uwarunkowania geologiczne, hydrologiczne, a tak¿e ukszta³towanie
terenu. Mówi³ m.in. o atucie
miasta, jakim jest doskona³a
woda.
Planty nad rzek¹
Sporo uwagi prof. Jan
Drwal poœwiêci³ Zagórzance.
- Rzeka by³a walorem tego
terenu od pocz¹tku osadnictwa
- stwierdzi³. - Pierwsze osady
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Rumia ma szansê staæ siê nowoczesnym miastem z w³asn¹ to¿samoœci¹. Jak stworzyæ ciekawy, niepowtarzalny wizerunek miasta, który
bêdzie je wyró¿nia³ w aglomeracji gdañskiej? Jakie elementy trzeba
wzi¹æ pod uwagê, projektuj¹c i realizuj¹c miejskie forum? Jedno jest
pewne, buduj¹c now¹ Rumiê z wyraŸnym centrum i terenami rekreacyjnymi, nie wolno zapomnieæ o jej po³o¿eniu i walorach krajobrazowych, o historii, kulturze, a tak¿e o mocnych kaszubskich korzeniach.
Wskazywali na to naukowcy, którzy 15 maja w Dworku pod Lipami
uczestniczyli w seminarium pt. „Rumia – miasto nowoczesne?”, poœwieconym kszta³towaniu przestrzeni architektonicznej miasta w kontekœcie zachodz¹cych procesów spo³eczno-gospodarczych.

Prelekcji naukowców na temat Rumi s³uchali radni oraz przedstawiciele ró¿nych œrodowisk w mieœcie.

usytuowane by³y nad rzek¹,
dok³adnie w rejonie dzisiejszego stadionu, a póŸniej na terenie obecnej dzielnicy Stara
Rumia. W XII i XIII zaczêto
wykorzystywaæ rzekê do celów
przemys³owych, a wzd³u¿ Zagórskiej Strugi powstawa³y
m³yny i inne obiekty produkcyjne. Niestety, w XIX wieku
mieszkañcy odwrócili siê od
rzeki i do dziœ nie korzystaj¹ z
jej walorów. Tymczasem moglibyœmy wykorzystaæ przep³ywaj¹c¹ przez miasto rzekê tak,
jak to siê robi w wiêkszoœci
miast na œwiecie. Niemal
wszêdzie nad brzegami rzek
ci¹gn¹ siê planty, czyli tereny
rekreacyjno-spacerowe. Trzeba
o tym pamiêtaæ, planuj¹c now¹
zabudowê miasta.
O przeznaczeniu terenów
wzd³u¿ Zagórzanki na ci¹g spacerowo-rekreacyjny mówili ju¿
niejednokrotnie rumianie,
m.in. podczas wspomnianej
Sesji Obywatelskiej. Wnioski
z tamtej dyskusji przedstawi³
i omówi³ na seminarium naukowym architekt Wies³aw
Zymni.
Stra¿acy w m³ynie
Ruiny koœcio³a przy ul.
Koœcielnej s¹ jedynym obiektem w Rumi, wpisanym do

rejestru zabytków, ale w mieœcie nie brakuje wiekowych i
interesuj¹cych budynków, zas³uguj¹cych na miano zabytków. Mówi³a o tym podczas seminarium arch. Krystyna
¯u³awska-Kantorowska, reprezentuj¹ca Wojewódzki
Urz¹d Ochrony Zabytków w
Gdañsku. Tematem jej prelekcji by³o zachowanie dziedzictwa
kulturowego Rumi w warunkach przyspieszonych procesów
urbanizacyjnych.
Historyczn¹ wartoœæ posiada kilka domów mieszkalnych
przy ul. Koœcielnej, (niektóre
wraz z zabudowaniami gospodarskimi), a tak¿e budynek
Szko³y Podstawowej nr 1. Konserwatorskim rarytasem Krystyna ¯u³awska-Kantorowska
nazwa³a Plac Kaszubski, o
który powinno siê szczególnie
zadbaæ. Zw³aszcza domy z numerami 9, 11 i 2 (dawniej m.in.
gospoda i dom m³ynarza) warto
by³oby przywróciæ do pierwotnego stanu. Podczas rozbudowy i remontów zosta³y pozbawione oryginalnych gzymsów i
innych elementów.
- Najsmutniejszym przyk³adem zatracenia wartoœci
historycznej i oryginalnego
wygl¹du obiektu jest przebudowa dawnego m³yna na sie-

dzibê stra¿y po¿arnej - powiedzia³a przedstawicielka wojewódzkiego konserwatora zabytków. - Przez dobudowanie
gara¿y dla wozów stra¿ackich,
dawny m³yn zmieni³ swój charakter.
Unikatowa Szmelta
Zdaniem Krystyny ¯u³awskiej-Kantorowskiej, najlepiej
utrzymanym zrekonstruowanym zabytkiem jest Dworek
pod Lipami przy ul. Mickiewicza, w którym mieœci siê dom
kultury. Dodatkowym atutem
jest jego otoczenie, czyli dobrze
utrzymany park i staw. Niestety, inny los spotka³ unikatowy pokrzy¿acki zespó³ dawnych m³ynów i obiektów przemys³owych na Szmelcie. Zrujnowane albo przebudowane i
nadmiernie upiêkszane budynki trudno dziœ rozpoznaæ. Jednoczeœnie budownictwo jednorodzinne w tej piêknej dzielnicy rzadko nawi¹zuje do tradycyjnej pomorskiej zabudowy.
Zbyt ma³o jest regionalnych
form architektonicznych, nad
czym ubolewa³a w swoim wyst¹pieniu Krystyna ¯u³awskaKantorowska.
- Ca³a dolina Szmelty jest
niezaprzeczaln¹ wartoœci¹,
przede wszystkim jako teren

spacerowy, ale m.in. dlatego
kwestie zabudowy, zw³aszcza
deweloperskiej, powinny byæ
tam troskliwie dopilnowane powiedzia³a pani architekt.
Kontrowersyjny niebieski
dach
Prelegentka podkreœli³a, ¿e
wiele budynków mo¿na jeszcze uratowaæ, jeœli nie zabraknie zainteresowania i dobrej
woli ze strony w³adz miasta
oraz mieszkañców.
- Na wpisanie do rejestru
zabytków zas³uguje m.in. koœció³ przy ul. Koœcielnej, dawna karczma z koñca XIX wieku przy tej samej ulicy, a nawet charakterystyczny budynek z wie¿yczkami przy ul.
Towarowej, widoczny z g³ównej
trasy przelotowej stwierdzi³a
Krystyna ¯u³awska-Kantorowska. - Ten dom jest utrzymany
nienagannie. Jego oryginalnego wygl¹du nie zepsu³y remonty czy wymiana okien, tak jak
siê to sta³o w wypadku s¹siedniego budynku przy ul. Towarowej, z czerwonej ceg³y, w którym kiedyœ funkcjonowa³a kolejowa przychodnia.
Krytycznie Krystyna
¯u³awska-Kantorowska odnios³a siê do niebieskiego dachu
na budynku banku PKO BP
przy ul. Sobieskiego, zw³aszcza,
¿e s¹siaduje on z odnowionym
Bia³ym Dworkiem.
- Dla dachów zawsze zarezerwowane by³y odcienie czerwieni i kolory ziemi, a niebieskie pokrycie budzi co najmniej
kontrowersje - mówi³a pani
architekt. - Mam te¿ pewne
zastrze¿enia do w³aœciciela
s¹siedniego hotelu, pochodz¹cego z pocz¹tku XX w. Chwa³a
mu za to, ¿e Bia³y Dworek jest
dobrze utrzymany, ale nie tylko mnie zdecydowanie dra¿ni¹
du¿e reklamy, które zas³aniaj¹
to, co jest warte zobaczenia.
Moim zdaniem montowanie
tego rodzaju reklam na budynkach powinno byæ kontrolowane przez miasto.
Trudno konkurowaæ z
Trójmiastem
O miejscu i roli Rumi w
aglomeracji Gdañskiej mówi³
dr in¿. arch. Piotr Lorens z
Politechniki Gdañskiej, prezes
gdañskiego oddzia³u Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Podkreœli³ on, ¿e sytuacja miasta zmienia siê dynamicznie
dziêki gwa³townej urbanizacji
strefy podmiejskiej ca³ej aglomeracji. Dotyczy to równie¿
gmin, przyleg³ych do Trójmiasta od strony po³udniowej i
wschodniej, gdzie rozwija siê
intensywnie budownictwo.
Dokoñczenie na str. 5
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Naukowcy dyskutowali o Rumi w Dworku pod Lipami

Nowoczesne miasto z historią i tradycjami
Dokoñczenie ze str. 4
Dr Lorens opowiada³ o
walorach Rumi - jej atrakcyjnym po³o¿eniu, s¹siedztwie
terenów rekreacyjnych, ciekawym œrodowisku przyrodniczym i… niewykorzystanym
potencjale turystycznym. Có¿,
miasto nie mo¿e konkurowaæ
z Trójmiastem i jego licznymi
atrakcjami ani nawet z Wejherowem, które ma wiêcej historycznych obiektów, na czele
z Kalwari¹.
Rumia, zdaniem dr. Piotra
Lorensa, powinna znaleŸæ
jak¹œ niszê, dziêki której stanie siê atrakcyjna. Mo¿e to byæ
forma aktywnoœci, zwi¹zana z
kaszubskimi korzeniami i regionalizmem.
- Wobec Trójmiasta Rumia
bêdzie pe³niæ rolê miasta satelitarnego, o nie w pe³ni wykszta³conym programie miejskim - twierdzi gdañski architekt. - Œródmieœcie Rumi nie
ma potencja³u, jest jak armata bez pocisku, poniewa¿ w³aœciwe centrum znajduje siê w
Gdyni, i dalej w Gdañsku, tam
gdzie s¹ miejsca pracy, gdzie
jeŸdzi siê po zakupy. Rumia
powinna rozwijaæ ofertê mieszkaniow¹ i us³ugow¹ na potrzeby s¹siednich miast. Jednoczeœnie ma szansê odegraæ znacz¹c¹ rolê w swoim subregionie, zw³aszcza wobec innych
miast Ma³ego Trójmiasta.

nie ró¿ni siê wiele od Trójmiasta. Posiada podobn¹ du¿¹
gêstoœæ zaludnienia, ale wy¿szy przyrost naturalny. Odsetek mieszkañców urodzonych
w Rumi jest stosunkowo ma³y,
co oznacza, ¿e ludzie nie do
koñca siê w Rumi zakorzenili.
Pod wzglêdem liczby mieszkañców z wy¿szym wykszta³ceniem, plasujemy siê zaraz
po Gdyni i Gdañsku. Nieco
wiêcej ni¿ w Trójmieœcie jest
w Rumi bezrobotnych, ale podobna jest liczba osób, prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹.
Tematem ciekawej prelekcji dr in¿. arch. Gabrieli Rembarz z Politechniki Gdañskiej
by³a rewitalizacja osiedli
mieszkaniowych. Na ca³ym
œwiecie istnieje problem tzw.
blokowisk, które niszczej¹ i
staj¹ siê miejscem, w którym
nikt nie chce mieszkaæ. W³adze wielu miast radz¹ sobie z
tym problemem, podnosz¹c
presti¿ osiedli i poprawiaj¹c
ich wygl¹d. I tak, mo¿na miedzy szarymi blokami urz¹dziæ
piêkne zieleñce, przeobraziæ
brzydkie zaniedbane place w
atrakcyjne tereny rekreacyjne,
uaktywniæ mieszkañców, postawiæ w centrum osiedla nowoczesny obiekt, przeznaczaj¹c
go na dom kultury. Wprawdzie
w Rumi na razie nie ma takiego problemu, ale planuj¹c
kierunki zmian urbanistycznych trzeba o nim pamiêtaæ.

Krzysztof Koz³owski, autor
wstêpnej wizji centrum Rumi
(przedstawiliœmy j¹ w poprzednim wydaniu Gazety
Rumskiej). Jego projekt dotyczy te¿ zabudowy terenu miêdzy ul. Sobieskiego a torami
kolejowymi, gdzie jeden z inwestorów chce wybudowaæ kompleks mieszkaniowo-us³ugowy.
- W Polsce i na œwiecie nie
brakuje miast, w których nie
wykszta³ci³o siê centrum - powiedzia³ dr Krzysztof Koz³owski. - Rumia, która nale¿y do
tej grupy, jest miastem m³odym i szybko rozwijaj¹cym siê,
natomiast wykszta³cenie centrum jest procesem ci¹g³ym,
¿mudnym i d³ugotrwa³ym. Potrzebna jest do tego wola
mieszkañców, mocny, wyrazisty pomys³ oraz przes³anki
ekonomiczne, a wszystko to
poprzedzone analiz¹ uwarunkowañ historycznych, geograficznych i kulturowych.
Rumia jest prê¿nym, rozwijaj¹cym siê miastem, w którym brak centrum jest dotkliwie odczuwalne. Wiêkszoœæ
mieszkañców na miejsce nowego centrum wskazuje skrzy¿owanie ulic D¹browskiego i Starowiejskiej, ale w tej sprawie
nie wolno jeszcze niczego przes¹dzaæ.
Tekst i zdjêcia:
Anna Kuczmarska

Przybywa mieszkañców
Dr Piotr Lorens scharakteryzowa³ nasze miasto pod
wzglêdem gospodarczo-spo³ecznym, zaznaczaj¹c, ¿e Rumia

Dotkliwy brak centrum
O problemach, zwi¹zanych
z wykszta³ceniem centrum nowych miast mówi³ dr in¿. arch.

O to, czy widz¹ szansê
na zbudowanie nowoczesnego centrum Rumi, zapytaliœmy by³ych i obecnych samorz¹dowców, zaanga¿owanych w projekt.
Oto, co nam powiedzieli:

Elżbieta Rogala-Kończak
burmistrz Rumi
- Oczywiście, że widzę szansę na budowę centrum i uporządkowanie Śródmieścia, ale
dyskusja podczas seminarium
pokazała, że jest wiele pytań i
zagadnień do przemyślenia.
Choćby takie, czy budując kompleks mieszkalno-usługowy przy
ul. Sobieskiego nie zakłócimy
koncepcji utworzenia centrum u
zbiegu ul. Starowiejskiej i Dąbrowskiego? Trzeba przeanalizować wskazówki specjalistów,
aby budować miasto szybko, ale
dobrze. Błędem byłoby w tej
sprawie dać się pospieszać.

Kazimierz Klawiter
b. wicemarszałek woj. pom.
- Mam dziwne przeczucie, że
tym razem się uda. Rumia przez
dziesiątki lat nie wykorzystywała
swojej szansy, ale tym razem świadomość mieszkańców jest na tyle
duża, że ostatnie pięć minut na
pewno dobrze wykorzystamy.
Ważne jest to, żeby miasto uzyskało bardzo wyrazistą tożsamość
w obliczu spodziewanej, dość silnej unifikacji w ramach aglomeracji trójmiejskej. Naszą niszą,
naszą szansą jest ekskluzywne miasto sypialnia (miejsce wypoczynku i rozrywki) w ramach aglomeracji.

Ryszard Hinc
działacz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
- Za bardzo pozytywny fakt
uważam zorganizowanie publicznej debaty na temat miasta i jego
przyszłości. Zaproszenie mieszkańców, a potem specjalistów do
dyskusji jest wyrazem determinacji organizatorów dot. zmiany wizerunku miasta. O dziedzictwie
kulturowym rozmawia się do
dawna. Teraz nadszedł czas
działania. Wierzę, że będziemy
nie tylko budować nowe miasto, ale też chronić obiekty historyczne i odtwarzać te, które
zniknęły.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Witold Reclaf oraz prelegenci:
Krystyna ¯u³awska-Kantorowska i prof. Jan Drwal.

Dr Piotr Lorens mówi³ o roli Rumi w aglomeracji gdañskiej

Dariusz Kuczmarski
członek Zarządu Powiatu
- Pojawiła się realna szansa
zmiany wizerunku miasta, które
wielu ciągle postrzega jako jedno z osiedli mieszkaniowych na
przedmieściach Gdyni. Przy takiej
determinacji radnych można będzie wykorzystać boom inwestycyjny i możliwości, jakie dają fundusze z Unii Europejskiej. Ponieważ coraz wyraźniejsza staje się
koncepcja przebudowy śródmieścia wierzę, że Rumia wreszcie będzie miała piękne centrum, forum
wyróżniające ją od okolicznych
miast. Myślę, że będzie to miejsce integracji mieszkańców.

Grzegorz Szalewski
były starosta wejherowski
- Tylko dlatego, że jest szansa na zmiany, zaangażowałem
się w ten projekt i popieram koncepcję budowy centrum miasta.
Już budżet na 2007 r. daje podstawy, by uwierzyć, że wprowadzenie pomysłu w może stać się
realne. Jako mieszkaniec domagam się realizacji tego projektu
w jak najszybszym czasie, tym
bardziej, że są na to pieniądze.
Przedstawiona przez doktora
Kozłowskiego wizja przemawia
do mnie. Życzę władzom miasta, aby nie utknęły w procedurach konkursów i przetargów.
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WEJHEROWO
- nasza szkoła
NASZE
MIASTO

RUMSKI
NIEZBĘDNIK
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 058 677-61-02
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 058-679-69-67
czynne w godz. 18-7.30
w soboty, niedziele i święta
przez całą dobę
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 058 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Plac Kaszubski 1
tel. 058 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-94-73
Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 058 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 058 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
ul. Dąbrowskiego 58
tel. 058 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 058 621-86-11
lub 0801 174-194
Urząd Miasta w Rumi
ul. Sobieskiego 7
tel. 058 679-65-00
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-05-56,
058 671-08-36
Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo, ul. I Brygady
Pancernej WP 32
tel. 058 677-63-00,
058 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 058 572-94-01
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
Wejherowo, ul. Strzelecka 9
058 672-40-63
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
058 672-44-56
Szpital Specjalistyczny
Wejherowo, ul. Jagalskiego
058 572-70-00, 572-73-00
Przychodnie
NZOZ nr 1 ul. Derdowskiego 24, 058 671-15-11
NZOZ nr 3 ul. Katowicka 16
058 671-26-66
PMR Panaceum ul. Katowicka 16, 058 671-72-10
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Czego oczekują mieszkańcy Rumi

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
· UPORZ¥DKOWAÆ
MIASTO - nale¿y uporz¹dkowaæ ca³¹ przestrzeñ miejsk¹,
bo z ró¿nych powodów jest ona
chaotyczna (Florian Mosa);
· WYJ¥TKOWA SZMELTA - rejon Szmelty i Góry Markowcowej nale¿y uznaæ za obszar o wyj¹tkowych walorach
topograficzno-krajobrazowych,
co powinno poci¹gn¹æ za sob¹
szczególn¹ dba³oœæ przy zagospodarowaniu tego terenu (Jaros³aw Muszyñski);
· JEDNORODNA ARCHITEKTURA - trzeba staraæ siê utrzymaæ jednorodnoœæ
architektoniczn¹ poszczególnych dzielnic miasta (Jaros³aw
Muszyñski);
· FORUM U ZBIEGU
ULIC D¥BROWSKIEGO I
STAROWIEJSKIEJ - jest to
centrum miasta zarówno w
wyznaczniku geograficznym,
jak i tradycyjnym. Dlatego w³aœnie tam powinno powstaæ forum z ratuszem i innymi placówkami, zw³aszcza kulturalnymi (Florian Mosa);
· PRZEJAZD PRZEZ
TORY - trzeba wybudowaæ
przejazd przez tory kolejowe,
³¹cz¹cy ul. Gdañsk¹ z drog¹
krajow¹ nr 6, wystêpuj¹c o
œrodki unijne na realizacjê tej
inwestycji. Wybudowanie wiaduktu lub tunelu roz³aduje
ruch m.in. na ul. D¹browskiego i Dêbogórskiej (Janusz Wolañski);
· ZAGOSPODAROWAÆ
BRZEGI ZAGÓRZANKI nale¿y stworzyæ wzd³u¿ Zagórskiej Strugi ci¹g spacerowo-rekreacyjny, dostêpny dla wszystkich mieszkañców, oczywiœcie
dla ruchu pieszego lub rowerowego (Dariusz Kuczmarski);
· PRZEDE WSZYSTKIM
DOMY JEDNORODZINNE
- trzeba utrzymaæ tendencjê i
dominacjê zabudowy jednorodzinnej w mieœcie, poniewa¿
jest to najbardziej charakterystyczna zabudowa dla Rumi
(Kazimierz Klawiter, Seweryn
Czoska);
· MIASTO PRZYJAZNE
MIESZKAÑCOM - trzeba
stworzyæ mo¿liwoœci ciekawego spêdzania wolnego czasu,
m.in. nadaæ terenom wzd³u¿
Zagórskiej Strugi funkcje rekreacyjne i sportowe, budowaæ
place zabaw i ma³¹ gastronomiê. Zagórska Struga stanowi
oœ kompozycyjn¹ dla miasta,
spajaj¹c¹ miasto w jedn¹ ca³oœæ. Wzd³u¿ rzeki powinna ci¹gn¹æ siê trasa rowerowo-piesza,
której pocz¹tek by³by w Parku
Krajobrazowym, a koniec w Rezerwacie Ptaków Beka (Magdalena Bronk, Ma³gorzata
Drozdowska);

Bardzo ciekawe by³y propozycje zmian w mieœcie, przedstawione przez uczestników Sesji Obywatelskiej pt. „Nowoczesna Rumia – jak j¹ widzimy”. O sesji, zorganizowanej w kwietniu przez radnych miejskich z klubów PO i PiS, pisaliœmy szeroko w poprzednim wydaniu „Gazety Rumskiej”. Przypomnijmy, ¿e podczas kilkugodzinnych obrad zaprezentowano wizjê rozwoju Rumi, a zw³aszcza centrum miasta. Poza tym podczas dyskusji w zespo³ach tematycznych wypracowano wnioski
w poszczególnych dziedzinach. Wiêkszoœæ wniosków, z³o¿onych na piœmie przez
uczestników dyskusji, opublikowaliœmy na pocz¹tku maja. Poni¿ej przedstawiamy
efekt pracy zespo³u ds. zagospodarowania przestrzennego, pracuj¹cego pod kierunkiem radnego Floriana Mosy.

Tory kolejowe dziel¹ Rumie na dwie czêœci i utrudniaj¹ komunikacjê. Dlatego potrzebny jest
przejazd przez tory, najlepiej na wysokoœci ul. Gdañskiej w Janowie.

· CHAOS ARCHITEKTONICZNY - trzeba zweryfikowaæ decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o pozwoleniu na budowê na dzia³kach
przy ul. Skarpowej. Chodzi o
budownictwo wielorodzinne,
deweloperskie, nawet do 3 kondygnacji, powoduj¹ce zniszczenie Góry Markowca (m.in. planowana wycinka drzew) i chaos architektoniczny (Andrzej
Stankiewicz);
REKLAMA

· W£ASNY STYL I KLIMAT - poprzez odpowiedni¹
zabudowê i architekturê trzeba zadbaæ o to, aby Rumia
mia³a w³asny styl (Seweryn
Czoska);
· SZTUCZNY PODZIA£
NA DWIE CZÊŒCI - trzeba
zlikwidowaæ podzia³ miasta na
czêœci, rozdzielone przez tory
kolejowe. Pomo¿e w tym budowa przejazdu i przejœæ przez
tory (Seweryn Czoska).

Czytelników, którzy są zainteresowani wizją przyszłej
Rumi, a nie mieli okazji przeczytać materiałów na ten temat w przednim wydaniu
„Gazety Rumskiej”, zapraszamy do redakcji. W naszej
siedzibie przy ul. Piłsudskiego 52/5 (III piętro) można
otrzymać majowy numer.
Można się z nim też zapoznać
na stronie internetowej:
www.gazetarumska.pl.
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Obradowali miejscy radni

O jedną komisję więcej
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Rumi zosta³a podzielona na
dwie odrêbne komisje sta³e. Tak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji. W uzasadnieniu uchwa³y przewodnicz¹cy Rady Miejskiej wyjaœnia, ¿e wnioski w tej sprawie zosta³y z³o¿one podczas Sesji Obywatelskiej 14 kwietnia.
Zarówno zdaniem radnych,
jak i mieszkañców, zajmuj¹cych
siê na co dzieñ sprawami kultury lub sportu, po³¹czenie obu
dziedzin w pracach jednej komisji by³o b³êdem. Okaza³o siê,
¿e ma ona zbyt wiele zadañ i
bardzo du¿y zakres dzia³ania.
Dlatego dla dobra sportu i kultury, „rozwiedziono” te dziedziny w strukturach rumskiego
samorz¹du. I tak powsta³y
dwie oddzielne komisje: Komisja Kultury, która zajmie siê
dodatkowo zachowaniem dziedzictwa kulturowego Rumi
oraz zachowaniem i kultywowaniem to¿samoœci regionalnej oraz Komisja Sportu, Rekreacji i Promocji, do której
nale¿y m.in. propagowanie
sportu i rekreacji w mieœcie.
Przewodnicz¹c¹ Komisji
Kultury zosta³a radna PO
Maria Bochniak, a jej zastêpc¹ Zbigniew Rachwald
z Gospodarnoœci. Jan Domañski (PO) pozosta³ przewodnicz¹cym Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Zastêpc¹ przewodnicz¹cego tej komisji jest
Bogdan Formella, równie¿
radny Platformy.
O ile uchwa³y w sprawie
zmian w bud¿ecie miasta, w
sprawie kontynuowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz inne, w
wiêkszoœci formalne decyzje
podejmowano niemal bez dyskusji, o tyle radni o¿ywili siê
w punkcie poœwiêconym zapytaniom i wnioskom. By³o ich
sporo, m.in. radny Jan Domañski w imieniu mieszkañców ul.
Ceynowy zwróci³ uwagê na liczne mankamenty wykonywanej
tam modernizacji. Zobowi¹za³
burmistrz miasta do szczególnego przyjrzenia siê efektom
robót budowlanych zanim nast¹pi odbiór techniczny ulicy.
Rozmawiano te¿ o skandalicznej, bo samowolnej przebudowie odcinka ul. D¹browskiego
(piszemy o tym na str. 16).
Burmistrz Rumi zapewni³a
radnych o interwencji w tej
sprawie i o przywróceniu poprzedniego stanu ulicy.
Po raz kolejny poruszono
temat konfliktu w Miejskim
Oœrodku Pomocy Spo³ecznej i
zarzutów pracowników wobec
kierownika placówki. Kontrola Pañstwowej Inspekcji Pracy nie potwierdzi³a wprawdzie
nieprawid³owoœci, ale sprawa
nie jest zamkniêta. Radni
zajm¹ siê ni¹ na spotkaniach
w komisjach oraz na nastêpnej sesji.
(Ank)

AKTUALNOŚCI

Sąd uchylił uchwałę Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej „Janowo”
Spó³dzielcy wygrali w s¹dzie z zarz¹dem SM
„Janowo”. Kilka dni temu w S¹dzie Rejonowym w Gdañsku zapad³ wyrok, uchylaj¹cy
uchwa³ê Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkaniowej
„Janowo” w Rumi, praktycznie uniemo¿liwiaj¹c¹ tzw. uw³aszczanie siê cz³onków.

Członkowie spółdzielni
walczą o swoje prawa

Sesje Rady Miejskiej w Rumi s¹ bezpoœrednio transmitowane
przez Telewizjê Morsk¹ z Wejherowa.

Nagroda dla
WINDOWS 2000

Podczas sesji Rady Miejskiej wręczono coroczną nagrodę burmistrza Rumi dla wyróżniającego się przedsiębiorstwa. Otrzymała ją firma WINDOWS 2000 r., działająca od 1990 r. Jej siedzibą jest Rumia, ale przedsiębiorstwo ma oddziały w innych
miastach.
Firma WINDOWS 2000 r. Należy do czołowych producentów
stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce północnej. Zatrudnia w
Rumi kilkudziesięciu pracowników, w sumie ok. 200. Produkcja
jest w pełni zmechanizowana. Zakład jest w stanie wyprodukować 6 tysięcy jednostek okiennych miesięcznie, zachowując
wysoką jakość produktu. Stolarka budowlana posiada certyfikaty jakości i atesty. Produkty spełniają wszelkie warunki wymagane przez prawo budowlane w Polsce i na terenie Unii
Europejskiej.
Od 2004 roku firma ma wdrożony System Zarządzania jakością
ISO 90001. Stolarka okienna produkowana jest zarówno na rynek polski, jak i na eksport do Belgii, Holandii, Francji, Danii,
Niemiec, Szwecji.

Ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000
roku pozwoli³a na ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokali spó³dzielczych, pozwoli³a, by cz³onkowie spó³dzielni mogli staæ siê
realnymi w³aœcicielami swego maj¹tku i mogli o nim decydowaæ. Dziêki przejrzystym przepisom, okreœli³a obowi¹zki zarz¹dów Spó³dzielni Mieszkaniowych, zwi¹zane z jej wdro¿eniem.
Niestety, zarz¹dy spó³dzielni wypaczy³y jej sens, zamierzony
przez ustawodawcê, poniewa¿ nie by³a im na rêkê perspektywa
uzyskania wiêkszych uprawnieñ przez cz³onków spó³dzielni.
Cz³onkowie zarz¹dów postanowili ograniczyæ prawa przysz³ych
w³aœcicieli korzystaj¹c z faktu, ¿e w³asnoœæ wyodrêbnionego lokalu jest nierozerwalnie zwi¹zana ze wspó³w³asnoœci¹ nieruchomoœci, do której nale¿y. W³adze spó³dzielni mieszkaniowych zaczê³y tworzyæ nieruchomoœci „ko³chozy” sk³adaj¹ce siê z wielu
du¿ych bloków i z ca³ej zewnêtrznej infrastruktury.
Tak te¿ sta³o siê w SM „Janowo”. Zarz¹d tej spó³dzielni
zobligowany ustaw¹ do okreœlenia przedmiotu odrêbnej w³asnoœci lokali mieszkalnych utworzy³ z oko³o 70 proc. wszystkich
zasobów spó³dzielni, nieruchomoœæ z³o¿on¹ z 51 budynków, po³o¿on¹ na 17 dzia³kach o powierzchni ok. 33 ha, nie stanowi¹c¹
¿adnej spójnej ca³oœci (poprzecinan¹ drogami osiedlowymi, droga miejsk¹ i powiatow¹).
Cz³onkowie spó³dzielni, którzy nie mogli siê pogodziæ, ¿e bêd¹
jedynie w³aœcicielami „na papierze”, poniewa¿ porozumienie siê
wspó³w³aœcicieli tak wielkiej „aglomeracji” praktycznie by³oby
niemo¿liwe, 3 paŸdziernika 2005 roku zaskar¿yli uchwa³ê Zarz¹du nr 2/2005 z dnia 24.08.2005 do s¹du. Po oko³o 20 miesi¹cach tocz¹cych siê spraw w dniu 31.05.2007 roku w S¹dzie Okrêgowym w Gdañsku zapad³ wyrok uchylaj¹cy w/w uchwa³ê Zarz¹du.
Uzasadniaj¹c wyrok sêdzia zaznaczy³, ¿e uchwa³a Zarz¹du
uniemo¿liwiaj¹c cz³onkom spó³dzielni skorzystanie z ich uprawnieñ, narusza ich interes prawny. Uchwa³¹ w tym kszta³cie przyznawa³by jedynie tytu³ prawny, nie zmieniaj¹c istniej¹cego stanu. Sêdzia podkreœli³, ¿e obszar objêty uchwa³¹ nie mo¿e stanowiæ jednej nieruchomoœci.
- W³adze spó³dzielni tworz¹c tak wielk¹ nieruchomoœæ gruntow¹ naruszy³y interes prawny cz³onków, gdy¿ uzyskuj¹c odrêbn¹
w³asnoœæ lokalu mieszkalnego otrzymaliby udzia³ w powierzchni wspólnej w 51 budynkach i nie mieliby bezpoœredniego wp³ywu ani zwi¹zku z budynkami, w których nie mieœci siê ich lokal
mieszkalny - mówi Bo¿ena Dorodziñska z Sopotu, która od lat
zajmuje siê sprawami spó³dzielni i wspiera oddolne dzia³ania
cz³onków. - W podobnej sprawie w s¹dzie wygrali te¿ cz³onkowie
SM Morskiej w Gdyni. Liczymy na to, ¿e w³adze spó³dzielni nie
bêd¹ wnosi³y apelacji, gdy¿ narazi to spó³dzielców na dodatkowe koszty.
Zdaniem Bo¿eny Dorodziñskiej, grupy inicjatywne powstaj¹
w spó³dzielniach z powodu opiesza³oœci w³adz SM w sprawie
wdra¿ania ustawy w ¿ycie.
- Grupy te œledzi³y proces cz³onków SM „Janowo” i dziêkuj¹
El¿biecie i Waldemarowi Ró¿yckim oraz Stanis³awowi Drabikowi, za wytrwa³oœæ, a tak¿e za znoszone upokorzenia i lekcewa¿enie ze strony w³adz Spó³dzielni - dodaje Bo¿ena Dorodziñska. Jesteœmy im wdziêczni równie¿ za to, ¿e doskonale rozumieli, ¿e
nie tylko ich interes prawny zosta³ naruszony, ale równie¿ tych
cz³onków, którzy nadal ufaj¹ w³adzom spó³dzielni. Wierz¹ s³owom pracowników spó³dzielni, ¿e „to wam nic nie daje”.
Tymczasem akt notarialny i ksiêga wieczysta jest najwy¿szym prawem, potwierdzaj¹cym w³asnoœæ maj¹tku cz³onka SM.
Aby tê w³asnoœæ otrzymaæ, nale¿y z³o¿yæ wniosek o przekszta³cenie spó³dzielczego prawa w odrêbna w³asnoœæ. Przykre jest, ¿e
cz³onkowie SM musz¹ dochodziæ w s¹dzie swoich oczywistych
praw.
(R)
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Parafianie i księża świętowali jubileusz nie tylko w kościele

Salezjanie pracują w Rumi od 70 lat
Podwójny jubileusz œwiêtowano przez kilka dni
w parafii Najœwiêtszej Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych, istniej¹cej od 50 lat. Pracuj¹cy w
niej salezjanie przybyli do miasta 70 lat temu.
Wszechstronna dzia³alnoœæ duszpasterska, edukacyjna, wychowawcza i spo³eczna ksiê¿y i sióstr
salezjanek s³u¿y nie tylko cz³onkom parafii i nie
tylko mieszkañcom naszego miasta.

Obchody rozpoczęła uroczysta sza św.,
koncelebrowana przez kapłanów, pracujących w Rumi.

Do ciesz¹cych siê renom¹
szkó³ salezjañskich uczêszczaj¹ uczniowie z Trójmiasta,
Wejherowa, Redy i innych
miast. M³odzie¿ z ró¿nych
miejscowoœci korzysta z pomocy oœrodka wychowawczego
„Nasz Dom”. Dziêki wysokiej
klasy instrumentowi w koœciele NMP WW odbywaj¹ siê koncerty organowe oraz Miêdzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. Stanis³awa Ormiñskiego. W paŸdzierniku
tego roku odbêdzie siê dziewiêtnasta edycja tej imprezy. Amatorzy sportu, zw³aszcza pi³ki
no¿nej rozgrywaj¹ turnieje i
mecze, m.in. w ramach Salezjañskiej Ligi SALOS.

To tylko niektóre formy
salezjañskiego dzie³a, wykraczaj¹cego poza pracê duszpastersk¹ w parafii. Mówiono o
tym wiele podczas jubileuszowych spotkañ, w których uczestniczyli goœcie z kraju i z zagranicy, zwierzchnicy salezjañscy
oraz przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych miasta i powiatu, a tak¿e mieszkañcy.
Uroczyste msze œwiête, wieczór wspomnieñ oraz piêkny
koncert artystów z Opery i Filharmonii Ba³tyckiej w Gdañsku pod kierunkiem dyrektora
Romana Peruckiego uœwietni³y program obchodów.
Dokoñczenie na str. 9

Kaplica przy ul. Świętojańskiej

WSZYSTKO SIĘ OD NIEJ ZACZĘŁO
Zaczê³o siê od budowy kaplicy i domu mieszkalnego dla
ksiê¿y, bowiem do pomocy ks.
Kasprzykowi przyby³ do Rumi
ks. Ignacy B³a¿ewski (który w
1939 r. Zosta³ zamordowany w
Piaœnicy). Zanim zbudowano
kaplicê, jak wspomina rumianin Pawe³ Bach, msze œwiête
odbywa³y siê w starej kaplicy
Przebendowskich u zbiegu
obecnych ulic H. Sawickiej i
Sobieskiego.
Nowy obiekt przy ul. Œwiêtojañskiej powsta³ w krótkim
czasie dziêki mieszkañcom,
którzy ca³ymi rodzinami w³¹czyli siê do prac budowlanych.
„I tak powsta³a w Rumi w
1938 roku kaplica zbudowana

Historia rumskich salezjanów ma swój pocz¹tek w 1937
roku. Wówczas przyby³ do Rumi pierwszy salezjanin
ks. Jan Kasprzyk i na podarowanej salezjanom przez
pañstwa Zelewskich ziemi (po tragicznej œmierci ich
syna, zabitego przez piorun) za³o¿y³ zak³ad dla ch³opców i kaplicê. By³a to pierwsza na Pomorzu salezjañska placówka.
przez salezjanów, gdzie od samego pocz¹tku imiê Maryi
Wspomo¿ycielki by³o na
ustach duszpasterzy i wiernych, i gdzie Maryja wyprasza³a prosz¹cym potrzebne
³aski…” - to cytat z ksi¹¿ki ks.
Janusza Zdolskiego pt. „Rumska Wspomo¿ycielka”.
Do wybuchu wojny, oprócz
kaplicy i domu dla ksiê¿y, powsta³o oratorium. Dzia³a³o w

Dzisiaj kaplica jest odnowiona, ale nie pe³ni ju¿ funkcji sakralnych.
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tym czasie ko³o ministranckie,
dru¿yna harcerska, za³o¿ona
przez ks. B³a¿ewskiego, ko³o
teatralne i chór. Pod koniec
dzia³añ wojennych kaplica zosta³a powa¿nie zniszczona. Po
jej wyremontowaniu wznowiono wszystkie przedwojenne formy dzia³alnoœci, zw³aszcza z
myœl¹ o m³odych parafianach,
gdy¿ praca z m³odzie¿¹ by³a i
jest nadal g³ównym powo³aniem salezjañskim.
Po II wojnie œwiatowej parafia i koœció³ pw. podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego powierzono salezjanom, a kaplica przy
ul. Œwiêtojañskiej sta³a siê fili¹.
Tak by³o do roku 1957, kiedy
dziêki staraniom ksiê¿y utworzono w Rumi drug¹ parafiê
przy kaplicy Wspomo¿ycielki
pw. NMP Wspomo¿enia Wiernych. Nale¿y wspomnieæ, ¿e
przy okazji remontu kaplicy na
o³tarzu pojawi³ siê obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. W
1949 r. sprowadzono relikwie
œw. Jana Bosko i w g³ównym
o³tarzu umieszczono obraz
Najœwiêtszej Maryi Panny

Tak wygl¹da³a kaplica przy ul. Œwiêtojañskiej w latach piêædziesi¹tych.

Wspomo¿enia Wiernych. Obraz zosta³ zakupiony ze sk³adek pracowników rumskiej
garbarni i ofiarowany salezjanom. Ten sam cudowny obraz
Wspomo¿ycielki znalaz³ godne miejsce w wybudowanym
póŸniej koœciele parafialnym.
Zak³ad dla ch³opców dzia³a³ do 1960 roku i zosta³ zamkniêty jako jeden z ostatnich,
prowadzonych przez salezjanów w Polsce. Obok kapliczki
znajdowa³o siê w tamtym czasie jedyne w Rumi i bardzo
popularne boisko pi³karskie.
Ksiê¿a rozpoczêli starania o
pozwolenie na budowê koœcio³a, poniewa¿ Rumia i parafia
siê rozrasta³a i niegdyœ obszerna kaplica stawa³a siê ciasna.
W lipcu 1976 r. parafia otrzyma³a pozwolenie, a Ojciec

Œwiêty Pawe³ VI przekaza³
kamieñ wêgielny z Bazyliki œw.
Piotra i Bazyliki œw. Jana Bosko pod now¹ œwi¹tyniê w
Rumi. W 1985 roku zosta³a
odprawiona pasterka w górnym koœciele. Œwi¹tyniê stopniowo wyposa¿ano, a jednoczeœnie zakoñczono budowê domu
parafialnego. Od 1992 roku rozpoczê³o dzia³alnoœæ Salezjañskie Liceum Ogólnokszta³c¹ce,
a kaplicê adaptowano na salê
gimnastyczn¹. Powsta³a te¿
œwietlica terapeutyczna „Nasz
Dom”, rozwijaj¹ siê inne formy dzia³alnoœci.
Dziêki 70-letniej obecnoœci
salezjanów w Rumi, ¿ycie duchowe, spo³eczne i kulturalne
mieszkañców zosta³o bardzo
wzbogacone.
Ryszard Hinc

REDA
PARAFIE
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Parafianie i księża świętowali jubileusz nie tylko w kościele

Salezjanie pracują w Rumi od 70 lat

Na uroczystoœciach nie mog³o zabrakn¹æ sióstr salezjanek,
prowadz¹cych przedszkole oraz szko³ê podstawow¹ w Rumi.

Dokoñczenie ze str. 8
Ksiê¿a i siostry nie tylko
modlili siê razem z wiernymi,
ale te¿ odbierali od nich gratulacje, ¿yczenia i podziêkowania. Ks. proboszcz Jan Oleksiuk dziêkowa³ natomiast za
wspó³pracê w³odarzom oraz
szefom wielu instytucji, m.in.
wszystkich rumskich szkó³.
Wrêcza³ przy tym pami¹tkowe jubileuszowe medale i
ksi¹¿kê, poœwiêcon¹ Maryi
Wspomo¿ycielce. Wszyscy podkreœlali, jak wa¿na jest Jej
obecnoœæ w tym koœciele i jej
rola w realizacji salezjañskiego dzie³a w Rumi.
Ks. inspektor Jerzy Worek przypomnia³ m.in., ¿e salezjanie w Rumi od pocz¹tku
zajmuj¹ siê przede wszystkim
wychowywaniem m³odzie¿y w
duchu œw. Jana Bosko. S¹ te¿
budowniczymi.

Wspomo¿ycielka króluje nie
tylko na obrazie.

- Siedemdziesi¹t lat temu
w tym miejscu by³o pole, a teraz stoi wspania³a œwi¹tynia
i domy salezjañskie. To wszystko jest okazj¹, ¿eby powiedzieæ: Panie Bo¿e dziêkujemy!
- mówi³ ks. Jerzy Worek, wymieniaj¹c kolejno proboszczów
i dyrektorów wspólnoty salezjañskiej w Rumi. - Jubileusz
nie by³by tak uroczysty i radosny, gdyby zabrak³o tej, która
króluje na tym obrazie od
1949 roku, Rumskiej Wspomo¿ycielki. Wierzymy, ¿e ona nas
nie opuœci, nie zawiedzie, tak
jak nie zawiedli nas ksiê¿a
salezjanie, od 70 lat pracuj¹cy
w Rumi.
W czasie wieczoru wspomnieñ prezentowano na ekranie wspania³e stare zdjêcia z
dawnych uroczystoœci, procesji,
pielgrzymek i zabaw w parafii, a tak¿e z budowy koœcio³a.
Jeden z jego budowniczych,
Zygmunt Twardowski, ciekawie opowiada³ o ludziach tam
pracuj¹cych. M.in. o Alojzym
Bochentynie, który na placu
budowy by³ od rana do wieczora i wszystkiego dogl¹da³ .
Nieoceniony ówczesny proboszcz ks. Lucjan Gieros potrafi³ namówiæ do pomocy wielu parafian. Na budowie panowa³a wspania³a rodzinna
atmosfera, bo te¿ pomaga³y
tam ca³e rodziny. Dla wszystkich starczy³o gor¹cej kawy
zbo¿owej i dobrego s³owa od
ksiêdza proboszcza. Wspominano te¿ innych ksiê¿y, a
zw³aszcza ks. Stanis³awa Ormiñskiego, muzyka, kompozytora, autora Apelu Jasnogórskiego.
Z okazji jubileuszu odby³
siê te¿ pe³en atrakcji festyn
parafialny, a dalszy ci¹g uroczystoœci odbêdzie siê we wrzeœniu br., kiedy uroczyst¹ mszê
œw. sprawowaæ bêdzie ks. arcybiskup Metropolita Gdañski
Tadeusz Goc³owski.
Tekst i zdjêcia
Anna Kuczmarska

Mali i duzi widzowie œwietnie bawili siê podczas koncertu przed koœcio³em.
Zespó³ Stró¿e Poranka
wyst¹pi³ na schodach
koœcio³a.

Dziewczêta w strojach
kaszubskich uczestniczy³
m.in. w procesji po mszy œw.

Na festynie brawurowe ewolucje wykonywa³ jeden z tancerzy z
MDK…

... a podziwia³a go zgromadzona obok koœcio³a publicznoœæ.
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Kolejne pokolenia mieszkańców uczyły się w najstarszej rumskiej szkole

Jedynka skończyła dziewięćdziesiąt lat

Na sali zasiedli znakomici goœcie, w tym przedstawiciele w³adz miasta i Kuratorium.

W jubileuszowym programie uczniowie opowiadali o historii szko³y.

Spontaniczne ¿yczenia od uczniów dla szko³y na porannym apelu, modlitwa dzieci i nauczycieli podczas
mszy œw. w koœciele, program artystyczny w szkolnej
auli, podziêkowania i wspomnienia – to tylko niektóre
elementy obchodów wspania³ego jubileuszu. Najstarsza rumska szko³a, czyli Szko³a Podstawowa nr 1 œwiêtowa³a 90-lecie dzia³alnoœci. Jednoczeœnie obchodzi³a
10 rocznicê nadania jej imienia Józefa Wybickiego.
Z okazji urodzin sêdziwej
ju¿ placówki spotkali siê w niej
dawni oraz obecni nauczyciele
i uczniowie. Wœród goœci znaleŸli siê przedstawiciele w³adz
miasta, Kuratorium Oœwiaty
i Wychowania w Gdañsku, dyrektorzy innych placówek
oœwiatowych i ksiê¿a z parafii
Podwy¿szenia Krzy¿a Œw.
O historii „jedynki” opowiedzieli w ciekawym programie
artystycznym uczniowie klasy
IV a. W prezentacji nie zabrak³o w nim elementów kaszubskich, bo w szkole nr 1 zawsze
przywi¹zywano du¿¹ wagê do
kultywowania tradycji regionalnych. Dziewczynki w kaszubskich strojach odczyta³y
te¿ wszystkim „Akt adopcji”
ruin XIII-wiecznego koœcio³a
oraz otaczaj¹cego go cmentarza. Oznacza on, ¿e uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 1 zobowi¹zuj¹ siê do sta³ej opieki

Akt adopcji zabytków podpisa³
m.in. Witold Reclaf…
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Na uroczystoœci w Jedynce nie mog³o zabrakn¹æ akcentów kaszubskich.

By³a nauczycielka i dyrektor
szko³y, Czes³awa Lewandowska
dziêkowa³a za pamiêæ o
dawnych pracownikach.

nad tymi obiektami. Dzieci
bêd¹ porz¹dkowa³y otoczenie
ruin i dba³y o ich estetykê. To
dla nich nic nowego, bowiem
uczniowie i nauczyciele odwiedzaj¹ czêsto to miejsce. Od
dawna te¿ zbieraj¹ informacje
na temat najstarszego rumskiego zabytku. Wszystko to w

… ks. pProboszcz Józef
Paliwoda…

ramach ogólnopolskiego programu „Œlady przesz³oœci”, koordynowanego przez nauczycielki Teresê Hebel i Gabrielê Maliszewsk¹. Podczas jubileuszowej uroczystoœci podpisano wspomniany „Akt adopcji”.
Dyrektor SP nr 1, Ewa
Paczoska d³ugo odbiera³a gratulacje i ¿yczenia. W imieniu
rodziców uczniów pani dyrektor i wszystkim nauczycielom
dziêkowa³a Katarzyna Roszewicz, która podkreœli³a, ¿e
do szko³y-jubilatki uczêszczali jej rodzice, potem ona sama,
a teraz do „jedynki” chodz¹ jej
dzieci. Tak zreszt¹ dzieje siê
w wielu rumskich rodzinach.
Anna Kuczmarska

… oraz wicedyrektor szko³y
Teresa Hebel.

NAPISZEMY O HISTORII
Dziewięćdziesiąt lat temu najstarsza rumska szkoła rozpoczęła działalność w drewnianym budynku, krytym.
W 1917 roku zakończono budowę nowej szkoły. W
tym gmachu, odbudowanym po zniszczeniach wojennych, placówka działa do dzisiaj.
Szerzej o ciekawej historii Szkoły Podstawowej nr 1
napiszemy w następnym wydaniu Gazety Rumskiej.

Ta para przyjmowa³a szczególne ¿yczenia i gratulacje. Dawny
woŸny Jan Labuhn, równie¿ obchodzi w tym roku 90-te
urodziny. Z ¿ona Janin¹, tak¿e pracuj¹c¹ kiedyœ w administracji
szko³y s¹ razem ponad 60 lat.
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SZKOŁA

Ekologiczna Szkoła Społeczna świętowała 15-lecie

W skrócie

Kolejny sukces „dziesiątki”

Przedstawienie zakoñczy³o siê prawdziwymi owacjami publicznoœci.

Nastolatka z sukcesami
Uroczyst¹ jubileuszow¹
mszê œw. w koœciele œw. Jana
z Kêt w Rumi Janowie sprawowa³ tego dnia sam Metropolita Gdañski, arcybiskup
Tadeusz Goc³owski. Razem
z ks. Proboszczem W³odzimierzem Koz³owskim, ks. Arcybiskup uda³ siê potem do szko³y, gdzie dzieci zaprezentowa³y wspania³e przedstawienie,
wyre¿yserowane przez Mariolê Jurkiewicz. Tê sam¹, która przygotowa³a ma³ych aktorów do wystêpów w ramach festiwalu Odyseja Umys³u, na
którym uczniowie szko³y ekologicznej kilkakrotnie odnosili
sukcesy. W kraju s¹ najlepsi,
a ostatnio na finale w Stanach
Zjednoczonych zajêli pi¹te
miejsce. To jeden z wielu sukcesów, którymi mo¿e pochwaliæ siê ta szko³a, na co dzieñ
dbaj¹ca nie tylko o edukacje
ekologiczn¹. Dni sztuki, ¿ywe
lekcje historii, ciekawe jêzykowe i informatyczne, rozwijanie
i promowanie talentów plastycznych, a wreszcie rozmaite akcje charytatywne, które
u dzieci rozwijaj¹ wra¿liwoœæ to wszystko dzieje siê w jednej szkole. S¹ jeszcze sukcesy
sportowe, zw³aszcza w unihokeju, siatkówce i koszykówce.
Laury, zdobywane przez
uczniów na konkursach przedmiotowych plasuj¹ szko³ê na
trzecim miejscu w województwie.

Dzieci z Teatru „Bambo” (na zdjêciu prezentujemy czêœæ aktorek tego zespo³u), dzia³aj¹cego w Szkole Podstawowej nr 10, to
prawdziwi kolekcjonerzy nagród i tytu³ów. Ostatnio nie po raz
pierwszy zdoby³y laury na wojewódzkim przegl¹dzie teatralnym,
odbywaj¹cym siê w Teatrze Miniatura w Gdañsku. Uczestniczy³y w nim 42. zespo³y z ca³ego Pomorza. Uczniowie „dziesi¹tki”
zdobyli Grand Prix festiwalu. W ramach tej nagrody marsza³ek
województwa ufundowa³ telewizor, który mali aktorzy przywieŸli do szko³y. W Gdañsku zaprezentowali spektakl „Baœñ o sennej nutce”, przygotowany, tak jak wszystkie przedstawienia pod
kierunkiem i w re¿yserii nauczycielki Anna Bronowickiej. Dodajmy, ¿e jedna z uczennic, Klaudia Groth otrzyma³a dodatkowo nagrodê dyrektora teatru za kreacjê aktorsk¹.
To samo widowisko teatr „Bambo” pokaza³ w Rumi na przegl¹dzie „Niebieskich tarcz”, gdzie zdoby³ pierwsze miejsce. Nagrodê za kreacjê aktorsk¹ zdoby³ tym razem Arek Potrykus.
Dodajmy, ¿e cz³onkami teatru s¹ g³ównie uczniowie klasy IVa,
wspomagani przez pojedynczych uczniów z kl. Va, Vc oraz ze
szko³y w £ebczu.
Warto jeszcze pochwaliæ Klaudiê Kornack¹ z Teatru „Bambo”, która wystartowa³a z powodzeniem w konkursie recytatorskim. Na wojewódzkim etapie Klaudia zajê³a II miejsce.

Najpierw by³o ich 87, a obecnie jest 302. Mowa o
uczniach Ekologicznej Szko³y Spo³ecznej w Rumi, których liczba tak w³aœnie uros³a od pocz¹tku istnienia
placówki. W pi¹tek 1 czerwca œwiêtowali oni nie tylko
Dzieñ Dziecka. Razem z nauczycielami i wieloma goœæmi obchodzili 15 urodziny szko³y.

Aktorzy grali do pustej sali

Dyrektor Gra¿yna Jasiecka odbiera³a kwiaty i ¿yczenia m.in. od
dyrektora szkó³ salezjañskich, ks. Marka Woœ.

Wspomniany Turniej Teatralny „Niebieskie Tracze”, maj¹cy
rangê rejonowych eliminacji do konkursu wojewódzkiego, odby³
siê w dniach 18-19 maja w Domu Kultury „Janowo”. Turniej
zorganizowa³o Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rumi, a wyst¹pi³o
w nim 18 zespo³ów ze szkó³ podstawowych i gimnazjów. Gór¹
by³y teatry z Rumi, bowiem Grand Prix zdoby³y ex aequo Teatr
„Bambo” z SP nr 10 oraz grupa teatralna Ogniska Pracy Pozaszkolnej pod kierownictwem Marioli Jurkiewicz.
Oprócz nagrodzonych by³o wiele ciekawych przedstawieñ, a
m³odzi aktorzy starali siê graæ jak najlepiej. Szkoda tylko, ¿e
grali ...do pustej sali. Podczas dwudniowych eliminacji na sali
DK „Janowo” zasiad³o niewiele osób. Chwilami prawie wszystkie krzes³a by³y puste.

Dziecięce obrazy

Uczniowie pod kierunkiem Krystyny Pomieczyñskiej udekorowali
szko³ê i przygotowali wystawê plastyczn¹.

Uczniowie piêknie zaœpiewali przy akompaniamencie
Barbary Drwal.

Gratulacje i ¿yczenia sk³ada³a jubilatce m.in. burmistrz
El¿bieta Rogala-Koñczak,
jedna z za³o¿ycieli tej pierwszej w Rumi i jednej z pierwszych na Pomorzu szkó³ niepublicznych, a tak¿e przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Witold Reclaf. Goœcie zwiedzali
szko³ê, a dzieci nazajutrz bawi³y siê w niej na urodzinowych
imprezach.
(Ank)

Szkoda, ¿e nasi czytelnicy nie mog¹ zobaczyæ tego zdjêcia w
kolorze, bo dzieciêce obrazy, zaprezentowane na wystawie w
Miejskim Domu Kultury sa niezwykle barwne i piêkne. Dzieci z
sekcji plastycznej domu kultury, pracuj¹ce pod kierunkiem Beaty Wenty, co jakiœ czas prezentuj¹ nam swoje talenty. I chwa³a
im za to. Gratulujemy!
(Ank.)
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IMPREZY
KULTURA
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Festyn integracyjny w Janowie

Razem w kolorowym korowodzie i przy ognisku
Nie tylko osoby niepe³nosprawnea bawi³y siê 27
maja w janowskim parku na Festynie Integracyjnym, zorganizowanym przez Oœrodek Caritas im. siostry Faustyny w Rumi oraz Dom Kultury „Janowo”. Do przygotowania i udzia³u w
imprezie w³¹czy³ siê te¿ rumski Klub Niepe³nosprawnych „Têcza”.

Transmisja na cały świat
Niepełnosprawni uczestnicy
festynu integracyjnego oraz
inni wierni mogli wspólnie
uczestniczyć we mszy świętej
w kościele św. Jana z Kęt. Mszy
przewodniczył ks. biskup Ryszard Kasyna. Wspólnie z księdzem biskupem mszę św. odprawiali ks. kanonik Włodzimierz Kozłowski, proboszcz
parafii św. Jana z Kęt oraz ks.
Ireneusz Bradtke, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Eucharystia miała szczególna
oprawę, ponieważ za pośrednictwem TV Polonia była bezpośrednio transmitowana nie
tylko na całą Polskę, ale na cały
świat. Stąd w tej przepięknej
rumskiej świątyni pojawiły się
telewizyjne kamery, a nasze
zdjęcie zostało wykonane tuż
przed rozpoczęciem mszy św.

REKLAMA
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Uczestnicy imprezy, prowadzeni przez Reprezentacyjn¹
Orkiestrê Dêt¹ Ziemi Puckiej, przeszli ulicami osiedla SM
„Janowo”. Barwny korowód wzbudza³ ogromne zainteresowanie mieszkañców, spogl¹daj¹cych z okien, balkonów i uliczek osiedla. Zarazem zachêci³ niektórych do wspólnej zabawy w parku, gdzie nie brakowa³o stoisk, konkursów, wystêpów na scenie, cukrowej waty, kie³basek pieczonych przy ognisku oraz grochówki, przygotowanej przez Dom Harcerza w
Rumi.
- By³a kiedyœ w Rumi tradycja organizowania festynów z
udzia³em niepe³nosprawnych mieszkañców miasta, a my zapragnêliœmy do niej wróciæ - powiedzia³a Marzena Pa³ubicka, kierownik Caritas w Rumi. - Przed nadchodz¹cym czerwcowym Dniem Godnoœci Osoby Niepe³nosprawnej chcemy przypomnieæ, ¿e tu jesteœmy, ¿e osoby z niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹ b¹dŸ umys³ow¹ ¿yj¹ wœród nas. Co wiêcej, mog¹ pochwaliæ siê ró¿nymi umiejêtnoœciami i talentami artystycznymi. Na kiermaszu w parku prezentujemy i sprzedajemy
za symboliczn¹ cenê ozdoby oraz ró¿ne przedmioty u¿ytkowe, wykonane w Warsztatach Terapii Zajêciowej Caritas. Do
swoich stoisk zapraszaj¹ te¿ zaprzyjaŸnione oœrodki z innych miejscowoœci, np. z Bojana, Wejherowa, Gdyni, £apina i
Krzywego Ko³a ko³o Pruszcza Gdañskiego.
Marzena Pa³ubicka podkreœli³a, ¿e przy organizowaniu
festynu, podobnie jak w codziennych zajêciach, pomagaj¹
uczniowie ze szkolnych kó³ Caritas, dok³adnie z ko³a w Gimnazjum nr 4 w Rumi. Pomagaj¹ te¿ uczennice Policealnego
Studium Terapii Zajêciowej w Wejherowie.
Na scenie w Parku zagra³y zespo³y muzyczne, m.in. grupa pod kierunkiem basisty „Czerwonych Gitar” Bernarda
Dornowskiego oraz goœæ specjalny wieczoru - „Chrz¹szcze”.
Gdy ten zespó³, wykonuj¹cy przeboje „Beatlesów” œpiewa³
s³ynn¹ „¯ó³t¹ ³ódŸ podwodn¹” z nieba lun¹³ deszcz. Uczestnicy festynu musieli szybko ewakuowaæ siê z parku, a ulewa
by³a tak wielka, ¿e gdyby nie uciekli, potrzebowaliby chyba
³odzi podwodnej.
Tekst i zdjêcia:
Anna Kuczmarska

JUBILEUSZ
KULTURA
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Harcerze zbudowali pełnomorski jacht

Harcerski jacht spuszczano na wodę za
pomocą specjalnego dźwigu.

Wodowanie
na 75-lecie
Pe³nomorski jacht, pierwszy od 20 lat zbudowany w³asnymi si³ami przez harcerzy, zwodowano w gdyñskim basenie jachtowym. Dumnymi w³aœcicielami nowoczesnej
jednostki S/Y VECTOR ZHP s¹ druhny i druhowie Hufca
w Rumi, którzy w tym roku œwiêtuj¹ 75-lecie harcerstwa
w naszym mieœcie. Uroczyste wodowanie jachtu zosta³o
wpisane w kalendarz jubileuszowych imprez.
Komendant hufca przywióz³ kad³ub jachtu z niemieckiej stoczni. Przez cztery lata
na placu obok Domu Harcerza
przy ul. W³ókienniczej trwa³y
intensywne prace. Instruktorzy
pod kierunkiem szkutnika Andrzeja Œciœlaka malowali i
wyposa¿ali jednostkê w poszczególne elementy. Wykorzystywali przy tym najlepsze
materia³y, takie jak stal nierdzewn¹ i mahoñ. Jacht otrzyma³ kolejno nadbudowê,
wszystkie niezbêdne instalacje, silnik renomowanej firmy
o mocy 10 KM oraz maszt.
Oœmioosobowa jednostka o
d³ugoœci 9 metrów, pos³u¿y
harcerzom d³ugie lata.
- Solidne materia³y nie s¹
tanie, ale nie staæ nas na prowizorkê - mówi hm. Bogdan
Formella, komendant Hufca
ZHP w Rumi. - By³oby to wyrzucanie w b³oto pieniêdzy od
sponsorów. Inwestycjê wspar³o kilka rumskich firm. Pomóg³
te¿ Urz¹d Miasta i Rada Miejska, przyznaj¹c œrodki w ramach harcerskiej dzia³alnoœci
¿eglarskiej. Od dawna w hufcu dzia³aj¹ dru¿yny wodniackie, a m.in. w wakacyjnej bazie nad Jeziorem Choczewskim organizowane s¹ obozy
¿eglarskie. Rejsy na pok³adzie
Vectora na pewno bêd¹ dla
harcerzy-wodniaków wspania³¹
przygod¹. Jacht bêdzie te¿

czarterowany, aby zarobiæ na
swoje utrzymanie. Dziêki temu
druhny, druhowie i instruktorzy ZHP bêd¹ mogli startowaæ
w regatach i reprezentowaæ
tam Rumiê.
Jak na wodowanie przysta³o, podczas uroczystoœci w Gdyni wody nie brakowa³o. Nie
tylko w gdyñskim basenie, bowiem z nieba la³ deszcz, mocz¹c solidnie licznych uczestników. Nikogo to jednak nie
odstraszy³o i wszystko odby³o
siê zgodnie z morska tradycj¹.
Matka chrzestna jednostki,
naczelnik ZHP hm. Teresa
Hernik wypowiedzia³a formu³ê: „P³yñ po morzach i oceanach
i ws³awiaj imiê polskiego harcerza - ¿eglarza i budowniczego...”
- To nasze trzecie dzie³o tej
rangi, bowiem wczeœniej zbudowaliœmy siedzibê hufca, czyli
Dom Harcerza, a tak¿e bazê
obozow¹ w Choczewie - przypomnia³ hm. B. Formella. Komendant serdecznie dziêkowa³
zwierzchnikom organizacji harcerskiej, sponsorom oraz w³adzom miasta za wsparcie, bez
którego realizacja marzeñ nie
by³aby mo¿liwa.
¯yczliwe s³owa, gratulacje
i ¿yczenia pada³y z ust goœci,
w tym Witolda Reclafa, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
w Rumi oraz hm. Bogdana
Mierzejewskiego, komendan-

OBOZY DLA WSZYSTKICH
Jak co roku, Hufiec ZHP w Rumi przygotowała pełną atrakcji i
przygód akcję letnią, na którą harcerze zapraszają również młodzież niezrzeszoną. W bazie nad Jeziorem Choczewskim w czterech turnusach będą odbywały się dwutygodniowe obozy:
żeglarsko-windsurfingowe, konne, alpinistyczno-survivalowe
oraz turystyczne, połączone z nauką języka angielskiego (cena
690 zł od osoby) oraz kurs na stopień żeglarza jachtowego (990
zł). Nie trzeba dodawać, że nie zabraknie na nich ciekawych
zajęć i rozrywek, m.in. wycieczek po okolicy.
Rumski Hufiec proponuje również czarter w pełni wyposażonego jachtu S/Y VECTOR ZHP (400 zł za dobę).
Informacje można otrzymać w Domu Harcerza przy ul. Włókienniczej 14 a, tel. 058 671-08-44 lub 0502-123-664, a także
na stronie internetowej: www.zhprumia.org.
ŁÓDKI W PARKU
Tradycyjnie w Parku Starowiejskim w Rumi można zobaczyć
pływające po stawie łódki i kajaki. To zajęcia szkółki żeglarskiej,
prowadzonej przez harcerzy w maju, czerwcu oraz we wrześniu
w parku przy ul. Starowiejskiej. Zainteresowane dzieci z rodzicami lub opiekunami mogą wziąć udział w soboty godz. 11-15.
W czasie wakacji oprócz oferty obozowej harcerze będą prowadzić również zajęcia w ramach akcji „Lato w mieście” dla dzieci,
które nie mogą wyjechać na dłużej z Rumi.

ta Gdañskiej Chor¹gwi ZHP.
Wszyscy z przyjemnoœci¹ s³uchali ¿eglarskich piosenek w
znakomitym wykonaniu harcerskiego zespo³u „Siebie Warci” , a gdy niebo siê nieco rozjaœni³o, niektórzy wyp³ynêli na
pierwszy krótki rejs po zatoce.
Tekst i zdjêcia:
Anna Kuczmarska
Jubileusz przez cały rok
Harcerstwo w Rumi jest o
ponad 20 lat starsze niż miasto. 75 lat temu założono w
ówczesnej wsi pierwszą
drużynę harcerską, którą do
wybuchu II wojny światowej
prowadził nauczyciel i kierownik szkoły podstawowej
w Zagórzu, Wojciech Sabat.
Odsłonięcie poświeconej
mu tablicy na budynku szkoły przy ul. Sabata rozpoczęło
obchody harcerskiego jubileuszu. Wielki wiosenny rajd
hufca oraz wodowanie jachtu VECTOR ZHP były jego
kolejnymi elementami. Należy do niego również tegoroczna akcja letnia Hufca
ZHP w Rumi, podczas której
będzie realizowany temat
rocznicy harcerstwa w mieście. M.in. poprzez konkurs
plastyczny dla uczestników
obozów w Choczewie, niekoniecznie zrzeszonych w
ZHP. Obchody rocznicy zakończy październikowe spotkanie kilku pokoleń rumskich harcerzy. Na wszystkich spotkaniach i imprezach
osoby zasłużone dla rumskiego harcerstwa otrzymają
specjalne jubileuszowe statuetki.
Dodajmy, że obecnie w szare mundury i chusty z lilijką
przywdziewa ok. 250 dzieci
i młodzieży z Rumi, natomiast przez 75 lat istnienia
organizacji przez jej szeregi
przewinęło się kilka tysięcy
osób. Obecne władze hufca
nie zapominają o nich.

Meldunek o gotowoœci harcerzy i jachtu do wodowania przyjmuje komendant hm. Bogdan Formella, m.in. w towarzystwie
naczelnik hm. Teresy Hernik, matki chrzestnej jachtu.

Tort z fotografi¹ jachtu by³ s³odkim uzupe³nieniem uroczystoœci.
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INTERWENCJE,
GMINA CHOCZEWO SYGNAŁY

SYGNAŁY
Brudno na Mickiewicza
Z okazji międzynarodowego
turnieju gimnastycznego w
maju zjechały do Rumi reprezentantki kilkunastu państw.
W wolnym czasie chciały zobaczyć Rumię, spacerowały
m.in. po Parku Starowiejskim,
gdzie je m.in. widziałem.
Aby tam dojść do parku z hali
MOSiR musiały przejść ulicą
Mickiewicza, która niestety nie
należy do najczystszych.
Wzdłuż ogrodzenia stadionu
wala się dużo śmieci, m.in. rozbite szkło z butelek. Kosze na
śmieci są na ogół przepełnione. Podczas wizyty gimnastyczek podobnie wyglądało w
parku w którym również nie
brakowało fruwających worków foliowych i innych odpadów, a chodnik przebiegający przez plac zabaw nie był
zamieciony.
Tak było w sobotę po południu, a w niedzielę przed południem jeszcze gorzej.
Myślę, że ekipy, które spacerowały po Rumi, nie będą o
nas miały najlepszego zdania.
Czytelnik

Nie wszystkie kasztany
W trosce o kasztany w mieście,
założono pułapki w celu zwalczania szkodników. Podobno
akcją objęto sześćdziesiąt kasztanów, rosnących na terenie
gminy. A co z kasztanem rosnącym bezpośrednio nad
tzw. Kanałem Ulgi w Parku Starowiejskim, co z drzewami
przy budynku MOPS-u przy
ul. Starowiejskiej? Czy to nie
gminne?
Moim zdaniem, należałoby
wcześniej porozumieć się z
właścicielami posesji, na których rosną kasztanowce, aby
wszystkie objąć akcją zwalczania szkodników.
Mieszkaniec
ul. Starowiejskiej

Szkoda, że nie w Rumi
W dniach 24-27 maja w wielu
miejscowościach Pomorza
odbywał się V Bałtycki Festiwal Nauki, mający na celu
upowszechnianie tematyki i
osiągnięć badań naukowych
oraz przybliżenie ich społeczeństwu w atrakcyjnej formie. Poszczególne imprezy festiwalu skierowane są do osób
w różnym wieku, od przedszkolaka do osób dorosłych.
Festiwalowe stoiska można
odwiedzać m.in. w Gdyni, a
impreza jest ciekawa i pełna
atrakcji.
Szkoda, że do tej pory ta interesująca impreza omija Rumię.
Może władze miasta, a zwłaszcza osoby, zajmujące się kulturą i rozrywką pomyślą w
przyszłości o nawiązaniu kontaktu z organizatorem tego festiwalu i spowodują, że impreza będzie miała również rumski akcent.
B. Trzcińska

Czekamy na Państwa sygnały
i opinie. Dzwońcie do nas.
Kontakt na sąsiedniej stronie.
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Kto posprząta śmieci w lesie?

Wysypiska między drzewami
O sporej stercie odpadów,
wyrzuconych prawdopodobnie
z samochodu w s¹siedztwie ul.
Kamiennej, powiadomi³ nas
mieszkaniec Szmelty. Œmieci
le¿a³y ok. 500 metrów za pêtl¹
autobusow¹, tu¿ przy brukowanej drodze w kierunku Koleczkowa, czyli na doœæ uczêszczanej trasie.
- Od kilku dni razem z s¹siadami dzwonimy do leœniczego w Starej Pile i do Nadleœnictwa z siedzib¹ w Gdyni,
powiadamiaj¹c ich o œmieciach
w lesie, ale nie doczekaliœmy
siê ¿adnej reakcji - powiedzia³
w telefonicznej rozmowie Czytelnik. - Najgorzej, ¿e po lesie
biegaj¹ dzieci, czasem interesuj¹ siê odpadami, a mam
wra¿enie, ¿e tam s¹ jakieœ stare lekarstwa. Widzia³em fiolki. Mo¿e to niebezpieczne.
Gdy tego samego dnia udaliœmy siê na wy³o¿ony brukiem
stary trakt, œmieci nie by³o. Na
szczêœnie pracownicy Nadleœnictwa uprz¹tnêli dzikie wysypisko, co musia³o nast¹piæ
kilka godzin wczeœniej. Jednak
nieco dalej przy tej samej drodze natknêliœmy siê na inne,
trochê mniejsze sk³adowisko
odpadów. Œmieci zosta³y wyraŸnie zepchniête w dó³ ze skarpy, ale czêœæ pozosta³a na poboczu drogi. A¿ dziwne, ¿e nie
zauwa¿y³ ich leœniczy lub jego
wspó³pracownicy...
(Ank)

Piêknie zrobi³o siê w maju w lesie, dlatego na dró¿kach miêdzy drzewami nie brakuje spacerowiczów i rowerzystów. Podziwiaj¹ zieleñ wokó³, wdychaj¹ zapach lasu.
Niestety, nie tylko takie zapachy i widoki Czekaj¹ nas podczas leœnych wycieczek.
Nietrudno znaleŸæ tam równie¿ œmieci i to we wcale niema³ych iloœciach.

Ten piêkny zak¹tek miasta bywa zaniedbany, a przy alejkach brakuje ³awek.

Moim zdaniem

BRAKUJE GOSPODARZA W PARKU
Park Starowiejski nie ma
gospodarza, który by na co
dzieñ dogl¹da³, posprz¹ta³ oraz
naprawi³ to, co zniszczone.
£awki w parku nie maj¹ sta³ego zamocowania i bywaj¹ przenoszone w ró¿ne miejsca. Jest
ich stanowczo za ma³o, a dwie
„nowe”, które ostatnio ustawiono na placu zabaw, s¹ zupe³nie inne od pozosta³ych i nie³adne. Szczególnie odczuwa siê
brak ³awek na terenie wokó³
REKLAMA

sceny. Nic siê tam od dawna nie
zmienia. Brakuje m.in. kolorowych akcentów roœlinnych i ma³ych form rzeŸbiarskich.
W parku nie ma te¿ tablicy
z regulaminem, w którym nale¿a³oby coœ powiedzieæ m.in. o
psach i rowerzystach, do tej pory
bez ograniczeñ korzystaj¹cych
z tego terenu.
Nastêpna sprawa. Gdy kilka lat temu wichura zwali³a
lipê przed domem kultury s¹-

dzi³em, ¿e bêd¹ tam niezw³ocznie posadzone dwie nowe lipy,
bo ta, która jeszcze stoi jest bardzo stara. Je¿eli siê przewróci,
zostanie nam tylko nazwa Dworek pod Lipami, poniewa¿
drzew ju¿ nie bêdzie.
Nazwa Dworek pod Lipami, podobnie jak nazwa Park
Starowiejski, jest od kilkunastu
lat u¿ywana i dobrze przyjêta
przez mieszkañców Rumi. Natomiast u¿ywanie przez niektó-

re osoby w publicznych wypowiedziach nazwy „Korea”, w
odniesieniu do ca³ego terenu
parku - wprowadza zamêt.
Nazwa „Korea”, obca tradycji kaszubskiej wsi Rumia,
odnosi³a siê do niewielkiego
ograniczonego terenu, utworzonego z naniesionych przez rzekê mu³ów, którego centrum stanowi³a dzisiejsza wyspa na stawie. Obok by³a fabryka, magazyny, sk³ad opa³u i materia³ów
budowlanych, barak biurowosocjalny. Teren, gdzie sta³y te
obiekty, w ¿aden sposób nie pe³ni³ funkcji kulturalnych.
Ryszard Hinc

INTERWENCJE,
SYGNAŁY
GMINA GNIEWINO
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Uciążliwe sąsiedztwo budowy

Kurz i piach utrudniają życie
Plac budowy jest zawsze uci¹¿liwym s¹siedztwem, o czym wiedz¹ doskonale mieszkañcy
Rumi. W naszym mieœcie inwestycji nie brakuje i trudno narzekaæ na ten fakt. Jeœli jednak
istnieje mo¿liwoœæ z³agodzenia problemów ludzi mieszkaj¹cych obok miejsca budowy,
trzeba z niej skorzystaæ. Tak jest w przypadku w³aœcicieli domów przy ul. Oliwskiej.

Zapraszamy
do redakcji
Dziennikarskie dyżury
Zapraszamy Czytelników do
naszej redakcji, gdzie podczas dyżurów można porozmawiać z dziennikarzem, podzielić się uwagami i spostrzeżeniami, powiedzieć, co
Państwa denerwuje, pochwalić kogoś lub opowiedzieć o swojej pasji. Zachęcamy też do telefonicznego
zgłaszania sygnałów, najlepiej podczas dyżurów.
Dyżury reportera odbywają się we wtorki w
godz. 15-17 oraz w
czwartki w godz. 10-12 w
redakcji przy ul. Piłsudskiego 52/5 (wejście obok
sklepu „Szafa Małolata”),
na III piętrze.

T¹ nieutwardzon¹ drog¹ przeje¿d¿aj¹ codziennie ciê¿arówki, betoniarki i inne samochody, obs³uguj¹ce budowê bloków na
ty³ach ul. Radomskiej.
- Trudno zabroniæ doje¿d¿ania do placu budowy, ale naszym
zdaniem, ciê¿ki sprzêt móg³by tam docieraæ inn¹ drog¹ - mówi
mieszkanka ulicy Oliwskiej. - Nieopodal znajduj¹ siê tory kolejowe, niedawno rozbudowywane. W czasie tamtej inwestycji
samochody jeŸdzi³y wzd³u¿ torów i ³¹ki. Moim zdaniem teren
obok torów móg³by te¿ wykorzystaæ inwestor osiedla mieszkaniowego.

Wciąż czekają

Dojechać
do domu
Mieszkañcy ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego nie
mog¹ doczekaæ siê budowy tej drogi i z t¹ spraw¹
zwrócili siê do naszej redakcji. Chc¹ siê przypomnieæ w³adzom miasta, bo
niektórzy z nich czekaj¹
na nawierzchniê od 40 lat.
Ulica Pi³sudskiego ka¿demu kojarzy siê z wygodna jezdni¹ i szerokimi chodnikami w
centrum miasta, ale jest jeszcze inna, nieco zapomniana
czêœæ tej drogi. Piaszczysta ulica Pi³sudskiego zaczyna siê na
wysokoœci ul. Puckiej, a koñczy u zbiegu z ul. Targowej. Zdaniem Czytelnika, który w swoim i s¹siadów imieniu zg³osi³
problem reporterowi, tam w³aœnie jest najgorzej.
- Ulica Pi³sudskiego na
koñcu rozwidla siê - mówi rumianin. - ¯eby dotrzeæ do domów, po³o¿onych po prawej
stronie, trzeba jechaæ po
strasznych wertepach. Po deszczu tonie siê w b³ocie. Nadziej¹
dla nas jest planowana budowa ul. Targowej, bo wówczas
tamtêdy bêdziemy mogli dojechaæ do ul. Derdowskiego i
omin¹æ najgorszy odcinek.
Mimo to liczymy te¿ na budowê naszej ulicy.
(Ank)

Mieszkañcy twierdz¹, ¿e
rozpoczyna siê tam budowa,
a inwestor chcia³ doje¿d¿aæ
ciê¿kim sprzêtem przez prywatn¹ dzia³kê (na której
znajduje siê boczna, gruntowa droga). W³aœcicielka odmówi³a dostêpu tym bardziej,
¿e nie otrzyma³a informacji,
co powstanie na s¹siedniej
posesji (mówi siê nieoficjalnie, ¿e dom opieki nad starszymi ludŸmi). Nasz Czytelnik podejrzewa, ¿e w rewan¿u na wniosek w³aœciciela
dzia³ki (a zarazem inwestora) odciêto kable telewizyjne,
biegn¹ce z kolei wzd³u¿ jego
dzia³ki. Tymczasem zaszkodzi³o to nie wspomnianej kobiecie, która nie korzysta z
telewizji kablowej, ale mieszkañcom dalszych posesji.
Co na to UPC Polska Oddzia³ Gdañsk?
- Przykro mi poinformowaæ, i¿ ze wzglêdów technicznych, niezale¿nych od UPC
Polska, byliœmy zmuszeni
rozwi¹zaæ umowy abonenckie
z dwoma klientami przy ul.
£¹kowej i Kamiennej w
Rumi - powiedzia³a Monika
Mroczkowska, koordynator
ds. komunikacji UPC. - Dzia³ka, na której postawione by³y
s³upy doprowadzaj¹ce sieæ z
sygna³em telewizji kablowej
UPC do tych w³aœnie abonentów, zosta³a kupiona przez
prywatnego inwestora. Sieæ
UPC zosta³a zdemontowa³a
z powodu usuniêcia s³upów,
na których by³a zawieszona

Nie chodzi o problem rozje¿d¿ania ul. Oliwskiej, bo jest to
piaszczysta droga, ale m.in. w³aœnie dlatego po codziennych rajdach ciê¿arówek nad domami, tarasami i ogrodami unosi siê
ci¹gle kurz. Roznoszony przez wiatr piach sypie siê na posesje i
balkony, nie mówi¹c ju¿ o uci¹¿liwym ha³asie.
W ci¹gu zaledwie kwadransa, który spêdziliœmy na Oliwskiej w porannych godzinach, minê³y nas cztery samochody. Niektóre jecha³y powoli i ostro¿nie, inne pêdzi³y, wzbijaj¹c w górê
tumany kurzu.
(Ank)

Konieczność czy złośliwość?

BEZ TELEWIZJI
Przez czyjeœ zaniedbanie albo nawet z³oœliwoœæ
zostaliœmy pozbawieni telewizji, mimo, ¿e mamy
umowê z UPC i p³acimy rachunki - twierdzi
nasz Czytelnik z ul. Kamiennej w Rumi. Od
miesi¹ca nie mo¿e ogl¹daæ programów telewizyjnych, podobnie jak jego s¹siad. Przewody, prowadz¹ce do ich domów, po³o¿onych w g³êbi doliny Szmelty zosta³y przeciête. Resztki kabli
wisz¹ na krzakach i na s³upie w s¹siedztwie
pêtli autobusowej na Szmelcie.
linia. Niestety, nie ma technicznej mo¿liwoœci, aby poprowadziæ sieæ do abonentów
inn¹ drog¹.
Podstaw¹ do rozwi¹zania
umowy by³ artyku³ 34 punkt
2 Regulaminu Œwiadczenia
Us³ug Telekomunikacyjnych
przez UPC Polska, w którym
zapisano, i¿ dostawca us³ug
nie ponosi odpowiedzialnoœci
za jakikolwiek zak³ócenia w
œwiadczeniu us³ug, wynikaj¹ce z dzia³ania si³y wy¿szej,
jak równie¿ wywo³ane innymi okolicznoœciami.
Jest nam niezmiernie
przykro ze wzglêdu za zaistnia³a sytuacjê, ale podkreœlam, i¿ jest ona niezale¿na
od naszej firmy.
Sprawdziliœmy, ¿e s³up z
wisz¹cymi na nim kablami
wci¹¿ stoi, ale byæ mo¿e zo-

stanie zdemontowany po rozpoczêciu budowy.
(Ank)

Można do nas dzwonić pod
nr tel. 058 710-77-68
lub pisać za pośrednictwem poczty e-mail:
redakcja@gazetarumska.pl.
Mamy nadzieje, że dzięki
naszym Czytelnikom dotrzemy do najważniejszych tematów i będziemy pisać
wyłącznie o sprawach, które interesują lub intrygują
mieszkańców miasta.
Gdzie po gazetę?
Odpowiadając na pytania
Czytelników o to, gdzie można dostać Gazetę Rumska
informujemy, że na początku każdego miesiąca (na
ogół w dniach 6-10 miesiąca) trafia ona do sklepów i
placówek na terenie Rumi.
Dzięki uprzejmości właścicieli jest dostępna dla klientów.
Jeśli ktoś nie znalazł gazety
w sklepie, może otrzymać ją
bezpłatnie w naszej redakcji
lub w kwiaciarni Janusza Zabłockiego przy ul. Dąbrowskiego 6 (w kompleksie handlowym w pobliżu skrzyżowania z ul. Starowiejską).
Zapraszamy do lektury. Nasze artykuły można komentować na stronie:
www.gazetarumska.pl.

REKLAMA
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GMINA LINIA
MIASTO

Samowolka budowlana na Dąbrowskiego

Majowa burza nad Rumią

Kierowcy narażeni na
niebezpieczeństwo

Tak wygl¹da³a w niedzielny wieczór ul. Pomorska w Janowie.
Fot. Anna Kuczmarska

ALE LAŁO I GRZMIAŁO!
Ekipy budowlane rozpoczê³y prace na jezdni bez pozwolenia. Przebudowa w tym miejscu ogranicza dojazd do pawilonów handlowych.

Gdy w po³owie maja na ul. D¹browskiego w centrum
Rumi pojawi³y siê ekipy budowlane, nikt nie móg³ podejrzewaæ, ¿e pracuj¹ bez pozwolenia na budowê i bez
jakichkolwiek uzgodnieñ z Urzêdem Miasta w Rumi.
Wszystko wysz³o na jaw, gdy mieszkañcy zaniepokoili
siê zakresem prowadzonych prac, zwi¹zanych z przygotowaniem dojazdu do nowego marketu sieci Netto.
Na wysokoœci pawilonów
handlowych, w s¹siedztwie
skrzy¿owania z ul. Starowiejsk¹, zbudowano d³ug¹ wysepkê, a bli¿ej ronda powsta³
szeroki chodnik i wjazd do powstaj¹cego sklepu. Najgorsze,
¿e tym samym zwê¿ono jezd-

niê, likwiduj¹c jeden pas ruchu. Powsta³a kuriozalna i
bardzo niebezpieczna sytuacja:
przy zjeŸdzie z ronda, na
ostrym zakrêcie kierowcy z
dwóch pasów nagle wje¿d¿ali
w jeden. W dodatku zabrak³o
odpowiedniego oznakowania, a

Jeden znak zas³ania³ drugi, na którym prowizorycznie i
niezgodnie z przepisami oznakowano zmiany w ruchu.

Zje¿d¿aj¹cym od ronda w dó³ samochodom nagle „urywa³” siê
jeden pas ruchu.
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to które zrobiono by³o prowizoryczne i niezgodne z przepisami.
- Zwrócili siê do mnie o
pomoc zbulwersowani kierowcy oraz handlowcy z pawilonów
przy ul. D¹browskiego - mówi
Jaros³aw Muszyñski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej. - Ci ostatni stracili mo¿liwoœæ wyjazdu i wjazdu na zaplecze swoich sklepów z przeciwleg³ego pasa ruchu. Natychmiast interweniowa³em w
Urzêdzie Miasta. Okaza³o siê,
¿e nikt nic nie wie o prowadzonych w centrum miasta pracach drogowych. Jednoczeœnie
powiadomi³em pisemnie Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdañsku.
- Ulica D¹browskiego, od
ronda do ul. Starowiejskiej jest
drog¹ wojewódzk¹, dlatego firma buduj¹ca w tym rejonie
sklep zwróci³a siê do Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich z wnioskiem o jej przebudowê - wyjaœnia Ryszard Grychto³,
naczelnik Wydzia³u In¿ynierii
Miejskiej UM. - Zwyczajowo i
grzecznoœciowo powiadamia
siê o takich inwestycjach
Urz¹d Miasta, ale Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich nie wykaza³a
siê dobr¹ wol¹. W dodatku
wykonawca rozpocz¹³ roboty
zanim otrzyma³ pozwolenie na
budowê.
W rumskim magistracie
dosz³o do spotkania urzêdników i radnych m.in. z przedstawicielami Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich. W³aœciciela drogi zobowi¹zano do jak najszybszego przywrócenia poprzedniego stanu, czyli ponownego poszerzenia jezdni. Przerwa w „wysepce” na œrodku
jezdni pozwoli na dojazd do
pawilonów handlowych.
(Ank)

Ten niedzielny wieczór (27 maja) da³ siê wszystkim we znaki. Zw³aszcza stra¿akom, którzy wypompowywali wodê z zalanych ulic i piwnic oraz mieszkañcom Rumi, którzy ponieœli niema³e straty. Gwa³towna burza i ulewa, która przesz³a nad miastem okaza³a siê bardzo groŸna.
Najgorzej by³o na ul. Sobieskiego w rejonie stacji SKM Janowo. Z zalesionych wzgórz na drogê zesz³a lawina b³otna. Woda i
szlam zala³y ulicê i przesz³y dalej, na podwórka i do piwnic
po³o¿onych nieco ni¿ej domów. W tym samym czasie bajoro utworzy³o siê na ul. Hutniczej, tu¿ przy granicy Gdyni z Rumi¹. Wjazd
i wyjazd z miasta na obu trasach zosta³ zablokowany.
Niemal przez ca³¹ noc w mieœcie s³ychaæ by³o syreny stra¿ackich wozów, je¿d¿¹cych od posesji do posesji, od ulicy do ulicy.
(Ank)

A tak niedzielna burza rozprawi³a siê ze 160-letnim dêbem w
lesie przy ul. Strzeleckiej.
Fot. RW
REKLAMA
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AKTUALNOŚCI

Budowa obwodnicy jest dla Rumi priorytetowa

Domek z widokiem na ściany

KOMUNIKACJA

Ma³y uroczy domek na malowniczym wzgórzu, a wokó³ zieleñ i piêkne widoki to wymarzone miejsce do zamieszkania z rodzin¹.
Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e pewnego dnia
obok wymarzonego domku wyrasta ...œciana bloku, a zamiast patrzyæ z tarasu na
ogród, las lub ³¹kê, zagl¹damy w okna nowych s¹siadów. A raczej to oni zagl¹daj¹
nam w okna i na podwórko.

I EKOLOGIA

Z Janem Klawiterem, radnym województwa
pomorskiego, rozmawia Anna Kuczmarska.

- Praca w Sejmiku Województwa Pomorskiego
jest kolejnym etapem Pana
samorz¹dowej kariery.
Jako rodowitego mieszkañca Rumi muszê Pana zapytaæ o podejmowanie problemów, dot. naszego miasta?
- W Sejmiku chcê skupiæ
siê na kilku wa¿nych tematach.
Pierwszym z nich jest budowa
i rozwój infrastruktury województwa pomorskiego. Do najwa¿niejszych zadañ nale¿y budowa Obwodnicy Pó³nocnej
Aglomeracji Trójmiejskiej, która dla rozwi¹zania problemów
komunikacyjnych Rumi jest
zagadnieniem priorytetowym.
Podpisano porozumienie w
imieniu gmin i marsza³ka województwa, które otwiera drogê do wykonania dokumentacji tej obwodnicy, a tak¿e potrzebnych zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy.
Koszt budowy bêdzie przekracza³ miliard z³otych i jest
po¿¹dane, aby finansowanie tej
inwestycji oprzeæ o fundusze
Unii Europejskiej. Jest du¿a
determinacja ze strony samorz¹dowców, aby wybudowaæ tê
obwodnicê. Przypomnê, ¿e droga ma ³¹czyæ obwodnicê Trójmiasta z tras¹, prowadz¹c¹ z
Redy do Pucka i do Helu, omijaj¹c od pó³nocy Rumiê. Odci¹¿y to bardzo ruch pojazdów
przez miasto, zw³aszcza w sezonie letnim.
- Jakie inne zadanie samorz¹du pomorskiego uwa¿a Pan za najistotniejsze?

- Drugim bardzo wa¿nym
zadaniem jest przejêcie przez
marsza³ka województwa Szybkiej Kolei Miejskiej. U³atwi³oby to bardzo wdro¿enie wspólnego biletu na wszystkie rodzaje œrodków komunikacji na
terenie aglomeracji trójmiejskiej. Myœlê, ¿e dla pasa¿erów
jest to najwa¿niejszy problem
do rozwi¹zania. U³atwi to bowiem poruszanie siê po Trójmieœcie i okolicy. Szybkie przejêcie SKM da³oby szanse ubiegania siê w funduszach unijnych o pieni¹dze na zmianê
taboru, który jest stary i nie
najlepiej spe³nia swoje funkcje. Przejêcie przez marsza³ka
linii regionalnych bêdzie moim
zdaniem trwa³o d³u¿ej, dlatego trzeba wczeœniej podejmowaæ dzia³ania zwi¹zane z
SKM, co pozwoli na nabycie doœwiadczeñ w tym zakresie.
- Jest Pan cz³onkiem Komisji Ochrony Œrodowiska,
a z wykszta³cenia doktorem
chemii. Mo¿na siê domyœlaæ, ¿e interesuje Pana ekologia.
- Jako chemik wybra³em
wspomnian¹ komisjê, w ramach której m.in. intensywnie
wspieram realizacjê koncepcji
utylizacji wysokoenergetycznej
czêœci odpadów komunalnych
poprzez spalenie ich albo pirolizê i zgazowanie. Umo¿liwi to
unikniêcie kosztów, jakie musieliby ponosiæ mieszkañcy
naszego województwa za deponowanie tych odpadów na
sk³adowiskach. Prawodawstwo unijne przewiduje wyso-

kie op³aty z tego tytu³u. Z drugiej strony pozwoli nam to
dzia³anie na otrzymanie du¿ej
iloœci pr¹du i energii cieplnej,
które zostan¹ wykorzystane
przez mieszkañców naszego
województwa i przyczyni¹ siê
do znacz¹cego ograniczenia iloœci spalanego wêgla. Odpady
te bêd¹ pochodzi³y ze sk³adowisk w gdañskich Szadó³kach
i w £ê¿ycach oraz z takich
miast, jak Elbl¹g, Starogard,
Tczew. Analizuje te¿ mo¿liwoœæ
wykorzystania energii geotermalnej w naszym województwie Nieco wiêksze jej zasoby
znajduj¹ siê w zachodniej czêœci Pomorza, w rejonie Lêborka i S³upska. Wykorzystanie
tej energii bêdzie wymaga³o
dok³adnych analiz i wspó³pracy marsza³ka z gminami.
Postawi³em te¿ sobie za cel
o¿ywienie rynku biopaliw. Bêd¹c kilka dni temu z delegacj¹
sejmiku w Brukseli stwierdzi³em, ¿e bardzo du¿¹ wagê przyk³ada siê tam do ograniczenia
efektu cieplarnianego i postuluje siê, aby do 2020 roku kraje uprzemys³owione zmniejszy³y emisje gazów cieplarnianych
o 20 lub nawet 30 procent.
Wykorzystanie biomasy lub
innych energii odnawialnych
dla otrzymania energii elektrycznej i cieplnej ma wiêc podstawowe znaczenie. Wspólnota europejska oczekuje tez od
Polski dzia³añ oszczêdnoœciowych w zakresie zu¿ycia energii i konieczne bêdzie przeprowadzenie termomodernizacji w
tych budynkach, gdzie jeszcze
nie zosta³a ona wykonana.
- Jako radny Rumi zawsze interesowa³ siê Pan
oœwiat¹. Czy tak jest nadal?
- Oczywiœcie. Chcia³bym doprowadziæ do powstania w
miastach powiatowych pracowni fizycznych, aby zachêciæ m³odzie¿ do studiów technicznych.
Zaczyna nam brakowaæ wykszta³conych fachowców.
- Sporo zadañ jak na jednego radnego…
- Pomimo, ¿e w Sejmiku
Wojewódzkim jest bardzo du¿o,
a ³¹czê j¹ na co dzieñ z prac¹
zawodow¹ w spó³ce OPEC
Gdynia, bêdê ca³y czas utrzymywa³ kontakt ze wszystkimi
którzy chc¹ dbaæ o rozwój naszego miasta.

Muszą mieszkać
w cieniu bloków

Taki koszmar prze¿ywaj¹ m.in. mieszkañcy ul. Wa³owej i
Podgórnej na Markówcowej Górze, gdzie w s¹siedztwie ich domów wyros³y wielorodzinne budynki mieszkalne.
- Jesteœmy tym przygnêbieni, przesta³ mnie cieszyæ nowy
dom, wybudowany trzy lata temu niema³ym wysi³kiem - mówi
Dorota Glama, która mieszka z mê¿em i dzieæmi w cieniu nowego bloku. - Budynki obok posesji s¹ nie tylko naszym zmartwieniem, chocia¿ to my najbardziej odczuwamy uci¹¿liwoœci
budowy takie jak ha³as i ba³agan. Nowe bloki szpec¹ krajobraz,
k³óc¹ siê z tradycyjn¹ zabudow¹ tego miejsca, nie mówi¹c ju¿ o
dewastacji wzgórza. Obawiamy siê najbardziej, czy kolejne bloki nie bêd¹ wznoszone jeszcze wy¿ej. Tak, ¿e ca³a góra zniknie
pod ich murami. Dlaczego na to pozwolono?
Sprawdzimy to. W nastêpnym wydaniu Gazety Rumskiej
napiszemy o procedurach obowi¹zuj¹cych w takich przypadkach.
Jak dosz³o do budowy bloków w zabudowie jednorodzinnej?
Kto na to pozwoli³? Urz¹d Miasta, wydaj¹c decyzje o warunkach
zabudowy czy Starostwo Powiatowe, udzielaj¹ce pozwolenia na
budowê. Postaramy siê to wyjœniæ za miesi¹æ.
(Ank)
REKLAMA

Mieszkañców, którzy chcieliby porozmawiaæ na wspomniane tematy, zachêcam do
telefonicznego kontaktowania
siê ze mn¹ pod numerem:
0 601-63-82-83.
- Dziêkujê za rozmowê.
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Tak było - tak jest

KARCZMA W ZAGÓRZU
Karczma, zwana Zajazdem Sobieskiego - gdy¿ wed³ug
legendy zatrzymywa³ siê tam Jan II Sobieski podczas
podró¿y do Rzucewa - znajdowa³a siê przy wa¿nym
szlaku komunikacyjnym, wiod¹cym na zachód poprzez
Lêbork, S³upsk, Koszalin, ale tak¿e w stronê Pucka.
Podró¿ni mogli tu odpocz¹æ, zjeœæ posi³ek, a ich konie
by³y pod dobr¹ opiek¹. Je¿eli legenda o królu Sobieskim zawiera prawdê, to zajazd ten musia³ istnieæ w
drugiej po³owie XVII wieku.
Niedaleko zajazdu by³
urz¹d pocztowy, którego dyrektorem by³ przed II wojn¹ œwiatow¹ pan Pawe³ Kullig. Budynek by³ej poczty stoi przy ul.
Sobieskiego do dzisiaj. Pocztowcy w zajeŸdzie wymieniali
konie przed dalsz¹ podró¿¹.
Oddana do u¿ytku w 1870 roku
linia kolejowa Gdañsk - Szczecin spowodowa³a, ¿e czêœæ przesy³ek transportowano kolej¹.
Zajazd o konstrukcji szachulcowo-murowanej, dzie³o
dawnych mistrzów, po³o¿ony

by³ w centrum wsi Zagórze, nad
rzek¹, w otoczeniu zieleni, z
widokiem na okoliczne wzgórza i lasy. By³o to miejsce odpoczynku i relaksu dla przyjezdnych oraz dla samych rumian. Jak wskazuj¹ stare zdjêcia, odbywa³y siê w karczmie
zabawy i uroczystoœci, na przyk³ad wesela, a tarasy by³y zape³nione goœæmi.
Karczma widoczna na rzucie z góry mia³a kszta³t litery
L, d³u¿szym bokiem przylegaj¹c do ul. Sobieskiego. Z doku-

Tak namalowa³ zajazd w zimowej scenerii rumski artysta Alfons Zwara.

mentów wynika, ¿e powierzchnia zabudowy karczmy wynosi³a 642 m kw., a powierzchnia u¿ytkowa ³¹cznie 1067 m
kw., w tym powierzchnia u¿yt-

W tym miejscu do koñca lat szeœædziesi¹tych sta³ charakterystyczny dla Rumi budynek karczmy
w Zagórzu.
Fot. Anna Kuczmarska

Szybka reakcja na wnioski mieszkańców i nasze publikacje

Spełnią się marzenia o alei
lipowej i kole młyńskim
Nawi¹zuj¹c do artyku³ów w Gazecie Rumskiej nr 2/12 pt.
„Dziedzictwo kulturowe” oraz „Wspólnota drzew, mogi³ i ruin”
stwierdzam z zadowoleniem, ¿e niektóre wnioski zg³oszone podczas sesji s¹ ju¿ realizowane. Chodzi o dwa moje wnioski - jeden
z nich dotyczy posadzenia lip na starym zabytkowym cmentarzu przy ul. Koœcielnej (przypomnijmy, ¿e chodzi o odtworzenie
zniszczonej niegdyœ alei lipowej - przyp. red.). W tej sprawie jest
ju¿ ostateczna decyzja, ¿e nasadzenie drzew bêd¹ mia³y miejsca
jesieni¹. Drugi wniosek dotyczy wykonania i zamontowania ko³a
m³yñskiego przy Domu Kaszubskim w Parku Starowiejskim.
Wniosek ten jest w pierwszej fazie realizacji, tzn. w trakcie uzyskiwania pozwoleñ wodno-prawnych. Ko³o m³yñskie ma byæ symbolem urz¹dzeñ wodnych, które przez d³ugie lata pracowa³y nad
Zagórska Strug¹.
Za szybk¹ i pozytywn¹ odpowiedŸ dziêkujê przewodnicz¹cemu Rady Miasta, Witoldowi Reclafowi, bo do niego kierowa³em
wnioski. Dziêkujê tak¿e pani burmistrz El¿biecie Rogali-Koñczak, która jak wiem przychylnie patrzy na budowê ko³a m³yñskiego i zapewne na wiele innych wniosków, które zg³osili mieszkañcy.
Ryszard Hinc
Na zdjêciu: Ko³o m³yñskie ma byæ zamontowane obok Domu
Kaszubskiego jako symbol m³ynów, funkcjonuj¹cych dawniej na
rzek¹.
Fot. Anna Kuczmarska
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kowa karczmy - 668 m i prawie 400 m zajazdu dla koni i
powozów.
W zajeŸdzie by³y trzy izby
karczemne, du¿a szatnia,
mieszkanie, biuro, sklepik o
powierzchni 22, 8 m kw., znajduj¹cy siê w naro¿niku budynku przy ulicy. W czasie okupacji pracownicy pobliskich zak³adów zbrojeniowych (dawny budynek garbarni) korzystali ze
sto³ówki w piêknie odrestaurowanych salach zajazdu.
Wiele wspomnieñ, zwi¹zanych z zajazdem ma pan
Pawe³ Bach, który urodzi³ siê i
mieszka³ w nieistniej¹cym dziœ
budynku na rogu ul. Sabata i
Sobieskiego przy Zagórskiej
Strudze. Wed³ug jego relacji,
wewn¹trz podwórza karczmy
sta³a szczytem do ulicy stodo³a i spichlerz, gdzie sk³adowano i przechowywano zapasy

¿ywnoœci, a zw³aszcza zbo¿a.
Obok ros³a lipa, otoczona ³awkami, jak mówi¹ zapisy, posadzona w 1814 roku na pami¹tkê pokoju w Tyl¿y, koñcz¹cego
wojny napoleoñskie. Jednak
starzy rumianie mówi¹, ¿e to
by³a lipa Sobieskiego, posadzona przez samego króla
Jana, podobnie jak drzewa w
Rzucewie.
Po wojnie ten piêkny obiekt
przesta³ pe³niæ swoje wczeœniejsze funkcje i niestety popad³ w ruinê. Na wielu powojennych zdjêciach, dokumentuj¹cych pierwszomajowe pochody i uroczystoœci do¿ynkowe
mo¿na zobaczyæ budynek zajazdu i jego ówczesny stan.
Ten budynek z lat szeœædziesi¹tych, pamiêta wielu
mieszkañców Rumi, którzy
udawali siê do s¹siedniego
domu kultury. Œciany dawnej
karczmy by³y wtedy wzmacniane i uzupe³niane bia³ymi bloczkami z redzkiej fabryki. Kres
zajazdu nast¹pi³ pod koniec
lat szeœædziesi¹tych, gdy budowano wiadukt, a ostatnie œlady
zniknê³y na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych. Pozosta³y
drzewa w parku i sad obok
Urzêdu Miasta. Czêœæ elementów drewnianych karczmy z³o¿ono we Wdzydzkim Parku
Etnograficznym. Ostatnim
w³aœcicielem zajazdu by³ pan
Gerard Kuhnke, którego rodzina prawdopodobnie nadal
mieszka w Rumi.
Rumscy malarze, Leon
Bieszke i Alfons Zwara pokazuj¹ na swoich obrazach karczmê z lat jej œwietnoœci. Warto
by³oby umieœciæ tablicê z szerok¹ informacj¹ i rysunkiem
obiektu, w miejscu gdzie kiedyœ sta³. Pozostaje mieæ te¿
nadziejê, ¿e Zajazd Sobieskiego zostanie kiedy¿ zrekonstruowany. Ten temat poruszano
podczas kwietniowej Sesji
Obywatelskiej, a odbudowa
starej karczmy pojawi³a siê we
wnioskach uczestników.
Ryszard Hinc
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W Kanadzie znaleźli swoje miejsce na ziemi

Polskie drogi
Jedni poszukiwali za oceanem schronienia ze wzglêdów politycznych, inni kierowali siê chêci¹ poprawienia warunków swojej egzystencji. W zamo¿nej i piêknej Kanadzie swoje „miejsce na ziemi” znalaz³o ok. 817
tysiêcy Polonusów, których losy by³y bardziej lub mniej
dramatyczne.
W uchodŸczej masie emigracji politycznej, du¿¹ grupê
stanowili ¿o³nierze Polskich Si³
Zbrojnych na Zachodzie oraz
¿o³nierze konspiracji prolondyñskiej. W obawie przed
aresztowaniem przez sowietów
i s³u¿¹ce im „polskie” s³u¿by
specjalne np. Urz¹d Bezpieczeñstwa, musieli uciekaæ z
rodzinnego kraju. By³ wœród
nich by³y ¿o³nierz 3. Wileñskiej
Brygady Partyzanckiej Armii
Krajowej walcz¹cej pod dowództwem „Szczerbca” (por.
Gradan - Fróg) - Alfred Rudziñski, do dziœ mieszkaj¹cy
w Kanadzie.
Jego dzieje œmia³o mog³yby stanowiæ kanwê obszernej
ksi¹¿ki, mówi¹cej o polskich
losach i o umi³owaniu wolnoœci. Pan Alfred urodzi³ siê w
Nowej Wilejce na WileñszczyŸnie, w œredniozamo¿nej rodzinie szlacheckiej herbu Prus III.
Ród Rudziñskich swoimi dzia³aniami dobrze zas³u¿y³ siê
Najjaœniejszej Rzeczpospolitej.
Ich dobra znajdowa³y siê na
KielecczyŸnie, na Mazowszu,
Œl¹sku, a tak¿e na kresach
wschodnich.
Ucieczka z niewoli
Gdy wybuch³a II wojna
œwiatowa, a ziemie wschodnie
przechodzi³y spod okupacji sowieckiej pod niemieck¹, by znowu dostaæ siê pod okupacjê
sowieck¹, pan Alfred, jak przysta³o na Polaka, wst¹pi³ w sze-

regi Armii Krajowej i walczy³
w III Brygadzie „Szczerbca”.
W ramach Akcji „Burza”
brygada bra³a udzia³ w wyzwalaniu Wilna spod okupacji niemieckiej. Operacja ta
nosi³a miano „Ostra Brama”
i, pomimo sukcesów, zakoñczy³a siê dla Polaków fatalnie.
Do wyzwolonego przez
„akowców” miasta wkroczy³y
oddzia³y sowieckie nios¹ce
now¹ niewolê. Uczestnicy powstania zostali przez NKWD
wy³apani, aresztowani i wywiezieni do ³agrów. Pan Alfred
znalaz³ siê w wileñskim wiêzieniu na £ukiszkach, sk¹d
zosta³ wywieziony do ³agru na
pó³nocy ZSRR - w Stalinogorsku.
M³odym, niepokornym Polakom, nie w smak by³ taki los,
wiêc postanowili go zmieniæ i
opuœciæ „nieludzk¹ ziemiê”.
Trójka przyjació³ zaplanowa³a

ucieczkê. Potem do³¹czy³o jeszcze piêciu kolegów. Ósemka ta,
pewnej œnie¿nej nocy wydosta³a siê poza okalaj¹ce obóz druty i wyruszy³a do Polski. Po
drodze, z g³odu, zimna i wyczerpania zmar³o piêciu uciekinierów. Do domów rodzinnych
dotarli w trójkê i to nie na d³ugo. Musieli zmieniæ nazwiska
i ukryæ siê u przyjació³.

ZAMOŻNY KRAJ
Kanada - drugi co do wielkości kraj na świecie, o powierzchni
około 10 milionów km kwadratowych, zamieszkiwany przez 32
miliony obywateli. Jest federacją 10 prowincji i 3 terytoriów,
której władcą jest królowa brytyjska Elżbieta II.
Kraj zamożny swoimi bogactwami naturalnymi i gospodarką na
wysokim poziomie, mogący sobie pozwolić by niektóre prowincje zwalniały swoich mieszkańców od płacenia podatków,
a raz do roku, po rozliczeniu budżetu, obdarowywały ich wszystkich, nie wyłączając niemowlaków, czekami na drobne kwoty
od 500 do 800 dolarów.
Kraj, w którym bezrobocie kształtuje się na poziomie 2-6 procent, przy czym jest jeszcze dużo wolnych miejsc pracy, zarówno dla osób z kwalifikacjami, jak i bez nich.

Przez Gdañsk i W³ochy do
Kanady
Alfred Rudziñski pod nowym nazwiskiem i na fa³szywych papierach dotar³ a¿ do
Gdañska. Tutaj siê o¿eni³, tutaj te¿ w 1951 r. ukoñczy³ Politechnikê Gdañsk¹. Krótki
czas póŸniej, nie mog¹c siê
pogodziæ z istniej¹c¹ rzeczywistoœci¹, uciek³ wraz z ¿on¹ do
W³och, by po kilku latach pobytu - gdy ju¿ trochê okrzepli przenieœæ siê do Kanady.
W nowym kraju pocz¹tki
te¿ by³y trudne. Na szczêœcie
pomagali im przyjaciele i znajomi, którzy wczeœniej dotarli
do wolnego œwiata.
Alfred Rudziñski dosta³
pracê w swoim zawodzie, czyli
instytucji zajmuj¹cej siê
ochron¹ œrodowiska. By³ tak¿e wyk³adowc¹ tego przedmiotu w jednym z kanadyjskich
uniwersytetów, mieszcz¹cym
siê w Montrealu. Zagadnienia-

mi tymi zajmuje siê po dziœ
dzieñ.
Chce pomóc
Wiedz¹c, ¿e Polska boryka siê z trudnym problemem
utylizacji toksycznych odpadów, pan Alfred zaproponowa³
w³adzom naszego kraju swoj¹
wiedzê i doœwiadczenie w dziedzinie ekologii. Chodzi³o g³ównie o pomoc w unieszkodliwianiu odpadów, degraduj¹cych
œrodowisko Kujaw. OdpowiedŸ
z Polski by³a bardzo enigmatyczna, tak jakby decydenci
krajowi nie byli zupe³nie zainteresowani tym tematem.
Poniewa¿ zdaniem Alfreda
Rudziñskiego polska ziemia,
woda i powietrze s¹ zatruwane, stara siê dalej interweniowaæ w tej sprawie. Wys³a³ pismo na adres Premiera RP i
czeka na odpowiedŸ.
Tekst i fot.
Roman Kurzyñski

REKLAMA
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GOŚĆ SPECJALNY

Poznawanie świata łączy ludzi

TONY KOCHAŁ MORZE
- Jest Pani co roku najwa¿niejszym goœciem Regat
o Memoria³ Tony’ego Halika, organizowanych przez
Stowarzyszenie Rumian na
Zatoce Puckiej. Cieszymy
siê z tego tym bardziej, ¿e
jako osoba bardzo zajêta nie
zawsze przyjmuje Pani zaproszenia na ró¿nego rodzaju imprezy.
- Owszem, brak czasu sprawia, ¿e odmawiam udzia³u w
oko³o 70 procentach imprez, na
które jestem zapraszana. Ale
do Rumi i do Pucka, gdzie odbywaj¹ siê regaty, przyje¿d¿am
od piêciu lat. Niezmiernie ceniê to, co robi¹ z du¿¹ pasj¹
ich organizatorzy, Bogumi³a i
Leopold Naskrêtowie. Impreza, na której zawsze panuje
wspania³a atmosfera, integruje
mi³oœników ¿eglowania oraz
sympatyków Toniego Halika,
zw³aszcza uczniów szkó³ jego
imienia w Polsce. Ich reprezentacje bior¹ udzia³ w regatach
w Pucku. Cieszê siê, ¿e moi
przyjaciele z Rumi propaguj¹
piêkny sport, a zarazem idee,
które wyznawa³ Tony Halik. On
podkreœla³, ¿e œwiat jest jeden
i powinniœmy go poznaæ, ¿eby
siê ³¹czyæ, a nie dzieliæ.
- Razem z mê¿em ¿eglowaliœcie po ca³ym œwiecie...
- Tak, p³ywaliœmy w najró¿niejszych jego zak¹tkach i
chocia¿ czêsto cierpia³am na
chorobê morsk¹, nawet za tak¹
cenê by³am gotowa zwiedzaæ z
nim kolejne wyspy, kraje, kontynenty. Tony nie rozumia³
moich dolegliwoœci na pok³adzie, ale kiedyœ po latach sam
rozchorowa³ siê na morzu i
wtedy przeprasza³ mnie za
wczeœniejszy brak wspó³czucia. Na wodzie czu³ siê najlepiej. Kocha³ morze w ka¿d¹ pogodê. Lubi³ zmagaæ siê z falami i wiatrem, ¿eglowanie by³o
dla niego celem samym w sobie, podczas gdy dla mnie by³o
raczej sposobem dotarcia do
celu. Tony nauczy³ mnie, ¿eby
nigdy siê nie poddawaæ, nie rezygnowaæ z konsekwentnego
d¹¿enie do celu. Uczy³ mnie
te¿, jak byæ perfekcjonist¹.
- Nadal Pani podró¿uje.
- Tak, przy czym korzystam
g³ównie z samolotów, bo muszê szybko docieraæ do ró¿nych
miejsc. Zdarza mi siê bywaæ
po raz kolejny w tym samym
rejonie, na przyk³ad w Ameryce Po³udniowej, któr¹ odwiedza³am kilkadziesi¹t razy, ale
staram siê te¿ poznawaæ nowe
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Z El¿biet¹ Dzikowsk¹, podró¿niczk¹, krytykiem sztuki, autork¹ ksi¹¿ek oraz wystaw fotograficznych, ¿on¹ i towarzyszk¹
podró¿y Tony’ego Halika rozmawia Anna Kuczmarska.

- Podobno przygotowuje Pani kolejny tom ksi¹¿ki,
bêd¹cej owocem podró¿y
po Polsce, a zatytu³owanej
„Groch i kapusta, czyli podró¿uj po Polsce!”?
- Zamierzam w tym roku
skoñczyæ czwarty tom, ale pisanie opóŸnia siê. W miêdzyczasie pisa³am m.in. o sztuce,
co wynika z mojego zawodu
krytyka sztuki, a tak¿e przygotowywa³am wystawy fotograficzne, co z kolei wi¹¿e siê z
moj¹ pasj¹. W tej chwili moje
zdjêcia mo¿na ogl¹daæ na ekspozycji w toruñskim ratuszu.
Mam nadziejê, ¿e kiedyœ bêdê
je mog³a zaprezentowaæ w
Rumi albo w Wejherowie, które odwiedzam przy okazji pobytu tutaj. W ksi¹¿ce „Groch i
kapusta…” znajdzie siê miejsce m.in. dla zabytkowej Kalwarii Wejherowskiej.
- Co sprawia Pani wiêcej przyjemnoœci i satysfakcji, pisanie czy fotografowanie?
- Trudno powiedzieæ. Na
pewno fotografowanie sta³o siê
ostatnio moj¹ pasj¹, potrzeb¹,
przy czym zainteresowa³ mnie
œwiat, widziany z bardzo bliska. S¹ to zbli¿enia piasku,
drewna, wody, b³ota. Staram
siê uchwyciæ na nich refleksy
œwiat³a o œwicie b¹dŸ o zachodzie. Moje zdjêcia przypominaj¹ obrazy, bo patrzê na
œwiat poprzez sztukê, a natura jest najwiêksz¹ artystk¹.
Na wystawie prezentujê je w
bardzo du¿ych formatach. Wydaje mi siê, ¿e daje to interesuj¹cy efekt.

miejsca. W tym roku wybieram
siê po raz pierwszy do Mongolii i bardzo siê z tego cieszê.
Podró¿ujê te¿ du¿o po Polsce,
która jest piêkna i na ogó³
przez nas niedoceniana. Za-

chwycam siê wieloma miejscowoœciami i regionami. Najbardziej kocham Bieszczady, ale
ostatnio odkry³am uroki Górnego Œl¹ska, natomiast w czasie pobytu w Rumi je¿d¿ê nad

morze. Jestem zauroczona
rzek¹ Piaœnica i jej ujœciem do
morza w Dêbkach. Podziwiam
tak¿e nadmorskie wydmy. Robiê przy tym du¿o ró¿norodnych zdjêæ.

- Podczas podró¿y poznaje Pani ludzi z ca³ego
œwiata. Jak my, Polacy, wypadamy w porównaniu z
innymi narodami? Co nas
wyró¿nia?
- W porównaniu z innymi
jesteœmy powa¿ni, ma³o siê
uœmiechamy i lubimy narzekaæ. Tymczasem uœmiech bardzo ³¹czy ludzi, pomaga w kontaktach. Chiñskie przys³owie
mówi: jeœli nie masz co komuœ
podarowaæ, podaruj mu
uœmiech. ¯eby przypomnieæ o
tym m.in. rodakom, wyda³am
niedawno album „Uœmiech
œwiata” ze zdjêciami radosnych ludzi z ró¿nych krajów.
- Poza tym, sama jest
Pani osob¹ uœmiechniêt¹ i
¿yczliw¹... Dziêkujê te¿ za
rozmowê i za pozdrowienia
dla naszych Czytelników.

Gazeta Rumska, nr 3/13, czerwiec 2007

SPORT

Wicemarsza³ek woj. pomorskiego Mieczys³aw Struk (na pierwszym
planie), z za³og¹ Bob Rollo, czyli Marianem Bobruckim i jego synem
Filipem (po lewej) oraz Jackiem Korczem i Henrykiem Bobruckim.

V Jubileuszowe Regaty o Memoriał Tony’ego Halika

Pogoda dla żeglarzy
Impreza odby³a siê jak
zwykle w Harcerskim Oœrodku Morskim w Pucku, a
¿aglówki wyp³ynê³y na zatokê.
Towarzyszy³o im s³oñce i wiatr,
czyli pogoda wymarzona dla
¿eglarzy.
- Nie narzekamy na zainteresowanie, uczestników mog³oby byæ nawet wiêcej, ale jesteœmy ograniczeni liczb¹ ³odzi
typu Puck, które mamy do dyspozycji - mówi Leopold Naskrêt, który razem z ¿on¹ Bogumi³¹ jest g³ównym organizatorem regat. - Nie zabrak³o
wiernych nam od pocz¹tku zawodników, takich jak uczniowie i nauczyciele ze szko³y im.
Tony Halika w Ostro³êce oraz
ze szko³y jego imienia w Redzie. Cieszymy siê ogromnie,
¿e zawsze jest z nami El¿bieta Dzikowska, kibicuj¹ca zawodnikom i wrêczaj¹ca nagrody zwyciêzcom. W tym roku
najlepszy wynik uzyskali rumianie - Artur Bieniek z rodzin¹, stali bywalcy regat. Ta
za³oga uplasowa³a siê na
pierwszym miejscu w biegu fina³owym.
Gratuluj¹c zwyciêzcom dodajmy, ¿e trzecie miejsce zajê³a ekipa Gimnazjum Salezjañskiego w Rumi. Dziewi¹ta w
finale by³a za³oga przyjació³ ze
sternikiem Waldemarem Cichockim, a pozostali ¿eglarze
z Rumi - dwie za³ogi harcerzy
ZHP oraz ekipa firmy Bob
Rollo zajêli dalsze miejsca.
Na pewno wszyscy dobrze
siê bawili, p³ywaj¹cy na jachtach zawodnicy, jak i kibicuj¹cy im na brzegu znajomi, przyjaciele, cz³onkowie rodziny.
Przypomnijmy, ¿e organizatorem regat by³o Stowarzyszenie Rumian.
(Ank)
Fot. Anna Kuczmarska

Rumianie organizuj¹ te regaty i bior¹ w nich aktywny
udzia³. Mo¿emy byæ z nich dumni tym bardziej, ¿e z
roku na rok impreza cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. W piatej, jubileuszowej edycji Regat o
Memoria³ Tony’ego Halika wziê³y udzia³ 27 za³ogi z
Trójmiasta i Pomorza oraz z innych miejscowoœci w
kraju. Wœród nich wystartowa³o szeœæ ekip z Rumi.

Hufiec ZHP reprezentowali: (od lewej) £ukasz Krzy¿anowski,
Pawe³ Ringwelski, radna miasta Rumi Edyta Salamon oraz
Gra¿yna Wiœniewska.

Bogumi³a Naskrêt i El¿bieta Dzikowska przy pracy. Za chwilê
rozpocznie siê wrêczanie dyplomów i nagród.

Mistrzyni windsurfingu Marzena Okoñska (druga z prawej)
pop³ynê³a z uczniami Gimnazjum Salezjañskiego: (od lewej) Ew¹
Necel, Weronik¹ Ustarbowsk¹ i Adamem Necel, zdobywaj¹c I
miejsce w kat. szkó³ i trzecie w ogólnej klasyfikacji.

Jak widaæ, nasza gazeta by³a obecna na regatach. Có¿, na tak
wspania³ej imprezie nie mog³o nas zabrakn¹æ.

Po wieloletniej przerwie razem na zatokê wyp³ynêli: (od lewej) Adam
Mosa, Waldemar Cichocki, £ukasz Hendler i Grzegorz Data. Starsi
cz³onkowie za³ogi zdobywali ¿eglarskie szlify w puckim oœrodku.
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UKS „Siódemka” organizatorem biegów
o Puchar Bałtyku

Rumianie wśród najlepszych
Ponad 500 zawodników reprezentuj¹cych kraje nadba³tyckie wystartowa³o w XII Pucharze Ba³tyku w Biegach na Orientacjê. Zawody jak zwykle zorganizowa³
Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” z Rumi oraz
skupieni wokó³ klubu dzia³acze, byli biegacze oraz sympatycy biegów na orientacjê.
Miejscem rozgrywania zawodów by³y lasy po³o¿one wokó³
Wejherowa, na terenie gminy £êczyce i Choczewo. Specjalnie
oznakowanymi œcie¿kami oraz leœnymi ostêpami biegali zawodnicy podzieleni na 40 kategorii wiekowych. Tradycyjnie najlepszymi ekipami okaza³y siê reprezentacje Szwecji i Polski.
W ci¹gu trzech dni zawodów zawodnicy przemierzyli wiele
kilometrów, bo startowali na dystansach od 1,5 km do 10 km.
Dobrze spisa³a siê m³odzie¿ z rumskiego UKS „Siódemka”, która wywalczy³a premiowane trzecie miejsce. Indywidualnie rumscy biegacze tak¿e œwietnie poradzili sobie z trudnymi trasami
i plasowali siê na drugich, trzecich i czwartych pozycjach, jak np.
B. Ogonowski (II m. w kat. M10N) i P. Zamojski (w kat. M12).
G³ówny organizator i dyrektor zawodów Benedykt Król (trener w rumskim klubie) nie kry³ zadowolenia z dobrych wyników,
a tak¿e ze sprawnie przeprowadzonych zawodów. Dyscyplina ta
jest bardzo specyficzna, bo biegi rozgrywane s¹ w lasach, gdzie
kibiców trudno zachêciæ do dopingowania. Dlatego te¿ propagowanie biegów na orientacjê nie nale¿y do ³atwych. Jednak ci,
którzy zobacz¹, w jaki sposób rozgrywane s¹ zawody, bêd¹ nimi
oczarowani.
Goœcie z krajów po³o¿onych nad Ba³tykiem s¹ zachwyceni
mo¿liwoœci¹ rywalizacji sportowej w tak piêknej scenerii kaszubskich lasów, a dodatkowo mieli równie¿ mo¿liwoœæ poznania okolicznych miejscowoœci, Kaszub oraz Trójmiasta.
Kolejne zawody o Puchar Ba³tyku zaplanowano na przysz³y
rok. Tym razem bêd¹ one rozgrywane w okolicach Rumi.
(red)

Rozgrywki sportowe w czerwcu
Czwartek, 7 czerwca
- godz. 17.30 - MKS ORKAN I Rumia - CZARNI CZARNE - IV liga piłki
nożnej seniorów, Stadion MOSiR przy ul. A. Mickiewicza 43
Sobota, 9 czerwca
- godz. 9.30 - Oratoryjny Turniej Tenisa Stołowego - turniej w kat.
młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i open, w Oratorium
ul. Dąbrowskiego 26
- godz. 11.00 - OKS JANOWO Rumia - CELTIC Reda - mecz piłki
nożnej seniorzy klasa A, stadion MOSiR ul. A. Mickiewicza 43
- godz. 14.00 - MKS ORKAN Rumia - CELTIC Reda - mecz piłki
nożnej liga juniorów „A”, Stadion MOSiR ul. A. Mickiewicza 43
Niedziela, 10 czerwca
- godz. 14.00 - Festyn św. Jana Bosko - parafialny festyn sportoworekreacyjny, gry i zabawy, konkursy, występy SPINECZEK, SPIN,
pokaz iluzjonisty, rozgrywki sportowe
Piątek, 15 czerwca - Stadion MOSiR
- godz. 10.00 - XI Mistrzostwa Rumi W Sztafetach Olimpijskich zawody lekkoatletyczne o Puchar Dyrektora MOSiR
Sobota, 16 czerwca
- godz. 9.00 III Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt - turniej
dla dziewcząt w wieku szkoły podstawowej i gimnazjum - Hala
Widowiskowo-Sportowa MOSiR ul. Mickiewicza 43
- godz. 9.30 - Oratoryjny Turniej Tenisa Stołowego - turniej w kat.
młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i open, w Oratorium
ul. Dąbrowskiego 26
- godz. 12.00 - MKS ORKAN Rumia - ZATOKA TENT Puck - mecz
piłki nożnej liga juniorów „D2” Stadion MOSiR ul. A. Mickiewicza 43
- godz. 15.00 - MKS ORKAN Rumia - GRYF Wejherowo - mecz piłki
nożnej liga juniorów C”, Stadion MOSiR
Niedziela, 17 czerwca
- godz. 10.00 „Piknik Pod Patronatem Roberta Korzeniowskiego” w programie: VII Otwarte Mistrzostwa Wybrzeża w Chodzie Sportowym - okolice Hali MOSiR iul. Dębogórska
- godz. 11.00 MKS ORKAN II Rumia - ZATOKA TENT Puck - mecz
piłki nożnej seniorzy klasa A Stadion MOSiR Rumia
- godz. 14.00 MKS ORKAN Rumia - GKS Sierakowice - mecz piłki
nożnej liga juniorów „A” Stadion MOSiR ul. A. Mickiewicza 43
Sobota, 23 czerwca - Hala MOSiR ul. Mickiewicza 49
- godz. 9.00 - Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt - turniej drużyn młodzieżowych o Puchar Prezesa TPS Rumia
- godz. 10.00 - Mistrzostwa Rumi 2007 W Tenisie Ziemnym - turniej
w ramach „Grand Prix Wybrzeża” o Puchar DB, korty TKKF
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Piłka nożna

Orkan Rumia i OKS
Janowo wygrywają

Zawodnicy Orkana Rumia
pokonali 4:1 dru¿ynê Arki II
Gdynia. Zwyciêstwo, choæ wysokie, nie przysz³o rumianom
³atwo, bo wywalczone zosta³o
dopiero w ci¹gu 20 ostatnich
minut. W pierwszej po³owie A.
Rosiñski strzeli³ gola z rzutu
karnego, a do wyrównania gdynianie doprowadzili na pocz¹tku drugiej czêœci meczu. Od
tego momentu rumianom „nie
wychodzi³o” pod bramk¹ Arki.
Dopiero oko³o 70. minuty ponownie A. Rosiñski wyprowadzi³ rumian na prowadzenie,
a po nim bardzo szybko bramki dla Orkana strzelili R. Siemaszko i A. Jarosz.
W kolejnych pojedynkach
naszych reprezentantów w rozgrywkach ligowych Orkan Rumia dozna³ pora¿ki z Murkamem Przodkowo. Gospodarze
z Przodkowa, bêd¹cy zdecydowanie ni¿ej w tabeli, panowali na murawie, strzelili naszemu bramkarzowi a¿ trzy gole
(ten sam zawodnik A. Szelka),
trac¹c tylko jedn¹ (strzelcem
by³ M. Freiberg). To by³ mecz,
o którym nasi zawodnicy powinni jak najszybciej zapomnieæ, bowiem przez tê pora¿kê stracili szansê na awans.
W minionym tygodniu na
stadionie przy ul. Mickieiwcza
Orkan Rumia podejmowa³
dru¿ynê z Luzina. Tym razem
rumianie zwyciê¿yli 2:0 (1:0).
W tych dniach rumski zespó³ rozegra jeszcze trzy pojedynki, a rundê wiosenn¹ koñczy dok³adnie 10 czerwca. Ostatecznie plasuje siê na drugim
miejscu tabeli IV ligi. W nastêpnym sezonie podejmie
walkê o awans.
Pi³karze OKS Janowo tak¿e zmierzaj¹ do wy¿szej ligi i

Pi³karze Orkana Rumia i OKS Janowo u bram wy¿szych lig w rozgrywkach pi³ki no¿nej. Orkan straci³
szansê na awans do III ligi, natomiast Janowo walczy
o V ligê. Obie dru¿yny s¹ wiceliderami rozgrywek.
w kolejnym pojedynku na rumskim boisku MOSiR pewnie
zwyciê¿yli Koronê ¯elistrzewo
3:0. Tym razem janowianie
zagrali pewnie i z wielk¹ pasj¹.
Odprawili z kwitkiem zespó³,
który tak¿e pretendowa³ do
awansu do wy¿szej klasy rozgrywkowej (Korona jest na 4
pozycji w tabeli). Trener Adam
Walczak dwoi³ siê i troi³, aby
zmotywowaæ pi³karzy. Efekty
jego boiskowej pasji, tym razem zaowocowa³y pozytywnie.
Dziêki zwyciêstwu OKS Janowo znajduje siê na drugim
miejscu w tabeli, o jeden punkt
za MKS W³adys³awowo.

Pi³karze OKS Janowo mieli zdecydowanie lepsze miny,
bo w kolejnym pojedynku schodzili z boiska w £êczycach jako
zwyciêzcy. Janowianie bêd¹cy
na fali zespó³ Zenitu £êczyce
pokonali 2:0. W opinii trenera
Adama Walczaka zawodnicy
OKS zagrali bardzo dobrze i
przez ca³e spotkanie zdecydowanie przewa¿ali. Mogli nawet
powiêkszyæ zdobycz bramkow¹.
Dziêki zwyciêstwu utrzymali
drug¹ lokatê, przybli¿aj¹c¹ do
meczu bara¿owego daj¹cego
awans do wy¿szej ligi.
(red)
Fot. Anna Kuczmarska

Pojedynek pi³karzy Orkana z Ark¹.
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Semeko Orkan Rumia
kończy rundę wiosenną 2007

W sk³ad dru¿yny Semeko Orkan Rumia wchodz¹: Daniel Dubicki (trener i pi³karz), Wies³aw Ferra, Piotr Tusk, Micha³ Skwiercz, Waldemar Dampc, Adam Koz³owski, Micha³
Frejberg, Ireneusz Malinowski, Bart³omiej Osior, Artur Rosiñski, Rafa³ Siemaszko, Zbigniew Bodzak, £ukasz ¯ala, Dariusz Hebel, £ukasz Hebel, Adam Duda, Witold Chmieliñski,
Kamil Gusmann, Andrzej Jarosz, Rados³aw Kupiec, £ukasz Wilamowski, Maciej Tyszko. Kierownikiem dru¿yny jest Wies³aw Renusz (na zdjêciu pierwszy z prawej).

Waleczny i ambitny zespół

Tak wysoko jeszcze nie zaszli

Daniel Dubicki
Trener drużyny Semeko Orkan
- Nie możemy narzekać na trudne
warunki gry, mamy niezły stadion,
ale - podobnie jak prezesowi klubu marzy mi się rozwinięcie bazy sportowej w Rumi. To na pewno pomogłoby w osiąganiu coraz wyższych
wyników. Ostatnio jest nieźle, zawodnicy w każdym meczu dają z
siebie wszystko. Przez całą rundę
wygrywaliśmy prawie wszystkie
mecze. Przegraliśmy tylko raz, z Huraganem Przodkowo (z trenerem
rozmawialiśmy przed tygodniem,
kiedy jeszcze nie były znane wszystkie wyniki z całej rundy). Pozostały
nam trzy mecze, więc zwycięstwo
w tej rundzie jest czysto teoretyczne, ale nasze drugie miejsce ze stratą
kilku punktów w stosunku do lidera
mobilizuje do dalszej pracy. Teraz
chodzi o to, żeby walczyć do końca,
żeby godnie zakończyć sezon. Drużyna Orkana jest bardzo waleczna i ambitna. Nikt się nie oszczędza, więc wszyscy piłkarze zasługują na uznanie. Wiedzą o tym kibice, którzy dopingują nas na
wszystkich meczach, także tych wyjazdowych. Ich obecność pomaga nam,
dodaje siły. Dlatego zapraszamy kibiców na kolejne spotkania, bo gramy niezłą
piłkę i emocji na stadionie nie brakuje.
(Ank)

Krzysztof Woźniak
Prezes Klubu Orkan Rumia
- Cieszę się, że rumska drużyna kończy sezon na dobrej pozycji. W tej
rundzie nie udało się wejść do trzeciej ligi, ale w następnej zawalczymy o to. Oczywiście, żeby piłka się
rozwijała, potrzebna jest pomoc miasta i sponsorów. Chciałbym, żeby
władze miasta zrealizowały rozpoczęte inwestycje. Mam na myśli dokończenie budowy trybun, a także
urządzenie boisk treningowych, których bardzo nam brakuje. Potrzebne
są zarówno boiska dla klubu, jak i tego
typu obiekty przy szkołach, aby propagować tę dyscyplinę sportu.
Oczekiwałbym też większego zainteresowania piłką nożną w mieście
ze strony lokalnych przedsiębiorców. Bez ich wsparcia trudno marzyć o trzeciej lidze, a taki cel postawili sobie działacze i piłkarze klubu.
Drugie miejsce w tabeli IV ligi to najlepsze osiągnięcie w historii klubu. Mamy dobrego trenera, bardzo dobrych
zawodników, staramy się, aby od strony organizacyjnej wszystko funkcjonowało jak najlepiej. Oprócz naszej pracy potrzebna jest nam pomoc finansowa
oraz wsparcie naszych kibiców.
(Ank)
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WYDARZENIA W OBIEKTYWIE
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Religijne i zarazem rodzinne uroczystoœci odby³y siê w maju we wszystkich rumskich parafiach.
Dzieci z drugich klas przyst¹pi³y uroczyœcie do I Komunii Œwiêtej. Nasze zdjêcia pochodz¹ z
koœcio³a NMP Wspomo¿enia Wiernych.
Fot. Anna Kuczmarska
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