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Czytanie Piątej Ewangelii Najpierw droga
potem nowy plan
Pod obrady Rady Miejskiej wróci³ projekt uchwa³y w sprawie przyst¹pienie
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
„Centrum Handlowo-Us³ugowe”. Radni uzale¿niaj¹ tê
decyzjê od rozpoczêcia przez
Auchan budowy drogi do
Redy.
- Jesteœmy za rozbudow¹
i rozwojem firmy Auchan,
ale takim, który nie przeszkadza mieszkañcom miasta – podkreœla³ w imieniu
Klubu Radnych Niezale¿nych jego przewodnicz¹cy
Bogdan Formella.

Mówiono te¿ o zbieraniu
podpisów w sprawie referendum o odwo³anie Rady Miejskiej na terenie centrum handlowego, co wskazuje na
wspieranie akcji przez kierownictwo centrum. Przewodnicz¹cy RM Witold Reclaf zapyta³ burmistrz, czy
rozmawia³a z dyrekcj¹ Auchan o pozwoleniu na dzia³ania w sprawie referendum na
terenie obiektu handlowego.
- Nie widzê powodu do
odpowiadania na to pytanie,
bo co to pana obchodzi. Odmawiam odpowiedzi – powiedzia³a stanowczo burmistrz.
Str. 5

Walka o obwodnicę
W Niedzielê Palmow¹ ulice Jerozolimy przemierza procesja z palmami.
Fot. ks. Dariusz Sztuk

Pielgrzymi, podró¿uj¹cy do Ziemi Œwiêtej wêdruj¹ œladami Chrystusa i na w³asne oczy
ogl¹daj¹ miejsca, znane z Biblii. Jest jednak rumianin, który te miejsca zna du¿o lepiej ni¿
uczestnicy pielgrzymek. Ks. dr Dariusz Sztuk po Jerozolimie, Nazarecie, Betlejem i innych miejscowoœciach Ziemi Œwiêtej oprowadza³ m.in. mieszkañców Rumi. Dzisiaj, w czasie
Wielkiego Postu, tu¿ przed najwa¿niejszym w Koœciele Katolickim œwiêtem Zmartwychwstania Pañskiego opowiada o tym naszym Czytelnikom.
Str. 9

Elżbieta Rogala-Kończak
nie kocha swojego miasta!
Ze wspó³za³o¿ycielem Ruchu Obywatelskiego Polska XXI, by³ym wicemarsza³kiem województwa pomorskiego w pierwszej i drugiej kadencji,
Kazimierzem Klawiterem rozmawia Anna Kuczmarska
- Pozwoli Pan, ¿e namówiê Pana na niezbyt przyjemn¹ rozmowê o aktualnej sytuacji w naszym mieœcie. Tego jeszcze nie by³o
- radio na ¿ywo, transmisja satelitarna w programie centralnym TVP Info,
dawno nasze miasto nie
prze¿ywa³o takiego rozg³osu. Chwilami zdawa³o
siê, ¿e przeganiamy Sopot.
- Po pierwsze, rozmowa
o naszym mieœcie, tak jak
rozmowa o OjczyŸnie, jest
zawsze przyjemnoœci¹, tyle
¿e w tym przypadku temat
jest trudny. Wola³bym, ¿eby

Rumia uzyska³a rozg³os pozytywny, z tytu³u nietuzinkowych osi¹gniêæ. Mamy co
mamy. Musimy siê z t¹ rzeczywistoœci¹ zmierzyæ.
- Co Pañskim zdaniem
jest najgorsze?
- Obserwujê sytuacjê w
naszym mieœcie, zreszt¹
mia³em i mam mo¿liwoœæ
porównywaæ j¹ z innym miastami, gdy¿ z tytu³u niedawnych obowi¹zków s³u¿bowych mia³em z nimi do czynienia. Najbardziej martwi
mnie nie to, ¿e rumski samorz¹d jest w gor¹cym sporze,
ale to, ¿e Rumia na tle in-

nych miast zatrzyma³a siê w
rozwoju jakoœciowym.
- Ale przecie¿ doœæ
du¿o siê buduje…
- Oczywiœcie, w Rumi powstaj¹ nowe obiekty, tak¿e
drogi, ale ka¿dy widzi, ¿e
pog³êbia siê chaos przestrzenny, a Rumia potrzebuje bardzo pilnych decyzji.
Mamy ostatnie piêæ minut
na decyzjê, czy chcemy byæ
miastem z w³asn¹ to¿samoœci¹ czy chaotyczn¹ tkank¹,
wype³niaj¹c¹ przestrzeñ
aglomeracji .
dokończenie na str. 2

Budowa Obwodnicy Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej jest najwa¿niejsz¹ inwestycj¹ dla rozwoju naszego miasta i s¹siednich gmin.
Zabiegaj¹ o ni¹ od kilkunastu lat samorz¹dowcy z
Rumi, Redy, Wejherowa,
Pucka i Gdyni, która jest liderem przedsiêwziêcia.
Odci¹¿enie ruchliwej drogi krajowej nr 6 jest istotnym, ale nie jedynym powodem, dla którego OPAT jest
nam bardzo potrzebna. Dziêki tej trasie miasto bêdzie
REKLAMA

mog³o siê rozwijaæ, bez niej
– stanie siê zaœciankiem i
popadnie w stagnacjê. O
tym, ¿e Rumia od lat pe³ni
funkcjê komunikacyjn¹ i
us³ugow¹ w rozwijaj¹cej siê
Metropolii Gdañskiej mówi
na str. 3 rumianin, prof.
Jan Drwal. Warunkiem
dalszego pe³nienia tej funkcji jest przebiegaj¹cy w pobli¿u miasta wa¿ny szlak komunikacyjny o krajowym i
miêdzynarodowym znaczeniu.
Str. 6-7
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E. Rogala-Kończak nie kocha Rumi!
Ze wspó³za³o¿ycielem Ruchu Obywatelskiego Polska XXI, by³ym wicemarsza³kiem
województwa pomorskiego w pierwszej i
drugiej kadencji, Kazimierzem Klawiterem
rozmawia Anna Kuczmarska
... ci¹g dalszy ze str. 1
- Dlaczego to ostatnia
chwila?
- Przez ostatnie lata
prze¿ywaliœmy ogromny
boom inwestycyjny. Inwestorzy naciskali na szybkie
pozwolenia na budowê, i dobrze, ale z tytu³u braku planów, a co gorsze wizji, sprawê puszczono na ¿ywio³ choæby s³ynne bloki na Markówcowej. U ka¿dego wra¿liwego obserwatora burzy
siê krew jak widzi te szpetne bry³y nad ³adnie wkomponowan¹ w przestrzeñ
bry³¹ koœcio³a. A wystarczy³o inwestorów ukierunkowaæ i powsta³yby normalne
enklawy, pierzeje, place dzielnica reprezentacyjna,
czyli centrum.
Wszyscy byliby zadowoleni. Inwestorzy zarobiliby
pieni¹dze, a Rumia by piêknia³a. Dzisiaj miasta nie buduje siê bud¿etem gminy
tylko w³aœciwie ukierunkowanymi inwestorami.
Bardzo mi ¿al, jak obserwujê gospodarskie dzia³anie
w Chojnicach, wielokrotnie
wyró¿nianych, w Czersku
nagrodzonym za urz¹dzenie
przestrzeni publicznej, w
Ustce - wzorcowo realizuj¹cej plan rewitalizacji. Piêknie, dynamicznie i z wizj¹
przebudowuje siê centrum
Sopotu. Równie¿ Gdynia
przygotowa³a now¹ aran¿acjê dzielnicy reprezentacyjnej w rejonie Skweru Koœciuszki.
Ka¿dy mo¿e obserwowaæ
inne miasto. Smuci to
zw³aszcza w zestawieniu ze
œwiadomoœci¹ ¿e Rumia jest
bardzo bogata i ma ogromny potencja³. Trzeba go tylko w³aœciwie uruchomiæ.

- Dlaczego nam siê to
nie udaje?
- Do tej pory mówi³em, ¿e
nie rozumiem, ale teraz ju¿ odwa¿ê siê powiedzieæ, ¿e burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak nie kocha swojego miasta.
- A¿ tak mocno?
- Ano tak. Nikt powa¿ny
nie podpala swojego domu,
a takim aktem mo¿na nazwaæ inicjowanie wojny, czyli referendum w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej.
Ka¿de referendum odwo³awcze jest aktem ostatecznym.
Wyborca daje mandat na
cztery lata (to nie jest d³ugo) i co cztery lata rozlicza
w wyborach. To winna byæ
zasada œwiêta, oprócz sytuacji nadzwyczajnych, których w Rumi nie zauwa¿am.
- Boi siê pan referendum?
- Tak! A œciœlej, bojê siê
ba³aganu, który ze sob¹ niesie. Tak jak martwiê siê ba³aganem w Rzeczpospolitej
czy nawet w Pakistanie, który jak siê okazuje wcale nie
le¿y tak daleko. Referendum odwo³awcze jest jak
wojna domowa. Strona zaatakowana równie¿ odpowie
si³¹, a w wojnie domowej nie
ma zwyciêzców, s¹ tylko
zwyciê¿eni. A kurz opada
d³ugi czas.
Co innego kampania wyborcza. Tu mamy wybory pozytywne - mówimy kogo, czego chcemy, a w referendum
mówimy kogo nie chcemy. Do
tej pory w Rumi unikano
ostatecznoœci. Wy³om robi³a
jedynie E. Rogala-Koñczak ,
która wraz z kolegami dwu-
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krotnie - w roku 1994 i 1996
wszczyna³a procedurê odwo³ania Zarz¹du Miasta,
zreszt¹ bezskutecznie.
- Twierdzi pan, ¿e za
referendum stoi El¿bieta
Rogala-Koñczak?
- Tak! Ka¿dy kto choæ
trochê zna rumskie podwórko o tym wie. Zreszt¹ burmistrz da³a twarz tej inicjatywie w telewizji, a prezes
Chmielewski niezw³ocznie
udzieli³ jej poparcia i zawezwa³ bratniej pomocy z Zarz¹du Platformy Obywatelskiej z Gdañska. Kto zatem
twierdzi, ¿e jest to inicjatywa oddolna, próbuje opowiadaæ bajki.
- Jak pan s¹dzi, sk¹d
ta przepaœæ pomiêdzy
stronami? Obawiam siê,
¿e sytuacja do koñca kadencji siê nie uspokoi, a
wspomniana inicjatywa
tylko j¹ rozgrzeje.
- Ju¿ rozgrza³a i ju¿ czuæ
sw¹d popio³u. Podczas kampanii wyborczej Seweryn Czoska, jeden z kandydatów na
burmistrza, kasandrycznie
stwierdzi³, ¿e wybór El¿biety
Rogali Koñczak sparali¿uje
miasto. Myœla³em, ¿e przesadza, ¿e przy ogromnej presji
burmistrz zacznie realizowaæ
konieczne inwestycje. Nic podobnego. Myli³em siê.
- Nadal nie powiedzia³
pan, gdzie tkwi przyczyna tych sporów?
- Powiedzia³em powy¿ej, bowiem jak to mo¿liwe,
¿e przez szeœæ lat burmistrz nie przedstawia wizji rozwoju miasta, a plany zagospodarowania poszczególnych dzielnic praktycznie blokuje. Blokuje
równie¿ projekt dzielnicy
reprezentacyjnej wraz z ratuszem, stworzony przez
Rade Miejsk¹.

Tanie-Fotografie.pl
Fotografia okazjonalna
zdjęcia z wesela,
urodziny, chrzciny,
bankiety, studniówki...

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

tel.: 502 178 344

Myœla³em, ¿e El¿bieta Rogala-Koñczak
zechce uciec
do przodu i
staæ siê autork¹ - budowniczym
miasta. Nic
z tych rzeczy.
Burmistrz lepiej
czuje siê w
walce. Szkoda, ¿e przespaliœmy
okres wzrostu gospodarczego,
który niekoniecznie musi siê szybko powtórzyæ.
- Ale czy nie przespaliœmy te¿ czasu za poprzedniej ekipy?
- Z pewnoœci¹ nie wykorzystano wszystkich szans,
ale dokonaliœmy ogromnego
postêpu w odrabianiu zapóŸnieñ cywilizacyjnych, jak
choæby kanalizacja, co da³o
dzisiaj efekt boomu budowlanego, a Park Starowiejski
wówczas zbudowany by³ jedynym obiektem zg³oszonym przez burmistrz E. Rogala-Koñczak na konkurs
najlepiej urz¹dzonej przestrzeni publicznej - zreszt¹
nieŸle ocenionej.
G³ówna oœ sporu to
spór o wizjê miasta. Rada
okreœli³a swoje priorytety
- budowê ulic i centrum .
Burmistrz powiedzia³a
"nie", a swojej wizji nie
przedstawi³a.
Chocia¿ jeden projekt
przedstawiony przez burmi-

strza, "Rewitalizacja Placu
Kaszubskiego" bardzo mi siê
podoba. Widzê jednak ¿e na
tym zapa³ siê skoñczy³. Znamienne, ¿e autor tego projektu okreœli³ dzisiejszy stan
Rumi jako "miasto szpetne".
To daje du¿o do myœlenia.
- Czy z tej sytuacji jest
jakieœ wyjœcie?
- Chyba tylko czekaæ do
wyborów, które ju¿ za dobry
rok. Referendum, nawet jeœli siê odbêdzie przyniesie
tylko kurz, a rzeczywistej
zmiany kursu mo¿emy oczekiwaæ po wyborach.
- A co bêdzie, jeœli
mieszkañcy ponownie
wybior¹ El¿bietê RogalêKoñczak?
- Nie s¹dzê, ale jeœli tak
siê zdarzy, trudno. W demokracji jest œwiêta zasada, ¿e
wiêkszoœæ ma racjê. Ale to
oznacza, ¿e Rumia popadnie
w nieodwracalny chaos.
- Dziêkujê za rozmowê.

Domino!

Wczoraj Rumia
Dzisiaj Sopot
Jutro ...?
Komisarz Lisek z PO najpierw przegra³ bataliê w
Rumi, dzisiaj przegra³ w Sopocie, a jutro…
Wczeœniej to samo czyni³ na Warmii i Mazurach.
Zawsze dzia³a³ wed³ug tej
samej metody - najpierw
trzeba znaleŸæ wyliczonego,
Domañskiego vel Kêpê, póŸniej znaleŸæ pretekst, na
przyk³ad pomówienie, ¿e

nie chc¹ "schetynówek" i
nastêpuje strza³ z armaty
do komara. Najœmieszniejsze, ¿e komar uchodzi ¿ywo,
a kanonier wychodzi na niedojdê.
W efekcie wszyscy radni
i starzy dzia³acze rzucaj¹ legitymacjami partyjnymi, a
nuworysze zamieszczaj¹
p³atne og³oszenia i domagaj¹
siê szlachectwa.
jz.
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Jesteśmy częścią rozwijającej się metropolii
Z prof. dr. hab. Janem Drwalem z Uniwersytetu Gdañskiego, mieszkañcem Rumi rozmawia Anna Kuczmarska
- Mieszka Pan od ponad pó³ wieku w Rumi,
ale pracuje i pe³ni spo³eczne funkcje w Gdañsku. Czy patrz¹c z tej perspektywy widzi Pan
Rumiê jako samodzielny podmiot, czy czêœæ
aglomeracji trójmiejskiej? A mo¿e czêœæ powiatu wejherowskiego?
- S¹dzê, ¿e podzia³ administracyjny ma niewiele wspólnego z rzeczywist¹ funkcj¹ i kierunkiem rozwoju Rumi. Pod
koniec lat osiemdziesi¹tych dwie trzecie mieszkañców miasta doje¿d¿a³o do pracy czy szkó³ w
Trójmieœcie i chocia¿ nie
ma aktualnych badañ na
ten temat, mo¿na przypuszczaæ, ¿e niewiele siê
zmieni³o. Do Gdyni, a
tak¿e Gdañska i Sopotu
jeŸdzimy na zakupy, na
spacer, do kina i teatru.
Mieszkañcy Trójmiasta
coraz czêœciej osiedlaj¹
siê w atrakcyjnej pod tym
wzglêdem i dobrze skomunikowanej Rumi. Niezale¿nie od perspektywy
spojrzenia, jesteœmy czêœci¹ rozwijaj¹cej siê metropolii. Sk³ada siê ona z
kilku miejscowoœci, ale w
praktyce stanowi jeden
organizm nad Zatok¹
Gdañsk¹.
- Nadmorskie po³o¿enie jest wa¿ne dla
rozwoju metropolii?
- Bardzo istotne, poniewa¿ zatoka w du¿ym
stopniu kszta³tuje ten
rozwój, ukierunkowuje
go. Jest nie tylko tzw.
oknem na œwiat, ale te¿
wartoœci¹ w innych dziedzinach. Nie powinniœmy
siê odwracaæ od zatoki,
która ³¹czy poszczególne

czêœci metropolii. Elementem ³¹cz¹cym ten organizm jest te¿ uk³ad komunikacyjny, czyli drogi
i linie kolejowe, a tak¿e
linie energetyczne, sieæ
kanalizacyjna, itp.
- Jakie jest miejsce
Rumi w Metropolii
Gdañskiej?
- Rumia pe³ni funkcjê
komunikacyjn¹, bo przez
nasze miasto biegnie
wa¿ny szlak kolejowy
oraz g³ówna trasa samochodowa. Przy tej trasie
rozwija siê sfera us³ug,
powstaj¹ stacje benzynowe, bary i restauracje,
sklepy, hotele i warsztaty. To korzystne zjawisko,
z którego wynikaj¹ nowe
miejsca pracy oraz konkretne wp³ywy do miejskiej kasy. Dlatego teren
przy obecnym Urzêdzie
Miasta, miêdzy torami
kolejowymi a g³ówn¹
tras¹ powinien byæ wykorzystany na us³ugi.
Umiejscowienie tam centrum administracyjnego
to marnotrawstwo.
- Czy Rumia bêdzie
nadal sypialni¹ Trójmiasta, mimo, ¿e nie
chc¹ tego niektórzy
mieszkañcy?
- Nie rozumiem dlaczego? Przecie¿ sypialnia
wywo³uje przyjemne skojarzenia. Funkcja mieszkaniowa Rumi jest nie-

unikniona, a rola „sypialni”, kojarz¹cej siê m.in. z
wypoczynkiem, wymusza
powstawanie takich
miejsc, jak parki i obiekty rekreacyjne. Duzym
zainteresowaniem cieszy
siê m.in. niewielki park
centralny przy ul. Starowiejskiej. Niestety, do
dzisiaj nie wykorzystano w pe³ni terenów
wzd³u¿
Zagórskiej
Strugi.
Ci¹g
pieszy
wzd³u¿ Zagórskiej
Strugi znalaz³ siê w
programie budowy
ulic, przyjêtym przez
Radê Miasta, ale na
razie nie doczeka³ siê
realizacji…
- Wielka szkoda, bo
mo¿na tam urz¹dziæ
planty. Niektóre za³o¿enia ju¿ s¹: teren przy
obecnym urzêdzie, alejka spacerowa miêdzy ul.
Abrahama i D¹browskiego, wspomniany park
centralny, tereny sportowe MOSiR, czy zielone
tereny przy Stra¿y Po¿arnej. Zagospodarowanie brzegów rzeki zapowiedzia³ inwestor nowej
galerii handlowej przy
ul. Sobieskiego. Trzeba
tylko po³¹czyæ te miejsca, aby mo¿na by³o
swobodnie poruszaæ siê
wzd³u¿ Zagórzanki –
pieszo lub na rowerze.
Planty rekreacyjne powinny zaczynaæ siê na
Szmelcie, a koñczyæ
gdzieœ pod Kazimierzem. Ich naturalnym
przed³u¿eniem mog³aby
byæ droga nad zatokê,
docieraj¹ca w rejon
Beki. Obszary nad Zatok¹ Puck¹ s¹ natural-

Prof. Jan Drwal

nym zapleczem rekreacyjnym Rumi. Atrakcyjne miejsce do mieszkania i wypoczynku, dobrze skomunikowane, z
uporz¹dkowan¹ przestrzeni¹ – to moim zdaniem dobry kierunek
rozwoju naszego miasta.
- W wydawnictwie
„Rumia miasto nowoczesne?”, które
ukaza³o siê niedawno z inicjatywy Rady
Miejskiej Rumi, pisze Pan m.in. o naturalnym ukszta³towaniu siê centrum.
Tymczasem jego lokalizacji wzbudza
kontrowersje.
- Miasto rozwinê³o
siê na skrzy¿owaniu
dwóch osi, biegn¹cych
wzd³u¿ Zagórskiej Strugi oraz wzd³u¿ Pradoliny Kaszubskiej. Jest to
miejsce krzy¿owania siê

ponadregionalnego
szlaku komunikacyjnego oraz lokalnych dróg.
Skrzy¿owanie to wyznacza centralny fragment
miasta, po³o¿ony miêdzy dworcem PKP, koœcio³em NMP WW, parkiem centralnym i hotelem Faltom. Na tym obszarze jest poczta i sklepy, miêdzy ulicami D¹browskiego i Starowiejsk¹ oraz Zagórska
Strug¹ mog³oby powstaæ
centrum administracyjne, dodatkowo przylega³oby ono do plant. Mo¿na budowaæ centrum
wszêdzie, ale bêdzie to
œwaidoma
polityka
kszta³towania przestrzeni miasta z pominiêciem naturalnych
uwarunkowañ.
- Dziekujê za rozmowê.

REKLAMA

Prof. Jan Drwal jest
kierownikiem Katedry
Hydrologii na Wydziale
Oceanografii i Geografii
UG, a tak¿e prezesem
Gdañskiego Towarzystwa Naukowego.
Profesor jest przewodnicz¹cym Rady Muzeum Historycznego
Miasta Gdañska z siedziba w Ratuszu G³ównomiejskim. Jest te¿ zaanga¿owany w dzia³alnoœæ interaktywnego
Centrum Hevelianum
na gdañskim Grodzisku.
Od ponad 55 lat
mieszka w Rumi.
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RADA MIEJSKA

Informacja Rady Miejskiej Rumi o działalności stałych komisji

Komisja Bezpieczeństwa RM
Zakres działalności

SKŁAD OSOBOWY:

Uchwa³¹ Nr II/7/2006 z 28 listopada 2006 r. Rada Miejska
Rumi powo³a³a osiem sta³ych komisji:
1/ Komisja Finansowo-Bud¿etowa,
2/ Komisja Samorz¹dowa,
3/ Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji,
4/ Komisja Oœwiaty i Wychowania,
5/ Komisja Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego,
6/ Komisja Bezpieczeñstwa,
7/ Komisja do spraw Rodziny, Zdrowia i Opieki Spo³ecznej,
8/ Komisja Mieszkaniowa.
T¹ sam¹ uchwa³¹ z listopada 2006 r. Rada Miejska ustali³a
tak¿e zakres dzia³ania poszczególnych komisji.
Komisja Bezpieczeñstwa zajmuje siê nastêpuj¹cymi
zagadnieniami:
- porz¹dek publiczny i bezpieczeñstwo obywateli,
- zapobieganie i zwalczanie przestêpczoœci i zjawiska
patologii spo³ecznej,
- ochrona przeciwpo¿arowa,
- ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposa¿enie
i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
- przepisy porz¹dkowe,
- Stra¿ Miejska,
- wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi,
zajmuj¹cymi siê sprawami objêtymi zakresem
dzia³ania komisji.

1.
2.
3.
4.
5.

Posiedzenia Komisji Bezpieczeñstwa Rady Miejskiej odbywaj¹ siê przynajmniej raz w miesi¹cu, w
ka¿dy wtorek poprzedzaj¹cy sesjê Rady Miejskiej
(ostatni tydzieñ miesi¹ca) o godz. 16. Posiedzenia
s¹ otwarte dla mieszkañców. Odbywaj¹ siê w Urzêdzie Miasta przy ul. Sobieskiego 7, w sali obrad na
parterze.

Otwarte sesje
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Rumi informuje, ¿e sesje samorz¹du s¹ otwarte dla mieszkañców i ka¿dy zainteresowany mo¿e przys³uchiwaæ
siê obradom i obserwowaæ ich przebieg. Sesje odbywaj¹ siê zawsze w ostatni czwartek miesi¹ca.
Tematem kwietniowej sesji, która odbêdzie siê
30.04.2009 r. o godz. 13 w sali nr 100 Urzêdu Miasta
Rumi, bêdzie absolutorium dla burmistrza Rumi
za 2008 rok, a tak¿e sprawy rodziny, zdrowia i opieki spo³ecznej w mieœcie. Radni wys³uchaj¹ sprawozdania z dzia³alnoœci Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Rumi.
Tematyka kilku kolejnych sesji w 2009 roku:
KWIECIEÑ
Absolutorium
Sprawy rodziny, zdrowia i opieki spo³ecznej w mieœcie
Sprawozdanie z dzia³alnoœci MOPS w Rumi
MAJ
Informacja o realizacji zadañ wynikaj¹cych ze Strategii
Rozwoju Miasta Rumi i Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Rumi.
Informacje na temat uw³aszczenia cz³onków spó³dzielni
mieszkaniowych w zwi¹zku z podjêta przez Radê Miejsk¹
uchwa³¹, dotycz¹ca udzielenia bonifikaty na rzecz u¿ytkowników wieczystych – spó³dzielni mieszkaniowych.
CZERWIEC
Oœwiata i wychowanie w mieœcie
Informacja o dzia³alnoœci szkó³ i gimnazjów samorz¹dowych
Informacja o dzia³alnoœci przedszkoli samorz¹dowych
LIPIEC – przerwa wakacyjna
SIERPIEÑ
Informacja z wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2009r.
Bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny w mieœcie
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Stra¿y Miejskiej w Rumi.
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Eugeniusz Zwara – przewodnicz¹cy komisji
Jaros³aw Szreder - zastêpca przewodnicz¹cego komisji
Stanis³aw Ptach - cz³onek
Aleksander Kubina - cz³onek
Jaros³aw Muszyñski - cz³onek

LICZBA POSIEDZEŃ
Przez ponad dwa lata obecnej V kadencji Rady
Miejskiej (od 3 grudnia 2006 r.) Komisja Bezpieczeñstwa obradowa³a 28 razy.
Dla porównania, w poprzedniej kadencji odby³y
siê 72 posiedzenia Komisji, która do 2004 r. funkcjonowa³a jako Komisja Samorz¹du i Bezpieczeñstwa, a
od 2004 r. jako dwie oddzielne komisje: Samorz¹du
oraz Bezpieczeñstwa . Liczba 72 to suma posiedzeñ
wspólnych i oddzielnych tych komisji.

Eugeniusz Zwara –
przewodnicz¹cy Komisji
Bezpieczeñstwa

Czym zajmuje się komisja w tej kadencji
Podczas posiedzeñ Komisja Bezpieczeñstwa opiniowa³a m.in. projekty
uchwa³,
dotycz¹cych
wsparcia finansowego z
bud¿etu miasta na realizacjê zadañ Policji i Stra¿y Po¿arnej, w tym na zakup sprzêtu komputerowego dla Komisariatu Policji w Rumi, na zakup
zestawu hydraulicznego
dla Jednostki RatowniczoGaœniczej, na pomoc finansow¹ w urz¹dzeniu
tzw. b³êkitnego pokoju.
Co roku przyznawane
s¹ œrodki na finansowanie
patroli policji, sprawuj¹cych kontrolê w autobusach miejskich. Na tê akcjê, s³u¿¹c¹ bezpieczeñstwu pasa¿erów Rada
Miejska przeznacza z bud¿etu 12 tys. z³.
Komisja pozytywnie
zaopiniowa³a wniosek o
przeznaczenie 60 tys. z³ na
zakup nowego samochodu
dla rumskich policjantów.
Rada Miejska udziela
te¿ dodatkowego wsparcia
Stra¿y Miejskiej. W maju
2008 r. zwiêkszono zatrudnienie o 2 stra¿ników, celem
zwiêkszenia bezpieczeñ-

stwa w weekendy (wzmocnienie nocnych patroli). W
lipcu 2008 roku przeznaczono œrodki na jeszcze jeden
etat, aby Stra¿ Miejska
mog³a zorganizowaæ patrole równie¿ w nocy z niedzieli
na poniedzia³ek. Nocne patrole znacznie zwiêkszy³y
bezpieczeñstwo i wp³ynê³y
na zmniejszenie liczby aktów wandalizmu oraz niszczenia mienia.
Komisja Bezpieczeñstwa rozpatruje te¿ wnioski, dotycz¹ce rozmieszczenia kolejnych kamer na ulicach Rumi, w ramach stopniowo rozszerzanego monitoringu miasta. W tym roku
na wniosek komisji zamontowano dwie nowe kamery:
przy stacji SKM w Janowie
oraz u zbiegu ulic Ró¿anej i
S³owackiego na Lotnisku.
Podczas comiesiêcznych
posiedzeñ Komisji Bezpieczeñstwa komendanci Policji oraz Stra¿y Miejskiej w
Rumi sk³adaj¹ sprawozdanie z aktualnej sytuacji.
Informuj¹ radnych o
bie¿¹cych zdarzeniach
na terenie miasta. Analizuj¹c je, komisja podejmuje stosowne wnioski,

dotycz¹ce poprawy bezpieczeñstwa w dzielnicach miasta.
W styczniu i lutym
zwracano uwagê m.in. na
bezpieczeñstwo na drogach, a wiêc na zakres zimowego odœnie¿ania jezdni i chodników. W sprawozdaniach z nocnych patroli,
komisja w szczególnoœci
analizuje sytuacjê dotycz¹c¹ dewastacji urz¹dzeñ
i niew³aœciwego zachowania m³odych ludzi, co prowadzi do zak³ócenia spokoju publicznego. Na posiedzeniach Komisji Bezpieczeñstwa rozpatrywane s¹
tak¿e i opiniowane wnioski
o zmiany w ruchu drogowym, s³u¿¹ce poprawie
bezpieczeñstwa na ulicach.
Radni z Komisji Bezpieczeñstwa planuj¹ wizytê w Jednostce Ratowniczo-Gaœniczej Stra¿y Po¿arnej w Rumi, aby zapoznaæ siê z wyposa¿eniem,
warunkami pracy oraz
potrzebami rumskich
stra¿aków.
(na podstawie informacji,
przygotowanych przez jej przewodnicz¹cego Eugeniusza
Zwarê)

SAMORZĄD
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Dzisiejsi obrońcy Auchan kiedyś protestowali przeciw budowie centrum

Hipokryzja i polityka
Po raz kolejny pod obrady Rady Miejskiej wróci³ projekt uchwa³y, wniesiony przez burmistrz
Rumi w sprawie przyst¹pienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru „Centrum
Handlowo-Us³ugowe”.
Chodzi o teren w Bia³ej
Rzece, w s¹siedztwie centrum Auchan, na którym
firma ta ma zamiar rozbudowywaæ obiekty handlowe. Burmistrz E. Rogala-Koñczak chce, aby
przyst¹piæ do zmian w
planie, umo¿liwiaj¹cych
rozwój Auchan. Radni
oczekuj¹ jednak, ¿e Auchan najpierw rozpocznie albo jasno zadeklaruje zamiar budowy drogi z
Rumi do Redy, do czego
siê zobowi¹za³a.
Radni wiêkszoœciowej
koalicji klubów PiS i Radnych Niezale¿nych powtarzaj¹ to na ka¿dej sesji, co
wiêcej zaprosili przedstawicieli firmy Auchan na rozmowê w tej sprawie, ale nie doczekali siê ich wizyty. Ulica
Kosynierów urywa siê w
polu, na granicy Rumi i
Redy, a mia³a, wed³ug umowy z Auchan, ³¹czyæ siê z
ulic¹ Obwodow¹ w Redzie. W
obronie Auchan zawsze wystêpuj¹ radni „Gospodarnoœci”, ci sami, którzy ok. dziesiêæ lat byli zagorza³ymi

przeciwnikami budowy w
Rumi du¿ego centrum handlowego. Podobnie jak burmistrz Rogala-Koñczak.
Radny Chmielewski
broni firmy Auchan
Na ostatniej sesji radny
J. Chmielewski twierdzi³,
¿e Auchan zrealizowa³ umowê w stosunku do Rumi. Zbudowa³ odcinek ulicy Kosynierów, a dalsza czêœæ tej drogi
to ju¿ problem s¹siada zza
miedzy. Radny Chmielewski
pomin¹³ jednak, ¿e droga na
przed³u¿eniu ul. Kosynierów
ma s³u¿yæ mieszkañcom obydwu miasta jako alternatywne po³¹czenie. Dlatego te¿
rumscy radni powinni pomóc
samorz¹dowi w Redzie w wymuszeniu budowy tej ulicy.
Burmistrz Redy
apeluje o pomoc
Burmistrz Redy, Krzysztof Krzemiñski zaapelowa³
o to w liœcie do rumskiej
Rady Miejskiej, odczytanym
na sesji. Burmistrz poinformowa³, ¿e zgodnie z sugestiami Auchan nowa ulica
ma mieæ status drogi publicznej, dlatego bêdzie realizowana przez miasto, ale sfinansowana przez Auchan.
Negocjacje w tej sprawie nie
przynios³y jeszcze konkretnych efektów.
- Liczê na dalsze zrozumienie i pomoc poprzez

wspólne dzia³ania, mobilizuj¹ce Auchan do przedstawienia jasnego stanowiska –
napisa³ w piœmie burmistrz
Krzysztof Krzemiñski.
Radny Knop
przypomina o protestach
Na sesji odczytano tak¿e
list radnego powiatowego Romana Knopa. By³y wiceburmistrz Rumi, mieszkaniec
Bia³ej Rzeki przypomina, ¿e
kiedy uchwalano plan zagospodarowania przestrzennego
miasta dla tzw. Centrum
Handlowo-Us³ugowo- Rozrywkowego ówczeœni i dzisiejsi radni Gospodarnoœci
jak równie¿ sama pani burmistrz (w tamtym czasie
radna powiatowa) reprezentowali odmienne stanowiska
i byli przeciwnikami budowy
centrum.
- Pamiêtam demonstracje,
pikiety, zak³ócanie porz¹dku
obrad sesji, demonstracyjne
robienie zdjêæ tym, którzy godzili siê na zmianê planu zagospodarowania tego terenu –
stwierdzi³ R. Knop (fragmenty jego obszernego pisma zamieszczamy poni¿ej).
S³owa Romana Knopa potwierdzi³ radny Andrzej Januszewski, który by³ wtedy
w Radzie Miejskiej. Burmistrz
E. Rogala-Koñczak stanowczo protestowa³a przeciw
temu, co napisa³ radny R.
Knop.

Pieniądze na boisko, kanalizację i wyjazd do Moskwy

O budżecie bez emocji
Jedna z wa¿nych uchwa³,
podjêtych na ostatniej sesji
26 marca dotyczy³a zmian w
bud¿ecie na 2009 r. Radni
klubów PiS i radnych Niezale¿nych nie zgodzili siê ze
wszystkimi propozycjami
burmistrz Rumi. Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Janusz Wolañski zwróci³
uwagê, ¿e wszystkie proponowane wydatki w bud¿ecie
wi¹¿¹ siê ze zmniejszaniem
wydatków na budowê dróg
gminnych.
- Koncentrujmy siê na
tych kierunkach, które
uchwali³a Rada Miejska
wraz z bud¿etem –powiedzia³ radny Wolañski. – Czekamy na wprowadzenie do
bud¿etu dochodów. Podobno
ma to byæ 9 milionów z³otych. Wtedy zaplanujemy
potrzebne wydatki.
- Dlaczego w zmianach
bud¿etowych nie znalaz³o siê

3 mln z³ dofinansowania z
budowy basenu? – pyta³a
radna Wies³awa Serema,
przewodnicz¹ca Komisji Samorz¹dowej.
Ostatecznie po negocjacjach przedstawicieli komisji z burmistrzem w przerwie obrad, radni zgodzili
siê przeznaczyæ 2, 5 miliona z³ na budowê boiska „Orlik” na terenie SALOS-u w
Starej Rumi. Trzeba by³o w
tym celu przesun¹æ œrodki z
wydatków na budowê dróg,
ale radni zobowi¹zali burmistrz, ¿eby pieni¹dze te
wróci³y do inwestycji drogowych, gdy do kasy miejskiej
wp³ynie dotacja zwi¹zana z
budow¹ basenu.
Radni przyznali te¿ 75
600 z³ na budowê sieci kanalizacyjnej do firmy FAKO
(inwestycja wspó³finansowana przez tê firmê, która do³o¿y drugie tyle) oraz przy-

znali ponad 28 tys. z³ na
wyjazd zespo³u SPINKI do
Moskwy na mistrzostwa
Europy w tañcach.
- Do czasu zwiêkszenia
dochodów miasta proponujemy odrzuciæ inne propozycje
– powiedzia³ na koniec Piotr
Zaradny, przewodnicz¹cy
Komisji Finansowo-Bud¿etowej Rady Miejskiej. – Bardzo siê cieszê, ¿e zaczynamy
rozmawiaæ o bud¿ecie bez
niepotrzebnych emocji, bo to
najwa¿niejszy dla miasta
dokument. ¯aden bud¿et nie
zadowoli wszystkich, ale nie
mo¿e byæ tak, ¿e my na ka¿dej sesji zmieniamy bud¿et.
Obiecujê jak najszybciej zwo³aæ komisjê, ¿eby podzieliæ
dodatkowe œrodki.
Za przyjêciem zmian w
bud¿ecie g³osowa³o 12 radnych, 4 radnych by³o przeciw, a 3 wstrzyma³o siê.
Ak

Radni popierają
rozwój Auchan
- Jesteœmy za rozbudow¹
i rozwojem firmy Auchan,
ale takim, który nie przeszkadza mieszkañcom miasta – podkreœla³ w imieniu
Klubu Radnych Niezale¿nych jego przewodnicz¹cy
Bogdan Formella. – Proponujê jeszcze raz zaprosiæ
przedstawicieli firmy na rozmowê w sprawie rozbudowy
centrum handlowego. Sk³adam wniosek formalny w tej
sprawie zobowi¹zuj¹c przewodnicz¹cego Rady Miejskiej i prosz¹c burmistrz
Rumi o zaproszenie przedstawicieli firmy na posiedzenie komisji Rady Miejskiej.
Burmistrz odmawia
odpowiedzi
Radni poruszyli te¿ temat dzia³ania grupy inicjatywnej w sprawie referen-

dum o odwo³anie Rady Miejskiej na terenie centrum
handlowego Auchan. Grupa
inicjatywna ma prawo organizowaæ referendum i zbieraæ podpisy w tej sprawie,
ale zajmowanie siê tym w
holu Auchan wskazuje na
wspieranie akcji przez kierownictwo centrum, co z
pewnoœci¹ nie sprzyja przysz³ym rozmowom z radnymi.
Kiedy przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Witold Reclaf zapyta³ burmistrz, czy
rozmawia³a z dyrekcj¹ Auchan na temat pozwolenia na
zbieranie podpisów w sprawie referendum na terenie
obiektu handlowego, E. Rogala-Koñczak odpowiedzia³a:
- Nie widzê powodu do
odpowiadania na to pytanie,
bo co to pana obchodzi. Odmawiam odpowiedzi – powiedzia³a stanowczo burmistrz.
Anna Kuczmarska

Fragmenty listu radnego Romana Knopa
Pamiêtam demonstracje, pikiety, zak³ócanie porz¹dku obrad sesji, demonstracyjne robienie zdjêæ
tym, którzy godzili siê na
zmianê planu zagospodarowania tego terenu.(...) Myœlê ¿e do dziœ pozosta³y zapisy wszystkich ¿¹dañ jakie
stawiali przeciwnicy budowy centrum handlowego.
Zmarnowano kilka najlepszych ekonomicznie i spo³ecznie lat, a to co dotychczas wykona³ obecny inwestor wype³nione jest tylko
w czêœci handlowej. (...)
Apogeum blokowania inwestycji zwi¹zanej ze zmian¹
planu prze¿yliœmy na sesji
gdzie w blisko 250 uchwa³ach Rada Miejska odrzuca³a po kolei zarzuty do planu wniesione przez przeciwników wnioskowanej
zmiany. Pani El¿bieta Rogala -Koñczak blokuj¹c inwestycje doprowadzi³a do
tego, ¿e wnioskodawca podpisa³ niszcz¹ce jego plany
oraz wolnoœæ w handlu zobowi¹zanie, ¿e kupcy zarejestrowani w stowarzyszeniu kupców rumskich
otrzymaj¹ na preferencyjnych warunkach dzier¿awê
powierzchni w centrum, a
Auchan przejê³o wszystkie
zobowi¹zania wynikaj¹ce z
tej umowy. Dziœ dzia³aj¹ce
w Rumi Auchan nie zamierza wywi¹zywaæ siê z warunków umowy: droga do
Redy nie zosta³a zbudowana, rumskich kupców w

centrum nie ma, propozycje
Auchan co do zmiany planu to
tylko jakieœ domys³y, nie ma jakiejkolwiek deklaracji ze strony inwestora co do realizacji infrastruktury towarzysz¹cej
przy rozbudowie centrum,
Do³o¿enie siê do budowy
fragmentu ulicy Kosynierów
i niewielki udzia³ w remoncie
DK-6 to stanowczo za ma³o
jak na tak du¿ego inwestora,
Szanowni Pañstwo, je¿eli
ktoœ nie pamiêta co mówi³ o
swoich oczekiwaniach wzglêdem wielkiego handlowego
inwestora, niech przeczyta
protoko³y z sesji i gazety lokalne z tamtego czasu .W tym
kontekœcie z zaskoczeniem i
nieukrywanym zdziwieniem
obserwujê dzia³ania burmistrz
Rumi i firmy Auchan.
Auchan nie chce rozmawiaæ z Rad¹ Miejsk¹ o
zmianie planu, ale szefowie
Auchan akceptuj¹, aby na
jego terenie ci którzy jeszcze niedawno protestowali
przeciwko powstaniu Auchan zbierali podpisy o odwo³anie radnych Rady
Miejskiej, bo nie chc¹ miêdzy innymi zmieniæ planu
wedle ¿yczenia Auchan.
Wzywam burmistrza i
firmê Auchan do natychmiastowego przedstawienia opinii publicznej i
mieszkañcom naszego miasta swoich zamierzeñ zwi¹zanych z planowan¹
zmian¹ planu zagospodarowania. Proszê wy³o¿yæ
prawdziwe karty na stó³.
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ROZMAITOŚCI

Czas porachunków

Stowarzyszenie na rzecz budowy OPAT

Znalazła się okazja do odwetu

Dłużej nie możemy już czekać

Jest 340 tysięcy złotych na koncepcję i dokumentację modernizacji szkoły nr 1. Jest także 9 milionów na
kompleksową rozbudowę tej placówki, zaakceptowane przez radnych od samego początku, zgodnie z wnioskiem burmistrz Rumi. Ten zapis od dawna widnieje w
budżecie miasta, dlaczego więc wokół „jedynki” zrobiono tyle szumu? Dlaczego właśnie teraz wystrzelono
z referendalnej armaty, nie licząc się z opiniami mieszkańców i kosztami tego przedsięwzięcia?
Dlaczego głównymi reżyserami referendum za odwołaniem radnych z większościowej koalicji Niezależni
i PiS są inni radni Chmielewski, Piątkowski, Kubina, Domański, Grinholc, a także burmistrz Rogala-Kończak oraz
dyrektorki szkoły, panie Kopaczewska i Maliszewska.
Każda z tych osób ma osobiste „porachunki” z radnymi oraz urazy, noszone w sercu i w pamięci od wielu
lat. Sprawa „jedynki” jest dla nich idealną okazją do
rozliczeń i odwetu. Wciągając do rozgrywki osobistej i
politycznej rodziców oraz dzieci za wszelką cenę chcą
pokazać społeczne oblicze swoich działań. Jest to jednak wielka mistyfikacja.
Pani Maliszewska ma okazję rozliczyć się za porażki
swojego męża, byłego radnego, który teraz popada w
lokalne i polityczne zapomnienie. Pani Kopaczewska wywiązuje się po prostu z zadań. Już wcześniej związana
była z burmistrz i prezesem spółdzielni, bowiem aktywnie uczestniczyła w kampanii wyborczej burmistrz i Gospodarności.
Członkowie szczątkowej „Gospodarności” poza osobistymi niechęciami wobec poszczególnych radnych,
kierują się obroną swojego interesownego statusu w
SM „Janowo” i walczą też o przetrwanie swojego ugrupowania do wyborów.
J. Chmielewski tak jak do tej pory walczy o utrzymanie osiedlowego „przedsiębiorstwa”, czyli władzy w SM
Janowo, ubierając przy tym szaty „przemalowanej” nowej rumskiej Platformy Obywatelskiej. Aktualna większość w Radzie przeszkadza mu w realizowaniu budowy mieszkań na gruntach nabytych od gminy za grosze
i sprzedawanie ich jako wolnorynkowy deweloper.
J. Domański ma ciągle te same niezabliźnione rany,
czyli niezrealizowane marzenia. Nie został przewodniczącym Rady Miejskiej, nie doczekał się wyższego stanowiska w szkole, a w Platformie nie został ważną personą (partyjni koledzy posługują się nim w skłócaniu
rumskiej Rady, a we wrześniu mają mu podobno za tę
pracę „serdecznie” podziękować).
Co do motywacji pani burmistrz – łączą się tu lojalność i prywatne kontakty z twórcami „Gospodarności”,
chęć władzy absolutnej i uraz do osób, które odważyły
się jej przeciwstawić. Jest też świadomość nieakceptowania w środowisku innych samorządowców.
Wszystko to jest odbezpieczonym granatem rzuconym w kierunku radnych z większościowej koalicji. Ten
granat nie jest rzucony wyłącznie pod nogi 13 radnym,
ale zagraża całemu miastu.
(Kibic)

Rozmowa z Romanem Knopem, radnym
powiatowym, by³ym wiceburmistrzem Rumi,
inicjatorem powo³ania
stowarzyszenia na rzecz
budowy Obwodnicy Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej

REKLAMA
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- Sk¹d zainteresowanie budow¹ Obwodnicy
Pó³nocnej akurat teraz?
Przez ostatnie kilka miesiêcy nie mówi³o siê wiele o tej inwestycji.
- Mo¿e nie mówiono wiele i nie pisano o tym w mediach, ale plany budowy obwodnicy ci¹gle s¹ aktualne
i omawiane. Na pewno nie
zapominaj¹ o nich samorz¹dowcy kilku nadmorskich
gmin, przynajmniej niektórzy. Budowa obwodnicy jest
bardzo wa¿na m.in. dla
Rumi i dlatego zawsze zabiega³em o jej realizacje. Na
pewno przeszkodzi³y w tym
plany budowy Trasy Kaszubskiej, o której ostatnio
w mediach g³oœno. Tym bardziej trzeba wzmocniæ dzia³ania na rzecz budowy
OPAT i w³aœnie temu s³u¿yæ ma powo³anie przeze
mnie razem z grup¹ osób
stowarzyszenie.
- Jakie problemy ma
rozwi¹zaæ obwodnica z
Gdyni do Redy?
- Przede wszystkim problem obci¹¿onych rumskich
ulic i to nie tylko Sobieskiego oraz Grunwaldzkiej. Odczuwamy na co dzieñ coraz
wiêkszy dyskomfort mieszkania w mieœcie w³aœnie z
powodu problemów komunikacyjnych. W okresie letnim ¿ycie mieszkañców domów wzd³u¿ drogi nr 6 staje siê udrêk¹ . Przed kilku
laty uda³o siê zjednoczyæ
kilkanaœcie samorz¹dów
powiatów wejherowskiego i
puckiego oraz Gdyni dla
wspólnego projektu budowy
obwodnicy. Podjêto konkretne wspólne dzia³ania.
- Dlaczego nie uda³o
siê doprowadziæ do realizacji inwestycji?
- Barier¹ ,która wed³ug
nas samorz¹dowców uniemo¿liwia³a prace zwi¹zane
z OPAT by³ stanowczy
sprzeciw Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zaliczeniu tej drogi
do kategorii dróg krajowych. Dla GDDKiA priorytetem jest tzw .Trasa Kaszubska. Mniej wiêcej dwa
lata temu zaœwieci³o œwiat³o w tunelu, kiedy ówcze-

Biegn¹ca przez Rumiê ruchliwa „szóstka” to jedyna
droga z Gdyni do Szczecina i na Pó³wysep Helski.

sny dyrektor tej instytucji,
pan Kotlarek popar³ wniosek samorz¹dowców, aby
OPAT zaliczyæ do dróg krajowych. Decyzje tê zaakceptowa³ ówczesny minister
infrastruktury Jerzy Polaczek , który w Gdañsku w
obecnoœci samorz¹dowców potwierdzi³ to publicznie. Na tej podstawie samorz¹dy zawar³y porozumienie o przeznaczeniu ze swoich bud¿etów œrodków na
realizacjê dokumentacji.
Upowa¿niono gminê Gdynia do przeprowadzenia
zwi¹zanej z tym procedury
i jest ona prowadzona.
Trwaj¹ w³aœnie konsultacje
spo³eczne.
- Co siê wiêc sta³o, ¿e
realizacja inwestycji jest
zagro¿ona?
- W miêdzy czasie nast¹pi³a zmiana rz¹du i nowy
minister infrastruktury pan
Cezary Grabarczyk wycofa³ siê z ustaleñ swojego
poprzednika. Podj¹³ decyzjê,
¿e OPAT to problem lokalny
i inwestycja nie dostanie
wsparcia z bud¿etu centralnego, równolegle uzasadniaj¹c to wzglêdami spo³ecznymi. Jednoczeœnie z kopyta
ruszy³y przygotowania do
budowy Trasy Kaszubskiej,
która ma powstaæ do 2012
roku.
- Czy ta droga ze S³upska i Lêborka do Trójmiasta jest pana zdaniem niepotrzebna?
- Nie chcê wypowiadaæ
siê na temat zasadnoœci budowy tej drogi, ale wiem
na pewno, ¿e je¿eli jej trasa
bêdzie koñczy³a siê i zaczyna³a w okolicach Gdañska,
to tylko w niewielkim stopniu trasa ta wp³ynie na sytuacjê komunikacyjn¹ w
Rumi. Na szczeblu central-

nym zapad³y niekorzystne
dla naszego miasta decyzje.
Odcinek drogi z Bojana do
Osowej ju¿ ma status drogi
krajowej, a droga krajowa
nr 6 na odcinku od obwodnicy w Gdyni do Bo¿ego
Pola stanie siê drog¹ o statusie lokalnym. Takie informacje otrzyma³y ju¿ z ministerstwa niektóre samorz¹dy le¿¹ce przy tej trasie.
- Co mo¿na i trzeba
robiæ w tej sprawie?
- Jako radny kilkakrotnie w interpelacjach
zabiera³em g³os w sprawie obwodnicy , a na
ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego
zapowiedzia³em, ¿e teraz
na ka¿dej sesji bêdê zadawa³ pytanie, zwi¹zane z
O PAT. U w a ¿ a m , ¿ e
OPAT i droga nr 216 czyli z Redy na pó³wysep helski, musz¹ ze wzglêdu na
swój charakter uzyskaæ
status drogi krajowej, a
tak¿e wsparcie finansowe
z bud¿etu centralnego poniewa¿ tylko ten rejon na
polskim wybrze¿u nie bêdzie mia³ takiego statusu.
Œwinoujœcie, Miêdzyzdroje, Ko³obrzeg, Ustka i
£eba s¹ po³¹czone drogami krajowymi, a Puck i
miejscowoœci na pó³wyspie helskim ju¿ nie.
Wierzê, ¿e za³o¿enie
stowarzyszenia i jego lobbowanie na rzecz budowy
OPAT mo¿e skutecznie
wp³yn¹æ na decyzje tak
potrzebne ca³ej spo³ecznoœci lokalnej. Nasza biernoœæ i czekanie mo¿e mieæ
daleko id¹ce konsekwencje w d³u¿szej perspektywie. D³u¿ej nie mo¿emy
ju¿ czekaæ!
Rozmawia³a
Anna Kuczmarska
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KOMUNIKACJA

Rumia pełni ważną funkcje komunikacyjno-usługową

Konsultacje

WALKA O OBWODNICĘ

W czwartek
w Rumi

Samorz¹dy kilku nadmorskich miast i
gmin nie rezygnuj¹ z budowy Obwodnicy
Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej, mimo
odmowy dofinansowania budowy tej trasy
ze œrodków centralnych. Trasa z Gdyni na
zachód, omijaj¹ca Rumiê i odci¹¿aj¹ca zakorkowan¹ „szóstkê” jest dla nas, mieszkañców miasta szczególnie wa¿na. Ale nie tylko z tego powodu. Przeniesienie g³ównego
ruchu poza powiat wejherowski na planowan¹ nowoczesn¹ drogê z Lêborka do Gdañska mo¿e zepchn¹æ nasz¹ i s¹siednie gminy
do roli zaœcianka i przeszkodziæ w rozwoju
gospodarczym.

Urz¹d Miasta Gdyni
jest organizatorem konsultacji spo³ecznych w
sprawie budowy Obwodnicy Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej. Trwa
cykl spotkañ z mieszkañcami miejscowoœci najbardziej zainteresowanych
inwestycj¹ oraz Studium
Techniczno-EkonomicznoŒrodowiskowego OPAT.
Konsultacje z mieszkañcami Rumi zaplanowano w dwóch terminach: 2 kwietnia
oraz 7 maja o godz. 18
w SP nr 1 przy ul. Koœcielnej. Jak widaæ,
pierwsze spotkanie
odbêdzie siê ju¿ w najbli¿szy czwartek.
Zachêcamy mieszkañców do udzia³u w nich,
poniewa¿ obwodnica jest
bardzo wa¿nym i potrzebnym przedsiêwziêciem,
na którym wszystkim
nam zale¿y.

Powinniœmy wiêc razem z s¹siednimi samorz¹dami walczyæ o to, aby
wa¿ne po³¹czenie komunikacyjne bieg³o nie przez
œrodek miasta jak to ma
miejsce obecnie, ale w pobli¿u. Rumia pe³ni w aglomeracji gdañskiej wa¿n¹
funkcjê komunikacyjn¹ i
us³ugow¹ (o czym mówi
prof. Jan Drwal na str. 3).
Na zapleczu szlaków komunikacyjnych zawsze
rozwijaj¹ siê szeroko pojête us³ugi - powstaj¹
miejsca pracy, rosn¹ dochody gminy. Mo¿e nas
tego pozbawiæ budowa
Trasy Kaszubskiej, biegn¹cej na po³udnie od
Wejherowa, Redy i Rumi

i znacznie od tych miast
oddalonej.
NAJPIERW BYŁA
DROGA CZERWONA
Gdynia, Kosakowo,
Rumia i Reda ju¿ 30 lat
temu w dalekosiê¿nych
planach zapisa³y budowê
obwodnicy z Gdyni
(zw³aszcza z portu gdyñskiego) do Wejherowa i
dalej na Szczecin, z odnog¹ na Pó³wysep Helski.
Tereny wzd³u¿ drogi mia³y byæ naturalnym zapleczem przemys³u, zwi¹zanego z morzem. Planowan¹ trasê nazwano to
wtedy drog¹ czerwon¹.
W 2000 roku Grzegorz
Szalewski, ówczesny starosta wejherowski w po-

POTRZEBNY MILIARD
Koszt budowy Obwodnicy Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej oszacowano na oko³o 1 miliard z³. Takiej sumy
nie jest w stanie „uzbieraæ” kilka miast i gmin, dlatego
konieczne jest dofinansowanie z bud¿etu centralnego. Dla
porównania, budowa Trasy Kaszubskiej, ³¹cz¹cej Lêbork
z Gdañskiem, ma kosztowaæ ponad 3 miliardy z³, ale na
to pieni¹dze przeznaczyæ ma pañstwo.

rozumieniu z w³adzami
powiatu puckiego, zleci³
wykonanie strategii rozwoju dróg na trenie obu
powiatów. Jednym z
wniosków tego opracowania by³a koniecznoœæ budowy drogi szybkiego ruchu, nazwanej Obwodnic¹ Pó³nocn¹ Aglomeracji Trójmiejskiej. Jej przebieg niemal dok³adnie
pokrywa³ siê z tras¹ „drogi czerwonej”.
W Starostwie w Wejherowie odby³o siê wa¿ne spotkanie z udzia³em
prezydenta Gdyni, starosty puckiego, burmistrzów Rumi, Redy i Pucka, a tak¿e wójta Kosakowa. Samorz¹dowcy
zdecydowali o wykonaniu
koncepcji budowy obwodnicy, a Zarz¹d Powiatu
Wejherowskiego zleci³
wykonanie takiego dokumentu.
SKUTECZNE LOBBY
SŁUPSKO-LĘBORSKIE
Kiedy nadmorskie samorz¹dowy szykowa³y siê
do powa¿nej i kosztownej
inwestycji, licz¹c na dotacje rz¹dowe (podpisano porozumienie w tej sprawie
z ministrem transportu
Jerzym Polaczkiem), pojawi³a siê nowa koncepcja,
burz¹ca pierwotne plany.
Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad zaczê³a forsowaæ
budowê tzw. Trasy Kaszubskiej z Lêborka do
Gdañska, twierdz¹c ¿e
OPAT to droga lokalna i
budowaæ j¹ powinny sa-

modzielnie samorz¹dy. Zarówno te opinie, jak i skuteczne dzia³ania lobby
s³upsko-lêborskiego w
Warszawie sprawi³y, ¿e
pod koniec 2007 roku minister infrastruktury odmówi³ dofinansowania budowy Obwodnicy Pó³nocnej z bud¿etu centralnego.
SAMORZĄDY
PROTESTUJĄ
W³adze powiatu wejherowskiego zaprotestowa³y
przeciwko projektowi budowy w pierwszej kolejnoœci Trasy Kaszubskiej (list
protestacyjny do ministra
infrastruktury). Podobnie
zrobi³a Rada Miejska
Rumi. Z inicjatywy 14 radnych dwóch koalicyjnych
klubów jednomyœlnie
przyjêto uchwa³ê o wystosowaniu listu do ministerstwa, w którym rumscy
radni protestowali przeciwko uznaniu OPAT za
drogê o znaczeniu regionalnym.
Z walki o OPAT nie zrezygnowa³y w³adze Gdyni,
organizuj¹ce obecnie konsultacje spo³eczne w tej
sprawie.
Dla
mieszkañców
Rumi, Redy, powiatów
wejherowskiego oraz puckiego nie ma nic wa¿niejszego, ni¿ budowa tej trasy, o któr¹ powinni zabiegaæ wszyscy samorz¹dowcy, niezale¿nie od opcji politycznych.
Barbara Jackowiak

Dariusz Kuczmarski

Grzegorz Szalewski

etatowy członek Zarządu Powiatu

były starosta wejherowski

- Jeden z rumskich powiatowych radnych stwierdzi³
na sesji, ¿e dla mieszkañców Rumi wiêksze znaczenie ma
budowa Trasy Kaszubskiej (Lêborskiej) ni¿ Obwodnicy
Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej. Jestem innego zdania, ale nie chodzi ró¿nicê zdañ, ale o to, ¿e radny swoj¹
wypowiedzi¹ wyst¹pi³ przeciwko rozwojowi naszego miasta. OPAT mo¿e byæ dla Rumi oknem na œwiat, a jego brak
- zatrzaœniêtymi przed nosem drzwiami. Szkodliwoœæ takich wypowiedzi widaæ dziœ, gdy szerokie lobby samorz¹dowe i polityczne gdañsko-s³upsko-lêborskie chce szybkiego po³¹czenia S³upska z Gdañskiem.
Jestem zaniepokojony obojêtnoœci¹ i s³aboœci¹ w lobbowaniu za OPAT przez parlamentarzystów z Gdyni oraz
powiatu wejherowskiego i puckiego. OPAT to dla nas rozwój cywilizacyjny, gospodarczy, turystyczny, kulturalny.
Kto bêdzie chcia³ latem jechaæ na Pó³wysep Helski, przebijaj¹c siê przez korki, gdy do £eby czy Ustki dotrze
now¹ autostrad¹.

- To najwa¿niejsza droga zarówno dla Gdyni, jak i
powiatu wejherowskiego i puckiego. Wskazuj¹ na to
wszelkie opracowania komunikacyjne. Z punktu widzenia gospodarczego droga ta daje jedyn¹ mo¿liwoœæ obrony przez marginalizacj¹ gospodarcz¹ tych terenów, które bez tej inwestycji zostan¹ odciête od g³ównych szlaków komunikacyjnych Polski i Europy. Staniemy siê zaœciankiem gospodarczym i czeka nas stagnacja , a wrêcz
cofniêcie siê w rozwoju. Uzgodniona kilka lat temu koncepcja jest gotowa. ¯yczê zatem prezydentowi Szczurkowi, a tak¿e staroœcie wejherowskiemu i puckiemu oraz
burmistrzom Rumi i Redy, aby wykonali nastêpny skuteczny krok ku przyspieszeniu tej inwestycji.
Jako mieszkaniec Rumi uwa¿am budowê tej drogi za
najwa¿niejsz¹ dla miasta inwestycjê infrastrukturaln¹
w mieœcie. Liczê te¿, ¿e stowarzyszenie, które zawi¹za³o
sie w sprawie budowy obwodnicy przyczyni siê do realizacji inwestycji.

Ruch
coraz
większy
Nowa trasa by³aby wybawieniem dla ruchu turystycznego, bo obecne po³¹czenie ca³ego kraju i
Trójmiasta z Puckiem,
W³adys³awowem i Pó³wyspem jest latem niezmiernie przeci¹¿one, a czêsto
zablokowane.
OPAT odci¹¿y zakorkowan¹ drogê krajow¹ nr
6. T¹ tras¹ codziennie
przez Rumiê przeje¿d¿a
ponad 30 tys. samochodów – to najwy¿szy
wskaŸnik natê¿enia ruchu w województwie pomorskim. Ta liczba plasuje nas tak¿e w niechlubnej czo³ówce w Polsce.
Badania ruchu drogowego wskazuj¹, ¿e na odcinku Gdynia-Rumia-RedaWejherowo z roku na rok
bêdzie wzrasta³o natê¿enie ruchu, nawet do 60
tys. pojazdów dziennie.
Trasê Obwodnicy
Pó³nocnej prezentujemy na mapce na
s¹siedniej stronie 8
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Planowana trasa OPAT

Wielki Post powoli dobiega koñca. W
tym tygodniu dodatkowo wspominamy
Ojca Œwiêtego, Jana Paw³a II w czwart¹
rocznicê Jego œmierci, a przed nami Niedziela Palmowa, a potem Wielki Tydzieñ
i Triduum Paschalne z jego smutn¹, ale
piêkn¹ liturgi¹.

Redakcja „Gazety Rumskiej życzy
Czytelnikom głębokiego przeżywania
Świąt Wielkiej Nocy i radości
ze Zmartwychwstania Pańskiego.
Alleluja!

Mapka pokazuje, jak
ma przebiegaæ trasa Obwodnicy Pó³nocnej Aglomeracji Trójmiejskiej
oznaczona kolorem czerwonym. Mo¿na bêdzie
ni¹ dojechaæ z Gdyni do
Redy- Ciekocina i dalej
na Pó³wysep Helski.
Mo¿na te¿ bêdzie zjechaæ z tej trasy na drogê
krajow¹ nr 6, prowadz¹c¹ przez Wejherowo
do S³upska, Koszalina i
Szczecina.
Zarówno kierowcy,
zmierzaj¹cy nad morze,
jak i jad¹cy na Szczecin
i dalej do Niemiec, bêd¹
omijaæ Rumiê, a to dla
nas mieszkañców jest
najwa¿niejsze. Oby te
plany zosta³y jak najszybciej zrealizowane.

REKLAMA

Fragment mozaiki w Bazylice Grobu Pañskiego w
Jerozolimie

VEGA Firma Prywatna
ul. Dywizji Wojska Polskiego 110, 84-230 Rumia
Tel./Fax: (058) 671-21-84, 671-98-38, Tel. (0601) 21-93-71
e-mail: info@vega-rumia.pl

Bazylika Getsemani u podnó¿a Góry Oliwnej
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ZIEMIA ŚWIĘTA

Święte miejsca same przemawiają do pielgrzymów

Piąta Ewangelia
Jak wielkim prze¿yciem jest dla chrzeœcijanina odwiedzenie miejsc
znanych z Biblii wiedz¹
pielgrzymi, którym uda³o siê podró¿owaæ do Ziemi Œwiêtej. Tych wspania³ych prze¿yæ doœwiadczy³o wielu mieszkañców
Rumi. Jest jednak rumianin, który Ziemiê Œwiêt¹
zna jak ¿aden inny mieszkaniec naszego miasta.
Ksi¹dz Dariusz Sztuk
spêdzi³ w Jerozolimie i jej
okolicach ponad 10 lat.
Trafi³ tam na studia teologiczne w Salezjañskim Seminarium w Cremisan, miejscowoœci po³o¿onej miêdzy
Betlejem i Jerozolim¹. Potem poszerza³ wiedzê w Studium Biblicum Franciscanum. Ten Wydzia³ Nauk Biblijnych i Archeologii Papieskiego Ateneum Antonianum w Rzymie, z siedzib¹ w
Jerozolimie, prowadzi m.in.
badania lingwistyczne i archeologiczne na terenie Izraela, Autonomii Palestyñskiej
i w Jordanii.
Poznawanie bez końca
Ksi¹dz Dariusz mia³
okazjê uczestniczyæ w wyprawach archeologicznych i
topograficznych w Izraelu,
Egipcie oraz Jordanii – bardzo pomocnych w badaniach biblijnych. W Jerozo-

limie salezjanin z Rumi
uzyska³ licencjat z teologii
ze specjalnoœci¹ biblijn¹,
natomiast doktorat obroni³
na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, gdzie dzisiaj jest wyk³adowc¹. Do
Ziemi Œwiêtej wraca co
jakiœ czas, bo jak sam
twierdzi, wci¹¿ j¹ poznaje.
- Dziêki studiom mog³em
wczytywaæ siê dok³adnie w
Ziemiê Œwiêt¹. Mia³em mo¿liwoœæ czytania Pi¹tej Ewangelii, po to, aby zrozumieæ
pozosta³e cztery. By³o to dla
mnie wielkim zaszczytem i
wielk¹ radoœci¹ – mówi
ks. Dariusz Sztuk.
Pielgrzymki z Rumi
– W seminarium w Cremisan by³o nas trzech studentów z Rumi – dodaje ks.
Dariusz. - Oprócz mnie studiowali tam równie¿ ks. Waldemar Piero¿ek oraz ks. Micha³ Mejer. Z mieszkañcami
Rumi spotyka³em siê w Jerozolimie coraz czêœciej, poniewa¿ podj¹³em siê opieki
nad pielgrzymami, przybywaj¹cymi m.in. z naszego
miasta.
Od 1997 roku pielgrzymki z Rumi przybywaj¹ do Ziemi Œwiêtej niemal ka¿dego
roku.. Ks. Dariusz Sztuk jest
dla nich kimœ wiêcej ni¿
przewodnikiem, jest te¿

blisk¹, ¿yczliw¹ osoba, która pomaga dotrzeæ do wa¿nych miejsc i obcowaæ z nimi
w sposób szczególny.
- Ka¿dy przybysz na pewno odczuwa, ¿e znalaz³ siê w
œwiecie orientu, z jego specyficznymi barwami, zapachami, a tak¿e codziennym
zgie³kiem. Mimo tego harmidru, dostrzegamy miejsca
znane z Pisma Œwiêtego, które staj¹ siê namacalne. Te
œwiêta miejsca same przemawiaj¹ do pielgrzymów, a
przewodnik nie ma ju¿ nic do
powiedzenia – mówi ks. Dariusz Sztuk.
Zachwyceni i zdziwieni
Niektórzy przybywaj¹ do
Ziemi Œwiêtej po raz drugi,
trzeci i kolejny, aby jeszcze
raz prze¿yæ spotkanie z Pi¹t¹
Ewangeli¹. Odwiedzaj¹cy
œwiête miejsca ludzie bywaj¹
nie tylko zachwyceni, ale te¿
zaskoczeni, na przyk³ad widokiem Bazyliki Narodzenia
w Betlejem, gdzie zamiast
znanej z naszych koœcio³ów
stajenki widz¹ grotê, w której przyszed³ na œwiat Chrystus. Wiele osób dziwi siê
Drodze krzy¿owej, wiod¹cej
ciasnymi uliczkami Starego
Miasta do Kalwarii, która w
czasach Chrystusa znajdowa³a siê poza murami Jerozolimy.
- Zawsze brakuje czasu
na odwiedzenie wszystkich
wa¿nych i piêknych miejsc,
ale na trasie pielgrzymki

Ks. Dariusz Sztuk o Jerozolimie i Ziemi Œwiêtej wie
prawie wszystko. Poznawanie jej traktuje jak czytanie
Pi¹tej Ewangelii.

musi siê znaleŸæ Droga krzy¿owa, Bazylika Grobu Pañskiego czy Bazylika Getsemani u podnó¿a Góry Oliwnej.
Przyznam, ¿e tê w³aœnie
œwi¹tyniê szczególnie sobie
upodoba³em – opowiada ks.
Dariusz. – Godnym zauwa¿enia miejscem, zwi¹zanym z
Mêk¹ Pañsk¹ jest Lithostrotos, gdzie Pi³at s¹dzi³ Chrystusa, a tak¿e Kaplica Biczowania, gdzie zaczyna siê jerozolimska Via Dolorosa.
Na pytanie, czy nigdy nie
obawia³ siê trudnej sytuacji
politycznej w Izraelu i wyni-

kaj¹cego z niej zagro¿enia,
tak¿e dla pielgrzymów z Polski, ksi¹dz Sztuk stwierdzi³,
¿e pielgrzymowanie zawsze
niesie z sob¹ trudnoœci i niewygody.
Tak¿e zwi¹zane z dalek¹
egzotyczn¹ podró¿¹. Jednak
nigdy, mimo wojen i zamachów terrorystycznych, nic
z³ego nie dotknê³o pielgrzymów w œwiêtych miejscach.
Anna Kuczmarska
Zdjêcia z archiwum
Ks. Dariusza Sztuka

OGŁOSZENIE PŁATNE

Via Dolorosa – t¹ w¹sk¹ ulic¹ wiedzie trasa drogi
krzy¿owej. Na zdjêciu ojcowie franciszkanie przy
jednej ze stacji.
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Wystąpienie Eugeniusza Zwary na sesji

Urażony przez burmistrz

radny zatrzyma nagrodę
Podczas sesji Rady
Miejskiej radny Eugenisuz Zwara zabra³ g³os w
sprawie incydentu, jaki
mia³ miejsce miesi¹c
wczeœniej. Jak ju¿ informowaliœmy, w przerwie
dodatkowej sesji która
odby³a siê 11 marca, radny Zwara zosta³ obra¿ony przez burmistrz E.
Rogalê-Koñczak. Jak
twierdzi radny, pani
burmistrz powiedzia³a
wówczas, ¿e ¿a³uje, i¿
niedawno przyzna³a mu
nagrodê. Na ostatniej
sesji radny powiedzia³
m.in.:
- Pani Burmistrz powiem
tak, Pani kultura osobista jest
na tak ¿enuj¹co niskim poziomie, ¿e moja duma i honor nie
pozwala mi na jak¹kolwiek
dyskusjê z Pani¹ na temat
nagrody rocznej, która nazywa siê Nagrod¹ Burmistrza
Miasta. Wniosek o udzielenie
mi tej nagrody z³o¿y³ i o ni¹
wyst¹pi³ Zarz¹d Oddzia³u
Rumskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Cz³onkiem tego oddzia³u ZKP jest
równie¿ Pani.
Tak¿e Kapitu³a nagrody w Urzêdzie Miasta jednog³oœnie przyzna³a mi tê
nagrodê. Po Pani oœwiadczeniu, ¿e ¿a³uje pani, ¿e
tê nagrodê dla mnie podpisa³a, bo wrêczali mi j¹
burmistrzowie K. Selke i
R. Grychto³, w pierwszej
chwili chcia³em j¹ oddaæ.

Jednak po rozmowie z
cz³onkami Zarz¹du Zrzeszenia, którzy prosili
mnie abym tego nie robi³,
bo moj¹ prac¹ spo³eczn¹
dla dobra miasta i kultury kaszubskiej zas³u¿y³em
na wyró¿nienie, postanowi³em zachowaæ nagrodê.
Szanujê zdanie prezesa i
ca³ego Zarz¹du ZKP, a nagrodê traktujê jako wyró¿nienie ze strony kole¿anek i kolegów ze zrzeszenia, a tak¿e mieszkañców
Rumi.
Moja praca na rzecz
miasta jest wa¿niejsza ni¿
Pani cyniczna chêæ obra¿ania ludzi, podwa¿ania ich
pracy i zas³ug, a tak¿e
godnoœci. Pani jest specjalistk¹ od siania fermentu,
œwietnie wymawia Pani s³owa "pan k³amie", czego doœwiadczy³em. Jest mi bardzo przykro, kiedy s³yszê
takie s³owa, a w Pani przypadku s³yszê je czêsto. I jest
mi bardzo przykro, ¿e osoba o takiej kulturze jest
burmistrzem mojego miasta Rumi.
Wbrew temu, co Pani
s¹dzi o funkcji Burmistrza Miasta Rumi, dla
nas, rdzennych rumian
jest to funkcja bardzo zaszczytna. Podobnie, jak
zaszczytna jest Nagroda
Burmistrza Miasta, przyznana mi za s³awienie i
popularyzowanie kultury
kaszubskiej.

Dla Czytelników

Dyżury w środę
Czytelników, którzy chc¹ porozmawiaæ z reporterem o sprawach Rumi i problemach mieszkañców zapraszamy na redakcyjne dy¿ury, które odbywaj¹ siê w œrody w godz. 14-16
w redakcji przy ul. Pi³sudskiego 52/6 (wejœcie obok solarium).
W tym czasie mo¿na zadzwoniæ pod nr tel. 058 710-96-11.
Jeœli ktoœ nie mo¿e przyjœæ w czasie dy¿uru, mo¿e umówiæ siê na spotkanie w innym terminie, dzwoni¹c pod numer telefonu stacjonarnego lub pod numer komórkowy:
0 691-700- 273.
O nurtuj¹cych sprawach mo¿na te¿ do nas pisaæ na adres:
redakcja@gazetarumska.pl
REKLAMA

WYNAJMĘ
MIESZKANIE
116 m kw., cztery pokoje
W CENTRUM RUMI
tel. 0 601-610-733
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Coraz więcej planów zagospodarowania przestrzennego

Powstrzymać chaos

Przygotowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla Góry Markowcowej.

Plany zagospodarowania przestrzennego
by³y jednym z g³ównych
tematów ostatniej sesji
Rady Miejskiej. Dorota
£awrynowicz, architekt z
Wydzia³y Urbanistyki i
Architektury Urzêdu
Miasta przedstawi³a radnych informacje na ten
temat. Wynika z nich, ¿e
do tej pory planami objêto 78 procent obszaru
miasta. Za kilka miesiêcy,
kiedy zgodnie z za³o¿eniami zostan¹ uchwalone
kolejne plany - obszar ten
zwiêkszy siê do ponad 84
procent ca³ej powierzchni miasta. Odpowiada to
1409 hektarom. Obszar
miasta, bez lasów liczy
1672 hektary (z lasami
3010 ha).

Trwa procedura
Na ró¿nych etapach procedowania (uzgadnianie,
wy³o¿enie do wgl¹du, zg³aszanie wniosków, nanoszenie
poprawek itp.) jest obecnie 9
miejscowych planów zagospodarowania m.in. ul. Polnej, Szmelty, Wzgórza Markowca, Centrum, Starej
Rumi, ul. Ceynowy. Z powodu zmiany przepisów w wielu przypadkach zasz³a koniecznoœæ powtórzenia procedury, dlatego np. plan Szmelty zostanie ponownie wy³o¿ony do wgl¹du w drugiej
po³owie kwietna. Od 6 kwietnia do 6 maja br. jeszcze raz
wy³o¿ony bêdzie projekt
"Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Rumi".
Jest to najwa¿niejszy dokument dla dzia³añ planistycznych w mieœcie, który jest
podstaw¹ dla okreœlania
miejscowych planów.

Plany priorytetem
Radny Florian Mosa,
przewodnicz¹cy Komisji Po-

lityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady
Miejskiej przypomnia³, ¿e
opracowanie planów miejscowych dla ca³ego miasta jest
jednym z priorytetów Klubu
Radnych PiS oraz Klubu
Radnych Niezale¿nych. W
uchwa³ach bud¿etowych na
kolejne lata 2007, 2008 i
2009 zawsze przeznaczano
pieni¹dze na ten cel. Jak
przypomnia³ przewodnicz¹cy, w ci¹gu ostatniego roku
(od marca 2008 r.) radni
podjêli uchwa³ê o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu dla obszaru w
rejonie ul. Partyzantów, a
tak¿e o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planu dla obszaru w rejonie ulic Gdañskiej,
D¹browskiego, Gdyñskiej,
Czêstochowskiej. Zdecydowali te¿ o zmianach planów,
obejmuj¹cych obszar pomiêdzy ulicami Kosynierów,
¯wirki i Wigury, Grunwaldzk¹, Kapitañsk¹, Cegielnian¹ i granicami z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. W 2008 r. toczy³a siê
dyskusja nad planem dla
dzielnicy Szmelta, który by³
wy³o¿ony do wgl¹du, a
mieszkañcy z³o¿yli oko³o 100
wniosków.

Bloki wśród
domków
- W zesz³ym tygodniu
ukaza³o siê og³oszenie burmistrza o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu
"Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Rumi" powiedzia³ Florian Mosa. Dokument ten, po zatwierdzeniu, okreœli zakres i rodzaj zabudowy dla projektów
planów miejscowych, zw³aszcza dla planu "Centrum",
który bêdzie okreœla³ charakter, funkcje i rodzaj zabudowy obszaru, na którym ma
stan¹æ ratusz.

Przewodnicz¹cy Mosa
zwróci³ te¿ uwagê, ¿e nadal du¿e budynki wielorodzinne powstaj¹ na osiedlach domów jednorodzinnych, co spotyka siê ze
sprzeciwem mieszkañców,
ale nie spotyka siê ze zdecydowan¹ reakcj¹ burmistrz, która powinna
przeciwdzia³aæ takim praktykom. Chaos urbanistyczny jest powa¿nym problemem miasta.

Wszystko
w porządku?
- Nie jesteœmy przeciwnikami budownictwa wielorodzinnego, jednak jego lokalizacja i architektura musi
wspó³graæ z istniej¹cym otoczeniem - doda³ radny Mosa.
- W naszym mieœcie s¹ tego
pozytywne przyk³ady.
Radny Józef Chmielewski stwierdzi³, ¿e wszystkie
budynki wielorodzinne zosta³y zbudowane zgodnie z prawem i z ustaw¹ o zagospodarowaniu przestrzennym. Mówienie o chaosie urbanistycznym jest nadu¿yciem stwierdzi³ J. Chmielewski.

Mają wpływ
czy nie?
Zastêpca burmistrza Ryszard Grychto³ doda³, ¿e
burmistrz i urzêdnicy nie
maj¹ wp³ywy na wygl¹d architektoniczny budowanych
bloków, ale radny Florian
Mosa nie zgodzi³ siê z tym.
- Radni maj¹ wp³yw na
opracowywane plany zagospodarowania przestrzennego, a pani burmistrz i pan
Bernaciak (naczelnik Wydzia³u Urbanistyki i Architektury - dopisek redakcji)
maj¹ wp³yw na decyzje o warunkach zabudowy - powiedzia³ przewodnicz¹cy Florian. Mosa.
Ak
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AKTUALNOŚCI

340 tys. zł na dokumentację i 9 mln. zł na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1

Burmistrz nie zna odpowiedzi
na ważne pytania radnych

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 058 679-67-22
Stra¿ Po¿arna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo
-Gaœnicza
Rumia, Plac Kaszubski 1
tel. 058 671-01-98
Stra¿ Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 058 671-94-73

Oto fragment dokumentu, który jest za³¹cznikiem do tegorocznego bud¿etu. Zakreœlona kwota 340 tys. z³ to
zmiana, wprowadzona 16 marca br. Œrodki w pozosta³ych rubrykach by³y uchwalona w grudniu 2008 r.

16 marca br. podczas
nadzwyczajnej sesji
Rada Miejska Rumi jednog³oœnie przyzna³a 325
tys. z³ na koncepcjê i dokumentacjê rozbudowy
Szko³y Podstawowej nr
1. £¹cznie z wczeœniejsz¹ kwot¹ przyznan¹ wstêpnie na ten
cel, szko³a dysponuje
340 tys. z³ na przygotowanie kompleksowej inwestycji. W tym samym
bud¿ecie, w wieloletnim
planie inwestycyjnym
przeznaczono 9 mln z³
na rozbudowê SP nr 1.
Tê decyzjê radni podjêli w grudniu 2008 rok,
przy uchwalaniu bud¿etu na 2009 r. Mimo to
rodzice i dyrekcja szko³y utrzymywali, ¿e
Rada Miejska nie chce
rozbudowy rumskiej
„Jedynki”.
W efekcie dosz³o do niepotrzebnego i podsycanego
sztucznie konfliktu wokó³
tej inwestycji. Wprawdzie
obie strony sporu mia³y takie samo zdanie o koniecznoœci rozbudowy szko³y, ale
rodzice i dyrektor wspierani przez burmistrz Rumi,

nie chcieli s³uchaæ wyjaœnieñ ani zapewnieñ o dobrej woli radnych. Obarczyli ich win¹ za wieloletnie
zaniedbania, zw³aszcza w
poprzedniej kadencji samorz¹du, w której w³adzê
sprawowa³a burmistrz E.
Rogala-Koñczak i radni
„Gospodarnoœci”. Ci sami,
którzy teraz s¹ wielkimi
orêdownikami rozbudowy
SP nr 1!
- Zdecydowaliœmy siê
przekazaæ pieni¹dze na
projekt techniczny inwestycji, aby zakoñczyæ gorsz¹cy spór, nag³oœniony ju¿
w ca³ej Polsce i znacz¹co
bij¹cy w reputacjê naszego
miasta - mówi Witold Reclaf, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej.
- Nie by³oby tego spektaklu, gdyby pani w styczniu zwróci³a siê do nas o dodatkowe pieni¹dze na koncepcjê rozbudowy szko³y –
zwróci³a siê do burmistrz
Rumi radna Maria Bochniak. – Kilkakrotnie powtarzaliœmy, ¿e przyznamy
dodatkowe œrodki, gdy zajdzie taka potrzeba. Cieszê
siê, ¿e mamy dziœ mo¿liwoœæ przekazania pieniê-

Jednogłośnie

Sto tysięcy dla szpitala
Zmieniaj¹c uchwa³ê
bud¿etow¹ z 29 grudnia
2008 r., na ostatniej sesji
radni jednog³oœnie wyrazili zgodê na udzielenie w
roku 2009 dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu i.
Floriana Ceynowy w Wejherowie. W tym roku wejherowski szpital, z którego korzystaj¹ mieszkañcy
Rumi, otrzyma 100 tys. z³

z przeznaczeniem 80 tys.
z³ na dofinansowanie remontu Oddzia³u Chirurgii
Ogólnej i Naczyniowej i 20
tys. z³ na dofinansowanie
remontu Oddzia³u Chirurgii Dzieciêcej.
Po podpisaniu stosownej umowy œrodki zostan¹
przekazane szpitalowi.
baj

dzy na dokumentacjê tej inwestycji, ale proszê powiedzieæ, czy powstanie tam
³¹cznik czy dodatkowe sale
lekcyjne? Ile dzieci bêdzie
siê uczyæ w szkole w nastêpnych latach?
Podobne pytania zadawali inni radni, ale odpowiedzi siê nie doczekali.
Burmistrz t³umaczy³a, ¿e
na te pytania odpowiedz¹
fachowcy, przygotowuj¹cy
koncepcjê.
- Jestem zdumiony , ¿e
inwestor nie wie, co chce
osi¹gn¹æ, bo to œwiadczy o
lekkomyœlnoœci albo o niewiedzy – stwierdzi³ Piotr
Zaradny, przewodnicz¹cy
Komisji Finansowo-Bud¿etowej RM. – To tak jakbyœmy budowali gara¿, a potem do niego dopasowywali samochód.
Radny dziwi³ siê te¿, ¿e
w proponowanych przez
burmistrza poprawkach do
bud¿etu zabrak³o kwoty 3
mln z³, która mia³a trafiæ
do miejskiej kasy jako czêœciowy zwrot kosztów budowy basenu (dotacja).
Gor¹ca merytoryczna
dyskusja na sesji 16 marca
ujawni³a obserwatorom powa¿ne niedoci¹gniêcia w
planowaniu inwestycyjnym miasta. Burmistrz nie
potrafi³a odpowiedzieæ na
pytania radnych, dotycz¹ce wielkoœci i kszta³tu inwestycji? Brakuje prognozy demograficznej i koncepcji programowej. Burmistrz
zas³ania siê fachowcami,
którzy bêd¹ przygotowywali koncepcjê, ale najpierw
musz¹ oni wiedzieæ, czego
oczekuje inwestor. Takie
parametry, jak program inwestycji (wielkoœæ, po-

wierzchnia) i harmonogram dzia³añ, maj¹ zasadniczy wp³yw na koszt budowy. Zatem burmistrz
oczekuje od radnych, ¿e
niejako w ciemno zatwierdz¹ wydawanie publicznych pieniêdzy, które
trzeba szczególnie szanowaæ i wydawaæ rozs¹dnie.
O sta³ym poszanowaniu
publicznych
œrodków
œwiadczy realizacja niektórych innych inicjatyw El¿biety Rogali-Koñczak, takich jak budowa szatni
przy boisku „Orlik” w Janowie. Za barak wielkoœci
du¿ego kiosku zap³acono
jak za komfortowe mieszkanie, wydaj¹c prawie 10
tys. z³ za metr kwadratowy. W sumie budynek socjalny kosztowa³ prawie pó³
miliona z³otych!
Uchwalenie kolejnych
wydatków zobowi¹zuje burmistrza do przedstawienia
programu inwestycji. Radni, a tak¿e mieszkañcy
Rumi chc¹ wiedzieæ, co zostanie zbudowane w szkole
nr 1 i jak zabezpieczy to
potrzeby lokalowe placówki.
Warto przypomnieæ, ¿e
w podobnej trudnej sytuacji lokalowej jest szko³a nr
6, gdzie dzieci ucz¹ siê
m.in. w baraku i w urz¹dzonych w piwnicy salach
oraz szko³a nr 10, gdzie
brakuje sali gimnastycznej.
Pieni¹dze zosta³y zabezpieczone. Zobaczymy, czy w
tym roku ruszy rozbudowa
SP nr 10 a tak¿e czy zostan¹ opracowane i zatwierdzone dokumentacje
inwestycji w SP nr 6 i SP
nr 1. Bêdziemy o tym informowaæ na bie¿¹co.
Ak, MC.

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 wodoci¹gowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. D¹browskiego
58
tel. 058 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 058 621-86-11
lub 0801 174-194
Urz¹d Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 058 679-65-00
Powiatowy Urz¹d Pracy
Wejherowo, ul. I Brygady
Pancernej WP 32
tel. 058 677-63-00, 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. Wa³owa 50
058 672-44-56
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy
w Wejherowie
058 572-70-00, 572-73-00
Przychodnie
NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
058 671-15-11, 671-58-88
NZOZ nr 3
ul. Katowicka 16
058 671-26-66
PMR Panaceum
ul. Katowicka 16
058 671-72-10
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 058-679-69-67
czynne w godz. 18-7.30
w soboty, niedzielê i œwiêta
ca³¹ dobê
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OŚWIATA
60 LAT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. KSIĄŻĄT POMORSKICH w RUMI

Dyrekcja I LO w Rumi zaprasza wszystkich
absolwentów na uroczystoœci zwi¹zane z obchodami jubileuszu 60-lecia najstarszej szko³y œredniej w Rumi.

Odyseja Umysłu w ZSP nr 1

Zabobony i Herakles

Licealiści
oddają krew

Uroczystoœci 60-lecia bêd¹ przebiega³y
w siedzibie szko³y
w sobotê dnia 3 paŸdziernika 2009 roku.
Program uroczystoœci:
10.00 – msza œw. w koœciele NMP WW w Rumi w intencji absolwentów, uczniów i pracowników
12.00 – uroczystoœci jubileuszowe w szkole na hali sportowej
14.00 – spotkania towarzyskie w pomieszczeniach szkolnych, zwiedzanie „dawnych k¹tów”
20.00 – bankiet i ca³onocna zabawa w hotelu „Faltom”
Warunkiem uczestnictwa w bankiecie jest wp³ata do
8 wrzeœnia 2009 r. 150 z³ na konto Rady Rodziców przy
I LO im. Ksi¹¿¹t Pomorskich w Rumi
BRS 43 8351 0003 0020 5971 2000 0010
Proszê podaæ imiê, nazwisko i adres oraz dopisaæ „bankiet jubileuszowy”.
Zachêcamy do nadsy³ania wspomnieñ i zdjêæ (najlepiej w formie elektronicznej) do koñca czerwca. Zostan¹
one zamieszczone w ksi¹¿ce poœwiêconej historii szko³y.
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W RUMI

ul. Starowiejska 4, 84 – 230 RUMIA
tel. 058 6710622, 058 6710504
www.lo1.rumia.pl
lo1.rumia@op.pl

REKLAMA

Marta Burzyñska

Odyseusze z ZSP nr 1.

W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 (I LO)
dzia³aj¹ dwa Ko³a Odysei
Umys³u. Jedno istnieje w ramach ZSP nr 1, a drugie
funkcjonuje z ramienia Powiatowego Zespo³u Placówek
Oœwiatowo - Wychowawczych w Wejherowie. Trenerem obu grup jest Ma³gorzata Meronk, polonista
oraz opiekun grupy teatralnej "Bez nazwy". Obie odysejowe dru¿yny przygotowywa³y siê do miêdzynarodowego konkursu edukacyjnego, w którym co roku bierze
udzia³ kilkaset tysiêcy
uczniów i studentów z ca³ego œwiata. Program Odysei
Umys³u uczy dzieci i m³odzie¿ kreatywnego i krytycznego myœlenia, anga¿uj¹c

je w proces twórczego rozwi¹zywania problemów. W
Kole Odysei Umys³u z ZSP
uczniowie wybrali problem
teatralny pt. „Zabawa w zabobony”. Dru¿yna z M³odzie¿owego Ko³a PZPOW wybra³a problem klasyczny pt.
"Sprawa dla Heraklesa".
Obie grupy zaprezentowa³y
8-minutowe przedstawienia.
Regionalne Eliminacje
Odysei Umys³u 2009 mia³y
miejsce 8 marca br. w Gdañsku. Dru¿yny licealistów z
Rumi spisa³y siê dzielnie i
uzyska³y dobre oceny. Dru¿yna „bawi¹ca siê w zabobony” zdoby³a nawet 4 miejsce w klasyfikacji konkursowej, osi¹gaj¹c maksymalne 100 pkt. za zadanie
spontaniczne.
Ak

Krew jest potrzebna codziennie, jest bezcennym lekiem, którego nie uda³o siê
wytworzyæ syntetycznie.
Wiedz¹ o tym uczniowie I
Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Rumi, którzy w marcu po
raz kolejny oddawali honorowo krew w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Szkó³
pod has³em „M³oda krew ratuje ¿ycie”. 48 osób odda³o w
sumie ponad 21 litrów cennego p³ynu.
Krew jest niezbêdna nie
tylko ofiarom wypadków, ale
tak¿e cierpi¹cym na szereg
powa¿nych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub
podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratowaæ ¿ycie i zdrowie. Optymizmem napawa
fakt, ¿e uczniowie i nauczyciele rumskiej szko³y tak aktywnie i chêtnie staj¹ siê honorowymi dawcami, a
uczestnictwo w akcji „M³oda
krew ratuje ¿ycie” sta³o siê
tradycj¹ w I liceum.
Podsumowanie tegorocznej edycji turnieju nast¹pi w
maju, wówczas dowiemy siê,
na którym miejscu w województwie uplasowa³o siê I
LO.
Opiekunkami akcji s¹: p.
Miros³awa Pa³ubicka i p.
Anna Chwa³ek.
Ach.

Oddaj
krew
Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi
"Rumia" zaprasza w
dniu 25 kwietnia (sobota) w godz. 9-13 do
udzia³u w akcji krwiodawstwa. Specjalny ambulans - stacja krwiodawstwa bêdzie oczekiwa³ na dawców przy targowisku miejskim przy
ul. Dêbogórskiej.
Na cenny dar, jakim
jest krew czekaj¹ potrzebuj¹cy - chorzy i ofiary
wypadków. Jeœli mo¿esz, uratuj im ¿ycie.
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Projekt „Bliżej dysleksji” w Gimnazjum nr 2

Ponad 700 osób zjechało do Rumi

Wyszły wyżły na łyżwy Nocne Manewry

Uczestnicy otrzymywali okolicznoœciowe koszulki.

Gimnazjaliœci podczas Turnieju Jêzyka Polskiego.

„Zjeœæ ¿abê”, „poca³owaæ
klamkê” i „wiæ siê jak piskorz” – znaczenie takich i
innych frazeologizmów wyjaœniali drugoklasiœci podczas
„Turnieju Jêzyka Polskiego”, który odby³ siê w
Gimnazjum nr 2. Musieli
siê te¿ wykazaæ znajomoœci¹
przys³ów i powiedzeñ, poprawiaæ Ÿle skonstruowane zdania, odmieniaæ nazwiska i napisaæ krótkie dyktando, które zawiera³o takie trudne
zdania:. „dr¿y ry¿a ró¿a z Pary¿a”, „rzek³a zebra zebrze” i
„wysz³y wy¿³y na ³y¿wy”.

Pe³en emocji i dobrej
zabawy turniej jêzykowy by³ tylko jednym z
elementów realizowanego w rumskim Gimnazjum programu „Bli¿ej
dysleksji”.
M³odzie¿ z klas I i II
wykonywa³a prace plastyczne oraz przygotowywa³a mowy na zadane tematy. Nauczyciele zobowi¹zani byli do przeprowadzenia lekcji na temat
s³awnego dyslektyka np.
Alberta Einsteina, Leonarda da Vinci, Tomasa

Alva Edisona, Walta Disneya, Quentina Tarantino, Toma Cruise’a. Celem
tych lekcji by³o zachêcenie
uczniów dyslektycznych
do pracy nad sob¹ i poprawa ich samooceny. Zorganizowano te¿ konkurs ortograficzny oraz spotkania
z psychologiem, a organizatorkami tygodnia pod
has³em „Bli¿ej dylekcji”
by³y nauczycielki: Beata
Kêdzierska, El¿bieta
Miotke, Monika Polak.

Najwiêksza impreza turystyczna na Pomorzu, czyli
XXXV Nocne Marsze na
Orientacjê „Manewry SKPT”
odby³a siê niedawno w Rumi
i jej okolicach. W rajdzie nocnym, zorganizowanym przez
Studenckie Ko³o Przewodników Turystycznych w Gdañsku z 14 na 15 marca br.
uczestniczy³o ponad 700 (330
zespo³ów) osób i by³a to absolutnie rekordowa liczba
uczestników imprezy.

Wszyscy spotkali sie najpierw w Gimnazjum nr 4 przy
ul. Batorego, aby stamt¹d w sobotni wieczór wyruszyæ na trasy
nocnego marszu. Tras by³o kilka, o ró¿nym stopniu trudnoœci i
ró¿nych atrakcjach po drodze.
Rumskie lasy zamieni³y siê
w tê jedn¹ noc z mityczne „Œródziemie” z powieœci J.R.R. Tolkiena, poniewa¿ w tym roku
impreza odbywa³a siê w klimacie fantastycznych ksi¹¿ek tego
autora.
Ak.

Baj

Gimnazjaliści znają mitologię
Po raz siódmy dru¿yny
rumskich gimnazjów spotka³y siê, by walczyæ o
miano znawcy mitów greckich. Tematem przewodnim VII Miejskiego Konkursu Mitologicznego
by³a flora w mitologii.
Uczniowie, prócz wiedzy,
musieli wykazaæ siê zrêcznoœci¹ i szybkoœci¹. Dru¿yny rozegra³y ³¹cznie 10
konkurencji. Odgadywa³y,
po wymienionych atrybutach, imiona bogów, na
podstawie wylosowanego
zdjêcia kwiatu opowiada³y zwi¹zany z nim mit,
tworzy³y ³¹kê na wzór tej,
po której biega³a Kora czy
odgadywa³y nazwy smakowanych (z zas³oniêtymi
oczami) greckich owoców.
14 marca okaza³ siê
szczêœliwym dniem dla dru¿yny z Gimnazjum Sale-

zjañskiego w sk³adzie:
Weronika Kruszyñska,
Anna Nogalska, Natalia
Janowska, Marcin Bielecki. Gospodarze tego spotkania – uczniowie Gimna-

zjum nr 2, zajêli II miejsce.
Wszyscy zawodnicy
otrzymali nagrody ksi¹¿kowe, na które z pewnoœci¹ zas³u¿yli.
Dorota Kuchta

Ponad 700 osób przekroczy³o tego wieczora i ranka
próg Gimnazjum nr 4.
Fot. Anna Kuczmarska
REKLAMA

Jedno z zadañ konkursowych – dru¿yna Gimnazjum
nr 1 uk³ada postaæ Asklepiosa.
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Przybywa dzieci i małych prywatnych placówek

Spółdzielcy na spotkaniu

Wiosenny nabór do przedszkoli

Pytania do posła

Trwa wiosenny nabór
do przedszkoli. W placówkach publicznych (których
organem zarz¹dzaj¹cym
jest gmina) do koñca marca rodzice sk³adali wnioski
o przyjêcie dzieci. W kwietniu specjalne komisje bêd¹
te wnioski rozpatrywa³y, a
w maju rodzice dowiedz¹
siê, czy ich dziecko bêdzie
uczêszczaæ do wybranego
przedszkola. Nie wszystkie maluchy znajduj¹ tam
miejsce. Ze wzglêdu na
wzrost liczby ma³ych dzieci w miejskich przedszkolach brakuje miejsc dla
najm³odszych, czyli 3-4letnich podopiecznych.
Wi¹¿e siê to zarówno z
wy¿em demograficznym,
jak i rozbudow¹ miasta,
któremu przybywa mieszkañców.
W pierwszej kolejnoœci
przyjmowane s¹ dzieci piêcio- i szeœcioletnie, z powodu zapowiadanej reformy i
obowi¹zku objêcia ich
opiek¹ przedszkoln¹. Rodzice trzy- i czterolatków,
jeœli nie uzyskaj¹ miejsca
w publicznej placówce,
mog¹ staraæ siê o nie w
przedszkolach niepublicznych (prywatnych) lub placówkach opieki przedszkolnej. O ich liczbê zapytaliœmy w Urzêdzie Miasta.
- Nie mamy takich danych, poniewa¿ zg³aszaj¹
siê do nas wy³¹cznie dyrektorzy przedszkoli, którzy uzyskali wpis do ewidencji placówek niepublicznych - informuje

Anna Czy¿ewska, naczelnik Wydzia³u Edukacji, Kultury i Sportu Urzêdu Miasta. – W Rumi s¹
to: Niepubliczne Przedszkole im. Œw. Rodziny prowadzone przez Siostry Salezjanki, Niepubliczne
Przedszkole „Iskierka” oraz
Przedszkole Prywatne
„¯agielek”. Inne formy wychowania przedszkolnego
mia³yby obowi¹zek zg³aszania, gdyby ich dzia³alnoœæ oparta by³a na ustawie o systemie oœwiaty.
Wymienione przedszkola niepubliczne i prywatne (dzia³aj¹ce w oparciu o ustawê) korzystaj¹ z
dotacji, pozosta³e placówki nie maj¹ takiej mo¿liwoœci. Szyldy ma³ych prywatnych przedszkoli, takich
jak „Delfinek” przy ul.
Œwiêtojañskiej” czy „Ma³y
Artysta” przy ul. D¹browskiego w Janowie widujemy coraz czêœciej na budynkach w mieœcie. Niektóre z tych placówek
przyjmuj¹ maluchy w wieku poni¿ej 3 lat, oferuj¹
elastyczne godziny pracy i
tak jak w miejskich przedszkolach, organizuj¹ ró¿ne
dodatkowe zajêcia. Na ogó³
funkcjonuj¹ w domach jednorodzinnych, odpowiednio przystosowanych.
Cztery przedszkola
publiczne: „S³oneczna Jedynka”, „Bajka”, „Przedszkole pod Topol¹” oraz
„Janowiaczek” maj¹ podobne kryteria przyjmowania dzieci, wynikaj¹ce

REKLAMA

POŚREDNICTWO FINANSOWE JOANNA
Tu pomogę wybrać najlepszy kredyt
dla Ciebie
Oferty kilku banków w jednym miejscu
Minimum formalności
bez dodatkowych opłat
Decyzja kredytowa już w godzinę

OFERUJEMY KREDYTY
GOTÓWKOWE
KONSOLIDACYJNE
HIPOTECZNE
PRZYJDŹ A DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ
Pomogę nawet, jeśli inni odmawiają Tobie kredytu

TARGOWISKO ul. Dębogórska 5 PAWILON 23
tel. 058 771-08-33, tel. kom. 662-259-422
czynne od wtorku do soboty w godz. 9.00-15.00
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zarówno z ustawy oraz rozporz¹dzenia ministra edukacji, jak równie¿ z regulaminów rekrutacyjnych
przedszkoli. W Rumi s¹
one ujednolicone, a niewielkie ró¿nice wi¹¿¹ siê z
warunkami i specyfik¹ poszczególnych placówek .
- Staramy siê przyjmowaæ na kolejny rok szkolny dzieci, które ju¿ chodz¹
do przedszkola, chocia¿ takiego obowi¹zku nie mamy
-– informuje Katarzyna
Krzebietke, p.o.dyrektora „Przedszkola pod Topol¹” przy ul. Leœnej, jednego z najwiêkszych w
Rumi. - Nie mo¿emy natomiast odmówiæ miejsc
dzieciom w wieku 5 i 6 lat,
dlatego w tym roku mamy
a¿ trzy- mieszane wiekowo
grupy piêciolatków. - Kryteria, jakimi kierujemy siê
w przyjmowaniu pozosta³ych dzieci nie dotycz¹ zarobków rodziców. Wa¿ne
jest natomiast, czy oboje
rodzice pracuj¹, czy jedno
z rodziców jest niepe³nosprawne, czy dziecko ¿yje
w rodzinie zastêpczej. W
sumie dysponujemy 150
miejscami. Oprócz listy
przyjêtych dzieci przygotowujemy równie¿ listê rezerwow¹. We wrzeœniu zawsze dochodzi do rotacji,
niektórzy rodzice rezygnuj¹ z miejsc, dziêki czemu mo¿emy przyj¹æ kilkoro dzieci z dodatkowej listy. Proces rekrutacji dopiero siê rozpocz¹³, a ostatecznie zakoñczy siê po
wakacjach.
A. Kuczmarska

Historia kościoła
w następnej "GR"
Przepraszamy Czytelników, ale zapowiadan¹ w poprzednim numerze drug¹ czêœæ historii najstarszego koœcio³a w Rumi, którego ruiny mo¿na ogl¹daæ przy
ul. Koœcielnej, zamieœcimy w nastêpnym wydaniu "Gazety Rumskiej".

Oko³o 250 osób przyby³o
kilka dni temu (25.03 br.) do
Domu Rzemios³a w Gdyni na
spotkanie z pos³em PiS Grzegorzem Tobiszowskim. Spotkanie, zorganizowane przez
biuro senator Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk poœwiêcone by³o dwóm tematom: nowelizacji ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych w œwietle orzeczenia
Trybuna³u Konstytucyjnego
z 17 grudnia 2008 r. oraz
ustanowieniu odrêbnej w³asnoœci lokalu i przeniesieniu
jego w³asnoœci na cz³onka
spó³dzielni. W dyskusji
uczestniczyli spó³dzielcy z
Gdyni, Gdañska, Sopotu,
Rumi i Wejherowa.
Pose³ Tobiszowski przybli¿y³ wprowadzone nowelizacj¹
ustawy z czerwca 2007 roku
korzystne dla spó³dzielców
zmiany, z którymi – jak przypomnia³ – zgadza³a siê wiêkszoœæ parlamentarzystów.
Zmiany popar³y dwa najwiêksze kluby w sejmie: PO i PiS.
Wœród podstawowych
zmian, jakie przynios³a nowelizacja, jest m.in. wiêkszy
dostêp cz³onków spó³dzielni
do dokumentów, w tym finansowych, w celu sprawowania kontroli zarz¹dów
SM. Jak podkreœli³ pose³ G.
Tobiszowski, to cz³onkowie
spó³dzielni s¹ jej w³aœcicielami, a zarz¹dy - wynajête i
op³acane przez nich – maj¹
obowi¹zek udostêpniæ spó³dzielcom zapisane w ustawie dokumenty.
Poruszony zosta³ m.in.
problem tzw. kredytów balcerowiczowskich, obecnie
„zamro¿ony” w uwagi na
stan finansów pañstwa.
Przypomnijmy, ¿e kwestia ta
dotyczy mieszkañców czterech budynków SM „Janowo” w Rumi (przy ul. D¹browskiego 52, Stoczniowców 11, Wroc³awska 31 i Krakowska 10), którzy nie mog¹
skorzystaæ z ustawy z powo-

du ci¹¿¹cych na nich niesp³aconych kredytów budowlanych, zaci¹gniêtych w przesz³oœci przez Zarz¹d SM „Janowo”. W kontekœcie tych
zad³u¿eñ pose³ podkreœli³, ¿e
cz³onkowie SM z zad³u¿onych budynków maj¹ prawo
domagaæ siê w swoich spó³dzielniach podania im wysokoœci zad³u¿eñ, przypadaj¹cych na ich mieszkanie.
Podczas dyskusji poruszono problem funduszu remontowego, przedstawiany
fa³szywie przez zarz¹dy spó³dzielni, które uznaj¹, ¿e w
odniesieniu do nieruchomoœci jednobudynkowych ³amana jest zasada solidaryzmu
spó³dzielczego.
Zwrócono te¿ uwagê na
w³aœciwe zapisy w aktach
notarialnych przy zawieraniu
umów ze spó³dzielniami o
odrêbn¹ w³asnoœæ mieszkañ.
Spó³dzielcy w dyskusji
mówili o trudnoœciach, na jakie napotykaj¹ w swoich spó³dzielniach w zwi¹zku z
uw³aszczeniem, o koniecznoœci
uciekania siê niejednokrotnie
do drogi s¹dowej. Pose³ zaapelowa³ o zg³aszanie trudnych
problemów , aby móg³ pomóc
spó³dzielcom przez podejmowanie interwencji w Ministerstwie Infrastruktury, Ministerstwie Sprawiedliwoœci i u
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Mówiono te¿ o kszta³cie
przysz³ej lustracji w spó³dzielniach mieszkaniowych,
która do tej pory by³a lustracj¹ fikcyjn¹.
Pose³ poinformowa³, ¿e
Sejm zajmie siê zmian¹ przepisów ustawy w zwi¹zku z
wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego, dlatego te¿
cz³onkowie spó³dzielni winni sk³adaæ wnioski o odrêbn¹
w³asnoœæ, aby móc jeszcze
skorzystaæ z przepisów ustawy, aktualnie obowi¹zuj¹cych.
Cz³onkowie SM „Janowo”
uczestnicz¹cy w spotkaniu

Sprzedam
mieszkanie

Czytaj nas
w
internecie
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MIASTO

Mniej czasu i pieniędzy, więcej stresów

Trudna droga do firmy i do domu
Wzd³u¿ ulicy Grunwaldzkiej w Rumi powsta³o wiele przedsiêbiorstw
handlowych i produkcyjnych. Nic w tym dziwnego,
bo s¹siedztwo g³ównej trasy zawsze jest atutem w
prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej. Pod warunkiem, ¿e do tej drogi mo¿na
dojechaæ oraz dotrzeæ ni¹
bez trudu do swojej firmy.
Wielki problem maj¹ z tym
w³aœciciele przedsiêbiorstw
i warsztatów, funkcjonuj¹cych w rejonie ulic Tatrzañskiej i Zakopiañskiej w Bia³ej Rzece.
Wiele lat temu jad¹cy w
kierunku Redy mieszkañcy
mogli dojechaæ do wspomnianych ulic, korzystaj¹c
z tzw. nawrotki na wysokoœci ul. Gajowej.
Nawrotkê zamkniêto,
poniewa¿ zawracaj¹ce samochody stwarza³y zagro¿enie. Dochodzi³o do wypad-

ków i kolizji. Od tamtej pory
mieszkañcy domów po lewej
stronie ul. Grunwaldzkiej
oraz pracownicy tamtejszych firm musieli doje¿d¿aæ do Redy, aby zawróciæ i dojechaæ do domu lub
do pracy. Rozwi¹zaniem
mia³a byæ budowa centrum
handlowego Auchan. Dojazd do centrum od ul.
Grunwaldzkiej umo¿liwi³
zawracanie bez koniecznoœci doje¿d¿ania do Redy, ale
nie rozwi¹za³ wszystkich
problemów.
- Zawrócenie na wysokoœci Auchan wymaga wjechania na ten teren, objechania ronda, a potem powrotu na ulicê Grunwaldzk¹. Jeœli nie mamy
szczêœcia i trafimy na czerwone œwiat³a, bardzo d³ugo
czekamy na mo¿liwoœci
wjazdu na g³ówn¹ trasê opowiada Ryszard Stoppa,
jeden z przedsiêbiorców a

zarazem mieszkañców ulicy Zakopiañskiej. – Ile przejechanych kilometrów, ile
straconego czasu kosztuj¹
nas takie podró¿e wiedz¹
zw³aszcza ci, którzy kilkakrotnie w ci¹gu dnia wo¿¹
towary lub materia³y potrzebne do produkcji w
jedn¹ i drug¹ stronê. ¯eby
dojechaæ do klientów lub
urzêdów w Wejherowie,
musimy najpierw wyruszyæ
w stronê Gdyni, zjechaæ w
ulicê Ceynowy, a potem
ulic¹ Che³moñskiego wróciæ
na Grunwaldzk¹. To doœæ
stresuj¹cy sposób pokonywania prostej trasy do jednego z s¹siednich miast.
Mam wra¿enie, ¿e mieszkamy w jakimœ getcie.
W rejonie, w którym
mieszka i pracuje nasz
rozmówca jest kilkadziesi¹t firm i wszystkie maj¹
podobne k³opoty komunikacyjne. Dostawy, do-

je¿d¿anie na spotkania
czy wizyty klientów w
rumskich firmach – to
wszystko wymaga ci¹g³ego kr¹¿enia i obje¿d¿ania
ulic s¹siaduj¹cych z krajow¹ „szóstk¹”.
Czy jest na to jakaœ
rada? Ryszard Stoppa
twierdzi, ¿e rozwi¹zaniem
tej trudnej sytuacji by³oby przed³u¿enie ulicy Tatrzañskiej do ul. Zbychowskiej, bo to znacznie u³atwi³oby dojazd do g³ównego szlaku komunikacyjnego. Budowa nowego odcinka ul. Tatrzañskiej pozwoli³aby w przysz³oœci na
szybkie dotarcie do nowej
drogi, która ma powstaæ w
ci¹gu ulicy Towarowej i
Cegielnianej. Swój pomys³
mieszkañcy przedstawili
ju¿ w³adzom miasta, licz¹c na rozwa¿enie koncepcji inwestycji, która
bardzo u³atwi im zycie.

LISTY * LISTY * LISTY * LISTY * LISTY * LISTY * LISTY
Bardzo dziękujemy
naszym Czytelnikom za
listy oraz wypowiedzi telefoniczne. Nie wszystkie
jesteśmy w stanie opublikować, ale Państwa opinie i sugestie zawsze stanowią inspiracje do kolejnych artykułów. Oto fragment obszernego listu,
zawierającego
wiele
gorzkich słów pod adresem burmistrz Rumi i kilku radnych:
My, bezpartyjni wyborcy po 6-letniej „służebnej”
funkcji p. burmistrz i radnych z jej branży już wiemy, dlaczego grzęźniemy
w błocie , chodzimy po wyboistych, nieutwardzonych ulicach, pomimo że
w 2006 zajaśniało świateł-

ko nadziei, że nareszcie
Rumia zmieni się na lepsze. Tej pani na pewno
dziękuje jedynie deweloperzy, którym zgodnie z ich
życzeniami „Fundowała”
zgody na budowanie potworków architektonicznych w miejscach, gdzie
ich dochodowe budowle
stawać nie powinny. My,
długoletni mieszkańcy w
pojęciu pani burmistrz nie
musimy, a nawet nie
mamy prawa żądać, aby
żyło nam się lepiej. Jej domeną jest przede wszystkim skłócenie wszystkich
ze wszystkimi . Taką pozostanie w naszej pamięci –
mam nadzieję – po 2010
roku. Swoje pełne miłości
oblicze pokazała PO w

2006 r., kiedy wszem i wobec głosiła, że musi współpracować z „egzotyczną
koalicją”. Biedna i cierpiąca! Ale ta koalicja – jak
żadna dotąd ma i miała
swoje szczytne cele, które
niestety burmistrz w większości nie realizuje.
Żałuję, że byli radni PO
stworzyli Klub radnych
Niezależnych, bo są to osoby, które tworzyły koło PO
i poświęcały się miastu i
mieszkańcom. Rozumiem
ich decyzję! Sama nie
zdzierżyłabym towarzystwa tych kilku panów, którzy notorycznie obrażali innych radnych. Czyżby co
panowie, łącznie z p. burmistrz mają wyłącznie patent na rządzenie miastem

jako mądrzejsi? „Kto mieczem walczy, od miecza
ginie”.
Trzech panów, w tym
szef J. Domański („najbiedniejszy” radny, nie posiadający żadnego majątku) założyli klub PO w trosce o „jasną i klarowną”
sytuację w Rumi. (...) Zadaję panu Domańskiemu
pytanie: ile masek ma jeszcze w swojej kolekcji? A ile
masek noszą pozostali radni obecnego klubu PO?
Szanowni radni z Klubu
radnych Niezależnych –
„róbcie swoje”, bo „mniej
niż zero” i tak przestanie
się liczyć.
L.S.
(dane osobowe do
wiadomości redakcji)
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www.gazetarumska.pl

Bądź czujny
Uwaga, gaz
Pomorski Operator
Systemu Dystrybucyjnego - Oddzia³ Dystrybucji
Gazu w Gdañsku, przeprowadzi na terenie
Rumi akcjê przewonienia gazu ziemnego „Wiosna - 2009”. Ma ona
na celu wykrycie i usuniêcie nieszczelnoœci na
gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnêtrznych w budynkach. Akcja odbêdzie siê
w dniach od 28 – 30
kwietnia 2009 roku.Wykryte nieszczelnoœci na
gazowej sieci rozdzielczej
do kurka g³ównego i przy
gazomierzach usuwane
bêd¹ przez pracowników
Pomorskiego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego - Oddzia³ Dystrybucji
Gazu w Gdañsku. S³u¿by Pogotowia Gazowego
bêd¹ pracowa³y w czasie
trwania akcji przez ca³¹
dobê.
Pomorski Operator
Systemu Dystrybucyjnego przypomina, ¿e usuwanie stwierdzonych
nieszczelnoœci na instalacjach wewnêtrznych i
urz¹dzeniach gazowych
w budynkach, nale¿y do
obowi¹zku w³aœcicieli
lub administratorów budynków.

Gdzie
po gazetę
Nasi
Czytelnicy
skar¿¹ siê, ¿e trudno im
znaleŸæ w sklepach i kioskach „Gazetê Rumsk¹”,
poniewa¿ w dniach kolportowania kolejnych numerów (na pocz¹tku miesi¹ca), pismo szybko znika z placówek handlowych.
Przypominamy, ¿e nieco wiêksz¹ „porcjê” gazet
dostarczamy do dwóch
kwiaciarni pana Janusza
Zab³ockiego, mieszcz¹cych siê przy ul. D¹browskiego 6 (w pawilonie w
centrum) oraz przy ul.
Stoczniowców w Janowie.
Warto zajrzeæ do kwiaciarni, bo na ogó³ aktualna
„Gazeta Rumska” jest tam
dostêpna d³u¿ej ni¿ w innych sklepach i kioskach.
Poza tym gazetê mo¿na dostaæ w naszej redakcji, ale lepiej najpierw
upewniæ siê telefonicznie:
058 710-96-11, czy ktoœ
akurat w niej dy¿uruje.
ak.
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Otwarcie sezonu w kaktusiarni

Kaktusy i kurki jedwabiste
Rumskiej kaktusiarni
w naszym mieœcie reklamowaæ nie trzeba. Tysi¹ce roœlin o ró¿nych
kszta³tach, barwach,
rozmiarach i kwiatach
robi ogromne wra¿enie
na ka¿dym odwiedzaj¹cym hodowlê £ucji i Andrzeja Hinzów. W szklarniach przy ul. Partyzantów mo¿na zobaczyæ wiele odmian kaktusów, sukulentów, a tak¿e ptaki
ozdobne. Mo¿na je bêdzie
równie¿ podziwiaæ podczas wielkiego otwarcia
sezonu, które odbêdzie
siê na pocz¹tku maja.
- Zapraszamy do naszej kaktusiarni przy ul.
Partyzantów 2. w dniach
1, 2 i 3 maja“- mówi Andrzej Hinz. – Nie tylko,
¿eby po raz pierwszy
albo kolejny zobaczyæ
kaktusy i inne roœliny,

SZKÓŁKA
DRZEW I KRZEWÓW
OZDOBNYCH I OWOCOWYCH

Marlena Zabłocka
0 600-475-149
zaprasza
od poniedziałku do piątku
w godz. 9-18
oraz w soboty w godz. 9-15
ale rónie¿ wystawê go³êbi i kur ozdobnych. Takich jak kurki jedwabiste w ró¿nych kolorach i
wiele inncyh.“Swoje
kury, znosz¹ce br¹zowe
jajka, przywiezie do
Rumi Pawe³ Pionke z
Pucka, który ciekawie
opowiada o swoich skrzydlatych podopiecznych.
Udzia³ w pikniku w

Rumi zapowiedzia³ równie¿ Janusz Materne z
Po³chowa - pisarz, gawêdziarz i twórca uznanych
za najlepsze w Polsce racuchów, które w kaktusiarni bêdzie serwowa³.
Zapowiada siê interesuj¹ca zabawa. Szkoda tylko, ¿e trzeba na ni¹ poczekaæ prawie miesi¹c.
Ak

RUMIA JANOWO
STOCZNIOWCÓW 4

REKLAMA

Kwiaciarnie Janusza Zabłockiego
Rumia, ul. Stoczniowców 4
tel.: 058 671 70 74

Rumia, ul. Dąbrowskiego 6
tel.: 058 671 02 24
Kwiaciarnia internetowa www.kwiatyonline.com
Dostawa na cały świat w ciągu 24 godzin.
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Już od 3,50 zł / m2

