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Droga
do Redy
Jest szansa na rozpoczêcie w tym roku budowy nowej drogi z Rumi do
Redy. Radni wyrazili zgodê na wspóln¹ realizacjê
- z Powiatem Wejherowskim i Red¹ - trasy, wiod¹cej ulicami: Towarow¹,
Cegielnian¹ w Rumi oraz
Leœn¹, Drogowców i
Gniewowsk¹ w Redzie.
Projekt ma otrzymaæ
wsparcie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Te wa¿ne decyzje radni
podjêli na nadzwyczajnej sesji, na której goœci³ starosta
wejherowski Józef Reszke.
Powiat jest inicjatorem i
g³ównym inwestorem tego
przedsiêwziêcia, staraj¹cym
siê o zewnêtrzne œrodki na
inwestycjê. Pomoc w uzyskaniu dotacji obieca³ wicemarsza³ek województwa pomorskiego Mieczys³aw Struk.
str. 6
REKLAMA

Członkowie SM „Janowo” na sesji Rady Miejskiej

W TYM NUMERZE

SPRZECIW

BUDŻET TRZEBA
REALIZOWAĆ

„NIE! £AMANIU PRAWA AROGANCJI BUCIE
ZARZ¥DU RADY NADZORCZEJ SM JANOWO",
„BASTA! CHAMSTWU
BUCIE RADNYCH JÓZEFA CHMIELEWSKIEGO
TADEUSZA PI¥TKOWSKIEGO”, „NIE! £AMANIU STATUTU PRZEZ
ZARZ¥D RADÊ NADZORCZ¥ SM JANOWO”,
„¯¥DAMY: OBIEKTYWNYCH ARTYKU£ÓW RELACJI DOTYCZ¥CYCH
NASZEGO MIASTA!” - takiej treœci tablice ustawili
na sali obrad Rady Miejskiej cz³onkowie SM „Janowo".
Na sesjach z tablicami
pojawili siê dwukrotnie. Po
raz pierwszy w maju, kiedy tematem obrad by³a in-

Miasto ma plan finansowy, który burmistrz
powinna realizować.
Tymczasem tegoroczny budżet zmienialiśmy
już 12 razy - mówi Janusz Wolański, wieceprzewodniczący RM.
str. 3

ORKIESTRA
GRA OD 50 LAT

Spó³dzielcy na sesji. Z mikrofonem Stanis³awa Witkowska, na pierwszym planie Andrzej Skucha.

formacja o przebiegu procesu uw³aszczenia w spó³dzielniach mieszkaniowych w Rumi. Okaza³o siê

¿e w najwiêkszej rumskiej
SM przekszta³cenia w³asnoœciowe budz¹ wielkie
emocje i spory.
str. 5

50-lecie istnienia świętowała Orkiestra Dęta
przy parafii NMP
Wspomożenia Wiernych pod dyrekcją Tadeusza Gruczy. W
ostatnią niedzielę w
kościele odbył się uroczysty koncert.
str. 9

KONKURS
FOTOGRAFICZNY

Z wiosennych i letnich
podróży przywozimy
mnóstwo zdjęć. Wystarczy przesłać kilka
do naszej redakcji, żeby
wziąć udział w konkursie i wygrać atlas drogowy.
str. 13

CODEX ALIMENTARIUS
Globalne prawo, dające korporacjom kontrolę nad żywnością. Zagrożony swobodny dostęp do
naturalnych suplementów diety, witamin i ziół, zamiast żywności ekologicznej - żywność GMO,
ograniczenie naszej wolności wyboru naturalnych i tradycyjnych metod leczniczych!!!

www.stopcodex.pl - www.naturalnenielegalne.pl
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Cyrk europarlamencki zaprasza!!!

Kryzys nam nie straszny
No i kolejny raz zadecydowaliśmy! Pięćdziesięciu „wybrańców” polskiego narodu będzie przez następnych pięć
lat w Brukseli „zbijać bąki” za ogromne pieniądze. Trudno bowiem doszukać się spektakularnych sukcesów w
działalności europarlamentarzystów w ciągu minionych
5 lat. Jeden z najbardziej znanych europarlamentarzystów z Pomorza z rozbrajającą szczerością stwierdził, że
zasadniczym zadaniem europosłów nie jest praca, ale
edukowanie narodów do czego potrzebny jest Europarlament. Całkowicie się z tym zgadzam. Najważniejszym
zadaniem tego ważnego europosła (i pozostałych także)
jest udowadnianie „ciemnemu” narodowi, jak niezbędny i cenny jest On/Ona jako poseł w Brukseli. Nowy reprezentant rządzącej partii, jednoznacznie nazwał swoje
predyspozycje do pracy w parlamencie w Brukseli. Jak
najbardziej się tam nadaje, bo żeglarstwo i muzyka Depeche Mode to Jego pasje. Inny „wybraniec” także stwierdził, że jest jak najbardziej kompetentny, ale po angielsku to płynnie mówił jakieś 20 lat temu.
A mimo to po czerwcowych wyborach na pierwszy
rzut oka wszyscy są szczęśliwi i mówią o sukcesie wyborczym. Ci najbardziej napakowani ideologicznymi frazesami opowiadają o potędze demokracji oraz sukcesie
dla Polski i Polaków. Nietrudno jednak zauważyć, że zwycięzców jest w polskim wydaniu pięćdziesięciu, a w europejskim kilkuset.
W rzeczywistości okazało się bowiem, że w wyborach
do Parlamentu Europejskiego tylko 25 procent uprawnionego do głosowania narodu nagrodziło swoich przedstawicieli. Cała reszta, czyli zdecydowana większość powiedziała „nie będziemy przykładać ręki do tego cyrku”.
Mój szacowny znajomy wypalił nawet – „darmozjady
wszystkich krajów łączcie się, by żyło się lepiej”. TYLKO
KOMU?
W historii Świata i tzw. Demokracji znane są przypadki, gdy w tak oczywisty i jawny sposób ludzie robieni
są w konia. I okradani z uśmiechem na ustach z pieniędzy oraz ideałów. I nikt z tego nie wyciąga wniosków.
Cyrk europarlamencki zaprasza!!!
Warto wszystkim uświadomić, że nasz „wybraniec”
będzie co miesiąc otrzymywał 45 tysięcy złotych (5900
Euro pensji plus 4200 Euro diety). Do tego na prowadzenie biur, zatrudnienie sekretarek i obsługi, ekspertyzy otrzyma prawie 100 tysięcy złotych (21500 Euro).
Jakby tego było mało to nasz „wybraniec” otrzyma gabinet i apartament a za darmo będzie mógł/mogła jeździć
taksówkami, limuzynami i latać samolotami. Po nużącej
całodziennej „odsiadce” w europarlamencie nasz „wybraniec” zrelaksuje się w darmowych SPA, na basenie,
klubie fitness, itp. Po ciężkiej pięcioletniej kadencji nasz
„wybraniec” otrzyma emeryturę liczoną 3,5 procent pensji za każdy rok posłowania w PE.
Podliczając tylko comiesięczne apanaże nasz „wybraniec” w ciągu roku zarobi 540 tysięcy złotych. Jeżeli
pomnożymy to przez 5 lat, otrzymamy 2 miliony 700 tysięcy złotych. Pozostali „wybrańcy” innych narodów
otrzymają takie same pokaźne uposażenia i przywileje.
KRYZYS - jaki kryzys? Kryzys nam nie straszny!!!
Dlaczego przytaczam te astronomiczne kwoty? Żeby
zapytać: Szanowni Państwo - ekspedientko, urzędniku,
pielęgniarko, robotniku, kierowco, opiekunko, rzemieślniku, nauczycielko i ty, zabiegany za dodatkowym groszem chłopie, zestresowana matko gimnazjalisty/stki,
babciu, wydająca większość emerytury w aptece i kasie
spółdzielni mieszkaniowej - Szanowni Polacy, którzy przez
miesiąc musicie egzystować z całą rodziną za około 2000
złotych - czy zauważyliście, że nie tylko o idee tutaj chodzi? Obowiązek głosowania i akceptacja naszej obecności w Unii Europejskiej – to jedno. Z drugiej strony pozostają niesmak i wątpliwości - czy powinniśmy się na to
godzić?
Kibic
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Terminy dyżurów Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej Rumi
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Rumi
pan Witold Reclaf

przyjmuje interesantów
dnia 1 lipca br.
(w pierwsz¹ œrodê miesi¹ca)
w godzinach od 17.00 do 18.00

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
pan Jaros³aw Muszyñski

przyjmuje interesantów
w dniu 8 lipca br.
(w drug¹ œrodê miesi¹ca)
w godzinach od 16.00 do 17.00

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
pan Janusz Wolañski

przyjmuje interesantów
w dniu 15 lipca br.
(w trzeci¹ œrodê miesi¹ca)
w godzinach od 16.00 do 17.00

Dy¿ury odbywaj¹ siê w biurze Rady Miejskiej w Urzêdzie Miasta
w Rumi przy ul. Sobieskiego 7.

Za pieniądze z budżetu miasta

Muzyka i polityka
Œwietny sposób na
lansowanie siê przed wyborami do Parlamentu
Europejskiego znalaz³
marsza³ek Jan Koz³owski. Na tydzieñ przed
wyborami wyst¹pi³ – niczym na wiecu - przed
t³umem mieszkañców
Rumi, zgromadzonych
na stadionie.
Wbrew pozorom rumianie nie przyszli tam zobaczyæ i us³yszeæ kandydata do
Europarlamentu, tylko Marylê Rodowicz, która wyst¹pi³a z okazji 55-lecia nadania praw miejskich Rumi.
Zanim na scenie pojawi³a siê
królowa polskiej piosenki,
zaprezentowa³a siê na niej
burmistrz Rumi w towarzystwie marsza³ka i kandydata w jednej osobie.
El¿bieta Rogala-Koñczak przypomnia³a zgromadzonym, jak wiele zawdziêczamy mi³oœciwie panuj¹ce-

mu marsza³kowi (?!) i poprosi³a o wiêcej, czyli o pieni¹dze na dokoñczenie rozbudowy stadionu. W jaki sposób
marsza³ek mia³by wesprzeæ
tê inwestycjê, nie wiadomo.
Z pewnoœci¹ jednak móg³by
dla Rumi zrobiæ coœ innego
– wyremontowaæ dziurawy
odcinek ul. I Dywizji WP, bo
jest to droga wojewódzka.
Marsza³ek powinien te¿
skutecznie zabiegaæ o budowê Obwodnicy Pó³nocnej
Aglomeracji Trójmiasta. Te
inwestycje s¹ znacznie wa¿niejsze ni¿ rozbudowa stadionu, która ju¿ poch³onê³a
ogromne pieni¹dze.
Wracaj¹c do koncertu,
sfinansowano go w du¿ej
czêœci z bud¿etu miejskiego,
czyli z naszych wspólnych
pieniêdzy, a kosztowa³ z
pewnoœci¹ niema³o. Rumianie dobrze siê bawili, a podczas œpiewania z Maryl¹ jej
przebojów szybko zapomnie-
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li o politycznym heppeningu. Jednak w wyborcz¹
niedzielê 7 czerwca zapewne
niektórzy przypomnieli sobie
nazwisko Koz³owskiego i postawili przy nim krzy¿yk.
Nie ma jak dobry sposób
na kampaniê w Rumi za
pieni¹dze mieszkañców
miasta. Akcja i tak skoñczy³a siê niepowodzeniem,
bo marsza³ek do Brukseli
nie pojedzie (na razie).
baj.

Droższe
bilety ZKM
Od 1 lipca zmieni¹ siê
ceny biletów autobusowych w Rumi na liniach
zwyk³ych. Jednorazowy
bilet normalny bêdzie
kosztowa³ 2,50 z³, a ulgowy 1,25 z³.
Na liniach pospiesznych, specjalnych i nocnych ceny biletów nie
ulegn¹ zmianie i nadal
wynosz¹ 3,50 z³ i 1,75 z³.
REKLAMA

Pożyczki gotówkowe
i konsolidacyjne
renomowanych banków
- na oświadczenie
do 50.000,00
- dla osób prywatnych i firm
Rumia
ul. Dąbrowskiego 22
tel.058/ 678 03 16
kom. 605 045 958
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Jeszcze o referendum

Rozmowa miesiąca

Czy zniszczono podpisy?

Nie możemy godzić się na
ciągłe zmiany budżetu

Przygotowania do referendum w sprawie odwo³ania Rady Miejskiej zakoñczy³y siê fiaskiem, ale
wywo³a³y kontrowersje i
dyskusjê na majowej sesji
Rady Miejskiej. Rumskich
radnych zainteresowa³
sposób niszczenia zebranych w tej sprawie podpisów i danych.
Radny Andrzej Januszewski zastanawia³ siê,
czy niszczenie podpisów
nie powinno odbywaæ siê
pod nadzorem Komisarza
Wyborczego, którego inicjatorzy referendum zawiadomili w kwietniu br. o
rozpoczêciu akcji? Listy referendalne nie dotar³y do
biura Pañstwowej Komisji
Wyborczej w wyznaczonym
terminie do 5 maja br., poniewa¿ nie zebrano odpowiedniej liczby g³osów. Czy
w œwietle prawa wystarczy
zapewnienie organizatorów akcji, ¿e zosta³y one
zniszczone? Zapytana o to
na sesji radczyni prawna
Urzêdu Miasta - Anna
Baranowska stwierdzi³a,
¿e nie zna szczegó³ów sprawy. Z pewnoœci¹ jednak
dane osobowe wymagaj¹
odpowiedniego zabezpieczenia i niszczenia.
Skontaktowaliœmy siê
w tej sprawie z Pañstwow¹
Komisj¹ Wyborcz¹ w
Gdañsku.
- Zgodnie z przepisami,
je¿eli grupa inicjatywna
nie z³o¿y w terminie dokumentów z podpisami, Komisarz Wyborczy nie podejmuje ¿adnych dzia³añ –
stwierdzi³a Miros³awa
Tor³op, dyrektor DeleREKLAMA

gatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdañsku. - Ustawa o referendum lokalnym nie okreœla
procedury postêpowania z
podpisami i danymi, o ile
nie zostan¹ one przekazane Komisarzowi Wyborczemu. Wykazy z danymi powinny zostaæ zniszczone.
Dobrze siê sta³o, ¿e grupa
inicjatywna podjê³a w³aœnie tak¹ decyzjê, poniewa¿ inicjatorzy referendum ponosz¹ odpowiedzialnoœæ za dane i ich
zniszczenie. Osoby, które
podpisuj¹ siê na listach i
udostêpniaj¹ swoje dane,
robi¹ to na zasadzie zaufania do organizatorów akcji.
Podobnie jak w wypadku
podpisów, zbieranych
przed wyborami, m.in. parlamentarnymi. Wyborcy
maj¹ zaufanie do komitetów wyborczych i wierz¹,
¿e ich dane zostan¹ w³aœciwie zabezpieczone.
O to, czy podpisy zosta³y zniszczone zapytaliœmy
inicjatorów referendum.
Poczt¹ elektroniczn¹ otrzymaliœmy nastêpuj¹c¹ odpowiedŸ: „Jesteœmy powa¿nymi ludŸmi i cenimy swoje s³owa. Dlatego wszystko
co by³o do powiedzenia zosta³o powiedziane w
oœwiadczeniu Grupy Inicjatywnej. Jednak powtórzymy - podpisy, które fizycznie zosta³y do nas dostarczone zosta³y zniszczone w niszczarce, a nastêpnie spalone. Gwarantuje
to, ¿e nikt nie ma mo¿liwoœci ich wykorzystania. Grupa Inicjatywna”
Ak.

Z Januszem Wolañskim, wiceprzewodnicz¹cym Rady Miejskiej Rumi rozmawia Anna
Kuczmarska
- Panie przewodnicz¹cy, dlaczego czêœæ
radnych, do których pan
nale¿y, nie wziê³a ostatnio udzia³u w trzech
nadzwyczajnych sesjach, zwo³anych na
wniosek
burmistrz
Rumi? Z powodu braku
kworum obrady nie odby³y siê. Czy to jakiœ bojkot?
- Oczywiœcie ¿e nie, ale
nasza nieobecnoœæ jest wyrazem niezadowolenia i
protestu przeciwko ci¹g³ym propozycjom zmian w
bud¿ecie. Nadzwyczajne
sesje zwo³ywane s¹ bez potrzeby, na przyk³ad po to,
aby przeznaczyæ 5 tysiêcy
z³otych na naprawê pompy, za co zap³aci³a dyrektor przedszkola albo na
wyjazd zespo³u SPIN, gdy
burmistrz ma na to fundusze.
- Bywa, ¿e zmiany w bud¿ecie s¹ konieczne.
- Ale nie tak czêsto. Proszê zauwa¿yæ, ¿e w skali
kraju bud¿et ministra Rostowskiego i rz¹du premiera Tuska zosta³ w zesz³ym
roku uchwalony jeden raz.
Teraz przygotowywana jest
pierwsza nowelizacja. Oczywiœcie nie mo¿na porównywaæ bud¿etu Polski i Rumi,
ale na wniosek burmistrz
Rumi bud¿et uchwalony w
grudniu 2008 roku Rada
Miasta zmienia³a ju¿ 12
razy. Bud¿et zmieniany jest
praktycznie na ka¿dej zwyczajnej i nadzwyczajnej sesji. A przecie¿ miasto ma

konkretny, przedyskutowany i uchwalony przez Radê
plan finansowy. Burmistrz
powinna go realizowaæ. W
bud¿ecie na 2009 rok okreœlono wiele zadañ, których
wykonanie wymaga wysi³ku i czasu. Na tym w³aœnie
powinna siê skoncentrowaæ
burmistrz, a nie forsowaæ z
uporem nowe przedsiêwziêcia.
- Czyli pod obrady wracaj¹ nie przyjête przez
radnych propozycje?
- Tak w³aœnie siê dzieje.
A wiêkszoœæ to zmiany, które odrzuciliœmy wczeœniej
nawet kilkakrotnie. W bud¿ecie uchwaliliœmy strategiczne dla miasta zadania,
a proponowane zmiany
uwa¿amy za mniej pilne,
zbyt kosztowne lub nieuzasadnione z innych powodów.
Powtarzam kolejny ju¿ raz,
¿e plan inwestycyjny i finansowy na ten rok zosta³
przez nas przyjêty!
Postêpowanie burmistrz Rogali-Koñczak
oceniamy jako tworzenie
pretekstu do politycznej
zaczepki i pog³êbiania niepotrzebnego konfliktu. W
niedawnym oœwiadczeniu
burmistrz deklaruje chêæ
wspó³pracy z radnymi, ale
ju¿ na drugi dzieñ wywo³uje nowe spory. A wystarczy³oby spokojnie realizowaæ bud¿et, zw³aszcza zapisane w nim inwestycje,
które wspieramy i przeznaczyliœmy na nie pieni¹dze.
- Jak pan ocenia tê realizacjê w po³owie roku?

- Niestety Ÿle. Zw³aszcza,
¿e zbyt wolno nadrabiane s¹
zaleg³oœci w zaniedbywanych
dot¹d dzielnicach, do których
nale¿y Stara Rumia. Wprawdzie budowane s¹ tam pojedyncze ulice, takie jak Œwiêtope³ka i Lipowa, ale dot¹d
nie powsta³ bardzo istotny
dla dzielnicy kolektor kanalizacji burzowej, co blokuje
kolejne inwestycje drogowe.
Na budowê czeka m.in. ul.
Cmentarna wraz z parkingiem oraz s¹siednie drogi. Od
pó³ roku s³yszymy, ¿e urz¹d
chce staraæ siê o dotacjê na
budowê kolektora, ale my nie
chcemy d³u¿ej czekaæ. Nie jestem przekonany, ¿e spowodowane jest to obiektywnymi trudnoœciami. W tej sytuacji trudno godziæ siê na kolejne inwestycje, zw³aszcza
tam, gdzie infrastruktura
techniczna jest w dobrym
stanie.
- Dziêkuje za rozmowê.
Od redakcji: Przed jedn¹ ze
specjalnie zwo³anych sesji
burmistrz niespodziewanie
pisemnie wycofa³a projekty
uchwa³, które sama wczeœniej
zg³osi³a i nie pojawi³a siê na
sesji. Wspomniane projekty
bêd¹ rozpatrywane na sesji
zwyczajnej 25 bm.
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RADA MIEJSKA

Informacja Rady Miejskiej Rumi o działalności stałych komisji

Komisja Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej
Egzaminy, pieniądze i problemy wychowawcze
Jeszcze przed rozpoczêciem obecnego roku szkolnego, w sierpniu 2008 r. Komisja Oœwiaty i Wychowania RM Rumi przeanalizowa³a wyniki sprawdzianów
w szko³ach podstawowych i
egzaminów w gimnazjach.
Dobre wyniki
Najlepszy œredni wynik
sprawdzianów uzyska³a SP
nr 9 (28,3), a pozosta³e szko³y mia³y niemal identyczny
wynik 26,3-26,4 pkt. Œrednia dla Rumi wynios³a 27,
4, co w porównaniu ze œrednia powiatu wejherowskiego (25,6) oraz ca³ego województwa pomorskiego
(25,4) jest bardzo dobrym
wynikiem. W gimnazjach,
w czêœci humanistycznej
wyniki by³y nastêpuj¹ce:
Gimnazjum nr 1 – 27,5,
Gimnazjum nr 2 – 27,3,
Gimnazjum nr 4 – 28,1,
œredni wynik Rumi 29,1
(powiat 28,6, województwo
29,3). W czêœci matematyczno-przyrodniczej: Gimnazjum nr 1 – 25,3, Gimnazjum nr 2 – 26,4, Gimnazjum nr 4 – 24,4, œredni wynik Rumi – 27,8 (powiat
26,13, województwo 26,7).
Wiêcej na oœwiatê
Cz³onkowie komisji oceniali wykonanie bud¿etu za
pierwsze pó³rocze 2008 r. w
dziale oœwiata i wychowanie oraz sk³adali wnioski do
bud¿etu na rok 2009. Najwa¿niejsze to:
- zabezpieczenie œrodków na naukê jêzyka kaszubskiego
- zwiêkszenie dodatku
za wychowawstwo dla nauczycieli
- zwiêkszenie dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli

- zwiêkszenie œrodków
na waloryzacje p³ac dla pracowników niepedagogicznych
- zabezpieczenie œrodków na nagrody dla laureatów konkursów
W bud¿ecie 2009 r. nak³ady na oœwiatê wzros³y o
10 proc. w stosunku do 2008
roku.
Przestêpczoœæ
nieletnich
Bardzo wa¿nym tematem pracy komisji by³o
³amaniem prawa przez
uczniów oraz problemy z
m³odzie¿¹ trudn¹ wychowawczo. Komisja zapozna³a siê z informacj¹ komendanta policji w Rumi, który
poinformowa³, ¿e w tym
roku prowadzono 51 spraw
zwi¹zanych z ³amaniem
prawa przez nieletnich. Powa¿nym problemem s¹ kradzie¿e oraz handel narkotykami.

szko³y i przedszkola maj¹
pe³n¹ obsadê kadry nauczycielskiej. Wiêkszoœæ nauczycieli ma wysokie kwalifikacje zawodowe i stale podnosi swoje umiejêtnoœci.
Komisja monitorowa³a
prace, zwi¹zane z przygotowaniem szkó³ podstawowych do wprowadzanie
zmian. Zdaniem cz³onków
komisji, wszystkie rumskie
placówki s¹ przygotowane
do przyjêcia szeœciolatków.
Szko³a Podstawowa nr
9 zosta³a wyró¿niona przez
MEN jako szko³a bardzo dobrze do tego przygotowana.

Opieka medyczna
Kolejnym wa¿nym tematem pracy komisji jest
stan opieki higieniczno-lekarskiej w placówkach
szkolnych. Radni z komisji
oœwiaty i wychowania
stwierdzili, ¿e prawie we
wszystkich szko³ach s¹ gabinety lekarskie i stomatologiczne. Jedynie uczniowie
SP nr 10 korzystaj¹ z opieki stomatologicznej w Gimnazjum nr 4. Gabinetu stomatologicznego brakuje w
Gimnazjum nr 2.

Stypendia i jêzyki
Komisja opiniowa³a projekty uchwa³ Rady Miejskiej. Cz³onkowie komisji
uczestniczyli w pracach komisji przyznaj¹cych stypendia socjalne, dotacje dla organizacji pozarz¹dowych,
wy³aniaj¹cych dyrektorów
przedszkoli. Interesowali
siê m.in. nauczaniem jêzyków obcych w szko³ach,
przygotowaniem bezpiecznych wakacji dla dzieci i
m³odzie¿y, a tak¿e remontami i inwestycjami w szko³ach oraz przedszkolach.
W tym roku szkolnym
komisja oœwiaty odbywa³a
swoje posiedzenia nie tylko
w Urzêdzie Miasta. W lutym cz³onkowie komisji spotkali siê w Szkole Podstawowej nr 6 (zapoznaj¹c siê
z koncepcj¹ rozbudowy SP
6), a w maju br. - w Szkole
Podstawowej nr 9.

Wysokie kwalifikacje
W styczniu br. komisja
zapozna³a siê ze staniem
zatrudnienia oraz kwalifikacjami nauczycieli w miejskich placówkach oœwiatowych. Wszystkie rumskie

Przygotowano na podstawie sprawozdania z pracy Komisji Oœwiaty i Wychowania Rady Miejskiej za
rok 2008 r., przygotowanego przez przewodnicz¹cego
Andrzeja Januszewskiego.

Na ostatnim posiedzeniu Komisji ogl¹dano koncepcje rozbudowy SP nr 1 w Rumi.
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SKŁAD
OSOBOWY:
Andrzej Januszewski
– przewodnicz¹cy
Maria Bochniak
– zastêpca przewodnicz¹cego
Edyta Borek - cz³onek
Bogdan Formella - cz³onek

LICZBA
POSIEDZEŃ
O listopada 2006, czyli od pocz¹tku obecnej
kadencji Rady Miejskiej
Komisja Oœwiaty i Wychowania odby³a 33 posiedzenia. Dla porówna-

Andrzej Januszewski –
przewodnicz¹cy Komisji.

nia w ca³ej poprzedniej
kadencji, w latach 20022006 odby³o siê 46 posiedzeñ Komisji Oœwiaty i
Wychowania.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Uchwa³¹ nr II/7/2006 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie powo³ania sta³ych Komisji Rady
Miejskiej Rumi powo³ano osiem sta³ych komisji, w tym Komisjê Oœwiaty i Wychowania.
Ta sam¹ uchwa³¹ RM ustalono zakres dzia³ania poszczególnych komisji. Zakres dzia³ania Komisji Oœwiaty i Wychowania jest nastêpujacy:
- polityka oœwiatowa,
- szko³y, przedszkola i inne placówki oœwiatowo-wychowawcze,
- zasady udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
- bezpieczeñstwo w szko³ach i zapobieganie zjawiskom
patologii wœród dzieci i m³odzie¿y,
- sport szkolny i organizowanie czasu wolnego,
- wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi, zajmuj¹cymi
siê sprawami objêtymi zakresem dzia³ania komisji.

Oświata na sesji
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 czerwcowej sesji, która odbêdzie siê
25.06.2009 r. o godz. 13 w sali nr 100 Urzêdu Miasta
Rumi, bêdzie oœwiata i wychowanie w mieœcie. Radni
wys³uchaj¹ informacji o dzia³alnoœci szkó³ i gimnazjów samorz¹dowych oraz o dzia³alnoœci przedszkoli samorz¹dowych.
Oto tematyka sesji Rady Miejskiej do koñca roku:
LIPIEC – przerwa wakacyjna
SIERPIEÑ
Informacja z wykonania bud¿etu za I pó³rocze 2009 r.
Bezpieczeñstwo i porz¹dek publiczny w mieœcie.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Stra¿y Miejskiej w Rumi.
WRZESIEÑ
Kultura, sport i rekreacja w mieœcie.
Wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Miejskiego Domu Kultury
w Rumi.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Miejskiego Oœrodka Sportu
i Rekreacji
w Rumi.
.
PAZDZIERNIK
Inwestycje miejskie.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Administracji Budynków Komunalnych w Rumi.
Sprawozdanie z dzia³alnoœci Zarz¹du Cmentarza Komunalnego w Rumi.
Informacja Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej o wyniku analizy oœwiadczeñ maj¹tkowych radnych za rok 2008.
Informacja Burmistrza Miasta o wyniku analizy oœwiadczeñ maj¹tkowych pracowników samorz¹dowych za rok
2000.
GRUDZIEÑ
Uchwalenie bud¿etu miasta na rok 2010.
Plan pracy Rady Miejskiej Rumi na rok 2010.

SAMORZĄD
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Spółdzielnie mieszkaniowe tematem sesji Rady Miejskiej

Gorąca dyskusja nie tylko o uwłaszczeniu
Informacje o procesie uw³aszczenia cz³onków
spó³dzielni mieszkaniowych w Rumi zdominowa³y majowe obrady Rady Miejskiej. Emocje wzbudzi³a zw³aszcza dyskusja o problemach z uw³aszczeniem w najwiêkszej rumskiej spó³dzielni - SM
"Janowo". Jej cz³onkowie zjawili siê na sesji z
transparentami, na których wyrazili niezadowolenie i protest przeciwko panuj¹cym w spó³dzielni zwyczajom i traktowaniu jej cz³onków.
Mimo, ¿e radny i prezes
SM J. Chmielewski nieraz
podkreœla³, ¿e Rada Miasta
nie ma prawa ingerowaæ w
sprawy spó³dzielni, temat
obrad wi¹za³ siê uchwal¹
RM z 2004 r. w sprawie
udzielenia bonifikaty od
sprzeda¿y gruntów na rzecz
spó³dzielni mieszkaniowych. Jak podkreœla³ przewodnicz¹cy W. Reclaf, radni zgodzili siê na sprzeda¿
gminnych dzia³ek za 3 procent ich wartoœci, aby umo¿liwiæ i przyspieszyæ przekszta³cenia w³asnoœciowe.
Maj¹ zatem prawo do informacji, jak ten proces przebiega. Nie zgodzi³ siê z tym
J. Chmielewski, ostro krytykuj¹c W. Reclafa i oskar¿aj¹c go o hipokryzjê.
Walka w s¹dzie
Po przedstawieniu informacji przez prezesów kilku
spó³dzielni, udzielono g³osu
cz³onkom SM "Janowo".
El¿bieta Ró¿ycka przypomnia³a, ¿e uw³aszczenie w

tej spó³dzielni od pocz¹tku
przebiega³o niezgodnie z celem ustawy i napotyka³o na
trudnoœci. Spraw¹ powszechnie znan¹ by³a kontrowersyjna uchwa³a zarz¹du, ustanawiaj¹ca 51-budynkow¹ nieruchomoœæ z
ponad 3000 mieszkañ.
Uchwa³a zosta³a zaskar¿ona do s¹du przez dwoje
cz³onków SM. Dziêki ich
wielomiesiêcznej walce i
ostatecznej wygranej zamieniono "molocha" na nieruchomoœci jednobudynkowe.
Nieaktualne zapisy
Niestety nie rozwi¹za³o
to wielu innych problemów.
Ostatnio niepokój spó³dzielców wzbudza treœæ aktów
notarialnych, których jest
kilka wersji, mimo, ¿e dotycz¹ one zawsze przeniesienia w³asnoœci lokalu mieszkalnego przez spó³dzielniê
na jej cz³onków. Spó³dzielcy
maj¹ prawo do w³aœciwego
zabezpieczenia w³asnoœci
mieszkañ odpowiednimi za-

pisami w aktach notarialnych. Zwrócili równie¿ uwagê, ¿e w wielu ksiêgach wieczystych, za³o¿onych dla jednobudynkowych nieruchomoœci brakuje wpisu o nabyciu gruntu przez spó³dzielniê od gminy w paŸdzierniku 2004 r. S¹ w nich
natomiast wpisy o oddaniu
terenu w u¿ytkowanie wieczyste SM „Janowo” w
Rumi.
Ró¿ne akty
Spó³dzielcy nie zgadzaj¹
siê z t³umaczeniami zarz¹du SM, ¿e za treœæ aktów odpowiadaj¹ notariusze, poniewa¿ musz¹ siê oni opieraæ na zapisach w ksiêgach
wieczystych. To spó³dzielnia
jako w³aœciciel nieruchomoœci ma obowi¹zek uaktualniania ksi¹g wieczystych,
sk³adaj¹c stosowne wnioski
do s¹du.
- Treœæ aktów notarialnych ró¿ni siê - doda³a Stanis³awa Witkowska. - W
niektórych dokumentach
zapisano, ¿e spó³dzielnia naby³a w 2004 r. grunt od miasta, a innych nie. Brak tego
zapisu, a zarazem brak
okreœlenia status u prawnego gruntu pod budynkiem
mo¿e rodziæ w przysz³oœci
negatywne skutki.
O problemach spó³dzielców mówili te¿ m.in. Danu-

ta Michalczewska i Waldemar Ró¿ycki.
Ignoranci ?
Józef Chmielewski zarzuci³ cz³onkom i lokatorom
SM mizern¹ wiedzê na temat ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych. Stwierdzi³, ¿e s¹ to osoby niedowartoœciowane i agresywne,
a radny Aleksander Kubina doda³, ¿e to co mówi¹
spó³dzielcy to "stek bzdur i
k³amstw". Mo¿na by zapytaæ, dlaczego zatem Zarz¹d
SM "Janowo", maj¹c pe³n¹
wiedzê na temat ustawy nie
zrealizowa³ dot¹d uw³aszczenia zgodnie z jej celem?
OpóŸnianiu procesu uw³aszczenia s³u¿y uprawiana
przez Zarz¹d SM polityka
dezinformacji cz³onków lub
braku informacji, na przyk³ad o tym, ¿e w zwi¹zku z
wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego z grudnia 2008
r., obecne korzystne warunki finansowe przekszta³ceñ
mieszkañ przestan¹ obowi¹zywaæ najpóŸniej z koñcem
tego roku.
W przeciwieñstwie do
radnych Gospodarnoœci, obra¿aj¹cych spó³dzielców,
radny Piotr Zaradny powiedzia³ m.in.: - Ja tych
pañstwa podziwiam, poniewa¿ ta walka wymaga odwagi i determinacji.

Powsta³o
stowarzyszenie
Poniewa¿ radny Chmielewski domaga³ siê przedstawienia autorów napisów,
prezentowanych na sali
(stwierdzi³, ¿e odda sprawê
do s¹du), g³os zabra³ Andrzej Skucha. Przedstawi³
siê jako inicjator akcji i jeden z za³o¿ycieli Stowarzyszenia Inicjatyw Spo³ecznych, Obrony Praw
Cz³onków i Mieszkañców
Spó³dzielni oraz Wspólnot Mieszkaniowych Miasta Rumi.
- Niedawne walne zgromadzenie SM "Janowo" zosta³o zwo³ane bezprawnie, o
czym zosta³a powiadomiona
prokuratura. Podczas obrad
zgromadzenia dosz³o do ³amania prawa, naruszenia godnoœci osobistej cz³onków i dobrych obyczajów , a tak¿e zasad wspó³¿ycia spo³ecznego, powiedzia³ A. Skucha.
- To, co tutaj s³yszymy jest
dla mnie g³osem mieszkañców, którzy walcz¹ o swoje
prawa i zas³uguj¹ na g³êboki
szacunek - powiedzia³ W. Reclaf. - To s¹ obywatele naszego
miasta, jak wszyscy i musimy
o nich pamiêtaæ.Dwadzieœcia
lat temu odzyskalismy wolnoœæ, a prawo w³asnoœci zapisane w akcie notarialnym jest
elementem wolnoœci.
Ak, ER.

OGŁOSZENIE PŁATNE

podjęte na LI sesji Rady Miejskiej 26 maja 2009 r.

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA
MIASTA RUMI

Na podstawie §5 ust.2. pkt.2 Regulaminu Rady Miejskiej Rumi, stanowi¹cego Za³¹cznik Nr 8 do Statutu Miasta Rumi, Rada Miejska oœwiadcza, co nastêpuje:
Maj¹c na uwadze nieudzielanie Burmistrzowi Miasta
Rumi absolutorium z wykonania bud¿etu miasta na rok
2008 oraz niezadowalaj¹cy postêp w realizacji bud¿etu
miasta na rok 2009 zwracamy siê z proœb¹ i apelem do
Burmistrza Miasta o podjêcie stosownych dzia³añ, które
spowoduj¹ szybsz¹ realizacjê zapisów uchwa³y bud¿etowej na rok 2009.
Rada Miejska Rumi zauwa¿a, i¿ powtórne nieudzielanie Burmistrzowi Miasta absolutorium z wykonania bud¿etu za rok 2008 w z³ym œwietle stawia Miasto Rumia
oraz osoby nim zarz¹dzaj¹ce; ale nade wszystko powoduje spowolnienie procesu inwestycyjnego, tak oczekiwanego przez mieszkañców Rumi w szczególnoœci w zakresie
budowy dróg gminnych, budowy nowego centrum miasta
wraz z ratuszem oraz uchwalania nowych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.

Dwukrotne nieudzielenie absolutorium przez wiêkszoœciow¹ koalicjê w Radzie Miejskiej rzeczywiœcie stawia
w z³ym œwietle nasze miasto i jest niesprawiedliwe. Takie dzia³anie Rady Miejskiej faktycznie nie pomaga, a
wrêcz przeszkadza w realizacji bud¿etu miasta, a w szczególnoœci uniemo¿liwia wykonanie przygotowanych inwestycji, w tym miêdzy innymi parkingu przy ul. Dêbogórskiej, przebudowy skrzy¿owania ul. Gdañskiej z ul. Pomorsk¹ oraz dokoñczenie ul. Czêstocho wskiej do ul.
Gdañskiej. Nie pozwala te¿ na zaprojektowanie i wykonanie tak potrzebnego ronda u zbiegu ulic Pi³sudskiego
i D¹browskiego.
Takie niefrasobliwe postêpowanie koalicji wiêkszoœciowej w Radzie Miejskiej mo¿e te¿ skutkowaæ uniemo¿liwieniem otrzymania niskooprocentowanego kredytu na
inwestycje.
Szanowni Radni od ponad 2 lar zapraszam do rzeczowej rozmowy i wspó³pracy. Przyjmijcie w koñcu moj¹ wyci¹gniêt¹ rêkê.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Rumi
Witold Reclaf

Burmistrz Miasta Rumi
El¿bieta Rogala-Koñczak

OŚWIADCZENIE RADY MIEJSKIEJ RUMI
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INWESTYCJE DROGOWE

Umowy podpisane, pieniądze przeznaczone, wniosek o dotację złożony

Z Rumi do Redy coraz bliżej
Radni przeznaczyli
pieni¹dze na budowê –
wspólnie z Powiatem
Wejherowskim i Red¹ –
trasy, wiod¹cej ulicami:
Towarow¹, Cegielnian¹ w
Rumi oraz Leœn¹, Drogowców i Gniewowsk¹ w
Redzie. Wyra¿ono zgodê
na umowê dotycz¹c¹
wspólnej realizacji inwestycji oraz na zmiany w
bud¿ecie, zapewniaj¹ce
œrodki na ten cel. Projekt
ma otrzymaæ wsparcie z
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Te wa¿ne decyzje radni
podjêli na nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej, na
której goœci³ starosta wejherowski Józef Reszke.
Starosta mówi³ o potrzebie
zbudowania nowego po³¹czenia z Rumi do Redy, które pozwoli na omijanie zat³oczonej drogi krajowej nr

6. Powiat jest inicjatorem i
g³ównym inwestorem tego
przedsiêwziêcia, staraj¹cym siê o zewnêtrzne dofinansowanie inwestycji. Pomoc w uzyskaniu dotacji na
budowê tej drogi obieca³ wicemarsza³ek województwa
pomorskiego Mieczys³aw
Struk.
O ile rumskich radnych
nie trzeba przekonywaæ o
znaczeniu przysz³ej trasy, o
tyle przemyœlenia i dyskusji wymaga³a decyzja finansowa w tej sprawie. Rumia
ma bowiem najwiêkszy
udzia³ w roz³o¿onej na etapy inwestycji.
Zadecydowano o szerokim zakresie prac, ³¹cznie
z przejazdem pod torami w
Redzie i poprowadzeniem
drogi od „szóstki” do „szóstki”. Droga rozpocznie siê
zjazdem z ul. Sobieskiego
na wysokoœci Urzêdu Mia-

sta w Rumi, pod wiaduktem
prowadziæ bêdzie do ul. Towarowej, a zakoñczy siê
wjazdem na drogê krajow¹
nr 6 w Redzie, za skrzy¿owaniem, na którym skrêca
siê w kierunku Pucka.
- Jest du¿a szansa na
otrzymanie dotacji i trzeba
j¹ wykorzystaæ – przekonywa³ starosta wejherowski. –
To jest tak, jak w totolotku,
jak nie zagrasz, to nie wygrasz. Jeœli nie uda siê uzyskaæ pieniêdzy z zewn¹trz
zbudujemy drogê z w³asnych œrodków. Pierwszy
etap mo¿emy zacz¹æ budowaæ w tym roku.
Radny Piotr Zaradny
wskaza³ na u³omnoœci projektu, który nie rozwi¹zuje
problemu w³¹czania siê do
ruchu i wjazdu na now¹
trasê od ul. Towarowej.
- Nadal bêdziemy musieli zawracaæ na drodze krajo-

wej – mówi³ radny Zaradny.
- D³u¿szy pas do zawracania poprawi sytuacjê –
przekonywa³a burmistrz
El¿bieta Rogala-Koñczak, która przypomnia³a,
¿e skrzy¿owanie ul. Sobieskiego i Sabata bêdzie czêœciowo przebudowane przez
inwestora nowego centrum
handlowego, czyli firmê Polimeni.
Ostatecznie Rada Miejska wiêkszoœci¹ g³osów (11
za, 6 wstrzymuj¹cych siê)
wyrazi³a zgodê na zawar-

cie umów z Powiatem Wejherowskim i gmin¹ Reda
w sprawie wspólnej realizacji projektu „Przebudowa systemu drogowego w
Rumi i w Redzie wraz z
budow¹ bezkolizyjnych
przejazdów pod liniami
kolejowymi nr 202 i 213 w
celu regionalnej infrastruktury drogowej”.
Umowy zosta³y zawarte
niezw³ocznie, aby móc z³o¿yæ wniosek o œrodki z europejskiego funduszu.
MC.

Ile wydamy na drogę do Redy
W kolejnych latach na budowê drogi z Rumi do Redy
przeznaczono z bud¿etu miejskiego nastêpuj¹ce kwoty:
2009 r.
4 500 000 z³
2010 r.
3 075 000 z³
2011 r.
3 600 000 z³
2012 r.
1 700 000 z³

Trwa budowa dróg w mieście, ale nie brakuje problemów

Za wolno i za mało – mówią radni
Budowa dróg gminnych jest jednym z priorytetowych zadañ w
obecnej kadencji, przyjêtych przez wiêkszoœæ
radnych. O budowie ulic
w mieœcie dyskutowano
m.in. na dodatkowej sesji pod koniec maja, kiedy na proœbê Klubu Radnych Niezale¿nych oraz
PiS burmistrz przekaza³a szczegó³owe informacje na ten temat.
Po ich lekturze radny
Janusz Wolañski wyrazi³
ubolewanie z powodu zbyt
wolnego tempa inwestycji w
Starej Rumi: - Co z budow¹
kolektora, która mia³a rozpocz¹æ siê w czerwcu, a teREKLAMA
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raz mówi siê o sierpniu.
Brak kolektora blokuje budowê niektórych ulic.
- W bud¿ecie zapisano
budowê kolektora w ramach projektu, dofinansowanego ze œrodków unijnych – wyjaœnia³ Ryszard
Grychto³, zastêpca burmistrza Rumi. – Jesteœmy gotowi, ale wci¹¿ nie og³oszono terminu sk³adania wniosków. W miêdzyczasie zmieni³y siê przepisy ustawy o
ochronie œrodowiska, przez
co musimy uaktualniæ i
uzupe³niæ materia³y. Na
pytanie radnego Jaros³awa Muszyñskiego, R.
Grychto³ t³umaczy³, dlaczego opóŸnia siê oddanie do

u¿ytku ul. Œwiêtope³ka.
Chodzi o problemy z instalacj¹ sanitarn¹ i gazow¹, a
tak¿e wodoci¹gow¹, które
trzeba przek³adaæ.
- Co z budow¹ ul. Podgórnej? – pyta³ Piotr Zaradny i dowiedzia³ siê ¿e
wy³oniony zosta³ dopiero
nowy projektant drogi. Na
proœbê J. Wolañskiego poinformowano radnych, ¿e w
kolejnych latach wybudowano nastêpuj¹c¹ liczbê
metrów bie¿¹cych dróg
gminnych: w 2003 – 875,
2004 – 1161, 2005 – 2751,
2006 - 3418, 2007 – 3099
oraz w 2008 r. – 4075 m.
Radny Andrzej Januszewski interesowa³ siê budow¹ ci¹gu pieszego wzd³u¿
ul. ¯wirki i Wigury. Niepokoj¹ce jest budowanie tam
przez deweloperów parkingów przy blokach. Czy to nie
przeszkodzi w planach inwestycyjnych miasta? – pyta³
Januszewski.
Burmistrz E. RogalaKoñczak odpowiedzia³a, ¿e
nie, ale przyzna³a, ¿e parkingi powstaj¹ na terenach
gminnych, poniewa¿ s¹ potrzebne. Dlaczego jeszcze
nie rozpoczêto budowy ul.
Hetmañskiej i Sêdzickiego
zapyta³ radny Bogdan
Formella i dowiedzia³ siê
¿e wci¹¿ trwa procedura
przygotowawcza do tych inwestycji.
Ak.

Ormińskiego jeszcze poczeka
Radny Aleksander Kubina pyta³ na sesji, czy s¹ plany
budowy ul. Ormiñskiego. O tej samej ulicy mówi³ w innym kontekœcie mieszkaj¹cy tam radny Józef Chmielewski. Zarzucaj¹c niektórym radnym (m.in. Marii Bochniak
i Witoldowi Reclafowi), ¿e troszcz¹ siê o ulice, przy których mieszkaj¹, stwierdzi³: - Pomimo, ¿e jestem od dawna
radnym i by³em przewodnicz¹cym Rady Miejskiej, mojej
ulicy dot¹d nie wybudowano!
Trudno siê dziwiæ, skoro na odcinku ul. Ormiñskiego,
przy którym stanê³a willa radnego dopiero od paru lat
powstaj¹ budynki i wprowadzaj¹ siê tam mieszkañcy.
Wczeœniej by³a tam ³¹ka. Odcinek ul. Ormiñskiego, przy
którym radny i by³y przewodnicz¹cy RM mieszka³ poprzednio (w zabudowie szeregowej) zawsze mia³ utwardzon¹
nawierzchniê. Niesprawiedliwe by³oby budowanie drogi
tam, gdzie ludzie mieszkaj¹ od niedawna, podczas gdy na
innych gruntowych ulicach mieszkañcy czekaj¹ na now¹
nawierzchniê kilkadziesi¹t lat. Tak jest m.in. na ul. Hetmañskiej i Lipowej, Mostowej i innych. Porównanie J.
Chmielewskiego by³o wiêc nietrafne i niestosowne.

Na tym odcinku ul. Ormiñskiego budynki mieszkalne
powstaj¹ dopiero od paru lat (niespe³na 10) i nadal s¹
budowane.
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Kto ma zdecydować, gdzie powstanie centrum miasta

Specjaliści czy mieszkańcy?
Budowa centrum Rumi nadal budzi emocje i kontrowersje. "Goniec Rumski" napisa³ niedawno, ¿e wci¹¿
nie wiadomo, gdzie ma powstaæ centrum i jakie ma spe³niaæ funkcje. To nieprawda. Od co najmniej dwóch lat
wiadomo gdzie i co budowaæ. Radnych Niezale¿ni oraz
radni PiS maj¹ jasne stanowisko, oparte zarówno na
opinii autorytetów, jak i mieszkañców. W¹tpliwoœci w
tej sprawie ma jedynie burmistrz E. Rogala-Koñczak.
Burmistrz neguje pomys³
budowania ratusza i innych
obiektów w rejonie skrzy¿owania ul. D¹browskiego i
Starowiejskiej, powo³uj¹c siê
na specjalistów od urbanistyki i przeci¹gaj¹c dyskusje
w nieskoñczonoœæ. Jednoczeœnie z powodów proceduralnych opóŸnia siê uchwalenie
studium uwarunkowañ oraz
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla tych terenów.
O budowie centrum dyskutowano m.in. na dodatkowej sesji Rady Miejskiej pod
koniec maja br. Przewodnicz¹cy RM Witold Reclaf
przypomnia³ sesjê obywatelsk¹ i naukow¹ na ten temat, a radny Józef Chmielewski stwierdzi³, ¿e specjaliœci przedstawili trzy warianty budowy centrum z ratuszem. - Preferowana koncepcja nie pokrywa siê z wy-

branym przez pañstwa miejscem - zwróci³ siê do wiêkszoœci radnych. - Sesja obywatelska i naukowa to nieporozumienie, bo takie gremia nie mog¹ rozstrzygaæ
tego rodzaju spraw.
O wy¿szoœci decyzji specjalistów od zdania mieszkañców Rumi mówi³ te¿ radny Tadeusz Pi¹tkowski.
Radna Maria Bochniak,
wyraŸnie zbulwersowana
wypowiedziami radnych
"Gospodarnoœci" podkreœli³a,
¿e wykorzystuj¹ oni temat
budowy centrum Rumi do
rozgrywek politycznych.
- Jakich specjalistów
chcecie jeszcze pytaæ o zdanie? - pyta³a M. Bochniak
- To nie specjaliœci podejmuj¹ decyzje o rozwoju naszego miasta. To jest nasza
decyzja - doda³ Witold Reclaf. - Nie przegadajmy tej
wa¿nej sprawy, bo jeszcze

trochê, a wszystkie wa¿ne
miejsca w mieœcie zostan¹
zabudowane.
- Wa¿ne jest to, co mówi¹
mieszkañcy, a nie eksperci z
zewn¹trz - przekonywa³ Jaros³aw Muszyñski, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej. - Staæ nas, aby jednoczeœnie budowaæ ratusz i
drogi gminne.
- To, gdzie budowaæ nowy
ratusz i centrum dawno zosta³o przes¹dzone - doda³
Piotr Zaradny, a radna Joanna ¯urek stwierdzi³a: Zmarnowaliœmy dwa lata na
niepotrzebne dyskusje.
Z tymi stwierdzeniami nie
zgodzi³a siê burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak, podkreœlaj¹c, ¿e trzeba nadal rozmawiaæ na ten temat, aby wybraæ
najlepsze rozwi¹zanie.
Burmistrz mówi, ¿e w wybranym przez wiêkszoœæ radnych miejscu nie zmieszcz¹ siê
planowane funkcje (urz¹d, gastronomia, biblioteka, sala
koncertowa), ale nawet jedna
z gotowych koncepcji pokaza³a, ¿e po obu stronach ul. Starowiejskiej da siê pomieœciæ
wiele potrzebnych obiektów.
A. Kuczmarska

Nazwiska dawnych bohaterów znikną z tablic i adresów

Trzy ulice otrzymają nowe nazwy
W tym tygodniu na sesji
Rady Miejskiej zostanie rozpatrzony projekt uchwa³y w
sprawie zmiany nazw trzech
ulic w Rumi, nosz¹cych imiona niechlubnych bohaterów
z poprzedniej epoki. Ulica
Aleksandra Zwadzkiego ma
otrzymaæ now¹ nazwê ks.
Lucjana Gierosa (by³ego
proboszcza i budowniczego

koœcio³a NMP Wspomo¿enia
Wiernych). Ulica H. Sawickiej bêdzie siê nazywa³a
Kombatantów, a ul. Findera otrzyma imiê Józefa
Mackiewicza.
Wszystko wskazuje na
to, ¿e radni podejm¹ uchwa³ê w tej sprawie, bowiem ju¿
wiolokrotnie zwracali uwagê na potrzebê usuniêcia z

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

nazw ulic bohaterów poprzedniego ustroju. Apelowa³ o to zw³aszcza radny
Piotra Zaradny, przewodnicz¹cy Komisji FinansowoBud¿etowej.
Niedawno radny Zaradny z³o¿y³ wniosek w tej
sprawie do przewodnicz¹cego Rady Miejskiej, Witolda
Reclafa.

Marsza³ek Marek Jurek spotka³ siê w maju w Janowie
z mieszkañcami Rumi.

Parlamentarzyści w Rumi

Nie tylko o polityce
Dwoje parlamentarzystów goœci³o niedawno
w naszym mieœcie. W sali I LO odby³o siê spotkanie z senator Dorot¹ Arciszewsk¹-Mielewczyk
z PiS, natomiast w Domu Kultury SM "Janowo"
rumianie spotkali siê z pos³em Markiem Jurkiem, liderem Prawicy Rzeczpospolitej. Oboje
odpowiadali na pytania mieszkañców.
Senator Arciszewska
przybli¿y³a zebranym tematykê, która zajmuje siê na co
dzieñ, zwi¹zan¹ z niemieckimi roszczeniami wobec Polaków. Jak stwierdzi³a, wyroki polskich s¹dów w tego
typu sprawach bywaj¹ szokuj¹ce. Zgodnie z nimi osoby mieszkaj¹ce od 30 lat w
swoich domach musz¹ je
opuœciæ.
Szokuj¹ce s¹ tak¿e niektóre wypowiedzi niemieckich polityków i dzia³aczy
oraz artyku³y w prasie. W
"Der Spiegel" ukaza³ siê
tekst na temat represji wobec ¯ydów ze strony Polaków
podczas II wojny œwiatowej.
Zdaniem pani senator,
Niemcy celowo wprowadzaj¹
w b³¹d m³ode pokolenie,
kszta³tuj¹ œwiadomoœæ, opieraj¹c siê na historycznych
k³amstwach. Nienawiœci¹ do
Polaków cechuje siê zw³aszcza urodzona w Rumi Erika
Steinbach. Za nieporozumie-

nia i krzywdê niektórych
osób senator Arciszewska
obarczy³a w³adze PRL, które nie dopilnowa³y uporz¹dkowania statusu prawnego
Nieruchomoœci i oczyszczenia ksi¹g wieczystych ze starych zapisów .
By³y Marsza³ek Sejmu,
Marek Jurek mówi³ o istotnych sprawach, zwi¹zanych
z ustrojem pañstwa. Zdaniem M. Jurka, Polska powinna mieæ w³asn¹ walutê ,
zapewniæ status i ochronê
finansow¹ rodziny, broniæ na
forum miêdzynarodowym
wartoœci cywilizacji chrzeœcijañskiej. Prawica Rzeczypospolitej proponuje zmiany w
Konstytucji RP, gwarantuj¹ce nie tylko ochronê ¿ycia
ludzkiego, ale te¿ dochód rodziny w zakresie wychowania dzieci (zwolnienie od podatków). Jedn¹ z proponowanych zmian jest wprowadzenie wyborów wiêkszoœciowych
oraz mo¿liwoœæ rozwi¹zania
Sejmu przez prezydenta.
Reprezentowana przez
Marka Jurka partia opowiada siê za powag¹, przestrzeganiem zasad oraz odpowiedzialnoœci¹ w polity
ce, która w Polsce jest w fatalnym stanie. Postuluje
równie¿ oczyszczenie ¿ycia
publicznego z pozosta³oœci
komunizmu.
Po spotkaniu Marsza³ek
Jurek podpisywa³ swoja
now¹ ksi¹¿kê "Desydent
w pañstwie POPiS", zawieraj¹c¹ rozmowy z dziennikarzami, dziennik marsza³ka z okresu prac sejmowych nad zmianami w konstytucji oraz fragmenty polemiki na internetowym
blogu autora.
DM, Ak.
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Powy¿ej: Chórem "Morzanie" dyryguje mieszkaniec
Rumi, Przemys³aw Stanis³awski.
Obok: Pod kierownictwem Krzysztofa Brzozowskiego,
dyrygenta Chóru Œw. Cecyli pod pomnikiem Jana
Paw³a II wspólnie odœpiewano „Barkê”.

Festiwal pieśni maryjnych pod patronatem "Gazety Rumskiej"

ZAŚPIEWALI W HOŁDZIE OJCU ŚWIĘTEMU
Piêknie zaœpiewali
uczestnicy I Festiwalu
Pieœni Maryjnych w ho³dzie S³udze Bo¿emu Janowi Paw³owi II.
Przegl¹d, zorganizowany
przez Stowarzyszenie Zespó³

Œpiewaczy œw. Cecylii, Urz¹d
Miasta, Parafiê Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego oraz SP
nr 1, odby³ siê w koœciele
Œwiêtego Krzy¿a w Starej
Rumi. Zanim rozpoczêto uroczyst¹ mszê œw. i prezenta-

cje chórów, wszyscy odœpiewali "Barkê" pod pomnikiem
Jana Paw³a II w Rumi. U
stóp figury Ojca Œwiêtego
chórzyœci z³o¿yli kwiaty.
W pierwszym festiwalu
wziê³y udzia³ zespo³y z

Gdañska - Chór "AVE", Tr¹bek Wlk. - Chór Mêski "Bel
Canto", z Wejherowa - Chór
Mêski "Harmonia", z Kosakowa - "Morzanie" oraz gospodarz imprezy - rumski
Chór œw. Cecylii. Podczas

uroczystej Eucharystii zaœpiewa³a Bo¿ena Porzyñska,
wybitna artystka scen operowych. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pami¹tkowe festiwalowe statuetki i dyplomy.
Ak.

Podbili serca nie tylko rumskiej młodzieży

Utalentowani chłopcy z misji w Ugandzie
Ks. Kozłowski
dziekanem

Œpiewem, tañcem i
uœmiechem, a tak¿e niesamowitymi akrobacjami, kilkunastu utalentowanych ch³opców z
Ugandy podbi³o serca
mieszkañców Rumi.
Podczas dwóch prezentacji w koscieleNMP Wspomo-

¿enia Wiernych, goœci z Afryki oklaskiwa³a przede
wszystkim m³odzie¿. Podopieczni salezjañskiego programu "Adopcja na odleg³oœæ" najpierw spotkali siê
z uczniami Salezjañskiego
Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
a potem z m³odzie¿¹ i star-

szymi parafianami. Dla
wszystkich zatañczyli, zaœpiewali oraz wykonali karko³omne piramidy.
Ich opiekun, salezjanin i
misjonarz ks. Ryszard JóŸwiak opowiada³ o domu dla
naturalnych i spo³ecznych
sierot - dzieci ulicy. Mieszka

Ksi¹dz kanonik W³odzimierz Koz³owski, proboszcz parafii œw. Jana z
Kêt w Rumi Janowie od
1 czerwca br. pe³ni wa¿n¹
funkcjê dziekana Dekanatu Redzko-Rumskiego.
Diecezja Gdañska podzielona jest na 24 dekanaty. Dekanat, którym kieruje
obecnie ks. W³odzimierz Koz³owski obejmuje piêæ rumskich parafii oraz cztery parafie w Redzie.
REKLAMA

Tanie-Fotografie.pl
Fotografia okazjonalna
śluby i wesela, komunie św.,
urodziny, chrzciny,
bankiety, studniówki,
fotografie firmowe...

Fotografia reklamowa
fotografie modelek i modeli,
zdjęcia samochodów,
fotografie przedmiotów,
paczek, towarów, maszyn,
sukien, fryzur, paznokci itp...

tel.: 502 178 344
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Wiêcej zdjêæ w naszej galerii na stronie internetowej www.gazetarumska.pl

w nim i uczy siê w szkole ok.
140 ch³opców.
Piêtnastu
m³odych
Ugandyjczyków odwiedzi³o
Rumiê w ramach tourne po
Polsce, zorganizowanego
przez Salezjañski Oœrodek
Misyjny w Warszawie.
A. Kuczmarska
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KULTURA

Orkiestra Dęta

Gra od pół wieku
Po³¹czy³a ich mi³oœæ
do muzyki i do Boga oraz
wspólna pasja. Muzycy
Orkiestry Dêtej przy parafii Najœwiêtszej Marii
Panny Wspomo¿enia
Wiernych wraz z jej dyrygentem
Tadeuszem
Grucz¹ œwiêtowali 50-lecie dzia³alnoœci.
Z tej okazji 21 czerwca
odby³a siê uroczysta msza
œwiêta i jubileuszowy koncert. Tadeusz Grucza, który
prowadzi ten zespó³ od 32 lat
otrzyma³ podczas uroczystoœci tytu³ i medal „Za Zas³ugi
dla Miasta Rumi”, przyznany mu przez Radê Miejsk¹
Rumi, a tak¿e puchar, dyplomy, kwiaty oraz mnóstwo
dobrych ¿yczeñ i gratulacji.
Gratulacje i pami¹tkowe medale od ksiêdza proboszcza
otrzyma³a te¿ ca³a orkiestra.
Zebrana na koncercie
publicznoœæ mog³a po raz
kolejny przekonaæ siê, jak
wiele pracy i pasji wk³adaj¹
muzycy w swoje granie w
orkiestrze. Mimo pracy zawodowej, nauki, obowi¹zków
REKLAMA

rodzinnych i innych, spotykaj¹ siê dwa razy w tygodniu
na próbach. Wielu muzyków
nie wyobra¿a sobie ¿ycia bez
zespo³u. Jednym z nich jest
Edmund Grucza, brat
pana Tadeusza, który gra w
orkiestrze od 50 lat i z tego
powodu otrzyma³ specjalne
gratulacje.
Obaj bracia z pomoc¹ innych muzyków (m.in. innych
cz³onków rodziny) kultywuj¹
piêkn¹ rumsk¹ tradycjê majowego grania na tr¹bkach
pieœni maryjnych. Przez ca³y
maj, rano i po po³udniu rozbrzmiewaj¹ one na dachu
jednego z budynków parafialnych obok dawnej kaplicy przy ul. Œwiêtojañskiej.
Tê kaplicê budowa³ ks.
Jan Kasprzyk, który przyby³ do Rumi w 1937 r. i tak
jak wszyscy salezjanie kocha³ muzykê. W maju 1949
r., czyli 60 lat temu, kleryk
Franciszek Wêgiel gra³ poœwiêcone Matce Bo¿ej pieœni
na dachu kapliczki.
Orkiestra powsta³a w
1959 r. z inicjatywy ówcze-

snego ks. proboszcza Mariana Adamskiego. Do najwiêkszego rozwoju orkiestry
przyczyni³ siê ks. Stanis³aw
Ormiñski, dziêki któremu
zespó³ zosta³ zarejestrowany
w Polskim Zwi¹zku Chórów
i Orkiestr.
Parafialna orkiestra ma
bogaty repertuar, o czym
mogli siê przekonaæ s³uchacze wspania³ego niedzielnego koncertu. Obok utworów
religijnych, zespó³ gra muzykê klasyczn¹ oraz rozrywkow¹.
AK

Po ¿yczeniach od w³adz miasta i powiatu, ksiê¿y,
przyjació³ i rodziny przyszed³ czas na uœciski i kwiaty
od ...wnuków.

Maryla rozbawiła mieszkańców Rumi

Maryla Rodowicz zaprosi³a na scenê kilkoro widzów.

Fot. W. Hintzke

Królowa polskiej piosenki, Maryla Rodowicz
wyst¹pi³a w Rumi i przyci¹gnê³a na miejski stadion t³um mieszkañców.
Najwiêkszy, jaki odnotowano w historii miasta na
plenerowych imprezach.
Trudno siê dziwiæ - artystka podoba siê zarówno
starszym , jak i bardzo m³odym s³uchaczom. Wszyscy
spiewali razem z ni¹.
Koncert zorganizowano z okazji 55-lecia nadania praw miejskich
Rumi, a wystêp gwiazdy
wieczoru poprzedzi³ recital piosenkarza m³odego pokolenia – Tomka
Makowieckiego.
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Tysiące uczestników konkursu Artysta z Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas

Biblia bez tajemnic Marcin Fierka nagrodzony
Konkurs Biblijny im.
S³ugi Bo¿ego kard. Augusta Hlonda, organizowany przez Akcjê Katolick¹
w Rumi po raz pierwszy
mia³ rangê Konkursu Metropolitalnego. Jak powiedzia³ podczas uroczystego
podsumowania konkursu
jego inicjator, Jan Klawiter,
z roku na rok w rywalizacji
bierze udzia³ coraz wiêcej
dzieci i m³odzie¿y.
Dotychczas diecezjalny
(po raz pi¹ty) konkurs wykroczy³ ju¿ poza granice Diecezji
Gdañskiej. W tym roku
uczestniczyli w nim uczniowie z Pelplina, za rok spodziewany jest udzia³ m³odzie¿y z
Torunia. Tematem tegorocznej rywalizacji by³o ¿ycie i nauczanie œw. Paw³a, a poziom
konkursu bardzo wysoki.
Laureatami Metropolitalnego Konkursu Biblijnego zostali uczniowie z Trójmiasta, Redy, Wejherowa,
Zblewa, Sierakowic i Kartuz.
Jedyn¹ rumiank¹ w tym gronie by³a Kinga Pniewska
z Salezjañskiego Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Rumi.
Wiêcej laureatów z Rumi
by³o na etapie rejonowym
konkursu, obejmuj¹cym powiat wejherowski i pucki. W
kategorii szkó³ podstawowych zwyciê¿y³ Maciej Miniszewski z Ekologicznej
SS, drugie miejsce zajê³a
Alicja Partyka z SP nr 9 w
Rumi, a trzecie Filip Adamus z ESS. Kamil Lewandowski z SP 10 i Patryk
Wodka z SP 9 zdobyli wyró¿nienia. Wœród gimnazjalistów II miejsce zaj¹³ Ma-

Jak zwykle na uroczystoœci nie zabrak³o ks. abpa
Tadeusza Goc³owskiego,
który gratulowa³ m.in.
Kindze Pniewskiej.

ciej Fija³kowski z Gimnazjum Salezjañskiego , a III Magdalena Potrykus z
Gimnazjum nr 1 w Rumi.
Wyró¿nienia zdobyli: Ma³gorzata Bo³t, Jêdrzej Dampc,
Tomasz Dranicki, Stanis³aw Karsznia, Cyprian
Kleist, Mateusz Mazalon,
Daniel Padiasek, Krzysztof Penkowski, Anna Seta,
Dariusz Skowroñski i
Marta Tomaszewska.
W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych trzy pierwsze
miejsca zajêli rumianie, kolejno: Magdalena Gosz - I
LO, Kinga Pniewska SLO
i Dorra Kassem - I LO.Wyró¿nienie otrzyma³ Bart³omiej Rompca z SLO.
Uroczyste zakoñczenie
konkursu odby³o siê w koœciele NMP Wspomo¿enia
Wiernych w Rumi.
Ak

Obdarowani zwyciêzcy Konkursu Rejonowego: Alicja
Partyka, Maciej Miniszewski i Filip Adamus.

Du¿ym
sukcesem
mo¿e pochwaliæ siê po
raz kolejny Oœrodek Caritas im. b³. Siostry Faustyny w Rumi. Podopieczny Warsztatów Terapii
Zajêciowej, Marcin Fierka zosta³ laureatem III
edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego
"Œwiat Nikiforów".
- Praca Marcina znalaz³a siê wœród dziesiêciu najlepszych, a nades³anych na
konkurs prac by³o co najmniej 3 tysi¹ce - informuje
Seweryna Bombor, kierownik pracowni plastycznej. - Szefem jury by³ rektor
Akademii Sztuk Piêknych w
Warszawie, a wspó³organizatorem konkursu jest re¿yser
Ryszard Krauze wraz z ¿on¹.
Marcin Fierka by³ ju¿
laureatem pierwszej edycji
tego konkursu, a w drugiej
edycji nagrodzony zosta³
inny nasz podopieczny, równie¿ utalentowany Janusz
P³ocki. Jeszcze w tym roku
laureatom bêd¹ przyznawane stypendia artystyczne.

Dyrektor Caritas w Rumi Marzena Pa³ubicka, Marcin
Fierka oraz Seweryna Bombor na uroczystym zakoñczeniu konkursu w Warszawie.

Jest szansa, ¿e otrzyma je
równie¿ Marcin, który weŸmie udzia³ w warsztatach,
organizowanych we wrzeœniu w pa³acu warszawskiej
Akademii Sztuk Piêknych.
Ten 33-letni niepe³nosprawny mieszkaniec Rumi
od trzech lat uczêszcza do
pracowni. Bardzo lubi malowaæ i jak twierdzi jego instruktorka, Seweryna Bombor, jestœwitnym koloryst¹.
Ma w³asne pomys³y, jest bar-

Podziękowania dla rumskich krwiodawców i władz miasta

Ratują życie i zdrowie innym
Jan Konkel, d³ugoletni
i chyba najbardziej zas³u¿ony krwiodawca w Rumi
wrêczy³ Tomaszowi Drabiñskiemu odznakê i legitymacjê Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi.
Ma³a uroczystoœæ odby³a
siê podczas obrad Rady Miejskiej, na której goœci³ przedstawiciel Rady Okrêgowej
Zwi¹zku Honorowych Dawców Krwi, Andrzej Blok.
Podziêkowa³ on burmistrz
El¿biecie Rogali-Koñczak
oraz przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej Witoldowi
Reclafowi za wspieranie
akcji krwiodawstwa w mieœcie, wrêczaj¹c obojgu przedstawicielom w³adz Rumi honorowe medale.
Andrzej Blok podziêkowa³ te¿ wszystkim rumskim
krwiodawcom. Nale¿y do
nich zarówno Tomasz Drabiñski, którym odda³ w su-

Jan Konkel i Tomasz Drabiñski

mie ok. 13 litrów krwi, jak i
Jan Konkel, który do oddawania cennego daru namówi³ a¿ dziewiêciu cz³onków
swojej rodziny, w tym córki i
ziêciów. Córka pana Jana jest
prezesem Miejskiego Klubu
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dzo pracowity. Nagrodzona
praca Marcina Fierki zwi¹zana by³a z tematem Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, a namalowana zosta³a pastelami.
Gratulujemy zarówno
laureatowi, jak i pani Sewerynie Bombor, pod opiek¹
której powstaj¹ wspania³e
prace. Nie tylko obrazy, ale
te¿ tkaniny artystyczne, wyroby ze skóry, sznurków i
innych materia³ów.
baj.

BIURO RACHUNKOWE

Honorowych Dawców Krwi
„Rumia”. Jego za³o¿ycielami
byli: Jan Konkel, Andrzej
Skucha i Andrzej Blok.
14 czerwca obchodzony
by³ Dzieñ Honorowego
Krwiodawstwa.

rok za³o¿enia 1995

NAPRAWA AGD

W CENTRUM RUMI
116 m kw., cztery pokoje

Us³ugi solidne dla firm, ma³ych sklepów
w zakresie: ZUS /e-podpis, przekaz elektroniczny/
US /uprawnienia MIN.FIN/
spraw ksiêgowych oraz kadrowych

pralki, zmywarki,
mikrofalówki, itp.

tel. 0 601-610-733

Kontakt: tel. 058 671-06-86, 066-837-27-52

0 693-252-233

058 664-12-33
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Mistrzynie Europy pojadą na zawody do Kanady

Szansa na sukces
Zespó³ SPINKI, który zdoby³ w maju Mistrzostwo Europy w zawodach tanecznych w
Moskwie, bêdzie móg³
spróbowaæ swych si³ na
Mistrzostwach Œwiata
w Kanadzie.
Pojad¹ tam w lipcu, dziêki przychylnoœci Rady Miejskiej, która niemal jednog³oœnie (1 osoba wstrzyma³a siê
od g³osu) przyzna³a na ten
cel 36 tys. z³.
Suma ta pokryje koszty
przelotu dziewiêciu dziewczynek oraz ich dwóch opiekunek. Podobnie jak do Moskwy, na mistrzostwa w Kanadzie pojedzie choreograf i
trenerka Renata Urbanik-

Powiat Wejherowski, ustawowo odpowiedzialny
za realizacjê publicznego kszta³cenia specjalnego
na obszarze powiatu prowadzi w tym celu dwie jednostki organizacyjne: Specjalny Oœrodek SzkolnoWychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie oraz Zespó³ Szkó³ Specjalnych Nr 3 w Rumi.

Siwiec oraz menad¿er zespo³u Dorota Puchowska.
Obie panie oraz trzy ma³e
przedstawicielki zespo³u na
ostatniej sesji Rady Miejskiej
dziêkowa³y za wsparcie fi-

nansowe w poprzednim wyjeŸdzie.
Przewodnicz¹cy RM Witold Reclaf przyj¹³ podziêkowania i gratulowa³ zespo³owi
sukcesu w Moskwie.

Trzeba pomóc repetującym gimnazjalistom

Receptą klasy uzawodowione?
Zbli¿aj¹cy siê koniec
roku szkolnego sk³ania
do refleksji nad sytuacj¹
uczniów, którzy pozostan¹ w tej samej klasie
kolejny rok. W gimnazjach, m.in. rumskich, nie
s¹ to pojedyncze przypadki. S¹ uczniowie którzy powinni ju¿ dawno
opuœciæ szko³ê, ale nadal
nie otrzymuj¹ promocji
do kolejnej klasy. Trzeba
im pomóc zdobyæ wykszta³cenie oraz zawód.
Uczniowie ci czêsto sprawiaj¹ k³opoty wychowawcze,
s¹ agresywni, lekcewa¿¹ nauczycieli, pal¹ papierosy,
wagaruj¹. Ka¿dego roku
oko³o 1000 absolwentów
gimnazjów w województwie
pomorskim nie kontynuuje
nauki w szko³ach ponadgimnazjalnych.

INFORMACJA
STAROSTWA
POWIATOWEGO
W WEJHEROWIE

Jak im pomóc? Myœlê, ¿e
wa¿nym krokiem w dobrym
kierunku by³oby utworzenie
na terenie Rumi klas uzawodowionych, w których wymiar godzin nauki jest
zmniejszony, a poziom przekazywanej wiedzy jest dostosowany do mo¿liwoœci intelektualnych uczniów. Chodzi te¿ o równoczesne umo¿liwienie zdobycia praktycznej wiedzy w zakresie konkretnego zawodu i nie zamykanie
absolwentom
drogi do dalszego kszta³cenia.
Tego typu klasy powinny
powstaæ przy szko³ach zawodowych, jako alternatywa
dla tradycyjnego Gimnazjum. Szko³y te dysponuj¹
kadr¹ i baz¹ warsztatow¹,
maj¹ wiêc w arunki do prowadzenia tego rodzaju zajêæ.

Jednoczeœnie nauka wœród
starszej m³odzie¿y wp³ywa³aby bardziej tonuj¹co na zachowanie nastolatków. Odwrotnie ni¿ w gimnazjum,
gdzie repetuj¹cy uczniowie
przenosz¹ negatywne wzorce zachowañ na m³odszych
kolegów i kole¿anki.
Ten temat pojawi³ siê kilka lat temu i powraca w dyskusjach. Pomys³em utworzenia klas uzawodowionych
interesuj¹ siê nie tylko nauczyciele i dyrekcje gimnazjów, ale tak¿e rodzice
uczniów. Mam nadziejê, ¿e
tym tematem zainteresuj¹
siê te¿ w³adze miasta.
Problem jest pal¹cy, bo
dotyka coraz wiêkszej grupy
m³odzie¿y.
Dorota Kuchta
nauczyciel
Gimnazjum nr 2

W zespole Szkó³ Specjalnych Nr 3 w Rumi funkcjonuj¹ dwie szko³y publiczne:
Szko³a Podstawowa nr 2
Specjalna oraz Gimnazjum nr 3 Specjalne. Specyfik¹ tych szkó³ jest notowany od lat sta³y spadek liczby
uczniów i wychowanków. Jest
on wynikiem uwarunkowañ
spo³ecznych i lokalnej polityki oœwiatowej, której istot¹
jest rozbudowa modelu
kszta³cenia zintegrowanego
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizowanego w masowych
szko³ach podstawowych i
gimnazjach prowadzonych
przez gminy.
Zmniejszaj¹ca siê drastycznie liczba uczniów Zespo³u Szkó³ Specjalnych Nr 3
w Rumi wzbudzi³a niepokój
o mo¿liwoœæ dalszego funkcjonowania tej placówki w mieœcie Rumi.
W³adze Powiatu Wejherowskiego, zorientowane w
zwiêkszaj¹cej siê skali potrzeb Rumi i powiatu w zakresie kszta³cenia specjalnego podjê³y dzia³ania organizacyjne, których za³o¿eniem
jest przede wszystkim zachowanie i trwanie bie¿¹cej
struktury szkolnej, a tak¿e
systematyczna rozbudowa
sieci szkó³ i placówek kszta³cenia specjalnego.
Swoist¹ nowoœci¹ w tym
dzia³aniu jest inicjatywa powo³ania nowej placówki
kszta³cenia specjalnego,
Oœrodka RewalidacyjnoWychowawczego w siedzibie Zespole Szkó³ Specjalnych

Ekologia w gimnazjum
Œwiat nie jest niewyczerpalnym Ÿród³em surowców naturalnych. Od kilkunastu lat poszukuje siê alternatywnych,
odnawialnych Ÿróde³ energii, k³ad¹c nacisk na zmniejszenie
emisji zanieczyszczeñ do atmosfery. Uczniowie Gimnazjum
nr 2 w Rumi do³¹czyli do grona osób œwiadomie korzystaj¹cych z zasobów natury. Przez ca³y miesi¹c uczestniczyli w
projekcie ,,Oszczêdzaj energiê - daj szansê przyrodzie".
Zwieñczeniem tych dzia³añ by³a sesja popularno-naukowa
,,Mo¿liwoœci wykorzystania alternatywnych Ÿróde³ energii",
podczas której wyk³ad o energii geotermalnej wyg³osi³a dr
hab. in¿. Krystyna Dzierzbicka z Politechniki Gdañskiej.
W ramach Tygodnia Ekologicznego zorganizowano te¿
konkursyw, w których najwy¿sze noty uzyskali: Zuzanna
Kurek z kl. 2a, Kajetan Raulin, Mateusz Licbarski, Mateusz Chybiñski i Damian Muza - wszyscy z kl. I e, Paulina
Polkowska i Ewelina Milewczyk z kl. I a , £ukasz Ratajczak
z II m, Patrycja Kubiñska I b, Wiktor Sobczak II c i Kinga
Ka³owy II h.
DK.

W Zespole Szkó³ Specjalnych przy ul. Sabata w Rumi,
obok dwóch szkó³, bêdzie funkcjonowa³ Oœrodek
Rewalidacyjno-Wychowawczy.

Nr 3 w Rumi. Placówka ta podejmie dzia³alnoœæ z dniem 1
wrzeœnia 2009 roku na podstawie Uchwa³y nr III Rady
Powiatu Wejherowskiego z 6
marca 2009 r., formu³uj¹c
ofertê kszta³cenia specjalnego dla dzieci i m³odzie¿y z g³êbokim upoœledzeniem umys³owym oraz upoœledzonych z
ró¿norakimi sprzê¿eniami.
Umo¿liwi realizacjê rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowi¹zku szkolnego i
obowi¹zku nauki oraz udzia³
w grupowych i indywidualnych zajêciach rewalidacyjno-wychowawczych i terapeutycznych realizowanych
w formach szkolnych i pozaszkolnych, jak te¿ wspomagania rodziców w pe³nieniu
funkcji rewalidacyjno-wychowawczych poprzez organizowanie konsultacji, zajêæ psychoedukacyjnych oraz warsztatów umiejêtnoœci.
Na okres wakacji zaplanowano konieczne remonty w
siedzibie placówki, dostosowuj¹c je do specyficznych potrzeb wychowanków.
Dodatkowym dzia³aniem
organizacyjnym, dotychczasowe szko³y wchodz¹ce w sk³ad
ZSS nr 3 w Rumi wraz z
Oœrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym skupione zosta³y w nowej jednostce - Powiatowym Zespole Placówek
Szkolno-RewalidacyjnoWychowawczych w Rumi.
Na rok szkolny 2009/2010
planowane jest funkcjonowanie w siedzibie PZPSRW przy
ul Sabata 12 dwóch oddzia³ów szko³y podstawowej specjalnej, trzech oddzia³ów gimnazjum specjalnego oraz
dwóch oddzia³ów rewalidacyjno-wychowawczych.W
zwi¹zku z zainteresowaniem
now¹ form¹ publicznej i darmowej terapii i kszta³cenia w
Rumi s¹ plany rozbudowy
placówki o nowoczesny pawilon terapeutyczny.
Kierowanie wychowanków do Oœrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego
w Rumi realizowane bêdzie
za poœrednictwem Starosty
Wejherowskiego, na podstawie dokumentacji formu³owanej przez Powiatowy Zespó³ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie i Rumi.
Informacja w formie
og³oszenia p³atnego
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OŚWIATA

„Szóstka”
najlepsza
w Polsce

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.
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
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Pracowite weekendy w I LO

Angliści sprawdzili
tysiąc czterysta prac
Egzaminy maturalne to
okres wytê¿onej pracy nie
tylko dla maturzystów, ale
równie¿ dla egzaminatorów,
którzy oprócz codziennej
pracy nauczycielskiej, egzaminuj¹ na maturach ustnych i sprawdzaj¹ prace pisemne. W Rumi pracuj¹ nie
tylko miejscowi nauczyciele.
Jak co roku w maju w
oœrodku sprawdzania matur
w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Ksi¹¿¹t Pomorskich
w Rumi spotkali siê egzaminatorzy z jêzyka angielskiego. Zespó³ pod przewodnictwem wicedyrektor Ewy
Grzymkowskiej sprawdzi³
i oceni³ 1210 prac z poziomu
podstawowego i 189 z poziomu rozszerzonego.
- Sprawdzamy w pi¹tki w
godzinach popo³udniowych
oraz w soboty i niedziele od
rana do godziny dziewiêtnastej, a jeœli zachodzi potrzeba, to równie¿ w dni powszednie po lekcjach - powiedzia-

³a przewodnicz¹ca E. Grzymkowska. - Mam wspania³y
zespó³ egzaminatorów,
sprawdzaj¹cy rzetelnie i
szybko. Wszystkie prace
podlegaj¹ weryfikacji. Ewentualne b³êdy wychwytywane
s¹ przez doœwiadczonych i
profesjonalnych weryfikatorów.
Sprawdzanie prac to nie
tylko ocenianie zgodnie z
kryteriami i schematami
punktowania, ale równie¿
sprawdzanie poprawnoœci
zapisów na karcie odpowiedzi np. kodu zdaj¹cego czy
daty urodzenia.
- Tegoroczne zadania egzaminacyjne dostosowane
by³y do poziomu, jaki wybrali zdaj¹cy - kontynuowa³a
wicedyrektor I LO. - Prace
ró¿ni³y siê znacznie poziomem umiejêtnoœci jêzykowych maturzystów. Niestety
zdarza³y siê prace ma³o zrozumia³e lub nie na temat.
baj.

Dru¿yna Szko³y Podstawowej nr 6 w Rumi
zdoby³a pierwsze miejsce
na XXXVII M³odzie¿owym Turnieju Krajoznawczym, który odby³
sie w Bi³goraju.
Jacek Pa³ubicki, Mateusz Perucki i Stanis³aw
Wielemborek pojechali na
turniej ze swoja opiekunk¹,
nauczycielk¹ Aleksandr¹
Brunat. Byli najlepsi w poszczególnych konkurencjach
krajoznawczo-turystycznych
(m.in. konkurs „Samarytanka” oraz konkurs wiedzy)
oraz w ogólnej klasyfikacji.
- Reprezentacja naszej
szko³y uczestniczy w tym
konkursie od kilku lat mówi Irena Krzemiñska,
dyrektor SP nr 6 w Rumi.
Cieszymy sie bardzo z sukcesu naszych uczniów w tym
wielodyscyplinowym konkursie. Tym bardziej, ¿e
musieli przejœæ kilka etapów
rywalizacji, od miejskiego,
przez wojewódzki w Gdyni,
a¿ do ogólnopolskiego. To
wymaga nie tylko du¿ej wiedzy i sprawnoœci, ale te¿
mocnych nerwów, bo emocje
s¹ ogromne.
Gratulujemy ch³opcom i
ich nauczycielce.
baj.

Deszcz medali
M³odzi zawodnicy rumskiego Klubu Karate "SAKURA" odnieœli sukces na
II Otwartych Mistrzostwa w
Karate Shotokan o puchar
Burmistrza Gminy ¯ukowo.
W zawodach wziê³o udzia³
ponad 230 zawodników z 14
klubów z Pomorza. Rumianie w klasyfikacji medalowej zajêli 5 pozycjê, zdobywaj¹c 3 z³ote, 2 srebrne i 4
br¹zowe medale.
Kacper Formela zaj¹³
pierwsze miejsce w kumite
ch³opców 12-13 lat i trzecie
miejsce w kata. W konkurencji kata ch³opców 14-17 lat
pierwsze miejsce zaj¹³ Maciej Patelak, a drugie Karol Zabrocki. Weronika
Wasielke zdoby³a srebrny
medal w kumite dziewcz¹t
10-11 lat. Br¹zowe medale w
kata 12-13 lat zdoby³a Monika Ma³owiecka.
Na wyró¿nienie zas³uguj¹ te¿ inni zawodnicy. Gratulujemy im i trenerom klubu „SAKURA” w Rumi.
Wiêcej informacji na stronie : www.karate-rumia.pl

MIASTO
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Kamiennna niczym polna droga

Błoto spłynęło z lasu

OPINIE I SYGNAŁY CZYTELNIKÓW
Zwyciê¿y³ rozs¹dek
Jestem zadowolony, ¿e
rumianie nie poprali idei zorganizowania referendum w
sprawie odwo³ania Rady
Miejskiej. Jeœli ju¿, raczej
trzeba by odwo³aæ burmistrza. Najlepiej bêdzie, jak
poczekamy pó³tora roku do
wyborów i wtedy zdecydujemy, kto bêdzie rz¹dzi³ miastem. Bardzo dobrze, ¿e zwyciê¿y³ zdrowy rozs¹dek
Ryszard Roman

Marnotrawstwo

Têdy z lasu na jezdniê p³ynê³a woda i mu³.

Ulica Kamienna na Szmelcie kilka lat temu uzyska³a now¹ g³adk¹ nawierzchniê. W maju, w ci¹gu
jednej burzowej nocy zamieni³a siê w b³otnist¹ poln¹
drogê, któr¹ rano z trudem pokonywa³y samochody.
W ci¹gu nastêpnego s³onecznego dnia b³oto stopniowo zmieni³o siê w piach, zalegaj¹cy na ca³ej jezdni, a
ulica wygl¹da³a jak zwyk³a
polna droga.
Do redakcji zg³osi³ siê jeden z wieloletnich mieszkañców Szmelty twierdz¹c, ¿e
sta³o siê tak z powodu zaniedbañ ze strony pracowników
Nadleœnictwa Gdañsk - gospodarza terenów leœnych.
Nasz Czytelnik przypomnia³, ¿e dawny, nie¿yj¹cy
leœniczy ze Starej Pi³y dba³
o odpowiednie urz¹dzenia w
lesie, odprowadzaj¹ce wodê
do rowów. Teraz podobno
nikt nie troszczy siê o drewniane stopnie u³o¿one w poprzek leœnej drogi ze specjalnymi rowkami, odprowadzaj¹cymi wodê.
Prawdopodobnie o tego
rodzaju zabezpieczeniach
mówi³ podczas majowej sesji
Rady Miejskiej zastêpca burmistrza Ryszard Grychto³,

odpowiadaj¹c na pytanie
Jaros³awa Muszyñskiego,
wiceprzewodnicz¹cego Rady
Miejskiej. J. Muszyñski
przypomnia³, ¿e po gwa³townej burzy i opadach dosz³o do
zalania ul. Kamiennej b³otem i pyta³, co zrobiono w tej
sprawie. Burmistrz Grychto³
wyjaœni³, ¿e w uzgodnieniu
z Nadleœnictwem zabezpieczono teren leœny tak, aby
zapobiec w przysz³oœci podobnej sytuacji.
Ta odpowiedŸ nie zadowoli³a radnego Muszyñskiego, który twierdzi ze przynajmniej w niektórych miejscach takich zabezpieczeñ
nie ma.
Dodajmy, ze do redakcji
dotar³y sygna³y od mieszkañców ul. Kamiennej i tej
czêœci Szmelty, dotycz¹ce
utrzymania porz¹dku. Firma, która dba o czystoœæ ulic
w tym rejonie, zdaniem
mieszkañców nie wywi¹zuje
siê nale¿ycie z obowi¹zków.
Ak.
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Z.U.P „OSTATNIA POS£UGA”
£UCJA I MIROS£AW S£OWIKOWSCY
PE£NY ZAKRES US£UG POGRZEBOWYCH
W KRAJU I ZA GRANIC¥
BEZP£ATNE KREDYTOWANIE US£UG

Rumia, ul. Wybickiego 20 w godz. 11.00-15.00
Rumi, ul. Chrobrego 27 w godz. 8.00-16.00
Tel. ca³odobowy: 058 77-12-800 i 0501-163-354

Byliœmy bardzo zadowoleni z remontu odcinka ul.
Œwiêtojañskiej, który odby³
siê sprawnie i doœæ szybko,
bez nerwów. Po prostu Europa przez du¿e E. Niestety, cieszyliœmy siê do pierwszego
deszczu, bo znowu zacz¹³ siê
ten sam problem. Fontanny
wody zalewaj¹ przechodniów,
uczniów pobliskiego Gimnazjum oraz w³aœcicieli posesji,
znajduj¹cych siê w sowich
ogródkach. Woda spod kó³
samochodów przelatuje nad
ogrodzeniem, co jest uci¹¿liwe zw³aszcza na wysokoœci

LIST DO
REDAKCJI
Bardzo proszê o opublikowanie mojego listu, poniewa¿ jestem oburzona potraktowaniem mnie w urzêdzie
przez burmistrz Rumi. Jestem wieloletni¹ mieszkank¹ tego miasta, osob¹
znan¹ i udzielaj¹ca siê spo³ecznie. 13 maja tego roku
uda³am siê do Urzêdu Miasta z zamiarem interweniowania u burmistrza w sprawie problemów w budynku,
w którym mieszkam. Mimo,
¿e by³ to dzieñ przyjêæ interesantów, w sekretariacie
najpierw spotka³am siê z
odmow¹ przyjêcia mnie. Poniewa¿ nalega³am, sekretarka wpuœci³a mnie do gabinetu burmistrz El¿biety Rogali-Koñczak, która od razu
zastrzeg³a, ¿e boli j¹ g³owa i
Ÿle siê czuje.
Niestety, w trakcie rozmowy burmistrz obrazi³a
mnie (…). Zdenerwowa³am
siê bardzo i g³oœno protestowa³am przeciw takiemu
traktowaniu. Burmistrz zagrozi³a, ¿e wezwie Stra¿
Miejsk¹, wiêc opuœci³am jej
niegoœcinny gabinet.
Czy burmistrz ma prawo
straszyæ porz¹dnego obywatela Stra¿¹ Miejsk¹? Moim
zdaniem to niedopuszczalne.
El¿bieta Flisikowska
(list zosta³ skrócony
- dop. redakcji)

posesji nr 24. Czar prys³.
Okaza³o siê, ¿e remont nawierzchni to przyk³ad brakoróbstwa. Zmarnowano pieni¹dze - nasze pieni¹dze.
Czy nasza ulica zostanie ponownie naprawiona? Jeœli
tak, to mamy nadziejê, ¿e nie
przez tych samych brakorobów Chcia³abym wreszcie siê
tego doczekaæ.
Janina Musiuk-Mordarska

Nie przyjechali
Chcia³am podzieliæ siê z
czytelnikami „Gazety Rumskiej” moimi przykrymi doœwiadczeniami. 23 maja br.
o pó³nocy zadzwoni³am na
pogotowie, prosz¹c o przyjazd do mê¿a, który mia³ prawie 40 stopni gor¹czki i
drgawki, tak mu by³o zimno.
(…) Pani, która odebra³a telefon stwierdzi³a, ¿e mam iœæ
do apteki i kupiæ tabletki na
zbicie gor¹czki. T³umaczy³am, ¿e mam troje dzieci, ¿e
nie staæ mnie na taksówkê,
ale to nic nie da³o. Kilka dni
póŸniej moja teœciowa dzwoni³a na pogotowie, bo jest
bardzo chora, ale te¿ odmówiono jej przyjazdu karetki.
Na drugi dzieñ lekarz i
stwierdzi³ zapalenie p³uc, a
to starsza kobieta.
Mieszkanka Rumi

Ba³agan
W Spó³dzielni Mieszkaniowej "Janowo" panuje ba³agan. 10 maja br. spisano
podzielniki ciep³a, a ju¿ 2
czerwca otrzyma³em list poleconym z SM w sprawie pilnego ustalenia terminu odczytu podzielników co. i
wody. Nieco wczeœniej na
klatce schodowej pojawi³o siê
og³oszenie, ¿e odczyty liczników wody odbêd¹ siê 2
czerwca w godz. 18.45-20.15.
Poniewa¿ w administracji
zg³osi³em awariê instalacji,
4 czerwca przyszed³ do mnie
fachowiec, ¿eby wymieniæ
zawór z ³azience. Dodatkowo spisywa³ liczniki i podzielniki ciep³a, bo takie
mia³ polecenie.
Na marginesie - wysy³anie listów poleconych w takiej sytuacji to przesada.
Zw³aszcza ¿e nie wys³ano listami poleconymi zawiadomieñ o Walnym Zgromadzeniu cz³onków SM, t³umacz¹c
to oszczêdnoœciami ( jak wyjaœniano w "Naszych Sprawach"). To dziwne, bo przecie¿ spó³dzielnia korzysta ze
zrycza³towanych op³at pocztowych. Podejrzewam, ¿e nie
ponosi takich kosztów, jak
zwyk³y klient poczty.
Aleksander Modrzejewski

Atlasy nadal do wygrania!

Konkurs fotograficzny
Nasz majowy konkurs "Atlasy na trasy" okaza³ siê zbyt
trudny i niestety, nikt nie odpowiedzia³ prawid³owo na
wszystkie pytania. Przypomnijmy, ¿e chodzi³o o znajomoœæ
atrakcji turystycznych Rumi, Wejherowa i powiatu wejherowskiego, a prawid³owe odpowiedzi to: 1- ruiny koœcio³a przy
ul. Koœcielnej, 2 - Dworek pod Lipami, 3 - Kalwaria Wejherowska, 4 - Koœció³ œw. Anny (klasztor franciszkanów), 5 Nadole, 6 - Gniewino, 7 - kaktusy, 8 - Szmelta, 9 - Stara
Rumia, Bia³a Rzeka, Zagórze, Janowo, 10 - 55.
Jest jeszcze szansa na zdobycie dwóch wspania³ych "Encyklopedii drogowych" - Polski i Europy, a tak¿e folderów i
map powiatu wejherowskiego. Wystarczy przes³aæ w ci¹gu
ok. dwóch tygodni na adres redakcji jedno, dwa lub kilka ciekawych zdjêæ z wiosennych wyjazdów w plener lub
z wakacyjnych podró¿y - tych bliskich i tych dalekich.
Najlepsze zdjêcia przyrody, ciekawych miejsc, obiektów i
krajobrazów nagrodzimy, zamieœcimy w gazecie oraz na naszej stronie internetowej.

Fotografie prosimy przesy³aæ do 15 lipca br.
na adres: redakcja@gazetarumska.pl
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G. Miecugow wśród zawodników

Malarstwo marynistyczne to nie tylko żaglowce na morzu

Zagrali w scrabble

Rozmowa przez ocean
Piêkne obrazy marynistyczne Marka Sarby, ciesz¹ siê powodzeniem za
oceanem. Do Stanów Zjednoczonych, a œciœlej do stanu Cennecticut, pan
Marek wyjecha³ z Rumi, gdzie mieszka³ wraz z rodzin¹. Zapytaliœmy artystê o to, jak mu siê ¿yje i pracuje na wybrze¿u Oceanu Atlantyckiego, w
po³owie drogi miêdzy Nowym Jorkiem a Bostonem.

Oko³o 90 zawodników
z ca³ej Polski wziê³o
udzia³ w VII Mistrzostwach Wybrze¿a - Turnieju z cyklu Grand Prix
w Scrabble, które odby³y
siê w maju w Dworku pod
Lipami w Rumi.
Byli wœród nich cz³onkowie rumskiego klubu mi³oœników gry w scrabble, by³
równie¿ znany z TVN dziennikarz, Grzegorz Miecugow. - Gram w scrabble towarzysko od kilku lat, ale po

raz pierwszy biorê udzia³ w
tej klasy ogólnopolskim turnieju - powiedzia³ gazecie gospodarz programu "Szk³o
kontaktowe". - Wczeœniej
dwukrotnie zdoby³em tytu³
wicemistrza dziennikarzy w
scrabble.
- Na zawodach w Rumi
jest bardzo sympatycznie doda³ G. Miecugow, który na
naszym zdjêciu kibicuje Irenie So³dan, g³ównej organizatorce i najlepszej zawodniczce wœród kobiet.

Janowska Noc Kulturalna

Koncert pieœni gospel w koœciele œw. Jana z Kêt,
spektakl „Zemsta” na plenerowej scenie oraz niesamowity pokaz akrobacji z ogniem - to g³ówne atrakcje
pe³nej atrakcji Janowskiej Nocy Kulturalnej, która
odby³a siê pod koniec maja.
Fot. Wojciech Hintzke

- Jest pan utalentowanym malarzem amatorem z d³ugoletnim doœwiadczeniem. Czy malowanie to pana pasja
czy raczej zawód?
- Jedno i drugie. Praca
artystyczna to ca³e moje
¿ycie, chocia¿ w stu procentach jestem samoukiem.
Wykszta³cenie zdobywa³em
w wielkich muzeach i galeriach na œwiecie, gdzie spêdza³em du¿o czasu. "Studiowa³em" prace innych artystów, prezentowane na
wystawach, a potem sam
malowa³em, rysowa³em,
szkicowa³em. Zajmujê siê
g³ównie malarstwem olejnym, akwareli u¿ywam
jako relaksuj¹c¹ rozrywkê,
która sama w sobie jest
wspania³ym medium do
pracy malarskiej. Co jakiœ
czas wystawia³em swoje
prace, zdoby³em kilka nagród w konkursach ludzi
morza w latach siedemdziesi¹tych. Dzia³alnoœæ artystyczn¹ kontynuowa³em w
Stanach Zjednoczonych,
prowadz¹c j¹ równolegle z
prac¹ w zawodzie in¿yniera. Od ok. piêciu lat malarstwo jest moim jedynym zawodem. ¯eby siê jednak nie
izolowaæ i nie zamykaæ w
pracowni, niedawno otworzyliœmy z ¿on¹ galeriê i kawiarniê. Lubiê du¿o pracowaæ, byæ aktywnym. Ciep³e
paputki i piwo przed telewizorem nie s¹ moj¹ specjalnoœci¹.
- Specjalizuje siê pan
w obrazach marynistycznych. Czy morze
jest panu szczególnie
bliskie?

Marek Sarba przy swoim ostatnim obrazie, przedstawiaj¹cym gdañskie D³ugie Pobrze¿e nad Mot³aw¹.

- ¯y³em z morza, znam
je, podziwiam i kocham do
dzisiaj. T¹ tematyk¹ zainteresowa³em siê jeszcze w
Polsce, kiedy nie by³o zbyt
wielu obrazów marynistycznych. Znane by³y prace Suchanka i Mokwy, a
tak¿e ilustracje Adama
Werke w miesiêczniku "Morze", zreszt¹ powstaj¹ce w
Warszawie. By³o te¿ kilku
malarzy z sekcji Marynarki Wojennej, wœród nich
najlepszy chyba marynista,
niedawno zmar³y Henryk
Baranowski.
- Malowanie morza
wydaje siê monotonne.
Czy nigdy nie mia³ pan
doœæ tematów marynistycznych?
- Prawdziwe malarstwo
marynistyczne wykorzystuje ca³¹ gamê tematów. To
nie tylko statki - zw³aszcza
¿aglowce - na wzburzonym
morzu . Jeden z moich obrazów wymagaj¹cych najwiêcej pracy nosi tytu³ "Orkiestra wci¹¿ gra³a" i dotyczy tragedii "Titanica".

Pasażerowie „Titanica” na obrazie
Praca "Orkiestra wci¹¿ gra³a" przedstawia pasa¿erów i
czêœæ za³ogi "Titanica" - 57 osób z ró¿nych œrodowisk, schodz¹cych po g³ównych schodach statku. Jego wnêtrze zmienia siê od stanu gdy by³ nowy do stanu, w jakim le¿y do dziœ
na dnie Atlantyku.
Przygotowuj¹c siê d³ugo i zbieraj¹c informacje w archiwach, Marek Sarba namalowa³ portrety autentycznych ludzi, którzy zatonêli. Do limitowanej edycji reprodukcji obrazu do³¹czono broszurê z opisem-histori¹ ka¿dej osoby na
obrazie.Namalowanie go zajê³o artyœcie siedem miesiêcy.
Ten obraz oraz widoczn¹ na górnym zdjêciu pracê
„Gdañsk” mo¿na obejrzeæ na naszej stronie internetowej - www.gazetarumska.pl (link ZDJÊCIA)
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Mimo, ¿e odbiega od typowego postrzegania tego
typu malarstwa, a na obrazie w³aœciwie nie ma morza,
jest to w stu procentach
praca marynistyczna. Ka¿dy mój obraz poprzedza
¿mudne i ciekawe przygotowanie dokumentacji. To
nie mo¿e siê znudziæ.
- Kiedy i dlaczego wyjecha³ pan z Polski?
- W roku 1981 opuœci³em
kraj wraz z rodzin¹. Nie wyjechaliœmy w pogoni za pieni¹dzem, poniewa¿ nie mog³em narzekaæ na biedê. Powodem naszej decyzji by³a
sytuacja w kraju, ogarniaj¹ca Polaków beznadzieja,
zdobywanie wszystkiego z
trudem, ³apówkarstwo, niepewnoœæ jutra. W Stanach
Zjednoczonych by³em cz³onkiem American Society Marine Artists, ale brakowa³o
mi czasu na towarzyskie
wystawy, spotkania i zebrania. Satysfakcjê daje mi ca³kowita niezale¿noœæ i samodzielnoœæ.
- Dobrze wspomina
pan Rumiê?
- Urodzi³em siê i wychowa³em w Warszawie, mieszka³em te¿ w Gdyni, ale w
latach siedemdziesi¹tych
zamieszka³em z rodzin¹ w
Rumi, w nowym domu przy
ul. Skoœnej. Kiedyœ nawet
powiesi³em na krótko moje
prace w rumskim domu
kultury. By³em czêœci¹ tego
uroczego miasta. Pozosta³
sentyment i mi³e wspomnienia
- Dziekujê bardzo.
Rozmawia³a
Anna Kuczmarska
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WSPOMNIENIA

Zagórze - wieś przy głównym szlaku - część II

Nie ma już kaplicy
ani wieży ciśnień
O Zagórzu swojego dzieciñstwa i m³odoœci opowiada Pawe³ Bach, który mieszka w
tej piêknej rumskiej dzielnicy od urodzenia.
W poprzednim wydaniu
gazety mo¿na by³o przeczytaæ o dawnych pensjonatach,
zabawach ogrodowych i zajeŸdzie w letniskowej wsi, a
tak¿e o funkcjonuj¹cej w niej
fabryce krzese³ i innych wyrobów drewnianych.
Fabryka, w której pracowa³ ojciec pana Paw³a i s¹siaduj¹cy z ni¹ dom, w którym mieszkali, znajdowa³y
siê w centrum wsi, u zbiegu
obecnych ulic Sobieskiego i
Sabata. Nieopodal znajdowa³a siê szko³a (dziœ zespó³
szkó³ specjalnych), kierowana przez Wojciecha Sabata.

Modlitwy w kaplicy
Charakterystycznym
obiektem, wrêcz symbolem
Zagórza by³a wie¿a ciœnieñ,
stoj¹ca w rejonie obecnej ul.
Górniczej i W³ókienniczej.
Dawna wieœ Zagórze posiada³a wodoci¹g, a wie¿a by³a
po prostu zbiornikiem wody,
który z czasem okaza³ siê
niepotrzebny.
Inn¹ wa¿n¹ budowl¹
by³a Kaplica Przebendowskich z XVIII wieku, stoj¹ca
w miejscu obecnej stacji paliw NESTE przy ul. Sobieskiego i Sawickiej. Stoi tam
do dzisiaj krzy¿, nieco przesuniêty z pierwotnego miejsca obok kaplicy.
- Mieszkañcy Zagórza
chodzili tam na mszê œwiêt¹,
chocia¿ koœció³ parafialny, w
którym odbywa³y siê takie
sakramenty jak chrzciny czy
œluby znajdowa³ siê w Starej Rumi - mówi Pawe³ Bach.
- Kaplica mia³a te¿ szczególne znaczenie dla pielgrzymów, pod¹¿aj¹cych z Oliwy
na Kalwariê Wejherowsk¹.
Zawsze zatrzymywali siê w
kapliczce i uczestniczyli w
eucharystii. Byli serdecznie
witani przez mieszkañców
Zagórza, którzy wychodzili
pielgrzymom na przeciw z
orkiestr¹.

Lasek, po prawej stronie drogi. To miejsce zawdziêcza³o
swoj¹ nazwê zatrzymuj¹cym
siê tam taborom cygañskim,
ale dla pielgrzymów te¿ by³o
wa¿ne. W pobli¿u granicy
Gdyni i Rumi, gdzie znajduje siê przydro¿ny krzy¿, by³
du¿y wy¿³obiony kamieñ. W
wy¿³obieniu zbiera³a siê
woda.
- Zgodnie z tradycj¹, id¹cy w pielgrzymce mê¿czyŸni golili siê rano przy tym
g³azie - opowiada pan
Pawe³. - Z czasem, wiêkszoœæ z nich ogoli³a siê przed
wyruszeniem na trasê, a
przy kamieniu symbolicznie robi³ to jeden lub dwóch
pielgrzymów. Kiedy do
Rumi trafili ksiê¿a salezjanie, zbudowali - z pomoc¹
mieszkañców - kaplicê przy
ul. Œwiêtojañskiej, gdzie
czêsto bywa³em. Œpiewa³em
tam w ch³opiêcym chórze.

Pieszo do Wejherowa
Ma³y Pawe³ chodzi³ po
chleb do piekarni pañstwa
Ko¿eczkowskich w du¿ym
domu z altankami, w pobli¿u obecnego salonu Toyoty.
Miêso kupowa³o siê u Ptachów przy skrzy¿owaniu
ulic Sobieskiego i Sabata.
Nieopodal znajdowa³ siê tzw.
sklep kolonialny (spo¿ywczy)
Lademanów. Dalej by³
warsztat ko³odziejski pana
Bieszka (dziœ stolarnia jego
ziêcia, W. Grubby) i m³yn
Rzepy, zwanego Myksa (w
miejscu obecnego koœcio³a
przy Podgórnej). W piêknej,
choæ dzisiaj zniszczonej ka-

mienicy przy ul. Sobieskiego 26 mieszka³ przed wojn¹
dowódca lotniska, kapitan
Stablewski. W pobli¿u by³a
masarnia Ernsta Szmeja i
dom Ordziniaka, co naprawia³ rowery. Przy Sobieskiego mieszka³ te¿ so³tys Klebba. Jego dom stoi do dziœ blisko ostatniego przystanku
linii 173 w stronê Gdyni.
Mimo, ¿e w latach trzydziestych przebiega³a przez
Zagórze linia kolejowa, wiêkszoœæ mieszkañców nie by³o
staæ na bilety.
- Od czasu do czasu wêdrowaliœmy pieszo do Wejherowa na targ, gdzie mama
sprzedawa³a jajka i robi³a
zakupy - wspomina nasz rozmówca. - Ojciec mia³ rower,
którym po zlikwidowaniu
fabryki w Zagórzu jeŸdzi³ do
pracy w podobnym zak³adzie
w odleg³ym Goœcicinie, nawet zim¹.

Czekolada za jajka
Zagórsk¹ filiê fabryki w
Goœcicinie w latach czterdziestych zlikwidowali
Niemcy. Zburzyli dom pracowników, a du¿y staw w
s¹siedztwie zasypali. Po wojnie w tym miejscu powsta³a
garbarnia, a dziœ dobiega
tam koñca budowa centrum
handlowego. Rodzina Bachów trafi³a w czasie wojny
do s³u¿bowego budynku
mieszkalno-biurowego ko³o
fabryki "Metal" przy ul. Sobieskiego (póŸniejsza Fabryka Urz¹dzeñ Okrêtowych).
W tej fabryce m³ody Pawe³
pracowa³ wiele lat, z przerw¹
na s³u¿bê wojskow¹.
W czasie II wojny œwiatowej w pobli¿u tej szko³y
znajdowa³ siê obóz jeniecki.

Kaplica Przebedowskich. Na odwrocie tego oryginalnego zdjêcia widnieje adnotacja z 1930 roku napisana
przez ks. Lehmanna, mieszkaj¹cego przy ul. Wodnej.

W otoczonym drutem kolczastym baraku mieszkali Anglicy. Pracowali g³ownie przy
budowie osiedla, istniej¹cego do dzisiaj przy ul. Szkolnej i Sawickiej. Korzystali z
pewnej swobody i czasem
wychodzili poza obóz. Rumianie wymieniali z nimi
¿ywnoœæ, zdobywaj¹c tak
cenne produkty jak kawa i
czekolada. W zamian oferowali jajka lub mas³o.
- Nawi¹zywa³y siê przy
tym znajomoœci. Sam pamiêtam pewnego Johna, z którym wymienia³em produkty
- wspomina Pawe³ Bach.

Góra zniknê³a
Obok wspomnianej budowy istnia³a ¿wirownia, eksploatowana równie¿ po wojnie. Przed wojn¹ w rejonie
obecnej ul. ¯wirowej znajdowa³a siê tzw. Wibowa Góra
(od nazwiska w³aœciciela ziemi, Wiby), poroœniêta lasem,
zwanym Myksówka. Ta góra

Golenie przy kamieniu
Zanim pielgrzymki dotar³y do Kaplicy Przebendowskich, musia³y min¹æ
Krêpiec z gospodarstwem i
oczkiem wodnym (pod lasem, w rejonie dzisiejszej
restauracji "Zochlina"), a
jeszcze wczeœniej Cygañski

Widok na Zagórze w 1916 roku. W dole zabudowania przy drodze na Szmelte. Na
horyzoncie Góra Markowcowa, wówczas nazywana Pytkow¹.

po wojnie zniknê³a z krajobrazu Zagórza, w³aœnie z
powodu wydobywania ¿wiru.
W czasie wojny na Zagórzu funkcjonowa³a kolejka
w¹skotorowa, któr¹ transportowano materia³y budowlane z dworca w Zagórzu (w pobli¿u obecnego
dworca PKP) do powstaj¹cego osiedla.

Chór jak rodzina
Przysz³¹ ¿onê Aleksandrê Paszkiewicz, równie¿
mieszkaj¹c¹ w Zagórzu,
Pawe³ Bach pozna³ w chórze
Auxilium, w którym oboje
œpiewali. Chór by³ ich drug¹
rodzin¹. Zamieszkali w Zagórzu, w domu pod lasem,
gdzie pan Pawe³ mieszka do
dziœ. - Kiedy go budowaliœmy
doko³a by³y pola i gdzie niegdzie pojedyncze budynki. Z
czasem domów przybywa³o,
a s¹siedzi pomagali sobie
nawzajem i spotykali siê wieczorami. Rozmawialiœmy i
œpiewaliœmy, nierzadko przy
akompaniamencie harmo¿ki
lub akordeonu - wspomina
Pawe³ Bach. - Zanim przeszed³em na emeryturê, pracowa³em niemal 40 lat w
Przedsiêbiorstwie Budownictwa Urz¹dzeñ Ch³odniczych w Gdyni. W wolnym
czasie udziela³em siê w chórze i tak zosta³o do dzisiaj.
Od kilku lat Pawe³ Bach
jest cz³onkiem Chóru "Rumianie", o którym szerzej
napiszemy w kolejnym numerze "Gazety Rumskiej".
Anna Kuczmarska

Zdjêcia pochodz¹ z
kolekcji Paw³a Bacha
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GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

VI Miêdzynarodowy
Turniej Gimnastyki Artystycznej w Uk³adach
Zbiorowych i Indywidualnych "Baltic Rhythmic
Gymnastic Cup" odby³ siê

w hali MOSiR w Rumi na
pocz¹tku czerwca i jak zwykle dostarczy³ widzom wspania³ych wra¿eñ. Urozmaicone uk³ady indywidualne i
zbiorowe z ró¿nymi przybo-

REKLAMA

SZKÓŁKA
DRZEW I KRZEWÓW
OZDOBNYCH I OWOCOWYCH

Marlena Zabłocka

rami, dynamiczna muzyka,
a przede wszystkim piêkne i
utalentowane dziewczyny z
kilkunastu krajów - wszystko zas³ugiwa³o na uznanie.
Najwiêcej medali i nagród zebra³y Rosjanki z
Aleksandr¹ Jermakow¹
oraz Polki z Joann¹ Mitrosz na czele, ale gor¹ce
oklaski i owacje otrzyma³y
wszystkie gimnastyczki.
Fot.: W. Hintzke
i A. Kuczmarska

Kwiaciarnie Janusza Zabłockiego

0 600-475-149
zaprasza
od poniedziałku do piątku
w godz. 9-18
oraz w soboty w godz. 9-15

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

Rumia, ul. Dąbrowskiego 6
tel.: 058 671 02 24

RUMIA JANOWO
STOCZNIOWCÓW 4
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Kwiaciarnia internetowa www.kwiatyonline.com
Dostawa na cały świat w ciągu 24 godzin.

