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MIASTO OD 55 LAT

JUBILEUSZ
RUMI
W tym tygodniu, dok³adnie 7 paŸdziernika
Rumia obchodzi rocznicê
nadania jej praw miejskich,.
Z tej okazji w hali MOSiR
przy ul. Mickiewicza o godz.
17.00 odbêdzie siê uroczystoœæ. Bêd¹ ¿yczenia, przemówienia i urodzinowy tort
dla mieszkaców.
W ramach jubileuszowych imprez, 11 paŸdziernika odbêdzie siê uroczysta msza œw. i wspania³y
koncert orkiestry pod dyrekcj¹ samego mistrza Jerzego Maksymiuka.
Choæ prawa miejskie
Rumia uzyska³a dopiero w
1954 roku, jako gmina Rumia-Zagórze, powsta³a z
kilku ws, funkcjonowa³a od
1934 r. Du¿o wczeœniejsze,
bo pochodz¹ce sprzed prawie 800 lat s¹ pierwsze zapisy o Rumi, wówczas cysterskiej wsi. W³aœnie to, a
nie data nadania praw
miejskich, œwiadczy o d³ugoletniej historii Rumi i
stawia j¹ w jednym rzêdzie
z najstarszymi miejscowoœciami Pomorza, takich jak
Gdañsk, Puck i ¯ukowo.
To z pewnoœci¹ jest dla
nas powód do dumy!
str. 14

I Liceum Ogólnokształcące ma 60 lat

URODZINY SZKOŁY

W TYM NUMERZE

KOŁO JUŻ SIĘ
KRĘCI...

Po wieloletnich staraniach członków Bractwa
Mestwina, w parku na
Zagórzance zamontowano i uruchomiono
wielkie koło młyński jeden z symboli dawnej
Rumi i herbu miasta.

str. 3

DEBATA O
TOŻSAMOŚCI

Przedstawiciele ró¿nych œrodowisk i zawodów,
ludzie w ró¿nym wieku,
mieszkaj¹cy w s¹siedztwie
lub bardzo daleko - spotkali
siê 3 paŸdziernika w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Rumi. £¹czy³o ich jedno
- wspomnienia z nauki lub
pracy w szkole, która w³aœnie obchodzi³a 60-lecie

dzia³alnoœci. Absolwenci i
uczniowie, byli oraz obecni
pracownicy szko³y, a tak¿e
rodzice i zaproszeni goœcie
wspólnie œwiêtowali wspania³y jubileusz.
Najpierw w koœciele
NMP Wspomo¿enia Wiernych odby³a siê uroczysta
msza œw. w intencji zmar³ych nauczycieli oraz w po-

dziêkowaniu za szeœædziesi¹t lat nauki i pracy. W
po³udnie w wype³nionej
sali sportowej szko³y rozpoczê³a siê akademia.
To by³ wyj¹tkowy dzieñ
dla wszystkich by³ych i
obecnych mieszkañców
Rumi, zwi¹zanych z t¹ placówk¹.
str. 8-9

Ciekawą dyskusję na temat historii, przyszłości i
tożsamości Rumi zorganizowała we wrześniu
Rada Miejska. Rozmawiano o wizerunku i
funkcji miasta oraz jego
kaszubskich korzeniach.
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SAMORZĄD

* Podatki od nieruchomości pozostają bez zmian * Szansa
na dofinansowanie hali przy SP 10 * Studium miasta i plan
Szmelty do poprawki * Nie ma zgody na mniejsze dochody

KULTURA I SPORT NIE ZDOMINOWAŁY SESJI
G³ównym tematem
wrzeœniowej sesji Rady
Miejskiej Rumi by³a kultura, sport i rekreacjaoraz wspó³praca w³adz
miasta z organizacjami
pozarz¹dowymi. Radni
wys³uchali m.in. informacji o dzia³alnoœci Miejskiej Biblioteki, Miejskiego Domu Kultury, Miejskiego Oœrodka Sportu i
Rekreacji, ale najwiêcej
emocji wzbudzi³y inne
tematy, które wywo³a³y
gor¹ce dyskusje.

Podwy¿ki odrzucone
Wiêkszoœci¹ g³osów radni odrzucili projekt burmistrza miasta o podwy¿szeniu
podatków od nieruchomoœci.
Komisja Finansowo-Bud¿etowa RM negatywnie oceni³a proponowane zmiany stawek podatku, a jej przewodnicz¹cy Piotr Zaradny wyjaœnia³, ¿e w trudnym
zw³aszcza dla ma³ych przedsiêbiorstw czasie kryzysu
miasto nie powinno podwy¿szaæ podatku. Wp³ywy z tego
Ÿród³a do miejskiej kasy
maj¹ wynieœæ ok. 280 tys. z³,
pod warunkiem œci¹gniêcia
wszystkich nale¿noœci. - To
gra niewarta œwieczki stwierdzi³ Piotr Zaradny z
Klubu Radnych PiS.
Nie zgodzi³ siê z nim
radny Zbigniew Rachwald z Gospodarnoœci,
który przy wsparciu klubowego kolegi Aleksandra
Kubiny, przekonywa³ o koniecznoœci niewielkiego
podniesienia podatków. Jeœli ktoœ ma k³opoty z uiszczeniem nale¿nej kwoty,
mo¿e wyst¹piæ do burmistrza o umorzenie - przekonywa³ radny Rachwald.
- Lepiej nie podwy¿szaæ

podatków, ni¿ podwy¿szyæ i
potem niektórym umarzaæ
- oponowa³ radny Zaradny.
- Dlaczego niektórzy maj¹
p³aciæ, a inni nie? Trudno
potem stwierdziæ sprawiedliwie, komu nale¿y siê
umorzenie.

Decyzja od³o¿ona
Dyskusja toczy³a siê te¿
wokó³ projektu uchwa³y w
sprawie przyst¹pienia do
budowy - wspólnie z Red¹ i
powiatem wejherowskim drogi ³¹cz¹cej Rumiê i Redê,
biegn¹cej w Rumi ul. Towarow¹ i Cegielnian¹. Wprawdzie Rada Miejska wczeœniej
wyrazi³a zgodê na udzia³ w
tej kosztownej inwestycji,
jednak teraz pojawi³y siê
zastrze¿enia.
Wobec zwiêkszenia wydatków po stronie Rumi z
kilkunastu do ponad 24 milionów z³otych (roz³o¿onych
na 4 lata) i niepewnoœci co
do uzyskania œrodków zewnêtrznych na ten cel (bêdzie siê o nie ubiegaæ powiat jako g³ówny inwestor
przedsiêwziêcia), radni odrzucili projekt uchwa³y w
tej sprawie.
- Nie mówimy „nie” dla
tej inwestycji, bo ta droga
jest dla mieszkañców Rumi
bardzo wa¿na, ale nie mo¿emy jej budowaæ kosztem
jeszcze bardziej potrzebnych
i oczekiwanych dróg gminnych - wyjaœnia³ Witold
Reclaf, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej. - Przed podjêciem ostatecznej decyzji potrzebne s¹ rozmowy z partnerami o finansowaniu tej
inwestycji.

Sporne punkty
Rada Miejska nie
uchwali³a studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
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strzennego miasta. Mimo
dyskusji na wczeœniejszych
sesjach i na posiedzeniu
Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego RM, burmistrz nie
uwzglêdni³a poprawek,
których domagaj¹ siê radni z klubów PiS oraz Klubu
Radnych Niezale¿nych.
Jednym z piêciu spornych punktów (i chyba najwa¿niejszym) jest zapis o lokalizacji nowego ratusza. W
projekcie studium wci¹¿
widnieje zapis o trzech wariantach lokalizacji tego
obiektu, podczas gdy radni
domagaj¹ siê sprecyzowania
tego punktu. Dawno ju¿ bowiem podjêli decyzjê o budowie ratusza i nowoczesnego centrum miasta u zbiegu
ulic Starowiejskiej i D¹browskiego.
Podobnie wygl¹da sprawa uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego Szmelty. W
projekcie planu jest kilka
punktów, które od dawna
wywo³uj¹ kontrowersje i

spór miêdzy burmistrzem a
wiêkszoœci¹ radnych.
Z tego powodu po raz kolejny skierowano dokument
do poprawki. Plan wróci pod
obrady na kolejnych sesjach
Rady Miejskiej.

Nie bêdzie ciêæ
ani kredytu
Nie uda³o siê w tym roku
sprzedaæ zaplanowanych
dzia³ek gminnych, a tym samym osi¹gn¹æ dochodów w
planowanej wysokoœci. Dlatego przed³o¿ony przez burmistrz Rumi projekt zmian
w uchwale bud¿etowej zak³ada³ zmniejszenie dochodów o 40 mln z³ oraz zmniejszenia - w wyniku ciêæ i
oszczêdnoœci - wydatków o
28 mln z³. Brakuj¹ce 12 mln
z³ mia³o pochodziæ z kredytu, który burmistrz zamierza³a zaci¹gn¹æ na za³atanie
bud¿etowej dziury oraz zapewnienie p³ynnoœci finansowej miasta.
Wiêkszoœæ radnych (PiS
i niezale¿ni) nie zgodzi³o siê
jednak na takie posuniêcia.
Opinia Komisji Finansowo-

Nie zgodzili się na oszczędności
kosztem budowy ulic i kanalizacji
Radni wnieœli poprawki do projektu zmian w tegorocznym bud¿ecie. Nie przyjêli tym samym wszystkich proponowanych zmian.
Wiêkszoœæ radnych nie zgodzi³a siê m.in. na:
zmniejszenia dochodów o kwotê 40 mln 878 tys. z³
przeznaczenie 200 tys. z³ na udzia³y gminy w spó³ce SKM
rezygnacjê z budowy sygnalizacji œwietlnej na
skrzy¿owaniu D¹browskiego i Pi³sudskiego, a tym samym zdjêcie z wydatków 200 tys. z³ na tê inwestycjê).
ciêcia wydatków, zaplanowanych na remonty dróg
w wysokoœci ponad 547,6 tys. z³
zdjêcie 3 mln 836 tys. z³ przeznaczone na z przebudowê ronda na skrzy¿owaniu ul. ¯wirki i Wigury
oraz Ceynowy oraz remont odcinka ul. Ceynowy od
ronda do „szóstki” (co oznacza³o rezygnacjê z tej inwestycji w ramach tzw. schetynówki)
ciêcia w wydatkach, przeznaczonych na budowê
dróg gminnych - tu zaplanowane przez burmistrz
oszczêdnoœci wynosi³y ponad 6 mln z³
rezygnacjê z wydatków w wysokoœci 7 mln z³, przeznaczonych na wykup gruntów pod budowê nowego
ratusza
rezygnacjê z rozbudowy cmentarza Komunalnego
za niespe³na 150 tys. z³
ciêcia w wydatkach na bie¿¹ce utrzymanie biura
Rady Miejskiej (15 tys. z³) oraz Stra¿y Miejskiej (7
tys. z³ m.in. na zakup komputera)
ciêcia w wydatkach, przeznaczonych na budowê
kanalizacji sanitarnej Bia³a Rzeka II w wysokoœci 1
mln 786 tys. z³
wycofanie 60 tysiêcy z³, przeznaczonych wstêpnie
na oœwietlenie ulic.

Bud¿etowej w tej sprawie
by³a negatywna.
- Dochody w wysokoœci
40 milionów z³otych zosta³y
zaproponowane radnym
przez burmistrz - przypomnia³ wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej, Janusz
Wolañski. - Bud¿et trzeba
wykonaæ m.in. po stronie dochodów, ale ¿eby to zrealizowaæ trzeba podj¹æ kroki.
Radny zarzuci³ El¿biecie Rogala-Koñczak pasywn¹ postawê, której skutkiem jest nie zrealizowanie
dochodów.
- Zaufaliœmy burmistrz
i zawiedliœmy siê - doda³
Piotr Zaradny.
Ostatecznie Rada Miejska podjê³a uchwa³ê dotycz¹ca zmian w bud¿ecie, ale
w innym kszta³cie. Radni
przeg³osowali bowiem wykreœlenie z projektu niektórych proponowanych przez
burmistrz zmian. Podjêcie
uchwa³y o zaci¹gniêcie kredytu sta³o siê wobec tego
bezzasadne.

Pieni¹dze na
basen i halê
Przy okazji dyskusji o
bud¿ecie, radny Bogdan
Formella zapyta³, czy do
kasy miejskiej wp³ynê³a
kwota 3 mln z³, pochodz¹ca z dofinansowania budowy basenu. Skarbnik miasta Celina Pa³asz wyjaœni³a, ¿e gmina nadal czeka na te pieni¹dze, mimo
przyznanej dotacji (a œciœlej
o zwrocie wy³o¿onych na
inwestycjê pieniêdzy) mówi
siê od kilku miesiêcy. Podobno suma ta ma trafiæ do
bud¿etu lada dzieñ.
Rada Miejska wyrazi³a
zgodê na zawarcie przez
burmistrz umowy o dofinansowanie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi ze œrodków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej. W³adze
miasta zamierzaj¹ wyst¹piæ
do Ministerstwa Sportu i
Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie tej inwestycji
w kwocie 1,5 mln z³.
Przypomnijmy, ¿e „dziesi¹tka” jest jedyn¹ szko³¹,
która nie posiada sali gimnastycznej, a lekcje w-f odbywaj¹ siê na boisku oraz
na korytarzach.
Anna Kuczmarska
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AKTUALNOŚCI

Zamontowano koło młyńskie na Zagórzance

Herb w komplecie
Po ponad dziesiêciu od pierwszej inicjatywy cz³onków Bractwa Mestwina, przy ul. Starowiejskiej na Zagórzance pojawi³o siê m³yñskie ko³o.
Fakt ten ucieszy³ inicjatorów przedsiêwziêcia, chocia¿ ostateczna forma
ko³a trochê ich rozczarowa³a.
Bractwo Mestiwna w
Rumi ju¿ w 1994 roku,
zgodnie ze statutem i wol¹
cz³onków, planowa³o budowê jazu na rzece i ko³a
m³yñskiego (pisa³ o tym
„Goniec Rumski” w 1994 r.).
Miejsce pod ko³o zosta³o
uwzglêdnione dziesiêæ lat
temu, przy projektowaniu
i budowie jazu na rzece w
parku przy ulicy Starowiejskiej.
Kilka lat temu, w odpowiedzi na nasze wnioski,
w³adze miasta z³o¿y³y obietnicê budowy symbolicznego
ko³a m³yñskiego oraz konsultacji jego kszta³tu z cz³onkami rumskiego „Bractwa
Mestwina” ju¿ na etapie projektowania. W ubieg³orocznym bud¿ecie miasta zarezerwowano pieni¹dze na ten
cel, co przyjêliœmy z radoœci¹
i zadowoleniem.
Ko³o m³yñskie mia³o byæ
symbolem urz¹dzeñ wodnych, funkcjonuj¹cych dawniej nad rumsk¹ Zagórzank¹. Naszym zamys³em
by³o skupienie w jednym
miejscu wszystkich elementów herbu miasta: pieczêci
Œwiêtope³ka, ko³a m³yñskiego i rzeki. Obok Domku Kaszubskiego p³ynie
rzeka, a na jego œcianie znalaz³a siê pieczêæ pomorskiego ksiêcia. Do pe³nej symboliki herbu brakowa³o tylko ko³a m³yñskiego, które
zosta³o zamontowane we
wrzeœniu tego roku i niedawno uruchomione.
Ogromne, drewniane
ko³o ju¿ siê krêci. Szkoda
tylko, ¿e zamontowano je

Adam Hodysz (po lewej) i Kazimierz Klawiter podczas
uroczystoœci w Dworze Artusa.
Fot. K. Morawski

Uhonorowani rumianie

Mi³oœnicy historii i tradycji Rumi widzieli w tym
miejscu ko³o o a¿urowej konstrukcji, tymczasem ma
ono drewnian¹ p³aszczyznê, zas³aniaj¹c¹ budynek.

ostatecznie bez konsultacji
z inicjatorami przedsiêwziêcia.
Widzieliœmy w tym miejscu ko³o o a¿urowej konstrukcji, dziêki której sp³ywaj¹ca woda by³aby dodatkowym elementem dekoracyjnym, podkreœla³a urok i
prze³amywa³aby ciê¿koœæ
ko³a. Powsta³a jednak p³yta, zas³aniaj¹ca czêœæ budynku. Dodatkowo, od strony ulicy wszystko zas³aniaj¹ niepotrzebne zaroœla.
Czujemy satysfakcjê z finalizacji pomys³u, chocia¿
szkoda, ¿e nie mieliœmy
wp³ywu na wygl¹d ko³a.
A¿urowa konstrukcja by³aby
bardziej urokliwa.
Ryszard Hinc

W Gdañsku odby³y siê obchody 30 rocznicy powstania Ruchu M³odej Polski, organizacji niepodleg³oœciowej za³o¿onej w
1979 roku. Jej cz³onkowie stanowili w latach 80-tych zaplecze
intelektualne dla rodz¹cej siê „Solidarnoœci”.
Najwy¿szymi odznaczeniami pañstwowymi „za wybitne
zas³ugi dla niepodleg³oœci Rzeczypospolitej Polskiej, za dzia³alnoœæ na rzecz przemian demokratycznych, za osi¹gniêcia w
podejmowanej z po¿ytkiem dla kraju pracy zawodowej i spo³ecznej” zosta³o uhonorowanych przez Prezydenta Lecha Kaczyñskiego dwóch mieszkañców Rumi.
Adam Hodysz - by³y oficer SB wspó³pracuj¹cy z opozycj¹
demokratyczn¹ otrzyma³ Krzy¿ Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Kazimierz Klawiter - dzia³acz samorz¹dowy, by³y
wicemarsza³ek województwa, który otrzyma³ Krzy¿ Oficerski
Orderu Odrodzenia Polski - by³ uczestnikiem zakonspirowanego wydawnictwa M³oda Polska.
Co ciekawe, obaj panowie mieszkaj¹ w Rumi przy tej samej
ul. P³k. D¹bka. Kazimierz Klawiter by³ te¿ kolejnym ogniwem
w przekazywaniu informacji od Hodysza, ale o swoim istnieniu wówczas nie wiedzieli.
Piotr Zaradny

Burmistrz Rumi i Rada Miejska
zapraszaj¹ mieszkañców Rumi na

UROCZYST¥ MSZÊ ŒW. ORAZ KONCERT
z okazji 55. rocznicy nadania praw miejskich Rumi.
Msza œw. odbêdzie siê 11 paŸdziernika o godz. 18.00
w koœciele NMP Wspomo¿enia Wiernych
przy ul. D¹browskiego 26 w Rumi.
Po mszy œw. o godz. 19.00 rozpocznie siê
koncert muzyki polskiej w wykonaniu

ORKIESTRY SINFONIETTA CRACOVIA
pod batut¹ mistrza JERZEGO MAKSYMIUKA

REKLAMA
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WYDARZENIA

Informacja Rady Miejskiej o dyskusji panelowej na temat miasta

RUMIA W RÓŻNEJ PERSPEKTYWIE

Rada Miejska Rumi by³a inicjatorem i organizatorem spotkania pt. "Rumia w ró¿nej perspektywie",
które odby³o siê 21 wrzeœnia w sali hotelu "Falko".
Zaproszeni do dyskusji goœcie zaprezentowali 10-minutowe wypowiedzi. i tak kolejno:
prof. Edmund Wittbrodt - rumianin z pochodzenia,
senator, by³y deputowany do Parlamentu Europejskiego
mówi³ na temat „Rumia w perspektywie europejskiej”
El¿bieta Rogala-Koñczak - Burmistrz Miasta Rumi
przedstawia³a temat „Rumia w perspektywie miejskiej”
Kazimierz Klawiter - wieloletni radny województwa
pomorskiego i by³y wicemarsza³ek województwa zaprezentowa³ temat „Rumia w perspektywie historycznej”.
prof. Cezary Obracht-Prondzyñski - historyk, socjolog i dzia³acz kaszubski wiceprezes Instytutu Kaszubskiego
mówi³ na temat „Rumia w perspektywie kaszubskiej”
ks. dr Marek Woœ - dyrektor salezjañskiego Gimnazjum
i Salezjañskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Rumi przedstawi³ temat „Rumia w perspektywie salezjañskiej”.
Dyskusjê moderowa³ prof. Jan Drwal, geograf z Uniwersytetu Gdañskiego, prezes Gdañskiego Towarzystwa
Naukowego, mieszkaniec Rumi, a otworzy³ je przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej - Witold Reclaf.
Pytanie o to¿samoœæ mieszkañców od nowa postawi³o na porz¹dku dzienNa wstêpie prof. J.
nym pytanie o to¿samoœæ
Drwal zaznaczy³, ¿e dyskumiasta. Intencj¹ organizatosja ma charakter inicjatyrów dzisiejszego spotkania
wy spo³ecznej.
jest podjêcie próby spojrzeTo my mieszkañcy Rumi
nia na ten sam w¹tek z ró¿i ludzie zwi¹zani bezpoœrednej perspektywy i pomóc
nio z Rumi¹ chcemy zabraæ
mieszkañcom odpowiedzieæ
g³os na temat naszego miana pytanie o to¿samoœæ miasta - powiedzia³ Jan
sta.
Drwal, zwracaj¹c uwagê
W perspektywie
na intensywny rozwój miasta i jego œcis³y zwi¹zek z
europejskiej
aglomeracj¹ trójmiejsk¹, a
Prof. Edmund Wittbrodt
tak¿e na procesy integruj¹stwierdzi³ m.in., ¿e powi¹ce, w tym powstawanie nozanie naszego dziedzictwa i
wych po³¹czeñ komunikato¿samoœci z dziedzictwem
cyjnych i otwieranie w
narodowym, a tak¿e euroRumi placówek, daleko wypejskim jest oczywiste.
biegaj¹cych ponad nasze
Trudno jednak odpowiepotrzeby. Takie placówki
dzieæ na pytanie o to¿sajak Castorama, Port Rumia
moœæ miasta w w¹skim roczy przysz³a Galeria Rumia
zumieniu.
obs³uguj¹ cz³onków aglome- Poszczególne miasta,
racji i jej okolic.
gminy, powiaty i wojewódzO szybkim rozwoju miatwa, a nawet szersze struksta œwiadczy wzrost liczby
tury nie s¹ w stanie funkmieszkañców, obecnie siêcjonowaæ bez wspó³dzia³agaj¹cej ponad 50 tysiêcy
nia - powiedzia³ m.in. E.
(oficjalne dane statystyczne
Wittbrodt. - Mamy wiele
mówi¹ce o mniejszej liczbie
przyk³adów wspó³pracy pos¹ ju¿ nieaktualne).
nad granicami pañstw,
- Kiedy patrzymy na Rumiast i regionów, próbuje
miê szersz¹ perspektyw¹,
siê budowaæ wspólne przewidzimy, j¹ w szerszej przestrzenie, takie jak wspólna
strzeni i z t¹ przestrzeni¹
europejska przestrzeñ bapróbujemy nawi¹zaæ wspó³dawcza, wspólna europejpracê - powiedzia³ prof.
ska przestrzeñ edukacyjna.
Drwal. - To tylko niektóre
To wi¹¿e siê z nowymi mo¿przyk³ady rozwoju miasta.
liwoœciami, do których naMniej zauwa¿alne s¹ przele¿y swobodny przep³yw
miany spo³eczne, m.in. zwi¹osób, informacji, us³ug, tozane z ruchami migracyjwarów i kapita³u, co s³u¿y
nym, zapocz¹tkowanymi w
wymianie doœwiadczeñ,
latach powojennych (…).
podnoszeniu poziomu wieLata osiemdziesi¹te ub. wiedzy i kultury, a tak¿e poku przynios³y ponowne nawstaniu konkurencyjnoœci.
silenie ruchów migracyjWspó³dzia³amy, ale te¿ konnych, która to tendencja
kurujemy ze sob¹. Polityka
utrzymuje siê do chwili obecUnii Europejskiej jest adrenej. W³¹czenie siê do sposowana do pañstw, ale te¿
³ecznoœci miasta nowych
bezpoœrednio do regionów i
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Na temat naszego miasta wypowiadali siê zaproszeni goœcie (od lewej): prof.
Edmund Wittbrodt, burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak, prof. Jan Drwal, prof.
Cezary Obracht-Prondzyñski, Kazimierz Klawiter oraz ks. dr Marek Woœ.

to, co siê przewiduje w traktacie lizboñskim - bezpoœrednio do obywateli. Instrumenty, którymi Unia
oddzia³owuje na regiony to
s¹ œrodki w tym Europejski Fundusz Spo³eczny i
Europejki Fundusz Rozwoju Regionalnego. W Brukseli mamy prawie 220 biur regionalnych, s¹ tam nawet
biura poszczególnych miast,
¿eby lepiej korzystaæ z mo¿liwoœci jakie daje Unia.
Fundamentem Unii jest zasada pomocniczoœci i profesjonalnoœci Fundamentalna
jest kwestia spo³eczeñstwa
obywatelskiego, to jest podstawa demokracji, samorz¹dnoœæ. Okazuje siê, ¿e
si³a miasta zale¿y od si³y samorz¹du, od tego zale¿y te¿
szansa korzystania ze œrodków unijnych - doda³ prof.
Wittbrodt.
W Polsce jest ponad 20
miast wielkoœci Rumi, licz¹cych od 30 do 50 tysiêcy
mieszkañców. W Europie
takich miast jest oko³o tysi¹c. Mo¿emy porównywaæ
Rumiê z innymi takimi
miastami, ale istotniejszym
jest porównywanie z pewnymi zasadami, na podstawie których funkcjonuj¹
miasta, odnosz¹ce sukcesy.
Okazuje siê, ¿e najwa¿niejszym motorem postêpu jest
kapita³ intelektualny, czyli
g³ównie kapita³ ludzki.
Drugim wa¿nym elementem jest kapita³ strukturalny, a trzecim - kapita³ spo³eczny. Ostatni jest kapita³
relacyjny, zwi¹zany z wizerunkiem miasta na zewn¹trz - mówi o tym, jak
miasto jest atrakcyjne dla
partnerów handlowych, inwestorów i dla turystów.

Si³¹ Rumi s¹ ma³e przedsiêbiorstwa (w sumie w mieœcie jest zarejestrowanych 4
tys. podmiotów gospodarczych), pod warunkiem, ¿e
bêd¹ one bazowa³y na wysokich technologiach.
W perspektywie
miejskiej
- Rumia to miasto goœcinne i przyjazne, tworz¹ce dobre warunki kszta³cenia, zamieszkania i rekreacji, w którym dobrobyt gospodarczy opiera siê na zasadach zrównowa¿onego
rozwoju. Tak brzmi misja
miasta zawarta w "Strategii rozwoju miasta" przyjêta przez Radê Miejsk¹ w
2005 roku - przypomnia³a
burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak. - Bêd¹c czêœci¹ aglomeracji trójmiejskiej i wykorzystuj¹c ten
atut, choæ niekiedy te¿ obci¹¿enie, mo¿emy
pozostaæ miastem wyró¿niaj¹cym swoim indywidualnym charakterem i
swoistym klimatem spoœród
miast s¹siedzkich.
Jak podkreœli³a burmistrz, Rumia pozostanie
prawdopodobnie miastem
œrednim, ok. 50-tysiêcznym,
a studium rozwoju przestrzennego i plany zagospodarowania przewiduj¹ w
mieœcie zabudowê nisk¹,
g³ównie jednorodzinn¹. Pod
zabudowê mieszkaniow¹
przewiduje siê przeznaczenie jeszcze ok. 250 hektarów.
Liczba mieszkañców nie bêdzie wzrastaæ ju¿ tak dynamicznie jak dotychczas.
Rumia mo¿e stworzyæ
przyjazne otoczenie dla
mieszkañców z wieloma
miejscami rekreacji w mieœcie i okolicy. Nowi miesz-

kañcy znajduj¹ tu spokój i
doskona³e warunki do wypoczynku. Poniewa¿ wymagania bêd¹ ros³y, trzeba stopniowo rozwijaæ bazê rekreacyjn¹, musz¹ powstawaæ
nowe obiekty dla poszczególnych grup wiekowych i dostosowane do ró¿nych oczekiwañ - nowe boiska i stadiony, œcie¿ki rowerowe i
trasy spacerowe, miejsca,
umo¿liwiaj¹ce uprawianie
sportu i turystyki.
- To wszystko s³u¿y podnoszeniu jakoœci ¿ycia
mieszkañców - powiedzia³a
burmistrz E. Rogala-Koñczak, podkreœlaj¹c tak¿e
du¿¹ rolê bazy hotelowo-gastronomicznej, która ju¿
dziœ jest doœæ znaczna i stanowi znacz¹c¹ rezerwê dla
Trójmiasta. Ta sfera, a tak¿e sfera us³ug, zw³aszcza
zwi¹zanych z szeroko pojêtym zdrowiem mo¿e byæ
motorem napêdowym rozwoju Rumi.
Atutem Rumi jest zieleñ,
któr¹ nale¿y wykorzystaæ.
M.in. dlatego w³adze miasta
planuj¹ realizacjê ci¹gu rekreacyjnego wzd³u¿ Zagórskiej Strugi. Nale¿y te¿ zadbaæ o wzbogacenie w zieleñ
poszczególnych dzielnic.
- Miasto jest czyste i zadbane, ma dobrze zorganizowan¹ zbiórkê odpadów,
któr¹ nadal trzeba udoskonalaæ (...) Mamy te¿ stosunkowo czyste powietrze. Problemem pozostaje ha³as i
zanieczyszczenia komunikacyjne, ale jest szansa ¿e
dziêki budowie w przysz³oœci Obwodnicy Pó³nocnej
Aglomeracji Trójmiasta
czêœæ ruchu komunikacyjdokoñczenie na str. 5
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RUMIA W RÓŻNEJ PERSPEKTYWIE
dokoñczenie ze str. 4
nego zostanie wyprowadzona poza obszary zabudowane - stwierdzi³a burmistrz
El¿bieta Rogala-Koñczak,
Zwróci³a równie¿ m.in.
uwagê na koniecznoœæ rozbudowy bazy oœwiatowej i
stworzenie dzieciom i m³odzie¿y warunków wszechstronnego rozwoju; koniecznoœæ zachowania skromnego stanu obiektów historycznych; potrzebê ulepszania i
unowoczeœniania infrastruktury po³¹czeñ komunikacyjnych, zw³aszcza SKM.
- Nie bójmy siê okreœlenia "Rumia sypialni¹ Trójmiasta". Obecnie mo¿e ono
stanowiæ powód do dumy powiedzia³a E. Rogala-Koñczak i doda³a, ¿e wiod¹c¹
funkcj¹ miasta Rumi bêdzie
nadal mieszkalnictwo. - Tu
po pracy ludzie bêd¹ wracaæ do wygodnych domów,
zielonego spokojnego otoczenia, a w wolnym czasie
bêd¹ aktywnie spêdzaæ
czas, maj¹c do wyboru ró¿norakie formy aktywnoœci i
rekreacji, mo¿liwoœæ uczestniczenia w imprezach kulturalnych czy skorzystania
z oferty edukacyjnej.

W perspektywie
historycznej
- Urodzi³em siê w Rumi
tu¿ po uzyskaniu praw miejskich, z Rumi¹ jest zwi¹zane ca³e moje ¿ycie - powiedzia³ m.in. na wstêpie Kazimierz Klawiter. - Ma³o
mnie ekscytuje fakt 55-lecia
nadania praw miejskich
Rumi. - Du¿o bardziej ekscytuje mnie to, ¿e Rumia ma
kilkaset lat, a dok³adnie
prawie 800 i to jest powód
do dumy. Ka¿da miejscowoœæ
szuka w³asnej to¿samoœci,
najbardziej zaœ wszystkie
miasta i wsie szukaj¹ to¿samoœci w dziejach, w historii
i tradycji. Wszyscy pamiêtamy obchody 1000-lecia
Gdañska, czyli rocznicê
pierwszej wzmianki o mieœcie, a ma³o kto pamiêta,
kiedy Gdañsk otrzyma³ prawa miejskie. Jeœli chodzi o
prawa miejskie to jesteœmy
przeciêtniakami na Pomorzu Gdañskim, ale jeœli chodzi o d³ugoœæ dziejów, to w
tej kategorii jesteœmy prawie mistrzami po Gdañsku,
obok takich miast jak ¯ukowo i Puck - doda³ K. Klawiter. Przypomnia³ te¿, ¿e s¹siednie Wejherowo, które
powsta³o na surowym korzeniu ma 350 lat.

- Najstarsza wzmianka
o Rumi pochodzi z oko³o
1220 roku, wiêc do obchodów 800-lecia Rumi pozosta³o niewiele czasu - kontynuowa³ K. Klawiter. Moim zdaniem trzeba do
tego czasu przeprowadziæ
ogóln¹ dyskusjê na temat
to¿samoœci i odpowiedzieæ
na pytanie, jak chcemy tê
to¿samoœæ budowaæ i czy
chcemy byæ miastem, wyró¿niaj¹cym siê w aglomeracji trójmiejskiej. Bliskoœæ
aglomeracji trójmiejskiej
jest z jednej strony atutem,
a z drugiej strony przekleñstwem. Z aglomeracji czerpiemy, ale te¿ aglomeracja
nas przyt³acza, spychaj¹c
do rangi dzielnicy.
Jeœli chcemy byæ miastem z wyraŸn¹ to¿samoœci¹, przede wszystkim musimy budowaæ j¹ na dziejach i bez w¹tpienia bardzo
wa¿na baz¹ jest istnienie
Rumi od 800 lat. Ja siê opowiadam za miastem z siln¹
to¿samoœci¹, ale jeœli taka
decyzja bêdzie przez nas
jako zbiorowoœæ podjêta,
trzeba te¿ podj¹æ konkretne dzia³ania, zmierzaj¹ce
do likwidacji chaosu przestrzennego. Najwa¿niejsze
jest to, co siê okreœla duchem miejsca, ale jeœli nie
zdecydujemy siê na zakotwiczenie centrum miasta,
zbudowanie tej materii,
któr¹ pan profesor Wittbrodt nazwa³ kapita³em
strukturalnym, wszelkie
dzia³ania wokó³ ducha miasta bêdzie du¿o trudniejsze.
Chcia³bym doczekaæ czasów, kiedy bêd¹c gdzieœ w
Polsce nie musia³bym mówiæ: Rumia ko³o Gdyni.
Zdaniem K. Klawitera,
budowanie na dziejach to
klucz do sukcesu. Rumianie
powinni budowaæ to¿samoœæ miasta jako potencjaln¹ siedzibê dla tego ducha, który w nas wszystkich
jest, a jak stwierdzi³ Kazimierz Klawiter, duch w rumianach jest niema³y!

swoj¹ specyfikê. Mówi¹c o
to¿samoœci miasta mamy
wiêcej pytañ ni¿ odpowiedzi, poniewa¿ nie dysponujemy ¿adnymi badaniami.
W strategii rozwoju miasta
zapisano mocn¹ identyfikacjê mieszkañców z miastem
oraz zró¿nicowan¹ pod
wzglêdem etnicznym strukturê ludnoœci. Na czym
oparto te tezy, nie wiadomo.
Teza zwi¹zana z mocn¹
identyfikacj¹ z miastem jest
- proszê mi wybaczyæ - go³os³owna.
Profesor zauwa¿y³, ¿e
zró¿nicowanie etniczne i
kulturowe mo¿e byæ atutem
albo barier¹ i podkreœli³, ¿e
dobrze, i¿ w Rumi postrzegane jest jako atut.
Zdaniem C. ObrachtaProndzyñskiego, warto siê
zastanowiæ czy i na ile obecnie mieszkañcy identyfikuj¹
siê z tym dziedzictwem, ze
stwierdzeniem „Rumia jest
miastem kaszubskim” (a nie
tylko: „Rumia jest miastem
na Kaszubach”), i tego konsekwencjami w postaci aktywnoœci samych mieszkañców i w³adz samorz¹dowych,
m.in. w promocji miasta.
Czy postrzegamy w tym
walor z którego mo¿emy byæ
dumni? Badania s¹ tutaj
szcz¹tkowe, wœród wielu innych miast prezentuj¹ce te¿
wyniki Rumi. Badania Jana
Mordawskiego z pocz¹tku
tego wieku pokazuj¹ ¿e ok.
40 proc. rumian deklaruje
siê jako Kaszubi, ok. 18 proc.
przyznaje siê do pochodzenia kaszubskiego (m.in. z
czêœciowym rodowodem kaszubskim), a zdecydowanie
jako nie-Kaszubi deklarowa³o siê 42 proc. osób.
Wyniki wczeœniejszych
badañ Marka Latoszka z

koñcówki lat 80-tych wygl¹daj¹ nastêpuj¹co: ok. 55
proc. mieszkañców uwa¿a
siê za Kaszubów, 34 proc.
mieszkañców nie identyfikuje siê z Kaszubami, a 5,6
proc. - to osoby trudno identyfikuj¹ce siê.
Miêdzy tymi badaniami
jest ponad 20 lat ró¿nicy. W
badaniach M. Latoszka
by³a przewaga identyfikacji
nad syndromem, czyli wiêcej osób identyfikowa³o siê
z kaszubskoœci¹ ni¿ mia³o
kaszubskie korzenie. Kaszubskoœæ by³a postrzegana
jako coœ pozytywnego, z
czym warto siê identyfikowaæ. W badaniach Mordawskiego z lat 2004 - 2005 widaæ, ¿e poziom si³y identyfikacji zmala³ znacz¹co. Czy
zmieni³a siê struktura demograficzna, czy kaszubskoœæ straci³a na atrakcyjnoœci? Mimo intensywnych
ruchów migracyjnych miêdzy 1987 r. do 2004-2005
poziom identyfikacji kaszubskiej jest podobny ale
ich si³a traci na znaczeniu,
wyraŸnie s³abnie. Co ciekawe, z badañ wynika ¿e podobnie jest w Wejherowie,
gdzie identyfikacja kaszubska traci na znaczeniu.

W perspektywie
salezjañskiej
- Nasze zgromadzenie
wpisuje siê na trwa³e w historiê Rumi - powiedzia³ ks.
dr Marek Woœ, który przypomnia³ 70-letni¹ dzia³alnoœæ ksiê¿y Salezjanów w
Rumi. Salezjanie stworzyli w
naszym mieœcie dwa dzie³a:
parafiê Œw. Krzy¿a oraz Najœwiêtszej Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych. Dzia³alnoœæ zgromadzenia stanowi
trwa³y element kulturowego
krajobrazu nie tylko Rumi,

ale te¿ powiatu i regionu.
Jednym z wa¿nych przedsiêwziêæ, zwi¹zanych z misj¹
œw. Jana Bosko by³o za³o¿enie w 1937 r. zak³adu wychowawczego - domu dziecka. By³a to pierwsza taka
placówka na Pomorzu.
- Zdajemy sobie sprawê,
¿e nikomu tutaj w Rumi tak¿e nie robimy ³aski, jest to
nasze pos³annictwo, jesteœmy
znakami mi³oœci Boga do m³odzie¿y - podkreœla³ ks. Woœ. Jesteœmy przede wszystkim
przedstawicielami Koœcio³a, a
w tym nurcie chcemy byæ
wierni przede wszystkim systemowi ks. Bosko
Ksi¹dz podkreœli³ m.in.,
¿e Rumia jest bardzo przyjazna Salezjanom, miasto
wpisuje siê w pos³annictwo
salezjañskie. Rumski oœrodek salezjañski sta³ siê kuŸnic¹ inicjatyw prospo³ecznych w mieœcie i regionie.
W Rumi by³o te¿ du¿o, bo
oko³o sto powo³añ kap³añskich - s¹ to powo³ania misyjne, s¹ to profesorowie,
liczni wyk³adowcy. Wystarczy przypomnieæ prorektora ks. Skorowskiego, profesorów - ks. Formelê czy ks.
Sztuka.
W Rumi dzia³a prê¿ny
oœrodek salezjañski, po 1989
roku powsta³a tu druga
szko³a salezjañska w Polsce.
Prê¿ny oœrodek "Nasz Dom"
wychowuje obecnie kilkudziesiêciu podopiecznych,
przebywaj¹cych tam ca³odobowo oraz ponad 100 dzieci
i m³odzie¿y, które przychodz¹ po szkole.
W dalszej czêœci spotkania odby³a siê dyskusja, do której przy³¹czyli
siê obecni na sali s³uchacze (czytaj na str. 6-7)

W perspektywie
kaszubskiej
Jako socjolog zajmujê
siê dyskursami to¿samoœciowymi w ró¿nych miejscach na Pomorzu. To, co
Pañstwa nurtuje nie jest
czymœ nadzwyczajnym, podobne dyskusje tocz¹ siê w
innych oœrodkach - stwierdzi³ Cezary ObrachtProndzyñski . - Rumia,
tak jak ka¿de miasto ma

Na sali zasiedli przedstawiciele ró¿nych zawodów i œrodowisk, m.in. samorz¹dowcy,
przedsiêbiorcy, urzêdnicy, nauczyciele, artyœci.
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W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI

Debata o Rumi

Wrzeœniowy panel dyskusyjny „Rumia w ró¿nej perspektywie” by³ okazj¹ do
interesuj¹cej dyskusji, któr¹ poprzedzi³y wyst¹pienia goœci (czytaj na str. 5-6).
Zarówno sami uczestnicy panelu, jak i s³uchacze zebrani w sali hotelu "Falko"
podzielili siê opiniami na temat poruszonych wczeœniej tematów. Poni¿ej prezentujemy g³ówne tezy wypowiedzi wiêkszoœci dyskutantów.

JESTEŒMY
RÓ¯NI
prof. Jan Drwal
- My rumianie jesteœmy
bardzo ró¿ni, mamy ró¿ne
punkty widzenia. Czy ta
ró¿norodnoœæ mo¿e stanowiæ
o naszej to¿samoœci?
Dla mnie jako geografa
podstawowym wyk³adnikiem jest funkcja, jak¹ miasto spe³nia. Jesteœmy zawodowo aktywni w ró¿nych
œrodowiskach. Postrzegam
w tym szansê budowania
to¿samoœci, opartej zarówno
na tej ró¿norodnoœci, jak i
na funkcji miasta - g³ównie
mieszkalnej i rekreacyjnej.

BRAKUJE
CENTRUM
ks. Marek Woœ
- Ró¿norodnoœæ jest potrzebna, oznacza otwartoœæ
na pewne grupy spo³eczne,
ale przy zachowaniu pewnej
to¿samoœci. Jeœli bêdziemy
otwarci, ró¿norodni to bêdziemy atrakcyjni. Wa¿ne
jest m.in., ¿eby Rumia mia³a centrum, nie mo¿na postrzegaæ jej tylko jako sypialniê, poniewa¿ to mo¿e
sprawiæ ucieczkê m³odzie¿y
do wiêkszych oœrodków.
Brakuje nam miejsca, wokó³
którego siê wszystko lokalizuje. Powstaj¹ wprawdzie
du¿e centra handlowe, ale
brakuje centrum miasta.

ZOSTAN¥
EMERYCI
prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski,
- Czy to¿samoœæ jest w
ogóle potrzebna i komu?
Takie pojêcia jak sypialnia i satelita - przez niektórych s¹ postrzegane
pozytywnie przez innych
obiektywnie. Rumia ma
klasyczny problem miasta satelickiego, z którego z czasem m³odzie¿
ucieka, podobnie jak kapita³ intelektualny, poniewa¿ s¹siedni wiêkszy
oœrodek jest atrakcyjniejszy. Jest obawa, ¿e w tej
sypialni nocowaæ bêd¹
tylko emeryci.
Ró¿norodnoœæ mo¿e byæ
atutem lub przekleñstwem.
Czy Rumia jest zbiorowoœci¹ ró¿nych, autonomicz-
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nych jednostek czy wspólnot¹? To jest pytanie o jakoœæ wiêzi spo³ecznych - nie
ma to¿samoœci bez silnych
wiêzi, od wiêzi s¹siedzkich
zaczynaj¹c. Z jakimi instytucjami w mieœcie siê uto¿samiaj¹ mieszkañcy.
Czy mamy œrodek miasta czy centrum? Centrum
to jest miejsce symboliczne, miejsce identyfikacji.
Podobnie jak w s¹siedniej
Redzie, nie ma w Rumi takiego centrum.

OSTATNIE
PIÊÆ MINUT
Kazimierz Klawiter
- Dla mnie nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e to¿samoœæ
jest potrzebna ¿eby w ogóle funkcjonowaæ, ale my
jako zbiorowoœæ nie odpowiedzieliœmy sobie na to
pytanie.
Mamy ostatnie piêæ minut na decyzjê, czy chcemy
budowaæ miasto o silnej
to¿samoœci w aglomeracji
trójmiejskiej czy rezygnujemy i wpadamy w spiralê
uzale¿nienia od wiêkszego
oœrodka.
Jeœli chcemy to¿samoœci, musimy zmieniæ przestrzeñ, zbudowaæ bazê dla
ducha miasta z wyraŸn¹
to¿samoœci¹.

POTRZEBNE
S¥ BADANIA
El¿bieta
Rogala-Koñczak
- Na pewno potrzebne
s¹ badania, zwi¹zane z to¿samoœci¹. Ja nie wiem,
gdzie ma byæ centrum, jak
powinno wygl¹daæ - czy
mamy byæ drugim Wejherowem, czy powinniœmy zbudowaæ rynek prostok¹tny,
okr¹g³y, a mo¿e trójk¹tny jedyny taki na œwiecie.
Nam s¹ potrzebne instytucje, które stworz¹
mo¿liwoœæ koncentrowania
siê ¿ycia publicznego - takie jak dom kultury, biblioteka. Musimy wybudowaæ
ratusz, ale ratusz przesta³
byæ miejscem, w którym
koncertuje siê ¿ycie ludzi,
to jest tylko urz¹d.
Nasz¹ wad¹ jest fakt, ¿e
nie prowadzimy badañ dotycz¹cych potrzeb miesz-

kañców, nie pytamy mieszkañców. Nie zawsze wspieramy inicjatywy spo³eczne.

RUMIA JEST
CZÊŒCI¥ PUZZLI
prof. Jan Drwal
- Nie zgadzam siê z panem prof. Prondzyñskim, ¿e
grozi nam ucieczka m³odych mieszkañców z Rumi,
¿e miasto siê wyludni.
¯ycie nie uznaje pustki,
jeœli coœ traci funkcje to nastêpne pokolenie znajdzie
mu nowa funkcjê lub siê wyprowadz¹. Jestem zwolennikiem metropolii i szukania
swojego miejsca w tej metropolii. Zatar³y siê granice,
miejscowoœci zbli¿y³y siê do
siebie.
Powinniœmy szukaæ
swojego miejsca, wyraŸniej
funkcji jako czêœæ puzzli,
które siê nazywaj¹ metropoli¹ Zatoki Gdañskiej I ta
metropolia wcale siê nie
skoñczy na Wejherowie czy
Bolszewie, mo¿e nawet na
S³upsku.

CENTRUM
GOSPODARCZE
Janusz Zab³ocki,
radny powiatowy
- Dla mnie jedyn¹ to¿samoœci¹ jest wiara katolicka,
która nas ³¹czy. Kaszubska
identyfikacja budzi w¹tpliwoœci. Bez w¹tpienia natomiast Rumia nie powinna
byæ izolowana i okreœlana
jako sypialnia.
Miasto musi mieæ
wszystko - przemys³, kulturê, szko³y, ró¿ne inne obiekty, a tak¿e miejsce central-

Jedynym prelegentem nie zwi¹zanym z Rumi¹ by³
historyk, socjolog i dzia³acz kaszubski, prof. Cezary
Obracht-Prondzyñski.

ne, które stwarza gospodarka. Gdzie w Rumi jest takie
miejsce? Tam, gdzie najwiêcej banków, czyli na ul. D¹browskiego. Tam wytworzy³o siê centrum, a naszym
zadaniem jest zadbanie,
¿eby to centrum wygl¹da³o
estetycznie. Stwórzmy mo¿liwoœæ zbudowania piêknego urzêdu, biblioteki i innych placówek.

SCALAÆ
OD WEWN¥TRZ
Piotr Zaradny,
radny miasta
- Mieszkam w przyjemnym mieœcie, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
Pierwszy problem to integracja w ramach aglomeracji. Jako kto bêdziemy tam
wystêpowaæ? Tylko silne
podmioty w ramach wiêkszej zbiorowoœci mog¹ uzyskaæ nale¿yte miejsce, a nale¿yte miejsce to tak¿e odpowiednie pieni¹dze.
Rumia jako rozwijaj¹ce
siê miasto, które musi zbudowaæ w³asn¹ to¿samoœæ. Miasto powsta³o 55 lat temu, ale
mam wra¿enie, ¿e ca³kiem
niedawno. Poszczególne
dzielnice, powsta³e z dawnych wsi zachowuj¹ odrêbnoœæ. Powinniœmy Rumiê scalaæ od wewn¹trz, budowaæ

Prof. Jan Drwal mieszka w Rumi od ponad 50 lat.

centraln¹ przestrzeñ, która
bêdzie to miasto integrowa³a
i nadawa³a temu miastu to¿samoœæ. Jestem za tym, ¿eby
te procesy przyspieszaæ, a nie
wstrzymywaæ.
Pad³y tu stwierdzenia,
¿e potrzebne s¹ badania, ¿e
trzeba zapytaæ mieszkañców. Ale po co by³o te kilka
wczeœniejszych lat? Te badania mog³y byæ zrobione.
Pad³a teza, ¿e mo¿na
zbudowaæ rynek okr¹g³y lub
trójk¹ty. Kogo o to pytaæ?
Przecie¿ s¹ przedstawiciele
mieszkañców, którzy takie
decyzje powinni podejmowaæ. Nie mo¿e byæ tak, ¿e
my nic nie robimy i o ka¿d¹
najmniejsz¹ rzecz pytamy
mieszkañców.

MIASTO OTWARTE
Ewa PoŸniak,
prezes Banku Rumia
Spó³dzielczego
- Rozwój Rumi jest dla
mnie bardzo wa¿ny, poniewa¿ bêdzie stymulowa³ tak¿e rozwój mojej instytucji.
Mieszkam w Rumi od 50 lat,
mia³am okazjê zapoznaæ siê
ze strategi¹ rozwoju Rumi,
stworzonej dosyæ dawno. W
tej strategii zabrak³o mi nale¿ytej roli sektora gospodarczego. Powinniœmy szukaæ takich mo¿liwoœci, w
których ma³a przedsiêbiorczoœæ i us³ugi bêd¹ mia³y w
Rumi swoje miejsce, bêd¹
mog³y siê tutaj rozwijaæ.
Wszystko, co daje mo¿liwoœæ znalezienia pracy w samej Rumi powinno tu znaleŸæ
dobry grunt. Warto siê zastanowiæ nad pójœciem w kierunku œcis³ej wspó³pracy z Red¹
i Wejherowem, w ramach tzw.
Ma³ego Trójmiasta Kaszubskiego. Mo¿e tu mo¿na stworzyæ takie miejsce, które zapewni nam mieszkanie, pracê i wszystko, czego mo¿emy
sobie za¿yczyæ.
Faktem jest, ¿e w spo³eczeñstwie istniej¹ podzia³y,
dokoñczenie na str. 7

Gazeta Rumska, nr 10 (40), październik 2009

WYDARZENIA

OD REDAKCJI

O to¿samoœci i przysz³oœci Rumi wypowiadali siê przedstawiciele samorz¹du, nauki, Koœcio³a oraz dzia³acze
kaszubscy, w wiêkszoœci tu mieszkaj¹cy lub pochodz¹cy z Rumi.

Bardzo frapuj¹c¹
dyskusjê na temat
to¿samoœci miasta
uwa¿amy za ledwo
rozpoczêt¹.
S¹dzimy, ¿e warto j¹ kontynuowaæ,
jako ¿e dyskusja pokaza³a, ¿e doœc ró¿nie rozumiemy pojêcie to¿samoœci miasta. Najwa¿niejsze to
musimy odpowiedzieæ sobie na pytanie, które zda³ prof.
Obracht-Prondzyñski - „czy jej wogóle
chcemy” - to znaczy
czy Rumia jako RUMIA jest dla nas
wa¿na?

dokoñczenie ze str. 6

m.in. na Kaszubów i nie-Kaszubów. Jestem zwolenniczk¹ otwartoœci, mieszania siê ludzi - to niesie okreœlone wartoœci. Powinniœmy
siê zastanowiæ Czy chcemy
byæ miastem otwartym, czy
hermetycznym?

CENTRUM
W CENTRUM
Jerzy Hoppe
by³y dyrektor I LO
- Jestem za integracj¹
ró¿nych czêœci Rumi oraz samych mieszkañców. Jestem
za tym, o ile to mo¿liwe, ¿eby
centrum by³o tam, gdzie siê
sytuuje w rzeczywistoœci.
Jak powiedzia³ kiedyœ m.in.
prof. Drwal, le¿y ono w miejscu naturalnego przeciêcia
siê g³ównych ci¹gów komunikacyjnych, czyli ul. Starowiejskiej i D¹browskiego.
Co do innych koncepcji,
mam mieszane uczucia,
m.in. do planów odbudowy
zabytkowego koœcio³a, którego ruiny znajduj¹ siê przy ul.
Koœcielnej. Szczerze mówi¹c
ta budowla to nie jest ¿aden
urokliwy koœció³ek, tylko
taka szopa, w dodatku otoczona nagrobkami.
Nale¿y uporz¹dkowaæ
Rumiê, ale wola³bym pójœæ w
kierunku nowoczesnoœci,
trzeba budowaæ to, co uatrakcyjnia nie tylko z myœl¹ o turystach, ale te¿ dla siebie.
czasem ucieka siê na pobocza,
bo chce siê spokoju. Rzeczywiœcie, dawniej by³o tu tylko
kilka wiosek, a Janowo sta³o
siê cia³em obcym. Staramy
siê jednak - jako oddzia³ zrzeszenia, ¿eby Kaszubszczyzna
by³a widoczna.

TYLKO DWA
TAKIE MIASTA
Tadeusz Wiœniewski,
by³y zastêpca burmistrza
- Jeœli patrzymy na Rumiê w ró¿nej perspektywie,
musimy pamiêtaæ o Rumi w
aglomeracji. Dla nas wa¿ne
jest ¿eby metropolia by³a federacj¹ miast i gmin.
Nie jest prawd¹, ¿e Rumia jest uzale¿niona od Gdyni, potrafimy wspó³pracowaæ
z Gdyni¹; du¿o wiêkszym
niebezpieczeñstwem jest
Gdañsk jako miasto sto³eczne w tej metropolii. Miasto
wielkoœci 45-50 tys. mieszkañców to nie jest ma³e miasto. W Polsce s¹ tylko dwa
takie miasta: Rumia i D¹browa Górnicza, które nie s¹
miastami na prawach powiatu. S¹dzê, ¿e to¿samoœæ
trzeba budowaæ na ró¿nych
p³aszczyznach. To jest to¿samoœæ rumianina, tu jest nasz
dom. Ewentualne badania w
tej dziedzinie pomog³yby w
integracji, pokaza³yby co nas
³¹czy - na przyk³ad to, ¿e
siatkarki rumskie wygrywaj¹, podobnie jak Orkan
Rumia, ¿e mamy Miss Polski - to te¿ s¹ elementy integracji. Rozwijajmy to co mo¿emy rozwijaæ, nie tylko na
p³aszczyŸnie budowli.

INTEGRACJA
Ryszard Bia³ek, by³y
radny, emerytowany pracownik naukowy
- Mieszkam w Rumi z
wyboru od 1970 roku. Obserwuje jak Rumia siê rozwija.
Zastanawiam siê, czy integracja rdzennnych mieszkañców, Kaszubów z ludno-

œci¹ nap³ywow¹ przebiega
prawid³owo?. Nie zawsze,
chocia¿ powinna.
Spotka³em siê z okreœleniem - m.in. pose³ Budnik
wzywa³ swego czasu - nie g³osujcie na obcych. Tak nie
mo¿e byæ, to jest dzielenie
spo³eczeñstwa. Z podobnym
zjawiskiem spotka³em siê w
naszym mieœcie, co mnie bardzo ubod³o. Integracja powinna byæ inteligentnie sterowana, nie nachalnie. Tu apel do
w³adz i do organizacji, które
maj¹ na to wp³yw.

SALON ZAMIAST
SYPIALNI
Ryszard Stoppa
mieszkaniec
- Zauwa¿y³em ró¿nice w
wypowiedziach panelistów,
którzy podkreœlali coraz
wiêksz¹ rolê turystyki, a z
drugiej strony okreœlali Rumiê jako sypialniê.
Jeœli ma to byæ sypialnia, to nale¿a³oby ogrodziæ
miasto murem i wpuszczaæ
tylko mieszkañców. Takie
myœlenie prowadzi do sytuacji, ¿e turyœci tylko przez
Rumiê przeje¿d¿aj¹. Jak ich
sprowokowaæ, ¿eby chcieli
wjechaæ do miasta? M.in.
pomys³em na to by³oby
stworzenie centrum jako
miejsca, gdzie siê chêtnie
spotykamy. To jest salon
miasta, jego wizytówka.
Mamy w Rumi park, ale
to jest mikro park. Prawdziwy park mo¿na stworzyæ za
torami, na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Tam nale¿y stworzyæ centrum rekreacyjne.

ZIELONA RUMIA
Burmistrz El¿bieta
Rogala-Koñczak
- Staramy siê wspieraæ
przedsiêbiorczoœæ, ale nasi
przedsiêbiorcy nie maj¹ organizacji, która zdefiniowa³by swoje potrzeby wobec
w³adzy.
Nie bójmy siê faktu ¿e
miasto jest satelickie wobec
aglomeracji trójmiejskiej.
Rumia nie le¿y na obrze¿ach
aglomeracji. My jesteœmy w
œrodku, tu mo¿emy siê czuæ
bezpieczni.
Jeœli m³odzi bêd¹ chcieli
siê tu osiedlaæ, jeœli stworzymy im warunki, to nie bêd¹
uciekaæ z Rumi do wiêkszych oœrodków.
Integracja mieszkañców
nast¹pi, jeœli bêdzie siê gdzie
integrowaæ - takie miejsca
powinny powstawaæ w ka¿dej dzielnicy. Parki s¹ tego
dobrym przyk³adem, podobnie jak inne miejsca integracyjne. Zielona Rumia to
mo¿e byæ nasz atut.

TRZEBA
ROZMAWIAÆ
Cezary Obracht
-Prondzyñski
- Chcia³em pogratulowaæ, bo Pañstwo podjêli
trudn¹ sztukê dialogu, który wcale nie musi byæ mi³y.
Trzeba rozmawiaæ o sprawach trudnych. Takie debaty s¹ potrzebne.
Metropolia ju¿ funckjonuje i nie niweluje to¿samoœci lokalnej. Co wiêcej, stymuluje j¹.

TRZEBA DZIA£AÆ
Kazimierz Klawiter
- Myœlê ¿e egzamin z
trudnej sztuki dialogu zdaliœmy dzisiaj znakomicie. W
najbli¿szych latach musimy
zdefiniowaæ nasz cel i podj¹æ konkretne dzia³ania.
Wa¿ne jest, z jakim poziomem podmiotowoœci znajdziemy siê w aglomeracji.
Ka¿dy podmiot musi znaleŸæ
tam swój cel, swoj¹ niszê.
AK

Ks. dr. Marek Woœ zamieszka³ w Rumi kilka lat temu.
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JUBILEUSZ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
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Podziêkowania dla dyrekcji i nauczycieli od rodziców...

... od radnych miejskich...

...oraz od by³ych uczniów - przy mikrofonie absolwentki z 1969 roku.
REKLAMA

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

RUMIA JANOWO
STOCZNIOWCÓW 4
8

REKLAMA
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Uroczyœcie i odœwiêtnie, ale te¿ niezwykle
radoœnie by³o w minion¹ sobotê w I Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im.
Ksi¹¿¹t Pomorskich.
60-letnia szko³a-jubilatka wita³a swoich absolwentów w piêknych, odnowionych i nowoczeœnie wyposa¿onych wnêtrzach, a byli
uczniowie - absolwenci
sprzed kilku, kilkunastu i
kilkudziesiêciu lat cieszyli
siê z ponownego spotkania
ze szko³¹, nauczycielami,
kole¿ankami i kolegami.
£zy wzruszenia, œmiech i
uœciski, serdeczne ¿yczenia
oraz wspomnienia towarzyszy³y spotkaniom po latach.
Wszyscy chêtnie przegl¹dali jubileuszowe wydawnictwo, pe³ne zdjêæ i
wspomnieñ, a podczas oficjalnej uroczystoœci wys³uchali gratulacji, ¿yczeñ i
wielu s³ów uznania dla tej
najstarszej, najwiêkszej i
najlepszej szko³y œredniej w
Rumi, jednej z najlepszych
w powiecie i w regionie.
Nauczyciele odbierali jubileuszowe nagrody, a dyrekcja - gratulacje i podziêkowania za osi¹gniêcia dydaktyczne, artystyczne i sportowe. Absolwenci, pracownicy
i uczniowie mog¹ byæ dumni
ze swojego liceum.

JUBILEUSZ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Akademiê w szkole poprzedzi³a uroczysta msza œw. w
koœciele Wspomo¿ycielki.

Kole¿anki z jednej klasy - takich spotkañ po latach
by³o w minion¹ sobotê wiele ...

Na sali zasiedli dawni dyrektorzy placówki (z lewej)
oraz obecni w osobach dyrektora Janusza Wolañskiego
i wicedyrektor Ewy Grzymkowskiej.

Nie brakowa³o okazji do wspomnieñ i obejrzenia zdjêæ
sprzed wielu lat, m.in. w gablotach na korytarzach.

Wszystkich goœci - nie tylko absolwentów szko³y bardzo zainteresowa³o jubileuszowe wydawnictwo.

W czêœci artystycznej wyst¹pi³ Chór „Lira”, szkolny
teatr, a tak¿e zespó³ wokalno-muzyczny z udzia³em
nauczycielki i uczennicy I LO (na zdjêciu).

Fot. Anna Kuczmarska

Nagrodzeni
nauczyciele
nagroda kuratora:
Ewa Grzymkowska
nagrody starosty:
El¿bieta Rêbiœ, Ma³gorzata Meronk, Janusz
Wolañski
nagrody dyrektora:
Anna Chwa³ek, Alicja
Klein-Abramczyk, Joanna
Klein-Szalkowska, Gra¿yna Górak, Tomasz Jurkiewicz, Adrian Ko³toniak i
Jaros³aw Tomaszewski.
REKLAMA
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KONTROWERSJE

Żołnierze prezesa ruszają do ataku
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Zdaniem burmistrz radni robią na sesji cyrk!

Krwawa kadencja? Wciąż ciemno na Marzanny
Widaæ, ¿e rozpocz¹³ siê ostatni rok kadencji samorz¹dów. Niektórzy radni szukaj¹ okazji do zaistnienia w œwiadomoœci wyborców. Za rok wybory i trzeba pokazaæ "twarz"
oraz udowodniæ potrzebê swojego istnienia. Ataki zaostrzaj¹ siê, przybywa ¿o³nierzy, którzy tropi¹, piêtnuj¹ i
zwalczaj¹ przeciwników. Jako pierwsi na pole walki wyruszyli „¿o³nierze prezesa”.
Aren¹ sta³a siê ostatnia sesja w Rumi, poœwiêcona m.in.
kulturze. W³aœnie w „tym temacie” g³os zabra³ L. Winczewski - kierownik Domu Kultury SM Janowo i radny powiatowy. Jego s³owa mia³y jednak niewiele wspólnego z kultur¹.
Kierownik DK Janowo rozpocz¹³ wypowiedŸ od stwierdzenia: „Dobiega koñca najbardziej krwawa kadencja
rumskiego samorz¹du”. Nie dowiedzieliœmy siê jednak,
jakie konkretnie krwawe zajœcia mia³y miejsce w czasie mijaj¹cych trzech lat.
Ró¿ne dyrdyma³y opowiadano podczas obrad Rady Miejskiej, ale takich bzdur dawno nikt nie s³ysza³. L. Winczewski chwali³ budowê filharmonii w Wejherowie, mówi³ o zbyt
ma³ych wydatkach na kulturê oraz o drogach - szczególnie o
ul. Czêstochowskiej (to mo¿e wybudowaæ filharmoniê zamiast
Czêstochowskiej?). Nie zapomnia³ wspomnieæ o dyskryminowaniu Janowa i spó³dzielczego domu kultury (na który
Rada Miejska przyzna³a w tym roku 120 tys. z³), co zdaniem
L. Winczewskiego jest przejawem stawiania muru miêdzy
Janowem a reszt¹ œwiata.
Zaskakuj¹cy by³ ten atak L. Winczewskiego na radnych
miejskich, bo jako radny powiatowy znany jest ponoæ z tego,
¿e od trzech lat nie zabra³ jeszcze g³osu na sesji Rady Powiatu Wejherowskiego (tak przynajmniej twierdz¹ jego koledzy z samorz¹du).
Na innym forum (arenie) pojawi³ siê kolejny „¿o³nierz
prezesa”, J. Hoppe. Ten dzia³acz spó³dzielni, by³y nauczyciel
i wychowawca m³odzie¿y, w trakcie publicznej debaty z okazji 55-lecia Rumi w Hotelu "Falko" zawyrokowa³, ¿e Janowo
jest dyskryminowane i zaniedbywane przez wiêkszoœæ radnych. Przyk³adem ma byæ fakt, ¿e nowa nawierzchnia ul.
Gdyñskiej urywa siê w miejscu, gdzie widaæ bloki, co œwiadczy o zaniedbywaniu mieszkañców tego osiedla. Oczywiœcie
nie wspomnia³, ¿e budowa dalszego ci¹gu Gdyñskiej bêdzie
kontynuowana póŸniej, bo w mieœcie trwaj¹ inne, wczeœniej
planowane inwestycje. O podzia³ach miêdzy Janowem a pozosta³¹ czêœci¹ miasta i rzekomym dyskryminowaniu spó³dzielczego osiedla opowiada regularnie na sesjach radny T.
Pi¹tkowski. Jednak na tê obsesjê radnego i kolejnego "¿o³nierza prezesa" lekarstwa i tak nie ma.
O jakim dyskryminowaniu Janowa mówi¹ ludzie prezesa
oraz on sam, skoro to mieszkañcy Starej Rumi, Lotniska, Bia³ej
Rzeki i Zagórza od lat brn¹ po piachu lub w b³ocie, bo w³aœnie w tych dzielnicach Rumi jest najwiêcej gruntowych ulic.
Gdzie niegdzie brakuje jeszcze kanalizacji. Te d³ugoletnie
zaniedbania s¹ w tej kadencji wreszcie nadrabiane.
Nikt nie wypomina mieszkañcom Janowa, a zw³aszcza
spó³dzielni, ¿e od lat korzystaj¹ z chodników, utwardzonych
jezdni, parkingów i placów zabaw. By³oby to absurdalne.
Nikt nie dzieli miasta na Rumiê i Janowo oprócz samych
dzia³aczy spó³dzielczych, podkreœlaj¹cych to na ka¿dym kroku
tak, aby utrwaliæ ów nieprawdziwy podzia³ w œwiadomoœci
mieszkañców SM Janowo.
Nienawiœæ niestety bywa œlepa.
Kibic

Spotkania z mieszkańcami
Trwaj¹ spotkania w³adz miasta z mieszkañcami w
sprawie budowy ulic. Prezentowano ju¿ projekty budowy
ul. Szancera, Makuszyñskiego, Brzechwy, £okietka, Pu³askiego, Sopockiej, Kazimierskiej, Wazowej, Borówkowej,
Che³miñskiej, Hetmañskiej, D³ugiej i Chodkiewicza.
W czwartek 8 paŸdziernika zaplanowano spotkanie
w sprawie Rodziewiczówny, Jaworskiego, Targowej
od Derdowskiego do Rodziewiczówny, Pi³sudskiego od Puckiej do Targowej. Spotkanie odbêdzie siê w
Gimnazjum nr 1 przy ul. Rodziewiczówny o godz. 18.00.
Z kolei 14 paŸdziernika (œroda) o godz. 18.00 w Urzêdzie Miasta zaplanowano spotkanie na temat budowy ul.
P³k. D¹bka i Skarpowej.
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Brak lamp ulicznych
na ma³ej ul. Marzanny
na Lotnisku wywo³a³
ostry spór na sesji Rady
Miejskiej.
W imieniu mieszkañców
tej ma³ej uliczki o jej oœwietlenie upomnia³a siê radna
Maria Bochniak. Przypomnia³a, ¿e mieszkañcy
zwrócili siê z proœb¹ o doœwietlenie ulicy 10 grudnia
ub.r., a 6 stycznia br. otrzymali pisemne zapewnienie,
¿e inwestycja ta jest zaplanowana na 2009 rok.
- Dlaczego do tej pory na
ul. Marzanny nie zamontowano ani jednej lampy? Dlaczego wprowadzono mieszkañców w b³¹d, obiecuj¹c
realizacjê inwestycji? - pyta³a Maria Bochniak
- Bo w kasie nie ma pieniêdzy - opowiedzia³a burmistrz E. Rogala-Koñczak
Radna Bochniak zwróci³a uwagê, ¿e w bud¿ecie po-

zosta³o niewykorzystane 60
tys. z³ na ten cel, ale wiceburmistrz Ryszard Grychto³
wyjaœni³, ¿e fizycznie brakuje tych pieniêdzy.
Radn¹ nie tylko nie przekona³y, ale wrêcz oburzy³y
takie t³umaczenia. Zapyta³a które ulice oœwietlono w
tym roku i jakie kryteria
obowi¹zywa³y przy ich wyborze?
Radny Piotr Zaradny
zauwa¿y³, ¿e oœwietlenie
otrzyma³a m.in. ul. Poziomkowa, przy której na razie
prawie nikt nie mieszka. Ta ulic¹ do niedawna nawet
nie mo¿na by³o przejœæ, bo
tam ros³y tylko chaszcze stwierdzi³ radny.
Przewodnicz¹cy Witold
Reclaf zwróci³ uwagê na zapis w najnowszym projekcie
uchwa³y, zmieniaj¹cej bud¿et: „W wyniku oszczêdnoœci wydatków zaplanowanych na budowê oœwietlenia

zmniejsza siê wydatki o
kwotê 60 000 z³. Wszystkie
zadania zaplanowane na
2009 rok zosta³y wykonane”.
- Jak to siê ma do obietnic, z³o¿onych mieszkañcom
ul. Marzanny? Przecie¿ doœwietlenie tej ulicy te¿ by³o
zaplanowane na 2009 rok? pyta³ W. Reclaf. - Co ciekawe, z jednej strony mamy ciêcia i oszczêdnoœci, brakuje
pieniêdzy na oœwietlenie i na
budowê ulic, a z drugiej strony burmistrz proponuje przeznaczenie 200 tysiêcy z³otych
na udzia³y gminy Rumia w
spó³ce SKM - doda³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej.
Burmistrz E. RogalaKoñczak wyjaœni³a, ¿e planowa³a zaci¹gniecie kredytu, który rozwi¹za³by wiele
problemów finansowych.
WyraŸnie zbulwersowana
zarzutami radnych doda³a:
- Mam wra¿enie, ¿e pañstwo robia sobie cyrk!

Piłsudskiego, Długa, Hetmańska nadal czekają

Ulica Łokietka wyróżniona
Na ostatniej sesji, podczas dyskusji nad zmianami w tegorocznym bud¿ecie
miasta, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Witold Reclaf zwróci³ uwagê na niekonsekwencjê burmistrz
El¿biety Rogala-Koñczak.
W sierpniu br. burmistrz wyda³a oœwiadczenie, w którym informowa³a
Rade Miejsk¹ o trudnej sytuacji finansowej miasta i
koniecznoœci zaci¹gniêcia
kredytu.
Zdaniem burmistrz,
kredyt pozwoli³by na rozpoczêcie budowy kolejnych
zaplanowanych ulic. W
sierpniowym oœwiadczeniu
E. Rogala-Koñczak informuje, ze gmina posiada pozwolenie na budowê nastêpuj¹cych ulic: Pi³sudskiego,
p³k. D¹bka, Skarpowej,
£okietka, Szancera, Makuszyñskiego, Brzechwy, D³ugiej i Hetmañskiej. Ulice te
nie bêd¹ budowane, jeœli
Rada Miejska nie zmieni
bud¿etu i nie zgodzi siê na
zaci¹gniêcie kredytu. "...W
tej sytuacji wstrzyma³am
procedury przetargowe na
przygotowane inwestycje
drogowe" - pisze w swoim
oœwiadczeniu burmistrz
Rumi.
Pomimo takiego oœwiadczenia z sierpnia br. burmistrz zaplanowa³a budowê

ul. W³adys³awa £okietka,
og³aszaj¹c we wrzeœniu
przetarg na wykonanie inwestycji. W zwi¹zku z tym
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej pyta³ na ostatniej sesji, dlaczego akurat dla tej
drogi burmistrz robi wyj¹tek? E. Rogala-Koñczak t³umaczy³a, ¿e ta ulica otrzyma³a jako pierwsza pozwolenie na budowê, ale te wyjaœnienia nie przekona³y W.
Reclafa ani niektórych radnych. Mimo powtarzaj¹cych
siê pytañ przewodnicz¹cego, radni nie dowiedzieli siê,
dlaczego tylko jedna spo-

œród dziewiêciu wymienionych dróg, doczeka siê budowy. - Chcê podkreœliæ, ¿e
mieszkañcy ulicy £okietka
jak najbardziej zas³uguj¹ na
now¹ utwardzon¹ ulicê, na
któr¹ czekaj¹ od lat - powiedzia³ nam Witold Reclaf. Zaskakuje mnie tylko niekonsekwentne postêpowanie burmistrz. Zale¿y mi na
sprawiedliwym traktowaniu wszystkich mieszkañców, a nie wyró¿nianiu niektórych ulic kosztem innych. St¹d moje pytania,
które pozosta³y bez odpowiedzi.

REKLAMA

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: 58 77-12-800 i 0501-163-354
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KONTROWERSJE

Sprawa Neste dzieli coraz bardziej

PYTANIA BEZ
ODPOWIEDZI

Dlaczego burmistrz nie chciała?

Rzeczoznawca
niczego nie
pamięta?!

Od dawna na naszych ³amach relacjonujemy szalenie kontrowersyjn¹ sprzeda¿ gminnych dzia³ek pod
budowê stacji NESTE. Zdaniem opozycji burmistrz
dopuœci³a siê ra¿¹cej niegospodarnoœci, na której
gmina straci³a blisko pó³ miliona z³otych.
Zdaniem burmistrz by³ to dobry interes. Niejako
w tle pozostaje fakt, i¿ ta sprzeda¿ przekreœli³a rewitalizacjê najwa¿niejszej po ruinach koœcio³a „ikony”
historycznej Rumi, tzw. kaplicy Przebendowskich.
Nie ustaj¹ pisma radnych do Prokuratury, w tym
do ministra sprawiedliwoœci, w urzêdzie odbywa siê
kontrola NIK w tej sprawie. W tej sytuacji ka¿dy z obywateli mo¿e mieæ w³asne zdanie na podstawie faktów.
W poprzednim numerze „Gazety Rumskiej” zamieœciliœmy pytania do burmistrz El¿biety Rogali-Koñczak, na które nie mieliœmy odpowiedzi. Po czasie
odpowiedzi wp³ynê³y do redakcji , ale ich charakter
œwiadczy o braku chêci wyjaœnienia sprawy, a niektóre odpowiedzi nawet przecz¹ faktom. Œwiadcz¹ o
tym posiadane przez nas dokumenty.
Prawie ka¿d¹ z odpowiedzi mo¿na by skomentowaæ pod wzglêdem mijania siê z prawd¹. Oszczêdzaj¹c cierpliwoœæ Czytelników, przytoczmy choæby fakt,
i¿ burmistrz wypiera siê wiedzy, ¿e s¹siedzi przedmiotowych dzia³ek sprzedali swoje udzia³y po 448 z³
za m kw. Ta wiedza nie przeszkadza³a burmistrz w
sprzeda¿y naszych dzia³ek po 284 z³ za m kw.
W œwietle faktów i dokumentów - na tym polega
ca³y spór - nawet dziecko widzi, ¿e przy elementarnym pilnowaniu maj¹tku gminy (tak jak w³asnego),
mo¿na by³o na tej sprzeda¿y znacznie wiêcej zarobiæ.
Dlaczego burmistrz nie chcia³a?!
Zgodnie z obietnic¹ zamieszczamy poni¿ej nasze pytania i otrzymane z urzêdu odpowiedzi (pogrubione):
Zwróciliœmy siê do bur3.10.2005 r. - Burmistrz
mistrz Rumi z proœb¹ o pozarz¹dzeniem nr 874/288/
twierdzenie lub skorygowa2005 rezygnuje z prawa piernie ustalonych przez redakwokupu dzia³ki nr 232/6 o
cjê faktów:
powierzchni 401 m kw po
7.07.2005 r. - wp³yn¹³ do
448 z³ za m kw.
UM Rumia wniosek o usta- potwierdzam - ceny
lenie warunków zabudowy
dzia³ek sprzedawanych
dzia³ek 231/9, 231/10, 232/5
w tym czasie w Rumi by³y
i 232/6 obrêb nr 19 w Rumi
du¿o ni¿sze, co wynika³o
przy ulicy Sobieskiego róg
z wp³ywaj¹cych do UrzêH.Sawickiej dla inwestycji
du aktów notarialnych
polegaj¹cej na budowie sta3.10.2005 r. - dzia³ka 232/
cji paliw, wraz z parkingiem
6 zostaje sprzedana przez
i budynkiem technicznym.
osoby prywatne, 401 m kw
- potwierdzam
po 448 z³ za m kw.
12.08 i 23.08.2005 r. - UM
- nie potwierdzam
Rumia wydaje zlecenia wy27.10.2005 r. - Burmistrz
ceny w/w dzia³ek. Treœæ zleRumi sprzedaje trzy dzia³ki
cenia: „w celu sprzeda¿y na
231/9, 231/10 i 232/5 o pouzupe³nienie nieruchomoœci
wierzchni 600 m kw po 284
przyleg³ej, dzia³ki nr 232/6”.
z³ za m kw bez przetargu, na
- bez wyceny dzia³ki
uzupe³nienie dzia³ki 232/6 o
nr 232/6
powierzchni 401m kw.
16.09.2009 r. - Burmistrz
- nie potwierdzam
Rumi wydaje decyzjê o wa29.10.2005 r. - dzia³ka
runkach zabudowy nr 142/
232/6 oraz dzia³ki zakupione
2005 „dla inwestycji polegaj¹od gminy 231/9, 231/10 i 232/
cej na budowie bezobs³ugowej
5 ³¹cznie 1000 m kw zostaj¹
automatycznej stacji paliw,
sprzedane po 1054 z³ za m kw
dwudystrybutorowej, wyposapod budowê stacji paliw.
¿onej w 3 dwup³aszczowe
- nie potwierdzam
zbiorniki paliw p³ynnych,
Dlaczego wiedz¹c od 7
utwardzonego placu z wiat¹ i
lipca 2005, i¿ na opisywabudynkiem technicznym”.
nych dzia³kach ma powstaæ
- nie jest to prawda
stacja paliw, zleci³a Pani
(w tym wypadku chodzi o
wycenê dzia³ek jako „sprzedatê 16.09.2005 r., a burmistrz
da¿ na uzupe³nienie”?
skorzysta³a z oczywistego b³ê- nie by³o podstawy
du literowego, aby nie skomenprawnej , dzia³ki te mog³y
towaæ k³opotliwego dlañ faktu
byæ jedynie sprzedane
- przyp. redakcji)
jako uzupe³nienie dzia³ki

nr 232/6, bo nie stanowi³y samodzielnych dzia³ek
budowlanych.
Dlaczego po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy
16.09.2005 r. nie zleci³a Pani
nowej wyceny (operatu szacunkowego)? Poprzednia nie
mog³a byæ brana pod uwagê
przy sprzeda¿y i to sprzeda¿y bez przetargu z uwagi na:
„niniejszy operat szacunkowy ustala wartoœæ rynkow¹
dla aktualnego sposobu
u¿ytkowania”, „...ustalona w
operacie wartoœæ rynkowa
nieruchomoœci jest aktualna
... pod warunkiem, ¿e stan
nieruchomoœci nie ulegnie
zmianie, a na rynku nie
zajd¹ ¿adne okolicznoœci
prawne i ekonomiczne radykalnie wp³ywaj¹ce na ceny
nieruchomoœci”. Wydaj¹c decyzjê o warunkach zabudowy zmieni³a Pani okolicznoœci które „radykalnie wp³ywaj¹ na cenê nieruchomoœci”
i „zmieniaj¹ sposób u¿ytkowania”.
- bo posiada³am wa¿ny operat szacunkowy
Czy nie uwa¿a Pani, ¿e wycena dzia³ek by³aby ca³kowicie
inna, gdyby by³a wykonana po
wydaniu decyzji o warunkach
zabudowy dla stacji paliw? W
wycenach, na które Pani siê powo³uje, rzeczoznawca porównuje ceny dzia³ek na uzupe³nienie lub funkcje mieszkaniowe.
Nie uwzglêdnia w ¿adnym operacie dzia³ki pod budowê stacji
paliw.
- wycena by³a zlecona
przed wydaniem decyzji
o warunkach zabudowy i
zgodnie z przepisami prawa nie by³o takiego obowi¹zku, decyzja o warunkach zabudowy nie musi
byæ skonsumowana.
Dlaczego nie sprzeda³a
Pani gminnych dzia³ek przynajmniej po cenie jak¹ uzyska³y osoby prywatne?
- bo nie by³y to dzia³ki
budowlane, sprzeda³am
za cenê o 31,11 % wy¿sz¹
ni¿ wycena rzeczoznawcy
Bêd¹c w posiadaniu
trzech dzia³ek o powierzchni
600m kw - dlaczego nie skorzysta³a Pani z prawa pierwokupu jednej dzia³ki o powierzchni 401m kw i jako
dobry gospodarz - urzêdnik
posiadaj¹cy kilkudziesiêciu
pracowników w wyspecjalizowanych dzia³ach - nie próbowa³a sprzedaæ dzia³ek w postêpowaniu przetargowym?
- nie wykona³am prawa pierwokupu z uwagi
na wysok¹ cenê transakcji (patrz p. 4)

Czy przed przeprowadzeniem transakcji sprzeda¿y bez przetargu dzia³ek
pod budowê stacji paliw
Pani lub pracownicy UM
orientowali siê, za ile by³y
sprzedawane dzia³ki w
Rumi pod budowê stacji BP
(British Petroleum), ORLEN lub przy trasie krajowej Gdynia - Wejherowo?
- zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami wycenê gruntu wykonuje rzeczoznawca a nie pracownicy Urzêdu Miasta
Czy w wyniku przytoczenia - opisania powy¿szych
faktów mo¿e Pani Burmistrz
z ca³¹ pewnoœci¹ potwierdziæ, i¿ sprzedaj¹c gminne
dzia³ki bez przetargu na
uzupe³nienie nie wiedzia³a
Pani, i¿ zostan¹ one natychmiast odsprzedane pod budowê stacji paliw?
- nie wiedzia³am
Czy jako mieszkanka i
zarazem burmistrz miasta,
maj¹ca dbaæ o jego interesy
uwa¿a Pani, i¿ dope³ni³a
wszelkich starañ, aby uzyskaæ jak najwiêksze korzyœci
dla Rumi przy sprzeda¿y
opisywanych nieruchomoœci?
- uwa¿am, ¿e decyzja
o sprzeda¿y przedmiotowych dzia³ek by³a s³uszna i zasadna.
Dzia³ki, które sprzeda³am po³o¿one by³y w
presti¿owej strefie Rumi,
przy drodze krajowej S6
w kierunku Szczecina i
na Hel, w s¹siedztwie
Banku PKO BP, odrestaurowanego hotelu Bia³y
Dworek, nowoczesnego
Salonu Toyoty. Tylko
dzia³ka nr 231/9 by³a zagospodarowana parkingiem przez Bank PKO BP,
na podstawie wieloletniej
umowy z Gmin¹, zreszt¹
niekorzystnej dla Gminy(koniecznoœæ zwrotu
przez Gminê na rzecz
PKP BP poniesionych nak³adów na urz¹dzenie
parkingu).
Pozosta³e dzia³ki by³y
nieuporz¹dkowane, czêsto zaœmiecone, a po opadach deszczu sta³y tam
b³otniste ka³u¿e. Bardzo
zale¿a³o mi na uporz¹dkowaniu tego terenu, bo
taki widok w centrum
Rumi nie dodawa³ splendoru naszemu miastu.
Z powa¿aniem
Burmistrz
El¿bieta
Rogala-Koñczak

Otrzymaliœmy te¿
kuriozaln¹ odpowiedŸ
od rzeczoznawcy, który
wycenia³ kontrowersyjne dzia³ki. Rzeczoznawca, jak to bywa w sprawach trudnych, niczego
nie pamiêta b¹dŸ zgubi³
dokumenty.
Pytania o przyczynê takiej a nie innej wyceny
gminnych dzia³ek, w efekcie której zosta³y one
sprzedane bardzo tanio (w
porównaniu z wysok¹ cen¹
uzyskan¹ przez nowego
w³aœciciele który sprzeda³
grunt firmie NESTE) wys³aliœmy do przedsiêbiorstwa ARO w Cz³uchowie.
Rzeczoznawca tej firmy na
zlecenie Urzêdu Miasta
wykona³ w 2005 r. operaty szacunkowe dla trzech
dzia³ek.
Zapytaliœmy m.in. czy
ich wartoœæ by³aby inna,
gdyby operaty uwzglêdnia³y w porównaniu wycen nieruchomoœci dzia³ki przeznaczone pod budowê stacji paliw, a nie dzia³ki na uzupe³nienie lub na funkcje mieszkaniowe? Pytaliœmy równie¿ czy wykonuj¹c operaty
szacunkowe dzia³ek o
³¹cznej pow. 600 m kw. rzeczoznawca wiedzia³, ¿e s¹
one przeznaczone do sprzeda¿y na uzupe³nienie dzia³ki przyleg³ej o pow. 400 m
kw. i ³¹cznie przeznaczone
pod budowê stacji paliw?
Nasze pytania, opublikowane w poprzednim wydaniu gazety i skierowne
do rzeczoznawcy nadal pozosta³y bez odpowiedzi. W
piœmie ze wspomnianej firmy w Cz³uchowie czytamy
bowiem:
„W odpowiedzi na
Wasze pismo z 19.08.2009
r. dotycz¹ce operatów
szacunkowó dzia³ek, po³o¿onych w Rumi przy
ul. Sobieskiego, Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe
„ARO” uprzejmie informuje, ¿e nie posiada w
swoich zasobach ¿adnych materia³ów archiwalnych dotycz¹cych
powy¿szego...”.
A tak na marginesie
- jakim cudem rzeczoznawca by³ a¿ z Cz³uchowa???
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SYGNAŁY, OPINIE, PORADY

Skłóconymi lepiej się manipuluje

Członkowie spółdzielni
mają prawo się wspierać
Tendencyjny artyku³ pt. „Z s¹dowych akt
cd.” autorstwa Zarz¹du
Spó³dzielni Mieszkaniowej „Janowo” w
Rumi ("Nasze Sprawy"
nr 313 z lipca br.) wprowadza w b³¹d cz³onków
spó³dzielni, którzy
maj¹ prawo wiedzieæ,
¿e zgodnie z przepisami: „Cz³onek spó³dzielni, jego ma³¿onek i wierzyciel cz³onka lub
spó³dzielni ma prawo
przegl¹daæ rejestr”.
Mówi o tym art. 30 Prawa
spó³dzielczego
(Dz.U. nr 188/2003, poz.
1848).
A zatem cz³onek spó³dzielni nie ma obowi¹zku
informowania spó³dzielni,
w jakim celu przegl¹da rejestr, jak to bezpodstawnie
utrzymuje Zarz¹d SM "Janowo". Jedynie osoba, która nie jest cz³onkiem spó³-

dzielni ma obowi¹zek
wskazaæ, w jakim celu domaga siê wgl¹du do rejestru cz³onków.
Tak stanowi ustawa o
ochronie danych osobowych. Potwierdzi³ to G³ówny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, do którego zwrócili siê spó³dzielcy.
Zawarta w treœci wspomnianego artyku³u informacja o zbieraniu danych
o cz³onkach SM, rozpytywaniu o nich na osiedlu
itp. jest metod¹, któr¹ pos³uguje siê Zarz¹d w celu
sk³ócania cz³onków, zgodnie z zasad¹, ¿e sk³óconymi rz¹dzi siê lepiej. I lepiej siê manipuluje.
Solidarnoœæ spó³dzielców nie jest na rêkê temu
zarz¹dowi.
Warto te¿ odnieœæ siê
do kwestii „datków”.
Cz³onkowie spó³dzielni
powinni wiedzieæ, ¿e roz-

wi¹zywanie wielu problemów na drodze wewn¹trzspó³dzielczej nie jest mo¿liwe. Zdarzaj¹ siê zatem i
bêd¹ siê zdarza³y sytuacje,
zmuszaj¹ce do wejœcia na
drogê s¹dow¹ w celu wyegzekwowania swoich
praw. Nie jest to jednak
ani ³atwe ani proste, tote¿
niewielu decyduje siê na
ten ostateczny i - niestety
- kosztowny krok.
Cz³onkowie maj¹ prawo wzajemnie siê wspieraæ, m.in. w formie dobrowolnych datków na wynagrodzenie dla zawodowego
pe³nomocnika (adwokata),
a Zarz¹dowi Spó³dzielni
nic do tego.
Je¿eli Zarz¹d SM „Janowo” bêdzie przestrzega³
przepisów prawa, cz³onkowie nie bêd¹ mieli powodów do sk³adania pozwów
do s¹du.
Powódki

Zaniedbane zjazdy dla inwalidów

Krzywe, dziurawe,
zarośnięte trawą

To jeden ze zjazdów dla wózków na ul. Pomorskiej. na
zdjêciu trudno pokazaæ wszystkie krzywizny i dziury.

Jeden z Czytelników,
mieszkaj¹cy na osiedlu Janowo zwróci³ nasz¹ uwagê
na zjazdy z chodników,
przeznaczone dla wózków
inwalidzkich. £agodnie
opadaj¹cy ku jezdni chodnik, pozbawiony krawê¿nika, s³u¿y osobom niepe³nosprawnym, poruszaj¹cym
siê na wózkach. Jest te¿

bardzo pomocny matkom z
wózkami dzieciêcymi.
Niestety, wiele takich
zjazdów od dawna przesta³o spe³niaæ swoj¹ funckjê ze
wzglêdu na zapadniête
p³ytki, dziury, ka³u¿e, a
tak¿e kêpy trawy. Ten problem polecamy uwadze
s³u¿b, dbaj¹cych o chodniki na osiedlu.
baj.

Działalność grupy członków SM

PRAWNIK RADZI: Telepracownicy

DESTRUKCYJNA
CZY POŻYTECZNA?

W paŸdzierniku 2007 r. uregulowana zosta³a w kodeksie pracy forma zatrudnienia pracowników w
postaci „telepracy”.Telepraca mo¿e byæ wykonywana regularnie poza zak³adem pracy, z wykorzystaniem œrodków komunikacji elektronicznej.

W maju br. informowaliœmy o zakoñczonym
przed S¹dem Okrêgowym w Gdañsku sporze
s¹dowym miêdzy El¿biet¹ Ró¿yck¹ a Jerzym
Hoppe o ochronê dóbr
osobistych. W kwietniu
wspomniany s¹d uzna³ racje E. Ró¿yckiej i nakaza³
J. Hoppe (po uprawomocnieniu siê wyroku) zamieszczenie na ³amach
spó³dzielczego dwutygodnika "Nasze Sprawy" oœwiadczenia, ¿e jego opinia o dzia³alnoœci E. Ró¿yckiej i grupy osób jako dzia³alnoœci
destrukcyjnej jest znies³awiaj¹ca. Taka opinia, zdaniem S¹du Okrêgowego,
podwa¿a zaufanie do aktywnych spó³dzielców, którzy zabiegali o odrêbn¹
w³asnoœæ lokali mieszkalnych w ramach jednobudynkowych nieruchomoœci.
Ten wyrok zosta³ zaskar¿ony przez J. Hoppe, a
S¹d Apelacyjny w Gdañsku
podczas rozprawy 25 wrzeœnia br. nie utrzyma³ w

12

mocy wyroku S¹du Okrêgowego uznaj¹c, ¿e nie dosz³o
do naruszenia dóbr osobistych. S¹d Apelacyjny zas¹dzi³ koszty s¹dowe.
- Nie zgadzam siê z tym
wyrokiem i uznajê go za niesprawiedliwy - mówi El¿bieta Ró¿ycka. - Takie opinie,
jak ta, wyra¿ona przez J.
Hoppe, prowadz¹ do eliminowania cz³onków spó³dzielni z ich spo³ecznej dzia³alnoœci, czego S¹d Apelacyjny
w swoim wyroku nie
uwzglêdni³. Podczas rozprawy oœwiadczy³am, ¿e niezale¿nie od wyroku, odczuwam g³êbok¹ satysfakcjê, ¿e
cz³onkowie SM "Janowo" w
Rumi uw³aszczaj¹ siê w ramach jednobudynkowych
nieruchomoœci, a nie w 51budynkowym molochu, jak
to próbowa³ narzuciæ Zarz¹d
Spó³dzielni. Myœlê, ¿e pan
Hoppe powinien we w³asnym sumieniu rozwa¿yæ,
czy jego negatywna opinia
o zaanga¿owanych w sprawy spó³dzielni cz³onkach
by³a i jest s³uszna.
baj.

Telepracownik przekazuje pracodawcy wyniki pracy,
w szczególnoœci za poœrednictwem komunikacji elektronicznej. Warunki stosowania
telepracy przez pracodawcê
okreœla siê w porozumieniu
miêdzy pracodawc¹ i zwi¹zkami zawodowymi. Je¿eli u danego pracodawcy nie dzia³aj¹
organizacje zwi¹zkowe, warunki okreœla siê w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników.
Pracodawca jest obowi¹zany dostarczyæ telepracownikowi sprzêt niezbêdny do
wykonywania pracy w formie telepracy, ubezpieczyæ
go, pokryæ koszty zwi¹zane
z instalacj¹ i konserwacj¹
sprzêtu, zapewniæ telepracownikowi pomoc techniczn¹
i niezbêdne szkolenia w zakresie obs³ugi sprzêtu. Telepracownikowi przys³uguje
ekwiwalent pieniê¿ny za wykorzystywanie w³asnego
sprzêtu do pracy.
Pracodawca ma prawo
kontrolowaæ wykonywanie
pracy przez telepracownika
w miejscu wykonywania pra-

cy. Je¿eli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca ma prawo
przeprowadzaæ kontrolê wykonywania pracy, w celu inwentaryzacji, konserwacji,
serwisu lub naprawy powierzonego sprzêtu, a tak¿e jego
instalacji, w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy - za
uprzedni¹ zgod¹ telepracownika wyra¿on¹ na piœmie,
albo za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej,
albo podobnych œrodków indywidualnego porozumiewania siê na odleg³oœæ.
Pracodawca dostosowuje
sposób przeprowadzania
Radca Prawny Dariusz Budnik
z kancelarii z siedzibą w
Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 47/48, tel. (058) 305 30
88, tel. kom. 790 410 250,
www.kancelaria-gdansk.eu
Specjalizacja: prawo gospodarcze (w tym prawo handlowe i prawo spółek), prawo
cywilne (w tym prawo spadkowe, nieruchomości), prawo
pracy, prawo przewozowe i
postępowanie egzekucyjne.

kontroli do miejsca wykonywania pracy i charakteru
pracy. Wykonywanie czynnoœci kontrolnych nie mo¿e
naruszaæ prywatnoœci telepracownika i jego rodziny
ani utrudniaæ korzystania z
pomieszczeñ domowych, w
sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
Telepracownik nie mo¿e
byæ traktowany mniej korzystnie w zakresie nawi¹zania i rozwi¹zania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz
dostêpu do szkolenia w celu
podnoszenia kwalifikacji zawodowych ni¿ inni pracownicy zatrudnieni przy takiej
samej lub podobnej pracy,
uwzglêdniaj¹c odrêbnoœci
zwi¹zane z warunkami wykonywania pracy w formie
telepracy.
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W Ognisku „Dziadka” Lisieckiego

Pożegnanie lata

KULTURA, OŚWIATA, REKREACJA

IMPREZY
JUBILEUSZOWY
KONCERT
Chór „Rumianie” obchodzi w tym miesi¹cu piêciolecie dzia³alnoœci. Z okazji jubileuszu w koœciele
Krzy¿a œw. odbêdzie siê
msza œw. oraz koncert.
Chór „Rumianie” zaprasza w niedzielê 18 paŸdziernika o godz. 12.30 do wspólnej modlitwy, a po mszy
œwiêtej odbêdzie siê krótki
koncert pieœni religijnych i
kaszubskich.

MALARSTWO
BATIKOWE
Wiele atrakcji czeka³o na
uczestników wrzeœniowego
festynu na terenie Ogniska
Wychowawczego im. K.
Lisieckiego „Dziadka” w
Rumi. Ta powiatowa placówka przy ul. Gdañskiej zaprosi³a do zabawy nie tylko
sta³ych podopiecznych i bywalców placówki, ale dzieci
i m³odzie¿ z ca³ego miasta.
Pogoda sprzyja³a uczestbnikom plenerowej zabawy, którzy mogli poskakaæ w
gumowym zamku lub na
trampolinie, powspinaæ siê
na specjalnej œciance oraz
pojeŸdziæ na quadach po wy-

tyczonym torze. By³y te¿ kokursy plastyczne i sprawnoœciowe, w tym np. rzut jajem
do celu. Powodzeniem cieszy³a siê wielka kula, do
której wnêtrza wchodzili
kolejni œmia³kowie.
Nie zabrak³o czegoœ dla
cia³a, czyli kie³basek z grila
i innych smako³yków. na koniec wszyscy bawili sie pod
scen¹ podczas koncertu zespo³ów m³odzie¿owych.
Ognisko im. K. Lisieckiego w Rumi na co dzieñ opiekuje siê ponad 40 dzieæmi i
nastolatkami, potrzebuj¹cymi pomocy.
Ak.

W Galerii „U Bibliotekarek” otwarto wystawê malarstwa batikowego Wilgi Badowskiej pt. „Gdzie
s¹ zwierzêta”. Wilga Badowska, absolwentka PWSSP w
Gdañsku uprawia malarstwo i grafikê. Maluje g³ównie na jedwabiu w³asn¹
technik¹ batikowo-pastelow¹, a tak¿e technikami
tradycyjnymi. Obok przedmiotów bohaterami jej kompozycji s¹ zwierzêta, a kompozycje artystki maj¹ niezwykle bogat¹ strukturê.
Wystawê mo¿na ogl¹daæ
w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Pomorskiej 11.

UNIEWA¯NIANIE
PRAWDY

Jedna z atrakcji by³a wielka kula, do wnêtrza której
wchodzi³y dzieci.
REKLAMA

Tanie-Fotografie.pl
Fotografia okazjonalna
zdjęcia ślubne oraz
weselne, urodziny,
chrzciny, bankiety,
studniówki...

Dr S³awomir Cenckiewicz, historyk, publicysta, autor ksi¹¿ek z najnowszej historii Polski spotka
siê ze swoimi czytelnikami
i sympatykami w Muzeum
Piœmiennictwa i Muzyki
Kaszubskiej w Wejherowie
(Pa³ac Przebendowskich)
przy ul. Zamkowej 2.
Podczas spotkania pt.
„Strategia uniewa¿niania
prawdy”, które odbêdzie siê
10 paŸdziernika o godz. 12.00,
mo¿na bêdzie kupiæ ksi¹¿ki
S³awomira Cenckiewicza.

Ogólnopolski konkurs plastyczny

Ala najlepsza
Alicja Went, uczennica Gimnazjum nr 1 w Rumi zdoby³a g³ówna nagrodê w konkursie „Przygoda tu¿ za
progiem”, w ramach kampanii „Zachowaj Trze¿wy
Umys³” . Jej praca okaza³a siê najlepsza spoœród kilkunastu tysiêcy prac nades³anych z ca³ego kraju.
Niedawno razem z
mam¹ Beat¹ Went, Ala odbiera³a nagrodê podczas du¿ej uroczystoœci w Centrum
Olimpijskkim w Warszawie.
To drugi wa¿ny sukces
13-letniej rumianki. W
czerwcu tego roku, jeszcze
jako uczennica SP nr 6
otrzyma³a nagrodê w ogólnopolskim konkursie „Z

dziejów Piastów”.
Tym razem Alicja namalowa³ tancerki, przygotowuj¹ce sie do wystêpu.
Ten temat nie jest jej obcy,
bo zdolna gimnazjalistka
nie tylko z zapa³em maluje i rysuje, ale te¿ tañczy
w popularnym zespole
„Spinki” w Rumi.
Gratulujemy sukcesu!
baj.

Alicja Went - utalentowana nastolatka z Rumi.

Wspomnienie o Lidii Lipińskiej

Siłownia Jej imienia
Min¹³ rok, kiedy niespodziewanie odesz³a na
zawsze znana nauczycielka wychowania fizycznego i trenerka - Lidia Lipiñska - sympatyczna,
¿ywio³owa, z poczuciem humoru, pe³na projektów na przysz³oœæ. Pozosta³ smutek i ¿al, ¿e nie
poprowadzi kolejnych meczów unihokeja.
Z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego
Gimnazjum nr 2, gdzie pracowa³a Lidia Lipiñska, szkolna
si³ownia otrzyma³a jej imiê. Z tej okazj Joanna Dzienis
przygotowa³a prezentacjê multimedialn¹, w której przypomnia³a zebranym jak ¿yczliwa, aktywna i otwarta na ludzi
by³a pani Lidka. Wiele ciep³ych s³ów powiedzia³a o niej
dyrektor gimnazjum - Teresa Cebula i burmistrz Rumi El¿bieta Rogala- Koñczak. Wzruszenia nie kry³y
kole¿anki, rodzina i absolwenci szko³y, Jej wychowankowie. Dla Niej rozegrali towarzyski mecz unihokeja.
Przybyli mogli wpisaæ siê do ksiêgi pami¹tkowej,
obejrzeæ liczne puchary i medale, które zdobyli uczniowie
pod opiek¹ L.Lipiñskiej, a tak¿e przejrzeæ zdjêcia robione
przez ni¹ w czasie meczów, wêdrówek, kolonii.
Dorota Kuchta
REKLAMA

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

tel.: 502 178 344

BIURO RACHUNKOWE
rok za³o¿enia 1995

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

Kontakt: tel. 58 671-06-86, 066-837-27-52
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Pierwsza wzmianka o wsi cysterskiej Rumina pochodzi z 1220 roku

Miasto ma 55 lat, ale Rumia - 800
Rumia po³o¿ona w
Pradolinie Kaszubskiej i
dolinie Zagórskiej Strugi
od wieków by³a atrakcyjnym miejscem dla osadników. Dogodne ukszta³towanie terenu, rzeka i lasy
dooko³a - wszystko to
sprawi³o, ¿e ju¿ w VI w.
p.n.e. w tym przyjaznym
do zamieszkania miejscu
¿yli ludzie. Œwiadcz¹ o
tym przedmioty odkryte
podczas badañ archeologicznych na terenie Rumi.
W wa¿nym dla historii
miasta XIII wieku datowanych jest szereg dokumentów, w których jest mowa o
Rumi: 1220 r. - potwierdzenie posiad³oœci cysterskich
przez ksiêcia Œwiêtope³ka
Wielkiego (Rumina); 1245 r.
- potwierdzenie w³asnoœci
cystersów przez papie¿a Innocentego IV; 1253 r. wzmianka o istnieniu koœcio³a w Rumi; 1283 r. - wizyta Mestwina II w Rumi.
Wieœ Zagórze jest wymieniona w dokumencie z 1283 r.,
kiedy to ksi¹¿e Mestwin obje¿d¿a³ swoje posiad³oœci.
Bia³a Rzeka wymieniona
jest w dokumencie z 1448 r.,
Szmelta w 1565 r., a Janowo w 1796 r. W³aœnie te wsie
ju¿ w 1934 roku zosta³y po³¹czone w jeden organizm,
a w 7 paŸdziernika 1954 r.
rz¹d Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nada³ Rumi
prawa miejskie.

Na g³ównym szlaku
Œredniowieczna Rumia
zyska³a na znaczeniu dziêki krzy¿owaniu siê w tym
miejscu wa¿nego szlaku
komunikacyjnego i handlowego. By³a nim droga publiczna z Gdañska do S³upska i Szczecina z odnog¹ w
Redzie na Puck oraz druga - z Pogórza, wiod¹ca dziREKLAMA
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Plac Kaszubski w dawnej Rumi. W g³êbi widaæ wie¿ê koœcio³a ewangelickiego przy ul. Koœcielnej . W tym miejscu
znajduje siê dziœ sala gimnastyczna SP nr 1.

siejszymi ulicami Dêbogórsk¹ i Ceynowy.
W 1308 r. Pomorze
Gdañskie przesz³o pod panowanie Zakonu Krzy¿ackiego. M.in. Zagórze sta³o
siê w³asnoœci¹ Krzy¿aków.
Natomiast wieœ Rumia niezmiennie a¿ do 1772 roku
nale¿a³a do oliwskich cystersów.
Pomorze wróci³o do korony w 1466 roku po podpisaniu pokoju toruñskiego, a
Zagórze znalaz³o siê wówczas w granicach Starostwa
Puckiego.
Spokojny wiek XVI i
pierwsze æwieræwiecze XVII
w. - zarówno w Rumi jak i w
Zagórzu by³y okresem rozwoju. Dochody z rolnictwa,
dzia³alnoœci m³yna, kuŸni,
tartaku i karczmy by³y
znaczne. Po rozbiorze Polski
w 1772 r. Rumia i Zagórze
na prawie pó³tora wieku
znalaz³y siê w granicach
pañstwa pruskiego.
Reforma rolna w pierwszej po³owie XIX w doprowadzi³a do zwiêkszeni liczby
gospodarstw i rozwoju go-

spodarki hodowlanej. Dzia³a³y obiekty napêdzane si³¹
rzeki, powsta³y warsztaty
rzemieœlnicze.

Linia kolejowa
Wa¿nym wydarzeniem
by³o powstanie w 1870 r. linii kolejowej Gdañsk-Szczecin. W³aœciciele gruntów,
przez które przebiega³a linia
kolejowa otrzymali odszkodowania za wyw³aszczone
grunty, a przy budowie kolei zatrudnieni byli mieszkañcy Rumi. Wielu z nich
znalaz³o potem pracê w dyrekcji kolei. Pojawi³ siê
nowy zawód - kolejarz.
Mniej wiêcej w tym czasie Edward Clasen wybudowa³ w Rumi hotel "Pod
Drogowskazem" (póŸnieszy
"Bia³y Dworek"), do niego
nale¿a³a te¿ leœna restauracja "Pod G³uszczem" oraz
destylarnia wódek.

Rumia-Zagórze
Po pierwszej wojnie
œwiatowej wolnoœæ zawita³a
do Rumi wraz w B³êkitn¹
Armi¹ gen. W³adys³awa
Hallera. Budowa Gdyni i
portu spowodowa³a osiedlanie siê w okolicy ludzi tam
zatrudnionych. Ze wzglêdu
na tañsze grunty i dobr¹ komunikacjê nierzadko na
miejsce zamieszkania wybierali Rumiê.
Na pocz¹tku lat trzydziestych XX wieku w Rumi powsta³o lotnisko, obs³uguj¹ce
nawet linie miêdzynarodowe
. W 1934 roku w zwi¹zku z
reform¹ samorz¹dow¹ powsta³a Gmina Rumia z wójtem Hipolitem Roszczynialskim na czele. Sekretarzem gminy zosta³ Zygmunt Milczewski (pierwszy honorowy obywatel
Rumi, który do dziœ nie doczeka³ siê ulicy swojego imienia!). W 1935 roku Rada

Gminy przyjê³a uchwa³ê o
rozszerzeniu nazwy gminy
na Rumia- Zagórze.

Salezjanie
W czerwcu 1921 roku
nast¹pi³a konsekracja nowego koœcio³a przy ul. Koœcielnej w Starej Rumi
(obecnie najstarszy koœció³
w mieœcie pw. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego), a w
1937 roku do Rumi przybyli ksiê¿a salezjanie, których
nie tylko religijna dzia³alnoœæ mia³a bardzo du¿e znaczenie dla mieszkañców
miasta.
W latach trzydziestych
nast¹pi³a elektryfikacja
wsi. Dzieci objêto obowi¹zkiem nauczania.
Zarówno we wrzeœniu
1939 r., jak i wiosn¹ 1945
roku Rumia znalaz³a siê w
ogniu walk II wojny œwiatowej, czego nastêpstwem
by³y powa¿ne zniszczenia
wojenne.
W latach powojennych
rozwój Rumi nast¹pi³
zw³aszcza po uzyskaniu
praw miejskich w 1954
roku - w tym czasie dosz³o
tak¿e do parcelacji terenu
danego lotniska, która
trwa³a do 1970 roku.

Coraz wiêcej
mieszkañców
W latach piêædziesi¹tych nast¹pi³ znaczny nap³yw ludnoœci, a co za tym
idzie rozwój budownictwa
mieszkaniowego, m.in. w
nowej dzielnicy Lotnisko.
Du¿y by³ te¿ przyrost naturalny, znacznie przekraczaj¹cy œredni¹ krajow¹. Nic
dziwnego, ¿e m³ode miasto
rozwija³o siê intensywnie, a
liczna mieszkañców ros³a w
szybkim tempie.
Wielu mieszkañców
znajdowa³o pracê w samej

Rumi, w zak³adach FUO,
FAKO oraz w garbarni, a
tak¿e w licznych zak³adach
rzemieœlniczych i placówkach handlowych. Du¿o
osób znalaz³o zatrudnienie
w placówkach oœwiatowych.
W 1957 roku uruchomiono trakcjê kolei elektrycznej, przebiegaj¹cej
przez Rumiê. Kolejki elektryczne umo¿liwia³y szybki
i ³atwy dojazd do Trójmiasta oraz do Wejherowa,
m.in. do tamtejszych zak³adów pracy.

Atrakcyjne miasto
Od 1990 roku samorz¹d
rumski i burmistrz Rumi
wybierani s¹ w demokratycznych wyborach. Ustawa
samorz¹dowa z 1998 roku
powo³ala z dniem 1 stycznia 1999 r. powiat wejherowski, w którego granicach
znalaz³a siê Rumia. Starost¹ pierwszej kadencji powiatowego samorz¹du zosta³ rumianin, Grzegorz
Szalewski.
Dzisiaj nie mamy w Rumi
¿adnego wielkiego przemys³u, funkcjonuj¹ tu natomiast
z powodzeniem zak³ady rzemieœlnicze i firmy handlowe.
Ostatnio powsta³y wielkopowierzchniowe sklepy, czyli
du¿e centra handlowe, ale
ci¹gle brakuje miastu centrum z ratuszem z prawdziwego zdarzenia.
Jedno siê nie zmieni³o
od lat - tak jak dawniej walory krajobrazowo-przyrodnicze Rumi, atrakcyjne po³o¿enie i bliskoœæ Trójmiasta przyci¹gaj¹ nowych
mieszkañców. Rumia to
miasto o kaszubskich korzeniach - silne swoj¹ prawie
800-letni¹ histori¹ i aktywnoœci¹ mieszkañców.
Ryszard Hinc
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Z POWIATU

Rumia, Zagórze, Szmelta, Janowo, Biała Rzeka

Miasto z pięciu wsi
Nie wszyscy mieszkañcy Rumi wiedz¹, gdzie dok³adnie przebiegaj¹ granice nieoficjalnych dzielnic
miasta (nie ma administracyjnego podzia³u Rumi
na dzielnice), wywodz¹cych siê z dawnych wsi i folwarków. Nazwy dzielnic u¿ywane s¹ czasem b³êdnie, co zdarza siê nawet urzêdnikom miejskim podczas spotkañ w magistracie. Z okazji jubileuszu
Rumi warto przypomnieæ, jak przebiega³y granice
dawnych wsi, chocia¿ nie zawsze pokrywaj¹ siê one
z umownymi granicami obecnych dzielnic.
Mimo ¿e teren powsta³ego w XVII wieku folwarku Janowo siêga³ a¿ do ul.
Mickiewicza i Starowiejskiej, trudno dziœ powiedzieæ, ¿e koœció³ NMP Wspomo¿enia Wiernych albo
przychodnia przy ul. Derdowskiego znajduj¹ siê w
Janowie. Umowna zachodnia granica Janowa biegnie
raczej w rejonie ul. Warszawskiej (miêdzy ul. 3
Maja i D¹browskiego) oraz
Pi³sudskiego (na odcinku od
ul. D¹browskiego w kierunku Dêbogórskiej).

Janowo do torów
Najczêœciej powtarzanym b³êdem jest okreœlanie
mianem Janowa terenów na
po³udnie od torów kolejowych i ul. Sobieskiego.
Mówi siê czasem np. o
cmentarzu komunalnym w
Janowie, tymczasem takiego cmentarza nie ma. Ulice: Górnicza, W³ókiennicza i Hutnicza, podobnie
jak Polna, Robotnicza
oraz s¹siednie znajduj¹
siê z ca³¹ pewnoœci¹ w
Zagórzu! Zapewniaj¹ o
tym zarówno znawcy i mi³oœnicy historii miasta, jak
i starzy mieszkañcy tej
dzielnicy.
Z kolei rejon ulic: Sabata, Sawickiej (po zmianie

Kombatantów) i Szkolna
nazywany jest b³êdnie
Szmelt¹. W³aœciwa Szmelta zaczyna siê natomiast
od ul. M³yñskiej i rozci¹ga siê za t¹ ulic¹ na po³udnie. Teren miêdzy ulicami M³yñsk¹ i Sobieskiego nale¿y do dzielnicy Zagórze. Kiedyœ w³aœnie w
tym rejonie - dok³adnie u
zbiegu ul. Sabata i Sobieskiego - by³o centrum wsi, a
na dzisiejszym parkingu
Urzêdu Miasta znajdowa³a
siê s³ynna karczma, zwana
te¿ Zajazdem Sobieskiego.

Dwa folwarki
W œredniowieczu na obszarze dzisiejszej Rumi istnia³y wsie Rumia i Zagórze, otoczone polami i lasami. Granic¹, dziel¹c¹ te
dwie miejscowoœci by³a dawna droga publiczna, biegn¹ca dzisiejszymi ulicami: Sobieskiego i Grunwaldzk¹.
W 1611 r. nast¹pi³ podzia³ klasztornego (cysterskiego) folwarku w Rumia
na dwa gospodarstwa. Na
wschód od Zagórskiej Strugi wyodrêbniono obszar, nazwany póŸniej Janisdorf
(dopiero po 1920 roku funkcjonuje nazwa Janowo).
Od strony Zagórza granica nowego folwarku bieg³a
wzd³u¿ drogi publicznej do

Najciemniej pod latarnią

Urzędnicy nie znają dzielnic?
Niedawno na mieœcie, m.in. w rumskich szko³ach i
przedszkolach mo¿na by³o znaleŸæ ulotkê, reklamuj¹c¹
Klub Sportowy Karate „Sakura”. Na odwrocie znalaz³a
siê opatrzona herbem i adresem miejskiej strony internetowej informacja z Urzêdu Miasta na temat po³o¿enia
Rumi, liczby mieszkañców, komunikacji, itp.
W ulotce, któr¹ do redakcji dostarczy³ jeden z Czytelników, wymieniono tak¿e dzielnice Rumi. Obok Bia³ej
Rzeki, Janowa, Lotniska, Starej Rumi, Szmelty i Zagórza znalaz³a siê tam ...Stara Pi³a. Tymczasem jest to
zalesiony teren na obrze¿ach miasta, na którym znajduje siê m.in. leœniczówka.
Stara Pi³a nigdy nie by³a dzielnic¹ Rumi. Ten prawie niezamieszkany teren leœny trudno by³oby nazwaæ
dzielnic¹ jakiejkolwiek miejscowoœci. W ulotce zabrak³o natomiast centrum Rumi, czyli œródmieœcia, które
jest zdecydowanie wa¿n¹ czêœci¹ miasta. Mieszkaj¹ tam
tysi¹ce rumian.

rzeki, a nastêpnie do dêbu
przy ulicy Starowiejskiej,
dalej do ul. Mickiewicza i do
ul. Dêbogórskiej. Ówczesne
Janowo rozci¹ga³o siê na
wschód od skrzy¿owania
tych dwóch ulic.

Wsie i przysió³ki
W 1627 roku powsta³a
wieœ Szmelta, któr¹ wydzielono z obszaru Zagórza.
Granica miêdzy tymi wsiami przebiega³a obecn¹ ulic¹
Œw. Józefa, Batorego do •ródlanej i t¹ ulic¹ do Zagórskiej Strugi. Dalej wzd³u¿
rzeki do miejsca, gdzie jej
nurt skrêca w kierunku
m³yna Riebanta. St¹d granica przebiega w kierunku
zachodnim.
W 1722 powsta³ przysió³ek Kazimierz, nale¿¹cy do
wsi Rumia. W spisie domów
mieszkalnych w roku 1871
pojawia siê przysió³ek Kr¹piec, le¿¹cy we wschodniej
czêœci Zagórza.

Bia³a Rzeka
Po powstaniu wsi Bia³a
Rzeka nast¹pi³ kolejny podzia³ obszaru Zagórza i
Rumi. W roku 1864 wieœ
Bia³a Rzeka wymieniona
jest w spisie ziem ornych.
Granica nowego obszaru
wsi przebiega³a w poprzek
drogi publicznej w rejonie
ulicy Chmielewskiego.
W latach trzydziestych
XX wieku nowe domy i ulice
powstawa³y na terenie miêdzy stacj¹ kolejow¹ i wsi¹
Rumia (wzd³u¿ ul. Starowiejskiej i na wschód od niej).
Rumia zaczê³a wch³aniaæ
równie¿ zachodnie ziemie
Janowa po rejon obecnej ulicy Warszawskiej i dalej w
kierunku ulicy Gdyñskiej.
Lotnisko
na lotnisku
W paŸdzierniku 1954
roku powsta³o miasto Rumia
obejmuj¹ce obszar piêciu
wsi, ale same granice nie zosta³y zmienione administracyjnie. I tak Urz¹d Miasta
stoi na by³ej ziemi rumskiej,
a Bia³y Dworek na by³ym obszarze Zagórza.
Dzielnica Lotnisko powsta³a na terenie po by³ym
lotnisku, którego obszar by³
wydzielony z obszaru dawnego folwarku w Rumi
Ak.
Artyku³ opracowano na
podstawie materia³ów zamieszczonych na stronie internetowej:
www.rumia.edu.pl
- Dzieje Rumi.

INFORMACJA
STAROSTWA
POWIATOWEGO
W WEJHEROWIE
SprawdŸmy zapisy o nieruchomoœciach
Nawi¹zuj¹c do ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 roku o
ujawnianiu w ksiêgach wieczystych prawa w³asnoœci Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego, Starosta
Wejherowski informuje w³aœcicieli nieruchomoœci, po³o¿onych
w granicach administracyjnych powiatu wejherowskiego, o
potrzebie (nawet obowi¹zku) sprawdzenia zgodnoœci ksi¹g
wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
W tym celu w Starostwie w Wejherowie uruchomiono
punkt informacyjno-konsultacyjny. Punkt ten dzia³a w budynku w/w Urzêdu przy ul. 3 Maja 4 w Wejherowie, pokój nr
215, na II piêtrze, w godzinach:
- poniedzia³ek od godz. 9 do godz. 15,
- od wtorku do pi¹tku od godz. 8 do godz. 14.
Telefon kontaktowy: 58 572 94 66.

Regionalny Konkurs Grantowy
Pojawi³a siê kolejna szansa na pozyskanie zewnêtrznych
œrodków pieniê¿nych. W Regionalnym Konkursie Grantowym o dotacje (do 7000 z³) na projekty rozpoczynaj¹ce siê
nie wczeœniej ni¿ 1.01.2010 r. i trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ do
30.06.2010 r. mog¹ ubiegaæ siê organizacje pozarz¹dowe,
gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne
grupy doros³ych, które chc¹ za³o¿yæ organizacjê pozarz¹dow¹
z terenów wiejskich i ma³ych miast.
Program jest wyrównywaniem szans na dobry start w
doros³e ¿ycie m³odzie¿y w wieku 13-19 lat z ma³ych miejscowoœci. Po raz pierwszy Konkurs Programu „Równoœæ Szans”
przeprowadzany jest w systemie elektronicznym.
Udzia³ w Konkursie mo¿e byæ szans¹ na realizacjê efektywnego projektu ukierunkowanego na zwiêkszenie szans
m³odzie¿y w doros³y start w ¿ycie. Termin sk³adania wniosków mija 10 paŸdziernika 2009 roku (wiêc czasu jest niewiele). Materia³y promocyjne mo¿na pobraæ za strony
www.rownacszanse.pl.

WeŸ udzia³ w szkoleniu
W zwi¹zku z og³oszonym konkursem dla Subregionu
Metropolitalnego dla dzia³ania 9.3, Lokalne inicjatywy obywatelskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013, Urz¹d Marsza³kowski organizuje cykl
szkoleñ dla potencjalnych beneficjentów. Beneficjentami
powy¿szego dzia³ania zgodnie z zapisami RPO mog¹ byæ:
jednostki samorz¹du terytorialnego,
ich zwi¹zki i stowarzyszenia,
instytucje kulturalne,
organizacje pozarz¹dowe,
koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe,
podmioty dzia³aj¹ce w oparciu o umowê o partnerstwie
publiczno-prawnym.
Szkolenie odbêdzie siê w dniu 9 paŸdziernika 2009 r. o
godz. 10 w Starostwie Powiatowym w Wejherowie przy ul. 3
Maja 4, w Sali Obrad Rady Powiatu.
Warunkiem uczestnictwa jest wype³nienie i przes³anie
formularza zg³oszeniowego znajduj¹cego siê na stronie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzêdu Marsza³kowskiego (www.wrotapomorza.pl).

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje
Szczepionka przeciw wœciekliŸnie zosta³a wy³o¿ona drog¹
samolotow¹ pomiêdzy 21.09.-26.09.2009 r. Szczepienia na
terenie naszego województwa (i powiatu) prowadzone s¹ w
ramach zwalczania wœcieklizny.
Dzia³anie profilaktyczne skierowane jest wy³¹cznie dla
zwierz¹t dzikich, szczególnie lisów. Powiatowy Lekarz Weterynarii powiadamiaj¹c o powy¿szych szczepieniach prosi
o zachowani dyscypliny w czasie szczepieñ, jak równie¿ w
okresie nabywania odpornoœci przez zwierzêta tj. do
4.10.2009 r. - w szczególnoœci ograniczenia zbiorowych polowañ, p³oszenia zwierzyny, zbierania szczepionki przez ludzi, wpuszczania psów do lasów, itp.

Pozosta³e og³oszenia i informacje pod adresem:
www.bip.powiat.wejherowo.pl
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WYDARZENIA W OBIEKTYWIE

Złote Pary świętowały jubileusz w kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi

RAZEM NA DOBRE I NA ZŁE
Z³ote Gody œwiêtowali:

Janina i Bronis³aw
ADAMIUK
Helena i Jerzy DAMPC
Irena i Zbys³aw
GIERSZEWSCY
Cecylia i Tadeusz
KASPRZYK
Jadwiga i Henryk
KOSMALA
Maria i Zygmunt
KUNIKOWSCY
Antonina i Eugeniusz
LUBCZYÑSCY
Marianna i Franciszek PIÊDEL
Jadwiga i Józef
TOPCZEWSCY
Krystyna i Grzegorz
WALKOWSCY
Maria i Stefan
WRONKOWSCY
Helena i Bronis³aw
ZARACH
Halina i Stanis³aw
ZARWALSCY
Helena i Jan STAROST
Czternaœcie par z parafii Najœwiêtszej Marii
Panny Wspomo¿enia Wiernych w Rumi obchodzi³o niedawno 50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego. 20 wrzeœnia z okazji Z³otych Godów w koœciele odby³a siê piêkna
uroczystoœæ, na któr¹ oprócz Jubilatów przyby³y ich rodziny. Wszyscy dziêkowali Bogu za d³ugie wspólne ¿ycie.
Nie zabrak³o specjalnego b³ogos³awieñstwa dla ma³¿onków, ¿yczeñ oraz kwiatów od wnuków i prawnuków. Mszy
œw. przewodniczy³ ks. Henryk Olesik, a uœwietni³ j¹ parafialny Chór Lira. Po uroczystoœci ma³¿onkowie zostali zaproszeni na poczêstunek na plebanii.
Ak.
REKLAMA

REKLAMA

Kwiaciarnie Janusza Zabłockiego
Rumia, ul. Stoczniowców 4
tel.: 58 671 70 74

Rumia, ul. Dąbrowskiego 6

Kwiaciarnia internetowa www.kwiatyonline.com
Już od 3,50 zł/m2
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