Na początku
każdego miesiąca,
w kioskach i niektórych
sklepach na terenie Rumi
- o tym, gdzie i kiedy można
dostać naszą gazetę
czytaj na str. 2
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* 107 milionów zł dochodów
* 122 miliony zł na wydatki
* 3,2 miliona zł na budowę
gminnych dróg
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Rumskie kolędowanie

DZIŚ W NUMERZE
DZWON NADAL
W UKRYCIU

Budżet przyjęty
W tym roku w Rumi zaplanowano budowę trzech ulic gminnych na Szmelcie
i parkingu przy targowisku miejskim.
Tak ograniczone inwestycje drogowe,
a także zaniechanie budowy centrum
z ratuszem i innych ważnych przedsięwzięć wzbudziło niezadowolenie radnych klubu „Samorządność Rumia”
oraz klubu PiS, którzy głosowali przeciwko budżetowi w takim kształcie.
Radni obu klubów upominali się przede wszystkim
o budowę dróg w mieście
oraz kolektora kanalizacji
burzowej w Starej Rumi.
Wszystkie wnioski opozycji
odrzucono.
Większość Rady Miejskiej,
skupiona w klubach PO i
„Gospodarność”
przyjęła
uchwałę budżetową, zaproponowaną przez burmistrza
Rumi. Sporo środków pochłoną inwestycje oświatowe,

zwłaszcza rozbudowa szkół
podstawowych nr 1, 6 i 10.
Przynajmniej w tym roku
burmistrz nie podejmie starań o przejęcie przez Urząd
Miasta części kompetencji
Starostwa, tak, aby mieszkańcy Rumi nie musieli załatwiać w Wejherowie wielu
spraw, np. rejestracji samochodu. Wniosek opozycji w
tej sprawie burmistrz uznała za przedwczesny.

str. 3

Dzwon „Ksiądz Jerzy”,
ufundowany przez
mieszkańców Rumi
i uroczyście poświęcony podczas sierpniowych uroczystości
nie będzie wyeksponowany obok pomnika Jana Pawła II, jak
chcą niektórzy radni.
str. 4

NIEŁATWE
ODŚNIEŻANIE
Mali kolędnicy podczas przeglądu w Dworku pod Lipami.

W grudniu i styczniu, nie
tylko w Rumi jest wiele okazji
do śpiewania lub choćby tylko
wysłuchania pięknych kolęd.
Koncerty i jasełka, często z
udziałem dzieci, odbywają się
w domach kultury, w szkołach, ale przede wszystkim w
rumskich kościołach, o czym

piszemy na str. 12 i 13. W
najbliższą niedzielę, 16 stycznia czekają nas kolejne spotkania z kolędami, które zaśpiewają dwa chóry w dwóch
różnych kościołach.
Chór Św. Cecylii wystąpi z bożonarodzeniowym
repertuarem o godz. 13.30

Fot. Wojciech Hintzke

w kościele Podwyższenia
Krzyża Świętego. O godz.
16.00 w kościele NMP
Wspomożenia Wiernych odbędzie się koncert kolęd w
wykonaniu Chóru „Lira”.
Dzięki takim spotkaniom
niezwykła atmosfera świąt
wciąż trwa.

Rumianie pomagają
chorym dzieciom

Barwnymi fajerwerkami nad miastem, Rumia przywitała Nowy Rok 2011. W
domach i na salach balowych a także na stadionie, rumianie składali sobie serdeczne noworoczne życzenia.
W pierwszym w tym roku wydaniu gazety my również życzymy naszym Czytelnikom pomyślności, szczęścia, zdrowia, słowem: Dosiego Roku!
Fot. Anna Kuczmarska

Fotoreportaż z Sylwestra na stadionie zamieszczamy na str. 9

Prawie 30 tys. zł zebrano w Rumi podczas XIX
Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Efektem kwesty prowadzonej przez wolontariuszy,
aukcji oraz sprzedaży na
stoiskach i w kawiarence
była kwota ponad 29 tys.
500 zł. Większość tej sumy,
bo ok. 22 tys. zł pochodziło ze zbiórki pieniędzy do
puszek na ulicach naszego
miasta.
W Rumi funkcjonowały
dwa sztaby Orkiestry – w
Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji oraz w przedszkolu „Delfinek” przy ul.
Świętojańskiej.
Koncerty
i prezentacje odbywały się
również w Domu Kultury
SM „Janowo” przy ul. Po-

morskiej. Zainteresowanie
wszystkimi imprezami było
bardzo duże.
Do akcji na rzecz dzieci
z chorobami układu moczowego i nerek włączyły
się niektóre szkoły i kluby
sportowe. Na aukcji w hali
MOSiR można było wylicytować m.in. piłkę z podpisami siatkarek TPS Rumia,
koszulkę z autografami piłkarzy ORKAN Rumia SSA,
koszulkę Rugby Club Arka
Rumia, maskotkę z autografami mistrzyń świata w
tańcu modern, czyli rumskich SPINEK.
Wieczorem w ramach akcji „Światełko do nieba”
rozbłysły efektowne fajerwerki.

Fotoreportaż na str. 5

Po ostrej zimie mieliśmy przez chwilę
wiosnę, ale to nie koniec kłopotów z odśnieżaniem ulic miasta. Mieszkańcy nie są
całkiem zadowoleni z
dotychczasowej walki z zimą o czym rozmawiano na sesji.
str. 11

KARATE
OD MAŁEGO

Młodzi
zawodnicy
klubu karate SAKURA w Rumi przywieźli kolejne medale z
ogólnopolskiego turnieju w Bydgoszczy.
Pokonali swoich rówieśników w różnych
konkurecjach.
str. 15

AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA

Kłopoty z zimą

W okresie świąteczno-noworocznym Straż Miejska w
Rumi otrzymywała setki zgłoszeń dotyczących kłopotów ze
śniegiem. Pryzmy śniegu powstałe po odgarnianiu z ulic
i chodników utrudniały parkowanie pojazdów. Niektórzy
mieszkańcy, uprzątając śnieg z własnych posesji lub z
chodników do nich przyległych beztrosko wyrzucali go na
jezdnię, za co byli karani. Przedmiotem wielu interwencji
były też nawisy lodowe i sople.

Pomoc zwierzętom

Z grudniowych zdarzeń, w których interweniowali
strażnicy miejscy, można przypomnieć wyciąganie rannego kota, który utknął pod zaparkowanym samochodem. Zwierzę zostało odwiezione do lekarza weterynarii.
27 grudnia Straż Miejska odebrała zgłoszenia, że na ul.
Wałowej sarna utknęła w ogrodzeniu posesji. Tym razem
na pomoc wezwano strażaków JRG. Strażacy uwolnili
zwierzę, które pobiegło do lasu.
3 stycznia technik weterynarii zabrał wycieńczoną sarnę
z ul. Gdyńskiej. Inna sarna zginęła z wycieńczenia w ogrodach działkowych.

Pies na placu zabaw

29 grudnia na boisko przy ul. Różanej wdarł się bezpański pies. Ponieważ mógł on zagrażać dzieciom - został odłowiony. Okazało się, że ma wszczepiony numer, a więc nie
jest bezpański. 30 grudnia ustalono i ukarano właściciela
za brak nadzoru nad zwierzęciem.

Zabawa w policjanta

Tego samego dnia po południu nietrzeźwy mężczyzna zaczepiał przechodniów na ul. Żwirki i Wigury i „kierował
ruchem” na ulicy. Ujęty przez strażników, mieszkaniec
Rumi został ukarany i został odwieziony do domu.

Sylwestrowe wezwania

Silny wiatr w noc sylwestrową uszkodził dwa sygnalizatory uliczne przy ul. Sobieskiego i ul. Zbychowskiej. Dyżurny Straży Miejskiej powiadomił stosowne służby, które
usunęły uszkodzenia.
Tej samej nocy strażnicy udzielili pomocy kobiecie, która
przewróciła się idąc na imprezę sylwestrową na stadionie
MOSiR i skręciła nogę. Wezwano pomoc medyczną. Na samym stadionie impreza sylwestrowa przebiegła spokojnie.

Kłusownik na Szmelcie

6 stycznia patrol SM interweniował w związku z martwym dzikiem, który wpadł we wnyki zastawione na prywatnej działce na Szmelcie. Ponieważ kłusownictwo jest
przestępstwem, na miejsce wezwano policję, która prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Powiadomiono również
leśniczego. Martwe zwierzę sprzątnęły służby komunalne.
7 stycznia br. bezpańskie psy rozszarpały sarnę w okolicach ul. Grunwaldzkiej. Nie ustalono właścicieli psów. Nie
wiadomo nawet, czy były z Rumi.

Do pożaru nie doszło

6 stycznia na ulicy Morskiej, pracujący w patrolu strażnicy zauważyli dym wydobywający się z piwnicy jednej z
posesji. Już wstępna penetracja pomieszczeń potwierdziła
zarzewie pożaru. Zawiadomiono Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą oraz właścicieli posesji i przystąpiono do sprawdzenia, czy wewnątrz nie ma osób. Przybyli na miejsce
strażacy ugasili ogień. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja.
Informacje przygotowano na podstawie sprawozdania na stronie internetowej Straży Miejskiej w Rumi: www.sm.rumia.pl
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Linią 87
Marcin Fuchs zastępcą inaczej
Siódmy wiceburmistrz Rumi

Marcin Fuchs, radny Rady Miejskiej
z Platformy Obywatelskiej został zastępcą burmistrza Rumi ds. społeczno-oświatowych. Z tego powodu M. Fuchs
złoży mandat radnego, a jego miejsce
w rumskim samorządzie zajmie kandydat PO, Ariel Sinicki.

Wakat na stanowisku wiceburmistrza, wiązał się z
sierpniową rezygnacją z tej
funkcji Jana Domańskiego,
również członka PO. Rezygnacja związana była z
nagłośnieniem sprawy fałszywego oświadczenia majątkowego J. Domańskiego
(obecnie wicestarosty wejherowskiego).
Przez kilka miesięcy burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak miała tylko jednego zastępcę, Ryszarda
Grychtoła, zajmującego się

inwestycjami i inżynierią
miejską. Drugi zastępca,
Marcin Fuchs będzie odpowiedzialny za funkcjonowanie oświaty, kultury, sportu, promocji miasta Rumi,
Straży Miejskiej, a także
za sprawy obywatelskie.
32-letni Marcin Fuchs jest
absolwentem politologii na
Uniwersytecie
Gdańskim
oraz Podyplomowego Studium Public Relations na
Politechnice Gdańskiej. Pracował w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku (jako

Mieszkańcy Rumi oddali krew

Ponad 63 litry
W minioną niedzielę 9
stycznia, kiedy rumianie
hojnie wspomagali chore
dzieci w ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, niektórzy pomagali
chorym i potrzebującym w
inny sposób.
Mieszkańcy miasta ofiarnie wzięli udział w Akcji
Honorowego
Oddawania
Krwi, zorganizowanej z ini-

cjatywy burmistrza Rumi.
W przychodni „Panaceum”
w Janowie pojawiło sie tego
dnia 141 krwiodawców,
którzy oddali łącznie 63,5
litra krwi.
Wszystkie osoby, które
oddały tego dnia krew i
wzięły udział w losowaniu
otrzymały upominki ufundowane przez sponsorów.
baj.

Kiedy i gdzie po gazetę
W związku z pytaniami naszych Czytelników, kiedy i
gdzie można otrzymać „Gazetę Rumską” informujemy, że
od lutego będzie się ona ukazywała zawsze w pierwszym
tygodniu miesiąca, w piątki.
Gazetę rozwozimy do wszystkich kiosków na terenie
Rumi oraz do niektórych sklepów. Najwięcej egzemplarzy trafia do kiosku w sąsiedztwie naszej redakcji, przy
skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Wybickiego. W tym
punkcie „Gazeta Rumska” powinna być dostępna przez
kilka dni od momentu ukazania się. Jeśli zatem komuś
bardzo zależy na otrzymaniu bezpłatnego egzemplarza
gazety, a nie może jej dostać gdzie indziej, proponujemy
odwiedzenie kiosku na rogu wspomnianych ulic w centrum miasta.
Wszyscy Czytelnicy, którzy korzystają z internetu
mogą znaleźć kolejne numery „Gazety Rumskiej” na naszej stronie: www.gazetarumska.pl.
Jest tam również archiwum ze wszystkimi wydaniami
gazety, jakie ukazały się przez kilka lat (od 2006 roku),
a także galeria zdjęć, cykl artykułach o podróżach, które
zamieszczaliśmy w ubiegłym roku oraz cykl tekstów o
rumskich artystach. Oba cykle mamy zamiar kontynuować w tym roku.
Dziękujemy za dotychczasowe bardzo duże zainteresowanie gazetą i zapraszamy do lektury kolejnych numerów!
Anna Kuczmarska

asystent
wicemarszałka
Marka Biernackiego - PO),
a od ponad roku był wicedyrektorem Kancelarii Sejmiku
Województwa Pomorskiego.
W Rumi mieszka od 3 lat.
Przypomnijmy, że po Iwonie Romanowskiej, Tadeuszu Wiśniewskim, Andrzeju Czaplickim, Krzysztofie
Selke i Janie Domańskim,
a także obok urzędującego
wiceburmistrza
Ryszarda
Grychtoła, jest to siódmy
zastępca burmistrz Elżbiety
Rogali-Kończak.
AK.

Z nowym rokiem Zarząd
Komunikacji Miejskiej w
Gdyni wprowadził zmiany
w rozkładach jazdy autobusów. Jedna z nich dotyczy
linii 87, kursującej spod
stacji SKM w Janowie do
Centrum Handlowego Port
Rumia, czyli do Auchan.
Autobusy od przystanku „Rumia Partyzantów”
do przystanku „Plac Jana
Pawła II” w obu kierunkach, kursować będą ulicą I
Dywizji WP, z pominięciem
ulic: Tysiąclecia, Różanej i
Kosynierów. Tym samym
przystanek „Różana” nie
będzie obowiązywać.
Odjazdy z Centrum Handlowego są opóźnione o 3
minuty, natomiast kurs o
godz. 18.50 zostaje przesunięty na godz. 18.48.
ZKM uruchomiło też dodatkowe kursy z Janowa
SKM o godz. 19.11 oraz
z Centrum Handlowego
„Port Rumia” o godz. 19.53.

KRONIKA POLICYJNA
Zatrzymani poszukiwani

Policjanci zatrzymali dwie osoby poszukiwane. 66-letni
mężczyzna był poszukiwany nakazem, natomiast 13–
latek uciekł z placówki opiekuńczo – wychowawczej z
powiatu człuchowskiego. Mężczyzna niebawem trafi do
aresztu, natomiast 13-latek do placówki, z której uciekł.
Wczesnym rankiem 4 stycznia policjanci z Wejherowa
zatrzymali 13-letnieko uciekiniera z placówki opiekuńczo–wychowawczej z terenu powiatu człuchowskiego.
Mundurowi około 7:30 zauważyli nieletniego w Gościcinie na ul. Drzewiarza.
Z kolei funkcjonariusze z Rumi tego samego dnia ok.
godziny 8.00 rano zatrzymali na ul. 3 Maja, 66-letniego
mieszkańca naszego miasta.
Mężczyzna był poszukiwany sądowym nakazem za
niezapłaconą grzywnę. 66-latek trafi wprost do aresztu
śledczego, natomiast nieletni został przetransportowany
do placówki opiekuńczo-wychowawczej, z której uciekł.

Kierowcy z zakazami

Jak informuje mł. asp. Anetta Potrykus, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, w miniony weekend policjanci zatrzymali trzech kierujących,
którzy poważnie naruszyli przepisy karne. Mężczyźni
zasiedli za kierownicę samochodów osobowym wbrew sądowym zakazom. Za popełnione przestępstwo grozi im
kara pozbawienia wolności do 5 lat.
Pierwszy kierowca został zatrzymany w Koleczkowie
(Gm. Szemud) przez miejscowych funkcjonariuszy na
ul. Gdańskiej. 57-letni mieszkaniec Malborka kierował fordem. Policjanci poddali kierowcę badaniu alko-testem, które wykazało, że był w stanie nietrzeźwości,
gdyż miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie.
Kolejny mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji w Rumi na ul. Dębogórskiej w sobotę po południu. 22-letni rumianin, kierujący fordem fiesta miał
również sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych.
Ostatni kierowca został zatrzymany w niedzielę wieczorem. Jak się okazało 48-letni wejherowianin kierował
toyotą wbrew sądowemu zakazowi.

ROZMOWA
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„Samorządność” domaga się budowy dróg, kolektora i ratusza

Zdaniem radnych opozycji
budżet jest mało ambitny
Rada Miejska przyjęła najważniejszą uchwałę w roku - budżet Rumi na rok 2011.
W przedostatni dzień minionego roku radni większością głosów 13 przeciw 8
uchwalili budżet w formie zaproponowanej przez burmistrz E. Rogala-Kończak.
Wszystkie komisje RM, w
których większość głosów
ma Platforma Obywatelska
oraz Gospodarność, pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu. Różne były
natomiast opinie poszczególnych klubów radnych.
Przewodniczący
Klubu
Prawa i Sprawiedliwości
Florian Mosa stwierdził,
że proponowany budżet jest
mało ambitny, wręcz słaby.
- Celem naszego klubu jest
realizacja budowy dróg w
mieście i uporządkowanie
jego przestrzeni, zgodnie z
programem wyborczym PiS
– mówił F. Mosa. – Tymczasem z projektu budżetu
zniknęły m.in. ambitne plany budowy dróg, realizowane w poprzedniej kadencji,
zniknął też plan rozbudowy
kanalizacji burzowej w Starej Rumi. Większość środków pochłonie rozbudowa
szkół, a inne inwestycje,
m.in. na budynki komunalne, pieniędzy zabraknie. W
tej sytuacji nasz klub będzie przeciwko uchwaleniu
budżetu w takim kształcie.

POTRZEBNE ODWAŻNE
DECYZJE I DZIAŁANIA

Zdaniem
Kazimierza
Klawitera, przewodniczącego klubu „Samorządna

Rumia” na sesji budżetowej zabrakło wypowiedzi
burmistrza Rumi, który
zarysowałby główne cele
i zaznaczył najważniejsze
akcenty projektu budżetu. Zaprezentowanie dokumentu przez skarbnika
miasta radny Klawiter
uznał za niewystarczające,
podobnie jak niewystarczające są zamierzenia miasta,
nakreślone w uchwale budżetowej.
- Mam wrażenie, że
mimo 20 lat funkcjonowania samorządu jesteśmy
miastem, drepczącym w
miejscu – mówił K. Klawiter. – Rumi potrzeba odważnych ruchów, śmiałych
decyzji, zwłaszcza w uporządkowaniu przestrzeni
miasta. Powinniśmy wykorzystać nasz skarb, jakim
jest położenie topograficzne, dotąd niewykorzystane
w pełni. Przez 20 lat nie potrafiliśmy nawet zbudować
ciągu spacerowego wzdłuż
całej Zagórskiej Strugi,
przepływającej przez miasto. Budżet jest skonstruowany poprawnie, ale nie
widzę w nim dążenia do
uczynienia z Rumi miasta
konkurencyjnego dla innych miejscowości w aglomeracji.

KONCERT ŻYCZEŃ

- To jest koncert życzeń,
my nie jesteśmy na festiwalu! – powiedział radny Józef Chmielewski,
przewodniczący klubu PO.
- Mówienie o budowie dróg
i kolektora to są życzenia.
To jest ignoranctwo! Według PO budżet zrównoważył wydatki na miarę
dochodów, a krytyka PiS i
Samorządności jest nieuzasadniona.
Henryk Grinholc, przewodniczący klubu „Gospodarność” powiedział, że
radni tego ugrupowania poprą projekt budżetu. – Będziemy robić tyle, ile mamy
pieniędzy – dodał radny
Grinholc.
– W porównaniu z życzeniowym budżetem z poprzedniej kadencji, obecny
budżet jest realny – powiedziała burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak.
Wyjaśniła też, że na razie
na rynku nieruchomości
jest stagnacja, ale miasto
przygotowuje do sprzedaży
działki, z których planuje
osiągnąć dochód w wysokości 8 mln zł.

KOLEKTOR I DROGI

Radny Janusz Wolański
w imieniu klubu „Samo-

rządność Rumia” wniósł
kilka wniosków.
- W rozdziale „gospodarka
ściekowa i ochrona wód”,
proponuję wpisać kwotę 2
milionów złotych na budowę kolektora kanalizacji
burzowej Stara Rumia –
wnioskował radny Wolański. - Jako źródło pokrycia
dodatkowych
wydatków
wnoszę o zwiększenie dochodów o taką samą kwotę
ze sprzedaży składników
majątkowych gminy. Budowa kolektora kanalizacji
burzowej umożliwi rozpoczęcie procesu budowy dróg
w dzielnicy Stara Rumia.
Radni
„Samorządności”
wnioskowali również o
przeznaczenie 3 mln 750
tys. zł na budowę ciągu
ulic: Mostowa, Wiązowa
(do Borówkowej), Borówkowa do Chełmińskiej,
Chełmińska do istniejącego
asfaltu, na budowę ulicy
Cmentarnej oraz łącznika
między ulicami Katowicką
i Filtrową. Ulice te były
zapisywane we wcześniejszych budżetach i do dnia
dzisiejszego nie zostały wykonane.

CO Z RATUSZEM?

W innym wniosku, złożonym przez J. Wolańskiego,
„Samorządność
Rumia”
proponowała
zapisanie
400 tys. zł na przygotowanie dokumentacji budowy
ratusza.
- W ciągu ostatnich 4 lat
zorganizowano sesję obywatelską i naukową, dotyczącą budowy centrum.
Burmistrz przygotował trzy
koncepcje usytuowania ratusza, wykupiono grunty
pod tę inwestycję. Nadeszła
chwila, by przejść do konkretnych działań – stwierdził radny Wolański.

PROPOZYCJE
ODRZUCONE

Rada Miejska przyjęła budżet na 2011 rok 13 głosami radnych PO i „Gospodarności”. Za budżetem głosowało m.in. całe prezydium Rady.

Po wystąpieniu radnego Chmielewskiego, który
ostro skrytykował wnioski
opozycji oraz po wypowiedzi burmistrza miasta, w
której E. Rogala-Kończak
oświadczyła, że wnioski
opozycji są nierealne z

Ważne liczby
Dochody miasta w 2011 roku zaplanowano na ponad
107 mln zł, a wydatki budżetu mają wynieść ponad 122
mln zł.
Deficyt w kwocie 14,8 mln zł zostanie pokryty przychodami z kredytu.
Ponad 3 mln zł wydamy w tym roku na budowę gminnych dróg i parkingów, a prawie 10 mln zł pochłonie
budowa ulic Cegielnianej i Towarowej.
Prawie 8,5 mln zł przeznaczono na rozbudowę szkół
podstawowych nr 1, 6 i 10.

powodów
finansowych,
wszystkie propozycje zostały odrzucone większością
głosów Gospodarności i
PO. Podobnie było z innymi
wnioskami opozycji, składanymi w dalszej części
obrad.
Florian Mosa w imieniu
klubu PiS złożył wniosek o
przeznaczenie 20 tys. zł na
opracowanie dwóch koncepcji (po 10 tys. zł na każdą).
Pierwsza dotyczy utworzenia na ul. Dąbrowskiego, od
Starowiejskiej do Piłsudskiego, ciągu pieszego, a
druga – przebudowy węzła
komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i
Sabata, ponieważ obecne
rozwiązanie nie spełnia
oczekiwań kierowców.
Oddzielna propozycja to
przygotowanie
koncepcji
przekształcenia kamienicy
przy ul. Sobieskiego w placówkę społeczno-kulturalną.

PRZEDWCZESNY
WNIOSEK?

Odrzucono też wnioski
radnego Bogdana Formelli
w sprawie budowy ul. Hetmańskiej i Sędzickiego oraz
parkingu (piszemy o tym na
str. 6), a także wniosek Ja-

nusza Wolańskiego w sprawie przejęcia przez Urząd
Miasta Rumi kompetencji
Wydziału Komunikacji Starostwa w Wejherowie.
Burmistrz
wyjaśniała,
że rumski urząd na razie
nie ma odpowiednich warunków, a poza tym takie
przedsięwzięcia wymagają
zgody ministerstwa.
- Ten wniosek jest przedwczesny - stwierdziła E. Rogala-Kończak, mimo że w swoim
programie wyborczym przejęcie niektórych zadań starostwa uznała za ważne i pilne.
Dyskusje
podsumował
radny Bogdan Formella,
który w imieniu Klubu „Samorządność Rumia”, powiedział m.in.:
- Rumia wymaga dynamicznych zmian, zwłaszcza dokończenia programu
budowy ulic. Zamierzamy
wspierać burmistrza we
wszystkim, co przybliża
nas do nowoczesnego miasta, ale konsekwentnie będziemy sprzeciwiać się niegospodarności.
Ponieważ
nasze wnioski nie zostały
zaakceptowane, będziemy
głosowali przeciw budżetowi w takim kształcie.
Anna Kuczmarska

Janusz Wolański
Samorządność Rumia

- Jestem przeciwny budżetowi, który nie wychodzi naprzeciw potrzebom ambitnego nowoczesnego miasta, jakim powinna być Rumia i nie rozwiązuje podstawowych
potrzeb mieszkańców. Mam na myśli budowę dróg i dyskryminowanie pod tym względem niektórych dzielnic,
zwłaszcza Starej Rumi. Nie zaplanowano w budżecie kluczowej inwestycji, jaką jest budowa kolektora kanalizacji
burzowej, co uniemożliwia budowę dróg w tym rejonie. Nie
widzę starań o zwiększenie dochodów miasta ze sprzedaży majątku gminy; ubolewam też nad pominięciem zadań,
zmierzających do budowy nowoczesnego centrum.

Andrzej Januszewski
Prawo i Sprawiedliwość

- Uchwalony budżet jest budżetem antyinwestycyjnym.
Żałuję bardzo, że odrzucono nasze wnioski i inwestycje
wcześniej zaplanowane przez radnych poprzedniej kadencji. Wśród ważnych wydatków powinna się znaleźć budowa kolektora, a także kilku ulic w Starej Rumi. To pilne
zadanie, które zgłaszałem na Komisji Gospodarczej, ale
bez skutku. Popieram rozwój oświaty, ale oprócz rozbudowy szkół podstawowych , na którą położono nacisk , są
inne potrzeby mieszkańców. Zapisy w budżecie są niezadawalające, bo nasze miasto powinno rozwijać się szybciej
i w jasno określonym kierunku.
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Ważny jest ostateczny sukces

ŁAPKI W GÓRĘ
Pewnie w niedalekiej przyszłości ktoś zechce zająć się fenomenem wieloletniego sprawowania rządów w Rumi przez
Elżbietę Rogalę-Kończak. To ciekawe, jak można przez parę
kadencji kierować gminą bez sukcesów i bez skutecznego
rządzenia. Jeżeli analityk społeczno-polityczny, socjolog
lub psycholog odgadnie podłoże rumskiego fenomenu,
powinien otrzymać nagrodę, najlepiej od burmistrza Rumi.
Minione cztery lata były pewnym sukcesem (powstało
sporo ulic), ale wyłącznie dzięki radnym, którzy nieustannie
pilnowali władzę wykonawczą i wyłapywali jej błędy. To większość radnych, będąca w opozycji do burmistrza, nadawała
kierunek rozwoju miasta, wprowadzała inwestycje, korygowała błędy i walczyła z „rozdawnictwem”, zapisywanym
w budżecie. Za wprowadzenie politycznego i finansowego
kagańca radni z większościowej koalicji zapłacili najwyższą
cenę w politycznym życiu, bo większość z nich nie zostało
wybranych do nowej Rady Miejskiej.
Do głosu dopuszczono głównie ludzi spolegliwych, bez
wizji na nowoczesne miasto. Już pierwsze sesje samorządu
pokazują, jakie będą cztery lata rządzenia w Rumi. Zgodnie
podnoszone w górę ręce większości radnych (PO i Gospodarność) są odpowiedzią na wszelkie propozycje władzy wykonawczej, czyli burmistrza. Obowiązuje zasada „łapki w górę”,
bo burmistrz wie najlepiej i nigdy się nie myli. Próby dyskusji
i wnioski opozycji są odrzucane bez chwili zastanowienia. I
można być pewnym, że będą odrzucane przez całą kadencję,
a jeśli ktoś z rządzącej większości radnych zabierze głos w
dyskusji, to tylko po to, aby skrytykować obecną opozycję.
Tak było podczas niedawnych obrad RM i będzie dalej.
Zapewne skończył się (przynajmniej na najbliższe cztery
lata) czas dyskutowania na sesjach i komisjach, wymiany
poglądów i pomysłów, konsultowania ich z mieszkańcami,
realizacji wniosków tych ostatnich i korygowania błędów,
m.in. w zaproponowanych przez burmistrza projektach. Nie
ma już wątpliwości i łapki idą grzecznie w górę.
Doprowadzenie do takiej sytuacji jest niewątpliwie wielkim i chyba jedynym sukcesem panującego burmistrza. Ale
gdzie tu jest zdrowy rozsądek?
W polskiej, niestety także lokalnej politycznej rzeczywistości tzw. zdrowy rozsądek odszedł w zapomnienie. Aby
zyskać poparcie mieszkańców, wcale nie trzeba dobrze rządzi
. Wystarczy brylować na uroczystościach i biesiadach,
ubierać się w kolorowe uniformy, a także „obrzydzać”
mieszkańcom swoich przeciwników politycznych, choćby
przypinając im łatkę bezdusznych, nieczułych na los marznących uczniów zaniedbanej szkoły. Wystarczy z pomocą
„politycznych” dyrektorów, grupy rodziców i przyjaznych
mediów powtarzać to „do bólu” i nikt nie będzie pamiętał,
że ci sami radni przeznaczyli na rozbudowę tej i innych szkół
ogromne pieniądze z budżetu miasta.
Nie liczą się zyski z mądrego i skutecznego rządzenia, co
zyski za skuteczne blokowania opozycji. Wypisz wymaluj
tak jak w polityce o ogólnopolskim zasięgu, gdzie premier
zyskuje nie za sprawne rządzenie państwem, ale za polityczny pijar, za straszenie „kaczyzmem” i powrotem opozycji do
władzy. Najważniejsze jest bowiem ostateczny sukces, czyli
łapki akceptacji większości podniesione w górę.
Jako społeczność lokalna i wyborcy (oczywiście pewna
część) w pewnym momencie uznaliśmy chyba, że status
peryferyjnego miasteczka koło Gdyni nam wystarcza. Jak
twierdzą rumianie z Gdyni „my tu tylko mieszkamy”, a więc
sprawy wizerunku Rumi, zmiany strukturalne, urbanistyczne,
itp. w naszym mieście nie mają dla nich żadnego znaczenia.
Dlatego, może lepiej nie wiedzieć nic o tym mieście, o jego
przeszłości i teraźniejszości, o sprawach błahych i istotnych
albo tę wiedzę czerpać z portali społecznościowych i tzw.
forów dyskusyjnych bo, uchowaj Boże, można zmądrzeć
i zacząć się zastanawiać się nad sensem poczynań władz
miasta. A to byłby dopiero problem! Bez tego łatwiej się żyje.
Kibic
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Jaka jest wartość danego słowa?

Ulice zniknęły z budżetu
Podczas ostatniej sesji
radna Maria Bochniak
(Samorządność Rumia)
upomniała się o ulice w
Białej Rzece.
- W ciągu ostatnich lat
ta dzielnica otrzymała jedną nową drogę, ulicę Fredry. Przez osiem lat rządów pani burmistrz w tej
dzielnicy nic się nie działo
– stwierdziła radna. – Co
mam powiedzieć mieszkańcom ulicy Hetmańskiej
i Długiej, które przez poprzednie cztery lata były
zapisane w programie budowy gminnych dróg, a teraz nie ma ich w planach
inwestycyjnych?
Kazimierz
Klawiter
przypomniał, że do dróg,
których budowa była od

dawna zaplanowana należy
ulica pułkownika Dąbka.
- W projekcie tegorocznego budżetu, omawianym na
Komisji Gospodarczej ulica
ta była zapisana na pierwszym miejscu, a w projekcie przedłożonym na sesji
budżetowej już jej nie ma
– zauważył radny. – Budowa tej ulicy była również
wymieniona na pierwszym
miejscu w programie wyborczym pani burmistrz i
Gospodarności, a po wyborach ta droga zginęła z
programu inwestycji. Jaka
jest zatem wartość danego
słowa? Co mają powiedzieć
mieszkańcy, którzy mają
pecha, że przy tej samej
ulicy mieszka opozycyjny
radny?

- Na razie zrezygnowaliśmy z tej inwestycji, uznałam, że parking przy ul.
Dębogórskiej jest ważniejszy – wyjaśniała burmistrz
Rumi. - To nie ma związku
z tym, gdzie pan mieszka,
bo ja nie wiem gdzie pan
mieszka (!?), nie byłam u
pana i nie wybieram się!
- Jak można być tak skandalicznie wiarołomnym –
pytał nadal K. Klawiter
- Pan jest bezczelny, ja dotrzymuje słowa – odpowiedziała E. Rogala-Kończak.

Wniosek o poprawki do
budżetu, związany z budową dróg wniósł również
radny Bogdan Formella.
Postulował, aby przeznaczyć pieniądze na budowę
ul. Hetmańskiej i Sędzickiego oraz rozbudować
parking na ul. Fredry w
sąsiedztwie kościoła, ponieważ liczba istniejących
miejsc parkingowych jest
niewystarczająca.
Wniosek ten został większością głosów odrzucony.
AK

Powstaną trzy drogi gminne

W tegorocznym budżecie na remonty dróg gminnych przeznaczono 710 tys. zł, natomiast na budowę ulic 3 212 tys.
zł. Nową nawierzchnię otrzymają ulice na Szmelcie: Makuszyńskiego, Brzechwy i Szancera. Zaplanowano też budowę
parkingu przy ul. Dębogórskiej, obok targowiska miejskiego.

Dzwonnicy na razie nie będzie
Podczas ubiegłorocznych
uroczystości 30-lecia „Solidarności”, ze składek
mieszkańców Rumi odlano, a następnie uroczyście
poświęcono dzwon „Ksiądz
Jerzy”, upamiętniający zarówno jubileusz „Solidarności”, jak i beatyfikację ks.
Jerzego Popiełuszki.
Okazały
pamiątkowy
dzwon przechowywany jest
w magazynach parafialnych, a inicjatorzy mieli
zamiar zawiesić go na specjalnej dzwonnicy.
Zgodnie z planem dzwonnica ma stanąć na placu
przy rondzie Jana Pawła II, nieopodal pomnika
Ojca Świętego. Dlatego na
ostatniej sesji radna Maria
Bochniak w imieniu klubu „Samorządność” złożyła

wniosek o przeznaczenie 30
tysięcy zł z budżetu miasta
na wykonanie i zamontowanie dzwonnicy wraz z dzwonem.
Sprzeciwiła
się
temu
większość radnych, a burmistrz Rumi stwierdziła, że
miejsce wybrane na dzwonnicę to niefortunny pomysł.
- Tam strach postawić
dzwonnicę z dzwonem, jej
miejsce jest koło kościoła –
powiedziała Elżbieta Rogala-Kończak. – Zajmiemy
się tym, kiedy będziemy rewitalizować teren starego
kościółka przy ul. Kościelnej.
Burmistrza nie przekonała uwaga radnego K. Klawitera, że dzwonu będzie
pilnował ten sam duch, który pilnuje pomnika Jana
Pawła II.

Cięcia i przesunięcia w starym budżecie
Na grudniowej, ale jeszcze przedświątecznej sesji radni większością głosów
przyjęli zmiany w budżecie Rumi na 2010 rok.
Mimo protestów radnych
klubu „Samorządna Rumia”, w imieniu których
przeciw zmianom wypowiadał się Janusz Wolański,
wykreślono z ubiegłorocznego budżetu budowę kilku
dróg gminnych oraz kolektora kanalizacji burzowej
w Starej Rumi. Wykreślono m.in. wydatki na ulice
Sędzickiego, Cmentarną,
Chełmińską, Wiązową i Borówkową, a także i na ulice
płk. Dąbka, Makuszyńskie-

go i Brzechwy. Zrezygnowano też z przeznaczenia
pieniędzy na dokumentację
nowego ratusza.
Na sesji 20 grudnia burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak tłumaczyła, że
ponieważ do końca roku
zostało kilka dni, te pieniądze i tak nie zostaną wydane na zapisane w uchwale
budżetowej cele. Niestety,
w budżecie na nowy rok
także nie ujęto budowy
większości wspomnianych

ulic, o czym piszemy na str. 3.
Wracając do zmian w budżecie na rok 2010 - przeznaczono w nim 1 mln zł na
rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 1. Te pieniądze
przesunięto ze środków,
przeznaczonych na tę inwestycję w 2011 roku.
Zastępca
burmistrza
Ryszard Grychtoł wyjaśnił, że wykonawca prac
budowlanych
otrzymał
dotąd tylko 300 tysięcy,
a wykonał prace za ok. 2

mln zł. Dzięki przesunięciu w budżecie oraz zdobyciu dodatkowych środków
zewnętrznych można było
przez końcem roku zapłacić za dotychczasową realizację inwestycji.
- Nie poprzemy wniosku
burmistrza o zmiany w
budżecie, bo jest to zwykłe
uciekanie przed odpowiedzialnością za niepodejmowanie działań przez
cały rok - stwierdził Andrzej Januszewski.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
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Największa impreza odbywała się jak co roku w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi, gdzie nie brakowało atrakcji i uczestników. Były występy młodzieży oraz licytacje darów i cennych gadżetów. Zabrakło tylko kogoś, kto poprowadziłby imprezę dynamicznie i wesoło, w konwencji show, znanej nam z telewizyjnych
relacji z WOŚP. Tak, żeby zmniejszyć dystans między sceną a widownią, wciągnąć do wspólnej zabawy i „rozgrzać” nieco znudzoną publiczność.

Na antresoli MOSiR rozgościły się stoiska z gadżetami. Jedno z nich prowadzili uczniowie z I LO w Rumi z opiekunką
Grażyną Górak. Część przedmiotów zebrano w szkole.

Licealistki z tej samej szkoły oferowały też pyszne ciasta
(chętnych nie brakowało) w kawiarence, przeznaczając
dochód na konto WOŚP.

Impreza w ramach Wielkiej Orkiestry odbywała się też tradycyjnie w Domu Kultury SM
„Janowo”, gdzie obok koncertu, swoje umiejętności i możliwości pokazali m.in. ratownicy WOPR.

Studenci z Rumi, Mateusz Twaróg i Jakub Hebel, kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry, podobnie jak dziesiątki
innych młodych ludzi w naszym mieście.

Drugi w mieście Sztab WOŚP mieścił się w przedszkolu „Delfinek” przy u. Świetojańskiej, gdzie pracownicy, rodzice i dzieci spędzili wspólnie popołudnie i skąd na ulice
wyruszyli wolontariusze.
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Nowy projekt II LO w Rumi

Patrz i zmieniaj
Od kilku miesięcy w II Liceum Ogólnokształcącym w Rumi trwają wytężone prace nad projektem edukacyjnym
pod nazwą „Patrz i zmieniaj”, realizowanym w ramach Centrum Edukacji
Obywatelskiej.
Do pracy włącza się cała
społeczność szkolna, oglądając filmy dokumentalne i dyskutując nad ukazanymi tam problemami
globalnej współzależności,
niezgody na obserwowaną
rzeczywistość i możliwością wprowadzenia zmian.
W zespole projektowym,
który czuwa nad działaniami szkoły znalazły się
nauczycielki: Katarzyna
Strunnik–Drabińska
(nauczyciel chemii), Anna
Młodzikowska–Zachar
(biolog) oraz Aleksandra
Zarzycka
(nauczycielka
biblioteki i filozofii).
Rumskie liceum zaprosiło
do współpracy szkoły ponadgimnazjalne z Gdyni,
Małego Trójmiasta Kaszubskiego i okolic. Celem projektu jest zainteresowanie
młodzieży najważniejszymi
zagadnieniami
współczesnego świata i ukazanie,
w jaki sposób codzienne
wybory Polaków wpływają
na życie ludzi w innych regionach świata. Ponieważ
problem globalnych współzależności jest wyjątkowo
rozległy,
postanowiliśmy
skupić się na zagadnieniach ekologii. Szczególnie zależy nam, aby młodzi Polacy kończąc szkołę
mieli odpowiednią wiedzę
na ten temat, dlatego zaproponowaliśmy szkołom
wzięcie udziału w trzech

kategoriach konkursowych
(szczegółowe informacje na
stronie internetowej www.
rumia.edu.pl/2lo):
- konkursie ekologicznym – quiz związany z szeroko rozumianą ochroną
przyrody, ze szczególnym
uwzględnieniem
problemów regionalnych, który
odbędzie się w dniu finałowym,
- konkursie literackim
– praca na temat „Bogactwo płynące z natury”,
- konkursie plastycznym – poster na temat
„Ciepło mojego domu”.
Finał zmagań poszczególnych szkół o palmę pierwszeństwa zaplanowano 18
marca 2011 r. w II Liceum
Ogólnokształcącym.
Wzorem ubiegłego roku
na uroczystość zostaną zaproszeni uczniowie klas
III okolicznych gimnazjów,
którzy wysłuchają prelekcji
na temat ekologii naszego regionu, wygłoszonych
przez wybitnych znawców
tematu.
Planujemy duże przedsięwzięcie, z radością przyjmiemy oferowaną pomoc i
przystąpimy
do
współpracy, gdyż promocja
naszej szkoły, II Liceum
Ogólnokształcącego
w
Rumi, jest jednocześnie promocją Rumi, naszego miasta, naszej małej ojczyzny.
Aleksandra Zarzycka

OGŁOSZENIA DROBNE

Pilnie wynajmę kiosk pod warzywniak na terenie Rumi,
Redy, Chyloni, ewentualnie okolic.
Kontakt pod nr tel.: 58 721-046-152
***
Sprzedam kawalerkę w Wejherowie, 28 m kw, drugie
piętro, 130 tys. zł. Tel.: 511-624-907, 58 738-95-88
REKLAMA
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Rumska szkoła w rankingu „Rzeczpospolitej”

Salezjańskie liceum
wśród najlepszych
Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące
w Rumi znalazło się w rankingu najlepszych szkół tego szczebla w Polsce.
W minioną środę 12
stycznia dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił ranking
najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce,
opierając się na wynikach
(m.in. sukcesy na konkursach przedmiotowych). W
tym gronie znalazło się aż
400 liceów ogólnokształcących i techników. To dużo,
jednak zważywszy, że w całym kraju są tysiące szkół
tego szczebla, znalezienie się
pośród 400 najlepszych jest
zapewne powodem do dumy.
Rumskie SLO im. Św. Jana
Bosko wymieniono na 206

pozycji, a nieco dalej na 212
miejscu znalazło się I LO im.
Króla Jana II Sobieskiego w
Wejherowie. To jedyne licea
z powiatu wejherowskiego,
które znalazły się na liście
„Rzeczpospolitej”, z czego
wynika, że szkoła salezjańska w Rumi ma najlepsze
notowania na tym terenie.
- Cieszymy się, że naszą
szkołę zauważono i doceniono w ogólnopolskim
rankingu, ale jednocześnie chcielibyśmy osiągnąć
jeszcze lepsze wyniki – powiedział nam wczoraj ks.
Marek Zaborowski, dy-

Podróż po zdrowie

rektor Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego.
– Szkoła istnieje od 18
lat i na takie wyniki oraz
uznanie z pewnością pracowała długo. Bardzo dużo
zależy od młodzieży, a pracujemy na ogół z młodzieżą dobrą i bardzo dobrą.
Sukces szkoły to także

zasługa nauczycieli, całego grona pedagogicznego
naszej placówki. Staramy
się jednak nie tylko osiągać dobre wyniki w nauce,
ale przede wszystkim wychowywać młodzież. To
dla nas bardzo ważne zadanie.
AK.

Chemioterapia w Wejherowie

Staś pojechał Nowy oddział
na operację
W grudniu pisaliśmy o 4-letnim Stasiu Stawickim,
któremu choroba nie pozwalała normalnie żyć. Prosiliśmy Czytelników o wsparcie akcji pomocy chłopcu, który miał szanse na skuteczne leczenie zagranicą. Ucieszyła nas informacja, że udało się zebrać
potrzebną sumę (ok. 200 tys. zł) i Staś trafił do szpitala w Lille we Francji. Prawdopodobnie już jest po
operacji, która była zaplanowana na 10 stycznia.
Operacja stała się możliwa dzięki wielu ludziom
dobrej woli, którym rodzina chłopca jest bardzo
wdzięczna. Bardzo pomogła
Fundacja Caritas, która
użyczyła konta.
Trudny,
wielogodzinny
zabieg, któremu poddano
czterolatka, polega na odcięciu kanalików łączących
przełyk z tchawicą, żeby
nie było między nimi komunikacji. Chodzi o to, żeby
połykany pokarm nie wpadał do oskrzeli i tchawicy.
Po operacji chłopiec będzie
musiał spędzić miesiąc we
francuskim szpitalu, a po
powrocie czeka go jeszcze
długa rehabilitacja.
Przypomnijmy, że Staś
nie mógł normalnie jeść,
był karmiony przy pomocy
pompy żywieniowej, do której musiał być podłączany
przez 18 godzin na dobę.
Chłopiec urodził się cztery

i pół roku temu z poważną wadą dróg pokarmowych. W Polsce przeszedł
pięć operacji, ale żadna nie
przyniosła
oczekiwanego
rezultatu.
REKLAMA

W Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie
otwarto oddział chemioterapii z trzema stanowiskami do ambulatoryjnego podawania
chemii chorym na nowotwory złośliwe. Znalazło się tam również pomieszczenie apteczne do
przygotowywania leków.
Narodowy Fundusz Zdrowia zagwarantował 90
tys. zł na funkcjonowanie
nowego oddziału, a wejherowski szpital zadbał o
wyposażenie w niezbędny
sprzęt. Zatrudniono też dodatkowych personel.
Osoby chore z powiatu
wejherowskiego i nie tylko, poddawane chemioterapii, nie będą już musiały

jeździć do szpitali w Gdyni
Redłowie lub w Gdańsku, o
ile nie wymagają całodobowego pobytu w klinice.
Niestety, według raportu „Zdrowie dla Pomorzan na lata 2005-2013”,
powiat
wejherowski
i
okolice wykazują jeden
z najwyższych w kraju
wskaźników umieralności
na nowotwory.

POWIAT WEJHEROWSKI

Gazeta Rumska, nr 1 (76), styczeń 2011

Urzędniczy budżet na podstawowe potrzeby powiatu

Rumia czeka na drogę do Redy
i budowę nowej hali w ZSP nr 2
Radni uchwalili budżet powiatu wejherowskiego na 2011
rok. Zdaniem starosty Józefa Reszke jest to budżet zaspokajający podstawowe potrzeby. Nie wiadomo jednak, jak
należy rozumieć wspomniane podstawowe potrzeby. Zdaniem niektórych radnych jest to bardzo prosto skonstruowany budżet urzędniczy.
- Budżet powiatu na 2011
rok nie spełnia oczekiwań
radnych Wspólnego Powiatu ani wielu innych
radnych powiatowych. To
typowy budżet urzędniczy,
który kojarzy się z pierwszym budżetem przesłanym przez Ministerstwo
Finansów 30 grudnia 1998
roku.
Szkoda, że dokument ten
nie zawiera elementów prorozwojowych, które w przyszłości powinny przynieść
zwiększone
przychody
dla powiatowego budżetu
- twierdzi Grzegorz Szalewski, radny powiatowy i
starosta pierwszej kadencji
powiatu wejherowskiego.

Nie ma się czym chwalić

Budżet powiatu wejherowskiego w przeliczeniu
na mieszkańca jest jednym
z najniższych (najniższy
jest w powiecie gdańskim)

w województwie pomorskim. Zapisana w budżecie
powiatu kwota 150 mln złotych wydatków zapewnia,
jak to określił nowy zarząd
powiatu,
sfinansowanie
wynagrodzeń, utrzymanie
administracji i pomieszczeń, biedne funkcjonowanie Straży Pożarnej oraz
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Inwestycje w Rumi

Dla mieszkańców naszego miasta ważne jest
rozpoczęcie i kontynuowanie budowy trasy ulicami Cegielnianą, Towarową w Rumi oraz Leśną
w Redzie.
Ze względu na problemy
komunikacyjne, czekamy
na to alternatywne połączenie z Reda i Wejherowem,
mimo że udział Rumi w finansowaniu tej inwestycji
jest bardzo duży w stosun-

BĘDĘ WALCZYŁ O SPRAWY RUMI
Grzegorz Szalewski
Radny powiatowy z Rumi
- Zamierzam bronić interesów
Rumi. Liczę na współdziałanie
w rożnych sprawach z władzą
wykonawczą naszego miasta,
z burmistrz Elżbietą Rogalą-Kończak. Między innymi w
staraniach o rozszerzenie zakresu budowy ulic Cegielnianej
i Towarowej, o budowę parkingów wzdłuż tej drogi.
Powinniśmy współpracować w zabiegach o przeniesienie niektórych kompetencji Starostwa do Urzędu Miasta w Rumi. Chodzi o funkcjonowanie w naszym mieście
wydziałów: komunikacji, architektury i budownictwa,
geodezji, tak aby mieszkańcy Rumi nie musieli jeździć
do Wejherowa.
Zamierzam współdziałać z różnymi ludźmi i siłami
politycznymi na różnych płaszczyznach -politycznej, gospodarczej, społecznej, bo do tego zobowiązałem się w
trakcie kampanii wyborczej. Cztery lata pracy w Radzie
Powiatu będzie sprawdzianem skuteczności rumskich
radnych, m.in. mojej. Zamierzam bronić interesów Rumi
bez oglądania się na diety czy pensje urzędnicze. Ta sfera finansów mnie nie interesuje, bo nie jestem jeszcze
emerytem ani nie mam problemów z długami oraz z komornikiem.

ku do pozostałych uczestników projektu.
Drugą planowaną i ważną dla naszego miasta inwestycją będzie budowa
hali sportowej przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjanych
nr 2 im. Hipolita Roszczynialskiego w Rumi przy ul.
Grunwaldzkiej.
Szkoła jest placówką zarządzaną przez powiat, a
dzięki tej inwestycji podział środków finansowych
z subwencji oświatowej,
będzie w miarę sprawiedliwy dla Rumi i jej mieszkańców.
Tylko czy są to wydatki
na miarę aspiracji naszej
gminy, adekwatne do wkładu finansowego Rumi dla
reszty powiatu wejherowskiego?

Pogotowie ratunkowe
telefon alarmowy 999
dyspozytornia Wejherowo
tel. 677-61-02, 677-61-03
Policja
telefon alarmowy 997,
z komórki 112
Komisariat w Rumi
ul. Derdowskiego 43
tel. 58 679-67-22
Straż Pożarna
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Rumia, Plac Kaszubski 1
tel. 58 671-01-98
Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 58 671-94-73

Ognisko „Dziadka” Lisieckiego przy ul. Gdańskiej w
Rumi Janowie, niedawno rozbudowane i odnowione,
jest potrzebną placówką, prowadzoną przez powiat
wejherowski.

Pogotowie gazowe
Telefon alarmowy 992
Rumia, ul. Hodowlana 21
tel. 58 671-18-82
Pogotowie energetyczne
telefon alarmowy 991
Gdynia, ul. Morska 118C
tel. 58 620-45-50
Pogotowie wodociągowe
telefon alarmowy 994
Rumia, ul. Dąbrowskiego 58
tel. 58 671-77-65
Komunikacja Miejska
ZKM w Gdyni
tel. 58 621-86-11
lub 801 174-194
Urząd Miasta
Rumia, ul. Sobieskiego 7
tel. 58 679-65-00

Nierówny podział
pieniędzy

Pokrzywdzony w rozdziale pieniędzy został
ośrodek „Nasz Dom” w
Rumi, prowadzony przez
księży
salezjanów,
a
zwłaszcza księdza Marka
Barańskiego.
Ta placówka otrzyma z
powiatowego budżetu 780
tys. złotych, podczas gdy na
funkcjonujące również w
Rumi Ognisko Wychowawcze „Dziadka” K. Lisieckiego przeznaczono ponad 1,3
milionów złotych.
W tym przypadku kwoty
dotacji powinny być zdecydowanie zbliżone do siebie.

WAŻNE TELEFONY

Salezjański Ośrodek „Nasz Dom” przy ul. Świętojańskiej, podobnie jak ognisko w Janowie, jest potrzebne
bo opiekuje się młodzieżą.

Za mało na odśnieżanie
i remonty dróg

Od 12 lat nie zmieniła się
dotacja z budżetu na utrzymanie i odśnieżanie dróg
powiatowych na terenie
Rumi, a kwota 260 tys. złotych nie wystarcza nawet
na podstawowe ich utrzymanie. Koszty odśnieżania
dróg powiatowych w Rumi
parokrotnie przekraczają

wielkość przeznaczanej na
ten cel corocznie dotacji,
ale o zmianie tej kwoty nie
można nawet wspomnieć,
żeby nie wywołać zbyt dużych emocji.
Poruszanie tematów, ważnych dla naszego miasta
budzi u niektórych radnych
z sąsiednich gmin nieuzasadnione opory.
PR.

Cztery samorządy, trzy lata budowy
Przypomnijmy, że rozpoczęcie budowy drogi z Rumi do Redy, ulicami: Towarową, Cegielnianą, Leśną w Redzie i Drogowców miała się rozpocząć w ubiegłym roku. Procedury, niezbędne do uruchomienia inwestycji sprawiły, że dopiero jesienią 2010 wyłoniono
wykonawcę – znaną i doświadczoną w tego typu pracach firmę SKANSKA, która w ub.
roku rozpoczęła prace w Redzie.
W naszym mieście inwestycja będzie realizowana dopiero w tym roku, ale w sumie
całe przedsięwzięcie zaplanowano na trzy lata.
Budowę drogi finansują trzy samorządy: Rumi, Redy i powiatu wejherowskiego. Powiat jest inwestorem przedsięwzięcia. Dotację w wysokości 37 mln zł przeznaczył na
ten cel Urząd Marszałkowski, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Z tej
sumy 12 mln zł przeznaczono na budowę drogowo-kolejowych obiektów technicznych w
Redzie, gdzie powstaną dwa przejazdy pod torami kolejowymi.

Powiatowy Urząd Pracy
Wejherowo,
ul. I Bryg. Pancernej WP 32
tel. 58 677-63-00, 677-63-33
Starostwo Powiatowe
Wejherowo, ul. 3 Maja 4
tel. 58 572-94-01
Biuro paszportowe
Wejherowo, ul. Wałowa 50
58 672-44-56
Szpital Specjalistyczny
im. F. Ceynowy w Wejherowie
58 572-70-00, 572-73-00
Przychodnie
NZOZ nr 1
ul. Derdowskiego 24
58 671-15-11, 671-58-88
NZOZ nr 3 ul. Katowicka 16
58 671-26-66
PMR Panaceum
ul. Katowicka 16
58 671-72-10
Ambulatorium w Rumi
ul. Derdowskiego 24
tel. 58-679-69-67
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Modlitwa i życzenia w rodzinnym gronie
W grudniu i styczniu odbywają się spotkania opłatkowe,
organizowane przez różne organizacje i środowiska, często
z udziałem władz miasta lub innych gości.
Na takiej sympatycznej uroczystości spotkali się m.in. słuchacze Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzyli
sobie pomyślności i zdrowia. Wysłuchali też Słowa Bożego i modlili się wspólnie z ks.
proboszczem Kazimierzem Chudzickim, a po modlitwie i życzeniach seniorzy zasiedli
do wspólnego posiłku. Atmosfera spotkania przypominała rodzinne uroczystości.
Fot. Wojciech Hintzke

Instruktorzy ZHP i ich goście przy świątecznym stole
Przy choince, opłatku i
muzyce spotkali się też
instruktorzy Hufca ZHP
w Rumi.
Na spotkaniu opłatkowym w Domu Harcerza
gościła też burmistrz Rumi
oraz radni, a gospodarzem
uroczystości był radny i
harcerz w jednej osobie,
Bogdan Formella.
Najlepsze życzenia i podziękowania
za
pracę,
wspólne granie i śpiewanie,
smaczny posiłek i rozmowy
przy stole wypełniły grudniowy wieczór integracyjny w siedzibie rumskiego
hufca. Było sporo okazji
do serdecznych życzeń i do
szczerego śmiechu w gronie
przyjaciół.
Fot. Wojciech Hintzke
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SYLWESTER

Wspólne witanie Nowego
Roku na miejskiej imprezie
ma zwolenników, których
nie zabrakło na stadionie w
Rumi w sylwestrowy wieczór. Tłumu wprawdzie nie
było, ale najwięcej, bo ponad
sto osób przybyło na stadion
tuż przed północą, aby obejrzeć pokaz sztucznych ogni.
Ci którzy przyszli mimo tęgiego mrozu, z pewnością
się nie rozczarowali, bo fajerwerki były okazałe. Poza
tym zebranych częstowano
tortem i gorącymi napojami. Nie zabrakło życzeń od
burmistrza Rumi i tanecznej
muzyki.
Fot. Anna Kuczmarska
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SYGNAŁY CZYTELNIKÓW

Prezes każe płacić za windę mieszkańcom parteru

Czy windą jeżdżą ludzie
czy ich mieszkania?

Zarządca drogi wie o kłopotach kierowców

Zbyt krótki lewoskręt
Wielu mieszkańców Szmelty oraz Zagórza narzeka na złe rozwiązania komunikacyjne w rejonie skrzyżowania ulic Sobieskiego i Sabata (koło Galerii Rumia). Kierowcy skarżą się zwłaszcza
na problemy ze skręcaniem z ulicy Sobieskiego (droga nr 6) w
lewo i na synchronizację świateł. Z tego powodu, przy dużym
natężeniu ruchu często tworzą się tam korki.
Chodzi o to, że pas przeznaczony do skręcania
w lewo jest bez powodu
sztucznie skrócony. Okazuje się, że władze miasta są
wobec tych kłopotów bezradne, a uwagi, składane w
tej sprawie przez radnych
nawet obrażają burmistrza
Rumi.
O tym, że kierowcy mają
problemy na skrzyżowaniu ulic Sabata i Sobieskiego mówiono podczas
grudniowej sesji Rady
Miejskiej. Radny Kazimierz Klawiter zwrócił
uwagę na fakt, że pas dla

Mieszkańcy
wieżowców
SM „Janowo” przy ulicach
Wrocławskiej 31 i Krakowskiej 10 zostali zaskoczeni
niedawną decyzją kierownictwa spółdzielni, dotyczącą opłat za korzystanie
z windy w tych dziesięciopiętrowych
budynkach.
Od kwietnia br. opłaty za
windy będą obliczane na
podstawie …powierzchni
mieszkania, a nie – jak dotąd – na podstawie liczby
lokatorów w mieszkaniu.
Co więcej, opłatą za korzystanie z wind zostaną obciążeni również mieszkańcy lokali na parterze! Taki
noworoczny prezent miał
dla mieszkańców wieżowców zarząd spółdzielni.
Jednym słowem w SM
„Janowo” w Rumi windami jeżdżą nie ludzie,
lecz …metry kwadratowe.
Wprawdzie na tabliczce w
kabinie windy można przeREKLAMA

czytać, że udźwignie ona
od 6 do 8 osób, a nie np.
od 60 do 80 metrów kw.,
ale może w kwietniu br.
tabliczki w windach janowskich wieżowców zostaną
zmienione…
Ta decyzja dziwi tym bardziej, że jak się z sąsiadami
dowiedzieliśmy, w żadnej
z trójmiejskich spółdzielni ani w Wejherowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
(mającej wieżowce m.in. w
Rumi) nie bierze się pod
uwagę takiego kryterium.
Wszędzie opłaty za korzystanie z wind kalkulowane są na podstawie liczby
mieszkańców, a lokatorzy
mieszkań na parterze nie
ponoszą żadnych opłat za
dźwig osobowy. To logiczne, bo po prostu windą nie
jeżdżą.
Może zarządzający SM
„Janowo” zapragnęli jakoś
się wyróżnić, choć skutek

jącego się w ciągu tej drogi
skrzyżowania.
- Zgłaszaliśmy, że lewoskręt na „szóstce” jest za
krótki, ale nie jesteśmy w
stanie zmusić Generalną
Dyrekcję do działania – powiedziała burmistrz Rumi i
dodała: - Niech nas pan nie
obraża!
- Jakim słowem panią obraziłem? – dziwił się wyraźnie
zaskoczony radny Klawiter.
Dziwił się, że tak potężna
gmina jak Rumia, nie potrafi wymusić na GDDKiA oczywistych działań.
baj.

jest raczej przeciwny. To
śmieszne i sprzeczne z logiką postępowanie sprawi,
że na przykład jedna osoba,
mieszkająca samotnie w
55-metrowym mieszkaniu
zapłaci za windę więcej, niż
4-osobowa rodzina z lokalu
o powierzchni 40 metrów
kw. Tymczasem wspomniany lokator korzysta z windy
znacznie rzadziej niż korzystają z niej łącznie wszyscy
członkowie tej rodziny.
Mieszkaniec Janowa
(dane do wiadomości redakcji)

PRAWNIK RADZI

Zaliczka czy zadatek? To wynika z treści umowy
W wielu umowach strony posługują się pojęciem zaliczki albo zadatku, jako kwoty wpłacanej
na poczet ceny sprzedaży
lub wynagrodzenia.
Chociaż pojęcia te często
są stosowane zamiennie, to
w myśl przepisów prawa rodzą diametralnie odmienne
konsekwencje prawne. Aby
ustalić, czy dana kwota stanowi zadatek czy zaliczkę,
w pierwszej kolejności należy ustalić, jakie znaczenie
nadały jej strony w treści
umowy.

ZADATEK

Jeżeli z umowy lub zwyczaju nie wynika nic innego, zadatek dany przy
zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną
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kierowców, skręcających z
ulicy Sobieskiego w lewo
jest za krótki.
- Chcąc skręcić na parking
przed Urzędem Miasta utykamy na szóstce przed zatoką lewoskrętu – mówił K. Klawiter.
Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak wyjaśniła, że
problem jest znany jej i urzędnikom miejskim, ale decyzje i
ewentualne działania należą
do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w
Gdańsku.
GDDKiA jest bowiem zarządcą drogi krajowej nr 6
(ul. Sobieskiego) i znajdu-

ze stron, druga strona może
bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek
zachować, natomiast jeżeli
sama go dała, może żądać
sumy dwukrotnie wyższej.
W przypadku gdy umowa
została wykonana, zadatek
ulega zaliczeniu na poczet
świadczenia strony, która
go dała.
Zadatek pełni tu funkcję
dyscyplinującą strony tj.
stanowi sankcję na wypadek niewykonania umowy
przez jedną ze stron.
Gdy umowa zostaje rozwiązana, zadatek powinien
być zwrócony, a obowiązek
zapłaty sumy dwukrotnie
wyższej odpada.
To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie
umowy nastąpiło wskutek
okoliczności, za które żad-

na ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które
ponoszą odpowiedzialność
obie strony.

ZALICZKA

Niekiedy kwota pieniężna wręczana przy zawieraniu umowy może pełnić
funkcję zaliczki na poczet
przyszłego świadczenia. W
takim wypadku nie stosuje
się przepisów o przepadku
zadatku lub obowiązku jego
zwrotu w podwójnej wysokości.
Oznacza to, że w razie niewykonania umowy przez
jedną ze stron, zaliczka
podlega zwrotowi. Zaliczka
nie jest zatem formą zabezpieczenia wykonania zobowiązania, a stanowi jedynie
część ceny.
Anna Zamojska

Kancelaria Prawna
„Cyman i wspólnicy”

z siedzibą w Gdańsku
(ul. Świętojańska 47/48)
Tel.: (58) 736 60 99
(58) 305 30 88
www.lawagency.pl

Specjalizacja:

prawo gospodarcze (w
tym prawo handlowe i
prawo spółek), prawo
cywilne (w tym prawo
spadkowe, nieruchomości), prawo pracy, prawo
przewozowe i postępowanie egzekucyjne.
Prawnicy kancelarii
udzielają także porad
w domu u klienta.

MIASTO I MIESZKAŃCY
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Na rumskich osiedlach i ulicach, w grudniu i w styczniu wyrosły prawdziwe śnieżne góry.

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe nierzadko zlecają wywóz śniegu z posesji i ulic.

Parkujące na ulicach samochody utrudniają odśnieżanie

Za dużo śniegu, za mało miejsca
Wprawdzie kilka dni temu mieliśmy niemal wiosenną aurę, która spowodowała odwilż, pogoda się często zmienia a jednak do końca zimy niestety daleko. Śnieg i mróz,
z którymi było sporo problemu w grudniu oraz na początku stycznia mogą ponownie
dać się we znaki. O uciążliwościach i bolączkach tegorocznej zimy dyskutowano na
sesji Rady Miejskiej, bo dotychczasowe doświadczenia mogą się jeszcze przydać.
Poszczególne
dzielnice
Rumi oczyszcza ze śniegu
i lodu kilka firm, których
pracę oceniano podczas
obrad, w obecności zaproszonych
przedstawicieli
tych przedsiębiorstw. Radni Andrzej Januszewski
i Jolanta Staszewska
zwrócili uwagę, że do źle odśnieżanych rejonów Rumi
należy jej śródmieście. A.
Januszewski
zaapelował
dodatkowo o odśnieżanie
chodnika ul. Sobieskiego
w wysokości Janowa aż do
granicy z Gdynią.
Kazimierz Klawiter pochwalił firmę, dbającą już
kolejny rok o przejezdność
ulic na Zagórzu i Szmelcie (jak stwierdził radny,
Towarowa jest odśnieżana
wręcz wzorowo). Potwierdził jednak, że źle się dzieje

w centrum miasta, m.in.,
na ul. Abrahama, gdzie
nie wywożone zaspy śniegu czynią z tej drogi ulicę
jednokierunkową. Tak jest
także w innych częściach
miasta, a dodatkowym
utrudnieniem w przejechaniu takimi ulicami są zaparkowane po obu stronach
samochody.
Radny Janusz Wolański
dodał, że zaniedbanymi pod
tym względem drogami są
takie ulice w Janowie, jak
Gdańska w sąsiedztwie
ogniska Dziadka Lisieckiego, Oliwska, Łużycka, Kielecka, Radomska i 3 Maja.
Zdaniem radnego Henryka Grinholca nieźle radzą
sobie ekipy, odśnieżające
Lotnisko, a przewodniczący
RM, Tadeusz Piątkowski nie mógł powiedzieć

tego samego o ekipach,
usuwających śnieg z ulicy
Wrocławskiej w Janowie i
sąsiednich. T. Piątkowski
apelował o sypanie większych ilości soli na ruchliwych skrzyżowaniach i dojazdach do nich, podkreślał
również, że mieszkańcy nie
mają gdzie parkować samochodów, stawiają je byle
gdzie, co z kolei utrudnia
pracę spychaczom i pługo-piaskarkom.
O problemach z parkującymi samochodami, a także z wyrzucaniem śniegu z
prywatnych posesji na ulicę
mówił także jeden z przedstawicieli firm, odśnieżających miasto. Podczas dyskusji rozważano możliwość
powiadamiania mieszkańców danego rejonu, aby w
określone dni ze względu

na oczyszczanie ulic i parkingów, nie zostawiali samochodów w określonych
miejscach.
- Moim zdaniem należy
opracować regulamin zachowań na drogach w takich trudnych warunkach,
jak obecna zima – stwierdził radny Kazimierz Klawiter.
- Ponieważ brakuje miejsca na składowanie śniegu,
w niektórych rejonach miasta przydałaby się tymczasowa zmiana organizacji
ruchu , a zwłaszcza określenie niektórych ulic jako
jednokierunkowe – dodał
Marek
Trzepanowski,
prezes
Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych w
Rumi. - Dotyczy to m.in.
ulic w rejonie ul. Żwirki i
Wigury, takich jak Sien-

Nie zmusimy mieszkańców do zmiany zachowania
Burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak

- Przypominam, ze w mieście
obowiązuje kolejność odśnieżania
najpierw głównych, a w drugiej
kolejności bocznych ulic. Apelujemy do przedsiębiorstw o zapewnienie bezpiecznego i sprawnego
dojazdu lub dojścia do przychodni
lekarskich, ważnych instytucji, a
w niedzielę do kościołów.
Problemem są wąskie ulice,
bez zaplecza, na którym można by składować śnieg. Jego
wywożenie jest zbyt kosztowne, ale w miarę możliwości
będziemy to robić.
Co do regulaminu, to nie zmusimy mieszkańców do zmiany zachowań. Pracownicy urzędu monitorują ulice i interweniują w wypadku źle odśnieżonych miejsc. Zdarzało się już,
że firmy odśnieżające zostały ukarane finansowo za niewywiązanie się z obowiązków.
Niestety, z zimowymi obowiązkami nie radzą sobie też niektórzy mieszkańcy, zwłaszcza starsi, którzy nie dają rady
ośnieżać chodników.
Możemy jako miasto przejąć te obowiązki, ale to kosztuje.

kiewicza czy Żeromskiego.
Sama ulica Żwirki i Wigury
ma szerokie trawniki i tam
żadnego problemu ze śniegiem nie ma.
Dodajmy, że niektórzy
właściciel domów, zwłaszcza zrzeszeni we wspólnotach mieszkaniowych, zamawiają wywożenie śniegu
we własnym zakresie i na

Z ostatniej chwili

Tam, gdzie chodniki są wzorowo odśnieżone (na zdjęciu ul.3 Maja), wzdłuż ulicy
powstaje śniegowa ściana.

Firma „Letni Dwór”,
odśnieżająca
Janowo,
Centrum, Starą Rumię
(do Starowiejskiej) oraz
rejon Wybickiego-Derdowskiego, została ukarana przez Urząd Miasta karą pieniężną za
nieterminowe wywiązywanie się z obowiązków,
po czym zrezygnowała z
dalszej realizacji tego
zadania. W związku z

tym Urząd Miasta zawarł tymczasową umowę z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych na
odśnieżanie pozbawionego „opiekuna” terenu.
PUK miał dotąd za zadnie oczyszczanie ulic w
części Śródmieścia (rejon
ul. Starowiejskiej i Żwirki i Wigury), na Lotnisku
i w Białej Rzece.
Lada dzień zostanie roz-

własnym koszt. Chodzi nie
tylko o udrożnienie dojścia
do budynków, przejścia
chodnikami i dojazdu do
garaży, ale również zapobieżenie zalaniu piwnic i
garaży podczas odwilży i
roztopów. Widać, że czasem
Polak jest mądry, zanim
dojdzie do szkody.
AK.

strzygnięty przetarg na
obsługę do końca zimy
części miasta, odśnieżanej dotąd przez firmę
„Letni Dwór”.
Mieszkańcy
mogą
zgłaszać problemy komunikacyjne i kłopoty
z poruszaniem się po
ulicach, wynikające z
zimowej aury pod telefonami: 58 679-65-00
Urząd Miasta, 58 671
94 73 Straż Miejska
oraz 58 671-93-96, 58
671-93-98 - PUK.
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Jasełka w parafii
W klubie parafii św. Józefa i św. Judy Tadeusza w
święto Trzech Króli wystawiono jasełka, które bardzo
zainteresowały dzieci oraz i
dorosłych parafian. Przedstawienie
przygotowała
grupa młodzieży pod kierunkiem księdza Krzysztofa Konkola (na zdjęciu
po prawej), który, podobnie
jak młodzi aktorzy wspaniale sprawdził się w tej
roli.

Jak na prawdziwe jasełka
przystało, była Święta Rodzina i pasterze, aniołowie
i diabli, król Herod i Trzej
Królowie, a wszytko to
wplecione w barwną i dowcipną opowieść o narodzeniu Pana Jezusa. O tym,
jak bardzo podobała się
zarówno najmłodszym, jak
i starszym widzom świadczyły gromkie oklaski na
zakończenie jasełek.
Fot. A. Kuczmarska

Kacper, Melchior i Baltazar
Przed tygodniem po raz pierwszy od 50 lat święto Trzech Króli było dniem wolnym od pracy. W kościołach odprawiono msze
św. według niedzielnego porządku, odbywały się też uroczyste
spotkania przy szopce i kolędowanie, jak m.in. w kościele św.
Antoniego i bł. E. Bojanowskiego w Rumi.
Uroczystość
Objawienia
Pańskiego obchodzona jest
6 grudnia na cześć wschodnich mędrców, przybyłych
do Betlejem, aby oddać pokłony Jezusowi. Objawienie
(z grecka Epifania) oznacza
zjawienie się, ukazanie się
bóstwa w ludzkiej postaci.
Ewangelia św. Mateusza

Świętojańskie Kolędowanie
Kolejny, ósmy już Festiwal Kolęd „Świętojańskie Kolędowanie” dostarczył miłośnikom kolęd
i muzyki chóralnej wielu
wspaniałych wrażeń. W
ciągu kilku pierwszych dni
nowego roku w kościele
św. Jana wystąpiły chóry z
Trójmiasta, z Redy i Rumi.
Zagrały też orkiestry.
Nasze miasto reprezentowali przede wszystkim
gospodarze i organizatorzy
festiwalu, czyli Chór Świętojański oraz Orkiestra
Świętojańska – oba zespoły
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pod dyrekcją Wojciecha
Grudnowskiego. Drugim
rumskim zespołem, który
zaśpiewał w tym roku kolędy w Janowie był Chór Kaszubski Rumianie pod dyrekcją Marzeny Graczyk.
Wystąpili również: Chór
Symfonia
oraz
Chór
Przemienienie z Gdyni
pod dyr. Bogny Sowiłło,
Chór Św. Jana z Redy
pod dyr. Ewy Szmidt,
Chór Pro Anima z Sopotu
(na zdjęciu) pod dyr. Arkadiusza Wanata oraz Gdańska Orkiestra Ogrodowa.

Trzej królowie są zawsze obecni w przedstawieniach
jasełkowych, a także w tradycyjnych szopkach. Na
zdjęciu szopka w kościele Najświętszej Marii Panny
Wspomożenia Wiernych w Rumi.

mówi o Magach lub Mędrcach ze Wschodu, którzy
idąc za gwiazdą przybyli
do Jerozolimy i Betlejem,
szukając nowo narodzonego króla żydowskiego. Zapisano, że „weszli do domu
i zobaczyli Dziecię z Matką
Jego, Maryją; upadli na
twarz i oddali Mu pokłon.
I otworzywszy swe skarby
ofiarowali Mu dary: złoto,
kadzidło i mirrę”.
Zgodnie z tradycją, dary
złożone narodzonemu Bogu
miały symbolizować pewne
wartości. Złoto to symbol
godności królewskiej, kadzidło - godności kapłańskiej, a mirra jest symbolem
wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedzią
śmierci Zbawiciela. Jednocześnie był to wyraz wiary
w Chrystusa prawdziwego
człowieka (mirra), prawdziwego Boga (kadzidło) oraz
Króla (złoto).
Nie ma zbyt wielu dokumentów na temat Trzech Kró-

li. Pobożność ludowa ze względu na ilość darów ustaliła, że
było ich trzech. Dopiero w VI
w. zaczęto mówić o nich jako o
królach, a 300 lat później nazwano ich Kacprem, Melchiorem i Baltazarem
Z uroczystością Objawienia
Pańskiego wiąże się zwyczaj
święcenia kredy, kadzidła
i wody. Poświęconą kredą
wypisuje się na drzwiach
mieszkania K+M+B oraz
aktualny rok. Dom kropi się
wodą święconą, a spalane
kadzidło podkreśla, że jest
on miejscem modlitwy.
W Polsce święto Trzech
Króli zawsze było jednym
z najważniejszych świąt
chrześcijańskich i państwowych. Organizowano nie
tylko uroczyste msze święte, ale także procesje, parady i państwowe uroczystości
z udziałem najwyższych
władz. Z kalendarza oficjalnych świąt państwowych
świto usunęła władza komunistyczna w 1961 roku.

KULTURA
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Kolędnicy w MDK

Hej, kolęda

Kolędowanie przy stajence

Proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych oraz kilkoro muzyków z całej Polski na początku nowego roku zaprosili parafian do kolędowania.
Kto skorzystał z tego
zaproszenia, miał okazję
spotkać się przy stajence
z pięknymi polskimi kolędami i pastorałkami oraz
niezwykłą atmosferą, która
towarzyszyła koncertowi w
piątkowy wieczór 7 stycznia.
W rumskim kościele gościł „Zespół w składzie” z

sympatyczną wokalistką,
pięknie śpiewającą kolędy
i zachęcającą do wspólnego śpiewania. Większość
osób dała się do tego namówić, a najmłodsze dzieci nawet tańczyły w rytm
muzyki.
Ciekawe aranżacje i
znakomite
wykonanie

sprawiły, że była to prawdziwa muzyczna uczta. W
dodatku lider zespołu pięknie mówił o duchu Bożego
Narodzenia i o sile miłości,
bo jak śpiewał „Zespół w
składzie” w jednej z piosenek „…miłość człowieka
Boga nam przynosi”.
AK.

Miejski Przegląd Zespołów
Kolędniczych tradycyjnie odbył
się w grudniu w Dworku pod
Lipami. Dzieci rumskich szkół
pięknie zaprezentowały się w
mini przedstawieniach jasełkowych, a jak wspaniale wyglądały – widać na naszych zdjęciach.
Dzięki takim imprezom
Miejskiego Domu Kultury i
innych palcówek (wspaniały
Festiwal Kolęd odbył się też
w grudniu Domu Kultury SM
„Janowo”) dzieci poznają bliżej
bożonarodzeniowe tradycje.
Fot. Wojciech Hintzke

REKLAMA

Tani-Fotograf.pl

Fotografia
okazjonalna:
zdjęcia ślubne,
weselne, urodzinowe,
chrzciny, przyjęcia,
imprezy integracyjne...

Tel.: 502 178 344
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Sylwetki wybitnych mieszkańców - Hipolit Roszczynialski 1897–1939

Film o bohaterskim wójcie Rumi
11 listopada, w rocznicę śmierci Hipolita Roszczynialskiego, w artykule Ryszarda
Hinca przypomnieliśmy w „Gazecie Rumskiej” sylwetkę ostatniego wójta Rumi.
Dziś wspominamy go ponownie, ponieważ w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku telewizja trzykrotnie wyemitowała ciekawy film o bohaterskim wójcie,
o którym na ekranie opowiadali członkowie rodziny i mieszkańcy naszego miasta.
Dokument zrealizowany
ponad rok temu (z okazji
55-lecia Rumi) przez gdański ośrodek TVP, opiera się
na ciekawych relacjach i
wspomnieniach, przybliżających sylwetkę rotmistrza
Roszczynialskiego.

Patriotyczne wychowanie

O swoim stryju i rodzinie,
w której się wychowywał,
opowiadała nim m.in. Jolanta
Roszczynialska,
mieszkająca w Gdyni Orłowie bratanica Hipolita
Roszczynialskiego.
- Od dzieciństwa chciał
być żołnierzem, tak jak
jego starszy brat Jan, który zginął w czasie I wojny
światowej – powiedziała J.
Roszczynialska. – Bardzo
duże znaczenie dla jego wyborów i postawy miała rodzina. Dom moich dziadków
w Łężycach, gdzie urodził
się i wychowywał Hipolit
Roszczynialski, był ośrodkiem patriotyzmu. W tym
domu bywał Antoni Abraham, który był dokładnie 10
lat młodszy od ojca Hipolita,
Mariana Roszczynialskiego.
Jak wspominała Jolanta
Roszczynialska, pokazując
ciekawe rodzinne zdjęcia,
rodzina zbierała książki
polskie, odnawiała i rozpowszechniała je na okolicznych wsiach, aby młodzież
znała ojczysty język.
O Antonim Abrahamie,

jego przemówieniach i roli,
jaką odegrał na Pomorzu,
a także o patriotyźmie w
łężyckim domu Roszczynialskich mówił też w filmie dokumentalnym Leon
Bieszke, znany rumski
artysta malarz. Pan Leon
wychował się w pobliskich
Łężycach i znał osobiście
Hipolita Roszczynialskiego.

Zasłużeni bracia

W rodzinie późniejszego
wójta Rumi było jedenaścioro dzieci – sześciu synów i pięć córek. Dwóch
braci zginęło podczas I wojny światowej, walcząc w
pruskim wojsku, do którego
zostali wcieleni.
Jednym z poległych na
froncie braci był ksiądz Józef Roszczynialski, zabity w Rumunii. Kapłanem
i to bardzo zasłużonym był
również inny brat, Edmund
– znany kaszubski działacz
społeczno-kulturalny i charytatywny, współorganizator i pierwszy przywódca
organizacji konspiracyjnej
Pomoc Polakom.
Edmund Roszczynialski został zamordowany
przez Niemców w czasie II
wojny światowej, a jego zasługi i bohaterska śmierć
sprawiły, że od 1994 r. trwa
proces jego beatyfikacji.
Jako że E. Roszczynialski
był proboszczem parafii św.
Trójcy w Wejherowie i dzie-

Na zawsze pozostał w Rumi
H. Roszczynialski urodził się 6 września 1897 roku
w Łężycach, w powiecie morskim. Rodzicami byli Marian i Eufrozyna z d. Malotka–Trzebiatowska. W latach
1904–1908 Hipolit uczęszczał do szkoły powszechnej
w Łężycach, a od 1908 roku uczył się w Gimnazjum
w Wejherowie. Zanim wstąpił do Toruńskiego Pułku
Strzelców, a potem walczył w szeregach pomorskich
ułanów, latach 1914-1918 służył w wojsku niemieckim.
W 1922 roku na własną prośbę przeniesiony został do
rezerwy jako rotmistrz rezerwy 18 Pułku Ułanów.
Po powrocie do Łężyc, H. Roszczynialski objął gospodarstwo po rodzicach, wkrótce zostając wójtem Łężyc. W
latach 1934-1939 sprawował funkcje wójta gminy Rumia, obejmującej również Zagórze, Kazimierz i Łężyce.
O jego działalności na tym stanowisku pisaliśmy szerzej
11 listopada 2010 r.
Aresztowany we wrześniu 1939 roku w Gdyni, rozstrzelany 11 listopada 1939 roku w Lasach Piaśnickich,
rotmistrz Hipolit Roszczynialski spoczywa dzisiaj na
cmentarzu przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego
w Rumi. 					
RH.
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kanem dekanatu wejherowskiego, w tym mieście
jest ulica oraz szkoła jego
imienia.

Broń w stawie
i ułani na tratwach

Jeszcze z czasów zaboru
pruskiego pochodzi opowieść, przekazywana w
rodzinie Roszczynialskich
i opowiedziana w filmie
przez panią Jolantę. Otóż
podczas wyborów do pruskiego samorządu nikt we
wsi nie chciał wziąć udziału
w głosowaniu. Z tego powodu w Łężycach pojawiła się
pruska żandarmeria, która
udała się do domu Roszczynialskich. Rodzina w
popłochu schowała polskie
książki. Trzeba też było
szybko schować broń, którą
posiadali. Nie mając czasu
na inną kryjówkę, Hipolit wrzucił broń do stawu,
a sam uciekł aż w okolice
Bydgoszczy. Gdy Niemców
już nie było w Łężycach,
próbowano tę broń wyciągnąć, osuszyć i oczyścić, ale
udało się to tylko częściowo.
Inna historia opowiada o
pierwszym wyładunku w
gdyńskim porcie, którego
...jeszcze nie było. Hipolit
Roszczynialski, który jako
żołnierz 18 Pułku Ułanów
Pomorskich w Grudziądzu (wówczas 4 Pułk Ułanów Nadwiślańskich) brał
udział w wojnie z bolszewikami w 1920 roku. Kiedy
wraz z oddziałem po tułaczce wracał statkiem z wojeREKLAMA

ny, w porcie w Gdańsku odmówiono im zacumowania i
opuszczenia jednostki.
Wówczas szwagier H.
Roszczynialskiego - Augustyn Skwiercz z Gdyni
(ożeniony z siostrą Hipolita) z pomocą innych gospodarzy, m.in. Franciszka
Kurowskiego, zorganizował
wyładunek ułanów i koni.
Kaszubi sprowadzili drewno od pana Markowskiego
z Wejherowa i zbudowali
tratwy, dzięki którym wojsko mogło opuścić statek i
dopłynąć na nich do gdyńskiego brzegu.

Nie doczekał
miasta Rumi

Telewizyjny
dokument
prezentował też Hipolita
Roszczynialskiego jako wójta Rumi, m.in. witającego na
rumskim lotnisku pułkownika Stanisława Dąbka, a
także starającego się, razem
z sekretarzem Zygmuntem
Milczewskim o pomoc zimową dla mieszkańców, którzy stracili pracę. Podobnie
jak pisał w swoim artykule
Ryszard Hinc, w filmie opowiadano o budowaniu infrastruktury i planowaniu
przyszłego miasta, na utworzeniu którego H. Roszczynialskiemu bardzo zależało.
W związku z rozbudowującą
się Gdynią, Rumia rozwijała
się szybko, a mieszkańców
wciąż przybywało.

Niestety, wójt Rumi nie
doczekał chwili, gdy z dużej
wsi zamieniła się w miasto.
Ambitne zamierzenia H.Rosczynialskiego
przerwała
wojna i śmierć w wieku zaledwie 42 lat.
A. Kuczmarska
Dokumentalny film o Hipolicie Roszczynialskim można
obejrzeć w internecie, na stronach Telewizji Gdańsk.

Gdy w sierpniu 1939 roku płk. Stanisław Dąbek przemawiał na rumskim lotnisku,
dziękując mieszkańcom za podarowane do obrony Wybrzeża moździerze, wójt Hipolit Roszczynialski stał w gronie otaczających go osób. Na zdjęciu, które pokazywano
również we wspomnianym filmie, H. Roszczynialski stoi w środku, w garniturze, ze
spuszczonymi rękami (w ręku kapelusz). Obok niego, zwrócony w stronę pułkownika – Zygmunt Milczewski. O tym zdarzeniu pisaliśmy 26 sierpnia 2010 r.

Ogłoszenia drobne za darmo
Mimo zmiany formuły naszej gazety, która ponownie
stała sie bezpłatnym miesięcznikiem, nadal chętnie
będziemy zamieszczać bezpłatne ogłoszenia drobne naszych Czytelników.
Jeśli chcecie Państwo coś kupić, sprzedać, zamienić,
wynająć; jeżeli szukacie pracy albo pracowników; jeśli
poszukujecie zaginionych zwierząt lub zguby – możecie
za naszym pośrednictwem poinformować o tym pozostałych mieszkańców miasta.
Wystarczy zadzwonić do redakcji pod nr tel.: 58 71096-11 (pod naszą nieobecność można nagrać wiadomość
– na pewno odsłuchamy i zapiszemy) albo wysłać ogłoszenie e-mailem na adres: redakcja@gazetarumska.pl
Warto przy tym pamiętać, że gazeta ukazywać się będzie zawsze w pierwszym tygodniu miesiąca.
Oferta ogłoszeń bezpłatnych nie dotyczy firm handlowych, usługowych i innych, które zachęcamy do wykupienia ogłoszenia.
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W PlusLidze Kobiet Rumia nadal bez punktów

Pierwsze wzmocnienie i nowi sponsorzy Orkana Rumia

Piąta porażka Już trenują przed
wiosenną rundą

W niedawnym meczu w hali MOSiR w Rumi, zespół Sandeco EC Wybrzeże TPS Rumia przegrał z drużyną Impel
Gwardia Wrocław 0:3 (21:25, 21:25, 22:25). To niestety kolej- Rumscy piłkarze wrócili do treningów po zimowej przerwie.
na, piąta już porażka rumianek w PlusLidze Kobiet.
Pierwszy mecz odbędzie się 19 marca br. Rafał Rogalski wystęPrzed zawodniczkami z
TPS Rumia i ich trenerem
Jerzym Skrobeckim kolejne rozgrywki.
15 stycznia zagrają na
wyjeździe z zespołem Organika Budowlani Łódź, a
w sobotę 22 stycznia podejmą w Rumi zawodniczki
KPSK Stal Mielec.
Wracając do tego, co wydarzyło się od ostatniego,
grudniowego wydania naszej gazety, przypomnijmy,
że w grudniu rumska drużyna siatkówki uległa kolejno zespołom Pronar Zeto
Astwa AZS Białystok
oraz Enion Energia MKS
Dąbrowa Górnicza.
Styczniowy, pierwszy w
tym roku mecz z Impel
Gwardią Wrocław, rozegrany na własnym boisku,
budził ogromne nadzieje.
W wypełnionej hali MOSiR

7 stycznia odbył się emocjonujący mecz na otwarcie szóstej serii rozgrywek
PlusLigi.
Były w tym meczu momenty dobrej gry naszych
zawodniczek, ich dużego
zaangażowania i walki o
punkty.
W drugim secie przyjezdne zawodniczki miały w
pewnym momencie dużą
przewagę (10:16), a nasze
siatkarki zdołały wyrównać na 19:19.
Ostatecznie jednak set
ten, podobnie jak pierwsza
część spotkania, zakończył
się wynikiem 21:25.
W trzecim secie walka
była nadal pełna emocji i
walki, ale to zespół Gwardii Wrocław zyskał przewagę i wygrał 22:25.
Mecz trwał prawie półtorej
godziny
(dokład-

nie godzinę i 21 minut).
7 stycznia w hali MOSiR w
zespole TPS zagrały: Leszczyńska, Toborek, Pykosz
(5), Starzyk-Bonach (12),
Martinez (11), Hudima (11),
Jagodzińska (libero) oraz
Theis (1), Ziemcowa (1),
Brodacka i Mikołajewska.
Kolejny mecz w Rumi,
w sobotę 22 stycznia, rozpocznie się o godz. 18.00.
baj.

Nasze zawodniczki nie
oszczędzały się w walce o
punkty.

pujący dotychczas w II-ligowej Olimpii Grudziądz zasilił szeregi
Orkana Rumia SSA. Klub opuściło kilku zawodników.

Nowy zawodnik, występujący na pozycji środkowego
obrońcy, urodził się w 1976
roku w Gliwicach. Za sobą
ma m.in. występy w ekstraklasowym Górniku Zabrze
i Ruchu Radzionków. Z zespołami, w których występował, wielokrotnie uzyskiwał awans do wyższej klasy
rozgrywkowej.
Ostatnie 2,5 roku Rafał
Rogalski spędził w Grudziądzu. Wystąpił w 26 meczach III ligi przyczyniając
się do awansu Olimpii, a w
sezonie 2009-10 zagrał w
13 meczach II ligi.
- Rafał ma pomóc w poprawie gry obronnej naszego zespołu – komentuje
Tomasz Miks, dyrektor
sportowy Orkana Rumia
SSA. Jest prawdopodobne, że dołączą do nas

kolejni piłkarze, którzy
wyraźnie podniosą poziom
sportowy. Nie będziemy
jednak pozyskiwać graczy
za wszelką cenę. Wiadomo
jest, że nasza strata do lidera jest duża i będziemy
koncentrować się tylko na
zwycięstwie w każdym kolejnym meczu, bez zakładania długofalowych celów.
Podopieczni Jarosława
Kotasa 5 stycznia rozpoczęli przygotowania do
rundy wiosennej, której
początek zaplanowano na
19 marca. W zajęciach nie
uczestniczyli już zawodnicy, z którymi za porozumieniem stron rozwiązano kontrakt - Jakub Walkowski,
Konrad Urbaniak i Marek Pieper. W barwach
Orkana wiosną nie zobaczymy także Piotra Fery.

Na liście transferowej znajdują się natomiast Adrian
Stępień, Mateusz Prinz i
Michał Skwiercz.
Sympatyków Orkana powinno ucieszyć także pozyskanie przez klub nowych
partnerów i sponsorów. Do
tej listy dołączyła gdyńska
firma Pabline oraz restauracja Credence, mieszcząca
się w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 8.
- Każde wsparcie jest dla
nas niezwykle cenne – nie
ukrywa Tomasz Miks. –
Wszystkim sponsorom jesteśmy wdzięczni za pomoc,
jednocześnie zachęcamy kibiców i mieszkańców Rumi
do korzystania z ich oferty,
a być może jeszcze w styczniu uda nam się pozyskać
kolejnych partnerów.
AK.

Rumianie na turnieju w Bydgoszczy

Młodzi karatecy z medalami
W Bydgoszczy w grudniu odbył się I Turniej
Karate Bushi-Do Cup, w którym udział wzięło
blisko 200 zawodników. Klub Sportowy Karate SAKURA z Rumi reprezentowało siedmioro
zawodników. Łącznie zdobyli dziewięć medali,
z w tym dwa złote!
Podczas zawodów odbył się również egzamin dla sędziów w którym
uczestniczyło
4
instruktorów
rumskiego
klubu: Adam Dominik,
Rafał Brodecki, Sławomir Piłat oraz Andrzej
Kostun, uzyskując odpowiednio kwalifikacje sędzie-

go technicznego, klubowego, okręgowego i krajowego.  
Zawodnicy Klubu Sportowego Karate SAKURA zdobyli
łącznie 9 medali. Jak zawsze gratulujemy młodym
sportowcom i ich trenerom.
A oto dokładne wyniki naszych reprezentant ów na
turnieju w Bydgoszczy.

Złote medale:
Karolina Osińska - kumite indywidualne dziewcząt 10-11 lat - 40kg,
Mikołaj Moszczenko i
Krystian
Andrzejwski
- kumite drużynowe chłopców 10-11 lat.
Srebrne medale:
Mikołaj
Moszczenko
- kumite indywidualne
chłopców 10-11 lat +40 kg,
Kacper Formela - kumite indywidualne kadetów
OPEN,
Kacper Formela i Karol Zabrocki - Kumite
drużynowe kadetów.
Brązowe medale:
Karolin Osińska - kata
indywidualne
dziewcząt
10-11 lat,
Monika Małowiecka kata indywidualne dziewcząt 12-13 lat,
Krystian
Andrzejewski - kumite indywidualne
chłopców 10-11 lat -40 kg,
Karol Zabrocki - kumite indywidualne kadetów
OPEN.
AK.

Chłopcy z Rumi (i dziewczynki też) znaleźli się wśród najlepszych zawodników w
Polsce, w niektórych konkurencjach wygrywając turniej.
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REKLAMUJ SIĘ W

GAZECIE
RUMSKIEJ
Oferujemy niskie ceny i rabaty
Szczegółowe informacje:
www.gazetarumska.pl
Kontakt:
58 710-96-11, 606-629-454
redakcja@gazetarumska.pl

Szkoła Języków Obcych
ul. Starowiejska 9, Rumia
tel.: 794 299 039 (biuro), 784 489 977
e-mail: biuro@agneslc.pl
www.agneslc.pl
Zapisz się w styczniu! PROMOCJA do -20% na cały kurs!!!

16

