DZIŚ W NUMERZE
INCYDENT
NA SESJI

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK

Pitera w
sprawie
działek
Minister Julia Pitera – pełnomocnik rządu
zwróciła się do burmistrza Rumi oraz do Prokuratora Generalnego o
wyjaśnienie w sprawie
głośnej bezprzetargowej
sprzedaży działek pod
budowę stacji NESTE.
Jak się dowiadujemy,
również burmistrz Rumi
złożyła skargę na NIK,
m.in. do marszałka Sejmu
RP. W dalszym ciągu burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak nie wypełniła
ustawowego
obowiązku
opublikowania
protokołu
pokontrolnego NIK na miejskiej stronie internetowej.
Jak wielokrotnie pisaliśmy, Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła tę
transakcję, określając ją
jako niegospodarną i łamiącą prawo.

Będzie
czysto?
Opiekunom psów, którzy
nie dopilnują sowich czworonożnych podopiecznych
grożą wysokie kary finansowe. Weszły w życie nowe
przepisy, dotyczące wysokości mandatów karnych
za niektóre rodzaje wykroczeń. Za wypuszczanie psa
bez smyczy lub bez kagańca, bądź za brak szczepień
ochronnych trzeba będzie
zapłacić od 50 do 250 zł,
natomiast za zaśmiecanie
(w tym niesprzątanie psich
odchodów) - od 50 do 500 zł!
Straż Miejska w Rumi zamierza wykorzystać nowe
przepisy, aby zadbać o bezpieczeństwo i porządek na
ulicach. W lutym i marcu, w
ramach akcji „Nasz pies III
edycja”, strażnicy będą wymierzać mandaty karne za
wspomniane wykroczenia.
Wysokość będzie zależała
od tego, czy popełniono je po
raz pierwszy, czy kolejny.
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Nadal nie wiadomo gdzie będzie biło serce miasta

Spór o wizję Rumi

Rada Miejska przyjęła jeden z najważniejszych dokumentów, określających kształt
Rumi na najbliższe lata. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Rumi” zostało uchwalone 27 stycznia przez większość radnych Platformy Obywatelskiej i Gospodarności. Klub Samorządność Rumia głosował
przeciw projektowi "Studium", natomiast radni PiS nie wzięli udziału w głosowaniu.
Opozycja chwali dokument i jego autorów, ale nie zgadza się z zapisem o trzech
wariantach lokalizacji centrum Rumi. Pozostawienie tej kwestii nierozstrzygniętej,
mimo kilkuletniej dyskusji na ten temat, oddala wizję zbudowania nowoczesnego
śródmieścia, a także pogłębia chaos urbanistyczny i opóźnia rozwój miasta.
Zanim doszło do głosowania, merytoryczną dyskusję
prowadzono na dwóch posiedzeniach Komisji Rozwoju
Gospodarczej oraz na sesji.
Spór, toczony pod nieobecność przebywającej na urlopie Elżbiety Rogali-Kończak, dotyczył lokalizacji
centrum miasta. Opozycja
widzi je zdecydowanie na
przecięciu głównych osi miasta, czyli u zbiegu ulic Starowiejskiej i Dąbrowskiego.
Radni PO i Gospodarności, zgodnie z wolą burmistrza, pozostawiają tę kwestię otwartą i zapewniają,

że pod uwagę są brane trzy
opcje. Jednak z różnych wypowiedzi E. Rogali-Kończak
oraz jej współpracowników
wynika jednak, że nowy ratusz i inne obiekty widzieliby najchętniej w rejonie
ulicy Dębogórskiej i Chełmińskiej. Jak informowały
na komisji autorki projektu z Pracowni „DOM”, ten
wariant wprowadzono do
nowej wersji projektu na
życzenie burmistrza.
Niektórzy samorządowcy, tak jak były burmistrz
Jan Klawiter chcą, aby o
lokalizacji centrum zdecy-

dowali w referendum sami
mieszkańcy. Inni, jak radny
Józef Chmielewski mają
większe zaufanie do specjalistów-urbanistów i zamierzają polegać wyłącznie
na ich opinii. Radny Kazimierz Klawiter podkreśla
natomiast, że miejsce pod
centrum zostało już dawno
wskazane, zarówno przez
architektów i urbanistów,
jak i samych mieszkańców,
biorących udział we wcześniejszych konsultacjach na
ten temat.
Czyżby tamte debaty i
wypracowane wnioski oka-

zały się straconym czasem,
podobnie jak konkretne
plany inwestycji z poprzedniej kadencji, skutecznie
blokowane przez burmistrza? Na sesje, koncepcje
i opracowania wydano już
sporo pieniędzy. Teraz potrzeba kolejnych miesięcy
i następnych wydatków na
opracowanie nowej wizji
centrum miasta.
Podczas sesji radni Samorządności złożyli wniosek o dopracowanie projektu „Studium” , ale został on
odrzucony.

str. 2-3

Na wniosek przewodniczącego Rady
Miejskiej, strażnicy
i policjanci próbowali usunąć z obrad
mieszkańca
Rumi,
który
prezentował
napisy, krytykujące
kierownictwo Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo”.
str. 6

ZANIM
RUSZY BUDOWA
Mieszkańcy
części
Zagórza mają poważne zastrzeżenia do
projektu budowy ulicy Towarowej.
Twierdzą, że wyjazd z
tej dzielnicy i dojazd
do centrum Rumi będzie trudny i niebezpieczny, brakuje też
infrastruktury.
str. 7

KARNAWAŁ
W PARAFII

W Klubie parafialnym
w Rumi Zagórzu odbył się wspaniały bal
karnawałowy.
Była to jedna z wielu imprez organizowanych ostatnio dla
dzieci i młodzieży,
głównie z powodu zimowych ferii.
Zaznaczone na zdjęciu miejsca konkurują ze sobą jako proponowane lokalizacje centrum miasta.

Fot. Artur Socha
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Wybór miejsca na centrum budzi emocje i kontrowersje
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Radni decydowali o kształcie miasta
Mimo, że oficjalnym tematem styczniowej sesji Rady Miejskiej była profilaktyka antyalkoholowa i zapobieganie narkomanii, najważniejszym dla miasta i mieszkańców punktem obrad było przyjęcie „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi”. Z powodu wagi tego dokumentu, w dyskusji wzięli udział radni powiatowi, długoletni mieszkańcy miasta – Jan Klawiter oraz Grzegorz Szalewski. Głos w tej kwestii zabrała również Krystyna Kłosin, pierwsza posłanka na Sejm RP z Rumi, zaproszona na obrady z powodu niedawnego otrzymania mandatu w
parlamencie i zaprzysiężenia. Zabrakło natomiast burmistrz Elżbiety Rogali-Kończak.
Podjęcie uchwały poprzedziła dyskusja, prowadzona zarówno na sesji, jak i na dwóch posiedzeniach Komisji Polityki
Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej. Wizja Rumi, a zwłaszcza usytuowanie centrum miasta, wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Oto, co powiedzieli na ten temat radni i ich goście.
KAZIMIERZ KLAWITER, SAMORZĄDNOŚĆ RUMIA

JÓZEF CHMIELEWSKI, PRZEWODNICZĄCY KLUBU PO

Na posiedzeniach Komisji Gospodarczej RM:
- Plan studium jest prawie
doskonały w części „Uwarunkowania”, ale nie do przyjęcia jest rozdział „Kierunki”,.
Musimy sobie zadać pytanie
strategiczne: Czym chce być
Rumia? Czy miastem z własną tożsamością, czy satelitą
Gdyni? Nie możemy dłużej
zwlekać z uporządkowaniem
przestrzeni.
Jak można od 20 lat nie
mieć decyzji? Pani Elżbieta Rogala-Kończak od 20 lat
pracuje w samorządzie, a
ostatnio stwierdziła, że nie
wie, gdzie ma być centrum z
ratuszem, ale na pewno nie
na Dąbrowskiego. To są żarty!
Życie koncentruje się najbardziej przy ul. Dąbrowskiego i Starowiejskiej,
mieszkańcy i specjaliści
niejednokrotnie wskazywali to miejsce jako najwłaściwszą
lokalizację
centrum. Tam znajduje się
środek ciężkości absolutnie
wszystkich funkcji miasta i
tego nie zmienimy.
W dyskusji padają stwierdzenia, że ratusz nie musi być
w centrum, a jako przykład
podawana jest Gdynia. Jednak w Rumi brakuje instytucji centrotwórczych, a
tę funkcję na pewno może
spełniać ratusz. Tam, gdzie
go zlokalizujemy, tam powstaną też inne instytucje.
Właśnie ratusz, połączony z
ośrodkiem kulturalnym jest w
stanie stworzyć serce miasta.
Rumia tego nie przeżyje, je-

Na posiedzeniach Komisji Gospodarczej Rady
Miejskiej
- Moim zdaniem ratusz
wcale nie musi być w centrum, tym bardziej, że urzędy
i inne instytucje informatyzują się. Dzięki programowi
e-urząd wiele spraw można
załatwiać przez Internet.
Coraz mniej mieszkańców będzie przychodziło
do urzędu, więc lokalizacja w centrum nie jest
konieczna, a proponowane
przez opozycję miejsce generuje duże koszty, ponieważ
muszą tam powstać parkingi podziemne. Teren gminny
przy ul. Chełmińskiej daje
większe możliwości urbanizacji i rozwoju, ponieważ
sprzedając część terenu w
przyszłym centrum pozwoli sfinansować budowę ratusza. To jest historyczne
centrum Rumi, a poza tym
tereny o dużym potencjale
inwestycyjnym.
Ta kadencja powinna
przynieść ostateczny wybór
miejsca na podstawie opinii
specjalistów, bo mieszkańcy
takiej wiedzy mieć nie mogą.
Komisja urbanistów już oceniała proponowane miejsca i
lokalizacja przy ul. Dąbrowskiego nie znalazła się na
pierwszym miejscu (dokładnie na drugim, po lokalizacji
w rejonie obecnego urzędu
– przy red.). Nikt jak dotąd
nie powiedział, jaki ma być
ratusz, nie jesteśmy przygo-

żeli będziemy zwlekać z tą decyzją, mnożyć pomysły i nadal
zaniedbywać przestrzeń urbanistyczną. Zgadzam się, że decyzja
nie jest konieczna natychmiast,
ale trzeba mieć jakąś wizję!
Skąd się wzięły różnice
między obecną a poprzednią
wersją projektu Studium?
Wcześniej dopuszczono do
realizacji dwa warianty lokalizacji nowego Urzędu Miasta
(w obecnym miejscu oraz przy
skrzyżowaniu Dąbrowskiego-Starowiejska – przyp. red.),
a obecnie są trzy lokalizacje
(ul. Dębogórska-Chełmińska).
Powinniśmy zapanować nad
pogłębiającym się chaosem
urbanistycznym w naszym
mieście i nie zostawiać tej
kwestii otwartej.
Rumi potrzebne jest serce, centrum, a sprawa dotarcia do urzędu, o której mówi
pan Chmielewski jest drugorzędna. A propos wypowiedzi
radnego
Chmielewskiego,
związki z Gdynią i aglomeracją trójmiejską są oczywiste,
ale czy chcemy budować własną tożsamość, czy dajemy się
wchłonąć większemu sąsiadowi? Czy na pewno Rumia powinna być satelitą Gdyni?
Na sesji, omawiając stanowisko Klubu Samorządność Rumia (zamieszczamy
je w całości na stronie 14)
oraz w trakcie dyskusji:
- Bez wątpienia debatujemy nad najważniejszą uchwałą, decydujemy o rzeczach na
dziesiątki lat. Cieszę się z
obecności pani poseł, ale dziwię się, że burmistrz Rumi

jest nieobecna na obradach w
tak ważnej sprawie.
Chylę czoła przed autorami
opracowania, którzy włożyli w
nie dużo pracy. Plan jest opracowany bardzo dobrze, m.in. w
części „Uwarunkowania” trafnie postawiono diagnozę. Dokument właściwie ocenia środowisko geograficzne, topografię
miasta, a także docenia dość
ubogie relikty przeszłości. Jednak autorki projektu z Pracowni
„DOM” uniknęły umiejscowienia Rumi w aglomeracji, a moim
zdaniem musimy zadbać o
podniesienie prestiżu Rumi.
Nie odbijemy się od ogona aglomeracji, nie podejmiemy rywalizacji z innymi podmiotami w tej
aglomeracji, jeśli nie potrafimy
umiejscowić centrum. To ono
zdecyduje o tożsamości miasta,
ono determinuje rozwój Rumi.
Są dwie wersje projektu
„Studium” – poprzednia kompromisowa wersja, która została poddana procedurze w lutym
2010 roku, godziła wszystkie
środowiska. Po wyborach projekt
przewrócono do góry nogami, a
„Studium” w tej wersji pogrąża
nas w jeszcze większym chaosie.

towani, aby podjąć merytoryczną decyzję.
Musimy
sprecyzować,
jaka jest definicja centrum,
co wchodzi w jego skład i
kto to centrum będzie finansował? Określmy warunki
brzegowe i rozpiszmy konkurs.
Jeszcze nie słyszałem,
żeby o tego rodzaju decyzje pytać mieszkańców w
referendum, jak proponuje
Jan Klawiter. Problemy
merytoryczne nie mogą
być rozstrzygane w referendum, tym powinni się
zająć specjaliści, a decyzję powinna podjąć Rada
Miejska.
Jest jeszcze kwestia kasy
i problem, na co Rumię stać?
Ratusz ma kosztować ok. 50
mln zł, a miasto nie ma takich dochodów. Nie chodzi
o to, co chcemy zrobić,
ale co możemy zrobić.
Pan Klawiter pyta, czym
chcemy być, a ja pytam,
czym możemy być? Nie żyjemy na bezludnej wyspie,
sąsiadujemy z aglomeracją jesteśmy w powiecie
wejherowskim dużą – to
wszystko determinuje. Rumia przede wszystkim
sąsiaduje z dużą Gdynią
i musi zejść do pozycji
miasta satelickiego. Nadzieją Rumi jest ustawa o
metropoliach i ściślejszy
związek z Gdynią.
Na sesji, prezentując
stanowisko Klubu Plat-

HENRYK GRINHOLC, GOSPODARNOŚĆ

FLORIAN MOSA , PRZEWODNICZĄCY KLUBU PIS

Na posiedzeniu Komisji
Gospodarczej, której jest
przewodniczącym:
- Zdania są podzielone,
ale nikt nie wyklucza, czy
centrum będzie w tym czy w
innym miejscu.
Ważny jest nie tylko
urząd, ale również co ma
być przy urzędzie. Jak określimy, co chcemy zbudować
w centrum, to okaże się, w
które miejsce to nam się
wpisze.

- Uchwała, dotycząca projektu studium była już procedowana w poprzedniej kadencji. Nie została przyjęta,
ale nie została też uchylona.
Naszym zdaniem procedura
była już na ukończeniu i teraz
została cofnięta. Chociaż nie
jesteśmy przeciwni uchwale,
klub Prawa i Sprawiedliwości nie będzie powtórnie procedował tej uchwały.
Studium
należałoby
przyjąć;
nie
zgadza-
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Na sesji jako przewodniczący Klubu Gospodarności:
Nasz klub ma podobne
stanowisko jak Klub Radnych
PO. Nie zamykamy sprawy
budowy ratusza ani miejsca,
gdzie ma być zbudowany, nie
dyskwalifikujemy żadnego z
proponowanych miejsc. Najpierw trzeba ustalić, co
ma się mieścić w centrum,
a potem wybrać miejsce
pod kątem gabarytów oraz
pod kątem kosztów.

my się tylko z dwoma
punktami projektu – z
przeznaczeniem działki gminnej na Szmelcie
pod zalesienie oraz z
budową zbiornika retencyjnego.
(Radni PiS, z wyjątkiem
Andrzeja Januszewskiego
nie brali udziału w głosowaniu wniosków do projektu.
Nie głosowali też nad przyjęciem projektu Studium
– przyp. redakcji).

formy Obywatelskiej:
- Od ponad dwóch lat
usiłujemy uchwalić nowe
„Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Rumi”, a chaos urbanistyczny ma miejsce właśnie dlatego, że nie zostało uchwalone
ani studium ani plany zagospodarowania przestrzennego, które czekają na akceptację Rady Miejskiej. Brak
studium powoduje, że burmistrz musi wydawać decyzje na podstawie warunków
zabudowy.
Nasze umiejscowienie w
aglomeracji determinują warunki; nie chęci są ważne ale
możliwości. Życie nie stoi w
miejscu, miasto się rozwija i
to należy wziąć pod uwagę.
Trzy warianty lokalizacji centrum miasta są plusem tego
studium, ponieważ możemy
wybrać wariant najlepszy.
Reasumując,
studium
jest potrzebne właśnie w
tym kształcie.

STUDIUM
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Wybór miejsca na centrum miasta budzi emocje
KRYSTYNA KŁOSIN, POSEŁ NA SEJM RP,
MIESZKANKA RUMI

- Dyskutujecie państwo o budowie centrum
miasta i o budowie nowego ratusza. Jego lokalizacja jest punktem spornym.
Zastanawiam się,
czy ratusz musi być
w centrum? Niekoniecznie.

ANDRZEJ JANUSZEWSKI, RADNY PIS
- O miejscu i charakterze centrum powinna decydować Rada Miejska, bo
radni są reprezentantami
mieszkańców. Radni PiS od
dawna popierają koncepcję usytuowania centrum
przy ul. Dąbrowskiego i
Starowiejskiej. Zdecydowanie opowiadam się za
tym miejscem, które może
integrować
mieszkańców
różnych dzielnic. To jest
m.in. handlowe centrum
miasta. Sugerowaliśmy, że
obok ratusza powinno mieścić się centrum kultury,
a miejsca jest tam dosyć.
Specjaliści powinni stwo-

Budowanie ratusza u
zbiegu ul. Dąbrowskiego
i Starowiejskiej, o którym mówił pan Klawiter,
generuje duże koszty.
Może tam być centrum
handlowe,
kulturalne,
mogą powstawać sklepy,
galerie i ośrodki kultury,
ale niekoniecznie ratusz.

GRZEGORZ SZALEWSKI, RADNY RADY POWIATU,
BYŁY STAROSTA WEJHEROWSKI
- Żałuję, że w tak ważnym momencie brakuje
najważniejszej osoby, burmistrza miasta. Zastanawiałem się, czy po raz
kolejny zabrać głos w tej
dyskusji, którą prowadzimy od paru lat. Rumia to
moje miasto, w którym się
wychowałem, gdzie chodziłem do szkoły, przeszedłem
chyba wszystkie ulice.
Jestem tutaj, ponieważ
państwo dzisiaj decydujecie, jak będzie wyglądała
Rumia za dwadzieścia lat,
po jakich ulicach będą chodziły nasze dzieci i wnuki.
To bardzo ważna decyzja.
W ciągu ostatnich
kilku lat na temat przyszłości Rumi były liczne debaty, m.in. sesja

obywatelska w I liceum
Ogólnokształcącym
z
udziałem mieszkańców
i specjalistów. Wypracowaliśmy tam konkretne
wnioski. Mimo to w zapisach studium kierunków rozwoju miasta nadal nie zapisano, gdzie
będzie centrum Rumi.
W Starej Rumi zapisano
natomiast wysokie budownictwo, m.in. w rejonie ulicy
Rajskiej. Nie jestem przeciwnikiem
budownictwa
wielorodzinnego, ale jestem
przeciwny
powstawaniu
budynków wielorodzinnych
tam, gdzie jest niska, jednorodzinna zabudowa.
Podejmując decyzję w
sprawie planu zagospodarowania Szmelty i za-

rzyć projekt i pokazać nam,
co można tam zbudować.
Przypominam, że proponowane trzy lokalizacje były już analizowane
przez urbanistów i według
ich oceny najlepszym rozwiązaniem byłaby budowa
nowego ratusza i innych
obiektów w miejscu, gdzie
funkcjonuje obecny urząd.
Jako drugą dobrą lokalizację wskazali teren przez
skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej,
natomiast najsłabiej oceniono teren przy ul. Chełmińskiej, ostatnio znów
propagowany.

Nie zgadzam się, żebyśmy byli miastem satelickim wobec Gdyni, z pewnością możemy być miastem z
tożsamością kaszubską.

JAN KLAWITER, RADNY RADY POWIATU,
BYŁY BURMISTRZ RUMI

twierdzając plany zalesienia atrakcyjnych działek,
wyrzuciliście państwo parę
milionów złotych. Jeśli
chcecie, możemy to przeanalizować, podyskutować
na ten temat.
(O dyskusji w sprawie planu Szmelty piszemy na str. 5).

- Temat centrum i ratusza przewija się od dawna. Mówiło się o tym już
w czasie, kiedy byłem burmistrzem, ale wtedy przy
braku kanalizacji i ulic,
niemoralne byłoby budowanie ratusza. Były natomiast pomysły i koncepcje,
były prace studentów na
ten temat, a nawet obóz
studencki. Zdecydowanie
przeważała koncepcja usytuowania centrum miasta u
zbiegu ulic Dąbrowskiego i
Starowiejskiej .

Poniżej przypominamy jedną z kilku koncepcji centrum, opracowanych w 2008
r. na zlecenie burmistrz Elżbiety Rogala-Kończak przez trójmiejskie pracownie
architektoniczne. Koncepcja, przygotowana przez sopockie Biuro Bosiaccy pokazuje, że wbrew opiniom przeciwników tej lokalizacji (do których należy i sama
burmistrz) u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej można zmieścić kompleks
budynków z ratuszem.

Każdy ma prawo do swojego poglądu, ale dla mnie
proponowana
obecnie
ulica
Dębogórska
to
krok wstecz w stosunku
do pierwotnej koncepcji.
Jeśli proponuje się trzy
miejsca, to żeby potraktować sprawę poważnie, dla
każdego z tych miejsc powinno powstać porządne
opracowania, studium programowo-przestrzenne, które nam powie, co gdzie można zbudować. Potrzebna
jest merytoryczna dyskusja,
a na koniec wybór właściwego miejsca przez
mieszkańców
poprzez
referendum miejskie.
Rumia musi mieć centrum,
miasto się będzie lepiej identyfikować. To ważny temat,
który musi być jednoznacznie
zaklepany, zamknięty.
Nie zgadzam się ze

zdaniem pana Chmielewskiego, że fachowcy mają
rozstrzygnąć, gdzie ma być
centrum. To mieszkańcy w
referendum powinni postawić „kropkę nad i”. Rada
Miejska może „przyklepać”
jakiś temat, ale to nie znaczy, że następna rada tego
nie „odklepie”. Referendum
ma inny ciężar gatunkowy.
Ważne, żeby to była decyzja
wszystkich mieszkańców.

ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI
Chętnie wysłuchamy i zaprezentujemy na naszych łamach opinie mieszkańców w sprawie lokalizacji centrum
miasta i tego, co powinno się w nim znajdować.
Prosimy o telefony i e-maile w tej sprawie.
Każdy ma prawo mieć własne poglądy na temat przyszłości Rumi, a zabranie głosu w ważnej dyskusji jest jak
najbardziej pożądane.
Czekamy na Państwa głosy pod nr tel. 58 710-9611 (w razie nieobecności pracowników redakcji można
nagrać wypowiedź) lub pod adresem elektronicznym
redakcja@gazetarumska.pl
REKLAMA

Szkoła Języków Obcych
ul. Starowiejska 9, Rumia
tel.: 794 299 039 (biuro), 784 489 977
e-mail: biuro@agneslc.pl
www.agneslc.pl
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Jesteśmy częścią metropolii
Z prof. dr. hab. Janem Drwalem z Uniwersytetu Gdańskiego, mieszkańcem Rumi rozmawia Anna Kuczmarska
- Mieszka Pan od ponad pół wieku w Rumi,
ale pracuje i pełni społeczne funkcje w Gdańsku. Czy patrząc z tej
perspektywy widzi Pan
Rumię jako samodzielny
podmiot, czy część aglomeracji trójmiejskiej? A
może część powiatu wejherowskiego?
- Sądzę, że podział administracyjny ma niewiele
wspólnego z rzeczywistą
funkcją i kierunkiem rozwoju Rumi. Pod koniec lat
osiemdziesiątych dwie trzecie mieszkańców miasta dojeżdżało do pracy czy szkół
w Trójmieście i chociaż nie
ma aktualnych badań na
ten temat, można przypuszczać, że niewiele się
zmieniło. Do Gdyni, a także
Gdańska i Sopotu jeździmy
na zakupy, na spacer, do
kina i teatru. Mieszkańcy
Trójmiasta coraz częściej
osiedlają się w atrakcyjnej
pod tym względem i dobrze
skomunikowanej
Rumi.
Niezależnie od perspektywy
spojrzenia, jesteśmy częścią
rozwijającej się metropolii.
Składa się ona z kilku miejscowości, ale w praktyce
stanowi jeden organizm nad
Zatoką Gdańską.
- Nadmorskie położenie jest ważne dla rozwoju metropolii?
- Bardzo istotne, ponieważ zatoka w dużym stopniu kształtuje ten rozwój,
ukierunkowuje go. Jest nie
tylko tzw. oknem na świat,
ale też wartością w innych
dziedzinach. Nie powinniśmy się odwracać od zatoki, która łączy poszczególne podmioty metropolii.

Elementem łączącym ten
organizm jest też układ komunikacyjny, czyli drogi i
linie kolejowe, a także linie
energetyczne, sieć kanalizacyjna, itp.
- Jakie jest miejsce Rumi w Metropolii
Gdańskiej?
- Rumia pełni funkcję komunikacyjną, bo przez nasze
miasto biegnie ważny szlak
kolejowy oraz główna trasa
samochodowa. Przy tej trasie rozwija się sfera usług,
powstają stacje benzynowe,
bary i restauracje, sklepy,
hotele i warsztaty. To korzystne zjawisko, z którego
wynikają nowe miejsca pracy oraz konkretne wpływy
do miejskiej kasy. Dlatego
teren przy obecnym Urzędzie Miasta, leżący między
torami kolejowymi a główną
trasą powinien być również
wykorzystany na usługi.
Umiejscowienie tam centrum administracyjnego to
marnotrawstwo.
- Czy Rumia będzie nadal sypialnią Trójmiasta,
mimo, że nie chcą tego
niektórzy mieszkańcy?
- Nie rozumiem dlaczego? Przecież sypialnia wywołuje przyjemne skojarzenia. Funkcja mieszkaniowa
Rumi jest nieunikniona, a
rola „sypialni”, kojarzącej
się m.in. z wypoczynkiem,
wymusza
powstawanie
takich miejsc, jak parki i
obiekty rekreacyjne. Coraz
większym
zainteresowaniem cieszy się niewielki
park centralny przy ul.
Starowiejskiej. Wiele osób
tam spaceruje, korzysta z
placów zabaw, ławek i innych obiektów. Niestety, do

dzisiaj nie wykorzystano w
pełni naturalnych terenów
wzdłuż Zagórskiej Strugi.
- Ciąg pieszy wzdłuż
Zagórskiej Strugi znalazł
się w programie budowy
ulic, przyjętym przez
Radę Miasta, ale na razie
nie doczekał się realizacji…
- Wielka szkoda, bo można tam urządzić planty.
Niektóre założenia już są ,
choćby teren przy obecnym
urzędzie, aleja spacerowa
od ul. Abrhama do Dąbrowsiego, wspomniany park
centralny, tereny sportowe
MOSiR, czy zielone tereny
przy Straży Pożarnej. Zagospodarowanie
brzegów
rzeki zapowiedział inwestor
nowej galerii handlowej
przy ul. Sobieskiego. Trzeba tylko połączyć te miejsca, aby można było swobodnie poruszać się wzdłuż
Zagórzanki – pieszo lub na
rowerze. Planty rekreacyjne wzdłuż rzeki powinny
zaczynać się na Szmelcie,
a kończyć gdzieś pod Kazimierzem. Ich naturalnym
przedłużeniem mogłaby być
droga nad zatokę, docierająca w rejon Beki. Nie zapominajmy o terenach nad
Zatoką Pucką jako naturalnym zapleczu rekreacyjnym
Rumi. Atrakcyjne miejsce
do mieszkania i wypoczynku, dobrze skomunikowane,
z uporządkowaną przestrzenią – to moim zdaniem dobry kierunek rozwoju naszego miasta.
- W wydawnictwie
„Rumia miasto nowoczesne?”, które ukazało
się z inicjatywy Rady
Miejskiej Rumi, pisze

Prof. Jan Drwal jest kierownikiem Katedry Hydrologii na Wydziale Oceanografii i
Geografii UG, a także prezesem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.
Profesor jest przewodniczącym Rady Muzeum Historycznego Miasta Gdańska z
siedzibą w Ratuszu Głównomiejskim.
Jest też zaangażowany w działalność interaktywnego Centrum Hevelianum na
gdańskim Grodzisku. Od ponad 55 lat mieszka w Rumi.

Pan m.in. o naturalnym
ukształtowaniu się centrum. Tymczasem jego
lokalizacji wzbudza kontrowersje.
- Miasto rozwinęło się na
skrzyżowaniu dwóch osi,
biegnących wzdłuż Zagórskiej Strugi oraz wzdłuż
Pradoliny Kaszubskiej. Jest
to miejsce krzyżowania się
ponadregionalnego szlaku
komunikacyjnego oraz lokalnych dróg. Skrzyżowanie
to w sposób naturalny wyznacza współczesny centralny fragment miasta, położo-

ny między dworcem PKP,
kościołem NMP WW, parkiem centralnym i hotelem
Faltom. Na tym obszarze
jest miejsce, między ulicami
Dąbrowskiego i Starowiejską a Zagórska Strugą które mogłoby pełnić funkcję
centrum administracyjnego. Można budować centrum wszędzie, ale będzie to
świadoma polityka kształtowania przestrzeni miasta
z pominięciem naturalnych
uwarunkowań.
- Dziękuję za rozmowę.

Ten wywiad ukazał się w
„Gazecie Rumskiej” wiosną
2009 roku. Ponieważ temat
rozwoju Rumi i jej związków
z aglomeracją trójmiejską był
ostatnio żywo dyskutowany
(przy okazji procedowania
Studium), postanowiliśmy
przypomnieć, co mówił na ten
temat wybitny mieszkaniec
Rumi.
Profesor wypowiedział
się m.in. na temat usytuowania centrum miasta, co jest w
obecnych dyskusjach kwestią
sporną.

REKLAMA

www.Tani-Fotograf.pl

Tel.: 502 178 344
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Zatwierdzono kontrowersyjne zapisy

Szmelta ma plan

Parę milionów
„wyrzucono” do lasu

Rozmowa z Grzegorzem Szalewskim, radnym powiatowym
i byłym starostą wejherowskim

Od lewej: Bogdan Formella, Janusz Wolański, Kazimierzv Klawiter i Maria Bochniak, czyli radni opozycyjnego klubu „Samorządność Rumia” byli przeciwni przyjęciu miejscowego planu Szmelty w takim kształcie.

Na styczniowej sesji Rada Miejska uchwaliła miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy
Szmelta. Ten ważny i od dawna procedowany dokument
nie został przyjęty jednogłośnie, ponieważ radni klubu Samorządna Rumia sprzeciwiali się dwóm zapisom w planie.
Budowa zbiornika retencyjnego oraz przeznaczenie pod
zalesienie działek pod lasem od kilku lat budzi zastrzeżenia, a nawet protesty.
Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Św. Józefa
(w sąsiedztwie stawów rybnych) była tematem sporów
już w poprzedniej kadencji.
Zarówno na sesji, jak
i na poprzedzającym ją
posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i
Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej, radny Kazimierz Klawiter
przypomniał, że powstanie
zbiornika zostało oprotestowane przez około 30 mieszkańców terenów, położonych poniżej planowanego
urządzenia. Obawiają się
oni sytuacji powodziowych.
Do tej pory zagrożenia nie
było, a powstanie nowych
urządzeń hydrologicznych
może zaburzyć naturalne
procesy i zaszkodzić środowisku.
Zastępca
burmistrza
Ryszard Grychtoł przekonywał , że większe obawy
powinno budzić niezbudowanie zbiornika, ponieważ
trzeba spowolnić wysoką
wodę, spływającą z Koleczkowa i terenów leśnych.
- Trzeba tę wodę wyhamować, a im wyżej tym

lepiej – przekonywał R.
Grychtoł. – Zbiornik powstanie poprzez zaadaptowanie nieużywanych stawów, które znajdują się już
na tym terenie. Rozbudowa
pozwoli na swobodne odprowadzanie do Zagórskiej
Strugi wód opadowych w
dolnej części Rumi.
- Zbiornik retencyjny to
budowa hydrologiczna z
urządzeniami , a nie dziura
w ziemi – przypomniał jednak radny Florian Mosa.
Jeszcze
bardziej radnym „Samorządności” nie
spodobały się zapisy przeznaczające znaczne połacie pod zalesienie. Połacie
które zdecydowanie przeznaczone powinny być pod
budownictwo.
– Las w tej części miasta
jest wszechobecny, w granicach i poza granicami miasta mamy tysiące hektarów
lasu, więc powinniśmy walczyć o przestrzeń do życia.
Ta dzielnica została lasowi
wydarta – mówił K. Klawiter na zebraniu Komisji
Gospodarczej.
– Tymczasem podzielone działki budowlane,

na południowym stoku
(chodzi o gminną działkę
pod lasem przy ul. Św.
Józefa) oddajemy „dżungli”. Ten grunt jest zaniedbany, rosną tam krzaki,
ale może być przeznaczony pod zabudowę. Przeznaczony pod las straci
na wartości.
Zdaniem
burmistrza
Ryszarda Grychtoła, tereny przy ul. Św. Józefa są ograniczone strefą ochronną lasu i linią
zabudowy, przez co na
ewentualną
zabudowę
pozostaje niewielka, wąska przestrzeń.
K.Klawiter podkreślał
na sesji, że w przeważającej części plan zagospodarowania dzielnicy jest
dobrze zrobiony.
Zadbano w nim m.in. o
zachowanie dziedzictwa
kulturowego, a właśnie
na Szmelcie zachowało
się stosunkowo dużo reliktów przeszłości, takich
jak pozostałości zespołów
młyńskich i innych zakładów.
AK.

- Co tak Pana zbulwersowało na ostatniej
sesji? Wyszedł Pan z sali
poirytowany.
- Rzeczywiście obrady
podniosły mi ciśnienie.
Głosując nad miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego Szmelty, na
wniosek burmistrza radni
PO i Gospodarności podjęli decyzję o przeznaczeniu
ziemi rolnej, położonej na
terenie miasta na cele zalesienia, zamiast przekształcić ją na działki budowlane.
Taka uchwała przyniesie
kolejne straty finansowe
dla naszego miasta.
- O jak dużych stratach pan mówi?
- Teren przy ul. Św. Józefa, który przeznaczono
pod las, liczy dwa hektary. Gdyby tę działkę przeznaczyć pod budownictwo,
to nawet przy dość niskiej
stawce ok. 300 zł za metr
kw., miasto uzyskałoby ze
sprzedaży 6 milionów zł. A
tak w urbanizującej się części miasta bardzo bogatej w
zieleń, powstanie kolejny
leśny zagajnik.
- Nie udało się panu
przekonać radnych, że
ta propozycja burmistrza jest pod względem
ekonomicznym nieuzasadniona?
- Odniosłem wrażenie, że
po przedstawieniu tych argumentów część decyzyjnej
większości Rady miała wyraźny kłopot jak zadecydować. Wydaje się jednak, że
decyzja w tej sprawie zapadła wcześniej. Jestem tym
faktem zdruzgotany. Żadne

apele i logiczne argumenty
do burmistrza i większości radnych nie docierają.
Chyba jedynym sposobem
dotarcia do ich świadomości jest obciążanie radnych
konkretnymi kwotami za
straty finansowe jakie poniesie budżet Rumi.
Uchwalone
kilka dni temu „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta
Rumi” oraz niektóre plany
zagospodarowania
przestrzennego od dawna budzą wiele kontrowersji. Złożył pan szereg
wniosków do projektu
„Studium”, ale zostały one przez większość
radnych odrzucone. Co
to oznacza dla miasta?
- W przedstawionym
przez burmistrza Rumi projekcie, w centrum dzielnicy
domów jednorodzinnych w
Starej Rumi zaplanowano
budownictwo wielorodzinne. Dzięki takim decyzjom,
m.in. w rejonie Markowcowej Góry, a także ulicy
Partyzantów i Rajskiej powstaną bloki wielorodzinne. Skierowałem pytanie
do radnego Labudy o sensowność takich zmian, ale
zauważyłem, że radny nic
w tej sprawie nie rozumie.
Natomiast przewodniczący
Komisji Gospodarczej, radny Grinholc przekonywał,
że jest to bardzo dobra decyzja. Ja w tym widzę całkowity brak pomysłu na
przyjazną dla mieszkańców zabudowę przestrzeni
naszego miasta i koncepcji

zabudowy miasta. Takie
plany spowodują jeszcze
większy chaos przestrzenny i bałagan budowlany. To
będzie tragedia dla Rumi.
- W drogach też nie
widać konkretnej poprawy sytuacji.
- Czeka nas kompletny paraliż komunikacyjny
miasta. Brak szans na budowę OPAT, na przedłużenie ul. Kosynierów do Redy,
budowę ulic gminnych, podobnie jak centrum miasta
z ratuszem i parkingami.
Przy skrzyżowaniu ulic
Sabata i Sobieskiego oraz
Sobieskiego i Towarowej
będziemy się borykać się
z korkami, bo w projekcie
nowej drogi (Cegielniana-Towarowa – przyp. red.)
pominięto bezkolizyjne połączenia tych ulic.
Nawet radni Grzenia i Pol
w tej sprawie nie mogli nie
zaakcentować swojego zdania w tej sprawie, wstrzymując się od głosowania.
- Jakoś niewesoło wygląda pana zdaniem najbliższa przyszłość Rumi.
- Nie wiem co jeszcze
złego należy w Rumi zrobić, jakie nieroztropne i
błędne decyzje podjąć, na
jakie straty finansowe narazić jeszcze miasto, aby
to wywołało jakikolwiek
oddźwięk wśród mieszkańców. Czy wystarczy nam
już do szczęście wyłącznie
osiedlowa
rzeczywistość,
fajerwerki i festyny oraz
centra handlowe? Czy jako
świadome
społeczeństwo
lokalne oczekujemy jeszcze
normalnych rozwiązań?

Gdzie jak gdzie, ale akurat na pięknej Szmelcie lasu jest pod dostatkiem – twierdzą przeciwnicy zalesiania istniejących tam działek.
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Ucz się, Jasiu, ucz…
… Nauka to potęgi klucz. Można ukończyć „wielkie”
uczelnie i posiąść „małą” wiedzę. Można też uczyć się przez
wiele lat, podglądać w pracy doświadczonych i ... ani be, ani
me, ani kukuryku. Nauki na nic się zdadzą, gdy uczeń marny.
I to niestety jest prawda.
Radny Piątkowski uczy się i nabiera doświadczenia w Radzie Miasta od kilkunastu lat, bo to już jego kolejna kadencja.
Chyba się nauczył, bo został przewodniczącym szacownego
gremium. Czy jednak na pewno?
Przez minione cztery lata (i wcześniej także) był surowym
cenzorem pracy przewodniczącego Reclafa. Wspólnie z kolegą prezesem z Gospodarności, częściowo przefarbowanej
teraz na PO, pouczał, kpił, pisał skargi, udzielał dobrych rad,
nie stroniąc od ostrych (nawet chamskich) połajanek. Można
powiedzieć, że mozolnie i w pocie czoła poświęcał się dla dobra rumskiego samorządu i lokalnej demokracji. Ileż dobrych
rad i doświadczeń przekazał potomnym, można odczytać z
archiwum obrad Rady.
Rzeczywistość bywa jednak bardzo okrutna i prawda
wyszła na jaw już na początku obecnej kadencji. Chlebem
powszednim obrad sesji rumskiej Rady są popełniane przez
przewodniczącego błędy, pomyłki językowe oraz gafy.
Kilkakrotnie, zgodnym chórem, radni poprawiali na sesji
wypowiedzi przewodniczącego, przypominając mu, o czym
akurat mowa. Ostatnie działania pana Piątkowskiego, takie
jak wzywanie różnych funkcjonariuszy i domaganie się od
nich konkretnych działań niewiele miało wspólnego z obowiązującym regulaminem Rady Miasta.
Wyszła z tego farsa, która bardziej naruszyła powagę
obrad samorządu niż – jak twierdził przewodniczący – „manifestacja” w ławach dla publiczności.
Publiczność nie wierzyła wręcz własnym uszom, kiedy
do tego wszystkiego przewodniczący strofował mieszkańca
miasta za …brawa, którymi nagrodził jednego z mówców!
„Skruszony” obserwator obrad przestał klaskać, a swój aplauz
wyrażał podnoszeniem kartki z napisem: BRAWO.
Ponieważ zastępcami przewodniczącego nie zostali
niestety znawcy samorządowych przepisów i obyczajów,
dlatego, jak mawia satyryk Jan Pietrzak „nie będzie lepiej,
ale śmieszniej”.
Jak na razie „prezydium” rumskiego samorządu najlepiej
wychodzi rozpoczynanie obrad uderzeniem w dzwon...
Kibic

Przewodniczący Rady Miejskiej chciał wyrzucić mieszkańca Rumi z obrad

Policjanci i strażnicy na sesji
Podczas styczniowej sesji Rady
Miejskiej,
na
wniosek
przewodniczącego
Rady Miejskiej,
Tadeusza
Piątkowskiego, strażnicy i policjanci
próbowali
usunąć
Andrzeja
Skuchę, zasiadającego na miejscu
dla publiczności.
Rumianin pozostał na sali, ponieważ nie naruszył prawa.
Andrzej Skucha, przysłuchujący się obradom
rumskiego
samorządu,
nie po raz pierwszy prezentował na sesji wykonane
przez
siebie
materiały, krytykujące kierownictwo i działaczy Spółdzielni Mieszkaniowej „Janowo” w Rumi (niektórzy z
nich są również radnymi)
oraz krytyczne wobec burmistrza Rumi. Ponieważ
wiodącym tematem sesji
było rozwiązywanie problemów alkoholowych, A.
Skucha na plakatach oraz
zdjęciach informował o piciu alkoholu w Domu Kultury SM „Janowo”, podczas
rozgrywek brydżowych.

cych radnych i nie zakłócał
dyskusji, przewodniczący
Rady Miejskiej Tadeusz
Piątkowski (były przewodniczący Rady Nadzorczej
wspomnianej spółdzielni)
usiłował usunąć go z sali
razem z plakatami. W tym
celu wezwał Straż Miejską,
a potem policję. Jak informował radnych przewodniczący Piątkowski, jego
zdaniem manifestacja A.
Skuchy naruszała powagę
obrad i dlatego domagał
się usunięcia mieszkańca
Rumi z sali.

Naruszona powaga?

Zgodnie z Konstytucją

Mimo, że mieszkaniec
Rumi
Janowa
siedział
dość daleko od obradują-

Andrzej Skucha cytuje artykuł 54 Konstytucji RP.

Rumianin nie dał się wyprowadzić, ponieważ postępował zgodnie z prawem.

Kto zakłóca porządek
W związku z incydentem na sesji RM w Rumi,
zapytaliśmy kiedy policja
może wyprosić obywatela z
sali, na której odbywają się
obrady lub inna publiczna
uroczystość? Jak informuje
mł. asp. Anetta Potrykus,
oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Wejherowie, policja działa na
podstawie przepisów Kodeksu Wykroczeń, którego
art. 51 brzmi:
§1.
Kto
krzykiem,
hałasem, alarmem lub
innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek
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publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,
podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności albo
grzywny.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter
chuligański lub sprawca
dopuszcza się go, będąc pod
wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej
podobnie działającej substancji lub środka, podlega
karze aresztu, ograniczenia
wolności albo grzywny.
§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

- Zarówno strażnikom,
jak i policjantom zacytowałem artykuł 54 Konstytucji
RP, który mówi że „każdemu zapewnia się wolność
wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i
rozpowszechniania informacji” – wyjaśnia Andrzej
Skucha.
Strażnicy miejscy po
krótkiej rozmowie i spisaniu danych wyszli z sali,
ale po około pół godzinie na
sesji pojawili się funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Rumi. Policjanci podeszli
do Andrzeja Skuchy.
- Powołując się na polecenie przewodniczącego
Rady Miejskiej, policjanci
nalegali abym opuścił salę
obrad. Chociaż nie mieli
podstaw, aby usunąć mnie
z sesji bo nie zakłócałem
jej przebiegu, a pan przewodniczący nie ma prawa
wydawać poleceń policjantom, nie chciałem przedłużać przerwy w obradach, a
tym samym przeszkadzać
radnym – mówi Andrzej
Skucha.
– Dlatego usunąłem
ustawione na stole tablice
z napisami, ale na sali pozostałem.

Komu wolno klaskać?

Tadeusz Piątkowski usilnie przekonuje funkcjonariusza Straży Miejskiej do wyprowadzenia mieszkańca
miasta z obrad samorządu.

- Mimo, że zachowywałem się jak zawsze spokojnie, przewodniczący znalazł okazję do zwrócenia mi
uwagi – mówi Andrzej Sku-

cha. - Chodziło o oklaski,
którymi publiczność dość
często nagradza wystąpienia niektórych radnych.
Okazało się, że mi klaskać
nie wolno!
Dodajmy, że na tej samej
sesji przewodniczący Piątkowski razem z innymi nagrodził gromkimi oklaskami
wystąpienie poseł K. Kłosin.

Zawiadomił prokuratora

Powołując się na wspomniany artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej oraz
art. 190 i 191 Kodeksu karnego, Andrzej Skucha zawiadomił Prokuratora Generalnego RP o „niezbicie
uzasadnionym podejrzeniu
popełnienia przestępstwa”
przez
przewodniczącego
Rady Miejskiej Rumi, Tadeusza Piątkowskiego, a
także przez przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej,
Leszka Kiersznikiewicza.
Zarzuty wobec przewodniczącego komisji wiążą się
z niedawnym wyjazdowym
posiedzeniem tego organu
w przedszkolu „Iskierka” ,
na które – pod pretekstem
przerwy w obradach - nie
wpuszczono dwóch mieszkańców Rumi.
Tymczasem zgodnie z
art. 61 p. 2 Konstytucji RP
mają oni prawo uczestniczyć w posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
AK.

KONTROWERSJE

Gazeta Rumska, nr 2 (77), luty 2011

Kontrowersje wokół budowy ulicy Towarowej i Cegielnianej

Projekt niedoskonały
Mieszkańcy Zagórza chcą zmian w projekcie budowy drogi z Rumi do Redy, której
budowa w naszym mieście rozpocznie się w tym roku. Chodzi o długo oczekiwaną trasę
ulicami Towarową, Cegielnianą i Leśną w Redzie, realizowaną przez cztery samorządy. W ubiegłym roku Starostwo w Wejherowie zakończyło procedurę przygotowawczą
oraz wyłoniło wykonawcę inwestycji, który jesienią zainaugurował prace na terenie
Redy. Mieszkańcy osiedla w rejonie Towarowej mają wiele zastrzeżeń do tej inwestycji, o czym mówili podczas posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej.
Największe kontrowersje
budzi wyjazd z ul. Towarowej na ul. Sobieskiego. Włączenie się w tym miejscu do
ruchu na ruchliwej drodze
krajowej nr 6 już dzisiaj jest
niełatwym zadaniem. Przy
znacznym zwiększeniu liczby
samochodów na nowej trasie
przewiduje się ok. 14-15 tys.
pojazdów dziennie, czyli tyle
co obecnie na ul. Dąbrowskiego) przed wlotem w ul.
Sobieskiego będą się tworzyły pokaźne korki.

POD WIADUKTEM
W DWIE STRONY

Wyjechanie na "szóstkę" to
jeden problem, ale pół biedy,
jeśli kierujemy się w stronę Gdyni. O wiele trudniej
jest zawrócić do śródmieścia
Rumi oraz innych dzielnic,
położonych po drugiej stronie
torów kolejowych. Trzeba najpierw szybko zmienić pas ruchu, skręcić na parking przed
Urzędem Miasta, a następnie
wrócić na trasę szybkiego
ruchu, co jest dość skomplikowane. Nawet wykonanie
niedozwolonego
manewru
zawracania na skrzyżowaniu
nie rozwiązuje problemu.
Dlatego mieszkańcy proponują poszerzenie zaplanowanego zjazdu z drogi nr 6 na
wysokości urzędu, czyli drogi
biegnącej pod wiaduktem i
uczynienie jej dwukierunkowej.
- Naszym zdaniem jest tam
miejsce na to, aby samochody
osobowe mogły jechać tym odcinkiem również w odwrotnym
kierunku od ul. Towarowej do
ul. Sobieskiego – mówili na posiedzeniu komisji mieszkańcy
Zagórza. – Dzięki temu w bezkolizyjny sposób moglibyśmy
dojechać do centrum Rumi,
do szkół, ośrodków zdrowia i

innych placówek, od których
jesteśmy odcięci.

ZA PÓŹNO NA ZMIANY
W PROJEKCIE?

Mieszkańcy przypomnieli,
że zrezygnowano z budowy tunelu pod torami w rejonie ul.
Hodowlanej i biura gazowni,
podczas gdy w Redzie powstaną aż dwa tunele, a Rumia ma
większy niż Reda udział finansowy w inwestycji.
Zastępca burmistrza Rumi,
Ryszard Grychtoł przekonywał mieszkańców, że na zmiany projektu jest już za późno.
- Projekt połączenia drogowego był przygotowany
pod możliwość pozyskania
środków zewnętrznych i
te środki zostały mu przyznane – mówił burmistrz
Grychtoł. - Zakres inwestycji
został maksymalnie dostosowany do układu drogowego
w Rumi. Rozważano możliwość poszerzenia wlotu
w ul. Sobieskiego, a także
wybudowania tunelu, ale to
okazało się zbyt kosztowne.
Jeśli chodzi o wjazd w ul. Sobieskiego, są tam przeszkody natury technicznej, m.in.
uwarunkowania wysokościowe sprawiają, że inny wjazd
na "szóstkę" jest niewykonalny, natomiast do koncepcji i realizacji tunelu zawsze
można wrócić. Przejazd pod
torami w Rumi można wybudować później, a w Redzie
takie obiekty były konieczne.

BRAKUJE PARKINGÓW
I PRZYSTANKÓW

Mieszkańcy domagają się
uzupełnienia trasy o takie niezbędne obiekty, jak parkingi w
rejonie dworca PKP (zdjęcie
poniżej) oraz zatoczki pod przyszłe przystanki autobusowe.

Liczymy na dobrą wolę
Rozmowa z Beatą Ławrukajtis, mieszkającą z rodziną w rejonie ulicy Towarowej

- Wiele osób dojeżdża do
dworca samochodem, a potem przesiada się do kolejki,
dlatego parking w sąsiedztwie zejścia do dworcowego
tunelu jest bardzo potrzebny
– argumentowali mieszkańcy. – Zwłaszcza, że między
ulicą a torami kolejowymi
jest na to miejsce.
Wskazywano też na niebezpieczny proceder wychodzenia z tunelu prosto na ulicę
(zdjęcie wyżej) co stwarza
zagrożenie zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.
Burmistrz Grychtoł zgodził się z ostatnim argumentem i obiecał podjąć konkretne działania, które poprawią
bezpieczeństwo, ale zbudowanie parkingu nie będzie
na razie możliwe. M.in. dlatego, że teren przy torach należy do kolei, a z tą instytucją
trudno się dogadać.

W TEJ DZIELNICY
AUTOBUSÓW NIE BĘDZIE

Co gorsza, burmistrz odebrał mieszkańcom nadzieję
na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w tym rejonie
miasta. Zdaniem burmistrza,
w najbliższej perspektywie
nie ma planów wprowadzenia tam autobusów ze względów na koszty (konieczność
dofinansowania, zbyt mała
liczba mieszkańców, zabudowa jednorodzinna), więc
budowanie zatok przystankowym jest pomysłem na
wyrost.
Radny Kazimierz Klawiter przekonywał natomiast, że autobus jest na
Zagórzu tak samo potrzebny, jak w innych, nawet
odległych dzielnicach, które mają komunikację miejską.

- Ta dzielnica się rozbudowuje, przybywa mieszkańców,
a obok domów jednorodzinnych powstają też budynki
wielorodzinne, choćby w rejonie ulicy Wyżynnej i Leśnej.
Autobus jest niezbędny zwłaszcza dzieciom, dojeżdżającym
do szkół – mówił K. Klawiter.
- Apeluję też o rozważenie jak
najszybszej budowy tunelu na
wysokości ul. Hodowlanej, lub
choćby o przystosowanie budowanej jezdni do późniejszego
połączenia jej z przejazdem pod
torami. Jest to tym ważniejsze,
że PKP wcześniej czy później
zamkną nam przejazd na ul.
Zbychowskiej.

BUDOWA JESZCZE SIĘ
NIE ZACZĘŁA

Pośród innych wymienianych zastrzeżeń, mówiono
m.in. o konieczności utwardzenia ulic prostopadłych do Towarowej, ponieważ spływająca
z nich woda z piachem wyląduje na nowej nawierzchni.
- Nie możemy przy pomocy
jednej inwestycji uzdrowić układu drogowego w całej dzielnicy
– powiedział Ryszard Grychtoł .
- Żadna większa zmiana
nie jest możliwa, bo jest już
na to za późno – dodał radny
Józef Chmielewski. – Albo
zrobimy nową drogę w tym
zakresie albo nie robimy
nic. Rozwiązania, dotyczące wjazdu na trasę nr 6 są
uzgodnione z Generalną Dyrekcją Dróg w Gdańsku.
- Ten projekt jest niedoskonały, więc trzeba go poprawić właśnie teraz, póki
budowa się nie rozpoczęła –
twierdzili mieszkańcy. – Jeśli
nie będziemy się tego domagać, ktoś powie nam potem:
gdzie byliście zanim rozpoczęto tę inwestycję?
AK.

- O planach budowy
drogi mówi się i pisze co
najmniej od trzech lat.
Dlaczego dopiero teraz
zajęliście się państwo tą
inwestycją?
- Tą ważną dla nas inwestycją interesujemy się od
dłuższego czasu. Ponad rok
temu sygnalizowałam władzom miasta zastrzeżenia i
oczekiwania
mieszkańców
tej dzielnicy. Kontaktowałam się z panią burmistrz na
forum jednego z portali internetowych. Pani burmistrz
odpowiadała na moje uwagi,
informując, że projekt jest w
trakcie opracowywania. Mieliśmy więc z sąsiadami nadzieję, że uwagi mieszkańców zostaną uwzględnione,
ze odbędą się jakieś konsultacje. Jesienią ub. roku oraz
w styczniu br. skierowaliśmy
pisma do władz miasta z naszymi postulatami.
- Na co państwo liczycie?
- Chcemy, żeby ktoś się pochylił nad naszymi spostrzeżeniami i obawami. Liczymy
na dobrą wolę władz miasta.
Mam wrażenie, że samorządowcy nie zawsze traktują mieszkańców poważnie,
czego przykładem jest wypowiedź radnego Chmielewskiego. Kiedy mówiliśmy o
problemach z wyjazdem w
kierunku centrum miasta,
stwierdził, że możemy zawracać pod „Zochliną”...
- Czy proponowane
przez państwa rozwiązania, m.in. dotyczące wyjazdu z ul. Towarowej na
ul. Sobieskiego są możliwe do zrealizowania?
- W gronie mieszkańców,
których część uczestniczyła
w obradach Komisji Gospodarczej, są m.in. architekci
i budowlańcy. Dokładnie
przeanalizowaliśmy projekt,
a nasze postulaty opieramy
na wyliczeniach i orientacji w terenie. Doszliśmy do

wniosku, że planowana ulica
Towarowa nie ma i nie będzie miała wentylacji, ujścia.
Wszyscy się tu zakorkujemy.
- Jest jeszcze ulica Zbychowska...
- Owszem, korzystamy
z tej drogi. Jednak według
informacji pani burmistrz,
ta ulica będzie w przyszłości
jednokierunkowa. Nie można będzie dojechać nią do
ulicy Grunwaldzkiej. Wielka
szkoda, bo moim zdaniem
przydałoby się połączenie
autobusowe ulicami: Towarową, Zbychowską i Ceynowy do Dębogórskiej, co
umożliwiłoby mieszkańcom
dotarcie do hali MOSiR, targowiska, przychodni przy ul.
Derdowskiego.
- Burmistrz Grychtoł
powiedział, że w tej dzielnicy autobusów nie będzie...
- Nie rozumiem, dlaczego
mamy być pozbawieni autobusów, skoro kursują one na
Lotnisko, na Szmeltę, a nawet do Dębogórza Wybudowania. Nie wszyscy mają samochody, a nawet jeśli mają,
nie zawsze mogą z nich korzystać. A co z dziećmi, idącymi do szkoły, co z osobami
starszymi? W projekcie nie
przewidziano nawet miejsca pod przystanki. Czy my
mamy żyć jak w getcie, odcięci od reszty świata?
- Co dla mieszkańców
jest najważniejsze?
- Zapewnienie bezpieczeństwa nam i naszym dzieciom,
które chodzą do szkoły przez
tory kolejowe oraz przez
drogę nr 6, bez alternatywy
dojazdu autobusem. Zależy
nam na dogodnym połączeniu z miastem, z najważniejszymi instytucjami.
Cieszymy się z planowanej inwestycji, nie chcemy
jej blokować, ale nie chcemy
też przegapić ostatniego momentu, kiedy jeszcze można
coś zrobić.
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LUDZIE I ICH PASJE

Tadeusz Szewczak przed kolejnym ekstremalnym maratonem

Gazeta Rumska, nr 2 (77), luty 2011

Po Chińskim Murze i Mount Everest
czas na największą pustynię świata
Przed prawie trzema laty napisaliśmy po raz pierwszy o
maratończyku z Rumi, który ma odwagę, siłę i możliwość
aby uczestniczyć w biegach na niezwykłych trasach. Mimo,
że nie zalicza się już do młodzieży, Tadeusz Szewczak dwukrotnie przebiegł trasę maratonu na słynnym Chińskim
Murze, biegał w Australii, Tybecie, a także na zboczach Mount Everest. Wkrótce poczuje pod stopami piasek pustyni,
bo już 28 lutego br. startuje w Maratonie Sahara. Chociaż
maratończyk pracuje za granicą, w styczniu można go było
spotkać w rumskich lasach, gdzie trenował podczas urlopu.
Zaczęło się od biegania
w lesie w Rumi, głównie
po to, żeby pozbyć się nadwagi i poprawić kondycję.
Działo się to stosunkowo niedawno, bo w 2000
roku. Patrząc na smukłą
sylwetkę pana Tadeusza,
aż trudno uwierzyć, że był
wtedy mężczyzną o pokaźnych rozmiarach.

Z RUMI NA CHIŃSKĄ WYSPĘ

Mniej więcej po roku rekreacyjnego i prozdrowotnego biegania, T. Szewczak
wystartował w maratonie
w Pucku i nieoczekiwanie
dla siebie został maratończykiem. Polubił nie tylko
bieganie, ale też sportową
rywalizację, wyjazdy, poznawanie różnych zakątków
świata i mieszkających tam
ludzi. Podróże umożliwiła
mu praca zawodowa.
Tadeusz Szewczak - dawny pracownik gdyńskiej
stoczni, wyjechał budować
statki do dalekich i egzotycznych Chin. Zarówno
na jednej z chińskich wysp,
gdzie spędza większość
roku, jak i podczas urlopów
w Rumi, pan Tadeusz codziennie biega.

- Wstaję o czwartej rano
i biegam po górach, podziwiając przyrodę i wspaniałe
widoki, a po powrocie idę na
ósmą do pracy – mówi rumianin. – Lubię też ćwiczenia na siłowni i przejażdżki
na rowerze. Odkąd biegam i
aktywnie spędzam czas, nie
mam problemów zdrowotnych. Wprawdzie wyjazdy
na maratony są dość kosztowne, ale ja nie piję, nie
palę, a oszczędności wykorzystuję na realizację mojej
pasji.

WŚRÓD NAJLEPSZYCH

Ta wymagająca dyscypliny pasja, a także ambicja i
niespożyta energia sprawia,
że 55-letni sportowiec wciąż
podejmuje kolejne wyzwania. W zeszłym roku, niedługo po pokonaniu rywali
w swojej kategorii wiekowej
w maratonie Great Wall na
wspominanym
Chińskim
Murze (drugie miejsce w
generalnej klasyfikacji!), rumianin wyruszył do Nepalu,
gdzie w maju wziął udział w
maratonie Tenzing Hillary
na zboczach Mount Everest.
Na trasie na wysokości 5400 metrów musiał

Solidarni z uchodźcami
Uczestnicy corocznego Sahara Marathon biegną na
dystansie 42 kilometrów i 195 metrów po piaskach afrykańskiej pustyni, w południowo-zachodniej Algierii, w
okolicach Tindouf, niedaleko granicy z Marokiem i Mauretanią. Organizatorzy wraz z wolontariuszami chcą
zwrócić uwagę świata na problem mieszkających tam
ludzi Sahrawi.
Niestabilny politycznie region Sahary Zachodniej
oraz Arabskiej Demokratycznej Republiki Sahary, gdzie
od ponad 34 lat trwa konflikt, stwarza zagrożenie i przysparza wielu problemów mieszkańcom tej części świata.
Wielu z nich zmuszona jest do ucieczki i mieszkania
przez wiele lat w obozach uchodźców na pustyni. Ta międzynarodowa impreza sportowa organizowana jest na
znak solidarności z ludźmi Sahrawi, czyli rdzenną ludnością Sahary.
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pokonać problemy z oddychaniem i zmierzyć się z
kamienistymi bezdrożami.
Trudną, wręcz ekstremalną
trasę przebiegł w 7 godzin i
11 minut. W ogólnej klasyfikacji zajął szóste miejsce,
a w swojej kategorii wiekowej (50-60 lat) znów był
najlepszy!

WYSOKO I ZIMNO

Jak opowiadał maratończyk w ub. roku na łamach
gazety, uczestnicy najwyżej
organizowanego maratonu
mieszkali w bazie do Base
Camp, położonej na wysokości 5356 m, śpiąc w namiotach ustawionych na śniegu.
W miejscu, z którego himalaiści wyruszają na szczyt
Mount Everestu spędzili
cztery dni, w surowych i niełatwych warunkach.
- Widoki były wspaniałe,
ale niska temperatura dawała się we znaki zwłaszcza
w nocy – wspomina Tadeusz Szewczak. –Najważniejsze jednak, że mogłem
patrzeć na szczyt Mount
Everest, widoczny z naszej
bazy. Choćby dlatego warto
było wejść tak wysoko.
Teraz we znaki dadzą się
zapewne wysokie temperatury, chociaż w lutym Afryka nie jest tak gorąca, jak w
innych miesiącach roku.

PIASEK I SŁOŃCE

- Panuje tam temperatura około 25 stopni – mówi
T. Szewczak. – W Azji biegałem w czasie większych
upałów, ale oczywiście klimat i wilgotność na obu kontynentach są inne. Byłem
już w Afryce, pracowałem
w Libii, ale po raz pierwszy
będę tam biegał. Zmierzę
się z piaskiem, a dotąd najczęściej biegałem po kamieniach.
Jak większość tego typu
imprez, Sahara Marathon
co roku ściąga zawodników z

Maratończykowi z Rumi wszędzie towarzyszy narodowa flaga z dodatkowym napisem: RUMIA.

całego świata. Ta sportowa
impreza ma dodatkowy cel
– zwrócenie uwagi na trudny los ludności tej części
Afryki, żyjącej w obozach
na pustyni. Część pieniędzy, uzyskanych od uczestników (wpisowe), organizatorzy przeznaczą na budowę
szkoły.

WSZYSTKIE KONTYNENTY

- Najpierw polecę samolotem z Chin do Madrytu,
gdzie 24 lutego spotykają się
uczestnicy maratonu. Stamtąd przelecimy do Algierii i
potem, po kilkunastu godzinach jazdy, samochodami
dotrzemy do celu – informuje maratończyk z Rumi.
– Będziemy mieszkać w namiotach i żyć w podobnych
warunkach, jak tamtejsza
ludność, co będzie na pewno
ciekawym doświadczeniem.
Maraton odbędzie się dokładnie 28 lutego, czyli za
około trzy tygodnie.
Jak widać, rumianin nie
boi się trudnych wyzwań i
ciągle nie ma dość. Marzy
nawet o zaliczeniu maratonów na wszystkich kontynentach.
– Biegałem już w Azji,
Europie, Australii, teraz
pobiegnę w Afryce. Mam
nadzieję, że wezmę również
udział w maratonach w obu
Amerykach – mówi pan Tadeusz. – Wiem na pewno, że
warto mieć marzenia.
Anna Kuczmarska
Zdjęcia z archiwum
T. Szewczaka

Na mecie biegu po Chińskim Murze.
REKLAMA
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IMPREZY
W LUTYM
Wystawy

W Galerii „SIGNUM”
Domu Kultury SM „Janowo” w Rumi można oglądać
obrazy Leona Bieszke.
Od 18 lutego będzie
tam czynna wystawa zdjęć
Andrzeja Gojke z planu filmowego pt. „Czarny
Czwartek”.
W Miejskim Domu Kultury od wczoraj można
oglądać wystawę malarstwa pt. „Twarze i Pejzaże” Jolanty Kitowskiej.

Spektakl i koncert

W niedzielę 6 lutego
Dom Kultury SM „Janowo” zaprasza na spektakl
„Dziecko dla początkujących” Teatru Rapsodycznego z Chojnic”, w ramach
Janowskich
Wieczorów
Teatralnych. Początek o
godz. 17.00.
Z kolei Janowski Salon
Muzyczny zaprasza na
koncert walentynkowy w
wykonaniu zespołu Nowak Band, 13 lutego o
godz. 17.00

Ciekawa wystawa seniorów

KULTURA

Obrazy w bibliotece
W Galerii „U Bibliotekarek” w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy
ul. Pomorskiej w Janowie
od wczoraj można oglądać
interesujące i różnorodne
prace seniorów. Obrazy
namalowali
uczestnicy
zajęć plastycznych na
Rumskim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku, pod kierunkiem Elżbiety Bieńko-Kornackiej.
W uroczystym wernisażu uczestniczyli słuchacze RUTW, a wśród nich

autorzy wystawy: Witold Wojtczak, Daniela
Kreft, Elżbieta Kowalówka, Maria KirsteinFontańska, Aleksandra
Kowalska, Bernadeta
Kwaśna, Barbara Kwaśna, Beata Kwaśna, Tadeusz Gardyza i Józef
Siwka.
Wystawę prac seniorów
otworzyli uroczyście dyrektor biblioteki Krystyna Laskowicz i zastępca
burmistrza Rumi Marcin
Fuchs.
AK.

Maria Fontańska, Elżbieta Bieńko-Kornacka i Elżbieta Kowalówka podczas wernisażu. W tle piękne prace M. Fontańskiej.

Gershwin i musicale

Po koniec miesiąca, dokładnie w sobotę 26 bm. o
godz. 17.00 w Dworku pod
Lipami odbędzie się koncert kameralny pt. „George Gershwin i Musicale”
w wykonaniu
artystów
z Akademii Muzycznej z
Gdańska.

10 koncertów na dziesięciolecie

Pożegnanie
z kolędami
Świętojański
Chór
Mieszany pod dyrekcją
Wojciecha Grudnowskiego, działający przy parafii
Św. Jana z Kąt w Rumi
Janowie, świętuje w tym
roku jubileusz. Chór powstał dokładnie 10 lat
temu i z tej okazji zaplanował 10 specjalnych koncertów, które odbywać się
będą przez cały rok.
W
świąteczną
środę
(Wspomnienie Matki Boskiej Gromnicznej) odbył się
trzeci koncert jubileuszowy (dwa zorganizowano w
styczniu br.), na którym
Chór Świętojański śpiewał

głównie kolędy. Podczas poprzedzającej koncert mszy
św. usłyszeliśmy tradycyjne
utwory, natomiast na koncercie chór zaprezentował
dwie kolędy oraz kilka interesujących i mało znanych
kolęd pisanych przez Stanisława Kwiatkowskiego, zmarłego w listopadzie
gdańskiego kompozytora,
organisty i pedagoga.
A że święto 2 lutego jest
ostatnim dniem, kiedy śpiewa się bożonarodzeniowe
pieśni, dla chórzystów i dla
słuchaczy było to pożegnanie z kolędami i klimatem
świąt. Do następnego roku.
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WAŻNE TELEFONY Projekty czekaja w Sejmie
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

PRAWNIK RADZI

Planowane zmiany Rozgraniczanie
nieruchomości
w ustawach

Wielokrotnie informowaliśmy w „Gazecie Rumskiej” o
planowanych zmianach w przepisach spółdzielczych. Temat ten interesuje członków i mieszkańców rumskich
spółdzielni mieszkaniowych, dlatego przypominamy o koStraż Pożarna
lejnych projektach ustaw, których procedura dopiero się
telefon alarmowy 998
Jednostka Ratowniczo- rozpoczęła.
-Gaśnicza
Rumia, Plac Kaszubski 1
tel. 58 671-01-98

Straż Miejska
Rumia, ul. Abrahama 17
tel. 58 671-94-73
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
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

W październiku 2010
r. został skierowany do
pierwszego czytania poselski projekt ustawy o
spółdzielniach
(prawo
spółdzielcze) - druk sejmowy nr 3493 oraz projekt o
spółdzielniach mieszkaniowych - druk nr 3494.

OGÓLNE REGULACJE

W uzasadnieniu pierwszego z wymienionych
projektów jego autorzy
wyjaśniają, że prawo spółdzielcze obowiązujące od
1982 r. i nowelizowane
ponad 30 razy, wymaga
nie tyle nowej nowelizacji,
co naprawy tzn. uchwalenia nowego prawa
spółdzielczego.
Projektodawcy skłaniają
się ku rozwiązaniu, że zmodyfikowane prawo spółdzielcze powinno zawierać wyłącznie regulacje ogólne,
dotyczące
spółdzielni
wszystkich rodzajów, natomiast kwestie szczegółowe
powinny być regulowane
odrębnymi ustawami. Projektodawcy nawiązują do
historycznej ustawy o spółdzielniach z 1920 roku.
W aktualnym projekcie
ustawy pozostawia się te
przepisy prawa spółdzielczego, które w dotychczasowej praktyce sprawdziły się i nie wymagają
modyfikacji.

POZOSTAŁO BEZ ZMIAN

Projekt ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych wprowadza nowe
przepisy, zmienia brzmie-

REKLAMA

Przychodnia Panaceum

ki funduszu remontowego
tych nieruchomości.
Spółdzielnia jest obowiązana,
na
żądanie
członka, przedstawić kalkulację wysokości opłat.

NOWE PRZEPISY

W Art. 50.1. projekt
ustawy wprowadza nowy
przepis o brzmieniu:
„Osobie, która przed
dniem wejścia w życie
ustawy utraciła tytuł
prawny do lokalu z
powodu
nieuiszczenia opłat związanych
z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu, nieruchomości wspólnych
lub
nieruchomości
stanowiących mienie
spółdzielni, przysługuje do spółdzielni roszczenie o ustanowienie
takiego tytułu prawnego do lokalu, jaki utraciła, jeżeli w terminie 3
miesięcy od dnia wejścia spłaci spółdzielni
całe zadłużenie wraz z
odsetkami albo spłaciła je wcześniej.”
Śledzimy na bieżąco
tok prac w Sejmie nad
tymi ustawami. Do spraw
poruszonych w tym artykule będziemy wracać w
następnych
wydaniach
„GR” z uwagi na wagę
problemu.
Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych
Obrony Praw Członków
i Mieszkańców
Spółdzielni
oraz Wspólnot
Mieszkaniowych
Miasta Rumi

Wznowienie znaków
granicznych

Granice są oznaczone
na gruncie znakami granicznymi. Właściciele gruntów są zobowiązani do ich
ochrony i współdziałania
przy ich utrzymywaniu, a
także do ponoszenia po połowie kosztów ich urządzenia.
Gdy zdarzy się, że znaki
zostaną przesunięte, uszkodzone lub zniszczone można
dokonać ich wznowienia,
o ile istnieją dokumenty
pozwalające na określenie
ich pierwotnego położenia.
Gdy wyniknie spór co do
położenia znaków, strony
mogą wystąpić do sądu o
rozstrzygnięcie sprawy.

Na wniosek lub z urzędu

Rozgraniczenia dokonuje się wówczas, gdy granice
gruntów nie zostały ustalone lub stały się sporne.
Celem rozgraniczenia jest
ustalenie przebiegu granic
nieruchomości przez określenie położenia punktów i
linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami
granicznymi na gruncie
oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Organem dokonującym
rozgraniczenia jest wójt

zaprasza do gabinetu prywatnego:
NEUROLOG -konsultacje
- badania dopplerowskie
GINEKOLOG - usg, cytologia

tel. 58 671 72 10

(burmistrz lub prezydent)
oraz - w przypadkach określonych w ustawie - sądy
powszechne. Postępowanie
rozgraniczeniowe wszczyna
się na wniosek osoby zainteresowanej, niekiedy także z urzędu.

Upoważniony geodeta

Czynności rozgraniczenia dokonuje upoważniony
geodeta, biorąc przy tym
pod uwagę znaki i ślady
graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. Gdy brak
jest takich danych, bądź
okażą się one niewystarczające albo sprzeczne, przebieg granicy można ustalić na podstawie zgodnego
oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona nie składa oświadczenia
w toku postępowania i nie
kwestionuje przebiegu granicy. Obie strony są bowiem
wzywane przez geodetę do
stawienia się na gruncie.
Gdy wyniknie spór co do
położenia granicy strony
mogą zawrzeć przed geodetą ugodę, która ma moc
ugody sądowej.

Kiedy rozstrzyga sąd?

Gdy nie zawarto ugody
wójt (burmistrz lub prezydent) wydaje decyzję o
rozgraniczeniu nieruchomości. Istotny jest tutaj
fakt, że każda strona niezadowolona z ustalenia
przebiegu granicy może, w
terminie 14 dni od doręczenia wspomnianej decyzji,
żądać przekazania sprawy
do sądu.
Nie zawsze jednak postępowanie rozgraniczeniowe kończy się wydaniem
decyzji. Gdy strony nie zawarły ugody, brakuje podstaw do wydania decyzji o
rozgraniczeniu, a granice
pozostają sporne, postępowanie
rozgraniczeniowe
zostaje umorzone, a sprawa
przekazywana jest do sądu.
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:

Rumia, ul. Katowicka 16 (parter)
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nie niektórych dotychczas
obowiązujących, ale pozostawia też ważne dla spółdzielców dotychczasowe
przepisy, np. Art. 1.2. :
„Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich
członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.”
Dla członków spółdzielni mieszkaniowych ten
artykuł ustawy ma kapitalne znaczenie, ponieważ
mogą oni nadal uwłaszczać się (składać wnioski
o przeniesienie przez spółdzielnię na nich własności
lokalu mieszkalnego), po
rozliczeniu ze spółdzielnią całkowitych kosztów
budowy mieszkania i uregulowaniu bieżących opłat
eksploatacyjnych (czynsz).
W projekcie ustawy pozostawiono też m.in. zapis
o obowiązku prowadzenia
przez zarząd spółdzielni
odrębnie dla każdej nieruchomości:
a) ewidencji i rozliczenia przychodów i
kosztów
związanych
z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na poszczególne
lokale mieszkalne, jak też
nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,
b) ewidencji i rozliczenia wpływów i
wydatków
funduszu
remontowego na poszczególne nieruchomości, która powinna uwzględniać
wszystkie wpływy i wydat-

Spory graniczne to częsta bolączka właścicieli
nieruchomości.
Niekiedy okazuje się, że granice
ustalone na podstawie np.
map ewidencji gruntów lub
innych dokumentów są różne od tych, które istnieją
w rzeczywistości. Nierzadko jest tak, że właściciel
orientuje się, iż zgodnie z
dokumentacją jego działka
powinna być większa niż
jest w rzeczywistości. Przyczyny takich sytuacji mogą
być bardzo różne, jednak
tematem niniejszego artykułu będą sposoby rozwiązania sporów jakie mogą
się na tym tle pojawić.

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
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Budowa ul. Łąkowej nie rozwiązała wszystkich problemów

Droga zalewana wodą i błotem
Mieszkańcy ul. Łąkowej 15A o swoich
problemach rozmawiali z burmistrz
Rumi, pisali też pisma do Urzędu Miasta. Choć nie przyniosło to na razie
rezultatu, nie tracą nadziei, że doczekają się pomocy. Coraz trudniej im dojechać lub dojść do swojego domu albo
z niego wyjechać. Od bramy posesji do
utwardzonej drogi dzieli ich – zależnie
od pory roku - ponad 90 metrów błota,
śniegu lub wody.
Budowę ulicy Łąkowej
w Rumi zakończono kilka
miesięcy temu. Kostka zastąpiła stare i zniszczone
płyty, a także dziury błoto
wokół nich. Mieszkańcy tej
części Szmelty ucieszyli się
z wygody, ale nie do końca.
- Mieliśmy nadzieję, że
przy okazji budowy ulicy
skończą się nasze kłopoty
z dojazdem do domu, ale
niestety nie doczekaliśmy
się poprawy – mówią właściciele posesji przy ul. Łąkowej 15.
Właściciel domu mieszka pod tym adresem od
około 50 lat, obecnie budynek zajmuje już dwupokoleniowa rodzina. Zarówno
starsi i chorzy mieszkańcy,
jak i młodzi mają te same
kłopoty z pokonaniem niespełna stumetrowej drogi

dojazdowej od domu, należącej do gminy.
- Od kilku lat, kiedy w tej
dzielnicy powstały kolejne
nowe domy, ten kawałek
gminnej drogi jest położony
niżej – wyjaśnia mieszkaniec domu przy Łąkowej 15.
– Z powodu podwyższenia
poziomu sąsiedniej posesji
oraz zasypania przez sąsiada rowu odprowadzającego
wodę deszczową , spływa
ona na naszą drogę dojazdową, a niekiedy przedostaje
się nawet na naszą posesję.
Najgorzej jest wiosną i
późną jesienią. Chodzi nie
tylko o problemy z wyjazdem z domu, ale również o
wywóz szamba i śmieci. Samochody przedsiębiorstw
grzęzną w błocie lub zatapiają się w wodzie. Nie sposób podjechać pod bramę

Kronika policyjna

Poszukiwani
pod kluczem

Policjanci z Rumi zatrzymali trzy osoby poszukiwane. Jeden z zatrzymanych był aż czterokrotnie
poszukiwany. Dwaj z poszukiwanych już trafili do
aresztu śledczego, trzeci z mężczyzn był poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu.
17 i 18 stycznia w nocy, rumscy policjanci zatrzymali
trzech poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości mężczyzn. Pierwszy z nich został zatrzymany wczoraj po godz.
7 rano na ul. Derdowskiego.
Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, który wydała Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu. Ponadto 38-latek był poszukiwany nakazem wydanym przez wejherowski sąd oraz dwoma zarządzeniami dotyczącymi ustalenia
miejsca pobytu przez Prokuraturę w Świnoujściu oraz Komisariat Policji w Gdyni Śródmieściu. Mężczyzna już został
przetransportowany do wejherowskiego Aresztu Śledczego.
Kolejny poszukiwany mężczyzna został zatrzymany
przez kryminalnych w Rumi na ul Grabowej ok. godz.
18. 55-latek był poszukiwany sądowym nakazem, w celu
umieszczenia w najbliższym areszcie by odbyć tam karę
pozbawienia wolności.
Ostatni mężczyzna został zatrzymany w Rumi 18
stycznia przed godz. 4 nad ranem na ul. Wileńskiej. 32-latek był poszukiwany przez Komendę Powiatową Policji w
Przysucha.

Teraz, gdy na tej gminnej drodze dojazdowej leży śnieg (którego nadmiar mieszkańcy muszą usuwać sami), opisane problemy nie są widoczne. Gorzej będzie
wiosną, kiedy w tym miejscu pojawi się woda.

posesji, a przejść można
tam tylko w wysokich kaloszach. Mieszkańcy obawiają się, że w razie potrzeby
nie dojedzie do nich nawet
pogotowie ratunkowe.
W pismach, składanych
w Urzędzie Miasta w 2008
r. oraz wiosną 2010 roku,
właściciel posesji apelował
o podwyższenie drogi dojazdowej lub nawiezienie tam
gruzu. W maju ub. roku z
magistratu, a dokładnie z

Wydziału Inżynierii Miejskiej nadeszła krótka odpowiedź. W piśmie zapewniono, że duże ilości urobku,
które powstaną przy okazji
budowy ul. Łąkowej zostaną wykorzystane do podniesienia poziomu drogi
dojazdowej do wspomnianej posesji. Inwestycję na
Łąkowej zakończono jesienią, ale do wspomnianych
prac na razie nie doszło.
Niedawna odwilż, która

Zagryziona łania

Właścicielka
psów ukarana
O tym, że 7 br. pod lasem
w okolicach ul. Grunwaldzkiej dwa duże bezpańskie
psy rozszarpały łanię, pisaliśmy w styczniowym wydaniu gazety. Okazało się,
że zwierzęta nie były bezpańskie, a ich właścicielka
została ukarana wysoką
karą.
Podczas spaceru psy
dogoniły i osaczyły samicę
jelenia. Mimo interwencji
świadków, psy zagryzły
łanię. Jak poinformowała

miała miejsce w styczniu,
dotkliwie
przypomniała
mieszkańcom o ich problemach. Rodzina z domu przy
ul. Łąkowej 15A liczy na to,
że urzędnicy miejscy przypomną sobie wiosną o złożonej jej obietnicy.
Chodzi o to, żeby droga
dojazdowa przestała być
niecką, w której zbiera się
woda z sąsiedniego terenu.
Anna Kuczmarska

Potrzebna
pomoc

4-letni Staś Stawicki,
o którym pisaliśmy w
poprzednich wydaniach
gazety, jest już po operacji, ale nadal potrzebuje
pomocy.
Prosiliśmy Czytelników
o wsparcie akcji dzięki której zebrano sumę ok. 200
tys. zł na operację dróg
pokarmowych
4-letniego
chłopca. W styczniu Staś
pojechał z rodzicami do
szpitala Jeanne de Flandre
Hospital w Lille we Francji.
Operacja przeprowadzona 10 stycznia przez światowej sławy specjalistę,
doktora chirurgii dziecięcej, prof. Arnolda Corana z
Uniwersytetu w Michigan
potwierdziła, że wada czterolatka z Polski jest bardzo
skomplikowana.
Przywrócenie
zdrowia
małemu pacjentowi wymaga dużego zaangażowania
ze strony specjalistów. Na
podstawie obserwacji oraz
badań przeprowadzonych
po operacji stwierdzono, iż
usunięcie wady powiodło
się niestety tylko w połowie.
Przed Stasiem powrót do
Polski na intensywną terapię ruchową, logopedyczną
i oddechową, a następnie
kolejna, piąta już, operacja
usunięcia wady przełyku,
dzięki której dziecko będzie mogło normalnie jeść.
Kolejny zabiega wiąże się z
następnymi kosztami, których rodzice Stasia nie są w
stanie pokryć.
Dziękując wszystkim za
pomoc na drodze do odzyskania zdrowia przez ich
synka, proszą o wpłaty na
konto: Caritas Polska
15 6516 5256 1854 1961
9619 61965.

REKLAMA

internetowa „Gazeta Kaszubska”, kobieta która wypuściła w lesie bez kagańców dwa duże psy, będzie
musiała zapłacić nadleśnictwu prawie 7 tys. zł odszkodowania.
Tak wysoka kwota odszkodowania wynika z
rozporządzenia
Ministra
Środowiska. Właścicielce
psów grozi także kara za
puszczania psów luzem w
wysokości 5 tys. zł.
B.
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Uroczyste
studniówki
Tylko raz w życiu licealiści mają okazję bawić się ze
swoimi nauczycielami oraz
koleżankami i kolegami z
klasy na balu, poprzedzającym okres intensywnej nauki. Co roku kolejni maturzyści mają okazję wystąpić
w pięknych strojach, w eleganckim otoczeniu, i tylko
na studniówce mogą zatańczyć poloneza, który tradycyjnie rozpoczyna zabawę.
Uczniowie i nauczyciele
II Liceum Ogólnokształcącego im. J. C. Korzeniowskiego w Rumi ba-
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wili się na studniówce tuż
przed rozpoczęciem ferii,
14 stycznia br. Wszystko
odbyło się zgodnie z tradycją, a pięknie zatańczony
polonez był tylko wstępem
do całonocnego balu. Otworzyła go dyrektor ZSO w
Rumi w Janowie, Lucyna
Oglęcka w towarzystwie
wiceburmistrza
Ryszarda Grychtoła. Był toast z
szampana na rozpoczęcie
oraz podziękowania dla nauczycieli, m.in. za pomoc w
przygotowaniu studniówki.
AK.

Liczba stu dni przed maturą jest liczbą symboliczną, a studniówkowe bale odbywają się w różnych terminach. 13 stycznia odbyła się studniówka Salezjańskiego
Liceum Ogólnokształcącego, a w piątek 4 lutego zaplanowano bal maturzystów I LO w Rumi. Zdjęcia z tej imprezy w „Faltomie” zamieścimy w następnym wydaniu
gazety.
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Rumscy harcerze, wypoczywający na zimowisku „Scouts around the world”
w Schronisku Młodzieżowym w Dębogórzu chwalili sobie kreatywne zajęcia z
fabułą, zgodną z nazwą zimowiska. Były wycieczki, zabawy w plenerze i gry.

Zimowe
zabawy

Przez dwa poprzednie
tygodnie dzieci i młodzież
miały wiele okazji do zabawy i rekreacji.
W szkołach, domach
kultury, ośrodkach sportowych, na pływalni i na
boiskach, a także w rumskich parafiach odbywały się ciekawe zajęcia dla
uczniów,
wypoczywających podczas zimowych
ferii. Z niektórych zabaw
skorzystały również młodsze dzieci.

W gry planszowe grają Klaudia i Paulina, uczestniczki
zajęć w MDK.

W rumskim MOSiR odbywały się nie tylko zajęcia sportowe. Można tam było
ruszać się również w inny sposób – choćby ucząc się tańca. Na zdjęciu: niektórzy
uczestnicy oraz nauczyciele breakdance w przerwie w zajęciach.

W Dworku pod Lipami można było robić różne ciekawe rzeczy, m.in. własnoręcznie wyczarować kolorowe kwiaty z papieru.

Bal kostiumowy to prawdziwa frajda dla dzieci. Pełna atrakcji zabawa karnawałowa odbyła się w minioną
niedzielę w Klubie Parafialnym przy kościele św. Józefa i św. Judy Tadeusza w Rumi Zagórzu.
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STANOWISKO KLUBU RADNYCH „SAMORZĄDNOŚĆ RUMIA”, dotyczące
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi”

Rumia wymaga zakotwiczenia centrum!
Dokument w obecnej postaci jest nie do zaakceptowania.
Prawie wszystkie środowiska od lat, zwłaszcza w kampaniach wyborczych, deklarują konieczność uporządkowania przestrzeni miejskiej. A więc sprawa jest na pewno
bardzo ważna. Dokument przedłożony przez burmistrza,
a opracowany na jego zlecenie przez Pracownię „DOM”, w
części pierwszej UWARUNKOWANIA, właściwie diagnozuje sytuację, zaznaczając bardzo trafnie i konkretnie, że:
- nie wykształciła się dotychczas czytelna struktura wewnętrzna miasta - wiąże się to przede
wszystkim z brakiem śródmieścia.
W mieście nie wykształciła się dotychczas czytelna
struktura wewnętrzna. Wiąże się to przede wszystkim z
brakiem śródmieścia, które poprzez nagromadzenie na
wspólnym obszarze funkcji publicznych i komercyjnych
o znaczeniu prestiżowym mogłoby integrować wspólnotę
lokalną i stabilizować strukturę przestrzenną miasta.(str.
5 „Studium”)
- nie wykształcił się dotychczas rdzeń kompozycyjno-funkcjonalny miasta, brak osi znaczeniowych.
Z ustawowego obowiązku pozostaje do uchwycenia ranga i kształt dóbr kultury współczesnej w mieście. Przeciętność architektury, powtarzalność elementów wielkopłytowych i próby indywidualizowania w ostatnich latach form
architektonicznych to główne cechy obiektów architektonicznych. Krajobraz miejski jest niespójny, nie wytworzył
się dotąd rdzeń kompozycyjno-funkcjonalny miasta, brak
jest dominant przestrzennych, które budowałyby, bądź domykały najistotniejsze osie znaczeniowe Rumi. (str.37)
- brakuje przestrzeni kojarzonej jako „serce miasta”.
Etapy te charakteryzują klęski lub intensywny rozwój terenu. Brak wcześniejszych, historycznych lokacji
pozbawiło Rumię rdzenia, rynku, przestrzeni kojarzonej
przez mieszkańców jako „serce miasta”. Wytworzenie takiego miejsca jest jednym z głównych potrzeb identyfikacji przestrzennej i funkcjonalnej miasta. Historycznie
najodpowiedniejszą do tej funkcji przestrzenią jest trójkąt położony pomiędzy:Starą Rumią (Ramhel) – Szmeltą
(Schmelztal) – Nową Rumią - Janowem (Johannisdorf).
(str. 32)
- trzeba unikać „rozlewania się miasta”; zauważalnym problemem jest chaos architektoniczny.
W północnych i zachodnich częściach miasta, na terenach aktualnie otwartych, niezabudowanych, zaobserwować można wzmożony ruch budowlany; w rejonach tych
potrzebne są rozwiązania przestrzenne i koncepcyjno-organizacyjne dla ich zagospodarowania, aby uniknąć zjawiska „rozlewania się miasta”.(str. 22)
- wprowadzona w ostatnich latach zabudowa,
zwłaszcza wielorodzinna, spowodowała spotęgowanie wrażenia chaosu architektonicznego.
Ruch budowlany w Rumi w ostatnim czasie najdynamiczniejszy był w sektorze mieszkaniowym, jednak wprowadzona w ostatnich latach zabudowa, zwłaszcza wielorodzinna, spowodowała spotęgowanie wrażenia chaosu
architektonicznego. Mieszkańcy Rumi odczuwają silną
potrzebę wyznaczenia stref lokalizacji określonych typów
zabudowy mieszkaniowej, co zostało zgłoszone na sesji
obywatelskiej, jaka odbyła się w mieście w kwietniu 2007
r., a także na spotkaniach prezentacyjnych niniejszego studium na przełomie września i października 2007 roku.
(str. 56)
Dokument właściwie ocenia tkankę przyrodniczą – środowisko geograficzne, topografię miasta, a także docenia
dość ubogie relikty przeszłości. Chyba jedynym wyraźnym
mankamentem tej części Studium jest brak odniesienia
się do osadzenia Rumi w kontekście całej aglomeracji. Dokument dokładniej określa relacje jedynie z Gdynią. Uwa-
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runkowania wynikające z osadzenia Rumi w aglomeracji
i przypisanych jej funkcji metropolitalnych, są bardzo
ważnym kontekstem, gdyż wyraźnie tracimy dystans, aby
stać się ważnym ogniwem powstającej metropolii – również jako tworu prawnego.
Widać to niestety dobitnie na przykładzie podstawowego dokumentu planistycznego województwa, jakim jest
„Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa
Pomorskiego z 2010 roku” (str. 274, 275, 276 i rysunek 35)
Natomiast drugi rozdział pracy: KIERUNKI na początku wysuwa jak najbardziej zasadne wnioski, żeby
później zamknąć to zupełnie niedorzeczną konkluzją. W
tymże rozdziale słusznie zauważono, że trzeba dążyć do:
- kształtowania przestrzeni publicznych w sposób
zapewniający możliwość integracji mieszkańców
oraz ożywienie kulturalne i społeczne miasta (str.
91)
- wykształcenia centrum jako strefy śródmiejskiej z
koncentracją funkcji administracyjnych i centrotwórczych
(usługi handlu, sportu i rekreacji, oświaty i kultury), w
tym obszarów przestrzeni publicznych (np. forum miejskiego) (str. 92)
- Dla prestiżu i tożsamości miasta najważniejsze
są:
- obszar „centrum”, jako obszar uczytelniający strukturę funkcjonalno – przestrzenną miasta,
- park wzdłuż Zagórskiej Strugi na odcinku od ul. Sobieskiego do ul. Klonowej jako obszar o wysokich walorach rekreacyjnych, jako obszar predestynowany do roli
centralnego parku miejskiego z zapleczem kulturowym
(Dom Kultury) i sportowo – rekreacyjnych (hala sportowa
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji),
- obszar położony pomiędzy trasami komunikacyjnymi (magistralą kolejową a ul. Sobieskiego), ze względu
na doskonałe powiązania komunikacyjne - położenie na
skrzyżowaniu głównych arterii komunikacyjnych, przez co
stanowić on może „wizytówkę” miasta oraz jako punkt odniesienia, ze względu na niemal centralne położenie geograficzne w mieście;
- tereny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jako
unikalnego zaplecza terenów leśnych bezpośrednio dostępnych dla mieszkańców miasta (ścieżki piesze, rowerowe,
konne, trasy narciarskie).(str. 92)
Po tej argumentacji obszar planowanego centrum niniejsza praca niezrozumiale rozciąga, doprowadzając poprzez wariantowanie rozmieszczenia centrum administracyjnego do „rozlewania się miasta”, do „niezamykania osi
znaczeniowych” i do innych negatywnych zjawisk, opisanych w UWARUNKOWANIACH (…)
Rumia nie będzie prawdziwym miastem, jeśli nie zdobędziemy się na jednoznaczne zakotwiczenie centrum
. Takie wyraźne zakotwiczenie centrum definiuje dokument przedstawiony przez pracownię „DOM” w wersji poprzedniej, gdzie widać konsekwencję wywodu logicznego,
który lokalizuje centrum tam, gdzie lokalizują je prawie
wszystkie ośrodki opiniotwórcze, czyli na skrzyżowaniu
ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej (wersja Studium „DOM” z lutego 2010 r.).
W przypadku Rumi centrum – śródmieście, czyli serce
miasta, musi być skorelowane z ośrodkiem administracyjnym, czyli z ratuszem, bowiem w naszym przypadku tzw.
instytucji centrotwórczych mamy bardzo mało, a głównym
jest Urząd Miasta. Owe „serce miasta”, jak używa tego
terminu pracownia DOM, winno koncentrować usługi
administracyjne, funkcje kultury, gastronomię itp. Jego
powstanie powinno poprzedzić opracowanie koncepcji
programowo-przestrzennej (makiety), najlepiej w drodze
konkursu.
Rumia nie nadrobi zapóźnienia w rozwoju i w konkurencji z innymi ośrodkami w aglomeracji, jeśli nie zdecyduje się na twarde kroki. Tylko uporządkowana prze-

strzeń, wyraźny program inwestycyjny, może spowodować
wzrost zainteresowania bardzo poważnych inwestorów.
O wartości rynkowej przestrzeni inwestycyjnej w bardzo
dużym stopniu decyduje władza publiczna, jaką jest Rada
Miejska.
W rozlanej przestrzeni proponowanego śródmieścia,
Studium rozbija centrum na cztery sektory OPP, odsuwając szansę spożytkowania zbliżającego się boomu gospodarczego – inwestycyjnego. Zbyt wielka przestrzeń
wskazana na śródmieście powoduje, że nie powstanie ono
wcale, a zapowiedź wariantowania i podjęcia decyzji w
przyszłości jest niedorzeczna, bowiem przestrzeń krzyczy
o decyzje natychmiast. Zresztą tutaj nic nowego nie wymyślimy.
Szkoda, że autorzy nie pozostali przy kompromisowej
wersji pierwszej, która godziła wszystkie środowiska i lokalizowała centrum zgodnie ze sztuką urbanistyczną
Tereny planowanego „centrum” miasta, ze względu na:
a) funkcje administracyjne jakie ma ów obszar pełnić w
kształtowanym centrum miasta,
b) planowaną rolę „forum miejskiego”.
W rejonie ulic Dąbrowskiego i Starowiejskiej - obszary
położone są w obrębie terenów oznaczonych na rysunku nr
2 Studium symbolem B.61.U,MW i B.62.UP – jako strefa
OPP 2. (str. 94 Studium, KIERUNKI)
Przypomnę że już w 1996 r. zespół z Politechniki Gdańskiej opracował zasady gospodarowania przestrzenią i wyznaczył śródmieście. Dokument został opracowany przez
wybitnych specjalistów, w tym przez Piotra Lorensa,
który dzisiaj jest prezesem Stowarzyszenia Urbanistów
Polskich (patrz załącznik). Szkoda, że burmistrz ma za nic
dotychczasowy dorobek.
Również „Strategia rozwoju Rumi”, przyjęta w 2001 r. i
potwierdzona w 2005 r. woła o budowę forum miejskiego,
obejmującego ratusz i centrum samorządowe:
W zakresie ładu przestrzennego:
- opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej centrum miasta,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich rejonów miasta,
- budowa forum miejskiego obejmującego ratusz i „centrum samorządowe,
- poprawa estetyki oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych – „wizytówek” miasta (dworzec PKP, przystanek
SKM Rumia-Janowo i ich otoczenie).
Pozwolimy sobie również zauważyć, że wybitny
specjalista geograf, zajmujący się metropolią, prof. Jan
Drwal, prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego,
mieszkający w Rumi, tak określa tę kwestię: „ Miasto rozwinęło się na skrzyżowaniu dwóch osi, biegnących wzdłuż
Zagórskiej Strugi oraz wzdłuż Pradoliny Kaszubskiej.
Jest to miejsce krzyżowania się ponadregionalnego szlaku
komunikacyjnego oraz lokalnych dróg. Skrzyżowanie to w
sposób naturalny wyznacza współczesny centralny fragment miasta, położony między dworcem PKP, kościołem
NMP WW, parkiem centralnym i hotelem Faltom. Na tym
obszarze jest miejsce, między ulicami Dąbrowskiego i Starowiejską, a Zagórską Strugą które mogłoby pełnić funkcję centrum administracyjnego. Można budować centrum
wszędzie, ale będzie to świadoma polityka kształtowania
przestrzeni miasta z pominięciem naturalnych uwarunkowań. (Gazeta Rumska nr 5/35, kwiecień 2009 - załącznik).
Reasumując, tak ważny dokument, który jest
swojego rodzaju konstytucją miasta, musi jednoznacznie definiować centrum. Jeśli tego warunku
nie spełnia, jego uchwalanie jest zbędne.
Dokument ma jeszcze inne niedociągnięcia, wynikające z braku chęci do kompromisu, a polegające
głównie na wprowadzaniu funkcji mieszkalnictwa
wielorodzinnego w dysharmonii z istniejącą zabudową, ale to pierwsze uważamy za najistotniejsze.
Rumia 27 stycznia 2011 r.
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Straż Miejska na sportowo Piłkarze zimą
nie próżnują
Nowy partner - Leroy-Merlin Rumia

W Rumi rozegrano VIII Mistrzostwa
Województwa Pomorskiego
w Halowej Piłce
Nożnej
Straży
Miejskich i Gminnych.
Organizatorem zawodów,
które odbyły się
29 stycznia br. w
hali MOSiR rumska była Straż
Miejska.

Z ośmiu zgłoszonych
zespołów do Rumi przyjechało pięć drużyn. Były
to reprezentacje Gdańska,
Kwidzyna, Nakła nad Notecią, Tczewa, Wejherowa. Poza tym w mistrzostwach piłkarskich wzięli
również udział gospodarze, czyli strażnicy miejscy z Rumi.
Zgodnie z regulaminem
zawodów wylosowano dwie
grupy (A i B), w których rozegrano mecze systemem

Paweł Żuk i Maciej Meler to kolejni zawodnicy, którzy dołączyli w przerwie zimowej do drużyny Orkana Rumia SSA. W lutym podopieczni
Jarosława Kotasa rozegrają pierwsze sparingi.

Drużyna Straży Miejskiej w Rumi z komendantem Romanem Świrskim

„każdy z każdym”. I tak:
w grupie A wyniki ukształtowały się następująco:
Nakło – Rumia 3:1, Kwidzyn – Nakło 0:1, Rumia –
Kwidzyń 1:1, a w grupie B:
Wejherowo – Gdańsk 1:3,
Gdańsk – Tczew 8:1, Tczew
– Wejherowo 0:4.

W związku z tymi rozstrzygnięciami w meczu o
piąte miejsce zagrały drużyny Rumi i Tczewa (3:1),
o trzecie miejsce Wejherowa i Kwidzyna (3:0), a w
finale wystąpiły zespoły
Gdańska i Nakła nad Notecią (6:0).

Mistrzem województwa
pomorskiego w halowej
piłce nożnej Straży Miejskich i Gminnych na rok
2011 został zespół Straży Miejskiej w Gdańsku.
Drugie miejsce zajęła
drużyna z Nakła nad Notecią, trzecie – drużyna z
Wejherowa.
Czwarte, piąte i szóste
miejsca zajęły odpowiednio zespoły z Kwidzyna,
Rumi i Tczewa. Królem
strzelców został Sławomir Walczewski ze Straży
Miejskiej w Wejherowie
(8 bramek), a najlepszym
bramkarzem – Mariusz
Choroszkiewicz strażnik z
Gdańska.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc oraz najlepszy bramkarz i król
strzelców otrzymali okazałe puchary i skromne
nagrody, a wszystkie zespoły – dyplomy.
B.
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Paweł Żuk występował
dotychczas w Kaszubii Kościerzyna, może występować
w obronie lub pomocy. Natomiast Maciej Meler to lewy
ofensywny pomocnik będący
jeszcze młodzieżowcem. Do
Orkana został wypożyczony
z Gryfa Wejherowo.
Przypomnijmy, że już
wcześniej rumian wzmocnił
Rafał Rogalski z II-ligowej
Olimpii Grudziądz, a klub
opuścili: Łukasz Beyl, Radosław Roeske, Jakub
Walkowski, Marek Pieper
i Konrad Urbaniak.
- To nie wszystkie zmiany
czekające nas przed pierwszym meczem – zapowiada
Tomasz Miks, dyrektor
sportowy Orkana Rumia
SSA. – Do zespołu powinno
dołączyć jeszcze 2-3 piłkarzy.
Tylu samo może odejść.

W lutym zawodnicy prowadzeni przez Jarosława
Kotasa rozegrają trzy mecze
sparingowe: 5 lutego z zespołem Młodej Ekstraklasy
Arki Gdynia, 9.02. – Startem
Warlubie (V liga), a 12.02. z
Bałtykiem Gdynia.
- Te mecze rozegramy w
Gdyni na boiskach ze sztuczną nawierzchnią trawiastą
– informuje Miks. – Dopóki
w naszym mieście nie powstanie tego typu pełnowymiarowe boisko rozgrywanie
meczów kontrolnych w Rumi
zimą będzie niemożliwe. Jego
brak utrudnia nam także
przygotowania do sezonu.
Do grona partnerów i firm
wspierających zespół dołączył
market budowlano-dekoracyjny
Leroy-Merlin, mieszczący się
przy ul. Grunwaldzkiej 108 w
Rumi.

OGŁOSZENIA DROBNE
Zaopiekuję się starszą osobą lub dzieckiem. Posiadam doświadczenie. Kontakt: tel. 662-00-65-79.
***
Sprzedam samochód osobowy marki Renault
Clio 1.2 benzyna, rok produkcji 2001; kolor szary
metalic, pierwszy właściciel, garażowany, stan
bardzo dobry. Kontakt: tel. 509 538 793.

Ogłoszenia za darmo

Ogłoszenia drobne naszych Czytelników zamieszczamy za darmo. 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
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Nie ma zwycięstwa, ale są niemałe emocje

Pierwszy punkt w PlusLidze
Mimo kolejnych niepowodzeń siatkarki TPS Rumia wciąż
dostarczają emocji sympatykom tej dyscypliny sportu i tej
drużyny. Jak stwierdził w jednej z wypowiedzi prasowych
trener Jerzy Skrobecki, dziewczynom brakuje doświadczeń w rozgrywkach w ekstraklasie ale starają się dać z
siebie jak najwięcej. W dwóch ostatnich meczach wygrały
w sumie trzy sety i zdobyły pierwszy ligowy punkt.
W zaciętym, niemal
dwugodzinnym
pojedynku z zawodniczkami GCB
Centrostal Bydgoszcz, rumianki przegrały 2:3. Po
pierwszym
przegranym
secie, w drugim nasze siatkarki walczyły bardzo ambitnie, a przez cały czas
utrzymywała się różnica
dwóch, trzech punktów
między zespołami.
Emocjonujący
finisz
zakończył się wynikiem
20:25, a trzeci set rozpoczął
się od remisu 1:1. Gospodynie, czyli zawodniczki Centrostalu wygrały go zdecydowanie 25:10. W czwartej
rozgrywce gra była zacięta i trudna, przez chwilę utrzymywał się remis
14:14, ale zawodniczki z
Rumi skutecznie zawalczyły o pierwszy punkt w Plus

REKLAMA
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Lidze, wygrywając seta
20:25. Piąty set wygrały rywalki z Bydgoszczy 15:12.
W Bydgoszczy w drużynie TPS zagrały: Leszczyńska, Ziemcowa (7),
Pykosz (9), Starzyk-Bonach (15), Martinez (11),
Hudima (4), Jagodzińska
(libero) oraz Theis, Toborek, Brodacka (5), Hohn
(1), Mikołajewska (13).
Kilka dni wcześniej kibice z Rumi mogli na własnej hali oglądać mecz
naszej drużyny Sandeco
EC Wybrzeże z zespołem
KPSK Stal Mielec, niestety przegrany przez
TPS
1:3 (19:25, 25:23,
20:25, 21:25).
Jak zwykle nasze zawodniczki nie mogły narzekać na doping, ponieważ
halę MOSiR wypełnili nie-

mal po brzegi sympatycy
siatkówki. Powodów do
radości rumianki dostarczyły im głównie w drugim
secie, wygrywając 25:23,
ale w pozostałych częściach
pojedynku nie brakowało
dramatycznych sytuacji i
zaciętej walki.
Mimo porażki rumskiej
drużyny, było to interesujące spotkanie, które trwało
ponad dwie godziny
TPS Rumia: Leszczyńska, Toborek (3), Pykosz
(9), Starzyk-Bonach (4),
Martinez (16), Hudima
(11), Jagodzińska (libero) oraz Mikołajewska
(11), Ziemcowa (6), Brodacka, Hohn.
baj.
Zdjęcia pochodzą z meczu w hali MOSiR w Rumi,
22 stycznia br.

W sobotę 5 lutego
zespół Sandeco EC Wybrzeże Rumia zmierzy
się na wyjeździe z BKS
Aluprof Bielsko-Biała, natomiast za t ydzień, 12 lutego zagra
w Sopocie z PGE Trefl ,
wiceliderem rozgrywek
PlusLigi.
19 lutego sportowe
emocje znów przeniosą
się do Rumi, gdzie TPS
podejmie zespół Bank
BPS Muszynianka Fakro Muszyna.

