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Burmistrz Rumi El¿bieta Rogala-Koñczak skrzêtnie i bez ¿adnych hamulców korzysta z instrumentów posiadanej w³adzy. Z jednej strony stara siê pokazywaæ kompetencjê i ,gospodarnoæ, ale z drugiej na koszt rumskiego spo³eczeñstwa prowadzi kampaniê propagandowo-wyborcz¹. Ostatni numer biuletynu propagandowego wydawanego przez Urz¹d Miasta Rumskie
Nowiny jest tego najlepszym przyk³adem. Pani burmistrz przekroczy³a w nim granicê dobrego
smaku i przyzwoitoci. Lipcowy numer Nowin publikuje chwa³ê, nieprzyzwoit¹ wrêcz arogancjê oraz pychê w³adzy. Na kolejnych stronach publikatora pani burmistrz pokazuje siê w gronie
VIP-ów, z radoci¹ oddaje krew, udaje rzepkê, przykleja siê do jubilatów, walczy z kryzysem, podlizuje siê seniorom, cieszy siê z m³odego pokolenia, cieszy siê wspólnie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, wprowadza zmiany w przysz³oci miasta, omamia mieszkañców, itd.
Szczytem hipokryzji jest tekst o kredytach, w których pochwa³a ( z g³owy) pani burmistrz oburzaæ mo¿e najspokojniejszego mieszkañca Rumi. Anonimowy autor tych wywodów na
tej samej szali po³o¿y³ zasadnoæ branych kredytów przez obywateli (kupno mieszkania, budowa
domu) z zad³u¿aniem naszego miasta. Pieni¹dze z kredytów komercyjnych nie s¹ niestety przeznaczane na budowê najbardziej potrzebnej infrastruktury miejskiej oraz na przebudowê ci¹gów
komunikacyjnych w dzielnicach. Komercyjne kredyty przeznaczane s¹ na remontowanie dziurawego urzêdu, zak³adanie klimatyzacji, dok³adanie siê do budowy dróg wojewódzkich i powiatowych, budowanie pomników i obelisków oraz basenu za 7 mln z³otych.
Zwyk³¹ bezczelnoci¹ jest porównywanie obci¹¿ania indywidualnego gospodarstwa domowego z obci¹¿aniem bud¿etu miasta. Za sp³aty kredytów indywidualnych odpowiadaj¹ sami kredytobiorcy (w ostatecznoci bank zabierze dom lub mieszkanie), natomiast pani burmistrz za nic
nie odpowiada, a konsekwencje nadmiernego zad³u¿ania miasta nie spadn¹ na ni¹ osobicie lecz na
miasto, czyli w konsekwencji na ka¿dego mieszkañca Rumi.
W tym samym numerze Nowin burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak zainaugurowa³a swoj¹
kampaniê wyborcz¹ zamieszczaj¹c ulotkê propagandow¹  oczywicie na koszt miasta, czyli na
koszt podatników. Prowadzenie kampanii wyborczej jest jeszcze prawnie niedozwolone, dlatego
pani burmistrz pod p³aszczykiem oddania do u¿ytku ul. D¹browskiego wyprodukowa³a ulotkê
wyborcz¹. Mieszkañcy Rumi z³o¿yli siê tym razem na zdjêcie propagandowe, laurkê oraz na
przechwa³ki rumskiej w³adzy.
W ci¹gu jednego dnia pracownik Urzêdu Miasta (kierowca samochodem s³u¿bowym) rozwióz³
kilka tysiêcy sztuk tego propagandowo-wyborczego wydawnictwa po ca³ej Rumi.
Wybory samorz¹dowe tu¿, tu¿. Ulotkami wyborczymi kandydaci i ugrupowania startuj¹ce w
wyborach zarzuc¹ ca³e miasto. Ju¿ na pocz¹tku drogi wyborczej widaæ, ¿e obecne w³adze d¹¿¹ce
do reelekcji, bêd¹ pos³ugiwaæ siê wypróbowanymi metodami, a koszty kampanii bêd¹ przerzucaæ
na mieszkañców miasta, tych którzy bêd¹ g³osowaæ i tych, którzy nie bêd¹ w wyborach uczestniczyæ.
(kol)

Str 1

Szanowni Pañstwo, Mieszkañcy Rumi,
oddajemy do Pañstwa r¹k najnowszy podwójny, wakacyjny (lipiec-sierpieñ) numer Gazety Rumskiej.
Lato, to tradycyjnie okres wypoczynku, wy³¹czenia
siê od spraw powa¿nych oraz ³adowania akumulatorów ma d³ugie jesienno-zimowe miesi¹ce. Korzystaj¹c z piêknej pogody wiêkszoæ z naszych Czytelników,
albo dopiero co wróci³a z wakacyjnych woja¿y lub siê
na urlop wybiera. Tak¿e osoby przygotowuj¹ce Gazetê Rumsk¹ pragn¹ odetchn¹æ od gor¹cej rumskiej atmosfery i nabraæ si³ do dalszej pracy, dlatego te¿ po raz
kolejny spotkamy siê z Pañstwem po wakacyjnej przerwie we wrzeniu.
Ze swojej strony i wszystkich wspó³pracowników
pragnê ¿yczyæ wszystkim sympatykom naszej gazety oraz
mieszkañcom Rumi udanych wakacji, wspania³ej pogody, niezapomnianych wra¿eñ oraz tak nam wszystkim
potrzebnego odpoczynku.
Piotr Zaradny
Redaktor Naczelny Gazety Rumskiej
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PREZENTUJEMY RUMSKIE PARAFIE

PARAFIA ŚW.
JÓZEFA I JUDY
TADEUSZA

RUMIA - MIASTO
CZY ZAŚCIANEK?
Tekstem publikowanym dzisiaj w Gazecie Rumskiej rozpoczynamy cykl debat, dyskusji na temat
stanu obecnego, przysz³oci i wizerunku nowej
Rumi. Temat pierwszy to rozwiniêcie pytania, czy
Rumia jest zaciankiem czy mo¿e ma wielkomiejski
charakter? Pytanie nie jest jednoznacznie ³atwe w
odpowiedzi a i gocie dyskusji mieli na ten temat
ró¿ne opinie.
WIÊCEJ NA STRONIE 5

W bie¿¹cym numerze prezentujemy parafiê pod wezwaniem wiêtych Józefa i Judy Tadeusza na Zagórzu.
CI¥G DALSZY NA STRONIE 9
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GOŚĆ „GAZETY RUMSKIEJ”

ROZWÓD ZWIĄZK
U Z POLITYK
Ą
ZWIĄZKU
POLITYKĄ
ROZMOWA Z KRZYSZTOFEM DOŚLĄ PRZEWODNICZĄCYM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU
POMORSKIEGO

Krzysztof Dola przemawia podczas uroczystoci 25-lecia
NSZZ Solidarnoæ w Rumi
 Jakie problemy, Pana
zdaniem, by³y najwa¿niejsze
dla Solidarnoci w minionej kadencji?
 Staralimy siê robiæ
wszystko w pracy Zarz¹du Regionu, aby nie wartociowaæ skali wa¿noci problemów. Sprawy
ka¿dej organizacji zak³adowej,
ma³o tego, problem ka¿dego
cz³onka Zwi¹zku, s¹ takiej samej wagi. Chcemy pomagaæ w
ka¿dej sytuacji, nie tylko zwi¹zanej ze wiadczeniem pracy,
przepisami czy z k³opotami w
miejscu zatrudnienia. Mam nadziejê, ¿e taki styl pracy Zarz¹du Regionu bêdzie kontynuowany. Du¿ym problemem by³y
k³opoty przemys³u stoczniowego, do dzisiaj zreszt¹ definitywnie nierozstrzygniête. Staj¹ siê
one ciê¿arem nie tylko dla
Zwi¹zku, ale dla wszystkich
mieszkañców Wybrze¿a. W regionie mamy bardzo wysokie
bezrobocie. Pomimo emigracji w
poszukiwaniu pracy po otwarciu granic UE, poziom bezrobocia tylko nieznacznie spad³, co
oznacza, ¿e powstaje niewiele
nowych miejsc pracy lub s¹ one

dla bezrobotnych nieatrakcyjne,
np. zwi¹zane jest to z du¿ym
oddaleniem zak³adu od domu
albo wynagrodzenie jest drastycznie niskie, czêsto na poziomie wiadczenia dla bezrobotnych. Trudno wówczas
utrzymaæ rodzinê. Problem bezrobocia nie zniknie. Mam jednak nadziejê, ¿e do niedawna
stosowana dewiza czêci pracodawców: Jak siê nie podoba,
to na twoje miejsce jest wielu
chêtnych na skutek otwarcia
rynków pracy Unii przestanie
byæ aktualna i zmieni siê podejcie do pracownika. Pracodawcy zaczynaj¹ mieæ wiadomoæ,
¿e ten argument nie dzia³a,
szczególnie w stosunku do ludzi m³odszych, nieobci¹¿onych
obowi¹zkami w Polsce i mog¹cych pozwoliæ sobie na wyjazd
do pracy w innych krajach.
 Jakie s¹ g³ówne zadania
Zwi¹zku na now¹ kadencjê?
 Niew¹tpliwie pozyskiwanie nowych cz³onków Zwi¹zku,
i to zarówno poprzez tworzenie nowych organizacji, jak i powiêkszanie liczebnoci ju¿ istniej¹cych komisji. Nasze dzia-

³ania skierujemy do osób m³odych, które po raz pierwszy podejmuj¹ pracê. Istotne jest przedstawienie im atrakcyjnej oferty
zwi¹zkowej. Ju¿ nie wystarczy
tylko legenda Solidarnoci,
gdy¿ dla wielu m³odych ludzi rok
1980 to ju¿ historia.
 Czy uwa¿a Pan, ¿e w ci¹gu ostatnich lat nast¹pi³a
zmiana stosunku do NSZZ
Solidarnoæ?
 Sonda¿e, przeprowadzane
w skali ogólnopolskiej na reprezentatywnej grupie spo³eczeñstwa, pokazuj¹, ¿e od jakich
trzech lat stale ronie grupa osób,
które postrzegaj¹ Solidarnoæ
jako zwi¹zek zawodowy. Co jeszcze czterypiêæ lat temu nie by³o
takie oczywiste. Wówczas wiêkszoæ spo³eczeñstwa uto¿samia³a Zwi¹zek z parti¹ polityczn¹.
 A wiêc rozwód Zwi¹zku z
polityk¹ wyszed³ na dobre?
 40 procent ankietowanych,
identyfikuj¹cych Solidarnoæ
jako zwi¹zek zawodowy, pokazuje, ¿e to by³ dobry kierunek.
Od roku 1989 minê³o tyle lat i
tyle siê zmieni³o, ¿e nie ma potrzeby, by Solidarnoæ jako
organizacja musia³a siê anga¿owaæ bezporednio w politykê.
Oczywicie, sami cz³onkowie
Zwi¹zku mog¹ aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu spo³eczno-politycznym, nie ma przeciwwskazañ. Uwa¿am wrêcz, ¿e nie powinni pozostaæ obojêtni, bo przecie¿ s¹ to osoby, które sprawdzi³y siê w dzia³alnoci spo³ecznej.
 W minionej kadencji Zarz¹d Regionu Gdañskiego aktywnie zaanga¿owa³ siê w pozyskiwanie pieniêdzy z funduszy Unii Europejskiej, dlaczego?
 Od momentu wejcie Polski do Wspólnoty otworzy³y siê
nowe mo¿liwoci pozyskiwania
dodatkowych pieniêdzy równie¿
dla Zwi¹zku. Dlaczego wiêc nie
realizowaæ pewnych elementów
naszego programu z tych funduszy? Fundusze pozyskiwane z
Unii Europejskiej umo¿liwiaj¹
zmierzenie siê z nowymi problemami, które niesie gospodarka
rynkowa. Na przyk³ad realizowany przez nas obecnie projekt
Mayday stara siê pomóc pracownikom, którzy ukoñczyli 50.
rok ¿ycia. Czêæ pracodawców
podchodzi do nich jako do grupy podwy¿szonego ryzyka: absencje chorobowe, choroby za-

wodowe, zmniejszona efektywnoæ pracy. Oczywicie, mo¿emy ten problem potraktowaæ w
ten sposób, ¿e czêæ z tych ludzi, z lepszym lub gorszym
skutkiem, bêdzie ubiegaæ siê o
rentê lub inne wiadczenia wyp³acane z bud¿etu pañstwa.
Mo¿emy jednak pomóc tym ludziom odnaleæ siê w nowej rzeczywistoci, nawet w tym samym zak³adzie. Przede wszystkim trzeba pozwoliæ im uzyskaæ
nowe, wy¿sze kwalifikacje.
Tych spraw nie da siê rozwi¹zaæ wy³¹cznie z pieniêdzy pochodz¹cych ze sk³adek cz³onkowskich. Innym naszym osi¹gniêciem, wspieranym z funduszy UE, s¹ Kluby Promocji Pracy, w których udzielana jest pomoc prawna i psychologiczna.
Du¿e potrzeby s¹ tak¿e w
dziedzinie szkoleñ. Jako spo³eczeñstwo nie jestemy przygotowani do kszta³cenia ustawicznego, a w dzisiejszym wiecie
jest to koniecznoæ. I tutaj te¿
du¿e wsparcie mo¿emy uzyskaæ
z funduszy unijnych.
 S³ysza³am o Pana zwi¹zkach z Rumi¹.
 By³em mieszkañcem Rumi
przez ponad 20 lat. Tutaj cho-

dzi³em do szko³y podstawowej,
z tego miasta wywodzi siê wielu moich znajomych i przyjació³.
Mam do Rumi olbrzymi sentyment i nadal czujê siê po czêci
jej mieszkañcem. Dlatego cieszy
mnie uaktywnienie siê struktur
Solidarnoci w tym miecie.
Na szczególne wyrazy uznania
zas³uguje organizacja ubieg³orocznych obchodów 25-lecia
Zwi¹zku. Wszystkie imprezy
przygotowane z tej okazji, w
tym nadanie imienia Solidarnoci jednemu z rond, by³y zrobione bardzo dobrze i profesjonalnie. I za to w tym miejscu
chcia³bym
podziêkowaæ
wszystkim cz³onkom i sympatykom Solidarnoci. Wa¿ne
jest to, ¿e uda³o siê nawi¹zaæ porozumienie z samorz¹dem. Miejmy nadziejê, ¿e ta wspó³praca
bêdzie kontynuowana i po wyborach samorz¹dowych. Obecnie w sk³adzie Zarz¹du Regionu
mamy co najmniej dwóch mieszkañców Rumi: Jerzego Protasewicza i Piotra Kunikowskiego.
- Dziêkujê bardzo za rozmowê.
Rozmawia³a:
Ma³gorzata Kuma
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GRUPA TRZYMAJĄCA WŁADZĘ

TRZEBA ZAPRACOWAĆ NA UZNANIE

Jaros³aw Muszyñski - radny
miejski, wiceprzewodnicz¹cy
PO w Rumi
- Zastanawiam siê, czy polityczny sukces, nawet na miarê
naszej ma³ej Rumi oraz przynale¿noæ do tzw. grupy trzymaj¹cej w³adzê, musi byæ zwi¹zana ze zdrad¹ nadrzêdnych wartoci i z wiaro³omstwem. S¹ to
niew¹tpliwie moce s³owa, jednak
u¿ywam ich bo rzeczy nale¿y
nazywaæ po imieniu. O co w³a-

ciwie idzie?
Otó¿ radny Andrzej Sikorski,
mój kolega z dzielnicy SzmeltaZagórze, jak wielokrotnie bywa³o, w swoich wypowiedziach na
sesjach Rady Miejskiej oraz w
rozmowach z mieszkañcami
Rumi, nie wiadomo z jakiego
powodu atakowa³ mnie pos³uguj¹c siê k³amstwem i wykazuj¹c
siê kompletnym brakiem wiedzy
o pracy w samorz¹dzie. Kolega
radny zarzuca³ mi nie interesowanie siê sprawami Szmelty,
g³osowanie przeciwko rozwojowi dzielnicy oraz przeciwko inwestycjom w tej czêci miasta,
manipulowanie i dzia³anie na
szkodê mieszkañców.
Tak haniebny i k³amliwy atak
bardzo mnie zastanawia. Przez
prawie cztery lata radny Andrzej
Sikorski nic nie robi³ dla naszej
dzielnicy, tylko grzecznie przytakiwa³ Pani Burmistrz, a teraz
raptownie Jego aktywnoæ objawi³a psiê oprzez stawianie mi
zarzutów. Rozumiem, ¿e kampania wyborcza ju¿ ruszy³a a A.
Sikorski wzorem niektórych pos³ów miota pomówieniami w

ka¿dym kierunku, aby zapracowaæ na sukces. Zastanawiam siê,
czy to co mówi radny Sikorski,
by³o przez niego ca³kowicie samodzielnie przygotowane i w
tym kontekcie zrozumia³e.
Dla mnie samorz¹d oznacza
to, ¿e ka¿dy ma prawo mieæ w³asne zdanie i przekonywaæ innych
do swoich racji. Nawet wtedy,
gdy ma siê przeciwko sobie ca³¹
salê zajad³ych przeciwników i
bucz¹cych klakierów. Natomiast
bycie w wiêkszoci nie oznacza
podnoszenia rêki jak marionetka
za poci¹gniêciem sznurka pod
sto³em. G³osowanie tak za
ka¿d¹ uchwa³¹, wcale nie oznacza, ¿e ma siê racjê a przeciwnicy jej nie maj¹.
Wydaje mi siê, ¿e mój kolega
wybra³ sobie za wzór z³ego nauczyciela.
G³osowa³em przeciw absolutorium dla burmistrz Rumi i przeciw bud¿etowi poniewa¿:
1. sprawa remontu mostu
na ul. Zielarskiej by³a podnoszona przez radnych Samorz¹dnej
Rumi wielokrotnie, ale s³yszelimy ci¹gle, ¿e brakuje pieniêdzy

w bud¿ecie. Kolega Sikorski g³osowa³ za utrzymywaniem braków w bud¿ecie, a my szukalimy mo¿liwoci finansowych
dla przeprowadzenia inwestycji.
2. radni Samorz¹dnej Rumi
mog¹ patrzeæ mieszkañcom prosto w oczy, gdy¿ nie my mówimy mieszkañcom ulic Zielarskiej,
Zdrojowej, Chmielnej i Podmok³ej, ¿e je¿eli chc¹ mieæ normalne
ulice to musz¹ wy³o¿yæ z w³asnych kieszeni pieni¹dze na ich
budowê. Bud¿et miasta staæ na
wybudowanie ulic na Szmelcie w
ci¹gu dwóch lat, a nie staæ na
utwardzanie mieciami, czyli destruktem,
3. bêd¹c radnym ze Szmelty od trzech lat domagalimy siê
remontu ulic na osiedlu Hanki
Sawickiej, co dopiero przed koñcem kadencji siê uda³o (miem
twierdziæ, ¿e z przyczyn wy³¹cznie propagandowych). Radny Sikorski ograniczy³ siê do roznoszenia ulotek pochwalnych,
4. jako radni Samorz¹dnej
Rumi jestemy przeciw realizacji cz¹stkowych inwestycji w
tym rozdrabnianiu budowy ka-

nalizacji burzowej na Szmelcie i
ci¹g³emu powracaniu do tych samych spraw. Nie utwardzenie
dróg doprowadza do zamulania
kanalizacji a tym samym do dewastacji wczeniej wykonanych
prac i zalewania posesji. Na tak
bezmylne zarz¹dzanie szkoda
pieniêdzy,
5. jeszcze nie bêd¹c radnym
u poprzednich w³adz miasta zabiega³em o rozwi¹zanie problemu i wyremontowanie ulicy Kamiennej.
Kolega Radny Andrzej Sikorski po prawie 4 latach pracy w
samorz¹dzie, nie wie po co i kogo
reprezentuj¹ radni. Z tego powodu mam wyrzuty sumienia, bo
nie zaj¹³em siê edukacj¹ mojego
kolegi. Ubolewam nad tym, bo
pewnie tego Andrzej Sikorski nie
dowie siê do koñca naszej pracy
w Radzie Miejskiej. Pos³ugiwanie siê k³amstwem, co zarzucaj¹
mi radni koalicji rz¹dz¹cej oraz
burmistrz Rumi, to nic innego jak
mierzenie mnie oraz kolegów z
opozycji w³asn¹ k³amliw¹ miar¹.
Jaros³aw Muszyñski

CZY TAK MA WYGLĄDAĆ NASZE MIASTO?

ŁAMAŃCE WYBITNYCH LUDZI
I PROFESORÓW
Czy tak jak teraz ma wygl¹daæ centrum naszego miasta?
Czy u zbiegu ul. Starowiejskiej i
D¹browskiego powinny nas straszyæ budy i budki, ponure relikty szarej, peerelowskiej rzeczywistoci? A mo¿e w tym centralnym punkcie powinien powstaæ ratusz, sala widowiskowokonferencyjna, centrum us³ugowo-handlowe, podziemny parking, kawiarenki i puby? Zapewne takie pytania zadaj¹ sobie
mieszkañcy Rumi, kiedy codziennie przemierzaj¹ nasze miasto w tym miejscu.
Pomys³odawcy zmiany wygl¹du tego sektora miasta po przedyskutowaniu koncepcji zmiany
z architektami udali siê do pani
Burmistrz. Myleli naiwni, ¿e
pomys³ jest warty dogadywania z w³adz¹. W gronie pomys³odawców znaleli siê prywatni przedsiêbiorcy, samorz¹dowcy, dzia³acze spo³eczni i polityczni oraz cz³onkowie stowarzyszeñ lokalnych. Pomys³odawcom przywieca³ jeden cel,
chcieli zmieniæ wygl¹d naszego
miasta. Marzyli o przebudowie
czêæ Rumi od Placu Kaszubskie-

go do ulicy Abrahama w pasie
pomiêdzy ulicami Starowiejsk¹
i Mickiewicza. Zdaniem wnioskodawców miêdzy ulicami Starowiejsk¹ a Mickiewicza powinien powstaæ pasa¿ spacerowy
z kawiarniami, alejkami i butikami, z wkomponowanym w ca³oæ Domem Kaszubskim, budowl¹ spiêtrzaj¹c¹ wodê i stawem.
Pomys³ nie jest nowy, bo ju¿
w poprzednich kadencjach, radni rozmawiali o potrzebie budowy nowego ratusza i ulokowaniu go w ca³kiem innym miejscu.
O takim stworzeniu i wybudowaniu centrum miasta, aby Rumia przeobrazi³a siê z sypialni
w têtni¹ce ¿yciem miasto. Poprzedni Zarz¹d Miasta pomys³
nawet opracowa³ kilka lat temu,
ale nie dosz³o do jego realizacji
poniewa¿ mieszkañcy Rumi bardziej potrzebowali kanalizacji,
wodoci¹gów, instalacji gazowej,
remontów szkó³ i przedszkoli,
budowy g³ównych ulic, budowy
hali sportowej, przebudowy terenu przed dworcem kolejowym.
Pierwsza rozmowa z pani¹
burmistrz nie okaza³a siê owoc-

na; poniewa¿ autorzy projektu
us³yszeli, ¿e pomys³ jest kompletnie niemo¿liwy do zrealizowania - sk¹d ona ma na to wzi¹æ
pieni¹dze.
Niedawno kolejny raz pomys³odawcy projektu wybrali siê do
ratusza. I tym razem okaza³o siê,
¿e pomys³ jest bez sensu, bo
pani burmistrz ju¿ dawno na taki
sam pomys³ wpad³a i ma go nie
tylko w g³owie, ale na biurku.
Poinformowa³a jednoczenie, ¿e
ju¿ od 2003 roku trwaja prace
planistyczne, w przeciwieñstwie
do lat ubieg³ych kiedy to tylko
gadano nigdy nie realizuj¹c wczeniejszych planów. Sytuacja
zmieni³a siê radykalnie i dopiero
obecne w³adze miasta dokona³y
oceny stworzonej koncepcji i
przyst¹pi³y do dzia³ania.
Nowa koncepcja, bo burmistrzowska jest wietna, nowatorska i dopracowana w szczegó³ach poniewa¿ pracowali nad
ni¹ prawdziwi specjalici. Powsta³a nawet Miejska Komisja
Urbanistyczno-Architektoniczna
sk³adaj¹ca siê wy³¹cznie z ludzi
wybitnych, którzy pod wodz¹
profesora Edmunda Wittbrodta

³ama³a g³owy nad opracowaniem koncepcji. £amañce profesorów i ludzi wybitnych skoñczy³y siê tym, i¿ ¿adnego projektu jak nie by³o tak nie ma, a
jest jedynie ju¿ wczeniej prezentowana praca dyplomowa
absolwentek Wydzia³u Architektury Politechniki Gdañskiej.
Zamiast tego kolejne setki tysiêcy z³otych poch³ania ci¹g³a

modernizacja rozsypuj¹cego siê
budynku Urzêdu Miasta. Budynku, który wymaga jak najszybszego wyburzenia, a nie lepienia i nak³adania kolejnych
warstw farby. Aktualnie w urzêdzie realizowana jest kolejna inwestycja - dla w¹skiego grona
wybrañców montowana jest klimatyzacja.
D.£.

Czy tak powinno wygl¹daæ centrum ponad czterdziestotysiêcznego miasta?
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Szanowni Pañstwo, serdecznie dziêkujemy za listy nadsy³ane
do naszej redakcji. Czêæ z nich publikujemy poni¿ej. Jednoczenie przepraszamy, ¿e ze wzglêdu na brak miejsca nie jestemy w
stanie zamieciæ wszystkich otrzymanych tekstów.

ULICA ABRAHAMA - CZAS NA REMONT
Mieszkañcy Rumi, a w
szczególnoci ródmiecia jad¹c ulic¹ Abrahama maj¹ wielki problem z omijaniem dziur i
wyrw w nawierzchni tej ulicy.
Kocie ³by którymi pokryta
jest ulica s¹ niebezpieczne i
uci¹¿liwe dla u¿ytkowników.
Na przestrzeni oko³o 200 metrów tj. od mostu na rzece Zagórska Struga do ulicy Pi³sudskiego ka¿dy zauwa¿y, ¿e ulica ta wymaga remontu.
W rozmowach z mieszkañcami ulicy, ka¿dy stwierdza
w³adza o nas zapomnia³a.
Ogólnie mieszkañcom nie chodzi o generalny remont, ale
mówi¹ jednym g³osem pewna
kosmetyka tej ulicy musi byæ
dokonana, aby przejcie z jed-

nej strony ulicy na drug¹ odbywa³o siê bez uszczerbku dla
zdrowia. Przewa¿a w rozmowach g³os nadziei, ¿e w³adze
miasta w koñcu dostrzeg¹ ten
problem i podejm¹ w³aciwe
decyzje maj¹c na uwadze chocia¿by procesjê z okazji Bo¿ego Cia³a, która corocznie przechodzi ulic¹ Abrahama.
Micha³ Kry¿a
Od redakcji: Szanowny Panie Michale, mamy nadziejê, ¿e
po pana licie w³adze naszego
miasta dostrzeg¹ problem dziur na
ulicy Abrahama i zabior¹ siê za
remont ulicy jeszcze przed nadchodz¹cymi wyborami samorz¹dowymi. Poni¿ej zamieszczamy
zdjêcie dziurawej ulicy.

ZDANIEM MIESZKAŃCÓW RUMI
Od redakcji: Mieszkañcy dzielnicy Szmelta oraz klienci banku
PKO BP przekazali list do naszej redakcji, w którym z wielkim
oburzeniem i bardzo emocjonalnie odnosz¹ siê do najnowszych
pomys³ów w³adz miasta. Nie maj¹c si³ i mo¿liwoci, aby skutecznie zaprotestowaæ u ród³a decyzji oraz zainteresowaæ problemem ró¿ne media (w wiêkszoci spolegliwe wobec w³adz), pragn¹
za porednictwem naszej gazety podzieliæ siê w¹tpliwociami z
innymi mieszkañcami naszego miasta. Poni¿ej publikujemy pe³n¹
treæ listu.
Jestemy pe³ni podziwu dla
decyzji P. Burmistrz Rogali-Koñczak i jej wietlanej wizji Miasta
Rumi w kwestii budowy stacji
benzynowej Neste 24 przy ul Sobieskiego róg H. Sawickiej obok
banku PKO BP.
Nie wiemy czy decyzje wyda³a P. Burmistrz sama czy wespó³ z zarz¹dem, ale skoro tak

zadecydowali, ¿e lepsza dla
mieszkañców jest stacja benzynowa ni¿ tak bardzo potrzebny
parking dla klientów banku, którzy te¿ s¹ mieszkañcami, to nale¿y uszanowaæ tak durnolotn¹
decyzjê - nic tylko gratulowaæ.
Do tej pory parking przy banku by³ ma³y i czêsto ca³y zajêty,
a teraz pewnie bêdziemy musieli

parkowaæ na chodnikach lub chodziæ do banku pieszo z drugiego
koñca Rumi. A ka¿dy, co zaparkuje na chodniku lub zakazie
pewnie zostanie ukarany mandatem przez Stra¿ Miejsk¹, i chyba w tym wszystkim P. Burmistrz oto chodzi, ¿eby ci¹gn¹æ
kasê od tak ju¿ biednych mieszkañców.
Czy tak trudno pomyleæ, ¿e
skoro jest bank to powinien byæ
parking, a stacji benzynowych
mamy w Rumi ju¿ chyba wystarczaj¹co du¿o? Czy kto pomyla³ o mieszkañcach w pobli¿u omawianej stacji czy Burmistrz zada³a sobie trud zapytaæ
którego z nich, co myli o takiej
inwestycji, nied³ugo powstanie
supermarket przy ulicy H. Sawickiej wraz z opisywan¹ stacj¹, uczyni¹ ¿ycie w tej dzielnicy nieznonym. Pogratulowaæ
inteligencji w³odarzom naszego
miasta, widaæ, ¿e dla nich nic tylko kasa jest tylko najwa¿niejsza.
Jestemy klientami banku
PKO BP czy, teraz ¿eby mieæ
zagwarantowany dobry dojazd
do placówki bankowej oraz miejsce do parkowania musimy byæ
klientami Banku Spó³dzielczego.
Nie chcemy zmieniaæ banku, bo
przecie¿ ka¿dy ma prawo wybraæ do wspó³pracy taki podmiot
jaki mu odpowiada. Ponadto bank
Spó³dzielczy jest ju¿ wystarczaj¹co faworyzowany przez w³adze miasta. Wystarczy pójæ do
urzêdu - obs³ugê kasy prowadzi
Bank Spó³dzielczy. Czytaj¹c
Rumskie Nowiny, widaæ te¿ kto
wygra³ przetarg na kredyty
udzielane miastu - oczywicie
Bank Spó³dzielczy. Uwa¿amy, ¿e
bank PKO jest dobrym bankiem
i miasto w pierwszej kolejnoci
powinno sprzedaæ grunty pod
parking bankowi PKO, tym bardziej, ¿e podobno te¿ siê stara³ o
wykup gruntu, ale otrzyma³ odmowê (mo¿e za ma³o chcia³ daæ).
Obecnie trwaj¹ prace przy
budowie stacji benzynowej Neste 24, co uniemo¿liwia prawie
ca³kowicie poruszanie siê po ul
H. Sawickiej nie mówi¹c ju¿, o
jakimkolwiek parkowaniu
Nale¿y w ty miejscu wspomnieæ jak to na ka¿dym kroku
Pani Burmistrz w samouwielbieniu opisuje, jaka jest dobra dla
mieszkañców Rumi dla których
tak wiele dobrego zrobi³a. Tutaj
widaæ wyranie, ¿e nie zrobi³a
nic, a by poprawiæ sytuacjê parkingow¹ przy banku, ustrzec
mieszkañców od szkodliwoci
istnienia stacji benzynowej i
ochroniæ rodowisko od zanieczyszczeñ. Trzeba powiedzieæ,
¿e poprzez wybudowanie stacji
bezobs³ugowej Neste 24 w miecie nie przybêdzie ani jednego
miejsca pracy.
Czy w planie zagospodarowania przestrzennego miasta

by³a stacja benzynowa  lepszy
by³by parking, a w miecie na
pewno znalaz³aby siê lepsza lokalizacje dla Neste np. parking
przy Urzêdzie Miasta ... a mo¿e
pod domem, P. Burmistrz lub na
ulicy Lenej przy lecznicy dla
zwierz¹t. Co za ró¿nica, w którym miejscu jedna stacja wiêcej
jedna stacja mniej?
Po tym wszystkim mo¿na
wyci¹gn¹æ tylko jednoznaczne
wnioski. Niestety mamy do czy-

nienia z ca³kowit¹ indolencj¹
w³adz w zakresie poszanowania
potrzeb mieszkañców oraz prawid³owego mylenia ekonomicznego. Po obecnej w³adzy pozostanie nam utrudnienie w ruchu i
parkowaniu. Litoci!, prosimy o
trochê wyobrani, czy tak du¿o
wymagamy od w³adz Rumi. G³upoto nie wylatuj nad poziomy.
Mieszkañcy dzielnicy oraz
klienci banku PKO

Budowa stacji Neste 24 u zbiegu ulic Sobieskiego i Sabata

Gazeta Rumska dostępna teraz
także w internecie
www.gazetarumska.pl
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DEBATA O RUMI

RUMIA – MIASTO CZY ZAŚCIANEK?
Tekstem publikowanym dzisiaj w Gazecie Rumskiej rozpoczynamy cykl debat, dyskusji na temat stanu obecnego, przysz³oci i wizerunku nowej Rumi. Temat pierwszy to rozwiniêcie
pytania, czy Rumia jest zaciankiem czy mo¿e ma wielkomiejski
charakter? Pytanie nie jest jednoznacznie ³atwe w odpowiedzi a i
gocie dyskusji mieli na ten temat ró¿ne opinie.
Zaproszenie Gazety Rumskiej do uczestnictwa w debacie przyjêli: Leopold Naskrêt i Roman Kurzyñski (Stowarzyszenie Rumian), Witold Reclaf (PiS, radny powiatowy), Jaros³aw Muszyñski (PO, radny miejski) i Dariusz Kuczmarski (przewodnicz¹cy
PO). Debatê prowadzi³ Piotr Zaradny  redaktor naczelny Gazety Rumskiej.
Leopold Naskrêt: Historycznie rzecz ujmuj¹c zacianek ma
przyjazny, mi³y, ciep³y i rodzinny charakter. To w zacianku rodzi³y siê patriotyzmy i wielkie
osobowoci. Nie ma zatem nic z³ego w tym je¿eli Rumia bêdzie takim zaciankiem jako sypialnia
Trójmiasta, je¿eli Rumia bêdzie
miastem spokoju. Potrzebny jest
pozytywny wizerunek Rumi
zwi¹zany z cisz¹, zieleni¹, kulturalnymi imprezami. Zwróæmy
uwagê, ¿e wiele osób osiedla siê
w³anie w Rumi, patrz¹c na nasze
miasto jako oazê spokoju. Jednoczenie Rumi potrzebna jest wizja nowoczesnego miasta, miasta
w nie tylko odpocz¹æ, ale tak¿e
pójæ na koncert, dyskotekê, itp.
Roman Kurzyñski: Nie mo¿emy zapominaæ o m³odzie¿y, dla
której nie stworzono do tej pory
oferty aktywnego wypoczynku,
rekreacji, kulturalnych imprez i
sportowych zawodów. M³odzie¿
ucieka do Trójmiasta, bo tam znajduje ró¿ne propozycje spêdzania
wolnego czasu.
Piotr Zaradny: Prowokacyjnie zada³em takie pytanie, bo ci¹gle od¿ywaj¹ propozycje w³¹czenia Rumi do Gdyni, jako dzielnicy. Czy jest to panów zdaniem
dobry pomys³?
L.N.: Có¿ to za koncepcja?
Bêdziemy tylko dzielnic¹, a teraz

jestemy samodzielnym miastem.
Tylko jako miasto mamy mo¿liwoci szybkiego gospodarczego
rozwoju ...
Jaros³aw Muszyñski: Dziwi¹
mnie pomys³y na wch³anianie
Rumi przez Gdyniê. Tylko jako
silne i samodzielne miasto mamy
szansê walczyæ o pieni¹dze na
rozwój Rumi. Potrzebne s¹
wszelkie dzia³ania, które bêd¹
zwiêkszaæ dochody miasta.
R.K.: Mówi¹c z dum¹ o Rumi
jako miecie nale¿y stworzyæ typow¹ infrastrukturê miejsk¹. Podjêlimy temat zagospodarowania
pasa terenu wzd³u¿ Zagórskiej
Strugi, jako terenów rekreacyjnych. Ciekawym pomys³em jest
odbudowa zniszczonych i renowacja istniej¹cych obiektów
wzd³u¿ rzeki, dawnych warsztatów, a tak¿e budowa restauracji,
kafejek, klubów, galerii, itp. obiektów u¿ytecznoci. Do tego potrzebny jest pozytywny klimat
dla mieszkañców i goci, motywowany przez w³adze miasta.
Niestety tego nie by³o i nadal nie
ma. Do tego potrzebna jest tak¿e
dobra w³adza, oddana sprawom
miasta i mieszkañców.
J.M.: Rumiê trzeba traktowaæ
jak produkt do promocji i sprzeda¿y. Powinnimy siê dobrze
sprzedaæ, aby zainteresowaæ inwestorów, przedsiêbiorców, han-

dlowców, wytwórców, twórców
kultury i sztuki. Miasto i mieszkañcy potrzebuj¹ centralnego
miejsca centrum, w którym zbiegaæ siê bêd¹ g³ówne drogi komunikacyjne, spacerowe, handlowe,
urzêdowe. Tego nie stworzy siê
od razu, ale trzeba ten proces jak
najszybciej rozpocz¹æ.
P.Z.: Czy nie uwa¿aj¹ panowie, ¿e powinno siê wiêcej zainwestowaæ w promocjê mody na
bycie mieszkañcem Rumi? Mam
wra¿enie, ¿e w niektórych rodowiskach, ca³y czas jeszcze pokutuje niezbyt przychylne skojarzenie Rumia  Rumunia
L.N.: A jak ma byæ inaczej.
Zaniechano zupe³nie dzia³añ promuj¹cych miasto. Znikn¹³ kana³ informacyjny dla mieszkañców.
Brakuje wewnêtrznej informacyjnej telewizji. Ca³e szczêcie, ¿e
powsta³a ju¿ gazeta ¿yj¹ca sprawami miasta - Gazeta Rumska
ale to wci¹¿ za ma³o, aby wytworzyæ pozytywn¹ modê na bycie
mieszkañcem Rumi.
J.M.: To prawda. W wiêkszoci mediów dostêpnych w miecie, je¿eli ju¿ ukazuj¹ siê informacje o Rumi to s¹ to przewa¿nie
informacje promuj¹ce w³adze miasta. Brakuje naszemu miastu prawdziwego menad¿era. Tylko sprawny i dowiadczony fachowiec
zmieni szybko wizerunek Rumi,
bo mniej bêdzie interesowa³ siê
polityk¹, a wiêcej sprawami miasta i jego mieszkañców.
Witold Reclaf: Rumia dla
mnie powinna byæ miastem spokojnym i przyjaznym mieszkañcom. Pomys³y w³¹czenia do Gdyni zwi¹zane s¹ chyba z kompleksami i s³ab¹ znajomoci¹ historii
Rumi, mimo ¿e jest ona d³u¿sza i
ciekawsza ni¿ np. historia Gdyni.
Zastanawiaj¹ce jest, dlaczego w
Wejherowie nigdy nie s³ychaæ o

OGŁOSZENIE PŁATNE
Szanowni Mieszkańcy Rumi,
Rumskie koło Prawa i Sprawiedliwości serdecznie zaprasza do nowo
powstałego Punktu Informacji Wyborczej, który mieści się przy ulicy
Dąbrowskiego 6 (wejście od strony kwiaciarni).
Jeżeli potrzebujesz pomocy, spotkałeś się z arogancją władzy bądź
chcesz podzielić się uwagami i spostrzeżeniami na temat funkcjonowania naszego miasta przyjdź i porozmawiaj z przedstawicielami PiS.
Punkt Informacji Wyborczej będzie czynny w każdy wtorek od godz.
17.00 do 19.00.
Pełnomocnik PiS
Janusz Zabłocki

PIS
BLIŻEJ LUDZI
WWW.PIS.RUMIA.ORG

Uczestnicy debaty: Witold Reclaf, Leopold Naskrêt i Roman
Kurzyñski
pomys³ach utracenia prawnej samodzielnoci. Rumia nie kojarzy
siê dotychczas z fantastycznym
miejscem do ¿ycia. W opini wiekszoci mieszkañców Trójmiasta
jestemy miastem tranzytkowym. Nale¿y to szybko zmieniæ
do czego powinno przyczyniæ siê
zbudowanie centrum z ratuszem,
które mog³oby scaliæ ró¿ne spo³ecznoci. Z ubolewaniem nale¿y
stwierdziæ, ¿e obecne w³adze
Rumi nie kieruj¹ siê szerszym myleniem urbanistycznym, a wy³¹cznie chêci¹ szybkiej sprzeda¿y gruntów deweloperom buduj¹cym bloki.
J.M.: To prawda. Ze zgroz¹
obserwujê gigantyczne ba³aganiarstwo budowlane. Domy powstaj¹ w miejscach, gdzie nigdy nie powinny stan¹æ. Na zboczach
wzgórz morenowych, na terenach
przeznaczonych pod rekreacjê i
sport, wypoczynek dla ludzi. Kilkupiêtrowe plomby staj¹ wród
domków jednorodzinnych. Liczy
siê tylko pieni¹dz.
L.N.: Powtarzam jeszcze raz,
w³adze nie maj¹ koncepcji rozwoju, rozbudowy i przebudowy
miasta. W dzia³aniach nie ma wizji.
Dariusz Kuczmarski: Moim
zdaniem najwiêkszym b³êdem
minionego czasu jest sztuczne
stworzenie w dzia³aj¹cym organizmie Rumi oddzielnej struktury,
jakim jest osiedle w Janowie. W
krótkim czasie pojawi³o siê tu kilkanacie tysiêcy ludzi, w wiêk-

szoci nie czuj¹cych potrzeby
asymilowania siê z pozosta³¹ czêci¹ miasta. Brak poczucia zwi¹zków z Rumi¹, odbija siê brakiem
koncepcji na rozwój ca³ej Rumi.
Realizowane s¹ najprostsze pomys³y i odbywa siê szybka wyprzeda¿ gminnych terenów pod
kolejne blokowiska.
R.K.: Jako Stowarzyszenie
Rumian wielokrotnie protestowalimy przeciwko takim pomys³om, co wzbudzi³o wielki sprzeciw w³adz SM Janowo i w³adz
miasta zwi¹zanych ze spó³dzielni¹.
D.K.: Uwa¿am, ¿e kolejna kadencja obecnych w³adz doprowadzi do katastrofy urbanistycznej,
bo ka¿de wolne miejsce w miecie
zostanie zabudowane blokami,
sklepami i parkingami.
W.R.: Mimo wszystko jestem
cichym optymist¹. Wydaje mi siê,
¿e wczeniej czy póniej nowi,
nap³ywowi mieszkañcy Rumi
uto¿samiaj¹ siê z ca³ym miastem.
Do Rumi przeprowadza siê ca³kiem nowe spo³eczeñstwo. Inicjatywy obywatelskie ³¹cz¹ mieszkañców ró¿nych dzielnic. £¹cz¹
nas wspólne sprawy.
Nad tematem o by³ym i obecnym wizerunku Rumi mo¿na dyskutowaæ bez koñca, bo problemu
nie mo¿na jednoznacznie rozstrzygn¹æ. Czy Rumia jest zaciankiem, czy mo¿e ciekawym i
rozwijaj¹cym siê miastem rozstrzygnijcie Pañstwo sami.
Artur Ignacionek
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27,5 MILIONÓW KREDYTÓW BANKOWYCH

„WYPIJMY ZA … KREDYTY” - CIĄG DALSZY

Rumski basen powstaje dziêki kredytom.
Po napisaniu artyku³u o d³ugach miasta otrzyma³em kilkanacie telefonów w powy¿szej sprawie. Oprócz gromów rzucanych
na mnie osobicie przez Pani¹
Burmistrz, otrzyma³em tak¿e listy i zapytania od mieszkañców
Rumi.
Mieszkañcy pytali mnie na
jakiej podstawie przytaczam te
przera¿aj¹ce wielkoci¹ kwoty
kredytów, tym bardziej i¿ Pani
Burmistrz w swoich wypowiedziach mówi ci¹gle o d³ugach swoich poprzedników, a nie o zaci¹ganych przez siebie kredytach.
Otó¿ i wyjaniam, obci¹¿enia bud¿etu miasta zaczerpn¹³em z za³¹cznika do bud¿etu miasta, jak
równie¿ z pisma jakie otrzyma³em od Pani Burmistrz El¿biety
Rogala-Koñczak jako odpowied
na skierowane zapytanie.
I tak: w 2003 roku miasto zaci¹gnê³o prawie 4,7 mln kredytu
bankowego, w 2004 roku 7,4 mln
z³., w 2005 roku 7,4 mln z³, a w
2006 roku kwota wynios³a ju¿
prawie 8 mln z³otych.
Dla porównania dodam, ¿e z
dokumentów finansowych dotycz¹cych 10 lat zarz¹dzania Rumi¹ przez Zarz¹d Miasta kierowany przez Jana Klawitera wynika, ¿e w tym okresie zaci¹gniêto ³¹cznie 10 milionów kredytów
komercyjnych (dla porównania w
latach 2003-2006 P. Burmistrz zad³u¿y³a miasto kredytami komercyjnymi na ³¹czn¹ kwotê prawie
27,5 miliona z³otych). To swoisty
rekord, który w przysz³oci mo¿e
nawet zagroziæ rozwojowi miasta.
Jeszcze bardziej szokuj¹ce dane
uzyskujemy porównuj¹c rednioroczne zaci¹ganie kredytów przez
poprzedni¹ ekipê (oko³o 1 mln z³)
i obecn¹ (prawie 7 mln z³).
Nale¿y tutaj wzi¹æ pod uwagê, i¿ znacz¹co zmieni³y siê realia
- poprzednie w³adze Rumi zdane
by³y wy³¹cznie na rodki finansowe z bud¿etu miasta. Dlatego
zawiera³y tak¿e inne umowy kredytowe, ale by³y one zawierane
wy³¹cznie na konkretne cele - pieni¹dze nie pochodzi³y od banków,
a kredyty by³y umarzane w czêci lub w ca³oci. W poprzednim

dziesiêcioleciu nie by³o mo¿liwoci otrzymywania pieniêdzy
strukturalnych z Unii Europejskiej. Dziêki tym funduszom teraz jest du¿o ³atwiej gdy¿ mo¿na
z ich pomoc¹ m.in. budowaæ i modernizowaæ drogi. Wielkoæ pozyskanych rodków finansowych
z Unii zale¿y jednak od skutecznoci dzia³ania burmistrza Rumi.
Jak do tej pory ta skutecznoæ jest
wyj¹tkowo s³aba.
W biuletynie Rumskie Nowiny Pani Burmistrz chwali siê
sukcesami gospodarczo-finansowymi, pisz¹c o dynamice dochodów zapisywanych na papierze,
a nie o dochodach faktycznych.
Chwali siê tak¿e inwestycjami,
tyle ¿e nie swoimi, bo realizowanymi mimo Jej skutecznoci.
Natomiast kompletnie le¿¹ inwestycje dotycz¹ce lokalnej infrastruktury. Skrzêtnie ukrywa równie¿ informacjê, ¿e gigantyczny
d³ug to przede wszystkim kredyty komercyjne, których sp³aty
zaplanowane zosta³y na kolejne
lata (do 2010 r., 2013 r.) i tym samym ciê¿ar tych sp³at przerzucony zosta³ na barki nastêpnych
w³adz Rumi. Zaznaczam, i¿ piszê tutaj tylko o kredytach komercyjnych, bo oprócz tego na
wniosek Pani Burmistrz miasto
zaci¹ga równie¿ inne po¿yczki,
przede wszystkim z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska.
Nale¿y te¿ dodaæ, i¿ oprócz
sp³aty samego kredytu trzeba
oddaæ tak¿e bankowi nale¿ne odsetki, których ³¹czn¹ wartoæ
mo¿na oszacowaæ na 4 do 5 mln
z³otych. Jak jest to kwota wielka
najlepiej niech wiadczy fakt i¿
za te pieni¹dze mo¿n by wybudowaæ 4 do 5 km dróg gminnych,
czy te¿ postawiæ prawie 3 hale
sportowe przy szko³ach lub mo¿naby wybudowaæ kolejny basen.
Kredyty s¹ niekiedy koniecznoci¹, aby zakoñczyæ dane zadanie szybko i sprawnie, ale nale¿y to robiæ w sposób rozs¹dny,
tak aby nie obci¹¿aæ nadmiernie
przysz³ych bud¿etów i ograniczaæ
tym samym mo¿liwoci rozwojowe nastêpców. Nie zazdroszczê

temu, kto obejmie urzêdowanie w
ratuszu. Mo¿na tylko pos³u¿yæ
siê s³owami znanej piosenki Ryszarda Rynkowskiego wypijmy
za b³êdy i kredyty Pani Burmistrz.
Nie mo¿na nie rozumieæ m¹droci i propagandowego planu
dzia³añ w³adz Rumi. Chc¹c pokazaæ swoje mo¿liwoci i wykazaæ
siê skutecznoci¹ w krótkim czasie musi realizowaæ z³o¿one wyborcom obietnice. Niczym innym
jest przecie¿ budowa (oczywicie
bardzo potrzebnego) basenu za
7,5 miliona z³otych. Problem tylko w tym, ¿e w miejskiej kasie
brak na t¹ inwestycjê rodków. Ale

co tam s¹ przecie¿ kredyty ... a ¿e
trzeba je bêdzie sp³acaæ kto by siê
takimi drobiazgami przejmowa³.
Innym przyk³adem na prowadzenie niebezpiecznej dla Rumi
gry propagandowej jest zapisywanie co roku w bud¿ecie dodatkowych pieniêdzy z tzw. norweskiego systemu finansowego. Z
tych pieniêdzy mia³y powstawaæ
obiekty rekreacyjne i inne u¿ytecznoci publicznej w tym szkolne. Okaza³o siê jednak, ¿e ¿adnych pieniêdzy z tego funduszu
nie otrzymamy, a zapisy w bud¿ecie by³y tylko wirtualne.
Wszystkie projekty do finansowania norweskiego zosta³y od-

rzucone.
Aby realizowaæ obietnice,
sk³adane bez opamiêtania i opracowania za³o¿eñ, sprzedawane s¹
obecnie wszystkie wolne miejskie
grunty, tak aby prezes spó³dzielni mieszkaniowej w Janowie móg³
je kupiæ z 97 procentow¹ bonifikat¹ i po wybudowaniu mieszkañ
zarabiaæ na ich sprzeda¿y na wolnym rynku. Aby równie¿ deweloperzy mogli, budowaæ gdzie siê
jeszcze da wielorodzinne domy
mieszkalne. W ten sposób niszczy siê naturalne piêkno terenów
po³o¿onych nad Zagórsk¹ Strug¹
lub pod Gór¹ Markowcow¹
Jaros³aw Muszyñski

PLATFORMA GOTOWA DO WYBORÓW

PO STRONIE MIESZKAŃCÓW
Dobiegaj¹ koñca przygotowania do wyborów samorz¹dowych
w Platformie Obywatelskiej
Rumi. Praktycznie w 100 proc.
gotowe s¹ listy wyborcze do gminy i lista kandydatów do powiatu. Na pocz¹tku wrzenia mieszkañcy Rumi otrzymaj¹ pe³n¹ informacjê, na kogo bêd¹ mogli oddaæ swój g³os w wyborach.
- Przewodnicz¹cy rumskiego
ko³a PO jest naturalnym kandydatem na starostê. Jego osoba bêdzie gwarantowaæ równomierne
traktowanie ca³ego powiatu, bez
pomijania z nieuzasadnionych
wzglêdów naszego miasta - twierdz¹ cz³onkowie zarz¹du.
PO ma tak¿e kandydata do
sejmiku województwa pomorskiego i co najwa¿niejsze dobrego
kandydata na burmistrza Rumi.
Jest to osoba znana i ceniona oraz
bardzo stanowcza w kontaktach

z ludmi.
Przewodnicz¹cy PO Donald
Tusk stwierdzi³ w trakcie ostatniego spotkania w Rumi, ¿e PO
powinna wystawiæ najlepszych
ludzi i tak¿e kandydata na burmistrza, aby wykorzystaæ poparcie
dla Platformy. Kandydat na burmistrza otrzyma pe³ne poparcie
szefa PO i pos³ów z naszego regionu.Oceniono, ¿e przygotowania rodowiska Platformy do wyborów prowadzone s¹ prawid³owo, a poparcie dla cz³onków partii i programu dla miasta i powiatu
jest coraz wiêksze. Wyrazem tego
jest rosn¹ca liczba osób chêtnych
do wstêpowania w szeregi PO.
Obecnie ko³o rumskiej Platformy
liczy 60 osób.
- Rumska Platforma czuje siê
odpowiedzialna za wizerunek
Rumi i jej rozwój, tak aby ka¿dy
mieszkaniec Rumi zauwa¿a³ zmia-

Zaerz¹d Platformy Obywatelskiej w Rumi

ny na lepsze  powiedzia³ Dariusz
Kaczmarski przewodnicz¹cy PO
w Rumi.
rodowiska zwi¹zane z PO
maj¹ wizjê funkcjonalnego i
oszczêdnego miasta, dynamicznego samorz¹du, sposoby na pozyskiwanie rodków zewnêtrznych,
ludzi we w³adzach w Brukseli, eurodeputowanych, senatorów i
pos³ów.
Reprezentanci PO we w³adzach miasta, powiatu i województwa to mieszanka m³odoci
i dowiadczenia, ludzie nie uwik³ani w ¿adne uk³ady i afery. Rumska PO bêdzie startowaæ w wyborach pod has³ami:
PO stronie mieszkañców,
Normalnie i zgodnie z prawem,
Nie bêdziemy wstydziæ siê za
naszych przedstawicieli.
P.Z.
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MARNOTRAWSTWO I BEZMYŚLNOŚĆ

WYRZUCONE
PIENIĄDZE
Ilekroæ przechodzê przez
park zawsze spogl¹dam na strumyk z nadziej¹, ¿e pop³ynie
tamtêdy woda, co niew¹tpliwie
doda³oby uroku temu miejscu.
Niestety na to siê nie zanosi. Za
to mamy szerok¹ drogê dojazdow¹ do boku sceny. Droga do
sceny okaza³a siê zbêdna, bo w
dniu jej otwarcia samochody
podje¿d¿a³y od przodu. Da³o siê
równie¿ zaobserwowaæ brak
wejcia na scenê od ty³u lub z
boku dla wystêpuj¹cych na niej.
Je¿eli potrzebna by³a w¹ska
cie¿ka to nale¿a³o j¹ wykonaæ
z bruku nawi¹zuj¹c do wczeniej
u³o¿onej drogi.
O scenie powiedziano ju¿
wiele krytycznych s³ów i ci¹gle
mo¿na mówiæ o tej inwestycji
le. Scena nie stoi w miejscu
wczeniej do tego wyznaczonym i zupe³nie nie nawi¹zuje
stylem do architektury do obiek-

tów stoj¹cych w najbli¿szym
otoczeniu, np. Dworku pod lipami, Domu Kaszubskiego.
Cz³onkowie Bractwa Mestwina zawsze byli zgodni, ¿e powinien byæ to teren otwarty, z
nisk¹ zieleni¹, ³awkami i kilkoma elementami ma³ej architektury (np. rzeby), które nadawa³yby temu miejscu szczególny
charakter.
Trudno przyj¹æ do wiadomoci, ¿e brakuje pieniêdzy na dokoñczenie inwestycji w parku,
gdy rozrzutnie wydaje siê pieni¹dze na propagandowe cele,
albo marnotrawi w ró¿nych czêciach miasta. Przyk³adowo co
roku na wiosnê sadzone s¹ roliny i krzewy wokó³ stawu, aby
póniej od strony parku bezmylnie je niszczyæ. W 2004
roku dokonano najwiêkszej dewastacji w trakcie pog³êbiania
stawu, bo nie tylko zniszczono

krzewy, ale tak¿e umocnienia
brzegu stawu oraz wyspy. Do
tej pory kilka elementów umocnienia z faszyny jest zniszczonych. Nie mo¿na równie¿ nie
wspomnieæ o pomocie dla ³ódek i kajaków. W jedn¹ z sobót
mia³em okazjê obserwowaæ dzieci zsuwaj¹ce kajaki do stawu.
Musia³y to robiæ po skarpie, bo
pomost do tego siê nie nadaje.
Woda w Zagórskiej Strudze jest
w tym miejscu bardzo wartka i
p³ytka, co uniemo¿liwia postawienie na wodzie ³ódki, wejcie
do kajaka lub dop³yniêcie do pomostu. Przy pomocie mo¿na
z ³atwoci¹ uszkodziæ kajak, ale
na pewno nie mo¿na z pomostu
skorzystaæ. To kolejny przyk³ad na pieni¹dze wyrzucone w
b³oto, a mo¿e bardziej pieni¹dze
wywalone do rzeki.
Ryszard Hinc

Kontrowersyjna scena w Parku Starowiejskim

Dla kogo zbudowano ten pomost?

JUBILEUSZ 25-LECIA MATURY

SPO
TK
ANIE PO LA
TACH
SPOTK
TKANIE
LAT
16 czerwca 2006 r. w naszym
miecie mia³ miejsce jubileusz
25-lecia absolwenów  maturzystów I Liceum Ogólnokszata³c¹cego, którzy w roku 1981 zdawali w tym¿e liceum maturê.
Uroczystoci jubileuszowe rozpoczê³y siê od Mszy w. sprawowanej w kaplicy ksiê¿y Salezjanów, przy parafii N.M.P
Wspomo¿enia Wiernych. Mszy

w. przewodniczy³ i S³owo Bo¿e
wyg³osi³, ks. Zdzis³aw Lepper,
salezjanin, jeden z tegorocznych
jubilatów.
W kazaniu ks. Zdzis³aw wyrazi³ m.in. uznanie i wdziecznoæ
dla wszytkich nauczycieli i wychowawców, których Pan Bóg
postawi³ na ich drodze, za wieloletni¹ pracê i zaanga¿owanie
w wychowanie m³odego poko-

Wspólna agapa uczestników spotkania.
Od lewej strony siedz¹: Dorota Miszke, Renata Rogowska,
Ks. Zdzis³aw Lepper, Krystyna Taudul, Maria Papke. Od prawej strony siedz¹: Bo¿ena Sudnik, Dorota Siegen, Piotr Semmerling, Jolanta Konkel i Leszek Garz¹bke.

lenia naszego liceum. Wychowawc¹ klasy maturalnej w roku
1981 by³a wówczas pani mgr
Ma³gorzata Bujak. Po Mszy w.
zacni absolwenci udali siê do restauracji Falko, by uczestniczyæ we wspólnej agapie. W tegorocznym zjezdzie wziê³o
udzia³ 12 osób.
Spotkanie przebiega³o w bardzo mi³ej atmosferze i by³o okazj¹ do wielu wspomnieñ z przed
lat. Uczestnicy jubileuszu ju¿
dzi zapowiedzieli ponowne,
wzajemne spotkanie, za trzy
lata, z okazji 20-lecia kap³añstwa
ks. Zdzis³awa.
Ks. Zdzis³aw Lepper SDB

Od strony lewej stoj¹: Renata Rogowska, Krystyna Taudul,
Maria Papke, Ks. Zdzislaw Lepper, Bo¿ena Sudnik-Kalina,
Dorota Siegen, Leszek Garz¹bke, Dorota Miszke i Piotr Semmerling.
Pragnê bardzo serdecznie podziekowaæ tym wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania tego spotkania i wyraziæ uznanie za tê inicjatywê.
Ks. Zdzis³aw Lepper SDB
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RĄBANIE DRZEWA I JEDZENIE PĄCZKÓW

PIKNIK PRZY P
AD
AJĄ
CYM DESZCZU
PAD
ADAJĄ
AJĄCYM
Deszcz nam nie straszny,
nie straszna ulewa,
gdy Kapela Promenadowa
gra, a widownia piewa...
W Parku Starowiejskim Gazeta Rumska zorganizowa³a spotkanie dla przyjació³ pisma. Impreza rozpoczê³a siê wczesnym
popo³udniem w sobotê 17 czerwca. Oczywicie, mimo tego, ze
wszyscy byli zwarci i gotowi 
nie oby³o siê bez nieprzewidzianych niedogodnoci. Zasadnicz¹
by³a psuj¹ca siê pogoda (w koñcu
zaczê³a siê ogromna ulewa), która
spowodowa³a, ¿e wszyscy skoñczylimy zabawê w kameralnym
gronie pod zadaszeniem sceny ...
Ale zacznijmy od pocz¹tku, otó¿,
co siê dzia³o, a dzia³o siê sporo.
Na pocz¹tku panie nauczycielki (o dononych g³osach) rozstawi³y boisko do gry w ringo i siatkówki. Wymaga³o to sporo si³y...
Jak siê w szkole pracuje, to ma siê
krzepê. A i donony g³os siê przyda³, bo okaza³o siê, ¿e Pani Burmistrz Rumi nie u¿yczy³a nam nag³onienia, wiêc trzeba by³o jako
sobie i z tym problemem poradziæ. Do czasu ci¹gniêcia odpowiedniego sprzêtu udawa³o nam
siê to w ró¿ny sposób.
Powoli zaczêli zje¿d¿aæ i schodziæ gocie, sympatycy naszej
gazety oraz mieszkañcy Rumi.
Niedaleko sceny i graj¹cej na niej
Kapeli
Promenadowej
z Pucka, ustawiono punkt gastromoniczny z bigosem, napojami,
s³odyczami oraz smaczn¹ grochówk¹.
O orkiestrze warto wspomnieæ
s³ów kilka, gdy¿ moim zdaniem,
by³a fantastyczna. Licz¹ca siedmiu muzyków i prowadz¹cego (p.
Rafa³a Potrykusa, wspó³za³o¿yciela i pomys³odawcy Radia Kaszebe) znakomicie zachêca³a
przybywaj¹cych do wspólnej
zabawy, dopingowa³a w konkursach. Prowadz¹cy spotkanie nasz
redaktor naczelny Piotr Zaradny
twierdzi³ nawet, ¿e dziêki muzyce, któr¹ gra³a  na chwilê rozjani³a niebo i przegna³a deszczowe
chmury. Muzycy nie mieli oporów, ¿eby z siebie ¿artowaæ, rozmieszaj¹c widowniê, dzieciom
pozwalali wchodziæ na scenê, dotykaæ i ogl¹daæ instrumenty. Warto nadmieniæ, ¿e sobotni, czerwcowy wieczór to sprzyjaj¹cy czas
na spacery rodzinne, zw³aszcza
na spacery z ma³ymi dzieæmi, dlatego te¿ maluchów na imprezie nie
zabrak³o, podobnie jak lizaków dla
dzieci ma³ych i du¿ych. Pan Rafa³
opowiada³ dowcipy po kaszubsku, a widowniê czêstowa³ tabak¹, twierdz¹c, ¿e tylko po oszukanej tabace siê g³ono kicha.
Niestety po pewnym czasie
lunê³o na dobre, ale mimo zachmu-

rzonego nieba  nasze humory i
samopoczucie tryska³o s³oñcem.
Czêæ z nas ukry³a siê pod parasolami, pod namiotem z ciep³¹
grochówk¹ i przy orkiestrze, tañcz¹c na parkiecie i bior¹c udzia³ w
konkursach z nagrodami. Co wytrwali  grali mimo kropel deszczu w ringo. Karolina i Marcin
zostali nagrodzeni za swoj¹ wytrwa³oæ. Pan Rafa³ Potrykus zaprasza³ mi³e panny do tañca. W
lad za pierwsz¹ par¹ na parkiet
obok sceny  ruszyli nastêpni.
W konkursie na r¹banie siekier¹ k³ód drzewa odkryty zosta³
nowy talent  pan Andrzej, któremu tak podoba³a siê impreza, ¿e
chcia³ braæ udzia³ w ka¿dej konkurencji, aby zdobywaæ kolejne
nagrody. W konkurencji przecinania drzewa, zorganizowanej przez
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego w
Rumi najlepszy okaza³ siê pan
Piotr, który wytrwale walczy³ o
nagrodê dla swojej ma³¿onki Barbary.
By³a tak¿e konkurencja w najszybszym jedzeniu p¹czka. Nie
wolno by³o tu oszukiwaæ, gdy¿
zasady zabawy s¹ sta³e i niezmienne od lat, a na ich czele stoi
wiatowa Federacja Jedzenia
P¹czków Na Czas, która zosta³a
powo³ana w 1805 roku. Tak
przynajmniej twierdzi³ prowadz¹cy, ale prawdziwoci tych
s³ów chyba nie bêdziemy dociekaæ ... Najwa¿niejszy jest fakt, ze
osoba, która pierwsza zjad³a p¹czka  mia³a pokazaæ czysty jêzyk.
miechu by³o przy tym co niemiara.

Póniej odbywa³y siê specjalne tañce z nagrodami. Najpiêkniej
tañczy³y pary, gdzie nie trzeba
siê by³o k³óciæ, kto prowadzi ...
gdy¿ prowadzi³ zawsze starszy i
wiêkszy... W konkurencji dotycz¹cej jedzenia bigosu, p¹czka i picia
na czas  niestety przegra³a dru¿yna szefa gazety. Na szczêcie
nikt siê nie udusi³ jedzeniem, bo
tempo by³o naprawdê szybkie ...
Dzieci bra³y udzia³ w konkurencji podawania pi³ki na czas.
Jury bra³o pod uwagê szybkoæ
podawania pi³ki oraz wdziêk i gracjê z jakim to czyni³y dzieciaki.
Wiêc  wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.
Panowie pokazywali swój
zmys³ równowagi w konkurencji,
gdzie trzeba by³o ustaæ na skrzynkach i do tego poprzestawiaæ je
jak najszybciej do mety nie spadaj¹c przy tym z nich i nie podpieraj¹c siê. Wygra³a dru¿yna panów Andrzeja i Janusza. Serdecznie gratulujemy tak¿e Arkowi i
Karolowi, którzy wytrwale walczyli do koñca w wielkim finale.
Wszystko zakoñczy³o siê
oko³o godziny 20. Bawilimy siê
wietnie, pomimo deszczu, a momentami nawet ulewy. Tych, których tam nie by³o  zachêcamy
do obejrzenia fotogalerii oraz do
towarzyszenia nam w nastêpnych
tego rodzaju spotkaniach, bo
mamy szczer¹ nadzieje, ¿e takowe bêd¹ w niedalekiej przysz³oci.
Anna Dering
Fot. Maciej ¯arnowski

Do tañca ponadczasowe standardy wykonywa³a Pucka Orkiestra Promenadowa

Wspó³prowadz¹cy spotkanie pan Rafa³ Potrykus i dzieci podczas jednego w konkursów - nagrody by³y dla wszystkich

Niezwyk³ych emocji dostarczy³ konkurs r¹bania drewna

Jak na festyn rodzinny przysta³o najwa¿niejsze by³y dzieci
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PRZEDSTAWIAMY RUMSKIE PARAFIE - CZEŚĆ 4

PARAFIA POD WEZWANIEM
ŚWIĘTY
CH JÓZEF
A I JUD
YT
ADEUSZA
TADEUSZA
ŚWIĘTYCH
JÓZEFA
JUDY
PATRONI PARAFII
wiêty Józef - opiekun Jezusa, m¹¿ Najwiêtszej Maryi Panny,
czêsto nazywany równie¿ jej oblubieñcem. Niewiele wiadomo o
wiêtym Józefie chocia¿ ewangelie wg w. Mateusza i wg w. £ukasza podaj¹ ¿e pochodzi³ z rodu króla Dawida z pokolenia Judy.
Hebrajskie imiê Józef oznacza tyle, co Bóg przyda³.
wiêty Józef mieszka³ zapewne w Nazarecie i prawdopodobnie by³
rzemielnikiem wykonuj¹cym prace w drewnie, w metalu i w kamieniu. Jak siê powszechnie uwa¿a wiêty Józef wykonywa³ narzêdzia
codziennego u¿ytku, konieczne równie¿ w gospodarce rolnej i móg³
byæ równie¿ ciel¹. Ikonografia przedstawia zwykle w. Józefa jako
starca, by w ten sposób podkreliæ dogmatyczn¹ prawdê o dziewiczym poczêciu Pana Jezusa i o dziewiczym po¿yciu Maryi z Józefem. W rzeczywistoci jednak w. Józef by³ m³odzieñcem w pe³ni
urody i si³.
Jest rzecz¹ uderzaj¹c¹, ¿e w wydarzeniach z dzieciêcych lat Pana
Jezusa w. Józef odgrywa pierwszoplanow¹ rolê: to jemu anio³ wyjania tajemnicê wcielenia Pana Jezusa, to jemu poleca ucieczkê do
Egiptu i powrót do Nazaretu po mierci Heroda. Inaczej jest w
okresie publicznego nauczania Pana Jezusa, kiedy to wed³ug podania w. Józef ju¿ nie ¿y³. w. Józef jest uwa¿any za szczególnego
patrona dobrej mierci.
wiêty Juda Tadeusz  jeden z aposto³ów i jak siê przypuszcza
krewny Jezusa. Aposto³ ten by³ bratem wiêtego Jakuba M³odszego, na imiê mia³ w rzeczywistoci Juda za Tadeusz by³ przydomkiem i oznacza odwa¿ny. Przydomek ten odró¿nia tego wiêtego
od drugiego z aposto³ów (z wiadomych przyczyn ciesz¹cego siê z³¹
s³aw¹) - Judy z Kariot. O jego ¿yciu wiadomo niewiele. Najprawdopodobniej by³ ¿onaty i mia³ dzieci. Istniej¹ przypuszczenia (obecnie
raczej odrzucane), ¿e by³ te¿ bratem Szymona. Jak mo¿na s¹dziæ z
jêzyka listu w. Judy (znajduj¹cego siê w Nowym Testamencie) by³
równie¿ cz³owiekiem wykszta³conym. Wg tradycji g³osi³ naukê chrzecijañsk¹ w Mezopotamii i Persji, gdzie poniós³ mêczeñsk¹ mieræ.
Cia³o Judy znajduje siê w bazylice w. Piotra w Rzymie.
Uwa¿any jest za patrona w sprawach trudnych i beznadziejnych.
Odbiera wiêc szczególn¹ czeæ, a w wielu kocio³ach odbywaj¹ siê
specjalne cotygodniowe nabo¿eñstwa w³anie w takowych intencjach. W sztuce przedstawiany jest jako postaæ z pa³k¹ lub w³óczni¹
(od których poniós³ mieræ mêczeñsk¹) lub z wizerunkiem Pana
Jezusa (te¿ z lask¹, krzy¿em itp.).

Zagórze i Szmelta jako dzielnice Rumi w latach 70-tych zaczê³y siê szybko rozwijaæ. To
tutaj wówczas powstawa³o wiele nowych domów, a wraz z ich
wznoszeniem przybywali do tej
czêci miasta nowi mieszkañcy.
Jednym z problemów na jakie
napotykali by³ brak kocio³a w
niedalekiej odleg³oci od domu.
Dlatego te¿ szybko rozpoczêli
starania maj¹ce na celu utworzenie nowej parafii z czêci dotychczasowej parafii NMP Wspomo¿ycielki Wiernych. Historia
parafii pod wezwaniem wiêtego Józefa i wiêtego Judy Tadeusza siêga 7 grudnia 1984 roku
kiedy to biskup ordynariusz diecezji che³miñskiej Marian Przykucki ustanowi³ now¹ parafiê i
mianowa³ jej proboszczem ksiêdza Tadeusza Guta, który t¹
funkcjê sprawuje do dnia dzisiejszego. 30 czerwca 1985 roku odprawiona zosta³a pierwsza msza
wiêta przy polowym o³tarzu.
W padzierniku w kolejnym
roku biskup Marian Przykucki
powiêci³ kaplicê, dom parafialny i salki katechetyczne. Rok
1990 oznacza³ dla wspólnoty
parafialnej rozpoczêcie budowy
nowego kocio³a, który ostatecznie zosta³ uroczycie konsekrowany w dniu 7 padziernika 1995
roku. Kolejny etap zwi¹zany by³
z zagospodarowaniem otoczenia
nowej wi¹tyni, w 1997 roku powiêcona zosta³a Droga Krzy¿owa oraz Grota Matki Bo¿ej Fatimskiej, która zlokalizowana
zosta³a w otoczeniu piêknej
przyrody. Wielkiej pomocy i
wsparcia w powstawanie nowej
wi¹tyni oraz zagospodarowywanie otoczenia, udzieli³y ówczesne w³adze miasta, a szczególnie burmistrzowie Roman
Knop i Jan Klawiter.
Kolejne wa¿ne, dla wspólnoty parafialnej Zagórza i Szmelty,
daty to zwi¹zane s¹ z sukcesywnym wyposa¿aniem nowego ko-

cio³a. W marcu 2000 roku powiêcono p³askorzeby w prezbiterium, w lipcu tego samego
roku powiêcono boczny o³tarz
ku czci Matki Boskiej Zagórskiej
oraz organy. W padzierniku
2002 roku powiêcono kaplicê
Mi³osierdzia Bo¿ego, rok póniej zosta³y powiêcone p³askorzeby patronów parafii, za w
kwietniu 2004 roku powiêcono
o³tarz boczny ku czci b³. Matki
Teresy z Kalkuty.
Mówi¹, ¿e koniec wieñczy
dzie³o dzisiaj w pe³nej krasie

mo¿emy ogl¹daæ tê, uwa¿an¹
przez wielu mieszkañców miasta, za naj³adniejsz¹ z rumskich
wi¹tyñ. Trudno jest oczywicie
porównywaæ kocio³y wybudowane i wyposa¿one w zupe³nie
ró¿nych stylach jednak co jest
na rzeczy  z pewnoci¹ na niezwyk³y urok tego miejsca ma
wp³yw otaczaj¹ca przyroda z
Gór¹ Markowca w tle oraz dba³oæ ksiêdza proboszcza o detale architektoniczne wewn¹trz
wi¹tyni.
Piotr Zaradny

Na zdjêciach: widok kocio³a parafialnego pw. w. Józefa i
w. Judy Tadeusza (u góry), wnêtrze Kaplicy Bo¿ego Mi³osiedzia - dolny koció³ (po lewej na górze) i wnêtrze kocio³a
parafialnego

Rozk³ad mszy wiêtych:
W niedziele: 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 i 18.00 (od XI do II 17.00),
W dni powszednie: 7.00 (VII i VIII 7.30) i 18.00 (od XI do II 17.00),
W wiêta zniesione: 7.00, 10.00 i 18.00.
Kancelaria parafialna:
wtorek i roda w godz. 16.00 - 17.30 oraz sobota w godz. 9.00 - 12.00
Odpust parafialny:
wiêtego Józefa - 19 marca
wiêtego Judy Tadeusza - 28 padziernika
Adres parafii:
84-230 Rumia, ul. Podgórna 1
Tel. 058 671-16-05
e-mail: pzagorze@diecezja.gda.pl
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„CIERNISTA” DROGA DO
UWŁASZCZENIA W SM „JANOWO”
Tytu³em wstêpu. SM Janowo- jako najwiêksza spó³dzielnia mieszkaniowa w Rumi, licz¹ca ponad 4.000 cz³onków, posiadaj¹ca aktualnie ok. 80 budynków mieszkalnych  jest wydawc¹ w³asnego dwutygodnika
nazwie NASZE SPRAWY,
który regularnie dostarczany jest
do cz³onków Spó³dzielni. Jak
wynika z nazwy tego dwutygodnika, na jego ³amach winny byæ
poruszane nasze sprawy tzn.
sprawy dotycz¹ce spo³ecznoci
spó³dzielców, zw³aszcza, ¿e problemów do omówienia nie brakuje.
Tymczasem, jak wynika to z
praktyki i mojego w³asnego dowiadczenia, na ³amach tej gazetki nie znajdzie siê ¿aden artyku³
szeregowego cz³onka Spó³dzielni, który nie bêdzie panegirykiem na czeæ w³adz Spó³dzielni
tj. Zarz¹du i Rady Nadzorczej i
którego treæ nie bêdzie zgodna
z jedynie s³uszn¹ lini¹ prezentowan¹ przez ten Zarz¹d i spolegliw¹ wobec niego Radê Nadzorcz¹.
W ci¹gu ostatnich kilku miesiêcy skierowa³am do redakcji
Naszych Spraw kilka pism, licz¹c na to, ¿e z ich treci¹ bêd¹
mogli zapoznaæ siê cz³onkowie
Spó³dzielni. Moje listy kierowane do redakcji dwutygodnika, dotyczy³y spraw wa¿nych zwi¹zanych g³ównie z przekszta³ceniami w³asnociowymi mieszkañ, warunkami i kosztami tych
przekszta³ceñ, pozaobligatoryjnymi zmianami w statucie Spó³dzielni, z brakiem szerokiej dyskusji - w³anie na ³amach Naszych Spraw - nad tymi zmianami itp. /np. wg propozycji
Zarz¹du kadencja przysz³ej rady
nadzorczej ma trwaæ nie trzy, a
cztery lata, a diety za posiedzenia zostaj¹ podwy¿szone odpowiednio: dla przewodnicz¹cego
rady nadzorczej - z obecnych
25% do 40%, dla cz³onków rady
nadzorczej i komisji rady nadzorczej - z obecnych 5% do l0%, dla
przewodnicz¹cych komisji - z
obecnych 10% do 20%/ podstaw¹ do obliczenia diet - wg statutu - jest przeciêtne wynagrodzenie w sektorze przedsiêbiorstw,
bez wyp³at nagród z zysku za
IV kwarta³ roku poprzedniego/.
W ten sposób /okres trwania kadencji/ umacniaj¹ siê skostnia³e
struktury i spó³dzielni¹, przez
szereg lat rz¹dzi ten sam uk³ad
personalny - jak wynika bowiem
z powy¿szego cz³onek rady nadzorczej bêdzie móg³ pe³niæ tê
funkcjê nawet 16 lat!

Jako przyczynê nie wydrukowania na ³amach Naszych Spraw
jednego z moich tekstów, jako
odpowiedzi na artyku³ z-cy prezesa d/s Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi, Zarz¹d Spó³dzielni wyjania, ¿e przes³any
tekst by³ napisany chaotycznie,
merytorycznie niejasny i zbyt
obszerny.
Mimo, i¿ niezrêcznie jest
oceniaæ w³asne teksty, odnosz¹c
siê jednak do konkretnego tekstu, który zosta³ przez Zarz¹d
odrzucony, pragnê stwierdziæ, i¿
by³ on napisany jasno, a treæ
zosta³a ujêta w kilku punktach;
jedynym zarzutem, z którym
mogê siê zgodziæ jest to, i¿ by³
on obszerny /6,5 strony maszynopisu/. Uwa¿am jednak, ¿e d³ugoæ tekstu nie powinna byæ ¿adn¹ przeszkod¹ w jego wydrukowaniu, zw³aszcza, ¿e dotyczy³
on spraw wa¿nych, w tym zaskar¿onych do s¹du uchwa³ Zarz¹du w sprawie okrelenia
przedmiotu odrêbnej w³asnoci
mieszkañ. Ponadto, nic nie powinno staæ na przeszkodzie, aby
zbyt d³ugi tekst by³ wydrukowany w kolejnym numerze dwutygodnika.
Nie dopuszczanie tekstów listów cz³onków Spó³dzielni na
³amy Naszych Spraw i poddanie ich pod ocenê cz³onków jest
wyrazem arogancji Zarz¹du wobec nich, poniewa¿ cz³onkowie
Spó³dzielni sami doskonale poradz¹ sobie ze zrozumieniem treci listów i w³adze Spó³dzielni
nie musz¹ ich w tym wyrêczaæ.
Zarz¹d Spó³dzielni nie jest
uprawniony do arbitralnego narzucania cz³onkom w³asnej opinii i blokowania im dostêpu do
spó³dzielczego dwutygodnika,
który jest przez nich finansowany!
Nie dopuszczaj¹c na ³amy
Naszych Spraw listów od
cz³onków, Zarz¹d traktuje ten
biuletyn wy³¹cznie jako swój
organ prasowy, co jest niedopuszczalne - zw³aszcza w spó³dzielczoci, gdzie wszyscy
cz³onkowie maj¹ równe prawa!
Nasze Sprawy aktualnie stanowi¹ tubê w³adz Spó³dzielni
i na ich ³amy nie przedostanie siê
¿aden artyku³, którego treæ bêdzie nie po myli w³adzy tej
Spó³dzielni. Artyku³y kierowane przez cz³onków do redakcji
Naszych Spraw poddawane s¹
cis³ej cenzurze, nad czym czuwa Rada Programowa Biuletynu Nasze Sprawy, bêd¹ca komisj¹ sta³¹ Rady Nadzorczej,
której przewodnicz¹cym jest Pan

Zbigniew Rachwald, równie¿
radny Redy Miasta Rumi.
Na ³amy dwutygodnika naj³atwiej dostaæ siê pisz¹c teksty na
tematy lekkie, ³atwe i przyjemne wzglêdnie na tematy wiecznie ¿ywe - psich kupek, czy np.
na temat jazdy w ko³o Macieju na rondzie /teksty Pana Tadeusza Pi¹tkowskiego - przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej
i równie¿ radnego. Dla tematów
wa¿nych i powa¿nych zg³aszanych przez cz³onków Spó³dzielni
na ³amach Naszych Spraw miejsca po prostu nie ma. Na
szczêcie milcz¹ca wiêkszoæ
cz³onków SM Janowo dostrzega te nieprawid³owoci i
zaczyna wyci¹gaæ logiczne wnioski - a myl jest broni¹.
Nale¿y te¿ wyranie podkreliæ, ¿e powszechny jest marazm,
jaki ci¹gle jeszcze panuje w spo³ecznoci Spó³dzielców SM Janowo, brak wiary w skutecznoæ dzia³añ, powszechna opinia wyra¿ana s³owami: oni i tak
zrobi¹, co bêd¹ chcieli, obawy
przed pójciem po sprawiedliwoæ do s¹du, niewielki udzia³
w zebraniach grup cz³onkowskich, na których cz³onek Spó³dzielni ma prawo zg³aszaæ swoje
wnioski pod obrady Zebrania
Przedstawicieli (np. w zebraniu
grupy cz³onkowskiej licz¹cej kilkaset cz³onków bierze udzia³ najwy¿ej kilka % cz³onków),
Ten stan rzeczy jest wynikiem
szkolenia, oczywicie w negatywnym znaczeniu tego s³owa,
jakie przez ca³e lata prowadzone
by³y na ³amach Naszych
Spraw, gdzie np. sprawy
uw³aszczenia - od samego pocz¹tku wejcia w ¿ycie ustawy z dnia
15 grudnia 2000 roku o spó³dzielniach mieszkaniowych - by³y
nawietlane w sposób zniechêcaj¹cy do jakichkolwiek dzia³añ,
dla dobra swego i swoich rodzin.
W tej sytuacji trudno dziwiæ siê,
¿e wiedza cz³onków SM Janowo na temat uw³aszczenia jest
niewielka i trzeba im tê wiedzê po prostu - przybli¿aæ.
Pisanie listów do Redakcji
Naszych Spraw, na które odpowiada nie redaktor naczelna
lecz Zarz¹d, jako wydawca - które nastêpnie trafiaj¹ do segregatorów - nie ma najmniejszego
sensu. W tej sytuacji czujê siê
zwolniona z wszelkiej lojalnoci
wobec Zarz¹du SM Janowo w
Rumi i listy dotycz¹ce spraw
zwi¹zanych z moim cz³onkostwem w Spó³dzielni i spó³dzielczoci mieszkaniowej bêdê kierowaæ do Redakcji GAZETY
RUMSKIEJ.
Ustawa z dnia 15 grudnia
2000 roku /i jej kolejne zmiany aktualnie trwaj¹ w Sejmie prace
nad jej nowelizacj¹, które maj¹
doprowadziæ do korzystnych dla
spó³dzielców zmian w przepisach tej ustawy, umo¿liwi³a. milionom Polaków - cz³onków
spó³dzielni mieszkaniowych
uzyskanie na w³asnoæ miesz-

kañ, na które z trudem gromadzili fundusze kosztem wieloletnich wyrzeczeñ, na które nastêpnie czekali niejednokrotnie kilkanacie lat. Wspomniana ustawa
okreli³a warunki, po spe³nieniu
których cz³onek spó³dzielni
mieszkaniowej mo¿e uzyskaæ
pe³n¹ w³asnoæ swojego mieszkania, co wi¹¿e siê z u³amkowym
udzia³em w gruncie dzia³ki, na.
której posadowiony jest budynek, w którym zamieszkuje.
Ustawa ta, k³ad¹c podstawy
prawne pod uw³aszczenie, mimo,
i¿ wesz³a w ¿ycie 5 lat temu
(24.04.2001 roku), do dnia dzisiejszego nie mo¿e doczekaæ siê
praktycznej realizacji. Od samego bowiem wejcia jej w ¿ycie
napotyka³a ona i nadal napotyka
na ró¿nego rodzaju utrudnienia
stwarzane przez lobby spó³dzielcze czytaj: lobby prezesów
spó³dzielni mieszkaniowych,
staraj¹cych siê wszelkimi, nawet
pozaprawnymi kruczkami I dzia³aniami, nie o dopuciæ do uzyskania przez cz³onków spó³dzielni pe³nej w³asnoci ich
mieszkañ i czyni¹ wszystko, aby
proces uw³aszczenia zatrzymaæ
na etapie spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu, które
jest prawem s³abszym od prawa
odrêbnej w³asnoci, prawem
ustanowionym na rzeczy cudzej,
a w³acicielem takiego mieszkania nie jest cz³onek Spó³dzielni
(choæ wielu cz³onków spó³dzielni, w tym te¿ cz³onków SM Janowo tak s¹dzi), lecz Spó³dzielnia, jako osoba prawna.
TEN FAKT CZ£ONKOWIE
SM JANOWO MUSZ¥ SOBIE USWIADOMIÆ!
Zarz¹dy spó³dzielni mieszkaniowych rzucaj¹ pod nogi spó³-

dzielców, którzy - zgodnie z prawem - ¿¹daj¹ realizacji ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych,
k³ody, aby zniechêciæ ich do dalszych dzia³añ i nie dopuciæ do
uw³aszczenia, a w ka¿dym razie
oddaliæ je w czasie. Tote¿ Spó³dzielcy zostali zmuszeni do podejmowania nawet drogi s¹dowej
- trudnej, ¿mudnej i kosztownej.
Taka sytuacja wyst¹pi³a równie¿
w SM Janowo w Rumi.
- Pierwsz¹ z przeszkód by³o
domaganie siê od cz³onków Spó³dzielni, którzy wyst¹pi¹ do Zarz¹du Spó³dzielni z wnioskami o
odrêbn¹ w³asnoæ mieszkañ,
op³at za docieplanie budynków
(w/g uchwa³ z dnia 22.09.2003
roku), z bezprawnym powo³aniem siê na art.17 ust.1 pkt. 3
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych. Spó³dzielnia nie mia³a prawa pobraæ od cz³onków
tych op³at, poniewa¿ nie zaci¹ga³a na cele dociepleniowe ¿adnych po¿yczek ani kredytów, a
o tym mówi³ ten artyku³ ustawy. Pozew wniesiony przez
cz³onka Spó³dzielni w dniu
4.11.2003 roku do s¹du zakoñczy³ siê pozytywnym dla spó³dzielcy wyrokiem S¹du Rejonowego w Wejherowie z dnia 18
czerwca 2004 r. uniewa¿niaj¹cym uchwa³ê Zarz4du nr 7/2003
r. z dnia 22.09.2003 r. wobec
powoda, z takim jednak skutkiem finalnym, ¿e Zarz¹d Spó³dzielni odst¹pi³ od zamiaru pobrania op³at za docieplanie od
wszystkich cz³onków Spó³dzielni, wiadomy konsekwencji i do
tego bezprawnego pomys³u ju¿
nie powróci³.
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STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO (POLEMIKI)

Florian Mosa
Artyku³ pod tym tytu³em, który ukaza³ siê w czerwcowym
wydaniu GAZETY RUMSKIEJ
spotka³ siê z ¿ywym zainteresowaniem mieszkañców naszego
Miasta. W bezporednich rozmowach i telefonach mieszkañcy stawiali wiele pytañ zwi¹zanych z

zagospodarowaniem przestrzennym Miasta. Z pewnym zaskoczeniem stwierdzi³em, ¿e tym
problemem jest zainteresowanych tak wiele osób w tym niektórzy deweloperzy mieszkaniowi. Opinie, komentarze i pytania
na temat artyku³u poza paroma
skrajnociami by³y ró¿norodnej
natury. Chcia³bym na nie w wielkim skrócie odpowiedzieæ i skomentowaæ:
- na majowej sesji uchwa³a
Rady Miejskiej poza terenem
przy ul. ¯wirki i Wigury dotyczy³a zmian w dotychczasowym
Studium dla szeciu innych lokalizacji, które Radni Samorz¹dnej
Rumi akceptowali i dlatego nie byli
przeciwni jej uchwaleniu,
- wprowadzenie zmian w Studium umo¿liwiaj¹ce wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe nowych terenów zw³aszcza na
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- Drug¹ przeszkod¹, która aktualnie jest przedmiotem sporu
s¹dowego jest uchwa³a nr/2005
z dnia 24.08.2005 r. w sprawie
okrelenia przedmiotu odrêbnej
w³asnoci lokali w nieruchomoci M-I w Rumi. Zarz¹d SM Janowo zobligowany art. 42 ust.
3 pkt.1 ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych, do okrelenia
przedmiotu odrêbne w³asnoci
okrelonej nieruchomoci, sporz¹dzi³ projekt uchwa³y, z którego wynika³o, ¿e budynek w
którym mieszkam, zosta³ wt³oczony w nieruchomoæ sk³adaj¹c¹ siê z 51 budynków usytuowanych na 17 dzia³kach gruntu
o powierzchni 330.199 m kw.,
obejmuj¹c¹ 3.234 lokale mieszkalnych - w których zamieszkuje prawie 1/4 mieszkañców
Rumi!
Tak wiêc, cz³onkowie SM
Janowo, którzy chc¹ byæ w³acicielami swoich mieszkañ, mieliby staæ siê wspó³w³acicielami
domów i dzia³ek, w których nie
mieszkaj¹ i infrastruktury technicznej, która nie bêdzie przypisana do wyodrêbnionego mieszkania, poniewa¿ bêdzie s³u¿y³a
wszystkim cz³onkom Spó³dzielni.
Nie godz¹c siê z powy¿sz¹

decyzj¹ Zarz¹du cz³onkowie
Spó³dzielni w ustawowym terminie z³o¿yli wniosek o zmianê
projektu uchwa³y i dokonanie
podzia³u nieruchomoci bêd¹cej
w³asnoci¹ Spó³dzielni w taki
sposób, aby powsta³y samodzielne nieruchomoci spe³niaj¹ce wymagania dzia³ek budowlanych i aby mia³y dostêp do drogi
publicznej, oraz, aby ka¿dy w³aciciel wyodrêbnionego lokalu
móg³ uzyskaæ tytu³ prawny do
gruntu dzia³ki, na której posadowiony jest budynek, w którym
zamieszkuje. Niestety, próba
porozumienia siê z Zarz¹dem
Spó³dzielni jak i Rad¹ Nadzorcz¹ nie przynios³a ¿adnych rezultatów, dlatego te¿, w porozumieniu z mieszkañcami budynku nr 18 przy ul. Szczeciñskiej,
którzy z³o¿yli swoje podpisy
pod ww. wnioskiem o zmianê
projektu uchwa³y Zarz¹du zmuszona zosta³am do zaskar¿enia uchwa³y nr 2/2005 z dnia
24.08.2005 r. Zarz¹du Spó³dzielni - w trybie art.43 ust. 5.
Ci cz³onkowie Spó³dzielni,
którzy zdobyli siê na wysi³ek,
aby podj¹æ walkê o swoje prawa
na drodze s¹dowej spotykaj¹ siê
z niewybrednymi okreleniami
pod swoim adresem  szla-

obrze¿u stwarza dla Miasta wiele
problemów w zakresie infrastruktury i komunikacji. Klasycznym
przyk³adem tego problemu jest
ulica Kazimierska, która ³¹czy
nowo powstaj¹ca dzielnicê z centrum. Jej obecny stan techniczny
jest katastrofalny, wywo³uj¹cy
zdenerwowanie u¿ytkowników,
- przystêpuj¹c w styczniu
2005 r. do zmiany w Studium i
planie przestrzennym dla terenu
RUGARU (by³a garbarnia) Pani
Burmistrz prezentuj¹c uchwa³ê na
moj¹ interpelacjê w sprawie proponowanych rozwi¹zañ komunikacyjnych stwierdzi³a, ¿e zostanie opracowane studium komunikacyjne ze wskazaniem wykonania ronda w miejscu skrzy¿owania ul. Sobieskiego i Sabata. Na
czerwcowej sesji gdzie zatwierdzono plan przestrzenny, zagadnienia komunikacyjne w ogóle

zosta³y pominiête. Uwa¿am, ¿e
powstanie du¿ego obiektu handlowego oraz stacji benzynowej w
tym miejscu bez odpowiedniego
uk³adu komunikacyjnego spowoduje du¿¹ uci¹¿liwoæ dla mieszkañców ulic Sabata, Szkolnej,
Hanki Sawickiej i Podgórnej oraz
ulic do nich przyleg³ych
- w ostatnich latach Miasto
zosta³o zabudowane du¿ymi
postmodernistycznymi budynkami - klockami, których lokalizacja, architektura i skala w ogóle
nie przystaje do istniej¹cej zabudowy i krajobrazu zalesionych
wzgórz morenowych,
- brak obecnie rz¹dz¹cym Miastem wizji rozwoju urbanistycznego Rumi, realizowana zabudowa jest chaotyczna i przypadkowa, podporz¹dkowana bie¿¹cym
interesom i potrzebom.
Poruszane sprawy nie s¹ obo-

jêtne spo³ecznikom z forum obywatelskiego zaanga¿owanym w
problematykê zagospodarowania
Rumi którzy niezale¿nie od swoich przynale¿noci partyjnych
potrafili siê porozumieæ co do
kluczowych lokalizacji powstania centrum miasta.
S³owa uznania nale¿y z³o¿yæ
m³odym Paniom Architektkom,
które za tematy swoich prac dyplomowych obra³y rozwój perspektywiczny miasta Rumi.
Florian Mosa

gon, czo³owy ideolog /dotyczy to mnie osobicie/ - autorstwa Pana Zbigniewa Rachwalda cz³onka Rady Nadzorczej,
przewodnicz¹cego Rady Programowej Biuletynu Nasze Sprawy i jednoczenie radnego. Te
obraliwe dla cz³onków spó³dzielni okrelenia zosta³y opublikowane w nr 251 Naszych
Spraw i dotar³y do 3.900 mieszkañców.
Zarz¹d SM Janowo, którego prezesem jest Pan Józef
Chmielewski i Rada Nadzorcza,
której przewodnicz¹cym jest Pan
Tadeusz Pi¹tkowski /czwarta kadencja/, spolegliwa wobec Zarz¹du nastawiaj¹ cz³onków przeciwnych wyodrêbnieniu lokali na
prawie w³asnoci gruntu przeciwko cz³onkom, którzy zabiegaj¹ o pe³n¹ w³asnoæ lokali tj.
³¹cznie z prawem w³asnoci
udzia³u w gruncie dzia³ek, na których posadowione s¹ budynki,
w których zamieszkuj¹. Zarz¹d
Spó³dzielni w artykule umieszczonym w Naszych Sprawach
nr 249 z dnia. 31.11.2006 r. pod
tytu³em Janowskie bariery
uw³aszczenia, zastrasza cz³onków, którzy wnieli pozwy do
S¹du, i¿ bêd¹ odpowiedzialni za
wzrost kosztów uw³aszczenia w
zwi¹zku z podatkiem VAT, który mia³by obowi¹zywaæ od
1.01.2008 roku, jednak ten sam
Zarz¹d nie potwierdza tego na
pimie w odpowiedzi na pismo
cz³onka Spó³dzielni, lecz daje
odpowied wymijaj¹c¹ o treci:
Nie podejmujemy siê polemiki
w sprawie podatku VAT, poniewa¿ aktualnie wszystkie czynnoci zwi¹zane z przekszta³ceniem praw do zajmowanych lo-

kali s¹ z niego zwolnione i trudno dzi wyrokowaæ jakie przepisy bêd¹ obowi¹zywaæ w tym
zakresie od 1 stycznia 2008 r.
Uwa¿am, ¿e zarówno Zarz¹d
Spó³dzielni jak i przedstawiciele
Rady Nadzorczej winni powstrzymaæ siê od wszelkich
oskar¿eñ nieprzyjaznych komentarzy pod adresem cz³onków, którzy zaskar¿yli uchwa³ê
nr 2/2005 - jako godz¹c¹ wg ich
odczucia w ich interes prawny i
uprawnienia - poniewa¿ sprawa
s¹dowa jest w toku. Zadziwiaj¹cy jest fakt, i¿ prawo cz³onków
spó³dzielni do skorzystania z
przepisów ustawy do obrony
w³asnych uprawnieñ jest traktowane przez w³adze SM Janowo jako liberum veto, zw³aszcza, ¿e tak¹ opiniê wyra¿aj¹
przedstawiciele Spó³dzielni,
obecni radni Rady Miasta Rumi
i jej przewodnicz¹cy, którzy najprawdopodobniej kandydowaæ
bêd¹ ponownie do w³adz samorz¹dowych w nadchodz¹cych
wyborach.
Ironia pod adresem Parlamentu wyra¿ona s³owami ... nasz
krajowy Prawodawca, umo¿liwi³
praktycznie istnienie jakiej
wspó³czesnej odmiany liberum
veto zawarta w treci artyku³u
pod tytu³em Rozwa¿ania nieweso³e autorstwa Pana Rachwalda w nr: 251 z dnia 12 maja
2006 r. Naszych Spraw mo¿e
wzbudzaæ niepokój, co do tego
jaki jest stosunek prominentnych
przedstawicieli SM Janowo w
Rumi i najprawdopodobniej
przysz³ych radnych do stanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
El¿bieta Ró¿ycka

Od redakcji: Szanowna Pani,
nie jest to pierwszy sygna³ od
mieszkañców SM Janowo w tej
sprawie. Jest te¿ wiele innych
problemów zwi¹zanych z ¿yciem mieszkañców Rumi na terenie spó³dzielni. Niestety wiêkszoæ sygna³ów przekazuj¹ osoby, które nie chc¹ podawaæ swoich danych personalnych. Pytalimy od powody i zachêcalimy
do odwa¿nego reagowania na niesprawiedliwoæ i nieuczciwoæ,
niestety ludzie boj¹ siê o swoj¹
codziennoæ. Jak Pani sama zauwa¿y³a nacisk na przeciêtnego
mieszkañca jest ogromny, a w
obecnej sytuacji Rumi, gdy
spó³dzielnia rz¹dzi miastem
jest jeszcze wiêkszy.
Przypomnê Pani, ¿e kilka lat
temu bonzowie rz¹dz¹cy Polsk¹
(pokolenie pana Rachwalda) spo³eczeñstwo nazywali warcho³ami, a rêkê podniesiona na ludow¹
w³adzê chcieli odr¹baæ. Wiele lat
spó³dzielniana nomenklatura budowa³a swoj¹ gigantyczn¹ bezkarnoæ w ka¿dym aspekcie
funkcjonowania struktury spó³dzielni. Wywalczy³a nawet prawo, którego nie mo¿e naruszaæ
¿aden miertelnik. Dosz³o do
tego, ¿e ekipy rz¹dz¹ce naszym
pañstwem nie potrafi³y i nie potrafi¹ nic w tej sprawie zrobiæ.
Panowie J. Chmielewski, T.
Pi¹tkowski i kilka innych osób,
zaw³aszczy³y SM Janowo, tworz¹c jednoczenie w Rumi pañstwo w pañstwie. Tylko od aktywnoci, przebojowoci, odwagi zwyk³ych ludzi, tj. cz³onków
spó³dzielni zale¿eæ mog¹ zmiany. A zatem do dzie³a ...

Autor artyku³u jest radnym Rady Miejskiej w Rumi
i cz³onkiem Komisji Gospodarczej i Planowania Przestrzennego. Z wykszta³cenia
in¿ynier budownictwa, projektant i wiceprezes Biura
Projektów w GdañskuWrzeszczu.
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MINISTER GIERTYCH WPROWADZA ZMIANY

JAK
A BĘDZIE POL
SK
A SZK
OŁA?
JAKA
POLSK
SKA
SZKOŁA?

Andrzej Januszewski
Minister Edukacji Narodowej
Roman Giertych znowu poruszy³ ca³e rodowisko nauczycielskie i grono rodziców. Tym razem pomys³em, aby druga ocena negatywna z zachowania nie
dawa³a promocji do nastêpnej
klasy. Ma to byæ sposób na niesfornych uczniów, którzy le
zachowuj¹ siê na lekcjach i w
szkole. Moim zdaniem to pomys³ chybiony. Oceny z zachowania nie nale¿y ³¹czyæ z wynikami nauczania. Je¿eli ta propozycja wejdzie w ¿ycie to
uczniowie, którzy w wyniku
nagannego zachowania bêd¹ powtarzaæ klasê nie bêd¹ mieli motywacji do nauki. Bêd¹ le wp³ywaæ na innych uczniów, gdy ¿

bêd¹ siê po prostu nudziæ. Nasuwa siê pytanie a jak zdawaæ
poprawkê z zachowania? Czy
ten pomys³ spowoduje poprawê bezpieczeñstwa w szkole i
zmieni stosunek tych uczniów
do rówieników i nauczycieli?
Moim zdaniem nie, bêdzie to
mia³o skutek dok³adnie odwrotny. Cinie siê na usta pytanie a
co z regulaminami szkolnymi?
Co z certyfikatami jakoci, które teraz zdobywaj¹ szko³y? Co
z obowi¹zkami uczniów w szkole? Przecie¿ gdyby tylko dzisiaj
ich przestrzegaæ nie trzeba by³oby potrzeby siêgaæ do tak drastycznych kroków. Dlaczego
dzisiaj szko³a jest niewydolna
wychowawczo? Co zrobiæ aby
na lekcjach nie wk³adano nauczycielom koszy na mieci, a przerwy nie by³y czasem znêcania
siê nad uczniami s³abszymi fizycznie? Najwiêcej przemocy i
agresji wystêpuje wsród m³odzie¿y gimnazjalnej, m³odzie¿y,
która szybko rozwija siê fizycznie i dojrzewa psychicznie. Tutaj bardzo czêsto programy wychowawcze nie sprawdzaj¹ siê.
Uwa¿am, ¿e jednym z wa¿nych
czynników, który ma wp³yw na
to negatywne zjawisko i którym

powinno siê zaj¹æ Ministerstwo
Edukacji Narodowej, to ustalenie odpowiednich kryteriów
przyjêæ do zawodu nauczyciela. Od kilku lat tylko siê mówi,
¿e nale¿y je stworzyæ, ale nic
siê w tej sprawie nie robi. Dzisiaj o przyjêciu na kierunek nauczycielski decyduje iloæ punktów na wiadectwie. Nikt siê nie
przejmuje tym kto pracuje w
szkole i czy wszyscy absolwenci szkó³ wy¿szych s¹ osobowociowo predysponowani do pracy w tym trudnym zawodzie.
Mo¿e z tego wynikaj¹ dzisiejsze problemy wychowawcze, z
którymi nikt nie mo¿e sobie poradziæ. A mo¿e to dziwaczne
przepisy, które zwi¹zuj¹ rêce
pedagogom. Problemy wychowawcze ma nie tylko polska
szko³a. U naszych zachodnich
s¹siadów, w niektórych szko³ach bezpieczeñstwa i porz¹dku pilnuje policja, poniewa¿ nauczyciele boj¹ siê przychodziæ
do pracy. Mam nadziejê, ¿e u
nas do takich drastycznych sytuacji nie dojdzie. To tylko kilka
z problemów z jakimi musi siê
zmierzyæ nowy minister owiaty Roman Giertych.
Andrzej Januszewski

Wejcie do budynku Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rumi
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ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Ryszard Nie¿orawski
W czerwcowym numerze
stara³em siê wykazaæ, ¿e jednym ze sposobów na bezpieczne i w miarê zyskowne
oszczêdzanie jest skorzystanie
z funduszy inwestycyjnych
bezporednio lub poprzez Towarzystwa Ubezpieczeniowe.
Inwestowanie bezporednio
w fundusze (zlecenie otwarcia
rejestru w Domu Maklerskim,
przez porednika u ciebie w
domu itp.) ma swoje zalety:
 zyski z inwestycji powinny byæ wy¿sze ni¿ zyski
z lokaty bankowej,
 ³atwy dostêp do pieniêdzy, gdy¿ wp³acone do funduszy rodki mo¿emy zawsze i
szybko wycofaæ, w ca³oci lub
w czêci bez utraty wypracowanych zysków.

 ³atwy dostêp do informacji (internet, infolinia, codzienna prasa podaje ceny jednostek funduszy),
 funduszami zarz¹dzaj¹
licencjonowani doradcy inwestycyjni o wieloletnim dowiadczeniu,
 nasze pieni¹dze w funduszach inwestycyjnych s¹
bezpieczniejsze ni¿ lokaty
bankowe, gdy¿ w stu procentach s¹ nasz¹ w³asnoci¹ przez
ca³y okres inwestycji.
Oszczêdzanie poprzez fundusze inwestycyjne jest bardzo proste, gdy¿ po za³o¿eniu
rejestru w dowolnym czasie
wp³acamy dowolne kwoty,
powy¿ej minimalnej (przewa¿nie 100z³). Wyp³aty mo¿emy realizowaæ przez internet lub telefon. Pieni¹dze po
wykonaniu zlecenia pojawi¹
siê na naszym koncie w banku
w ci¹gu 3-4 dni.
W ten sposób oszczêdzaæ
mog¹ ludzie nawet o bardzo niskich dochodach. Tak¿e firmy
coraz czêciej swoje nadwy¿ki finansowe lokuj¹ równie¿ w
funduszach inwestycyjnych.
Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponuj¹ programy
czysto oszczêdnociowe,
gdzie za pomoc¹ pakietu najlepszych funduszy inwestycyjnych mo¿emy budowaæ nasz¹ niezale¿noæ finansow¹.

Programy takie s¹ przejrzyste
podaj¹c aktualn¹ wartoæ naszego konta oraz wysokoæ
poniesionych kosztów i s¹ elastyczne, gdy¿ zawsze mo¿emy zmieniæ strukturê swojej
inwestycji bez koniecznoci
ponoszenia dodatkowych
op³at. Jest to bardzo po¿yteczne poniewa¿ rynki finansowe bywaj¹ kapryne.
Towarzystwa Ubezpieczeniowe proponuj¹ za niewielkie
op³aty, (jakich nie maj¹ bezporednie fundusze inwestycyjne) oraz przy ograniczonych
mo¿liwociach dostêpu do zainwestowanego kapita³u (op³aty likwidacyjne), oszczêdzanie
w ró¿nych funduszach inwestycyjnych pod postaci¹ polisy ubezpieczeniowej.
Polisy takie maj¹ korzyci
prawno-podatkowe czego nie
maj¹ bezporednio fundusze.
Zalety prawno-podatkowe to:
 wy³¹czenie z egzekucji
s¹dowej inwestowanych aktywów (polisa chroni nasze
oszczêdnoci gdy spotkamy
na naszej drodze nieuczciwego
kontrahenta, udzielimy porêczenia lub gwarancji, czy w
przypadku bankructwa posiadanego przedsiêbiorstwa),
 brak podatku od spadków i darowizn w przypadku
przekazania aktywów wybranej osobie (ubezpieczonemu)

po zakoñczeniu okresu umowy,
 w przypadku mierci
inwestora (ubezpieczonego)
aktywa przekazane s¹ uposa¿onemu poza spadkiem i bez
podatku.
Ponadto s¹ mo¿liwoci wyboru programów w których inwestycjê naszych pieniêdzy
mo¿emy powierzyæ ekspertom znanym czêsto z telewizyjnych programów ekonomicznych.
Taka inwestycja posiada
podwójn¹ ochronê, gdy¿ na
stra¿y naszego bezpieczeñstwa stoi Komisja Nadzoru
Ubezpieczeñ i Funduszy Emerytalnych oraz Komisja Papierów Wartociowych i Gie³d.
Eksperci od makroekonomii
w Polsce i za granic¹ potwierdzaj¹ zdrowe podstawy rozwoju gospodarczego w kraju,
w Unii Europejskiej jak równie¿ w USA. Szczególnie dzisiaj po bardzo g³êbokiej korekcie na rynkach finansowych
(spadki przekraczaj¹ce 20% od
11 maja do 14 czerwca bie¿¹cego roku) mamy korzystny
moment na nasz¹ inwestycjê.
Zawsze jednak warto skorzystaæ z porady dowiadczonego doradcy inwestycyjnego.
W wiêkszoci przypadków
taka porada jest bezp³atna.
Ryszard Nie¿orawski

Z KUCHNI NASZYCH CZYTELNIKÓW

KASZUBSKIE SMAKI
Bogactwo kuchni kaszubskiej to tak¿e zupy, które w
przesz³oci czêsto w biednych
kaszubskich rodzinach zastêpowa³y ca³y posi³ek. Propozycjê
dwóch przepisów otrzymanych
od pani Janiny z Rumi Bia³ej
Rzeki zamieszczamy obok.

PRZEPISY
Czernina
Sk³adniki: 4 l wody, szklanka krwi z gêsi lub kaczki, podroby z gêsi lub z kaczki, 15 dkg suszu
owocowego, w³oszczyzna, 1,5 ³y¿ki m¹ki, ziele angielskie, listek laurowy, ocet, cukier i sól.
Wykonanie: w³oszczyznê pokroiæ w kostkê. Nastêpnie w³oszczyznê nale¿y gotowaæ na wolnym
ogniu do miêkkoci razem z wymytymi i oczyszczonymi podrobami oraz suszem owocowym. W
trakcie gotowania dodaæ przyprawy. Wyj¹æ miêso, uzupe³niæ wodê która siê wygotowa³a, m¹kê wymieszaæ z krwi¹ i doskonale wyrobiæ, dodaæ do zupy, ostro¿nie zagotowaæ, aby siê nie zwa¿y³o,
doprawiæ octem, cukrem i sol¹ do smaku. Zupê przecedziæ, podawaæ z kluskami k³adzionymi lub z
ziemniakami oraz z wszystkimi sk³adnikami zupy jak podroby pokrojone i susz owocowy.
Kaszubska
Sk³adniki: 2 litry wody, pó³ kurczaka, 30 dkg wo³owiny z t³uszczykiem, marchewka, pietruszka,
cebula, szklankê przecieru ze wie¿ych pomidorów, 30 dkg kapusty bia³ej, ³y¿ka m¹ki, szklanka
mietany, kminek oraz sól.
Wykonanie: ugotowaæ rosó³ z miêsa i warzyw. Podczas gotowania dodaæ przyprawy. Poszatkowan¹
kapustê udusiæ z cebul¹ i kminkiem na male. Rosó³ przecedziæ i zalaæ nim kapustê. Do wywaru dodaæ
pokrojone warzywa, miêso i przecier pomidorowy. Ca³oæ zaprawiæ mietan¹ zmieszan¹ z m¹k¹ i
krótko pogotowaæ. Podawaæ z oddzielnie ugotowanymi ziemniakami.
Mo¿na wykonaæ tak¿e inn¹ wersjê tej zupy dodaj¹c na koñcu pokrojone, ma³e kawa³eczki ryby
wie¿ej morskiej, któr¹ uprzednio nale¿y pozbawiæ oci i skóry. Po dodaniu ryby zupy nie gotujemy
ryba sama dojdzie w gor¹cym wywarze. Po odczekaniu 15 min zupa jest gotowa do spo¿ycia.
SMACZNEGO !!!
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UWAGA NA CYKLISTÓW

ROWEREM NIE ZAWSZE BEZPIECZNIE

Pomimo zakazu ruch samochodowy na drodze rowerowej nie
ustaje
Dziêki rozbudowie sieci cie¿ek rowerowych rower mo¿e
staæ siê realn¹ alternatyw¹ dla
samochodu w poruszaniu siê po
naszych, coraz bardziej zakorkowanych, miastach. Turystyka kolarska to tak¿e fantastyczny sposób na spêdzanie wolnego czasu.
Rumia ze wzglêdu na swoje
unikalne po³o¿enie oferuje ponadprzeciêtne mo¿liwoci uprawiania kolarstwa  ka¿dy u¿ytkownik roweru mo¿e w miecie
i jego najbli¿szej okolicy znaleæ
co dla siebie. Jad¹c w kierunku
morza znajdziemy wiele dróg nie
wymagaj¹cych od rowerzysty
du¿ej kondycji. Dojedziemy
st¹d miêdzy innymi do Gdyni,
Rewy, Os³onina (z nowym pomostem nad zatok¹), Pucka a
nawet na pó³wysep helski gdzie
od lat kontynuowana jest budowa dwukierunkowej cie¿ki rowerowej maj¹cej po³¹czyæ aglomeracjê trójmiejsk¹ z Helem
(obecnie cie¿ka zaczyna siê w
Swarzewie i z ma³¹ przerw¹
umo¿liwia dojazd rowerem do
Helu). Mi³onicy bardziej zaawansowanej jazdy w terenie
mog¹ spróbowaæ swoich si³ na
lenych duktach w Rumi i okolicznych lasach. W ka¿dym

przypadku liczyæ mo¿emy na
piêkne widoki i mo¿liwoæ bezporedniego obcowania z przyrod¹.
Tak¿e w naszym miecie widaæ prze³om  przy okazji remontów g³ównych ci¹gów komunikacyjnych powstaj¹ nowe
cie¿ki rowerowe i ju¿ niebawem bêdzie mo¿na bezpiecznie
przejechaæ rowerem z jednego
koñca miasta na drugie (notabene nie wiadomo dlaczego cie¿ka rowerowa nie powsta³a
wzd³u¿ remontowanej ostatnio
ulicy Sobieskiego).
Niestety nie wszyscy mieszkañcy zauwa¿aj¹ rowerzystów
i nie wszyscy respektuj¹ ich prawa do wspó³uczestnictwa w ruchu. Czêsto jest to po prostu
kwestia braku kultury
a oto
kilka przyk³adów.
Wiele instytucji i sklepów w
swoim pobli¿u buduje parkingi
dla rowerów  co z tego kiedy
nie zawsze mo¿na z nich skorzystaæ, czasem znajdzie siê kto
kto musi zaparkowaæ przy samym wejciu i tym samym skutecznie zablokuje mo¿liwoæ
bezpiecznego pozostawienia w
takim miejscu naszego pojazdu.
Tak¿e poruszanie siê po cie¿kach rowerowych nie zawsze

nale¿y do ³atwych  zdarza siê
¿e s¹ one traktowane przez pieszych jak trakty spacerowe, a
tym rowerzyci po prostu przeszkadzaj¹ w spacerze. cie¿ka
rowerowa to czasem tak¿e ulubione miejsce na zaparkowanie
samochodu. I nie ma tutaj znaczenia, ¿e samochód stoi w poprzek drogi dla rowerów uniemo¿liwiaj¹c bezpieczny przejazd.
Problemem jest tak¿e bezpieczne poruszanie siê po drogach publicznych, ale sami to
widzimy, ¿e na naszych ulicach
jest coraz mniej kultury a coraz
wiêcej zwyk³ego chamstwa. Gorzej, ¿e problem ten wystêpuje
tak¿e na drogach w zasadzie zamkniêtych dla ruchu samochodowego. Dotyczy to w najbli¿szej okolicy Rumi drogi ³¹cz¹cej
Dêbogórze Wybudowanie i
Gdyniê (ul. Pó³nocna) oraz drogi na ³¹kach miêdzy Rumi¹ a
Mrzezinem (droga Elektrociep³owni Gdañsk). Drogi te nie s¹
udostêpnione dla ruchu samochodowego (wyj¹tek stanowi¹
kierowcy posiadaj¹cy specjalne
pozwolenia wydawane przez
Urz¹d Gminy w Kosakowie),
tymczasem zakaz ruchu przez
wielu kierowców po prostu nie
jest respektowany. Co wiêcej
m³odzi kierowcy traktuj¹ te drogi
jako idealne miejsce do testowania swoich pojazdów i rozwijaj¹ na tych drogach prêdkoci
wielokrotnie przekraczaj¹ce dozwolone 40 km/godzinê. Nie
dziwi zatem wypadek jaki pod
koniec czerwca mia³ miejsce na
drodze do Gdyni, gdzie przez
samochód potr¹cony zosta³
m³ody rowerzysta. Reakcja policji by³a natychmiastowa, przez
kilka dni policjanci sprawdzali
uprawnienia kieruj¹cych i suro-

wo karali mandatami tych kierowców, którzy ³amali przepisy lecz po kilku dniach sytuacja
wróci³a do normy. Policja zniknê³a, a kierowcy samochodów
powrócili na drogê.
Przed nami jeszcze wiêkszoæ wakacji, a pogoda zachêca do rowerowych wêdrówek.
Nic zatem dziwnego, ¿e na okolicznych drogach zaobserwowaæ
mo¿na coraz wiêcej rowerzystów. Apelujemy wiêc z tego
miejsca do wszystkich kierowców o wiêksz¹ ostro¿noæ i roz-

wagê, tym bardziej ¿e w³aciciele jednoladów maj¹ takie same
uprawnienia do poruszania siê
po drogach publicznych jak w³aciciele samochodów, a zdecydowanie mniejsze szanse na
unikniêcie obra¿eñ w momencie
wypadku. I zachêcamy spróbujcie Pañstwo swoich si³ na rowerze
zabawa to wymienita, a
mo¿e wówczas rowerzysta na
drodze nie bêdzie dla was kolejn¹ przeszkod¹ ... a tylko koleg¹
z rowerowego szlaku.
Piotr Zaradny

Droga rowerowa to czasem idealne miejsce parkingowe

Gazeta Rumska

Str 15

TRASY ROWEROWE W OKOLICY RUMI

DOK
ĄD MOŻEMY POJECHA
Ć ROWEREM?
DOKĄD
POJECHAĆ
TRASA 1 - Rumia - Mrzezino - Puck
Charakter: rekreacyjna, dwa strome podjazdy, asfalt

D³ugoæ: ok. 21 km

Wyprawê rozpoczynamy obok stacji PKP w Rumi i jedziemy w kierunku Kazimierza ulic¹ Starowiejsk¹ (na wysokoci liceum zaczyna siê droga rowerowa). Przecinamy
rondo ko³o hali MOSiR-u i nastêpnie ruszamy prosto ulic¹ I Dywizji Wojska Polskiego. Na wysokoci pêtli autobusowej przy ulicy Partyzantów warto skrêciæ w prawo i
odwiedziæ kaktusiarniê pañstwa Hinz (ul. Partyzantów 2) z najwiêksz¹ w Europie kolekcj¹ kaktusów, agaw i wilczomleczy (³¹cznie ponad 6,5 tys. ró¿nych gatunków i odmian).
Nastêpnie ruszamy dalej w stronê Kazimierza i doje¿d¿amy do mostu na Zagórskiej Strudze, gdzie skrêcamy w lewo w asfaltow¹ drogê Zak³adu EC. Drog¹ t¹ jedziemy a¿ do
koñca  do skrzy¿owania z szos¹ Pierwoszyno - Puck. Z naszej drogi skrêcamy w lewo na wspomnian¹ szosê. Jad¹c ta drog¹ mijamy most na rzece Redzie, a dalej doje¿d¿amy
do wsi Mrzezino, gdzie czeka nas d³ugi i stromy podjazd. Po jego pokonaniu wyje¿d¿amy na równinê - po prawej mijamy koció³ parafialny pod wezwaniem Anio³ów Stró¿ów.
Jedziemy dalej malownicz¹ szos¹ przeje¿d¿aj¹c przejazd kolejowy (Gdynia - Hel) a nastêpnie wie Smolno gdzie czeka na nas kolejny stromy podjazd. Mijamy tablicê z
napisem ¯elistrzewo i tak doje¿d¿amy do skrzy¿owania. W lewo mo¿emy jechaæ do Redy, ale my pojedziemy w prawo do centrum wsi, poniewa¿ naszym celem jest Puck.
Mijamy koció³ nastêpnie jeszcze raz przeje¿d¿amy szlak kolejowy, ¿eby w centrum wsi na skrzy¿owaniu obok szko³y skrêciæ w lewo. Po prawej stronie mijamy urokliwy
Country Bar w stylu z dzikiego zachodu. Po nastêpnych 3 kilometrach doje¿d¿amy do skrzy¿owania, gdzie skrêcaj¹c w prawo dotarlibymy do nadmorskiej osady Rzucewo
(piêknie zachowany pa³ac, w którym mieszka³ Jan III Sobieski). My jednak jedziemy prosto i po kolejnych 3 km jazdy docieramy do Pucka. Trasê nasz¹ koñczymy na miejskim
rynku sk¹d mo¿emy siê jeszcze udaæ na pobliskie molo. Wariantem rozwojowym tej trasy jest dalsza jazda w kierunku W³adys³awowa i Helu.
TRASA 2 - Rumia  Reda  Wejherowo  Orle - Warszkowo
D³ugoæ: ok. 31 km
Charakter: rekreacyjno turystyczna, przewaga asfaltu, ale tak¿e czêciowo drogi gruntowe.
Pocz¹tek trasy jak przy opisie trasy nr 1. Ulic¹ I Dywizji Wojska polskiego doje¿d¿amy do mostu na Zagórskiej Strudze gdzie skrêcamy w lewo w asfaltow¹ drogê Zak³adu
EC. Po przejechaniu 0,8 km wzd³u¿ kana³u Zagórskiej Strugi - zje¿d¿amy w lewo (przez kana³) na drogê z p³yt, która prowadzi wzd³u¿ ujêæ wody Reda II. Mijamy stacjê pomp
w Mostowych B³otach i ul. Mostow¹ (jestemy ju¿ na terenie Redy), biegn¹c¹ wzd³u¿ Kana³u £yski, przez ³¹ki torfowe, doje¿d¿amy do ul. Kazimierskiej. Po prawej stronie
- betonowy krzy¿ z 1955 r. Skrêcamy w prawo na asfaltow¹ ulicê Kazimiersk¹, gdzie mijamy hodowlê karpi i pstr¹gów. Jestemy w dzielnicy Redy - Ciechocino. Po 700 m
skrêcamy w ul. Brzozow¹ obsadzon¹ brzozami (w dalszej czêci ulicy brak asfaltu). Doje¿d¿amy do Alei Lipowej. Skrêcamy w lewo, ulica obsadzona jest starymi lipami,
stanowi¹cymi pomniki przyrody. Po 400 m przeje¿d¿amy przez tory kolejowe i ruchliw¹ ulicê Puck¹. Dalej trasa prowadzi ulic¹ 12 Marca, wje¿d¿amy do lasu, stanowi¹cego
obrze¿e Puszczy Dar¿lubskiej. Po chwili do drogi do³¹cza niebieski szlak, a z lewej strony meandruje rzeka Reda. Za ujêciem Reda III - polana nad rzek¹ Red¹, doskona³e miejsce
na postój tym bardziej ¿e na liczniku mamy ju¿ 15 km. Kieruj¹c siê dalej niebieskim szlakiem wje¿d¿amy na teren Wejherowa. Dalej trasa prowadzi wzd³u¿ lasu. Po 1700 m
skrêcamy ostro w prawo, pod górê, w las, z ul. Norwida w ul. Nowowiejsk¹, która doprowadza nas do asfaltowej ul. Chopina. Nastêpnie jedziemy w lewo do rozjazdu, na
którym skrêcamy w prawo w kierunku szpitala. Przy pêtli autobusowej, tu¿ przed wjazdem do lasu jest miejsce biwakowe, z zadaszeniem i miejscem na ognisko. Wje¿d¿amy
na len¹ cie¿kê, która doprowadzi nas do ruchliwej drogi Wejherowo - Krokowa któr¹ przecinamy. Tutaj zaczyna siê cie¿ka przyrodniczo - lena, prowadz¹ca wzd³u¿ wij¹cej
siê rzeki Redy. cie¿ka jest oznakowana, z tablicami informacyjnymi opisuj¹cymi ciekawostki przyrodnicze, takie jak ród³o lene. Na 21 km cie¿ka przyrodnicza i zielony
szlak odbijaj¹ w prawo. 0,5 km dalej doje¿d¿amy do szerszej drogi, gdzie skrêcamy w prawo. Znów przez chwilê towarzyszyæ nam bêdzie zielony szlak. Przeje¿d¿amy przez
zabudowania Burch (po prawej stronie - wyrobisko ¿wirowni). 1,5 km dalej wje¿d¿amy do Orla. Na skrzy¿owaniu skrêcamy w prawo. Trasa na Pryniewo, w którym
odbijemy póniej w lewo. Droga jest gruntowa, ale szeroka i wyrównana. Na 28 kilometrze mijamy kolejne zabudowania gospodarstw rolnych przysió³ka Pnie i drewniany
krzy¿. Kawa³ek dalej na rozwidleniu dróg jedziemy w lewo. Tu¿ przed wyjazdem z lasu - parking leny, ³adne miejsce na odpoczynek. Warszkowo - koniec trasy. Przy
zabudowaniach so³tysa piêkny pomnik przyrody - buk zwyczajny czerwonolistny.
TRASA 3 - Rumia  Mosty  Rewa
D³ugoæ: ok. 15 km
Charakter: rekreacyjno turystyczna, przewaga asfaltu, ale tak¿e czêciowo drogi gruntowe.
Pocz¹tek trasy jak przy opisie trasy nr 1. Ulic¹ I Dywizji Wojska polskiego doje¿d¿amy do mostu
na Zagórskiej Strudze gdzie skrêcamy w lewo w asfaltow¹ drogê Zak³adu EC. Drog¹ t¹ kierujemy siê
a¿ do jej koñca do skrzy¿owania z drog¹ do Pucka. Je¿eli mamy szczêcie to na ³¹kach wzd³u¿
Zagórskiej Strugi zobaczymy sarnê lub lisa. Po dotarciu do skrzy¿owania skrêcamy w prawo a nastêpnie na pierwszym zakrêcie po przejechaniu 300 metrów skrêcamy w lewo asfaltow¹ drogê Zak³adu EC.
Po nastêpnych kilkuset metrach doje¿d¿amy do stacji pomp i mamy do wyboru dwie drogi  skrêcaj¹c
przed stacj¹ pomp w lewo dojedziemy po betonowych p³ytach do Os³onina. Po drodze przeje¿d¿amy
przez rezerwat Beka stanowi¹cy unikalny kompleks ³¹k i bagien bêd¹cych ostoj¹ ptactwa.
Nas jednak interesuje druga droga biegn¹ca po prawej stronie stacji pomp. Po chwili wje¿d¿amy na
teren rezerwatu, gdzie droga z betonowych p³yt prowadzi nas wewn¹trz cian z zieleni. Po trzech
kilometrach wyje¿d¿amy na drogê gruntow¹ i udajemy siê w prawo. Na koñcu drogi doje¿d¿amy w
miejscowoci Mosty do drogi Gdynia-Rewa. Skrêcamy w lewo w stronê Rewy na niestety szczególnie
latem zat³oczon¹ drogê. Na szczêcie do Rewy pozosta³o nam oko³o 3 kilometrów i ju¿ po chwili
doje¿d¿amy do tej malowniczo po³o¿onej rybackiej wioski. Tutaj mo¿emy siê posiliæ lub udaæ siê na
spacer na mierzejê rewsk¹ zwan¹ przez Kaszubów Szperk, która rozdziela ciep³e o du¿ej przejrzystoci wody Zalewu Puckiego i bardziej s³one, ch³odniejsze wody Zatoki Gdañskiej. Do samej mierzei
prowadzi nowo wybudowana Aleja Zas³u¿onych Ludzi Morza prowadz¹ca wzd³u¿ morskiego brzegu.

Zachêcaj¹c Pañstwa do jazdy rowerem przedstawiamy
propozycjê trzech tras, które nawet dla rednio zaawansowanych u¿ytkowników rowerów nie powinny sprawiæ specjalnej trudnoci do pokonania w trakcie jednego dnia.
Podane odleg³oci dotycz¹ trasy w jedn¹ stronê.

Gazeta Rumska

Str 16

FESTYNY NA ROZPOCZĘCIE WAKACJI

VIII ZJAZD KASZUBÓW

POKŁONILI SIĘ
„KRÓL
OWI KA
SZUBÓW
”
„KRÓLOWI
KASZUBÓW
SZUBÓW”
Ju¿ ósmy raz spotkali siê
Kaszubi na regionalnym zjedzie. Pierwsze spotkanie spo³ecznoci kaszubskiej odby³o
siê w Chojnicach, tym razem
Kaszubi z po³udnia i pó³nocy
regionu pomorskiego zjechali
do Gdyni. Na miejsce spotkania przyjecha³y dwa specjalne
sk³ady poci¹gów. Inni uczestnicy zjazdu przyjechali autobusami i poci¹gami SKM. Po
powitaniu i zbiórce przy dworcu g³ównym kolorowy korowód ruszy³ na Skwer Kociuszki, po czym pochód
przeszed³ na mszê wiêt¹ do
kocio³a NMP Królowej Polski, gdzie Metropolita Gdañski ksi¹dz arcybiskup Tadeusz
Goc³owski przywita³ siê z Kaszubami i odprawi³ uroczyst¹
mszê wiêt¹. Po mszy uczestnicy pochodu pok³onili siê
Królowi Kaszubów - Antoniemu Abrahamowi, wielkiemu
polskiemu i kaszubskiemu patriocie. Pod jego pomnikiem
ods³oniêto pami¹tkow¹ tablicê
z kaszubskojêzyczn¹ nazw¹
placu. Po zakoñczeniu uroczystoci wszyscy stawili siê na

Skwerze Kociuszki, gdzie na
scenie w³adze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz
miasta Gdyni przywita³y
uczestników zjazdu, goci i turystów. Po³¹czone chóry odpiewa³y hymn kaszubski, po
czym na scenie rozpoczê³y siê
wystêpy zespo³ów folklorystycznych i orkiestr, które
uprzednio sz³y w pochodzie i
przygrywa³y maszeruj¹cym
ulicami Gdyni uczestnikom
VIII Zjazdu Kaszubów, dzieciêcych zespo³ów regionalnych oraz chórów i kaszub-

skich grup rockowych. Pónym wieczorem koncertowa³y
gwiazdy: zespo³y Leszcze i
HaDwaO.
W trakcie zabawy wzd³u¿
Skwery Kociuszki swoje rêkodzie³o i przeró¿ne wyroby
rzemielnicze prezentowali
twórcy ludowi. Na straganach
mo¿na by³o skosztowaæ chleba ze smalcem i ogórkiem, za¿yæ prawdziwej tabaki, kupiæ
rzeby i haftowane serwety,
lalki i inne przedmioty, a nawet ca³e stroje kaszubskie.
Prygotowano tak¿e ofertê agroturystyczn¹ dla pragn¹cych
wypocz¹æ na kaszubskiej wsi.
Dla turystów przebywaj¹cych
w tym czasie w Gdyni, by³a to
z pewnoci¹ wyj¹tkowa okazja do skorzystania z ciekawej
propozycji wypoczynku, a
przy okazji do poznania regionalnych ciekawostek oraz oferty turystyczno-krajoznawczej
z Kaszub.
P.Z.
Za udostêpnienie zdjêæ
dziêkujemy panu Stanis³awowi Geppert z portalu internetowego WWW.NASZEKASZUBY.PL.

POWIT
ANIE
POWITANIE
LA
TA
LAT
Prze³om czerwca i lipca to ju¿
tradycyjnie czas, kiedy nadchodz¹ce lato rozpoczyna siê ci¹giem
festynów organizowanych w naszym miecie. Jedne, jak festyn
zorganizowany przez Gazetê
Rumsk¹ (piszemy o tym szerzej
na stronie 8), odby³y siê po raz
pierwszy, inne maj¹ ju¿ d³ugoletni¹ tradycjê. Do tych drugich
nale¿¹ festyn wiêtego Jana Bosko organizowany przez wspólnotê salezjañsk¹ z parafii pw.
wiêtego Krzy¿a oraz festyn
stra¿acki na Janowie, odbywaj¹cy siê tradycyjnie w pi¹tek poprzedzaj¹cy uroczystoæ wiêtego Jana.
W tym roku pogoda nie by³a
szczególnie ³askawa, gdy¿
deszcz nie oszczêdzi³ uczestników festynu zorganizowanego

przez nasz¹ gazetê oraz festynu
salezjañskiego. Niemniej na Salosie m³odsi i starsi mieszkañcy
Rumi mogli znaleæ co dla siebie. Przewa¿a³y oczywicie gry
i zabawy dla najm³odszych
mieszkañców naszego miasta.
G³ówn¹ atrakcj¹ festynu na
Janowie by³y z pewnoci¹ wozy
stra¿ackie, wród których najwiêksze zainteresowanie wzbudza³ zabytkowy Ford. Organizatorzy przygotowali tak¿e wiele
innych atrakcji z wystêpami dzieci oraz dmuchanym placem zabaw na czele. Niestety po raz
kolejny okaza³o siê, ¿e jedn¹ z
g³ównych atrakcji rumskich festynów jest tanie piwo, które
tak¿e i na tym spotkaniu la³o siê
szerokim strumieniem.
A.I.

Najm³odsi bawili siê na festynach zorganizowanych przez
Salos i stra¿aków

