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I RODZINNYCH ,

PEŁNYCH MIŁOŚCI , NADZIEI ,
RADOŚCI I POGODY DUCHA,
CZYLI WSPANIAŁYCH

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH,
A TAKŻE ZDROWIA I
POMYŚLNOŚCI
ŻYCZY

DROGIM CZYTELNIKOM
ZESPÓŁ REDAKCYJNY
„GAZETY RUMSKIEJ”
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ RUMI
ZAPRASZA NA

SESJĘ OBYWATELSKĄ
NOWOCZESNA RUMIA – JAK JĄ
WIDZIMY?
POŚWIĘCONĄ DYSKUSJI OBYWATELSKIEJ NA TEMAT
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NASZEGO
MIASTA, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 KWIETNIA
(SOBOTA) W I LO UL. STAROWIEJSKA 4 W RUMI
PROGRAM:
11.00 - OTWARCIE SESJI – WYSTĄPIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY
11.15 - „UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZE
ROZWOJU RUMI” – REFERAT
12.00 - ZAPROSZENIE DO ZESPOŁÓW DYSKUSYJNYCH
12.15 - PRZERWA
12.45 - UTWORZENIE ZESPOŁÓW DYSKUSYJNYCH:
DS. ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DS. KSZTAŁTOWANIA CENTRUM MIASTA I JEGO FUNKCJI
DS. INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM
UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
DS. ZACHOWANIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
DS. EDUKACJI I WYCHOWANIA
DS. KULTURY, SPORTU, REKREACJI I ZDROWIA
DYSKUSJA W ZESPOŁACH CELEM WYPRACOWANIA WNIOSKÓW
14.15 - PRZEDSTAWIENIE WNIOSKÓW NA SESJI OGÓLNEJ
ZAMKNIĘCIE SESJI
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
WITOLD RECLAF

Adres redakcji:
ul. Pi³sudskiego 52/5 (wejcie obok sklepu Szafa
Ma³olata).
Czekamy na sygna³y i opinie naszych Czytelników
Zapraszamy do redakcji wiêcej na stronie 6
Szanowni Pañstwo,
Wydaj¹c w padzierniku 2005 roku pierwszy numer Gazety Rumskiej, maj¹cej byæ w pierwotnym zamiarze jedynie jednorazowym pismem na wybory parlamentarne nie s¹dzi³em, i¿ pismo lokalne traktuj¹ce o problemach miasta jest tak potrzebne mieszkañcom Rumi.
Teraz ¿egnaj¹c siê z wydawnictwem oraz ze wspania³ymi czytelnikami
Gazety Rumskiej, chcia³bym serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za
wszystkie dowody sympatii i poparcia jakie przekazali Pañstwo na
moje rêce. To dziêki Pañstwu wierzy³em, i¿ to co robiê ma sens pomimo wielu nieprzespanych nocy. Dziêkujê tak¿e za nieliczne g³osy krytyki, one wszak¿e mobilizowa³y mnie do jeszcze lepszej pracy na rzecz
spo³ecznoci lokalnej; pracy któr¹ kontynuujê obecnie w Radzie Miasta Rumi, do której zosta³em wybrany Pañstwa g³osami.
Przez te pó³tora roku zmieni³o siê wszystko, Gazeta Rumska z
pisma wydawanego amatorsko zmieni³a siê w pismo opiniotwórcze, w
pismo na które czekaj¹ mieszkañcy miasta. Chc¹c aby, Gazeta Rumska w jeszcze wiêkszym stopniu ni¿ dotychczas wype³nia³a Pañstwa
potrzebê rzetelnej informacji czas by³o na zmiany.
Zmieniamy siê wiêc na lepsze. Redakcj¹ pokieruje nowy redaktor
naczelny, osoba z wieloletnim dowiadczeniem dziennikarskim i z g³êbok¹ znajomoci¹ problemów miasta. Bardzo siê cieszê, i¿ propozycjê kierowania Gazet¹ Rumsk¹ przyjê³a pani Anna Kuczmarska, której ¿yczê aby tak¿e i jej udzia³em by³a ta satysfakcja która mi towarzyszy³a przez tych kilkanacie miesiêcy, satysfakcja i¿ uczestniczy siê w
czym niezwykle wa¿nym dla zwyk³ych mieszkañców miasta.
Odchodzê wiêc ze stanowiska redaktora naczelnego z przewiadczeniem, i¿ od tej pory Gazeta Rumska bêdzie jeszcze lepsza i jeszcze
ciekawsza. Nie odchodzê wszak¿e z Gazety Rumskiej i mam nadziejê
na kolejne z Pañstwem spotkania. Dziêkujê za wszystko.
Piotr Zaradny

W NUMERZE MIĘDZY INNYMI:
SPÓR O PLAN ZAGOSPODAROWANIA
SZMELTY - STRONA 2
WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCYM RADY
MIASTA WITOLDEM RECLAFEM - STRONA 3
BUDŻET MIASTA NA ROK 2007 - STRONA 7
OBCHODY WIELKIEGO POSTU WRAZ Z
ROZKŁADEM NABOŻEŃSTW W CZASIE
ŚWIĄT WIELKANOCNYCH - STRONA 8
NIEDZIELA PALMOWA - STRONA 16
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ZASTRZEŻENIA MAJĄ RADNI I MIESZKAŃCY

SPÓR O PLAN
ZA
GOSPOD
AROW
ANIA SZMEL
TY
ZAGOSPOD
GOSPODAROW
AROWANIA
SZMELTY

O tym, ¿e Szmelcie, tak jak
ka¿dej innej dzielnicy Rumi bardzo potrzebny jest miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, nie trzeba nikogo
przekonywaæ. Tego zdania s¹
m.in. radni PO i PiS, którzy na
ostatniej sesji Rady Miejskiej
odrzucili zaproponowany
przez burmistrza miasta projekt
planu miejscowego dla czêci
Szmelty. Dlaczego tak siê sta³o,
skoro przygotowanie dokumentu jest ¿mudn¹ i czasoch³onn¹
prac¹, a jego uchwalenie pozwoli
na uporz¹dkowanie zabudowy
dzielnicy? Jak siê okazuje, powodów jest kilka.
- Plany zagospodarowania s¹
pilnie potrzebne wszystkim terenom w Rumi, które ich jesz-

cze nie maj¹, ale nie mo¿na
przyjmowaæ projektu planu,
który zawiera oczywiste niedoci¹gniêcia i narazi mieszkañców
dzielnicy na k³opoty i uci¹¿liwoci  mówi Jaros³aw Muszyñski, wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej i mieszkaniec
Szmelty.  Nie tylko ja oraz inni
radni dostrzegamy mankamenty zaproponowanego dokumentu. Zg³osili siê do mnie mieszkañcy dzielnicy i opowiedzieli
o swoich zastrze¿eniach.
Najwa¿niesze z nich dotycz¹
zapisu, mówi¹cego ¿e teren
wzd³u¿ ul. Sabata i Batorego a¿
do ul. w. Józefa, le¿¹cy miêdzy ulic¹ a Zagórsk¹ Strug¹, zostanie objêty ochron¹ konserwatora zabytków. Oznacza to, ¿e

Co zawiera plan:
Plan musi byæ zgodny ze studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. Okrela funkcje poszczególnych terenów i bêdzie zawiera³ wiele szczegó³owych
zapisów, dotycz¹cych m.in. wielkoci dzia³ek budowlanych, a
nawet kierunku kalenicy budynków. Plan okrela funkcje poszczególnych terenów i zawiera wiele szczegó³owych zapisów,
dotycz¹cych m.in. wielkoci dzia³ek budowlanych, wysokoci
zabudowy, k¹ta po³o¿enia budynku w stosunku do pasa drogowego, intensywnoci zabudowy, parkingów, dróg dojazdowych,
itp. Nowoci¹ jest wymóg przygotowania przez autorów planu
prognozy skutków finansowych. Chodzi o ukazanie kosztów,
jakie bêdzie musia³a ponieæ gmina po wprowadzeniu planu w
¿ycie (budowa infrastruktrury itp.)
Jak powstaje:
* Radni podejmuj¹ uchwa³ê o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia planu
 Urz¹d Miasta powiadamia o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia
planu wszystkie s³u¿by i instytucje, które powinnny wiedzieæ o
zmianach. Mog¹ one w ci¹gu 21 dni zg³osiæ wnioski do planu
 Projekt planu zaopiniuje specjalna komisja architektoniczno-urbanistyczna, powo³ana przez burmistrza miasta
 Gotowy plan zostanie wy³o¿ony w Urzêdzie Miasta do
publicznego wgl¹du na 21 dni, a ewentualne uwagi mieszkañców
zostan¹ rozpatrzone
 Radni zapoznaj¹ siê zarówno z projektem, jak i uwagami. Po
dyskusji na sesji Rady Miejskiej uchwal¹ miejscowy plan zagospodarowania.

w³aciciele domów i innych
obiektów bêd¹ musieli konsultowaæ z nim wszelkie inwestycje i
prace remontowe. Przez nieuwagê czy niedopatrzenie planistów,
jako obiekt zabytkowy wystêpuje na planie nawet dom jednorodzinny zbudowany w latach
szeædziesi¹tych.
- Zapytana o tak zaskakuj¹cy wynik konsultacji projektu z
konserwatorem zabytków, burmistrz El¿bieta Rogala-Koñczak
wyjani³a radnym, ¿e wiadomie
zgodzi³a siê na ten zapis i nie
skorzysta³a z mo¿liwoci odwo³ania siê do ministra kultury 
mówi Jaros³aw Muszyñski. 
Burmistrz twierdzi, ¿e zrobi³a to
dla dobra mieszkañców, aby nie
przed³u¿aæ procedury i jak najszybciej doprowadziæ do uchwalenia planu. Tymczasem my nie
mo¿emy uchwalaæ takich absurdów i przysparzaæ niektórym
mieszkañcom k³opotów.
Zarzuty co do projektu planu dotycz¹ te¿ nieobjêcia nim
ulic: Chmielnej, Zielarskiej, Zdrojowej i Podmok³ej. Kolejne zastrze¿enia maj¹ mieszkañcy najdalej po³o¿onej czêci Szmelty,
czyli ul. £¹kowej. W³aciciele
gruntów chc¹, ¿eby na tym terenie umo¿liwiæ posiadanie wiêkszych dzia³ek tak, aby by³o to
osiedle willowe, wrêcz osiedle
rezydencji. Powinno to byæ spokojne, wrêcz komfortowe miejsce zamieszkania, bez. Mo¿liwoci prowadzenie na tym terenie
us³ug (w tym gastronomicznych)
oraz dzia³alnoci, zwi¹zanej z
ochron¹ zdrowia (np. zak³ad rehabilitacji, sanatorium, dom seniora). Tymczasem dokument
dopuszcza tak¹ mo¿liwoæ.
Mieszkañcy, zrzeszeni od niedawna w Stowarzyszeniu Doliny £¹kowa Rumia, przekazali
d³ug¹ listê uwag na temat projek-

tu na rêce Floriana Mosy, przewodnicz¹cego Komisji Polityki
Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego Rady Miejskiej.
Cz³onkowie stowarzyszenia domagaj¹ siê wprowadzenia w projekcie szeregu poprawek.
- Miasto powinno siê rozwijaæ wed³ug wizji i oczekiwañ

m.in. mieszkañców, a nie tylko
planistów, pochodz¹cych w dodatku spoza Rumi  dodaje radny Muszyñski.  Dlatego klub
radnych PO i PiS zaprasza
mieszkañców 14 kwietnia na debatê, dotycz¹c¹ rozbudowy miasta.
Anna Kuczmarska

Ten domek przy ul. Batorego zbudowano w latach szeædziesi¹tych, a w projekcie planu zagospodarowania dzielnicy ma
status zabytku.
Fot. Anna Kuczmarska
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JESTEŚMY ZDETERMINOWANI
ROZMOWA Z WITOLDEM RECLAFEM, PRZEWODNICZĄCYM RADY MIEJSKIEJ W RUMI

- Panie przewodnicz¹cy,
minê³o ju¿ sporo czasu od
ostatnich wyborów samorz¹dowych. Rada Miejska aktywnie pracuje. Jakimi refleksjami chcia³by siê Pan podzieliæ
z czytelnikami Gazety Rumskiej?
- Pierwsze miesi¹ce da³y nam
siê w koæ. Zawsze tak jest na
pocz¹tku kadencji, kiedy trzeba
przyj¹æ plan pracy, od nowa
przyjrzeæ siê temu, co siê zastaje i przyj¹æ praktyczny harmonogram dzia³añ. W naszym przypadku jest tego sporo, bowiem
program przez nas prezentowany by³ moim zdaniem bardzo
wyrazisty i ambitny.
- Mo¿e Pan przypomnieæ
g³ówne za³o¿enia programu?
- Najkrócej mo¿na powiedzieæ, ¿e naszym programem
jest uczynienie z Rumi normalnego miasta, czyli to, co siê zawiera w hale Nowoczesna
Rumia w cztery lata. A wiêc
Rumia z uporz¹dkowan¹ przestrzeni¹ architektoniczn¹, Rumia
z normalnym centrum, ródmieciem i normalnymi ulicami. I
teraz jeszcze raz chcia³bym to
podkreliæ, ¿e jest to mo¿liwe i
jestemy zdeterminowani, aby
tego dokonaæ.
- Tego, czyli czego? Proszê
o skonkretyzowanie, przybli¿enie tez zawartych w hale
Nowoczesna Rumia w cztery

lata.
- Oczywicie, bardzo chêtnie. Ka¿dy, kto w Rumi mieszka od dawna, a nawet ten, kto
mieszka krótko, ale ma wnikliwe oko, widzi czego temu miastu brakuje. Przede wszystkim
Rumia nie ma cech normalnego
miasta, nie ma tego, co wyró¿nia ka¿de miasto na przestrzeni
wieków od staro¿ytnoci poprzez redniowiecze, a¿ po nasze czasy, po prostu nie ma centrum, rynku czy forum miejskiego, jakbymy tego nie nazwali.
Ba³agan w przestrzeni architektonicznej, zw³aszcza w ródmieciu jest powszechny, a w ostatnich latach jeszcze siê nasili³.
Decyzje wydawane przez naczelnika Wydzia³u Architektury Urzêdu Miasta niekiedy
mog¹ przyprawiæ o zawrót g³owy. Jeszcze raz powtarzam,
mo¿liwe jest uporanie siê w cztery lata z ba³aganem w zabudowie miasta, mo¿liwe jest utwardzenie wiêkszoci ulic gminnych. Jeli podejdziemy do tego
po gospodarsku, a pani burmistrz zechce z rad¹ wspó³pracowaæ, to wszystko, co powiedzia³em jest mo¿liwe. Potencja³
naszego miasta na to pozwala
- No w³anie, czy pani burmistrz zechce, jak to pan okreli³ wspó³pracowaæ. Sygna³y
p³yn¹ce z ratusza nie s¹ zbyt
weso³e. Sesje rady przebiega-

j¹ burzliwie i ich trwanie prawie do pónej nocy nie wiadczy chyba o serdecznej wspó³pracy.
- No w³anie, jest to problem,
burmistrz nie chce od wielu miesiêcy podj¹æ rzeczowej dyskusji o programie na ca³¹ kadencjê.
Rozmawia z nami wy³¹cznie
przez gazety i nie wychodzi
poza banalne has³a. Pomimo
tych przeszkód rada ju¿ zmieni³a bud¿et tak, ¿e z przygotowanych przez burmistrza na
przyk³ad pó³tora miliona na drogi gminne, Rada znalaz³a prawie
10 milionów. Takie ogromne
zmiany w bud¿ecie id¹ w parze
z rozpaczliwym oporem burmistrza i Gospodarnoci, co
wp³ywa w³anie na czas trwania sesji. Pomimo tego oporu jestemy zdecydowani uczyniæ z
Rumi normalne miasto i krzyki
Gospodarnoci nas nie zatrzymaj¹. Z pewnoci¹ lepsze dla
miasta by³aby harmonijna
wspó³praca z burmistrzem, ale
w ostatecznoci i bez niej damy
radê. Burmistrz z mocy prawa
musi wykonywaæ uchwa³y rady.
Zreszt¹ ostatnio pani burmistrz
jakby podziela nasze zdanie i
podobnie jak my stwierdzi³a w
wywiadzie prasowym, ¿e Rumi
potrzebne jest centrum. To dobrze rokuje na przysz³oæ.
- A kiedy konkretnie mo¿na siê tego spodziewaæ, kiedy
zostanie przyjêty harmonogram dzia³añ?
- Sprawne zarz¹dzenie musi

odbywaæ siê w jakim systemie
dzia³amy konsekwentnie ju¿ 14
kwietnia organizujemy w Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr 1
sesjê obywatelsk¹, na któr¹ zapraszamy wszystkich mieszkañców, którzy chc¹ siê podzieliæ swoimi uwagami na temat zagospodarowania przestrzennego. Nastêpnie zorganizujemy
seminarium na temat zagospodarowania miasta. Te wnioski po
przedyskutowaniu przez radê
zostan¹ zapisane w studium
uwarunkowañ i kierunków rozwoju Rumi, co bêdzie podstaw¹
do opracowania szczegó³owych
planów miejscowych, w tym
oczywicie ródmiecia centrum
z ratuszem jako g³ównym motywem. Do koñca tego roku studium i wizja centrum z ratuszem
winny byæ gotowe.
- Panie przewodnicz¹cy, w
tej chwili najwiêksz¹ inwestycj¹ w miecie jest budowa
hipermarketu Auchan. Z
ostatnich anonsów mo¿na by
s¹dziæ, ¿e wspó³praca inwestora z rad¹ napotyka na trudnoci?
- Ju¿ wyjaniam. Szefostwo
Auchan zapewnia, ¿e inwestycja generalnie postêpuje zgodnie
z planem. Nasze zastrze¿enia
dotyczy³y jedynie ciê¿arów jakie bêdzie musia³o ponieæ miasto w zwi¹zku z ruchem towarowym, jak i szumu wobec tzw.
kupców rumskich. Jeli chodzi o drogi, to Auchan zapewni³
¿e ulic¹ Kosynierów nie bêdzie

jedzi³ transport ciê¿szy ni¿ 10
ton i mo¿liwie szybko bêd¹ staraæ siê o przed³u¿enie drogi do
Redy. Natomiast w sprawie handlowców przypomnê, ¿e w poprzedniej kadencji grupie kupców  w zamian za odst¹pienie
od protestów  uda³o siê ustaliæ
w umowie z Auchan preferencyjne stawki na dzier¿awion¹
powierzchniê 1500 metrów kwadratowych. Wszystko odby³o
siê pod auspicjami burmistrz
El¿biety Rogali-Koñczak. My
domagalimy siê odtajnienia
umowy i traktowania wszystkich kupców rumskich jednakowo, bez przywilejów dla w¹skiej grupy osób zrzeszonych
w organizacji. Auchan pocz¹tkowo siê wzbrania³, ale w efekcie dosz³o do odtajnienia umowy i zapewnienia o chêci równego traktowania rumskich kupców. Stosowna oferta firmy
Auchan  wed³ug zapewnieñ, ma
zostaæ og³oszona w Goñcu
Rumskim w pi¹tek 6 kwietnia.
- Czy chcia³by pan co dodaæ ?
- Przede wszystkim chcia³bym ¿yczyæ mieszkañcom Rumi
z okazji wi¹t Wielkanocnych
optymizmu na ca³y rok i zaprosiæ do wspólnego budowania
miasta. Drugi raz historia nie da
nam takiej szansy, takiego boomu inwestycyjnego i takiej
mo¿liwoci kreowania przestrzeni.
Dziêkujê za rozmowê.
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RADNI ROZMAWIALI O NIEKONTROLOWANEJ ZABUDOWIE RUMI, CZYLI BUDOWANIU MIESZKAŃ
ZA WSZELKĄ CENĘ

BL
OKI NA
WET NA MARK
OWCOWEJ
BLOKI
NAWET
MARKOWCOWEJ
GÓRZE

Budowa bloków na Górze Markowcowej jest krzywd¹ wyrz¹dzon¹ miastu, bo w sposób oczywisty krajobraz jest dobrem
wspólnym  twierdzi architekt Wies³aw Zymni.
Rumia nie ma przejrzystej
struktury architektonicznej - w tej
dziedzinie w miecie panuje chaos. Z t¹ oczywist¹ prawd¹ trudno
pogodziæ siê wielu mieszkañcom,
a tak¿e, a mo¿e przede wszystkim dzia³aczom spo³ecznym i samorz¹dowym, zaanga¿owanym
w sprawy miasta. Na temat chaosu urbanistycznego i zaskakuj¹cych, nieuzasadnionych decyzji
w³adz miasta, które ten problem
pog³êbiaj¹, rozmawiali rumscy
marcu rumscy radni miejscy i powiatowi. Do dyskusji zaprosili
dzia³aczy Stowarzyszenia Rumian. Wa¿nym gociem spotkania by³ specjalista w tej dziedzinie, architekt mieszkaj¹cy od lat
w Rumi, Wies³aw Zymni, pracuj¹cy w Urzêdzie Miasta w Gdyni.
Sypialnia dla Gdyni
- O obecnym ukszta³towaniu
miasta i jego wygl¹dzie zadecydowa³y m.in. uwarunkowania historyczne, czyli scalenie w jeden
organizm piêciu ma³ych miejscowoci  wyjania³ zebranym Wies³aw Zymni. - Niema³¹ rolê odegra³ te¿ wp³yw s¹siedniej Gdyni,
dla której ma³a Rumia zaczê³a pe³niæ rolê sypialni. Tak¹ funkcje
mia³o i czêciowo ma do dzisiaj
osiedle w Janowie. Z czasem dosz³o do naturalnego podzia³u i
powstania w miecie dwóch
orodków, wspomnianego Janowa
i starej czêci Rumi. Przez d³ugie
lata brakowa³o pomys³u na miasto. Koncepcji na jego uporz¹dkowanie brakuje nadal.
D¹browskiego salonem
Rumski architekt mówi³ o kulturowych, historycznych i komunikacyjnych przes³ankach do
stworzenia w Rumi centrum, czyli

ródmiecia z prawdziwego zdarzenia. Obszar ródmiecia na
pewno wszystkim kojarzy siê z
terenem od ul. ¯wirki i Wigury,
wzd³u¿ ul. D¹browskiego do ul.
Pi³sudskiego. Ró¿ne s¹ natomiast
zdania co do tego, czy centrum
miasta powinno siêgaæ a¿ do Janowa, czyli do ul. Gdañskiej, czy
zamykaæ siê w obrêbie ul. Pi³sudskiego? Pewne jest natomiast, ¿e
ulica D¹browskiego na odcinku
miêdzy ¯wirki i Wigury a Pi³sudskiego, mog³aby pe³niæ rolê miejskiego salonu, czyli eleganckiego
centralnego traktu ze sklepami, restauracjami i innymi placówkami, m.in. kulturalnymi. Z jej obecnym wygl¹dem o roli salonu na
razie nie mo¿e byæ mowy.
Kontrowersje budz¹ zw³aszcza niektóre niezagospodarowane i po prostu brzydkie miejsca,
tak jak okolice sklepu Bazar.
Wiele lat temu powsta³ pomys³,
aby w³anie tam, na rogu ul. D¹browskiego i Staromiejskiej zbudowaæ ratusz, wokó³ którego wyros³oby nowoczesne i estetyczne centrum, uporz¹dkowane pod
wzglêdem architektonicznym. Do
tych planów powracaj¹ dzisiaj
radni Klubu PO i PiS.
Bloki zmieni³y krajobraz
Podczas wyjazdowego spotkania rozmawiano zarówno o
koncepcji powstania w Rumi
centrum, jak i o pog³êbiaj¹cym siê
ba³aganie architektonicznym.
Oburzenie radnych, a tak¿e dzia³aczy Stowarzyszenia Rumian
wywo³uj¹ takie decyzje, jak pozwolenie na budowê wielorodzinnych bloków na zboczu Góry
Markowcowej. Budynki, które
wyros³y stanowczo za wysoko
(cenê mieszkañ podbije zapewne
piêkny widok na okolicê), nie pa-

suj¹ ani do dotychczasowej zabudowy jednorodzinnej na tym obszarze ani do naturalnych warunków przyrodniczych. Niekorzystnie zmieniaj¹ krajobraz tego piêknego miejsca, bo wa¿ny jest nie
tylko widok z Markowcowej
Góry na miasto, ale te¿ widok z
do³u na s³ynne w Rumi wzgórze.
To zdanie grupy radnych nie jest
odosobnione. Tak uwa¿a wielu
mieszkañców, zdziwionych zas³anianiu urokliwego pagórka przez
nowoczesne bloki. Jego zabudowa jest kontrowersyjna w szerszym rozumieniu, bo z pewnoci¹
lepiej by by³o wykorzystaæ to
miejsce na cele rekreacyjne, ale
domy jednorodzinne poród ogrodów nie budz¹ takich zastrze¿eñ,
jak bloki..
Radni PO i Pis razem z architektem Wies³awem Zymni zastanawiali siê, czy ta inwestycja jest
zgodna z ustaw¹ o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, wed³ug której miejscowy
plan zagospodarowania nie powinien obejmowaæ byt ma³ego obszaru. Tymczasem Tymczasem
m.in. na Zagórzu i na Szmelcie
przy braku miejscowego planu dla
ca³ej dzielnicy, sporz¹dzono plany dla kilku lub kilkunastu dzia³ek, aby móc realizowaæ inwestycje. Jak przyznaje Wies³aw Zymni, przepisy bywaj¹ ró¿nie interpretowane. Wyrwane z kontekstu, jak je okreli³ architekt, plany ma³ych obszarów, przypominaj¹ce dziury w serze, s¹ nieuzasadnione. Widaæ w Rumi takie
praktyki s¹ na porz¹dku dziennym. W przypadku bloków na
Markowcu w¹tpliwoci budzi
oczywicie obligatoryjna zgodnoæ
decyzji o warunkach zabudowy ze
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, której to zgodnoci wymaga ustawa z 2003 r.
Kolejn¹ spraw¹, wywo³uj¹c¹
niepokój niepokój stwarzaj¹c¹
powa¿ne problemy w³acicielom
niektórych domów jednorodzinnych jest budowanie bloków i innych du¿ych obiektów tu¿ za p³otem prywatnej posesji. W ten sposób nad ogródkami, tarasami i dachami ma³ych domków wyrastaj¹
du¿e budynki, a mieszkañcy tych
pierwszych mog¹ zapomnieæ o zachowaniu odrêbnoci, intymnoci
i o spokoju.

Szalewski, by³y starosta wejherowski z Rumi.  W krótkim czasie do miasta trafi¹ du¿e sumy, na
same inwestycje drogowe przeznaczono 10 mln z³. Koszt
wszystkich tegorocznych inwestycji siêga 30 mln z³, a w ci¹gu
czteroletniej kadencji radni zainwestuj¹ co najmniej 150 mln z³.
Powstaje Auchan, rozwija siê w
zawrotnym tempie budownictwo
mieszkaniowe. Orlex, Semeko czy
ZiS wybuduj¹ w najbli¿szych latach od tysi¹ca do dwóch tysiêcy
mieszkañ za 300 milionów z³otych. Ten boom rodzi kolejne problemy, zwi¹zane z niekontrolowanym chaotycznym rozwojem
miasta. Jest to zarazem wyzwanie dla radnych, przed którymi
jest bardzo trudne zadanie.
Grzegorz Szalewski zwróci³
równie¿ uwagê na niedobry proceder sporz¹dzania lub zmieniania planów zagospodarowania dla
wyjêtych z wiêkszego obszaru
kawa³ków. Szmelta nie ma planu,
ale s¹ tam niewielkie enklawy, które taki dokument ju¿ maj¹, co
umo¿liwia inwestycje. W Janowie
przy ul. Katowickiej jest dzia³ka
objêta miejscowym planem i jak
siê mo¿na domylaæ, powstan¹
tam wkrótce bloki.
Auchan magnesem
Nowy hipermarket Auchan na
pewno przyci¹gnie mieszkañców,

którzy od momentu jego otwarcia
zaczn¹ czêsto odwiedzaæ Bia³¹
Rzekê. Czy nie zak³óci to planów
zbudowania centrum miasta w jego
obecnym ródmieciu? Czy centrum handlowe mo¿e wp³yn¹æ na
ukszta³towanie siê centrum zupe³nie gdzie indziej? Ten problem poruszy³ na spotkaniu samorz¹dowców i spo³eczników Leopold Naskrêt ze Stowarzyszenia Rumian.
- Owszem, centra handlowe
maja du¿y wp³yw na kszta³towanie siê uk³adu miasta, ale to centrum bêdzie wy³¹cznie handlowe,
bez planowanego tam wczeniej
centrum  wyjani³ Wies³aw
Zymni. - Ca³e szczêcie, ¿e nie
bêdzie tam m.in. kina, bo przeniesienie centrum do Bia³ej rzeki nie
by³oby korzystne. Zreszt¹ obiekty handlowe powoli przestaj¹ byæ
miejscem weekendowych spacerów i rodzinnych wycieczek.
Wydaje siê, ¿e nie ma siê czego
obawiaæ.
Spotkanie, na którym poruszono jeszcze wiele innych problemów, udowodni³o, ¿e temat
architektury i urbanistyki wymaga szczególnej uwagi i rozs¹dku
ze strony samorz¹du miasta, a
dalsza zabudowa Rumi  szczególnej dba³oci o ³ad, estetykê i
przestrzeganie wynikaj¹cej dobrego prawa zasady dobrego s¹siedztwa.
Anna Kuczmarska

Pieni¹dze i zagro¿enia
- Rumia jest miastem bogatym,
ale nadmiar pieniêdzy, a co za tym
idzie rozmach inwestycji rodzi
najwy¿sze zagro¿enie  powiedzia³ podczas spotkania Grzegorz

Radni PO i PiS oraz dzia³acze Stowarzyszenia Rumian dyskutowali o architekturze Rumi.
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Z PIOTREM ZARADNYM, PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW
RADY MIEJSKIEJ W RUMI ROZMAWIA ANNA KUCZMARSKA

- Na ostatniej sesji mówi³
pan o decyzjach pracowników
Wydzia³u Urbanistyki i Architektury Urzêdu Miasta w sprawach ustalenia warunków zabudowy na obszarach naszego miasta, które wzbudzaj¹
kontrowersje wród mieszkañców Rumi ...
- Owszem, decyzje takie dotycz¹ w szczególnoci terenów,
na których nie obowi¹zuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Z tak¹ sytuacj¹ mamy do
czynienia w przypadku skargi
na dzia³ania rumskich urzêdników i burmistrza, dotycz¹cej
wydania warunków zabudowy
na dzia³kach nr 696 i 697 obrêb
17 przy ulicy £u¿yckiej, róg ulic
S³upskiej i Oliwskiej. Sprawê tê
nale¿y traktowaæ jednak du¿o
szerzej, w kontekcie decyzji administracyjnych o warunkach
zabudowy wydawanych na obszarze ca³ego miasta.
- Jakie przepisy reguluj¹
procedury wydawania decyzji
o warunkach zabudowy?
- Przede wszystkim urzêdników obowi¹zuje Ustawa o
planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. oraz Rozporz¹dzenie
Ministra Infrastruktury z 26
sierpnia 2003 roku W sprawie
sposobu ustalenia wymagañ dotycz¹cych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Artyku³ 61 wspomnianej ustawy mówi wyranie,
¿e ...wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mo¿liwe jedynie w przypadku ³¹cznego
spe³nienia nastêpuj¹cych warunków: co najmniej jedna dzia³ka
s¹siednia, dostêpna z tej samej
drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalaj¹cy na
okrelenie wymagañ dotycz¹cych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii
zabudowy oraz intensywnoci
wykorzystania terenu
- To skomplikowany zapis,
zrozumia³y chyba tylko dla
fachowców w tej dziedzinie...
- W istocie ma pani racjê nie
jestemy, jako radni, specjalistami z zakresu urbanistyki i architektury, ale zastrze¿enia do decyzji administracyjnych wydawanych w naszym miecie zg³aszaj¹ tak¿e uznani specjalici z
zakresu urbanistyki. Z pewnoci¹ jedn¹ z przyczyn takiego
stanu rzeczy jest jakoæ prawa i
dowolnoæ jego interpretacji, ale
czy tylko? Oprócz formalnych
aspektów, dotycz¹cych wydawania decyzji administracyjnych
istnieje jeszcze co takiego, jak
odpowiedzialnoæ moralna wo-

Tak nie powinno byæ - piêkny widok na Markowcow¹ Górê
zas³oni³y budowane bloki

bec innych cz³onków lokalnej
spo³ecznoci.
- Jakie decyzje s¹ pana
zdaniem niemoralne?
- W rejonach miasta, w których dotychczas lokowana by³a
jedynie zabudowa jednorodzinna wolnostoj¹ca, dopuszcza siê
do budowy domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, a nawet bloków z kilkudziesiêcioma mieszkaniami. Nie
mo¿e byæ tak, i¿ nowe inwestycje deweloperów niszcz¹ otaczaj¹c¹ nas przyrodê, jak ma to
miejsce chocia¿by w przypadku bloków wznoszonych obecnie na zboczach góry Markowca. W wyniku takich decyzji
pogarsza siê komfort ¿ycia
mieszkañców miasta. Co wiêcej
trac¹ w sposób oczywisty w³aciciele s¹siednich nieruchomoci, gdy¿ ich nieruchomoci trac¹ na wartoci i tym samym s¹
one trudniejsze do sprzedania.
A przecie¿ w wielu wypadkach
te nieruchomoci s¹ dorobkiem
ca³ego ¿ycia ich w³acicieli. Dodatkowo, traci tak¿e wizerunek
naszego miasta, poprzez utratê
jednorodnoci architektonicznej,
a tym samym atrakcyjnoci dla
inwestorów. Niestety, podejmowanie takich decyzji oznacza
tak¿e wymierne straty dla bud¿etu gminy, ju¿ teraz czêæ potencjalnych inwestorów indywidualnych i to tych dysponuj¹cych wiêkszymi zasobami finansowymi, rezygnuje z planów
osiedlenia siê w naszym miecie
boj¹c siê, ¿e w przysz³oci w
pobli¿u ich wymarzonego domu
powstanie kolejny blok. Przyk³adów na takie postêpowanie
w³adz miasta jest wiele.
- Czym kieruj¹ siê urzêdnicy, pozwalaj¹c na przyk³ad
na budowê bloków tu¿ przy
prywatnych posesjach i domkach jednorodzinnych?
- Tego nie wiem, jednak uwa¿am, ¿e dla w³adzy wybieranej
g³osami mieszkañców, najwa¿niejsze powinny byæ interesy
zwyk³ych mieszkañców naszego miasta. Tymczasem mo¿na
odnieæ wra¿enie, ¿e dla obecnych w³adz miasta wa¿niejsze
s¹ interesy deweloperów. Wzbudza to kontrowersje wród
mieszkañców Rumi tym bardziej, ¿e osoby wydaj¹ce decyzje administracyjne w Wydziale
Urbanistyki i Architektury
Urzêdu Miasta, o ile siê nie
mylê, nie s¹ mieszkañcami naszego miasta i tym samym obce
jest im mylenie o Rumi jako o
naszej ma³ej ojczynie.
- Czy uwa¿a pan, ¿e szybki

Blok na ulicy I Dywizji Wojska Polskiego obok zabudowy
jednorodzinnej - kolejny kontrowersyjny przyk³ad.

I przyk³ad pozytywny inwestycji realizowanej przez dewelopera - Osada Kazimierza
Zdjêcia Piotr Zaradny
rozwój budownictwa mieszkaniowego jest szkodliwy? Czy
dzia³ania deweloperów nale¿y traktowaæ jako negatywne,
nastawione wy³¹cznie na szybki zysk i nie przynosz¹ce ¿adnych korzyci?
- Jako radni nie jestemy
przeciwko dzia³alnoci deweloperów. Budownictwo mieszkaniowe rozwija siê w ca³ym kraju
i nie chcemy przeszkadzaæ temu
rozwojowi na terenie naszego
miasta, ale nie mo¿na te¿ bezkrytycznie zgadzaæ siê na
wszystko. S¹dzê zreszt¹, ¿e
tak¿e deweloperom powinno zale¿eæ na kreowaniu pozytywnego wizerunku swoich firm wród
mieszkañców naszego miasta
tymczasem mam wra¿enie, ¿e
obecnie nazwy niektórych firm
deweloperskich przynosz¹ jednoznacznie negatywne skojarzenia. Mo¿e byæ jednak inaczej.
Inwestycja dewelopera mo¿e w
naturalny sposób wspó³graæ z
otaczaj¹c¹ architektur¹ i przyrod¹. Jeden z takich przyk³adów
dotyczy osiedla zlokalizowanego przy ulicy Kazimierskiej. To
przypadek jak najbardziej godny naladowania.
- Podobno radni wystosowali do burmistrz El¿biety Ro-

gali-Koñczak pismo w tej sprawie?
- Tak, przygotowany zosta³
apel do burmistrza miasta, pod
którym podpisa³o siê do chwili
obecnej 15 radnych. Oprócz
wszystkich radnych z klubów
Po i PiS, podpis z³o¿y³ te¿ Zbigniew Rachwald z Gospodarnoci. Mo¿na wiêc powiedzieæ, i¿
jest to wniosek ponad podzia³ami. Zachêcam pozosta³ych radnych do poparcia tego przedsiêwziêcia. Apelujemy do urzêdników miejskich o starannoæ w
wydawaniu decyzji administracyjnych dotycz¹cych warunków zabudowy, szczególnie w
razie w¹tpliwoci czy nowe decyzje nie naruszaj¹ interesów
w³acicieli s¹siednich nieruchomoci. Apelujemy w tym apelu, aby w razie w¹tpliwoci artyku³ 61 Ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. by³ przez urzêdników miejskich interpretowany jednoznacznie na korzyæ
mieszkañców naszego miasta.
Apelujemy tak¿e o to, aby ka¿de wydanie decyzji o warunkach
zabudowy by³o opiniowane
przez Komisjê Gospodarcz¹
Rady Miasta Rumi.
- Dziêkuje za rozmowê.
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JESZCZE NIE JEST ZA PÓŹNO

OST
ATNIE 5 MINUT
OSTA
Rumia ma przed sob¹ ostatni¹ szansê, aby staæ siê normalnym miastem w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Tak czêsto bywa
w dziejach miasta, ¿e maj¹ swój
z³oty wiek, dziejow¹ szansê lub
okres prosperity. Taki dobry
czas  szanse albo wykorzystuj¹ w pe³ni albo jak to czêsto bywa
zmarnuj¹.
Rumia swoje 5 minut ma w³anie teraz. Albo to twórczo wykorzystamy albo bezpowrotnie
zmarnujemy. Dlaczego w³anie
teraz!? Ano dlatego, ¿e takie
tworz¹ siê okolicznoci. Wyj¹tkowe dla ca³ej Polski, a dla Rumi
szczególnie. Do tej pory najgorszy dla naszego miasta by³ wiek
XX. Pocz¹tek XXI wieku rysuje siê jako niepowtarzalna szansa, chocia¿ zaczêlimy go najwiêkszym knotem siedemsetlecia  blokiem na Markówcowej.
Wczeniejsze stulecia by³a dla
Rumi pomylne i to pocz¹wszy
od XIII wieku, kiedy wie cysterska Rumia i wie królewska
Zagórze rozwija³y siê wzglêdnie
pomylnie, a orodek rzemielniczy nad Zagórzank¹ nie mia³ w
okolicy sobie równych. ¯ycie
gospodarcze jak na owe czasy
rozwija³o siê pomylnie. Swojego czasu nasza rzeczka porusza³a nawet dwanacie m³ynów,
kuni i tym podobnych obiektów. Rozwój przestrzenny funkcjonowa³ tak¿e w harmonii z otoczeniem.
W najbli¿szej okolicy z naszym orodkiem równaæ siê móg³
jedynie Potok Oliwski. Jednak w

Rumi nie wykszta³ci³ siê orodek miejski. W XVII wieku wybór pad³ na Wejherowo, a po
1920 roku na Gdyniê. Gdynia
ow¹ szansê wykorzysta³a, mo¿na powiedzieæ, w stu procentach,
ale skutki jej szybkiego rozwoju
odczu³a ca³a okolica. Du¿e miasto potrzebowa³o przestrzeni i
zaplecza. Tak m.in. powstawa³y
ma³o przemylane osiedla i prowadzona by³a rabunkowa gospodarka przestrzenna. Ten trend
trwa³ w³aciwie do naszych czasów, a okrelanie Rumi sypialni¹
Gdyni, z ró¿nym nasileniem trwa
niekiedy do dzisiaj. Dopiero ustanowienie samorz¹dów gminnych
w 1990 roku pozwala³o na sensowne postawienie pytania:
Czego tak naprawdê chcemy?
Rumia sta³a siê niema³ym miastem, ale jej rozwój by³ w zasadzie ilociowy. W koñcu 40-tysiêczna spo³ecznoæ odpowiedzia³a sobie na pytanie: chcemy
byæ samodzielnym miastem z
pe³nymi atrybutami i w³asn¹ to¿samoci¹. W zasadzie postulaty
o przy³¹czeniu do Gdyni s¹ dzisiaj nies³yszalne.
Skoro pad³a odpowied na
pytanie, to trzeba iæ dalej i to
urzeczywistniæ. Na razie rzecz
idzie s³abo i nadal mamy rozwój
jakby tylko ilociowy. A skoro
odpowiedzielimy sobie, ¿e
tworzymy miasto z w³asn¹ to¿samoci¹, to trzeba przyj¹æ odpowiedni plan dzia³ania.
Dlaczego twierdzê, ¿e mamy
ostatnie 5 minut? Bowiem najbli¿sze lata bêd¹ okresem szalo-

nego boomu inwestycyjnego.
Fali, której nikt nie zatrzyma.
Albo tê falê ukierunkujemy w
sposób u¿yteczny albo dokona
ona reszty zniszczenia, jeli chodzi o gospodarowanie ³adem
przestrzennym i krajobrazem.
Tak siê sk³ada, ¿e Rumia wyj¹tkowo piêknie i korzystnie
po³o¿ona - wobec skurczenia
siê Trójmiasta jest chyba najbardziej atrakcyjnym miejscem do
zamieszkania. Na tej fali pojawia
siê ogromny strumieñ pieniêdzy,
zwi¹zany tak¿e z ogólnopolskim
impulsem rozwojowym, który z
kolei ma zwi¹zek z zasilaniem
bud¿etu Unii Europejskiej w latach 2007-2013, którego Polska
bêdzie g³ównym beneficjentem.
Tu pojawia siê zadanie dla spo³eczeñstwa rumskieg,o a zw³aszcza dla jego samorz¹dowej reprezentacji, tj. dla Rady Miejskiej i
Burmistrza. W³adza samorz¹dowa ma decyduj¹cy instrument w
rêku, mianowicie zarz¹dzanie
przestrzeni¹ urbanistyczno-architektoniczn¹. To od w³adz
Rumi zale¿y czy roztropnie pokieruje tym procesem i wykorzysta ostatni¹ szansê, aby z
Rumi uczyniæ miasto z normalnym ródmieciem i wszystkimi
funkcjami, których miasto potrzebuje.
Pomimo wielkich szkód jeszcze nie jest za póno. Da siê jeszcze pewne rzeczy uczesaæ.
Trzeba opracowaæ mia³e plany
miejscowe, przygotowaæ projekty i zaprosiæ inwestorów do
wspó³pracy. W przeciwnym razie swojego rodzaju budowlane
tsunami zaleje Rumiê do koñca,
a chaos zostanie utrwalony po
wieczne czasy. Zw³aszcza, ¿e w
Rumi w zasadzie koñczy siê jako
wolna przestrzeñ. Po zagospodarowaniu ostatnich wolnych
obszarów mo¿liwoæ rozwoju
wzd³u¿ i wszerz s¹ skoñczone.
Pozostanie tylko mo¿liwoæ racjonalizacji zagospodarowania.
Kazimierz Klawiter
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Czekamy na sygna³y i opinie naszych Czytelników
Gazeta Rumska, która niedawno obchodzi³a pierwsz¹ rocznicê istnienia, po krótkiej przerwie wraca do r¹k Czytelników.
Zachêcamy do lektury naszego miesiêcznika. Zapraszamy te¿
do bezporednich rozmów z dziennikarzem.
Jeli chcecie Pañstwo podzieliæ siê swoimi uwagami i spostrze¿eniami na temat ¿ycia w Rumi, jeli co Pañstwa niepokoi albo denerwuje, jeli chcecie kogo pochwaliæ lub opowiedzieæ o swojej ciekawej pasji  dzwoñcie do nas pod nr (058)
710-22-03. Mo¿na te¿ spotkaæ siê z dziennikarzem, odwiedzaj¹c siedzibê redakcji przy ul. Pi³sudskiego 52/5 (wejcie obok
sklepu Szafa Ma³olata).
Do rozmów telefonicznych oraz wizyt w redakcji zapraszamy
podczas dy¿urów reportera we wtorki w godz. 14-16 lub w
czwartki, w godz. 10-12. Numer telefonu jest te¿ aktualny w
inne dni tygodnia.
Mamy nadzieje, ¿e dziêki naszym Czytelnikom dotrzemy do
najwa¿niejszych tematów i bêdziemy pisaæ wy³¹cznie o sprawach, które interesuj¹ lub intryguj¹ mieszkañców miasta.
Anna Kuczmarska
redaktor naczelny
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NASZE PIENIĄDZE

BUDŻET MIA
ST
A NA 2007 JEST
MIAST
STA
GOTOWY
Ka¿dy mieszkaniec Rumi, od
noworodka po wszystkich emerytów sk³ada siê na wydatki
miasta. Dochody bud¿etu (niedoszacowane  o czym za chwilê) przyjête do uchwa³y bud¿etowej miasta na bie¿¹cy rok to
102,5 mln z³. Jak ³atwo obliczyæ,
daje to 2300 z³ na statystycznego mieszkañca naszego miasta.
Za rodzinê 4-osobow¹ w³adze
miasta wydaj¹ rocznie ok. 10
tys. z³.
Raz na cztery lata jako
mieszkañcy mo¿emy powiedzieæ, na co te pieni¹dze za nas i
za nasze rodziny ma wydaæ w³adza w miecie. Czy chcemy za
10 tys. z³ zaprosiæ gwiazdê do
Spó³dzielczego Domu Kultury
w Janowie lub na scenê w MOSiR? Czy mo¿e wydaæ parê razy
po 10 tys. z³ na sportowców,
albo 110 razy tyle na szkolenie
bezrobotnych? Mo¿e bêdziemy
chcieli wydaæ pieni¹dze na budowê drogi lub chodnika obok
w³asnego domu albo rocznie dop³acaæ do rumskiego basenu 50
razy po 10 tys. z³ (oczywicie
nie wliczaj¹c kosztów wybudowania).
Kto odpowiada za wydawanie naszych pieniêdzy?
W 2006 roku mieszkañcy
Rumi zdecydowali o swoim wyborze i preferencjach na najbli¿sze cztery lata. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem
bud¿et miasta ustalaj¹ radni,
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, podobnie jak we wszystkich demokratycznych pañstwach.
Rada Miejska Rumi liczy 21 radnych, w zwi¹zku z czym, przy
pe³nej frekwencji i zaanga¿owaniu w pracê, do uchwalenia bud¿etu potrzeba 11 radnych. Bud¿et przyjêty przez Radê Miej-

sk¹ realizuje w ci¹gu roku burmistrz miasta. Burmistrz miasta,
tak¿e jako organ jednoosobowy,
przedstawia projekt bud¿etu
Radzie Miasta, który to projekt
Rada mo¿e zmieniæ.
Sk¹d bior¹ siê pieni¹dze w
miecie?
Dochody miasta to 102,5 mln
z³. Do portfela burmistrza mog¹
jeszcze trafiæ pieni¹dze z kredytów i po¿yczek  w 2007
roku bêdzie to suma 4,7 mln z³
(to nazywa siê przychody).
Dochody miasta jak wyjani³em s¹ niedoszacowane, poniewa¿ w trakcie lutowej sesji Rady
Miasta, na której uchwalano bud¿et, cz³onek zarz¹du powiatu
Dariusz Kuczmarski w imieniu
w³adz powiatowych zadeklarowa³ 200 tys. z³ dofinansowanie
do budowy ulicy Ceynowy.
Przyznanie tej kwoty na rumsk¹ ulicê zale¿a³o ostatecznie od
uchwa³y Rady Powiatu, która
kilka dni temu zosta³a podjêta.
Tzw. wolne rodki 2006 roku
oceniam na 1,8 mln z³. (s¹ to pieni¹dze, które nie zosta³y wydane w bud¿ecie 2006 roku).
Znacznie wy¿ej oceniam rodki
uzyskane ze sprzeda¿y mienia
gminnego, bo przynajmniej o 3
mln z³. Podatki od nieruchomoci s¹ niedoszacowane (mimo, ¿e
Rada nie podnios³a wysokoci
podatków w 2007 roku) na kwotê oko³o 2 mln z³. Dochody ulegn¹ tak¿e zwiêkszeniu, poniewa¿ zwiêkszeniu ulegnie subwencja owiatowa i wyrównawcza.
Szacujê, ¿e w 2007 roku dochody gminy ulegn¹ zwiêkszeniu o przynajmniej 8 mln z³.
Najlepszy bud¿et
Tak dobrego bud¿etu od wielu lat Rumia nie mia³a. W sto-

Radni PO i PiS zaplanowali wybudowanie do koñca kadencji
nastêpuj¹cych ulic w Rumi: Abrahama, Marynarska, Pu³askiego,
Rodziewiczówny, Mickiewicza, Targowa, Wileñska, Oliwska,
Hutnicza, Strzelecka, Skarpowa, Pu³kownika D¹bka, Wy¿ynna,
£u¿ycka, Czechowa, Kusociñskiego, Jaworskiego, wiêtope³ka,
jagodowa do Kazimierskiej, Poziomkowa do Kazimierskiej, Lipowa od Mostowej do Kazimierskiej, Cisowa, Bukowa, Cyprysowa, Wi¹zowa od Borówkowej do koñca, Agrestowa, Brzozowa, Topolowa, Jesionowa, Klonowa do Wi¹zowej, Winiowa,
Orzechowa, Kasztanowa, wierkowa, Sosnowa, Grabowa, Jaworowa, Kalinowa, Dêbowa, Wierzbowa, £okietka, Zygmunta
Augusta, W³adys³awa IV, Gdyñska, Czarneckiego, Mieszka I,
Krzywoustego, Kasztelañska, Czêstochowska, Boles³awa Chrobrego, Kwiatowa, S³oneczna, Asnyka, ks. Szychty, ks. Heskiego, Trepczyka, Hepki, Spadochroniarzy, Saperów, Lotników,
Kopernika, 1 Maja, S³owackiego, Konopnickiej, Makowskiego,
niadeckich, Jana z Kolna, Waryñskiego, B¹dkowskiego, Ró¿ana, Orzeszkowej, Findera, Tuwima, Okrzei, Buczka, Gniewowska, Zbychowska, Bia³a, Wysoka, Harcerska, Rycerska, Szancera, Brzechwy, Makuszyñskiego, w. Józefa, Zielarska, Stalowa,
Jantarowa, Gryfa Pomorskiego, M³yñska, Katowicka od Wileñskiej do Gdañskiej, Kapitañska, Maczka, Tysi¹clecia.

sunku do projektu bud¿etu z³o¿onego przez burmistrza miasta
z³o¿onego jeszcze w 2006 roku
uleg³o zmianie kilka podstawowych, ale bardzo wa¿nych parametrów.
1.W projekcie bud¿etu burmistrza na budowê dróg gminnych przewidziano 1,5 mln z., a
po korektach wprowadzonych
przez radnych obecnie jest to
9,8 mln z³. Uwa¿am, ¿e do koñca tego roku bêdzie to 13 mln z³
 co jest realne.
2. Burmistrz zaproponowa³a sprzeda¿ dzia³ki przy ul. Dêbogórskiej za 146 z³ za m kw.
(³¹cznie ponad 22 tys. metrów),
a radni podnieli do kwoty 590
z³ za m kw. Kwota uzyskana na
sprzeda¿y dzia³ek w pierwszej
wersji to ponad 3 mln z³. A dziêki radnym cena w drugiej wersji
to 13 mln z³. Pozostawiam to
bez komentarza.
3. Zmniejszono wysokoæ
zaci¹ganego kredytu z 6 mln z³
do 4 mln z³.
4. Zmniejszeniu uleg³a dotacja do dzia³alnoci Spó³dzielni
Mieszkaniowej Janowo z 75
tys. z³. do 50 tys. z³. Wraz z
jednoczesnym przesuniêciem
tych pieniêdzy do Miejskiego
Domu Kultury w Rumi.
5. Zmniejszeniu uleg³a dotacja na Orkana Rumia (wy³¹cznie dru¿yna doros³ych) z 75 tys.
z³ do 50 tys. z³, a ró¿nicê przeznaczono na inne kluby sportowe.
6. Radni zdjêli pieni¹dze z
remontów Urzêdu Miasta, ale w
zamian zaproponowali rozpoczêcie procesu inwestycyjnego
budowy prawdziwej siedziby
w³adz Rumi, czyli ratusza.
Radni uznali, ¿e w Rumi nale¿y budowaæ: drogi, drogi i jeszcze raz drogi. Nale¿y wybudowaæ ratusz miejski dla mieszkañców, a nie, jak kto stwierdzi³ na
sesji - dla urzêdników. Ka¿de
nowoczesne miasto ma w³asny
ratusz, podczas gdy Rumia ma
najbrzydszy w Polsce.
Czyj jest bud¿et?
Bud¿et uchwala Rada Miasta i odpowiada za jego kszta³t.
Bêd¹c na sesji bud¿etowej cieszy³em siê z tego, ¿e Radni wziêli odpowiedzialnoæ za bud¿et
na swoje barki i uchwalili najlepszy bud¿et od wielu lat.
Kto realizuje bud¿et?
Bud¿et realizuje burmistrz
miasta wraz z podleg³ymi s³u¿bami. W³adze miasta powinny
wykorzystaæ szansê inwestycyjn¹, jak¹ stworzyli radni. W
zwi¹zku z tym liczê na to, ¿e w

Tak wygl¹daj¹ rumskie ulice. Sytuacja ma siê stopniowo poprawiaæ o czym zadecydowali radni klubów PO i PiS
styczniu 2008 roku bêd¹ wybudowane drogi gminne takie jak
ul: Krótka, Poprzeczna, W¹ska,
3 Maja, Fredry wraz z parkingiem, Strzelecka, Hetmañska,
podobnie jak i inne ujête w bud¿ecie. Liczê tak¿e na to, ¿e zostanie wykonana dokumentacja
na budowê okrelonych przez

radnych 97 ulic w Rumi, bo dzisiaj brak takiej dokumentacji na
budowê dróg gminnych uniemo¿liwia rozpoczêcie inwestycji.
Liczê te¿ na to, ¿e w styczniu 2008 roku rozpocznie siê
budowa ratusza.
Grzegorz Szalewski

SPOTKANIE RADNYCH PO W GDAŃSKU

WSPÓLNA
DEKLARACJA
Radni PO z Pruszcza Gdañskiego, ¯ukowa, Gdañska, Sopotu, Gdyni,
Rumi i Wejherowa spotkali siê sali obrad Rady Miasta Gdañska, aby
zadeklarowaæ wspó³pracê klubów radnych Platformy Obywatelskiej
w ramach Metropolii Zatoki Gdañskiej. Powiat wejherowski reprezentowali radni PO: Piotr Bochiñski z Wejherowa oraz Janusz Wolañski i
Dariusz Kuczmarski z Rumi. Dyskusja zaproszonych goci toczy³a siê
wokó³ trzech tematów: Czy wspó³praca jest konieczna?, Instytucja
czy zadania  co nas ³¹czy? oraz Integracja czy konkurencja  co
zwyciê¿y?
Dyskusja pokaza³a, ¿e ³¹czy nas przede wszystkim sieæ komunikacyjna, g³ównie kolejowa i drogowa. Jednak ka¿dy z przedstawicieli
zdecydowanie wskazywa³ na szczególn¹ wa¿noæ komunikacji na jego
terenie i budowê dróg w swoim miecie. Radni deklarowali wspó³dzia³anie, ale bardziej w aspekcie realizowania zadañ i koncepcji, a nie tworzenia kolejnej administracji.
Rumscy radni z Platformy mówili ogólnie znanym i dotykaj¹cym
nie tylko mieszkañców naszego miasta problemie zakorkowanej drogi
krajowej nr 6 (w ci¹gu dnia przeje¿d¿a ni¹ ponad 30 tysiêcy samochodów, latem 60 tysiêcy  najwiêcej w ca³ym województwie). Najgorsze,
¿e trasa ta nie ma alternatywnej arterii przejazdu przez miasto. Cierpi¹
na tym mieszkañcy i traci na tym nadmorska turystyka, bo turyci
wybieraj¹ miejsca do których ³atwiej dojechaæ. Inn¹ zasygnalizowan¹
przez rumian spraw¹ by³a wspó³praca du¿ych miasta z ma³ymi. Chodzi partnerskich to, aby by³o to wspó³dzia³anie na partnerskich zasadach.
- Wiêksze silniejsze miasta nie mog¹ funkcjonowaæ samodzielnie
bez mniejszych, bo okolice aglomeracji dostarczaj¹ miêdzy innymi pracowników  stwierdzi³ Janusz Wolañski.
- Du¿y nie mo¿e przyt³aczaæ mniejszych s¹siadów, powinien im
pomagaæ w realizacji wspólnych celów - doda³ Dariusz Kuczmarski.
Na zakoñczenia radni PO podpisali deklaracjê wspó³pracy klubów
radnych Platformy Obywatelskiej z miast Metropolii Zatoki Gdañskiej i ustalili, ¿e ju¿ za miesi¹c, tym razem w Gdyni spotkaj¹ siê
ponownie, aby dyskutowaæ o zasadach wspó³pracy.
(zip)

Gazeta Rumska
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W WIELKIM POŚCIE POWINNIŚMY OTWORZYĆ SIĘ NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA

CZAS PRZEBACZANIA
I POMAGANIA INNYM
Dobiega koñca czas wielkiego postu, który przygotowuje
nas do misterium paschalnego.
Poprzez pokutê i rozwa¿anie
mêki Pañskiej przygotowujemy
siê do g³êbokiego prze¿ywania
wi¹t Wielkanocnych, czyli najwa¿niejszego w roku wiêta
Zmartwychwstania. Czterdziestodniowy post powinien byæ
okresem wyciszenia i refleksji, a
tak¿e d¹¿enia do poprawienia
siê. Jest te¿ okazj¹ do udzia³u w
szczególnych nabo¿eñstwach,
takich jak droga krzy¿owa i gorzkie ¿ale oraz w wielkopostnych
rekolekcjach.
Szczególny tydzieñ
Nie wszyscy mamy mo¿liwoæ uczestniczenia w tych wa¿nych wydarzeniach parafialnych,
nie wszyscy niestety w codziennym zabieganym ¿yciu o nich
pamiêtamy. Bywa, ¿e mimo najlepszych chêci wielki post nie
ró¿ni siê wiele od pozosta³ych
tygodni w roku. Zdecydowanie
czêciej pamiêtamy o szczególnym w roku Wielkim Tygodniu,
licznie bior¹c udzia³ w nabo¿eñstwie drogi krzy¿owej, przystêpuj¹ do spowiedzi wiêtej, a w
Wielk¹ Sobotê modl¹c siê przy
piêknie udekorowanych grobach
Chrystusa. Warto wykorzystaæ
choæby ten ostatni, najwa¿niejszy tydzieñ wielkiego postu i
zastanowiæ siê nad w³asnymi
s³abociami. Trzeba te¿ koniecznie próbowaæ z nimi walczyæ. To
czas powrotu ze z³ej drogi, nawrócenia siê, ale równie¿ przebaczania dawnych urazów i refleksji nad w³asnym ¿yciem.
Pamiêæ o potrzebuj¹cych
Co roku ksiê¿a w kocio³ach
przekonuj¹ nas, ¿e skoro Pan
Jezus powiêci³ siê, cierpia³ i
umar³ za nas, my te¿ mo¿emy
co zrobiæ dla niego i dla innych
ludzi. Mówi¹ o potrzebie pracy

nad sob¹, o wyrzeczeniach, dziêki którym okazujemy siln¹ wolê,
a tak¿e o szczególnej w tym czasie trosce o drugiego cz³owieka.
Pomoc innym w okresie wielkiego postu nabiera szczególnego
znaczenia, wiêc pamiêtajmy w
tych dniach o ja³mu¿nie dla potrzebuj¹cych. Poprzez post,
modlitwê i ja³mu¿nê wyra¿ana
jest wewnêtrzna pokuta ka¿dego chrzecijanina. Koció³ szczególnie podkrela wewnêtrzn¹
przemianê cz³owieka. Wa¿ne,
aby nie robiæ niczego na pokaz,
ale popracowaæ nad swoim charakterem, a tak¿e zrobiæ co dla
innych.
Wszystko to ma nas zbli¿yæ
do Boga.
Patelnia na strych
Tylko w wielkim pocie odprawiane s¹ nabo¿eñstwa drogi
krzy¿owej i gorzkich ¿alów. Droga krzy¿owa praktykowana jest od czasów redniowiecznych, kiedy pobo¿ni pielgrzymi wêdrowali do Ziemi
wiêtej, aby tam w skupieniu i
modlitwie udaæ siê na Górê Kalwariê. Dzi, jak wiadomo, rozwa¿amy 14 stacji Mêki Chrystusowej. Gorzkie ¿ale, rozpowszechnione siê w XVIII wieku,
s¹ zbiorem pieni o mêce Pañskiej.
Postu dotyczy³y dawniej ró¿ne ludowe zwyczaje. M.in. na
Kaszubach na czas wielkiego
postu wynoszono patelniê na
strych, co symbolizowa³o wyrzeczenie siê t³ustych i sma¿onych potraw. W kuchni stawiano beczki ze ledziami i olejem.
Przez ca³y post stanowi³o to
podstawê wy¿ywienia. W Wielki tydzieñ, a zw³aszcza w Wielki pi¹tek panowa³ te zwyczaj
zas³aniania luster chustami, aby
w czasie pokuty wyzbyæ siê ca³kowicie pró¿noci.

Droga krzy¿owa ulicami Starej Rumi, odprawiana w parafii Podwy¿szenia Krzy¿a wietego.
Fot. Anna Kuczmarska
TRIDUUM PASCHALNE:
Przed nami niezwyk³a i uroczysta liturgia ostatniego tygodnia. Zawsze najbardziej prze¿ywamy
Wielki Czwartek, Wielki Pi¹tek, Wielk¹ Sobotê oraz niedzielê Zmartwychwstania. Oto znaczenie liturgii Triduum Paschalnego
 Wielki Czwartek - dzieñ ustanowienia przez Jezusa Chrystusa Eucharystii i sakramentu kap³añstwa, szczególnie wa¿ny dla ka¿dego kap³ana. W Wielki Czwartek w kocio³ach odbywaj¹ siê msze w.
na pami¹tkê ostatniej wieczerzy z tradycyjnym i symbolicznym obmywaniem nóg kap³anów.
 Wielki Pi¹tek  dziêñ, upamiêtniaj¹cy Mêkê Pañsk¹. W parafiach o godz. 15 odprawiana jest
droga krzy¿owa i liturgia adorowania Krzy¿a wiêtego. Dzieñ, w którym skupiamy uwagê na tajemnicy
Krzy¿a i adorujemy Jezusa w jego grobie. Obowi¹zuj¹cy tego dnia post cis³y pomaga w wyciszeniu i
skupieniu siê na wydarzeniach Golgoty. To jedyny dzieñ w roku, w którym nie s¹ odprawiane msze w.,
a od modlitwy Chwa³a na wysokoci Bogu w Wielki Czwartek a¿ do tej samej modlitwy w Wielk¹
Sobotê w kocio³ach milcz¹ organy i inne instrumenty. Milkn¹ te¿ ministranckie dzwonki i gong, zast¹pione przez drewniane ko³atki.
 Wielka Sobota  dzieñ adoracji i modlitw przy grobie Pañskim. W ciszy i skupieniu, trwa
rozmylanie nad dzie³em odkupienia, które dokona³o siê na Krzy¿u. Pónym popo³udniem w parafiach
trwaj¹ przygotowania do Wigilii Paschalnej, która rozpoczyna siê po zachodzie s³oñca i jest sercem
Wielkiego Postu. Do wi¹tyñ wnoszona jest wieca-pascha³, która jest symbolem Chrystusa Zmartwychwsta³ego. wiêcona jest woda, a pokropieni ni¹ wierni wyznaj¹ wiarê i wyrzekaj¹ siê z³a. Piêkne
jest bogactwo czytañ, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Podczas uroczystego Chwa³a na
wysokoci Bogu rozbrzmiewaj¹ dzwonki i organy, a tak¿e radosne Alleluja. W Wielk¹ Sobotê wiêcone
s¹ pokarmy na stó³ wielkanocny.
 Niedziela Wielkanocna - rozpoczyna j¹ uroczysta Rezurekcja o wicie, poprzedzona procesj¹ z
najwiêtszym Sakramentem i figur¹ Jezusa Zmartwychwsta³ego. Wierni oddaj¹ czeæ zmartwychwsta³emu Jezusowi Chrystusowi, daj¹c wyraz wiary w swoje zmartwychwstanie.
Najwa¿niejsze uroczystoci
Wielki Tydzieñ ma bardzo bogata liturgiê. W rumskich kocio³ach bêdzie w tym tygodniu wiele nabo¿eñstw, uroczystoci, a tak¿e adoracja Najwiêszego Sakramentu. Najwa¿niejsze uroczystoci Triduum
Paschalnego zaplanowano nastêpuj¹co:
Koció³ pw. Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego - Wielki Czwartek  liturgia o godz. 18.30, Wielki Pi¹tek
 Droga Krzy¿owa ulicami parafii o godz. 20.30, Wielka Sobota  Liturgia Wigilii Pashalnej o godz. 18.30
Koció³ pw. B³. Edmunda Bojanowskiego - Wielki Czwartek  msza w. z liturgi¹ o godz. 18.00, Wielki
Pi¹tek  Droga Krzy¿owa o godz. 15, Wielka Sobota  Wigilia Paschalna, poczatek o godz. 19.30
Koció³ pw. w. Józefa i Judy Tadeusza - Wielki Czwartek  msza w. z liturgi¹ o godz. 19.00, Wielki
Pi¹tek  ceremonia Mêki Pañskiej o godz. 19, Droga Krzy¿owa dla dzieci o godz. 16.00, Wielka Sobota 
Wigilia Paschalna, pocz¹tek o godz. 19.00

Raz w roku wierni parafii Podwy¿szenia Krzy¿a wietego id¹
w czasie nabo¿eñstwa drogi krzy¿owej ulicami, dochodz¹c
m.in. do ronda Jana Paw³a II.
Fot. Anna Kuczmarska

Koció³ pw. NMP Wspomo¿enia Wiernych - Wielki Czwartek  Liturgia o godz. 18.00, Wielki Pi¹tek Liturgia Mêki Pañskiej o godz. 18.00, Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00
Koció³ pw. w. Jana z Kêt - Wielki Czwartek  Liturgia o godz. 18.00 , Wielki Pi¹tek - Liturgia Mêki
Pañskiej o godz. 18.00, Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 20.00
We wszystkich kocio³ach w niedzielê wielkanocna uroczysta rezurekcja rozpocznie siê o godz. 6.00.

Gazeta Rumska
KOPIIA NAJWIĘKSZEJ RELIKWII

CAŁUN
TURYŃSKI
W RUMI

Kopiê s³ynnego Ca³unu Turyñskiego, czyli p³ótna grobowego, którym okryto cia³o Jezusa, mo¿na od kilku dni ogl¹daæ w rumskim kociele NMP
Wspomo¿enia Wiernych. Ksiê¿a salezjanie przygotowali te¿
ekspozycjê z informacjami i
zdjêciami na temat tej najwiêkszej dla chrzecijan relikwii.
Trzeba siê jednak pospieszyæ, bo niepowtarzaln¹ okazjê przyjrzenia mu siê z bliska
mamy tylko do Wielkiego Pi¹tku. Kopiê Ca³unu, wyeksponowan¹ przy g³ównym o³tarzu
mo¿na  ze wzglêdów bezpieczeñstwa  ogl¹daæ na pó³ godziny przed i przez pó³ godziny po ka¿dej mszy wiêtej.
P³ótno grobowe, na którym
odbity jest wizerunek Chrystusa, by³o wiadkiem jego
Zmartwychwstania. Odwiedzaj¹c katedrê turyñsk¹, Papie¿ Jan Pawe³ II nazwa³ Ca³un Turyñski ikon¹ mêki
ukrzy¿owanego cz³owieka i
przypomina³ o roli Maryi jako
Matki i Wspomo¿ycielki ka¿dego chrzecijanina. Nazwa³
te¿ wiête p³ótno wyzwaniem
dla rozumu i jednym z najbardziej wstrz¹saj¹cych znaków pe³nej cierpienia mi³oci
Odkupiciela. Jednoczenie
Ojciec wiêty podkreli³, ¿e
zagadnienie prawdziwoci Ca³unu nie jest przedmiotem wiary, która nie zale¿y od wyników badañ naukowych. Innymi s³owy, ca³un nie mo¿e byæ
dla chrzecijanina ród³em
wiary, jak jest nim Pismo wiête.
Dzieje Ca³unu siêgaj¹ pocz¹tków XIII wieku, gdy przywieziono go z Konstantynopola do Besançon we Francji.
Ró¿ne by³y póniej jego losy,

od XV w. by³ on w³asnoci¹
dynastii sabaudzkiej, której
potomkowie przekazali go w
1983 r. Papie¿owi, on za z
kolei powierzy³ opiekê nad relikwi¹ metropolitom turyñskim. Chocia¿ wielokrotnie
próbowano podwa¿yæ prawdziwoæ p³ótna, to paradoksalnie w¹tpliwoci te nie os³abiaj¹ szacunku, ale przeciwnie,
porednio zwiêkszaj¹ jeszcze
zainteresowanie t¹ niezwyk³¹
relikwi¹, bardzo rzadko wystawian¹ na widok publiczny.
W poprzednim stuleciu dosz³o
do tego dwukrotnie.
Mimo poddania go badaniom naukowym, ca³un pozostaje tajemnic¹. Nie wiadomo,
w jaki sposób powsta³ na nim
obraz. Badania przeprowadzone w roku 1978 wykaza³y, ¿e
obraz tworzy przebarwienie
w³ókien p³ótna, z którego utkany jest ca³un. Nauka nie potrafi jednak przedstawiæ sensownego wyjanienia, jak takie
przebarwienie kto móg³by
sztucznie wywo³aæ (co nie
oznacza, rzecz jasna, ¿e kiedy
wreszcie takie wyjanienie nie
powstanie).
Na oryginalnym ca³unie na
dobr¹ sprawê go³ym okiem niczego nie widaæ. Obraz staje
siê widoczny dopiero w negatywie, i to po poddaniu go solidnej obróbce, najlepiej na
komputerze. To najpowa¿niejszy argument dla obroñców
hipotezy o jego autentycznoci. Przeciwnicy kontrargumentuj¹, ¿e nikt nie wie, jak
p³ótno wygl¹da³o w roku 1355
(mo¿e po prostu wyblak³o?).
Koció³ nie zajmuje ¿adnego
oficjalnego stanowiska w tym
sporze.
Ank

Str 9

DRUGA ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

MODLITWA, PIEŚNI
I WSPOMNIENIA

Uczniowie Gimnazjum nr 4 wspominali Jana Paw³a II w kociele w. Józefa i Judy Tadeusza.
Fot. Anna Kuczmarska
Nie trzeba nam specjalnej okazji i przyczyny, aby wspominaæ
Papie¿a Polaka, naszego ukochanego Jana Paw³a II, ale w tym
szczególnym wszyscy ³¹czymy
siê we wspólnej modlitwie, powiêconej tylko Jemu. Przypominamy sobie Jego pogodn¹ i m¹dr¹
twarz, Jego umiech, a przede
wszystkim Jego s³owa, które powinny byæ dla nas drogowskazem
na ca ¿ycie.
2 kwietnia, w rocznicê mierci
Papie¿a, w Rumi - podobnie jak
w Polsce i na ca³ym wiecie - odby³y siê nabo¿eñstwa w intencji
Jana Paw³a II, modlitwy, a tak¿e
uroczyste spotkania i koncerty.
W kociele Najwiêtszej Marii Panny Wspomo¿enia Wiernych zaprezentowano uroczyste
Oratorium Pasyjne Droga Krzy¿owa M³odych w znakomitym
wykonaniu chóru Lira, zespo³u
Gimnazjum Salezjañskiego w
Rumi oraz orkiestry kameralnej
parafii i szkó³ salezjañskich. Specjalne nabo¿eñstwo ró¿añcowe w
kociele w. Jana z Kêt powiêcono równie¿ Ojcu wiêtemu w
drug¹ rocznicê Jego mierci.
W kociele w. Krzy¿a odby³
siê piêkny koncert ku czci Jana
Paw³a II w wykonaniu chóru w.
Cecylii, a tak¿e Bia³y marsz z
kocio³a z zapalonymi zniczami
do Ronda Jana Paw³a II, le¿¹cego
na terenie tej parafii. Tam wierni
z³o¿yli kwiaty i znicze oraz czuwali przy krzy¿u na rondzie.
Refleksyjny, nastrojowy program s³owno-muzyczny mo¿na
by³o obejrzeæ i wys³uchaæ w kociele w. Józefa i Judy Tadeusza
na Zagórzu. Program, po³¹czony
z Apelem Jasnogórskim przygotowa³a m³odzie¿ z Gimnazjum nr
4 na Szmelcie. Przypomnijmy, ¿e
w³anie ta rumska szko³a nosi z
dum¹ imiê Karola Wojty³y.

Kiedy po uroczystych i z
pewnoci¹ wzruszaj¹cych wieczornych spotkaniach w kocio³ach wierni wrócili do domów, o
godz, 21.37 zapalili w oknach
wiece. Na pami¹tkê tej smutnej

chwili sprzed dwóch lat, kiedy
nasz Ojciec wiêty odszed³ do
Domu Ojca.
Nikt nie w¹tpi, ¿e nadal nad
nami czuwa.
Ank
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Gazeta Rumska

PROGRAM DLA RUMI
PROGRAM KOALICYJNYCH KLUBÓW RADNYCH
PLATFORMY OBYWATELSKIEJ I PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
Rumia jest naszym wspólnym miastem, miastem specyficznym, maj¹cym z³o¿ony charakter. Wielu mieszkañców zastanawia siê czy Rumia powinna byæ
zapleczem i sypialni¹ dla Gdyni oraz innych miast aglomeracji trójmiejskiej, czy
wrêcz ulegaj¹c prawnej degradacji ma siê przekszta³ciæ siê w jedn¹ z dzielnic
wiêkszego i silniejszego s¹siada? Czy mo¿e jednak Rumia ma stanowiæ samodzieln¹, niezale¿n¹, prê¿nie rozwijaj¹c¹ siê gminê miejsk¹? Od wyboru jednej z
tych koncepcji zale¿y program rozwoju naszego miasta.
Proponujemy wszystkim mieszkañcom Rumi, niezale¿nie od ich pogl¹dów politycznych, spo³ecznych i ekonomicznych oraz zapatrywañ na przysz³y charakter Rumi, tworzenie miasta na miarê oczekiwañ jego mieszkañców.
Chcemy, aby Rumia by³a miastem XXI wieku:
- bez kompleksów wobec wiêkszych i przyjaznym zarówno wobec du¿ych jak i
mniejszych s¹siadów
- z w³asnym, charakterystyczne dla niego centrum
- równych szans dla wszystkich mieszkañców
- w pe³ni skanalizowanym,
- o dro¿nym uk³adzie ulic g³ównych i dzielnicowych,
- dbaj¹cym o s³abszych wspó³mieszkañców
- dbaj¹cym o rodziny, szczególnie w trudnej sytuacji materialnej
- pod ka¿dym wzglêdem bezpiecznym
- zapewniaj¹cym mieszkañcom wszechstronny wypoczynek
- dbaj¹cym o edukacjê, zdrowie i sprawnoæ fizyczn¹ mieszkañców
- z urzêdami i instytucjami przyjaznymi mieszkañcom, przedsiêbiorcom, itp.,
- dobrze skomunikowanym z innymi orodkami gospodarczymi
- skutecznie wykorzystuj¹cym finansowe rodki unijne i dotacje rz¹dowe
czyli miastem przyjaznym dla ka¿dego.
O taki wizerunek bêdziemy zabiegaæ, dzia³aj¹c w Radzie Miejskiej Rumi.
Spe³nienia takich zamierzeñ bêdziemy oczekiwaæ od w³adz naszego miasta.
Maj¹c dowiadczonych ludzi i dzia³aj¹c w oparciu o przejrzyste formy zarz¹dzania miastem, bêdziemy starali siê w ci¹gu jednej kadencji zrealizowaæ za³o¿enia programowe. Wed³ug naszych szacunków, jedynym programem d³ugookresowym bêdzie opracowanie i realizacja koncepcji stworzenia centrum.
Nie bêdziemy korzystaæ z prowizorycznych rozwi¹zañ, np. budowaæ i naprawiæ dróg w oparciu o rodki zastêpcze, bo kosztuje to dro¿ej ni¿ rzetelne wykonawstwo. Przedsiêwziêcia realizowane za pieni¹dze mieszkañców Rumi, powinny opieraæ siê na prawach logiki oraz podstawowych zasadach:
- co nale¿y do pañstwa wykonuje pañstwo,
- co nale¿y do województwa wykonuje województwo,
- co nale¿y do powiatu wykonuje powiat,
- co nale¿y do gminy - sami wiemy jak najlepiej zrobiæ.
Zbyt szanujemy pieni¹dze podatników, aby nimi nierozwa¿nie gospodarowaæ
i narzucaæ priorytety przez nich nieakceptowane.
Chcemy stwarzaæ mo¿liwoci do systematycznego polepszania warunków ¿ycia mieszkañców i d¹¿yæ do ich satysfakcji. S¹dzimy, ¿e w³anie dziêki zadowolonym mieszkañcom, Rumia stanie siê miastem nowoczesnym. Nowoczesnoæ
rozumiemy nie tylko przez dostêp do najnowszych technologii, ale tak¿e przez
to, ¿e gmina dba o s³abszych mieszkañców, o zdrowie, komfort ¿ycia, bezpieczeñstwo i porz¹dek, d¹¿y do ³amania barier architektonicznych, urzêdniczych
i komunikacyjnych, eliminuje absurdy ¿ycia codziennego.
Tak ambitne zamierzenia chcemy realizowaæ miêdzy innymi poprzez:
1. U³o¿enie partnerskich stosunków z najbli¿szymi s¹siadami, g³ównie Gdyni¹
i partnerami z Ma³ego Trójmiasta Kaszubskiego, co powinno przynieæ sprawniejsze funkcjonowanie w ramach aglomeracji trójmiejskiej.
2. Stworzenie w³asnego, charakterystycznego dla miasta centrum handlowous³ugowo-administracyjnego, zlokalizowanego w miejscu zapewniaj¹cym najdogodniejsze funkcjonowanie i ³atwoæ dostêpu przez mieszkañców, czyli u
zbiegu ulic Starowiejskiej i D¹browskiego.
3. Doprowadzenie do ostatecznego zakoñczenia wszystkich prac przy budowie sieci kanalizacyjnej na terenie Rumi, aby przesta³ istnieæ w Rumi problem
szamb i zagro¿enia dla rodowiska.
4. Opracowanie przemylanego, dro¿nego systemy komunikacji wewnêtrznej,
uk³adu dróg lokalnych w obrêbie miasta. Szybkie rozpoczêcie budowy ulic

oraz remont zniszczonych nawierzchni w dzielnicach Szmelta i Zagórze, Lotnisko i Stara Rumia, Centrum i Janowo, tak aby zrealizowaæ plan budowy oko³o
40 kilometrów dróg lokalnych (w poszczególnych dzielnicach) w oparciu o
rodki finansowe z bud¿etu miasta, pozyskane z powiatu, województwa i bud¿etu centralnego, a tak¿e dziêki programom strukturalnym z Unii Europejskiej
na lata 2007-2013 (w bud¿ecie na 2007 rok zapisane bêd¹ ulice, na których w
pierwszej kolejnoci bêd¹ prowadzone inwestycje drogowe).
5. Przyst¹pienie do jak najszybszego opracowania kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ca³ej Rumi, w po³¹czeniu ze zorganizowaniem sympozjum naukowego skierowanego do mieszkañców, planistów i naukowców.
6. Stworzenie infrastruktury sprzyjaj¹cej normalnemu funkcjonowaniu osób
niepe³nosprawnych,
7. Równoprawne traktowanie wszystkich mieszkañców naszego miasta, podmiotów gospodarczych, organizacji spo³ecznych i pozarz¹dowych, stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na rzecz spo³ecznoci lokalnych.
8. Promocjê wiedzy i dowartociowanie owiaty, w tym m.in.:
- kontynuowanie programu stypendialnego dla najzdolniejszej m³odzie¿y,
- wykorzystywanie prac naukowych i materia³ów badawczych studentów i
kadry naukowej z Rumi, dla opracowywania za³o¿eñ rozwoju miasta,
- rozwijanie dodatkowych zajêæ edukacyjno-sportowych,
- umo¿liwienie bezp³atnego korzystania z ³¹czy internetowych w miejscach
publicznych,
- budowê, w ramach potrzeb i mo¿liwoci, obiektów sportowych i rekreacyjnych.
9. Dba³oæ o rodziny, w tym m.in.:
- tworzenie mechanizmów maj¹cych na celu u³atwienie w pozyskiwaniu mieszkañ poprzez ró¿norodne formy budownictwa,
- wspomaganie dzia³añ s³u¿¹cych do¿ywianiu dzieci w szko³ach,
- wspó³praca z Kocio³em i organizacjami pozarz¹dowymi w celu wspierania
rodzin znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji materialnej,
- usprawnienie dzia³alnoci prowadzonej przez MOPS.
10. Zapewnienie wypoczynku i rekreacji,
- tworzenie centrum rekreacyjno-sportowo-kulturalnego w obrêbie ulic Mickiewicza, Starowiejskiej, Wybickiego, Dêbogórskiej,
- budowa cie¿ek rowerowych na terenie miasta i w ci¹gu komunikacyjnym
Rumia  Gdynia, Rumia  Wejherowo.
11. D¹¿enie do zapewnienia wiêkszego bezpieczeñstwa w miecie, m.in. poprzez wprowadzenie nocnych dy¿urów Stra¿y Miejskiej w godzinach 22-6.
12. Bezkompromisow¹ walkê z patologi¹ w szko³ach, czyli takimi zjawiskami
jak przemoc i narkomania.
13. Definitywn¹ likwidacjê prowizorek i tymczasowoci w sferach gospodarczych, inwestycjach, itp.
14. Pos³ugiwanie siê przejrzystymi procedurami w administracji w celu eliminowania mo¿liwoci do korupcji, manipulowania przetargami, itp.
15. Organizowanie imprez o charakterze masowym dla jego mieszkañców (np.
w Parku Starowiejskim, Parku ¯elewskiego, na stadionie).
16. Sprzyjanie rozwi¹zaniom proekologicznym.
17. cis³¹ wspó³pracê i realn¹ pomoc dla wszystkich organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w naszym miecie.
Do zrealizowania tych zamierzeñ chcemy maksymalnie wykorzystywaæ dostêpne
rodki, zarówno z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, jak i pozosta³ych dostêpnych krajowych rodków
finansowania dzia³alnoci.
Chcemy kontynuowaæ wszystko to, co by³o dobre dla mieszkañców Rumi,
eliminowaæ z ich ¿ycia niedogodnoci, z którymi musz¹ siê borykaæ naco dzieñ.
Bez zadowolonych mieszkañców nie bêdzie dobrego klimatu w miecie.
D¹¿ymy do tego, aby
NASZA RUMIA
sta³a siê miastem przyjaznym, w którym chce siê mieszkaæ i do którego
chce siê wracaæ.

Gazeta Rumska

Przegląd prasy
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GAZETA PRAWNA
29.11.2006

ZŁE ZARZĄD
Y UTRUDNIAJĄ
ZARZĄDY
UWŁASZCZENIA
Spó³dzielnie nie podejmuj¹
uchwa³ okrelaj¹cych przedmiot odrêbnej w³asnoci lokali. Wiêkszoæ zarz¹dów t³umaczy opónienia brakiem regulacji stanu prawnego gruntów.
Pos³owie chc¹ umo¿liwiæ spó³dzielcom nieodp³atne nabycie
lokali na w³asnoæ za symboliczn¹ op³at¹.
Do Sejmu trafi³o piêæ projektów nowelizacji ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych. Maj¹ one m.in. zmobilizowaæ spó³dzielne do przeniesienia w³asnoci lokali na spó³dzielców.
Od szeciu lat mo¿na przekszta³caæ spó³dzielcze lokatorskie i spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu w odrêbn¹
w³asnoæ. Mimo ¿e takie przekszta³cenie jest odp³atne, spó³dzielcy nie mog¹ skorzystaæ z
tych uprawnieñ, bo wiêkszoæ
zarz¹dów spó³dzielni mieszkaniowych nie podjê³a uchwa³
okrelaj¹cych przedmiot odrêbnej w³asnoci lokali, a wiêc
nie okreli³a powierzchni lokali
i przypadaj¹cych na nie udzia³ów we wspólnej nieruchomoci.
- Z moich obserwacji wynika, ¿e dotyczy to ponad 80
proc. spó³dzielni w Polsce twierdzi Bo¿ena Dobrodziñska
z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Cz³onków
Spó³dzielni Mieszkaniowych.

DWA LATA NA
UCHWAŁĘ
Zarz¹d spó³dzielni ma obowi¹zek okrelenia przedmiotu
odrêbnej w³asnoci wszystkich
lokali w momencie wp³yniêcia

do niego pierwszego wniosku
o przekszta³cenie. Ma na to 24
miesi¹ce. Ale rzadko przestrzega tych terminów.
- Ludzie sk³adali pierwsze
wnioski zaraz po tym, jak zaczê³a obowi¹zywaæ ustawa o
spó³dzielniach mieszkaniowych, czyli na pocz¹tku 2001
roku. Gdyby zarz¹dy przestrzega³y procedur, to w ¿adnej spó³dzielni nie by³oby dzisiaj problemów z uw³aszczeniem - mówi Bo¿ena Dobrodziñska.
Zdaniem Anny Grabskiej z
Krajowego Zwi¹zku Lokatorów i Spó³dzielców, przyczyn¹ braku takich uchwa³ w wiêkszoci przypadków jest z³a
wola zarz¹dów spó³dzielni.
- Powód jest oczywisty: za
przekroczenie dwuletniego terminu, a nawet za niepodjêcie
takiej uchwa³y nie gro¿¹ ¿adne
sankcje - dodaje A. Grabska.

NIEUREGULOWANY
STAN GRUNTÓW
Spó³dzielnie jako powód
uniemo¿liwiaj¹cy wyodrêbnienie lokali, wskazuj¹ na nieuregulowany stan prawny gruntów, na których wybudowane
s¹ spó³dzielcze bloki.
Zdaniem Lidii Staroñ, pos³anki PO i cz³onka sejmowej
podkomisji ds. nowelizacji
ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych stan gruntów
spó³dzielni powinien byæ ju¿
dawno uregulowany.
- Opónienia w przekszta³ceniach s¹ zazwyczaj wynikiem opiesza³oci zarz¹dów,
które d³ugi czas nie podejmowa³y w tym kierunku ¿adnych
dzia³añ, mimo ¿e taki obowi¹zek na³o¿y³a na nie obowi¹zuj¹ca od prawie szeciu lat ustawa o spó³dzielniach mieszkaniowych - dodaje L. Staroñ.

KTOŚ ZYSKA, KTOŚ
STRACI
- W chwili przeniesienia
w³asnoci lokalu na cz³onka,
spó³dzielnia traci, bo z bilansu
aktywów wykrelane s¹ rodki trwa³e. Na uw³aszczeniu
zyskuj¹ tylko spó³dzielcy.
Odrêbna w³asnoæ daje pe³n¹
swobodê w rozporz¹dzaniu
nieruchomoci¹ na zasadach
panuj¹cych na wolnym rynku

- podkrela Bo¿ena Dobrodziñska.
Inaczej o skutkach uw³aszczenia mówi¹ przedstawiciele
organizacji reprezentuj¹cych
interesy spó³dzielni.
- Odrêbna w³asnoæ to wiêksze op³aty i odpowiedzialnoæ
za zarz¹dzanie. Nak³anianie do
przekszta³ceñ to oszukiwanie
ludzi, ¿e bêdzie lepiej. Wspólna w³asnoæ to specyfika spó³dzielni, dlatego nie nale¿y
wprowadzaæ do niej zasad
wolnego rynku. Spó³dzielnia
jest po to, ¿eby w niej mieszkaæ, a nie handlowaæ jej lokalami - podkrela Adam Janczewski, wiceprezes Unii Spó³dzielców Mieszkaniowych.

POSŁOWIE CHCĄ
UWŁASZCZEŃ
Projekty zmian w ustawie
o spó³dzielniach mieszkaniowych umo¿liwiaj¹ce szybsze
uw³aszczenie spó³dzielców
przygotowa³y m.in. kluby poselskie PO, PiS i LPR.
- Nasz projekt przewiduje
obowi¹zek dla spó³dzielni
okrelenia przedmiotu odrêbnej w³asnoci lokali do 31 grudnia 2007 r. Chcemy przed³u¿yæ
termin sk³adania wniosków o
refundacjê kosztów zwi¹zanych z pracami geodezyjnymi,
scaleniowymi i innymi - mówi
Grzegorz Tobiszewski, pose³
PiS.
Z takim stanowiskiem nie
zgadzaj¹ siê pos³owie PO i
LPR.
- Spó³dzielni nie nale¿y nagradzaæ kolejnymi terminami.
Spó³dzielcy czekaj¹ zbyt wiele lat na uporz¹dkowanie gruntów. Zarz¹dy mia³y ju¿ wystarczaj¹co du¿o czasu na wyjanienie tych kwestii. Dzisiaj
ka¿dy cz³onek spó³dzielni powinien byæ uw³aszczony od
razu, nawet zaraz po zg³oszeniu wniosku, dlatego w naszym projekcie postulujemy
zniesienie 24-miesiêcznego terminu na podjêcie uchwa³y wyodrêbniaj¹cej lokale - podkrela Lidia Staroñ, pos³anka PO.
Projekt PO przewiduje równie¿ zniesienie koniecznoci
wp³aty ró¿nicy pomiêdzy wycenion¹ wartoci¹ rynkow¹ a
wk³adem mieszkaniowym.
- My jestemy za tym, ¿eby

ka¿dy spó³dzielca przy przekszta³caniu pokry³ wy³¹cznie
tak¹ kwotê, jak¹ spó³dzielnia
faktycznie zap³aci³a za to
mieszkanie - mówi Lidia Staroñ.
Pos³owie d¹¿¹ do wypracowania wspólnego stanowiska i
po³¹czenia wszystkich projektów nowelizacji ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych w
jeden.
- Mylê, ¿e uda siê nam to
zrobiæ do koñca grudnia tego
roku - mówi Grzegorz Tobiszewski.

Z POZWEM DO SĄDU
Spó³dzielcy nie musz¹ jednak czekaæ na uchwalenie przez
Sejm ustaw uw³aszczeniowych.
Jeli spó³dzielnia zwleka z
podjêciem uchwa³y i przekroczy³a termin 24 miesiêcy od
z³o¿enia wniosku o przekszta³cenie, mog¹ z³o¿yæ wniosek do
s¹du.
- Wszystkie wnioski o
uw³aszczenie, sk³adane do zarz¹du spó³dzielni, musz¹ zostaæ rozpatrzone, a je¿eli nie
zostan¹ uwzglêdnione lub
uchwa³a okrelaj¹ca przedmiot
odrêbnej w³asnoci bêdzie
przygotowana le albo niezgodnie z opini¹ cz³onków, to
trzeba najpierw ponagliæ zarz¹d. Je¿eli siê to nie uda,
mo¿na takie postêpowanie zaskar¿yæ do s¹du - wyjania
Zdzis³aw ¯ydak, dyrektor
Departamentu Mieszkalnictwa
Ministerstwa Budownictwa.
Orzeczenie s¹dowe zastêpuje uchwa³ê zarz¹du spó³dzielni, lokale zostaj¹ wyodrêbnione i prawo odrêbnej w³asnoci
przechodzi na wnioskodawców. Koszty wyodrêbnienia
ponosi spó³dzielnia.
Adam Makosz
Szanowni Pañstwo, po
publikacji w grudniowym numerze Gazety Rumskiej komunikatu dla cz³onków Spó³dzielni Mieszkaniowej Janowo otrzymalimy wiele zapytañ o kontakt z osobami zabiegaj¹cymi o uw³aszczenie.
Wszystkim zainteresowanym podajemy kontakt do
pani El¿biety Ró¿yckiej:
tel. 058-671-42-69

KOMUNIKAT
STAROSTWA
POWIATOWEGO
Bez wtorku i czwartku
Wydzia³ Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wejherowie
informuje, ¿e od 3 kwietnia
2007 roku ka¿dy wtorek i
czwartek jest dniem wewnêtrznym Wydzia³u.
W zwi¹zku z powy¿szym w
tych dniach interesanci
bêd¹ przyjmowani w godzinach pracy Starostwa wy³¹cznie w sekretariacie 
pok. nr 212.
W pozosta³e dni tygodnia
Wydzia³ Architektury i Budownictwa pracuje bez
zmian.
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OBSERWACJE

„PIJANE” ZNAKI DROGOWE

ZAŚMIECONE
WZGÓRZE

NA SZLAKU WANDALI

Dzikie wysypiska w lasach i na ³¹kach nikogo nie dziwi¹, bo pozbywanie siê mieci w taki naganny sposób nale¿y niestety do czêstych praktyk. Resztki mebli i starych sprzêtów, pot³uczone szk³o i
inne odpady zastalimy m.in. na zboczach Góry Markowca, która
mog³aby byæ miejscem spacerów rumian. Powinna, ale nie jest. Rzadko mo¿na tam spotkaæ spacerowiczów mimo, ¿e efektem takiej wycieczki jest przepiêkny widok z góry na ca³e miasto i okolice.
W niedzielne popo³udnie, mimo piêknej pogody, nie spotkalimy
na tym wzgórzu nikogo.
Nie wiadomo, czy mieszkañców odstrasza perspektywa wspinania siê i wol¹ leniwie spacerowaæ po Parku Starowiejskim, czy mo¿e
odstrasza ich raczej fakt zamiecania i zaniedbania tego miejsca... Tak
czy inaczej, mieci na Górze Markowca czekaj¹ na uprz¹tniecie, zanim latem przykryje je bujna zieleñ.
Ank

Przez kilka dni na terenie
Szmelty mo¿na by³o zobaczyæ
powyginane i przewrócone znaki
drogowe. Od razu widaæ, ¿e têdy,
czyli m.in. ul. Batorego przechodzili chuliganie. Wandale mieli sporo si³y, któr¹ gdzie musieli spo¿ytkowaæ. Szkoda, ¿e nadmiar
energii wy³adowali na znakach,
wprowadzaj¹c w b³¹d zdezorientowanych kierowców.
Znaki na Szmelcie wygl¹da³y
jak pijane, ale mo¿na podejrzewaæ, ¿e za du¿o procentów mieli
zapewne ci, którzy urz¹dzili sobie tak¹ zabawê.
Fot. Anna Kuczmarska

Taki widok mo¿na zobaczyæ na zboczu góry zanim dotrze siê
na szczyt, sk¹d podziwiaæ mo¿na widok znacznie przyjemniejszy.

WYRZUĆ STARE MEBLE I ZEPSUTE SPRZĘTY

WZOROWY OBYWATEL, CZYLI SĄSIEDZKA
ŻYCZLIWOŚĆ
Obywatel Z. wydatnie przyczynia siê do zaprowadzenia porz¹dku na ul. 1000-lecia na rumskim Lotnisku. A porz¹dek, po sygnale
obywatela i mieszkañca dzielnicy, robi Stra¿ Miejska, usuwaj¹c pojazdy, parkuj¹ce pod p³otami posesji, czêciowo na chodnikach. Po
tej interwencji w³aciciele aut pozostawiaj¹ je teraz bezporednio na
ruchliwej ulicy, czyli na jezdni, tu¿ przy krawê¿nikach chodników.
Powoduje to blokowanie ruchu ulicznego i utrudnianie przejazdu samochodów, poruszaj¹cych siê ulic¹ Tysi¹clecia. Kilka telefonów do
Stra¿y Miejskiej spowodowa³o zatem wzrost zagro¿enia bezpieczeñstwa na wspomnianej ulicy. Teraz nale¿y tylko oczekiwaæ ustawienia
znaków zakazu zatrzymywania siê i postoju.
Mieszkañcy dziêkuj¹ obywatelowi Z. za wzorow¹ postawê, a
Stra¿y Miejskiej za sprawne dzia³anie. Tak trzymaæ dalej!
G.P.

WIOSENNE
PORZĄDKI
Rozpoczê³y siê tzw. wystawki, organizowane wiosn¹ i
jesieni¹ przez Urz¹d Miasta. Dziêki tej akcji do specjalnych,
ustawionych w wyznaczonych miejscach kontenerów przez
dwa dni (w przysz³y czwartek i pi¹tek) mo¿na wyrzucaæ
niepotrzebne, uszkodzone lub zniszczone sprzêty, które nie
mieszcz¹ siê w normalnych mietnikach.
I tak 12 i 13 kwietnia br. kontenery na du¿e mieci zostan¹ wystawione w trzech punktach na terenie Rumi:
· na rogu ulic Marynarskiej i Wybickiego
· na ul, Zawadzkiego przy siedzibie Caritas
· na ul. D¹browskiego, na wysokosci budynku nr 5.
Ank
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AUCHAN SIĘ BUDUJE

CZY BĘDZIE TO CENTRUM
NASZYCH MARZEŃ?

Budowa centrum handlowego Auchan nabra³a tempa. Obiekt ma zostaæ otwarty jesieni¹ br.
Prawie pó³ roku temu rozpoczê³a siê budowa obiektu handlowego firmowanego przez Auchan, na terenie dzia³ek po³o¿onych na granicy Rumi i Redy
pomiêdzy ulicami Grunwaldzk¹ a Kosynierów. Oprócz marketu w ramach obiektu powstanie galeria handlowa na ponad
100 sklepów oraz market budowlany Leroy Merlin. Przy
markecie wybudowany zostanie
parking na 2000 pojazdów oraz
stacja benzynowa, maj¹ca przyci¹gaæ klientów centrum niskimi
cenami. Nowy obiekt bêdzie
du¿o wiêkszy od tego w Gdañsku i zajmie ³¹cznie prawie 60
000 m2, w tym sam Auchan
wraz z galeri¹ handlow¹ zajmie
45 000 m2. Inwestor planuje
uroczycie otworzyæ nowe centrum handlowe w padzierniku
bie¿¹cego roku.
Jednak du¿e obawy mieszkañców wzbudza m.in. wydolnoæ uk³adu komunikacyjnego
wokó³ planowanego centrum
handlowego (na dojazdach i wyjedzie z centrum). Co prawda
przy okazji modernizacji drogi
krajowej nr 6, wybudowano nowoczesne skrzy¿owanie wraz z
sygnalizacj¹ wietln¹, jednak to
rozwi¹zanie mo¿e okazaæ siê
niewystarczaj¹ce szczególnie w
okresie wakacji letnich, kiedy to
krajówk¹ nad morze jad¹ turyci. Na trasie z Rumi do Redy
tworz¹ siê w tym okresie gigantyczne korki.
W celu udro¿nienia tej czêci
miasta Auchan Polska podpisa³
umowê z miastem Rumia oraz
miastem Reda na budowê alter-

natywnego po³¹czenia komunikacyjnego ³¹cz¹cego miasta z
centrum handlowym. Niestety,
zabrak³o koordynacji dzia³añ ze
strony s¹siaduj¹cych miast i
nowa droga bêdzie budowana
osobno przez Redê i Rumiê. Ba,
w Redzie nadal nie uchwalono
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla tego
obszaru, i na chwilê obecn¹ nie
wiadomo nawet, w którym miejscu planowana droga po³¹czy siê
z ulic¹ Obwodow¹ w Redzie.
Wed³ug. informacji uzyskanych
od zastêpcy burmistrza miasta
Redy pana Andrzeja Jaworka,
optymistyczny termin wybudowania odcinka drogi od granic
miasta do ulicy Obwodowej to
koniec 2007 roku.
Sytuacja wygl¹da trochê lepiej w naszym miecie, gdzie
w³anie trwaj¹ prace nad wyborem oferty na wykonanie rumskiego odcinka drogi, a wiêc
przed³u¿enia ulicy Kosynierów
do granic miasta (kana³ na wysokoci firmy Flopol). Je¿eli
z³o¿ona oferta zostanie zaakceptowana przez firmê Auchan,
która zobowi¹za³a siê sfinansowaæ budowê ulicy, to budowa
mo¿e siê rozpocz¹æ ju¿ niebawem.
Nie mniej na konkretn¹ odpowied czeka pytanie o to,
którêdy bêd¹ odbywaæ siê dostawy do centrum i jak z centrum handlowego bêd¹ wyje¿d¿aæ ciê¿arowe samochody?
W porozumieniu zawartym
przez burmistrza Rumi znajduje siê co prawda zapis, ¿e do
czasu wybudowania po³¹czenia

ulicy Kosynierów w Rumi, z
ulic¹ Obwodow¹ w Redzie ruch
zaopatrzeniowy do centrum,
samochodami o masie ca³kowitej przekraczaj¹cej 10 ton bêdzie
siê odbywa³ z pominiêciem ulicy Kosynierów na odcinku od
istniej¹cego ronda do centrum
Rumi, jednak w praktyce trudno bêdzie ten zapis wyegzekwowaæ. Kto przez 24 godziny
na dobê bêdzie w stanie kontrolowaæ ruch ko³owy tirów na tym
odcinku? Jak bêdzie mo¿na
stwierdziæ, czy ciê¿ar samochodu przekracza 10 ton (pusty tir
wa¿y oko³o 15 ton), je¿eli kierowca bêdzie twierdzi³, ¿e jego
pojazd wa¿y mniej ni¿ 10 ton?
Co wiêcej obowi¹zuj¹ce porozumienie z Auchan, nic nie
mówi o ograniczeniu ruchu ciê¿kich pojazdów w przysz³oci.

Tak wiêc mo¿e siê okazaæ, ¿e
ju¿ za kilkanacie miesiêcy
przez Rumiê ulicami: Kosynierów, Dêbogórsk¹, Gdañsk¹ i
Pomorsk¹ dzieñ w dzieñ bêdzie
przeje¿d¿aæ co najmniej kilkadziesi¹t tirów (30-40 tonowych), wiêcej ni¿ ma to miejsce
w dniu dzisiejszym. Wymienionymi drogami bêdzie siê odbywa³ ruch klientów do i z centrum handlowego, oraz dystrybucja towarów z powstaj¹cego
równolegle centrum budowlanego, a w przysz³oci normalny
ruch pojazdów skracaj¹cych
drogê z Redy do Rumi. Tym samym nasuwa siê pytanie, co
zrobiæ z tym dodatkowym ruchem pojazdów?
Ju¿ dzisiaj na ulicy Dêbogórskiej tworz¹ siê korki w okolicy
targowiska (szczególnie w dni
targowe) oraz na rondzie Jana
Paw³a II i ciê¿ko jest w³¹czyæ
siê do ruchu mieszkañcom przyleg³ych dróg. Jak d³ugo wytrzymaj¹ ronda przy I Dywizji Wojska Polskiego oraz przy ulicy
¯wirki i Wigury, gdy w ci¹gu
dnia przejedzie przez nie kilkadziesi¹t ciê¿kich tirów? Strach
wiêc pomyleæ co bêdzie siê
dzia³o po otwarciu nowego centrum handlowego. W tym kontekcie szczególnie wa¿na jest
sprawa budowy alternatywnego po³¹czenia drogowego, które
bêdzie mog³o odci¹¿yæ ulicê Dêbogórsk¹.
Warto przypomnieæ, ¿e w
pierwszej wersji budowy centrum, jeszcze za burmistrza Jana
Klawitera jego koncepcja mia³a
byæ ca³kiem inna. Centrum mia³o mieæ oko³o 80 tys. m kw. i
byæ najwiêksze w Polsce. Ca³kiem inaczej mia³a wygl¹daæ in-

frastruktura komunikacyjna
wokó³ centrum. Skrzy¿owanie z
drog¹ krajow¹ nr 6 mia³o byæ
du¿e i bezkolizyjne dla wje¿d¿aj¹cych i wyje¿d¿aj¹cych. Dostawy by³y ustalone w okrelonych porach dnia. Droga krajowa nr 6 mia³a byæ przebudowana, a dla usprawnienia ruchu inwestor mia³ wybudowaæ alternatywne po³¹czenia z centrum
w kierunku Redy i Rumi, m.in.
ul. Kosynierów i Obwodow¹ ze
skrzy¿owaniami. W przysz³oci dojazd do centrum by³by
uruchomiony bezporednio z
zaprojektowanej obwodnicy
aglomeracji trójmiejskiej (tzw.
droga ró¿owa). Teren ten by³
wy³¹czony z budownictwa
mieszkaniowego. Przy centrum
powstawaæ mia³y firmy us³ugowe, hurtownie i inne obiekty.
Teraz, gdy przy budowanym
centrum powstaj¹ ju¿ pierwsze
domy wielorodzinne, ca³a koncepcja ulega architektonicznemu
i finansowemu rozmontowaniu.
Winê za ten stan ponosz¹
osoby i organizacje kupców oraz
ekologów, które przez kilka lat
oprotestowywa³y prace organizacyjne inwestora z Niemiec na
rzecz budowy nowoczesnego
centrum handlowo-us³ugowo-rekreacyjnego w Rumi. Co roku
Rumia przez odwlekanie budowy, a póniej funkcjonowania
centrum traci³a oko³o 2 miliony
z³otych. W nowym centrum od
dawna mog³o pracowaæ oko³o
1000 osób, w tym wiele osób z
naszego miasta, a to oznacza
zmiejszenie bezrobocia oraz
zwiêkszenie wp³ywów do kasy
miasta z tytu³u p³aconych podatków osobistych.
Piotr Zaradny

Plan nowego centrum hqndlowego w którym oprócz marketów ogólnospo¿ywczego Auchan i budowlanego Leroy Merlin
znajdzie siê tak¿e prawie 100 sklepów i punktów gastronomicznych zlokalizowanych w galerii handlowej.

Gazeta Rumska

Str 14

TURNIEJ GRY „WŁADCA PIERŚCIENI” W I LO W RUMI

ARMIE NA STOŁACH
ROZEGRAŁ
Y BITWY
ROZEGRAŁY

Ala Partyka po raz drugi zdoby³a tytu³ mistrzyni ortografii
wród uczniów klas czwartych rumskich podstawówek.
Fot. Anna Kuczmarska

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS W
„DZIEWIĄTCE”

ORTOGRAFIA
NIE T
AK
A
TAK
AKA
TRUDNA
Od wielu lat w Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi uczniowie
przystêpuj¹ do konkursów i turniejów ortograficznych. Dawniej
by³a to CORRIDA  czyli walka z bykami. Nie funkcjonuj¹ ju¿
turnieje, w ich miejsce pojawi³y
siê nowe.
W bie¿¹cym roku szkolnym
przyst¹pilimy do kolejnej edycji Miêdzyszkolnego Konkursu
Ortograficznego, organizowanego
przez Szko³ê Podstawow¹ 1 w
Rumi. W etapie szkolnym dziewi¹tki udzia³ wziê³o 54 uczniów
z klas IV  VI. Do dalszych zmagañ wytypowalimy omiu
szkolnych Mistrzów ortografii.
31 marca 2007 r. najlepsi uczniowie wszystkich szkó³ podstawowych z terenu Rumi rozwi¹zywali zadania ortograficzne. Podczas fina³u nasi uczniowie udowodnili, ¿e doskonale znaj¹ zasa-

dy pisowni i wietnie pos³uguj¹
siê nimi w praktyce. Pierwsze
miejsce w kategorii klas czwartych
zajê³a Alicja Patryka, podopieczna p. Joanny Zalewskiej  Harmaciñskiej, za w kategorii klas V
 VI równie¿ pierwsze miejsce zajê³a Agnieszka Rozmys³owicz,
uczennica p. Jadwigi Orze³.
Alicja Pratyka wygra³a konkurs po raz drugi z rzêdu ( w ub.
roku konkurs odby³ siê w SP nr
6). Zapytana o receptê na sukces
laureatka powiedzia³a, ¿e czyta
bardzo du¿o ksi¹¿ek i dziêki temu
z ³atwoci¹ zapamiêtuje pisowniê
s³ów. Jeli podczas pisania ma
w¹tpliwoci, sprawdza trudne
s³owa w s³owniku. W ten sposób
staje siê niekwestionowan¹ specjalistk¹ od ortografii. Zapewne
wiedzy móg³by jej pozazdrociæ
niejeden doros³y.
Ank

ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY
MARIAN PŁOCKI
RUMIA, UL. KAZIMIERSKA 21

Niema³e emocje towarzyszy³y dwudniowym zmaganiom mi³oników gry strategicznej W³adca piercieni,
opartej na znanej ksi¹¿ce i filmie. Pomorski Turniej MASTER NORTHCON odby³ siê
po raz pierwszy z inicjatywy
m³odych ludzi w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Rumi. 31 zawodników z ca³ej Polski spêdzi³o przy specjalnych planszach miniony weekend. W
sobotê i niedzielê grali w ramach turnieju, ale nie rozstawali siê nawet noc¹, graj¹c ju¿
na luzie w towarzyskich, pozakonkursowych pojedynkach.
Turniej, nale¿¹cy do najwiêkszych w klasie MASTER
zorganizowali £ukasz Wojtal,
student z Rumi, Bartosz Hojnancki, licealista z Gdyni i
Romuald Muszyñski, uczeñ I
LO w Rumi.
- Na takich imprezach, które odbywaj¹ siê regularnie w
ró¿nych miastach dwa razy w
miesi¹cu, panuje wspania³a atmosfera  mówi Romek Muszyñski.  Na nasze zaproszenie, zamieszczone w internecie odpowiedzieli zawodnicy
w Pomorza, ale równie¿ z P³ocka, Kielc, Wroc³awia, Warszawy, £odzi i Bia³ej Podlaskiej.
Mam nadziejê, ¿e wszyscy
wyjechali st¹d zadowoleni.
Zw³aszcza zwyciêzcy emocjonuj¹cego turnieju. Niestety nie
by³o wród nich zawodników
z Rumi.
Zawodnicy graj¹ za pomoc¹ specjalnych figurek, tworz¹cych armie i rozgrywaj¹cych
bitwy. Ruchu figurek, przesuwaj¹cych siê zawsze o 14 cm,
wyznaczaj¹ rzuty kostkami. W
poszczególnych pojedynkach
na planszach o wymiarach
120x120 cm gracze zdobywaj¹
punkty. Dodatkowe punkty
zyskuj¹ za opracowywane i
realizowane w trakcie gry scenariusze. O tym, kto z kim zasiada do gry decyduje specjalny program komputerowy.
- Ta gra bardzo wci¹ga i ma
coraz szersze grono zwolennków  dodaje Romuald Muszyñski.  Jest popularna w
Polsce i wielu innych krajach.
Wszystko zaczê³o siê w Anglii, w czasie, kiedy na ekrany
kin wszed³ pierwszy z filmów,
opartych na trylogii Tolkiena.
To naprawdê wietna zabawa.
An

W sobotê i niedzielê po kilkanacie godzin zawodnicy spêdzili przy planszach.

Rumianin Romuald Muszyñski (po prawej) w czasie gry.

Emocjonuj¹ce pojedynki trwa³y nawet w nocy. Kto by tam
traci³ czas na sen

KONKURS SAMORZĄDOWY

RUMIANIE
AWANSOWALI
DO FINAŁU
Ju¿ po raz drugi organizowany jest konkurs wiedzy o
samorz¹dzie terytorialnym pod patronatem Marsza³ka Województwa Pomorskiego. Odby³y siê ju¿ eliminacje na szczeblu powiatowym w Gdyni. Mi³o jest nam poinformowaæ, ¿e
nominacje do fina³u otrzymali rumianie Adam Bach i S³awina
Klawiter, uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego nr 1 w Gdyni.
(r)
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PIŁKA NOŻNA. WYGRALI NA
INAUGURACJĘ

OKS GROMI
LIDERA

W pierwszym meczu pi³ki
no¿nej drugiej tury rozgrywek
ligowych A-klasy, dru¿yna OKS
Janowo pokona³a lidera KS
Chwaszczyno. Rumianie strzelili dwie bramki, a pi³karze z
Chwaszczyna jedn¹.
Pod wodz¹ nowego trenera,
Adama Walczaka zawodnicy
OKS przyst¹pili do rozgrywek
i od razu zmierzyli siê z prowadz¹cymi w tabeli chwaszczynianami. Mecz od pocz¹tku by³
bardzo zaciêty, choæ o przebiegu spotkania zadecydowa³a
bramka strzelona przez Zbigniewa Figurê ju¿ w 1 minucie meczu. Pi³karze OKS z zapasem
jednej bramki starali siê spokojnie rozgrywaæ pi³kê i kontrolowaæ pojedynek. Chwaszczyno
kontratakowa³o, ale bardzo dobrze w bramce radzi³ sobie Waldemar Tessmer, który w bezna-

dziejnej sytuacji sam na sam z
napastnikiem goci obroni³ bardzo mocny strza³.
Pierwsz¹ po³owê meczu
przed³u¿y³ arbiter i ju¿ w 50 minucie, Grzegorz Ciesielski podwy¿szy³ wynik na 2:0, wykorzystuj¹c zagapienie siê obroñców, czekaj¹cych ju¿ na przerwê. Rumski zawodnik wpad³ na
pole karne i strza³em w d³ugi róg
pokona³ bramkarza goci.
Druga po³owa rozpoczê³a siê
od ataków pi³karzy KS
Chwaszczyno, którzy za wszelk¹ cenê chcieli jak najszybciej
strzeliæ gola. Uda³o siê to im w
56 minucie, gdy arbiter podyktowa³ rzut karny przeciwko
OKS. Po stracie gola janowianie
trochê cofnêli siê na w³asn¹ po³owê, co wykorzystali zawodnicy z Chwaszczyna i natarli na
bramkê W. Tessmera. Obroñcy i

bramkarz janowian skutecznie
siê bronili, choæ kilka akcji mog³o zakoñczyæ siê bramk¹. W
koñcówce meczu wyranie by³o
widaæ utratê si³ u pi³karzy OKS,
a gdy czerwon¹ kartkê otrzyma³
jeszcze liwiñski sytuacja sta³a
siê naprawdê grona. Na ca³e
szczêcie naszym zawodnikom
w sobotê dopisywa³o szczêcie.
Na boisku w Rumi, lider A-klasy zosta³ pokonany.
- Ch³opcy w³o¿yli dzi ca³e
serce i wszystkie si³y w ten
mecz. Pokonaæ lidera na inauguracjê to wielka sztuka. Trenujê
zawodników OKS od paru miesiêcy i mecz z KS Chwaszczyno jest sprawdzianem mo¿liwoci i poziomu przygotowañ.
Przed nami jeszcze daleka droga
do sukcesu, jednak je¿eli podtrzymany bêdzie taki zapa³ i zaanga¿owanie, jestemy w stanie

PO RAZ DZIEWIĄTY

BIEG WIELK
ANOCNY
WIELKANOCNY
Podkrelenie radoci wi¹t Zmartwychwstania, Idea braterstwa, pokoju i jednoci mieszkañców
naszego miasta, propagowanie biegania jako jednej z form rekreacji ruchowej - takie cele przywiecaj¹ organizatorom kolejnego ju¿, IX Biegu Wielkanocnego, który odbêdzie siê na Szmelcie w Rumi
w niedzielê 14 kwietnia. Imprezê przygotowuj¹: Urz¹d Miasta Rumia, Klub Zagórzak , Parafia
w. Józefa i Tadeusza Judy, MOSiR Rumia i SL SALOS Rumia.
Biegi odbêd¹ siê w dniu 14.04.2007 rok (sobota) w Rumi; godz. 9.00. Zbiórka  mostek na rzece
Zagórzance w Rumi ul. w. Józefa (przy stawach rybnych)
MOSiR Rumia ul. A.Mickiewicza 49, tel.(058) 771-17-37 lub 36 w.207
W dniu zawodów - 14 kwietnia (sobota) 2007 r. od godz. 800-900 (w biurze zawodów- mostek na
rzece Zagórzance w Rumi ul. w. Józefa).
Impreza ma charakter otwarty, warunkiem uczestnictwa jest zg³oszenie do imprezy, strój sportowy oraz zawiadczenie lekarskie lub zgoda rodziców. Uczestnicy dostaj¹ na starcie kartkê, wype³niaj¹ j¹, biegn¹ z ni¹ i oddaj¹ na mecie.
Najlepsi zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzeni zostan¹
Pucharem, za zajêcie trzech pierwszych miejsc w ka¿dej kategorii nagrody rzeczowe, wród wszystkich uczestników zostan¹ rozlosowane nagrody rzeczowe i s³odycze
Po ka¿dym ukoñczonym biegu organizatorzy zapraszaj¹ zawodników na kie³baskê z grilla i
dro¿d¿ówkê, przypadki sporne rozstrzygaæ bêdzie sêdzia g³ówny zawodów. Wszyscy uczestnicy
bior¹ udzia³ w otwarciu i zamkniêciu zawodów. Zobowi¹zuje siê wszystkich startuj¹cych do
przestrzegania niniejszego regulaminu.
Ank

sprawiæ wiele niespodzianek.
Trudno wyró¿niaæ kogokolwiek, bo wszyscy z wielkim zaanga¿owaniem walczyli przez
ca³e spotkanie  oceni³ trener
OKS Janowo, Adam Walczak.
Sk³ad OKS Janowo: Tessmer

 Jantowski, Rutkowski, Kaczorowski, Jarosz, Ciesielski
(Perzewski), Rybicki, liwiñki
(cz.k.), Pliniañski (¯o³¹dek), Sawula, Figura.
(ank)

ORKAN TRACI ODDECH

TYLK
O REMIS
TYLKO
Kolejny raz nie uda³o siê wygraæ meczu pi³karzom rumskiego
Orkana. Tym razem w pojedynku z Ba³tykiem w Gdyni pad³ remis
1:1 (0:1). Bramkê dla rumian w pierwszej po³owie strzeli³ Dariusz
Hebel. Nasi pi³karze nie potrafili strzeliæ kolejnych bramek, mimo
kilku dogodnych sytuacji, nie potrafili tak¿e dowieæ przewagi do
koñca spotkania.
Orkan Rumia jest na wysokim trzecim miejscu w tabeli rozgrywek IV ligi, ale do lideruj¹cej Wierzycy Pelpil traci 7 punktów i
trudno bêdzie rumianom zniwelowaæ tak¹ przewagê.
(r)
PROGRAM ZAWODÓW:
8.00  9.00 - zapisy
9.30 - otwarcie zawodów
9.45 - zapoznanie z tras¹ biegu
11.00 - kategoria dziewcz¹t, rok ur. 1996 i m³odsze - dystans 500 m
11.10 - kategoria ch³opców, rok ur.1996 i m³odsi - dystans 500
11.20 - kategoria dziewcz¹t, rok ur. 1994/95 - dystans 1000
11.30 - kategoria ch³opców, rok ur. 1994/95 - dystans 1000m
11.40 - kategoria dziewcz¹t, rok ur. 1991/93 - dystans 1500 m
11.50 - kategoria ch³opców, rok ur. 1991/93 - dystans 1500m
12.00 - kategoria dziewcz¹t, rok ur. 1990 i starsze - dystans 1500 m
12.10 - kategoria ch³opców, rok ur. 1990 i starsi - dystans 2500 m
12.20 - kategoria open  bieg g³ówny  4000 m
13.00 - dekoracja zwyciêzców poszczególnych biegów, zakoñczenie zawodów
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ZIELONE GAŁĄZKI Z KOKARDAMI I OZDOBAMI SYMBOLEM NIEDZIELI PALMOWEJ

HOSANNA
NA
WY
SOK
OŚCIA
CH
WYSOK
SOKOŚCIA
OŚCIACH
Niedziela palmowa, rozpoczynaj¹ca Wielki Tydzieñ, zosta³a ustanowiona na pami¹tkê przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Mieszkañcy miasta witali go jak króla, radosnymi
okrzykami, machaj¹c zielonymi palmami. Obecniet ego dnia
wierni przynosz¹ do kocio³a tradycyjne palemki, symbol
odradzaj¹cego siê ¿ycia. Najczêciej spotyka siê dzisiaj bukiety z ga³¹zek wierzbowych z kotkami, bukszpanu i suszonych kwiatów albo palmy wileñskie. Maj¹ one kszta³t
pa³ek ró¿nej wielkoci i gruboci, a sporz¹dza siê je z u³o¿onych w misterne wzory zasuszonych kwiatów ma³ych i wiêkszych. Palma jest zakoñczona kit¹ z farbowanych kwiatostanów rozmaitych traw. Niegdy takie palmy wystêpowa³y
g³ównie na Wileñszczyznie, a obecnie spotyka siê je w ca³ej
Polsce.
Niedziela Palmowa, zwana te¿ Kwietn¹ lub Wierzbn¹ obchodzona jest w Polsce od redniowiecza.. Dawniej w tym
dniu inscenizowano triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy.
Obrzêd polega³ albo na procesjonalnym obchodzeniu kocio³a wewn¹trz lub na zewn¹trz, albo na przejciu z jednego kocio³a, symbolizuj¹cego Górê Oliwn¹, do drugiego
kocio³a, który wyobra¿a³ Swiête Miasto. Osio³ek ci¹gn¹³
na wózku figurê Pana, dzieci za rzuca³y kwiaty i palemki
przed nadje¿d¿aj¹c¹ figur¹ i wo³a³y: Hosanna na wysokociach.
Do dzi niedzielê Palmow¹ wieci siê bardzo uroczycie,
m.in. w rumskich kocio³ach.
AnK
Na zdjêciach uroczystoci Niedzieli Palmowej w parafii NMP
Wspomo¿enia Wiernych.
Fot. Anna Kuczmarska

